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Onnea ylioppilaille ja kiitos koko lukion väelle!

Kaitaan lukion rehtori Harri Henttonen puhui uusille opiskelijoille ryhmäytyspäivässä 15.8.2018.
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Kaitaan lukion 53. toimintavuosi päättyy 
hyvissä tunnelmissa. Kulunut lukuvuosi on 
ollut työntäyteinen ja tapahtumarikas sekä 
monella tapaa innostava. Ylioppilastutkinnon 
kolme vuotta kestänyt vaiheittainen 
digitalisoiminen tuli päätökseen, kun kevään 
kirjoituksissa kaikki aineet suoritettiin 
digitaalisesti. Kaitaan lukion opiskelijat sekä 
opettajakunta suoriutuivat viime vuosien 
digihaasteesta erinomaisesti ja tulos kevään 
kirjoituksissa oli mieltä kohottava. 

Tämän kevään ylioppilaat ovat 
ensimmäinen ikäluokka, joka on opiskellut 
vuoden 2016 opetussuunnitelman mukaisesti. 
Juuri kun nykyinen opetussuunnitelma on 
pantu täytäntöön kokonaisuudessaan, alkaa 
uuden, vuonna 2021 käyttöön otettavan 
opetussuunnitelman valmistelutyö. 

Tämä tulee olemaan merkittävä, 
seuraavien kahden lukuvuoden aikainen 
kehittämistehtävä.       

Kuluvana lukuvuonna kehittämistyötä 
tehtiin kirjallisuuden lukemisen tukemiseksi 
sekä työelämä- ja korkeakouluyhteistyön 
kehittämiseksi. Jälkimmäisen tavoitteen 
toteuttamiseksi järjestettiin maaliskuussa 
erinomaisesti onnistunut ammattien 
aamupäivä. Tapahtumassa vieraili kaikkiaan 
15 eri ammattialojen edustajaa, jotka 
kävivät kertomassa oman työelämätarinansa 
opiskelijoillemme. Palaute tapahtumasta 
sekä opiskelijoilta, opettajilta että vierailta 
oli erinomaista, ja hyvin suunniteltu sekä 
tarpeellinen tapahtuma onkin syytä järjestää 
myös ensi lukuvuonna. Lukemista tuettiin 
monin keinoin eri oppiaineiden kursseilla. 
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Joustoviikko järjestettiin tänä vuonna 
kolmannen kerran, ja jälleen kerran se 
oli menestys. Yli 90 % opiskelijoista antoi 
suorittamalleen kurssille kiitettävän 
arvosanan. Opiskelijoilla oli mahdollisuus 
valita jo aiemmin toteutettujen ja aivan 
uusien kurssien joukosta jokin itseä 
kiinnostava kurssi suoritettavaksi. Uutta 
tarjontaa edustivat tänä vuonna Tahkon 
laskettelukurssi yhdessä Mattlidens 
Gymnasiumin kanssa, kuvataiteen 
väännetään rautalangasta -muotoilukurssi, 
videokuvauksen ja kestävän kehityksen 
kurssit sekä työelämän ja jatko-opintojen 
kirjoittamisen kurssi.

Lukiokoulutuksen onnistumista 
arvioidaan ylioppilastutkinnolla. Tänä 
keväänä ylioppilastutkinnon tulokset ovat 
erinomaiset. Valtakunnallisen keskiarvon 
yli tai sen tuntumaan päästiin kymmenessä 
aineessa. Kokelaista upeaan huipputulokseen 
ylsi Jussi Ojala, joka kirjoitti seitsemän 
laudaturia ja yhden eximian, kahdeksannen 
laudaturin jäädessä vaivaisten kahden 
pisteen päähän. Huomattavan hyviä tuloksia 
oli toki muillakin kokelailla, joten nyt on 
syytä kiittää ja onnitella! 

Reilu kaksi vuotta sitten lukion 
johtoryhmässä tehtiin ratkaisu, jossa 
henkilöstön työssäjaksamisen tukeminen 

asetettiin seuraavien vuosien tärkeäksi 
strategiseksi tavoitteeksi. Työssä jaksamisen 
lisäämiseksi päätettiin vähentää opettajien 
suuria opetustuntimääriä ja palkata lisää 
opettajia. Tämän on mahdollistanut 
lukion opiskelijamäärän kasvaminen 
sekä tavoitteellinen pyrkimys kasvattaa 
henkilöstön määrää. Nyt olemme siinä 
tilanteessa, että ensi lukuvuonna opettajien 
opetustuntimäärät on lähes kaikissa 
aineissa saatu hallintaan ja samalla 
lukion opettajakuntaan on tullut kuusi 
opettajaa lisää. Tämä on ollut merkittävä 
tekijä työhyvinvoinnin lisääntymisessä, 
ja se näkyy mm. erinomaisina Kunta10-
tuloksina opettajakunnan työssäjaksamisen 
parannuttua merkittävästi.  

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

Harri Henttonen
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Johtokunnan 
puheenjohtajat
Oskari Silvennoinen 1966–1968

Martti Repo 1969–1972

Onni Tuominen 1973–1976

Mauno Rinne 1976

Uolevi Pirhonen 1977–1980

Marja–Liisa Viherä 1981–1985

Seppo Pietiläinen 1985–1997

Matti Finskas 1997–2005

Kirsi Skalts 2005–2012

Auri Lempinen 2013–2016

Virpi Huhtanen 2017–

Lukion rehtorit

Nils Mattsén 1966–1973

Reino I.V. Nieminen 1973–1996

Pirkko Kaski 1996–1999

Sisko Savolainen 1999–2000

Marjo Ojajärvi 2000–2004

Harri Henttonen 2004– 

KOULUN JA LUKION JOHTOKUNTA LUKUVUONNA 2018 – 2019

Varsinaiset jäsenet Varajäsenet  Oppilasjäsenet 

Virpi Huhtanen  pj  Karine Liger   Peter Tilli (2018)

Laura Leisola  vpj  Auri Lempinen  Kalle Nuotio vara (2018)

Sakari Kouti  Eero Kling  Vera Oben (2019)

Hanna Riikilä  Sami Virta  Ato Virtanen vara (2019)

Erkki Heikkilä-Kyyhkynen Vesa Kuronen  Elena Dukov

      Edit Kull vara

Johtokunnan sihteereinä ja asiantuntijoina ovat toimineet rehtorit Ritva Mickelsson ja 
Harri Henttonen. Opiskelijajäsenet valitaan lukiosta kalenterivuodeksi ja oppilasjäsenet 
peruskoulusta lukuvuodeksi kerrallaan.
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 Ylioppilas- ja itsenäisyysjuhla 
5.12.2018 
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Kuvaaja: Heljä Renfors 
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Kaitaan lukion opiskelijakunnan hallituksen jäsenet 

2018-2019 
Vera Oben (puheenjohtaja)

Ato Virtanen

Juho Mertanen

Antti Lehtivaara

Otso Ahonen

 Syksyllä oppilaskunnan hallitukseen valittiin 
uusi puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 
sihteeri. Puheenjohtajana toimii Vera Oben ja 
varapuheenjohtajana Ato Virtanen. Juho Merta-
nen toimi sihteerinä syksyn ja keväällä uudeksi 
sihteeriksi valittiin Akseli Ala-Juusela.

Kaitaan lukion opiskelijakunnan syksy alkoi 
vauhdikkaasti toiminnallisen tapahtuman, Kai-
taajaisten valmisteluissa yhdessä Liikkuva opis-
kelu -ryhmän kanssa. Kaitaajaisista kerrotaan 
lisää erillisessä jutussa tässä julkaisussa.

Syksyllä OPKH järjesti lukion ensimmäisen 
vuoden opiskelijoille tilaisuuden, jossa ker-
rottiin muun muassa OPKH:n toiminnasta sekä 
siihen liittymisestä. Uusia jäseniä saatiinkin 
seitsemän.

Joulukuussa OPKH osallistui puurojuhlan suun-
nitteluun ja toteutukseen. Juhlaan OPKH teki 
jouluaiheisen Kahoot-visan ja vastasi juhlassa 

opiskelijoiden joukossa pyörineestä joulupu-
kista, joka jakoi suklaata.

Keväällä kaksi oppilaskunnan hallituksen 
jäsentä vieraili Water-opiskelijakuntafes-
tivaaleilla, joilla tarjotaan muun muassa 
koulutusta opiskelijakunnan toiminnan eri 
osa-alueista. Hallitusjäsenet ovat myös edus-
taneet Kaitaan lukion opiskelijoita erilaisissa 
tilaisuuksissa lukion ulkopuolella. 

Aiemmilta vuosilta tutun kirjavuokraamon 
toiminta on jatkunut tänäkin vuonna. Valikoi-
maa on lisätty kysynnän perusteella.

Opiskelijakunnan hallitus toivottaa kaikille 
hyvää kesää & odottaa jo innolla ensi syksyä!

Oppilaskunnan hallituksen vuosi 
2018–2019

Sonja Oben

Matias Santasalo

Akseli Ala-Juusela

Robin Schwarz

Ohjaavina opettajina toimivat 
Eevamaija Roininen ja Anu Kuisma.
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Vilkasta keskustelua Eveliina 
Talvitien luennolla

Kirjailija, toimittaja ja feministi 
Eveliina Talvitie vieraili Kaitaan lukiolla 7. 
marraskuuta 2018. Talvitie piti reilun tunnin 
mittaisen Studia Generalia -luennon siitä, 
miten hänestä tuli kirjailija.

Talvitien esityksen aikana opiskelijat saivat 
esittää heitä askarruttavia kysymyksiä, 
jotka käsittelivät niin Talvitien mielipiteitä 
kuin hänen bibliografiaansakin. Oli mukava 
huomata, miten rohkeasti opiskelijat 
eri vuosikursseilta esittivät kysymyksiä 
Talvitielle. Vierailu oli mukava piristys 
koulupäivään tuiki tavallisen äidinkielen 
tunnin sijaan.

Kirjailijavierailun tarjosi Suomen 
tietokirjailijat ry.

Peter Tilli 16D

Veteraanivierailu Kaitaalla

Kaitaan lukiossa vieraili 30. lokakuuta 
2018 sotiemme veteraani Hannes 
Tuovinen ja komentaja Jukka Alavillamo 
Merisotakoulusta. Komentaja Alavillamo 
on aikaisemminkin järjestänyt vastaavan 
vierailun koulussamme.

Tuovisen ja Alavillamon vierailu oli osa 
Studia generalia -luentosarjaa. Tilaisuus 
alkoi Alavillamon alustuksella, jota seurasi 
Tuovisen haastattelu. Haastattelijoina 
toimivat lukion opiskelijat Juho Johansson, 
Jussi Piira ja Maria-Melina Räsänen. 
Haastattelijat kysyivät Tuoviselta muun 
muassa, miten sotakokemukset ovat 
vaikuttaneen häneen. Tuovisen kokemukset 
herättivät myös yleisössä kiitettävän 
määrän kysymyksiä, joille oli varattu aikaa 
tilaisuuden lopuksi.

Juho Johansson 16A

Studia generalia -luentosarja
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Tunnettu kirjailijavieras Kaitaalla

Saimme Kaitaalle merkittävän vieraan 
pitämään Studia Generalia -luentoa 
15.1.2019, nimittäin suomalaiskirjailija Anja 
Snellmanin. Snellman on yksi tunnetuimpia 
suomalaisia naiskirjailijoita, mutta hän 
itse korosti luennolla olevansa pelkkä 
kirjailija, sukupuolesta 
riippumatta.

Snellman on saanut 
paljon tunnustusta 
muun muassa 
seksuaalisuutta 
ja erilaisuutta 
käsittelevistä 
teoksistaan, ja hänen 
esikoisteoksensa, 
Sonja O kävi täällä, 
oli rohkeudessaan 
aikaansa edellä. 
Snellman on 
muutenkin nostanut 
kirjoissaan 
esille aiheita, 
joista julkisessa 
keskustelussa ei ole 
viitsitty puhua.

Snellmanin luento 
perustui pitkälti 
hänen omaan elämäntarinaansa ja erityisesti 
siihen, miten hänestä lopulta tuli kirjailija. 
Snellman syntyi Helsingin Kalliossa, mikä 
hänen omien sanojensa mukaan vaikutti 
siihen, että hän oppi tuntemaan myös 
sellaisia ihmiskohtaloita, jotka eivät ole 
kovin kauniita. Snellman kuvaili luennollaan 
olleensa jo lapsena tarkkailija, joka kiinnitti 

ihmisiin huomiota, mutta myös kuunteli 
heidän kertomuksiaan. Hän kertoi myös 
olleensa aina ahkera keksimään omia 
tarinoita ja kertoneensa niitä aina, jos joku 
vain suostui kuuntelemaan.

Entä kuinka sitten voi kehittyä hyväksi 
kirjoittajaksi? Tähän Snellmanilla oli 
kaksi vastausta. Ensinnäkin pitää lukea, 
jotta mielikuvitus kehittyy ja sanavarasto 
karttuu, ja toiseksi pitää kirjoittaa paljon. 
Näillä vinkeillä kuka tahansa voi kehittyä 
kirjoittajana!

Aaro Peltola, 17A
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Kaitaan luontopäivä
Perinteinen luontopäivä pidettiin 16.5.2019 Hanikan kauniilla ja 

luontotyypeiltään poikkeuksellisen vaihtelevalla luontopolulla. Opiskelijat 
kulkivat keväisessä säässä lenkin, jonka teemana oli ravinnontuotantoon 
liittyvät haasteet maapallolla. Rastit oli sijoitettu Seppo-pelin avulla 
luontopolun varrelle, ja monen tehtävän suorittaminen vaati hieman 
luovuutta runojen kirjoittamisesta videon tekemiseen metsän siimeksessä! 
Ruokailu sujui kesäisesti makkaroita grillaten reitin varrella olevalla Hanikan 
grillikatoksella. Päivän jälkeen askelmittarin lukemat olivat kohtalaisia, sillä 
itse lenkin lisäksi matkaa kertyi mukavasti kuljettaessa koululta luontopolulle 
ja koulun pihamaalla oli vielä mahdollisuus siirtyä pelaamaan pihapelejä 
loistoporukassa. Hieno päivä kokonaisuudessaan!

Aino Lehtonen, Mielenmaisema, öljyvärimaalaus 
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Tutortoiminta
 Tutortoimintaan kuuluu paljon erilaisia 

asioita, kuten esimerkiksi uusien ykkösten 
ryhmäyttämistä, erilaisten tapahtumien 
järjestämistä ja Kaitaan lukion esittelyä 
peruskoulujen ysiluokkalaisille. Oma 
tutortoimintamme 
alkoi vuoden 2018 
keväällä, kun täytimme 
hakemukset, kävimme 
haastattelussa ja 
tulimme valituiksi 
vuoden 2019 tutoreiksi. 

Keväällä oli 
koulutuskertoja parina 
aamuna viikossa. 
Alussa tutustuimme 
paremmin toisiimme 
ja kävimme läpi 
erilaisia asioita, joita 
tulisimme tarvitsemaan 
tutoroinnissa. Kesällä 
olimme vastaanottamassa tulevia ykkösiä, 
ja kesäloman loppuessa järjestimme 
ykkösille ryhmäytyspäivän, jossa he pääsivät 
tutustumaan toisiinsa erilaisten leikkien 
ja aktiviteettien parissa. Syksyn ja talven 
kuluessa kävimme kertomassa Kaitaalla 
opiskelusta eri peruskouluissa. Vuosi huipentui 
tutoreiden Tallinnan risteilyyn.

Tutortoiminta on ollut palkitsevaa ja kivaa 
kaikin puolin. Olemme päässeet kehittämään 
muun muassa esiintymis-, ryhmänjohtaja- 
sekä tapahtumanjärjestämistaitojamme. 
Olemme myös päässeet tutustumaan 
paremmin toisiimme ja ykkösluokkalaisiin 
kuluneen vuoden aikana.

On ollut todella kivaa saada uusia 
kavereita. Kehittyneistä taidoistamme 
ja yleensäkin tutortoiminnasta on paljon 
hyötyä tulevaisuudessa muun muassa CV:n 
suhteen. Parhaina muistoina tutoroinnista 

jää varmaankin ykkösten ryhmäytyspäivä, 
Kaitaan lukion esittely peruskouluille sekä 
tietenkin tutoreiden risteily. Jäämme kaikki 
kaipaamaan sitä, että saimme viettää aikaa 
yhdessä kaikkien tutoreiden kesken erilaisten 
tehtävien parissa.

 Haluamme kiittää opojamme mahtavasta 
tutorvuodesta ja toivottaa onnea ensi vuoden 
tutoreille!

 Minni Räsänen 17D, Aino Viljakainen 17D & 
Anri Pähklamäe 17C
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Kaitaamo – 
yhteisöllisyyttä 
vahvistamassa

Kaitaan lukiossa toisen siiven yläaulassa 
toimii opiskelijoiden olohuone Kaitaamo. 
Siellä järjestetään opiskelijoille perinteeksi 
muodostuneet maanantaikahvit. Aktiivisten 
lukiolaisten joukko – kaitaamolaiset – 
keittävät vuorollaan kahvit ja tarjoavat 
opiskelijoille keksejä. Kahvit kokoavat 
Kaitaamon sohville ja pöytien ääreen paljon 
opiskelijoita kohtaamaan ja viettämään 
aikaa yhdessä.  

Kaitaamo-toiminta on jatkoa 
lukuvuonna 2017–2018 alkaneelle Nuorten 

mielenterveysseura Yeesi ry:n Yeesaamo-
projektille. Sen tarkoitus on ollut 
parantaa oppilaitoksen yhteisöllisyyttä 
ja edistää opiskelijoiden hyvinvointia 
ja mielenterveyttä. Se on tarjonnut 
opiskelijoille mahdollisuuden vaikuttaa 
oppilaitoksen arkeen, ja he ovat saaneet 
rakentaa ympäristöstä viihtyisän. Edellisen 
vuoden toiminnan ansiosta Kaitaan 
lukiolaisten käytössä on viihtyisät ja 
kodikkaat tilat, joihin he voivat kokoontua 
viettämään aikaa yhdessä. 

Maanantaikahvien lisäksi kaitaamolaiset 
ovat järjestäneet koulun väkeä kokoavia 
ja yhdistäviä tapahtumia, joita he 
ovat itse toivoneet ja ideoineet. Tänä 
lukuvuonna he ovat järjestäneet kauden 
avajaiset, halloween-tapahtuman ja 
ystävänpäiväjuhlan. Joulun aikaan he ovat 
tarjonneet opiskelijoille jouluglögit ja 
vappuna wappusimat Kaitaamolla. Lisäksi 
he ovat järjestäneet arkea piristäviä 
tapahtumia liikkuvan koulun, tutoreiden ja 
opiskelijakunnan kanssa. 

Kaitaamo lujittaa Kaitaan lukion 
yhteisöllisyyttä ja se koetaan tärkeäksi 
osaksi lukion toimintaa. Aktiiviset opiskelijat 
suunnittelevat parhaillaan ensi lukuvuoden 
Kaitaamon tapahtumia ja toivovat, että 
toiminta innostaa opiskelijoita kokoontumaan 
yhteen myös ensi lukuvuonna. 

Verna Puttonen, opinto-ohjaaja, Kaitaamon 
ohjaaja

Tomi Ding
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Kaitaan Liikkuva opiskelu -ryhmä ja Kaitaan 
lukion opiskelijakunnan hallitus järjestivät 
30.8.2018 Kaitaajaiset eli Kaitaan omat ei-
aivan-olympialaiset. Tapahtuma kesti lähes 
koko koulupäivän ajan, ja se levittäytyi 
koulun tiloihin sekä sisälle että ulos. 

Kisoja suunniteltiin jo edeltävän 
lukuvuoden neljännessä jaksossa. Ideoinnin 
tuloksena lopullisessa tapahtumassa 
oli 15 erilaista rastia, joista yhden piti 
lastenoikeusjärjestö Plan. 

Tapahtumassa kaikki lukion opiskelijat 
jaettiin ryhmiin, joissa he kiersivät koulun 
alueelle levitetyillä tehtävärasteilla 
kerätäkseen pisteitä. Parhaiten suoriutuneet 
tiimit palkittiin. 

Rastitehtäviin kuului kyselyjä ja 
ongelmanratkaisutehtäviä Kahoot-visasta 

Kaitaajaiset eli Kaitaan lukion 
omat kisat

tilavuuden arviointiin. Tapahtumassa oli 
myös perinteisten olympialaisten tyyliin 
liikunnallisia rasteja. Omasta mielestäni 
hauskin tehtävä oli mahalauta-rastilla, jolla 
ryhmän piti edetä jonossa lautojen päällä 
esteiden läpi mahdollisimman nopeasti.

Tapahtumassa oli rastimiehinä 
opiskelijoiden lisäksi myös kaikki lukion 
opettajat. Mahtavaa tapahtumassa 
olikin juuri yhteistyö sekä kilpailevien 
joukkueiden että järjestäjien kesken. 

Ato Virtanen 17B 

Kirjoittaja on Kaitaan lukion 
opiskelijakunnan hallituksen 
varapuheenjohtaja, tutor (2018-2019) ja 
Liikkuva opiskelu -ryhmän jäsen.
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Liikkuva opiskelu
Kaitaan lukiolla on oma ryhmä, jonka 

vastuulla on liikkuva opiskelu -toiminta. 
Ryhmään kuuluu opettajista Annika Kokko 
sekä Jari Snell. Opiskelijoista ryhmässä on 
Vera Oben, Juho Mertanen, Ilari Kauppinen, 
Otso Ahonen sekä Ato Virtanen.

Lukuvuonna 2018–2019 ryhmä on 
järjestänyt erilaisia lajikokeiluja ympäri 
pääkaupunkiseutua. Lajeina on ollut muun 
muassa pelaaminen laserpeliareena Xgatella, 
seinäkiipeily Salmisaaren kiipeilykeskuksessa, 
tankotanssi sekä keilailu. Ryhmä 
suunnitteli myös kuntosalin varastotilan 
paikalle peilisalin, jossa on esimerkiksi 
nyrkkeilysäkki, harjoittelukuminauhoja, 
painopalloja sekä kevyitä käsipainoja.
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Vuoden 2019 alussa laitettiin myös käyntiin 
erilaiset opiskelijoiden ja kouluyhteisön 
jäsenten väliset kisailut, ja ensimmäisenä oli 
vuorossa leuanveto. Leuanvetoon osallistui 
eri vuosiluokilta opiskelijoita, mutta voiton 
veivät poikien sarjassa 18D-ryhmästä Otso 
Koivunen ja tyttöjen sarjassa Silja Toimela 
16A-ryhmästä.

Kevään toinen mittelö ratkaistiin 
biljardissa, jossa sekä opettajat että 
opiskelijat olivat samassa sarjassa. Biljardin 
loppuotteluun selvisivät, monivuotisen 
harjoittelun tuloksena, Harri Henttonen ja 
Vesa Kuronen. Pronssisen mitalin voittajan 
ratkaisivat keskenään opiskelijat Kevin Loose 
ja Ato Virtanen.

Jari Snell
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Liikunnan    
tapahtumat

Kaitaan lukion opiskelijat ovat olleet 
mukana lähes kaikissa Espoon lukiolaisille 
järjestetyissä opiskelijaurheilutapahtumissa. 
Olemme pyrkineet saamaan joukkueen 
kasaan kaikkiin järjestettyihin tapahtumiin 
ja olemme onnistuneet siinä hyvin.

Heti syksyn alussa Matias Pitkänen osallistui 
Espoon lukioiden väliseen golfturnaukseen ja 
haki sieltä kaulaansa kultamitalin.

Syyslukukaudella osallistuimme myös 
jalkapallo- ja salibandyturnauksiin sekä 
tyttöjen että poikien sarjoissa. Jalkapallossa 
sekä tyttöjen että poikien tiet katkesivat 
valitettavasti jo alkusarjan otteluihin. 
Salibandyssa sen sijaan Kaitaan pojat 
sijoittuivat turnauksen kolmansiksi. 
Pronssijoukkueessa pelasivat Santeri 

Erkinharju, Arttu Mukkula, Sami Tiainen, 
Jooa Salminen, Lukas Opas, Joel Mäki, 
Petteri Muukkonen, Vertti Metsola, Niki 
Lundström, Miika Kouti, Stefanos Katsidonis, 
Kaapo Isojärvi ja Marcus Aho. Lukion tytöt 
jäivät salibandyssa valitettavasti mitaleitta, 
mutta annoimme hyvän ja tiukan vastuksen 
muille joukkueille.

Kevätlukukaudella olivat vuorossa 
lentopallon sekä kaukalopallon koulujen 
väliset turnaukset. Kaitaalta löytyy 

lahjakkuutta lentopallossa, 
sillä tyttöjen turnauksessa 
sijoituimme kolmansiksi 
ja poikien turnauksessa 
neljänsiksi. Lukion lentopallon 
pronssijoukkueessa pelasivat 
Donika Shabani, Donjeta 
Shabani, Melissa Määttä, Ira 
De Blas, Jerizh Patiag, Jemima 
Paul Merchan, Erika Kariluoto 
ja Mette Manninen.

Lukuvuoden päätti tyttöjen 
kaukalopalloturnaus, 
jossa ylsimme jälleen 
pronssimitaleille.

Joukkueessa pelasivat Mette Mannonen, 
Ira De Blas, Erika Kariluoto, Ida Mannonen, 
Jemima Paul Merchan, Donika Shabani, 
Donjeta Shabani, Pilvi Miettinen ja Emilia 
Rauvanlahti.

Annika Kokko
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Joustoviikon kirjoittamisen kurssilla 
pääaiheena oli tietysti kirjoittaminen, 
erityisesti kirjoittaminen ammattina. 
Aloitimme tutustumalla toisiimme ja 
tekemällä ryhmissä erilaisia kirjoittamiseen 
liittyviä tehtäviä. Pohdimme ryhmissä muun 
muassa, millaisia valmiuksia koulun pitäisi 
kehittää tulevaisuuden työelämää varten. 
Käsittelimme myös luovaa kirjoittamista ja 
sitä, mihin asioihin kirjoittaessa kannattaa 
kiinnittää huomiota. 

Tiistaina vierailimme Pasilassa 
Yleisradion mediatalossa ja luovassa 
talossa. Kuuntelimme Yle uutisten 
sometoimittaja Emma Grünnia ja opimme 
häneltä somepostauksen kirjoittamisesta 
ja kirjoitusprosessin vaiheista. Kiersimme 
Ylen tiloissa, ja olikin mielenkiintoista 
vierailla vaalitenttistudiossa ja sen 
ohjaamossa sekä nähdä pienpuolueiden 
vaalitenttiharjoitukset. Ylen mediatalo 
ja luova talo ovat sokkeloita, joissa parin 
mutkan jälkeen ei enää tiedäkään, missä on. 
Kaikkialla oli tietokoneita ja näyttöjä täynnä 
olevia huoneita sekä miljoonia kokoustiloja. 
Pääsimme myös kurkistamaan Aamu-TV:n 
studioon, lämpiöön ja ohjaamoon. Kävimme 
katsomassa myös uutisstudiota. Yllätyin, kun 

studiot olivat paljon pienempiä ja ahtaampia, 
kuin olin ajatellut ja millaisen kuvan olin 
televisiosta saanut. Kunnioitukseni työtä 
kohtaan nousi, kun näin itse, kuinka paljon 
radio- ja televisiolähetysten takana on työtä, 
joka ei katsojille näy.

Yle Kioskin Toivo Haimi oli myös 
kertomassa työstään. Päällimmäisenä hänen 
esityksestään jäi mieleen, kuinka erilaisista 
koulutustaustoista voi päätyä toimittajaksi. 
Haimi kertoi, että keskittymällä 
intohimoisesti tekemään sitä, mistä on 
kiinnostunut, voi luoda itselleen ammatin.

Olimme kahtena päivänä keskuskirjasto 
Oodin hienoissa tiloissa kirjoittamassa 
julkaistavaa tekstiä ja tekemässä muita 
pieniä tehtäviä. Kuuntelimme myös bloggari 
Julia Thurénia, joka kertoi, millaista on 
kirjoittaa blogia ammatikseen. Thurén 
antoi myös ohjeita, kuinka aloittaa blogin 
pitäminen ja miten kehittyä kirjoittajana. 
Hän totesi: “Kyse ei ole siitä, mitä sanot, 
vaan miten sanot.”

Pääsimme myös kirjakustantamo 
Gummerukselle vierailemaan. Vierailu 
oli mielenkiintoinen, koska en tiennyt 

Tekstejä ja tekstityön ammattilaisia
ÄI12 Kirjoittamista työelämää ja jatko-opintoja varten 
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ennalta kovin paljoa kustannustoimittajan 
työnkuvasta. Hämmästyin, kuinka paljon 
kirjakustantamot tekevät kirjailijan kanssa 
yhteistyötä kirjan kirjoittamisprosessista 
lähtien ja kuinka paljon erilaisia työtehtäviä 
kustantamoissa on, esimerkiksi graafikko, 
kääntäjä, toimittaja, valokuvaaja, piirtäjä 
sekä sähkö- ja äänikirjojen tuottaja. 
Paras osuus Gummeruksella vierailussa oli 
kuitenkin se, kun jokainen sai valita kaksi 
kirjaa kotiin vietäviksi. 

Kurssi oli hyvä, jos on vähänkään 
kiinnostunut kirjoittamisesta tai haluaa 
kehittyä kirjoittajana. Kurssilla pääsi 
kuuntelemaan monen hyvin erilaisen 
ammattilaisen näkökulmia kirjoittamisen 
parissa työskentelystä, mutta myös 
kirjoittamaan paljon itsenäisesti. 
Nykypäivänä kirjoittamista tarvitaan melkein 
jokaisessa ammatissa, joten kurssista on 
todellakin hyötyä tulevaisuutta varten. 

Kukka Falck 18C

The week-long English 10 course was fun, 
informative and intense, with new subjects 
offered each day and plenty to do thanks to 
our teachers Eevamaija Roininen and Anna 
Kuusikko. With our time mostly spent in the 
classroom, along with learning, reading, 
doing work in groups and getting to speak 
English, we had the opportunity to create 
our own texts based on what we had learned 
that day. For example, on the first day 
of  the five-day course, we discussed what 
utopias and dystopias were and studied 
extracts from the dystopian novels, such as 
George Orwell’s Animal Farm and Nineteen 
Eighty-Four, as well as Ray Bradbury’s 
Fahrenheit 451. With all that then 
motivating us, we had the pleasure of also 
putting ourselves in the mindset of someone 
living in the future, as we wrote our own 
futuristic sceneries. 

Rhetoric Is Everywhere from Poetry to Law
ENA10 Advanced Skills in Communication

A carrying theme throughout the course 
was free speech. Rhetoric, which is the skill 
or art of using language efficiently as well 
as its study, is an important part of it. We 
began by learning and discussing classical 
definitions from Plato and Aristotle on 
rhetoric. From there, we moved on to more 
modern definitions and to something I think 
interested us all incredibly: Aristotle’s tools 
of persuasion. These are logos, pathos, and 
ethos. With this newfound insight into the 
art of language and its use, we studied TV 
advertisements in groups and also wrote our 
own speeches, based on the strategies we 
had learned that day. 

Poetry and lyrics were also something we 
studied. Together we studied poems such as 
I, Too by Langston Hughes and Still I Rise by 
Maya Angelou. These touching and inspiring 
poems created discussion, for example on 
what qualifies as poetry. 
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An extremely interesting and nice part of 
the English course was the visit of Doctor 
JoAnne Sweeny, a fun and lively visiting 
law professor from the USA. Now a visiting 
professor teaching at the University of 
Turku, she took time to come tell us about 
the First Amendment in the United States 
Constitution. She explained in a nutshell 
what it entailed, and the confusion it may 
sometimes be surrounded by due to several 
reasons. Doctor Sweeny’s energetic and 
all-around fun presentation was a highlight 
in my opinion. She gave us insight into the 
First Amendment and some controversies 
surrounding it in the United States. 

I felt the English course to be very 
informative, fun, yet also relaxed. Even with 
only a few hours to prepare for a debate 
during the last day, we all managed to come 

up with great arguments based on what 
we’d learned. There are many opinions 
surrounding free speech, which makes it a 
very current topic. Being able to go through 
these techniques of persuasion so carefully 
will add to our knowledge and help us out 
in all kinds of situations in the future. 
What made the course fantastic, was its 
variety of different methods of learning. 
We discussed topics and poems through 
together, we learned skills to use when 
persuading a parent or even a group, and 
most importantly had fun. As I now look back 
on that week, I am very content with having 
participated in the course! 

Paula Paavilainen, 17D 

Joustoviikon kirjoittamiskurssilaiset vierailulla Pasilan Yleisradion mediatalossa
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Kurssilla laskeskeltiin matikkaa digitaalisesti. 

Tällaisia mietteitä tuli opiskelijoilta 

kurssista:

“Mielestäni sain kurssilla tärkeitä neuvoja ja 

apuja tuleviin kursseihin ja kahden vuoden 

päästä tulevaan yo-kokeeseen.”   Tuomas

“Mukava rento kurssi.”     Vladimir

“Laskimen käyttö on hupaisaa ja helppoa.”   

Miska

“Kurssi oli kiva, koska oli pitkää ja lyhyttä 

matikkaa ja hyvät opettajat.”  Jasmin 

“Matikka on parasta ja vettä tulee hanasta.”   

Jere

“Opin tekemään kuvioita nspirellä.”  Jori

“Kurssi oli hauska, ja opin uusia asioita.”   

Markus

“Kurssi oli hyödyllinen jatkoa ajatellen.”    

Samu

”Opin vihdoinkin käyttämään laskinta.”   

Atte

“Matikka on kivaa.”  Mikael

“Kurssi oli kiva.”  Erik

 “Onneksi ei ollut läksyjä.”   Oiva

Digitaalista matematiikkaa joustoviikolla
MAA15/MAB10 Sähköiset apuvälineet matematiikassa
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Kemian työkurssi pyörähti 
ensimmäisenä päivänä vauhdilla 
käyntiin. Aloitimme työkurssin 
liuoksen valmistamisella ja 
laimentamisella. Mielekkäitä ja 
opettavaisia töitä olivat muun 
muassa esterin ja saippuan 
valmistus sekä hedelmien 
sitruunahappopitoisuuden selvittäminen. 

Kurssin aikana kävimme kahtena päivänä 
tutustumassa ja tekemässä töitä Aalto-
yliopistolla. Keskiviikkona, joka oli 
ensimmäinen päivämme Aallossa, teimme 
limoneenin uuttoa höyrytislauksella 
sekä määritimme nikkelipitoisuuksia 
spektrofotometrialla. Toisena päivänä 
pääsimme valmistamaan aspiriinia, joka on 
tulehduskipulääke. Tosin valmistamamme 
aspiriinit eivät olleet tarpeeksi puhtaita 
käytettäväksi, joten ne päätyivät 
jäteastiaan. Torstaina pääsimme kuulemaan 
opiskelusta Aallossa sekä professorin että 
opiskelijoiden näkökulmista.

Viimeisenä päivänä työt eivät enää 
olleet niin pitkiä ja monimutkaisia kuin 
viikon alussa. Toki hieman haasteita toi 

Saippuaa ja 

aspiriinia
     KE07 Kemian työkurssi

matkaan viimeinen kemian luokassa tehty 
työ, joka oli rautapitoisuuden määritys 
kolorimetrisesti. Viimeisessä työssä 
siirryimme kotitalousluokkaan valmistamaan 
mustikkatrioja, jotka saimme syödä kurssin 
päätteeksi.

Jokainen työ syvensi jo oppimaamme tietoa 
ja toi lisää selkoa vielä vähän pimennossa 
olleisiin asioihin. Kemian työkurssi on 
ehdottomasti tietoa lisäävä ja tärkeä kurssi 
ylioppilaskirjoituksia varten! 

Mette Manninen 17E & Wilja Peltonen 17E
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Maanantaina oli aurinkoista ja luita 
kolotti. Hiekkatie rätisi pyörän renkaiden 
alla, tuuli visersi ympärillä. Oli alkamassa 
Aleksanteri Suviojan järjestämä 
yrittäjyyskurssi joustoviikolla, ja minä olin 
ajoissa ensimmäisenä aamuna, kunnes 
lensin upeassa kaaressa asfaltille lähellä 
koulua. Ehdin luokkaan hieman ennen kuin 
Suvioja aloitti oman tutun, melkein iltasatua 
muistuttavan jargoninsa. Tänään aiheena 
oli ennestään tuntematon aihe, yrittäjyys ja 
yrityksen perustaminen.

Ennen kurssia olimme 13.3. käyneet 
Otaniemessä YritysEspoon luennolla, 
jolla tilaisuuden vetäjät puhuivat yrityksen 
perustamisesta ja siihen liittyvistä asioista. 
Saimme luennolta mukaamme vihkoset. 
Vihkossa käsiteltiin yrityksen perustamiseen 
liittyviä asioita ja rahoituksen saamista.

Siirrytään Otaniemestä takaisin 
Iivisniemeen. Kurssi alkoi ohjeilla: jokaisen 
meistä kurssin opiskelijoista täytyi keksiä oma 
yritysidea ja tehdä liiketoimintasuunnitelma 
siitä, mitä yrityksemme tekisi.

Toinen päivä kului, kolmas ja neljäs. Hetki 
hetkeltä uusi päivä tuntui muistuttavan 
edellisiä päiviä enemmän ja enemmän. 
Saimme kulutettua nämä kaikki päivät jollain 
ihmeen kaupalla. Teimme nettitehtäviä 
yrityksestä ja liike-elämästä, täytimme uusia 

liiketoimintasuunnitelmia. Nopeimmat ehtivät 
tehdä muutakin. Itse pelasin myös shakkia.

Koitti kurssin viimeinen päivä, grande finale, 
omien yritysten esityspäivä. Koulu alkoi 
varttia yli kahdeksan, kuten kaikkina muinakin 
päivinä. Menimme auditorioon kymmenen 
aikoihin. Kolme neljäsosaa kurssista meni 
istumaan auditorion keski- tai takaosaan. 
Alkoi kerrassaan pelätty yritysten esittely. 
Mukavasti esitykset kuitenkin menivät. 
Yrityksiä löytyi mopojen varaosaliikkeestä 
frisbeegolfin opetukseen. Oli myös muutamia 
vaateyrityksiä ja pianonsoitto-opetusta 
välittävä yritys – yrityksiä oli moneen eri 
lähtöön.

Kurssi oli mielestäni kokonaisuutena 
mielenkiintoinen ja opettavainen. Kurssin 
aikana oppi ymmärtämään hieman enemmän 
yritysten verhojen takana tapahtuvasta 
toiminnasta. Alkoi ymmärtämään sen, mitä 
yrityksen perustamiseen tarvittaisiin. Se 
ei ehkä ole niin yksinkertaista kuin monet 
saattavat luulla. Suosittelen ehdottomasti 
kurssin käymistä seuraavan kerran, kun se 
järjestetään. Kurssin ehkä paras juttu oli 
yhteiskuntaopin aineryhmän tarjoama kahvi- 
ja suklaahetki perjantaina ruokailun jälkeen.

F.L.

Bisnestä, shakkia ja suklaata
YH06 Yrittäjyyskurssi
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Kurssimme tavoitteena oli tutustua julkiseen 
veistotaiteeseen kaupunkiympäristössä. 
Tarkoituksena oli suunnitella ja rakentaa 
näyttävä säänkestävä veistos, jonka 
materiaaleina oli erilaiset rautalangat, 
metalliverkko, liimalankku, powertex-kovetin 
sekä spraymaali. 

Työn piti liittyä painovoimaan, joten 
ensimmäinen ehdotukseni työparilleni oli 

veteen tippuva kivi. Parini Santeri ehdotti, että 
tekisimme avaruusaluksen, joka tippuu maan 
pinnalle. Näistä päätimme yhdistämällä saada 
ideamme: Avaruusalus, joka tippuu veteen. 
Minä tein neliön muotoista laatikkoa, joka 
toimisi vetenä ja parini teki avaruusalusta. 
Koimme monenlaisia pieniä ja opettavaisia 
haasteita työstäessämme materiaalia ja 
rakentaessamme kokonaisuutta, mutta 
yhteistyöllä onnistuimme voittamaan monta 
pulmaa. Jaoimme tehtäviä tasaisesti, mikä 
joudutti työn loppuunsaattamista. Veistoksen 
tekeminen oli kaikin puolin mukavaa. 

Kurssin aikana vierailimme myös Helsingin 
taidemuseossa, jossa oli mielenkiintoisia 
nuorten taiteilijoiden tekemiä taideteoksia. 

Lassi Lahtinen 18C

Painovoimainen 
veistos

KU9 Väännetään 

rautalangasta
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Vuoden 2019 joustoviikon elokuvakurssi 
järjestettiin Espoon kuvataidekoulun 
hienoissa tiloissa Tapiolan WG-talolla. Viikon 
aluksi perehdyimme tiiviisti oman tarinan 
käsikirjoitukseen ja elokuvakerronnan 
menetelmiin elävien esimerkkien valossa. 
Myös ryhmäytyminen ja ryhmässä toimimisen 
periaatteet kerrattiin. Tämä oli prosessin 
käynnistymisen kannalta tärkeää. 

Kuvaus ja editointi avasivat opiskelijoille 
kiinnostavasti teknisen osaamisen alueet. 
Kuvauksissa toisten rohkaiseminen oli 
tärkeää, sillä kameran edessä esiintyminen 
oli monelle uusi asia – opimme siis myös 
draaman ja näyttelemisen perusteita. 
Kurssilla emme ehtineet syvemmin perehtyä 
lavastukseen ja puvustukseen, mutta 

keskiviikon kuvausten alkaessa ryhmissä oli 
hyvää sitoutumista myös näiden osa-alueiden 
hyödyntämiseen.

Perjantaina saimme kaikki viisi 
lyhytelokuvaa valmiiksi ja iltapäivällä 
katsoimme elokuvat isolta valkokankaalta. 
Keskustelimme jokaisesta leffasta tekijöiden 
kanssa. 

Aplodit! Solitude -, Kuningassatama-, 
Kadonnut motivaatio -, Longing of Closeness 
- ja Päiväkirja -elokuvien työryhmille – kiitos 
rehellisistä, koskettavista, kauniista ja 
hauskoista lyhäreistä.  

Opettajina toimivat Nina Luoma ja Pasi 
Autio (Espoon kuvataidekoulu).

Elokuvakurssilla koettiin viikossa elokuvanteon vaiheet

KU10 Elokuvakurssi
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Joustoviikolla ryhmä opiskelijoita osallistui 
kestävän kehityksen #PELASTAMAAPALLO-
kurssille edesauttaakseen omalla 
toiminnallaan maapallomme tilaa. Kurssi 
järjestettiin yhteistyössä Helsingin yliopiston 
kanssa, ja se oli osa HY:n kasvatustieteellisen 
osaston ja WWF:n koordinoimaa 
”Opiskelijat opettajina” -lukio-opetuksen 
kehittämishanketta. 

Opiskelijat ideoivat ja toteuttivat YK:n 
Agenda2030 -teemoista ryhmätöinä lukion 
muita opiskelijoita aktivoivat, kantaaottavat 
ja ratkaisukeskeiset projektityöt. Tuloksena 

Ympäristötekoja 
joustoviikolla
TO01 
#PELASTAMAAPALLO

syntyi vastamainoksia, infoiskuja sekä 
postereita. Kurssilla oli viikon mittaan joka 
päivä muutakin toiminnallista ohjelmaa. 
Osallistuimme ilmastonmuutosteemalla 
Helinä Rautawaaran museon järjestämään 
pakopeliin, Ilmatieteen laitoksen 
”Ilmastotunti opiskelijoille” -tapahtumaan 
Kumpulassa sekä ”Ilman muutosta” 
- näyttelyyn Luonnontieteellisessä 
keskusmuseossa. Laitoimme myös 
kevätkylvöjä alkuun ja katsoimme kaksi 
dokumenttielokuvaa, jotka liittyivät 
tekstiiliteollisuuden ongelmiin. 

Opiskelijoiden tietoisuus kestävän 
kehityksen asioista kasvoi ja – mikä tärkeintä 
– he toimivat konkreettisesti maapallon tilan 
parantamiseksi!            Taiju Suontausta
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Ohjelmoimme joustoviikon kurssilla Arduino-
ohjelmointikielellä erilaisia kytkentöjä käyttäen 
Arduino-alustaa ja Arduino-Ide-ohjelmaa. 
Kurssin tavoitteena oli rakentaa ja ohjelmoida 
auto, joka tottelee ohjelmoituja käskyjä 
ja väistää esteitä itsenäisesti. Opimme 
paljon sekä ohjelmoinnista että yleisestä 
sähköopista. 

Kurssi oli kaikin puolin hauska ja 
mielenkiintoinen, ryhmämme oli ahkera, 

Teknologiakurssilla opittiin tekemällä ja tutkimalla
TO02  Arduino-ohjelmointia ja elektroniikkaa

ja saimme kaiken tehtyä. Toivoisimme, 
että koulussa olisi ohjelmointikursseja 
tulevaisuudessa muulloinkin kuin 
joustoviikolla. Opettajat olivat hyviä ja 
osasivat auttaa ongelmatilanteissa.  
Ryhmämme työskenteli hyvin tiiminä eikä 
kukaan luistanut omista hommistaan. 

Leo Viteritti, Niklas Tunkkari ja Riku Elopuro

Joustoviikolla osallistuimme Liikunta 
ja hyvinvointi -nimiselle kurssille, jolla 
saimme urheilla monipuolisesti ja kuulla 
monipuolista hyvinvointiasiaa. Pääsimme 
kokeilemaan uusia urheilulajeja, joita harva 
meistä oli aikaisemmin kokeillut. Kokeilimme 
esimerkiksi miekkailua, padelia ja pilatesta. 
Pääsimme myös kokeilemaan mindfulnessia, 
rentouduimme ja saimme purkaa paineita. 
Liikunta ja hyvinvointi -kurssilla oli paljon 
monipuolisia urheilulajeja ja mielenkiintoisia 
luentoja. 

Uusia ja erilaisia urheilulajeja 

Hyvinvointikurssilla kokeiltiin uutta 

miekkailusta midfulnessiin
TO03 Liikunta ja hyvinvointi

kokeillessamme näimme, mitä erilaisia 
taitoja eri urheilulajeissa tarvitaan ja miltä 
ne omalla kohdalla tuntuvat. Kurssilla oli 
mielestämme hauskaa, ja siellä oli mukava ja 
kannustava ilmapiiri. Opimme paljon uutta 
itsestämme, hyvinvoinnistamme, urheilusta 
ja toisistamme. Kurssi oli hyvin onnistunut ja 
jokainen päivä toi jotakin uutta ja hauskaa.

Jenna Åkerlund 17A, Jonna Tiesmäki 17C ja 
Kaisa Kanerva 17A
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OP04-kurssi sisälsi neljän päivän TET-
harjoittelun ja yhden päivän Future 
Campin, jossa esiteltiin TET-kokemuksia ja 
suunnattiin katse tulevaisuuteen.

TET-päivät olivat opiskelijoiden mielestä 
onnistuneita ja harjoittelu avasi silmiä eri 
alojen työtehtäville. Harjoittelupaikkoina 
olivat muun muassa päiväkoti, alakoulu, 
ompelimo, ohjelmistoalan yritys, 
lakiasiaintoimisto, valtiovarainministeriö, 
molekyylilääketieteen tutkimuslaitos ja ATK-
palvelutoimittaja.

Työelämäkontakteja ja 

tulevaisuuden visiointia

OP04 Jatko-opintoihin 
liittyvä työelämäharjoittelu

Opiskelijoiden tehtävänä oli seurata eri 
työntekijöitä heidän työssään ja haastatella 
vähintään yhtä työntekijää. Kurssin 
suorittamisen kannalta keskeistä oli tehdä 
yleisiä havaintoja työpaikalla. Kokemuksista 
ja havainnoista tuli raportoida esityksen 
muodossa, ja tulos esitettiin perjantaina 
Future Campissa.

Future Campissa opiskelijat jakoivat 
kokemuksiaan ja havaintojaan koko ryhmälle 
ja saimme kysyä lisää kiinnostavista asioista. 
Kokemukset olivat hyvin erilaisia jo sen 
vuoksi, että työpaikat olivat erilaisia. 
Yhteistä oli se, että opiskelijat oppivat 
paljon tutustumastaan alasta. He peilasivat 
kokemuksiaan siihen, voisiko ala työllistää 
heidät tulevaisuudessa sekä tarjota 
kiinnostavia ja innostavia työtehtäviä. 

Future Campissa opiskelijat pohtivat 
tulevaisuuttaan 10 vuoden kuluttua. 
Jokainen piirsi kuvan, johon kokosi itselleen 
tärkeitä asioita: millaista oma työ tulee 
olemaan, ketkä ovat läheisiä ihmisiä, mistä 
asioista saa voimaa, millaiset asiat haastavat 
tai pelottavat, mistä saa rahaa, mihin 
käyttää aikaa, millaisista asioista haaveilee?  

Opiskelijat kertoivat toisilleen 
kuvastaan ja toiveistaan, visiostaan. Sen 
jälkeen tutustuttiin Sitran julkaisemiin 
megatrendeihin siten, että jokainen valitsi 
itselleen yhden kortin, jossa oli kuvattuna 
yksi tulevaisuuden megatrendi. Opiskelija 
pohti, millaisia mahdollisuuksia ja uhkia 
megatrendi tarjoaisi hänen tulevaisuuteensa. 
Lopuksi jokainen esitteli vuorollaan ryhmälle 
ajatuksiaan megatrendien vaikutuksista.  
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20 opiskelijan ja kahden opettajan ryhmä 
matkusti joustoviikolla Tukholmaan. Matka 
oli osa Kaitaan lukion Hallå!-hanketta 
Framgång med svenskan. 

Reissu oli onnistunut ja antoisa. 
Ensimmäisenä päivänä vierailimme 
Eurooppatalossa ja Suomi-instituutissa. 
Eurooppatalossa Lena Olofsson-Piras kertoi 
meille kielten tärkeydestä ja Eurooppatalon 
toiminnasta. Suomi-instituutissa oli kotoisa 
vastaanotto. Siellä puhuttiin muun muassa 
ruotsinsuomalaisuudesta Ruotsissa sekä 
ruotsalaisten ja suomalaisten mielipiteistä 
toisistaan. Molemmat vierailut olivat 
hyödyllisiä ja avartavia. Vierailujen 
jälkeen suuntasimme vielä kohti Mall of 
Scandinaviaa, joka on Pohjoismaiden suurin 
kauppakeskus.

Toisena päivänä menimme Nacka praktiska 
gymnasiet -lukioon, joka oli käytännön lukio 
eli verrattavissa enemmän suomalaiseen 
ammattikouluun kuin lukioon. Kyselimme 
oppilailta aikaisemmin miettimiämme 
kysymyksiä ja kerroimme koulustamme. 
Nackan opiskelijat veivät meidät Skansenille, 
missä meidät ja nackalaiset jaettiin ryhmiin, 
minkä ansiosta pääsimme puhumaan ruotsia. 
Skansenissa oli eläimiä, vanhanaikaisia 
taloja ja kauppoja. Lisäksi kävimme Nordiska 
museetissa, missä oli aiheena muun muassa 
brittien vaikutus Pohjolaan, ruotsalaiset 
perinteet, 1950-luvun muoti ja saamelaisuus. 
Museon jälkeen meillä oli vapaa-aikaa ja 
yhteinen illallinen italialaisessa ravintolassa.

Joustoviikon ruotsin kurssin matka Tukholmaan

Stockholm - mitt klassrum

Tutustuimme Tukholmaan myös Svenska Nu 
-verkoston metroasemasuunnistuksen avulla. 
Kaikki Ruotsin metroasemat ovat yhtä suurta 
taidenäyttelyä. Asemat ovat kauniita ja 
erilaisia. 

Viimeisenä päivänä vierailimme 
Sisuradiossa, joka on ruotsinsuomalainen 
radiokanava Ruotsissa. Siellä osa oppilaista 
pääsi nuortenohjelma Tähteen, jossa 
puhuttiin esimerkiksi kehon hyväksymisestä 
ja läsnäolon tärkeydestä. Osa pääsi myös 
suoraan lähetykseen talk show -ohjelmaan, 
jonka nimi on Iltapäivä. Oppilaitamme 
haastateltiin ilmastonmuutoksesta ja rahan 
käytöstä. Radiovierailu oli ainutlaatuinen 
kokemus. Radion jälkeen meillä oli vapaa-
aikaa ja sitten alkoikin jo matkamme kohti 
Suomea.

Matkamme Ruotsiin oli kokonaisuudessaan 
onnistunut. Pääsimme käyttämään ruotsin 
kieltä käytännössä, mikä oli vaihtelua 
normiopiskelulle. Kaikki vierailut olivat myös 
hyödyllisiä ja tarjosivat erilaisia näkökulmia 
ruotsalaiseen kulttuuriin.  

Kiitos matkamme tukemisesta: Svenska 
Kulturfonden, Pohjola-Norden, Svenska nu ja 
Espoon kaupunki.

Hilma Karvonen
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Laskettelumatka Tahkolle alkoi 31. päivänä 
maaliskuuta Kaitaan lukion pihalta, josta 
nousimme tilausbussin kyytiin. Kanssamme 
bussin jakoi parikymmentä opiskelijaa 
Mattlidenin lukiosta. Matka sujui leppoisissa 
merkeissä. Osa nukkui, osa luki ja osa 
keskusteli kavereiden kanssa. Matkan aikana 
pidimme yhden pidemmän tauon ja kaksi 
lyhempää taukoa. Perillä Tahkolla olimme 
sunnuntai-iltana seitsemän aikoihin.

 Heti perille päästyämme jakauduimme 
kahteen eri mökkiin, tytöt toiseen mökkiin ja 
pojat toiseen mökkiin. Majoittumisen jälkeen 
suuntasimme ruokapaikkaamme päivälliselle. 
Päivällisen jälkeen jatkoimme majoittumista 
ja saunoimme sekä suuntasimme nukkumaan.

 Maanantaiaamuna askelsimme aamupalalle 
puoli yhdeksäksi samaan paikkaan, missä 
olimme edellisenä iltana syöneet päivällisen. 
Aamupalalla oli päivittäin tarjolla puuroa, 
erilaisia leipiä ja leivänpäällisiä, jogurttia, 
nakkeja & lihapullia sekä hedelmäsalaattia, 
unohtamatta tietenkään tuoretta kahvia ja 
tuoremehuja.

 Aamiaisen jälkeen suuntasimme hakemaan 
rinneliput opettajiltamme Vesalta ja Jarilta 
ja lähdimme nauttimaan aurinkoisesta 
rinnepäivästä vasta-ajetuille rinteille. 
Laskujen välissä kävimme nauttimassa 
kaakaot Panoraama Sky Barin terassilla, josta 
oli suora näkymä rinteiden yli Tahkolahdelle. 
Lounaalle suuntasimme puolenpäivän jälkeen 

kello kahdeksi. Tapasimme lounaalla joka 
päivä suunnilleen samaan aikaan. Lounaalla 
oli päivittäin vaihtuva lämmin ruoka sekä 
kattava salaattipöytä kahvin kera. Lounaalta 
osa jatkoi vielä loppupäiväksi rinteeseen, 
mutta osa halusi lähteä takaisin mökkiin 
kipeiden jalkojen takia.

 Illalle olimme sopineet tapaamisajan 
rinteiden juurelle, josta osa jatkoi syömään 
omalla porukalla ja osa suuntasi mökkeihin 
saunomaan. Loppuilta meni telkkarin 
ääressä löhöillen ja saunoen.

 Tiistaina menimme aamupalle samaan 
aikaan kuin maanantaina. Osa oli laittanut 
jo lasketteluvaatteet päälle, jolloin osa 
suuntasi suoraan aamupalalta rinteisiin. Osa 
suuntasi rinteisiin mökin kautta. Aamupäivän 
laskujen jälkeen tapasimme Jarin ja Vesan 
yhdessä lounaan merkeissä. Iltapäivän 
laskujen jälkeen Jari ja Vesa tulivat 
käymään mökeissä, mutta tyttöjen mökki oli 
juuri silloin päiväunilla. Loppuilta meni taas 
sohvalla löhöten.

 Keskiviikko meni samalla tavalla kuin 
tiistaikin. Keskiviikkoiltana Jari ja Vesa 
tekivät taas perinteiset mökkikatsastukset, 
että kaikki oli molemmissa mökeissä 
kunnossa. Loppuilta meni rennoissa 
merkeissä mökeissä aikaa viettäen ja 
saunoen.

 Torstaina vietimme viimeistä rinnepäivää. 
Osa porukasta jaksoi kaahata rinteissä 
melkein seitsemään asti illalla. Illalla 
kävimme yhdessä syömässä, mukana olivat 
myös Vesa ja Jari.

Joustoviikko rinteessä

LI08 Laskettelukurssi Tahkolla
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 Perjantaiaamuna saavuimme totuttuun 
aikaan aamupalalle, josta suuntasimme 
siivoamaan mökkimme edes hieman 
siistimmäksi, otimme tavaramme mukaan 
ja suuntasimme parkkipaikalle odottamaan 
paluubussia. Paluubussi saapui kymmenen 
maissa ja pääsimme lähtemään Tahkolta 
suunniteltuun aikaan.

 Paluumatkalla pidimme kolme pysähdystä, 
joista yksi oli muita taukoja pidempi. 
Pidemmällä tauolla söimme ja kävimme 
ostamassa kaupasta matkaevästä. 
Kaksi muuta taukoa olivat vain lyhyitä 

vessataukoja. Takaisin Kaitaalla olimme 
viiden aikaan alkuillasta.

 Parasta Tahkon reissussa oli ehdottomasti 
hyvä porukka ja ihana, aurinkoinen sää. 
Aurinko paistoi lähes jokaisena päivänä. 
Hyvä porukka oli myös avainasemassa hyvin 
onnistuneella reissullamme. Vietimmekin 
useana iltana aikaa yhdessä isommalla 
porukalla ja meillä oli kivaa yhdessä. Meistä 
jokainen sai ainakin yhden uuden kaverin, 
tai edes tutun. Porukalla oli koko viikon hyvä 
yhteishenki.

Saavuttuamme vihdoin pitkän lennon 
jälkeen lauantaina Shanghain Pudongin 
lentokentälle meitä odotti turva-, terveys- 
ja tullitarkastus. Kun olimme päässeet 
niistä läpi, kiinalaiset opiskelijat ja heidän 
vanhempansa olivat jo kentällä odottamassa 
meitä. Nopeiden tervehdysten jälkeen lähti 
kukin oman perheensä kanssa kohti kotia. 
Osa pääsi lepäämään, osa ei. Esimerkiksi 
me lähdimme heti tavaroiden purkamisen 
ja tuliaisten antamisen jälkeen kohti suurta 
kauppakeskusta, jonka vieressä asuntomme 
sijaitsi. Aterioituamme kiertelimme vielä 
naapurustoa, minkä jälkeen pääsimme 
vihdoin lepäämään. 

Seuraavaksi olikin vuorossa 
persikankukkafestivaali, jossa pääsin 

Ystävyyskoulumatkalla Shanghaissa
TO03 Shanghai

ihastelemaan kauniita persikankukkia. 
Sunnuntaina oli vielä vapaapäivä, jolloin 
jokainen hostiperhe itse päätti vieraansa 
ohjelmasta. Esimerkiksi tytöt lähtivät 
porukalla karaokeen, minä taas piirtämään 
kahdeksaksi tunniksi, sillä kiinalaisoppilaani 
kertoi käyvänsä piirustuskurssilla kahdeksan 
tuntia päivässä, kerran viikossa. 

Kolmas päivä, eli maanantai, olikin jo 
koulupäivä. Koulupäivä starttasi eräänlaisella 
tervetuloseremonialla, jossa koko koulun 
oppilaat kerääntyivät kentälle, ja me 
suomalaiset sekä Gong Lu:n opettajat 
nousimme lavalle. Meidän osuutemme 
seremoniassa oli pieni – vilkutimme, 
kun nimemme sanottiin. Tämän jälkeen 
opettajamme Juha piti puheen englanniksi, 
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jonka kiinalaisopettaja ystävällisesti käänsi 
kiinaksi, jotta oppilaat ymmärsivät Juhan 
puheen. 

Seremonian loputtua alkoi ensimmäinen 
meille suomalaisille suunnattu oppitunti eli 
kiinan kielen alkeiskurssi. Koulun jälkeen oli 
aika lastautua ensimmäisen kerran bussiin, 
jonka ensimmäinen pysäkki oli Disney Town. 
Saimme kierrellä Disney Townissa vapaasti 
jonkin aikaa, kunnes oli aika nousta takaisin 
bussiin. Matka jatkui kohti hyvin vanhaa 
Shanghain aluetta, joka osoittautui tietyllä 
tapaa kovin pittoreskiksi ”kyläksi”. 

Tiistaina oli jälleen koulua, joka alkoi 
taas aamuisella lipunnostoseremonialla, 
johon osallistui koko koulu. Koulussa 
saimme kokeilla kiinalaisen rannekorun ja 
paperileikkeleen tekemistä. Rannekorun 
solmut osoittautuivat monelle yllättävän 
vaikeiksi. Tämän jälkeen tutustuimme 
opettajan johdolla kiinalaiseen kulttuuriin 
koululla. Lastauduttuamme bussiin 
kohteenamme oli ”Chinese Art Museum” eli 
Kiinan taidemuseo. Ihasteltuamme kauniita 
taideteoksia jatkoimme kohti Riverside 
Avenueta, joen varrella olevaa kävelykatua. 

Seuraavana päivänä ei pidetty oppitunteja 
meille suomalaisille, vaan koko päivä 
käytettiin kaupungilla ja nähtävyyksissä 
seikkailuun. Lähdimme siis koululta bussilla 
kohteenamme Yu Garden, hyvin vanha 
puutarha. Vaikka Yu Garden oli täynnä 
turisteja, enimmäkseen kiinalaisia, se oli 
silti hyvin kaunis paikka ja sen historia 
oli mielenkiintoinen. Yu Gardenin jälkeen 
menimme syömään koko porukalla; paikalla 
olivat siis niin suomalaiset kuin kiinalaisetkin 

oppilaat ja opettajat. Ruuan jälkeen 
pääsimme ns. pääkadulle, Nanjing Roadille, 
shoppailemaan itseksemme pariksi tunniksi.

Torstaina koululla järjestettiin 
tutustumiskurssi judoon sekä kalligrafiaan. 
Jälkimmäinen osoittautui yllättävän 
haastavaksi monille. Viimeisen yhteisen 
retkemme kohde oli yliopisto, jonka 
sisarkouluna Gong Lu -koulu toimii. 
Yliopistolla me tutustuimme kiinalaiseen 
AR- ja VR-tekniikkaan sekä täysin 
automatisoituun polkupyörän valmistukseen. 
Päästyämme yliopistolta jatkoimme 
matkaamme takaisin koululle, jossa 
osallistuimme läksiäisseremoniaan.

Seremoniassa kuultiin monta puhetta 
sekä otettiin paljon kuvia niin oppilaiden 
kuin perheidenkin kanssa. Perjantain eli 
viimeisen Shanghai-päivän ohjelma oli 
jälleen hostiperheiden päätettävissä. Moni 
oli esimerkiksi shoppailemassa. Meidän 
perheessä kävimme poimimassa mansikoita, 
vierailemassa Shanghai Towerissa ja 
pyörimässä kaupungilla. Lauantaiaamuna 
koitti haikeuden, mutta myös eräänlaisen 
helpotuksen hetki. Oli nimittäin aika sanoa 
heipat perheille ja oppilaille ja astua 
lentokoneeseen. Viikko Shanghaissa kului 
hyvin nopeasti, kauemminkin olisi varmasti 
voinut viipyä.

Joona Karme
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Ammattien aamupäivä

Kuudes maaliskuuta 2019 vietimme 
koulussamme ammattien aamupäivää. 
Aamupäivälle jokainen opiskelija sai valita 
kaksi ammattia, johon halusi tutustua. Yhden 
ammatin esittely kesti noin 45 minuuttia, 
joka oli riittävä aika yhdelle esitykselle. 
Suosituksena oli valita kaksi ammattia, 

joista meillä ei ole paljon tietoa ja mutta 
joista olemme kiinnostuneita. Valinnanvaraa 
oli paljon, mikä oli hyvä asia. Ajassa ehti 
tutustua ammatin erilaisiin puoliin.

 Koululle ammattiansa saapuivat 
esittelemään mm. arkkitehti, 
konseptitaiteilija, lakimies, lääkäri ja 
toimittaja monien muitten mukana. 

Työelämä- ja korkeakouluyhteistyötä
Tunne työ – suunnittele ura



v u o s i k e r t o m u s  2 0 1 8 - 1 9 35

Valitsimme fysioterapian sekä 
järjestyksenvalvojan esittelyt. Kuulimme 
esimerkiksi, että järjestyksenvalvojan työhön 
kuuluu myös monenlaista toimistotyötä ja 
valvontakameroiden tarkkailua julkisissa 
paikoissa kiertelyn lisäksi. Fysioterapeutin 
työssä kuuleman mukaan taas oppii aina 
uutta, sillä lääketiede kehittyy jatkuvasti. 
Tämä tekee ammatista monipuolisen sekä 
aktiivisen.

Esitykset olivat mielenkiintoisia, mikä sai 
kaikki opiskelijat kuuntelemaan tarkasti. 
Ammattien aamupäivä oli hyvä idea. Opimme 
paljon uutta ja saimme tuntumaa siitä, mihin 

suuntaan haluamme tulevaisuudessa mennä. 
Toivomme, että lukion aikana pääsisimme 
osallistumaan uudestaan samankaltaiseen 
tapahtumaan.

Milja Papinkivi ja Emma Ryky

KesätyöX-tapahtuma

KesätyöX-tapahtumassa lukiolaiset pääsivät 
kuulemaan työnhakemisesta ja lähestymään 
myös itse yrityksiä tässä mielessä. 
Työpaikkoja tarjoavia yrityksiä olivat mm. 
Kesko, Securitas, Lidl, Niemi ja Linnanmäki. 
Nuoret saivat hyvän mahdollisuuden saada 
kesätöitä ja oppia niistä. Tapahtuma 
järjestettiin Otaniemessä Dipolissa.

Opiskelijoille kerrottiin hyödyllistä tietoa 
esimerkiksi työnhakuprosesseista ja CV:n 
tekemisestä. Tilaisuuden ulkopuolelle 
oli koottu pisteitä, jossa eri yritykset 
mainostivat itseään. Näihin oli myös 
mahdollista jättää oma CV sekä hakea 
kesätöitä. Barona oli auttamassa lukiolaisia 
antamalla vinkkejä CV:n tekemiseen. Paikalla 
oli myös muunlaisia firmoja, jotka auttavat 
töiden etsimisessä, kuten Work Pilots. 

Juho Mertanen, Ato Virtanen ja Kevin Loose
Pelisuunnittelija Mikko Eerola

Kuvaaja: Heljä Renfors
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Kaitaan lukiolle myönnettiin kesällä 2018 
kolmivuotinen Svenska Kulturfondenin 
Hallå!-apuraha Framgång med svenskan 
-hanketta varten. Hankkeen tarkoituksena 
on tuoda ruotsin kieli luontevaksi osaksi 
lukion arkipäivää ja rohkaista opiskelijoita 
käyttämään ruotsin kieltä erilaisissa 
tilanteissa niin koulussa kuin vapaa-ajallakin.

Tänä lukuvuonna hankerahaa päätettiin 
suunnata joustoviikon ruotsin kurssin 
Tukholman matkaan sekä ruotsinkielisen 
kirjallisuuden hankintaan. 

Tukholman matkan käyntikohteitamme 
olivat Eurooppatalo, Suomi-instituutti, 
ystävyyskoulumme Nackassa sekä 
ruotsinsuomalainen radioasema Sisuradio. 
Matkan aikana opiskelijat pääsivät 
harjoittelemaan ruotsin puhumista 
autenttisissa tilanteissa kaupungilla 
liikkuessamme, kouluvierailulla ja muissa 
kohteissamme, saivat tietoa laajan 
kielitaidon merkityksestä Euroopassa 
sekä tutustuivat mm. suomalaisten 
radiotoimittajien työhön Tukholmassa. 
Opiskelijamme pääsivät itsekin osallistumaan 
peräti neljän eri radio-ohjelman tekoon.

Kannustaaksemme opiskelijoitamme 
lukemaan ruotsin kielellä hankimme 
projektivaroin sekä ruotsinkielistä 
kaunokirjallisuutta että tietokirjallisuutta 
opiskelijoille lainattavaksi. A-ruotsin 
opiskelijat ovat jo lukeneet näitä kirjoja 

tänä lukuvuonna kyseisillä kursseilla ja ensi 
lukuvuonna ruotsinkielisiä tietokirjoja on 
mahdollista lukea myös osana uutta, kaikkien 
kielten yhteistä tietokirjakurssia. 

Kiinteänä osana ruotsin kielen opetusta 
ja opiskelua on Kaitaan lukiossa ollut jo 10 
vuoden ajan aktiivinen yhteistyö Svenska 
nu -verkoston kanssa. Kuluneen lukuvuoden 
aikana opiskelijaryhmämme kävivät kolme 
kertaa Hanasaaren ruotsalais-suomalaisessa 
kulttuurikeskuksessa katsomassa kuukauden 
pohjoismaisia elokuvia. Ekonomi ja lentäjä 
Kenneth Nilsson piti opiskelijoillemme 
useita rahankäyttöön, opiskeluun ja 
työelämään liittyviä oppitunteja, ja myös 
Sisuradion toimittaja Jasmin Lindberg vieraili 
ruotsintunneillamme kertomassa urastaan. 
Joustoviikon Tukholman matkan aikana 
opiskelijat suorittivat Svenska nu -verkoston 
laatimia metroasemasuunnistustehtäviä, 
joita tehdessään he tutustuivat samalla 
metroasemilla olevaan taiteeseen ja pääsivät 
käyttämään kielitaitoaan eri tavoin.

Anna-Maija Mäkinen

Hallå!-hanke 2018–2021 ja Svenska nu -toiminta
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Lokakuun alussa järjestimme 
perinteisen Itämeren ekologiaa 
-kurssin Helsingin yliopiston 
eläintieteellisellä asemalla 
Tvärminnessä Hankoniemellä. 
Opiskelijat saapuivat 
junalla Lappohjaan, josta 
me kurssin vetäjät haimme 
heidät autoillamme asemalle 
nauttimaan aamiaista merelliseen 
ravintolaan. Majoittautumisen 
jälkeen lähdimme soutuveneillä 
tekemään mittauksia ja ottamaan 
planktonnäytteitä läheiselle 
Storfjärdenin selälle. Keli oli 
kaunis, mutta kohdallemme osui melko 
tuulinen viikonloppu veneilyä ajatellen, 
joten välillä veneitä jopa hinattiin lyhyitä 
matkoja moottoriveneellä, jotta opiskelijat 
pystyivät keskittymään itse näytteenottoon 
soutamisen sijaan. 

Seuraavana päivänä vuorossa oli 
souturetki naapurisaareen Halsholmeniin 
rakkoleväkasvustojen eliöstöä tutkimaan. 
Tänä vuonna yllätyksiä riitti tuulisuuden 
lisäksi, merenpinta oli nimittäin niin 
korkealla, että iso osa rantakallioista olikin 
vedenpinnan alla. Haravoimme saaressa 
rakkoleväkasvustoja ja etsimme niistä 
erilaisia eliöitä saaveihin. Luokittelimme 
eliöt ja selvittelimme summittaisia määriä. 
Poislähdön koittaessa oli tuuli yltynyt niin 

navakaksi, että päätimme jättää soutuveneet 
saareen illalla poishaettaviksi, ja lähdimme 
moottoriveneen kyydillä takaisin asemalle. 
Lounaan jälkeen aloittelimme keräämiemme 
tutkimusaineistojen analysointia 
kurssilabrassa, ja illalla vuorossa oli yhteistä 

saunomista rantasaunassa, iltapalaa sekä 
lettujen ja tikkupullan paistamista! 

Maanantaina oli kurssimme kohokohta eli 
pääsimme Saduria-näytteenottoaluksella 
mittaamaan erilaisia veden ominaisuuksia, 
esim. lämpötilakerrostuneisuutta, ja otimme 
myös näytteitä hapettomasta pohjamudasta 
kahdesta erilaisesta paikasta. Tämän jälkeen 
huuhdoimme rannan työpisteessä mutaa, 
jotta löysimme kaikki siellä elävät eläimet, 
ja pääsimme vertailemaan kahden eri 
pisteen eliöstöä toisiinsa. Iltapäivä sujuikin 
kurssiposterien viimeistelyssä, minkä jälkeen 
pidimme seminaarin, jossa esittelimme 
tuloksemme ryhmälle. Sitten junalle ja kotiin 
monta kokemusta rikkaampana!

Taiju Suontausta 

Itämeren ekologiaa 
-kurssi Tvärminnen 
eläintieteellisellä 
asemalla
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Hannusjärven 
tilan seuranta ja 

hoitokalastus 

Lukiomme yhteistyö Hannusjärven 
suojeluyhdistyksen kanssa jatkui perinteiseen 
malliin, kun BI2-kurssilaiset osallistuivat 
1. ja 5. jakson aikana Hannusjärven 
tilan seurantaan ja hoitokalastukseen 
yhdistyksen puheenjohtajan Jarmo Lehtelän 
mahdollistaessa toiminnan. 

Osa opiskelijoista sai 
elämänsä ensimmäisen soutu- ja 
kalastuskokemuksensa saadessaan osallistua 
järvenhoitokalastukseen. Niin verkkojen ja 
katiskoiden laskeminen kuin nostaminenkin 
olivat elämyksiä, kuten myös saaliin 
irrottaminen verkoista, kalojen laskeminen 
ja punnitseminen. Mieltä lämmitti, että kalat 

päätyivät Korkeasaaren kuuttien ravinnoksi 
samalla kun järven ravinnekuorma pienentyi. 

Muut opiskelijat puolestaan selvittivät 
Hannusjärven kuntoa osallistuen sen 
tilan pitkäaikaisseurantaan. He pääsivät 
tekemään fysikaalisia mittauksia (pH, 
lämpötila, näkösyvyys) niin Jarmon kuin 
hänen naapureidensakin laitureilta käsin 
sekä haavimaan planktonia ja ottamaan 
vesinäytteitä kemiallisia analyysejä varten. 
Lopuksi leiriydyimme mehu- ja keksikesteille 
Jarmon ihanalle pihamaalle. Mutta turha 

kuvitellakaan, että siellä olisi laiskoteltu 
– ehei! Pihalla laskettiin kalansaaliita, 
mikroskopoitiin planktonia ja mitattiin 
vesinäytteistä rehevöittävien N- ja P-suolojen 
pitoisuuksia. Lopuksi ryhmät kirjoittivat 
töistään työselostukset pihanurmella.

Mukavan retkeilypäivän lomassa 
opiskelijat pääsivät osallistumaan oman 
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lähialueensa luonnon kartoittamiseen ja 
auttamaan manner-Espoon eteläisintä 
pientä järveä ravinnetaakkansa alla. 
Toivottavasti yhteistyömme Hannusjärven 
suojeluyhdistyksen kanssa jatkuu tästä 
eteenpäinkin! 

Taiju Suontausta

hanskoja. Ehkäpä tällainen on osa meidänkin 
tulevaisuuttamme!

Mielenkiintoista oli myös uusin teknologia 
opetustilojen interaktiivisissa valkotauluissa, 
jotka itsessään olivat tietokoneita tabletin 
kaltaisilla toiminnoilla. Näyttöä pystyy 
ohjaamaan koskettamalla tai esimerkiksi 
kännykän tai tabletin näytöltä, ja 
esitystekniikka mahdollistaa erilaisten 
työkalujen integroinnin. Esitystila 
on rajoittamaton ja sen voi jakaa 
samanaikaisiin eri toimintoihin. Oppitunnin 
voi tallentaa ja vaikka jakaa opiskelijoiden 
kanssa.

Uusin ohjelmistoteknologia tarjoaa myös 
mahdollisuuksia integroida käytössä olevia 
ohjelmistoja, kuten Wilman, Primuksen, 

Kurren, Sanomapron ja opettajan käyttämiä 
työkaluja saman ”katon” alle keskustelemaan 
keskenään. Tavoitteena on muun muassa 
säästää eri järjestelmiin kirjautumiseen 
kuluvaa aikaa. Teknologia mahdollistaa myös 
yksilöllisen oppimiskehityksen seurannan.

Kaiken kaikkiaan messut antoivat 
kattavan kokonaiskuvan uusimmasta 
opetusteknologiasta ja pystyimme iloisena 
toteamaan, että meillä on erittäin hyvä 
tilanne Espoossa opetusteknologian tasossa!

Juha Ruotsalainen ja Heini Virtanen

BETT-

opetusteknologiamessut 

Lontoossa

Lukion rehtori Harri sekä opettajat Heini ja 
Juha olivat tammikuussa Lontoossa maailman 
suurimmilla opetusteknologiamessuilla 
tutustumassa alan uusimpiin innovaatioihin. 
Messut olivat valtavan suuret, joten kolmeksi 
päiväksi riitti paljon mielenkiintoista 
nähtävää.

Päivät kuluivat nopeasti kierrellessä 
eri teknologiayritysten esittelypisteitä 
ja kuunnellessa luentoja teknologian 
hyödyntämisestä opetuksesta. Selvästi VR-
lasit (VR = virtual reality) ovat tällä hetkellä 
kovassa nosteessa ja niitä kehitetään 
hurjaa vauhtia yhä paremmiksi. Pääsimme 
myös itse testaamaan laseja ja kuulimme, 
että Yhdysvalloissa on jo toteutettu 
biologian laboratoriokursseja kokonaan 
virtuaalimaailmassa. Yliopisto-opiskelijat 
suorittavat laboratoriokursseja käyttäen 
VR-laseja ja sensoreilla varustettuja 
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Opettajat Intiassa

Maaliskuun ensimmäisellä viikolla ryhmä 
Kaitaan lukion ja Mattlidens gymnasiuminin 
opettajia vieraili Intiassa. Kaitaalta mukana 
olivat Taiju Suontausta, Eevamaija Roininen 
ja Salla Seuri. Matkan tarkoituksena oli 
aloittaa kestävään kehitykseen keskittyvä 
yhteistyö intialaisten oppilaitosten Barefoot 
Collegen ja Kodaikanal International Schoolin 
kanssa, ja Intiaan onkin tarkoitus matkustaa 
myöhemmin myös opiskelijoiden kanssa.

Viikon aikana saimme kokea tropiikin 
lämpöä, haistella eukalyptyspuiden tuoksua, 
vaihtaa ajatuksia intialaisten kollegoidemme 
kanssa ja nauttia maisemista hiekkaisesta 
savannista vehreään sademetsään. 
Näimme vilauksia intialaisen yhteiskunnan 
syvästä kahtiajaosta äärimmäisen köyhiin 
– viidesosa intialaisista elää edelleen alle 
dollarilla päivässä – ja satumaisen rikkaisiin 
väestönosiin. Toisaalta näimme myös 
useita esimerkkejä yksittäisten ihmisten 
mahdollisuuksista parantaa sekä ympäristön 
tilaa että ihmisten elinolosuhteita.

Ensimmäinen vierailukohteemme oli 
Barefoot College, joka sijaitsee savannilla 
Pohjois-Intiassa Rajasthanissa.  Puitteiltaan 
vaatimattoman koulutuskeskuksen työ 
vaikuttaa kolmella mantereella, sillä 
Barefootiin tulee opiskelemaan naisia 
köyhistä kylistä Etelä-Amerikasta, Aasiasta 
ja Afrikasta. Naiset oppivat puolen 
vuoden koulutuksen aikana esimerkiksi 
hyödyntämään aurinkoenergiaa, jonka 
avulla he voivat kehittää kotikyliään tai 
aloittaa oman liiketoiminnan. Näiden 

”solar mamojen” kouluttamisen lisäksi 
Barefoot College toimii aktiivisesti myös 
lähiympäristössään tarjoamalla esimerkiksi 
terveydenhoitoa, valistusta naisten 
oikeuksista ja neuvoja tehokkaampaan 
maanviljelyyn. Keskuksessa pidetään myös 
koulua 5–13-vuotiaille ja iltakoulua päivisin 
töissä käyville lapsille.

Etelä-Intiassa vierailimme Kodaikanal 
International Schoolissa. Koulu on 
sisäoppilaitos, johon varakkaat perheet 
lähettävät nuoriaan opiskelemaan eri 
puolilta Aasiaa. Koulun opiskelijat 
vaikuttavat ympäristöönsä erilaisten 
yhteiskuntavastuuprojektien kautta. 
Opiskelijat ovat muun muassa rakentaneet 
tulisijoja, joiden ansiosta lähiseudun 
kylien asukkaiden majoista saadaan pois 
keuhkoille vaarallisia pienhiukkasia, 
kampanjoineet tuloksellisesti ympäristön 
roskaisuuden vähentämiseksi ja levittäneet 
tietoisuutta herkän sademetsäluonnon 
suojelemisesta ja ilmastonmuutoksen 
torjumisesta. Tarkoituksena on, että Kaitaan 
lukio toteuttaa myöhemmin vastaavan 
kestävään kehitykseen tähtäävän projektin 
yhteistyökoulujen kanssa.

Intiaan tutustuminen tulee tarjoamaan 
kestävään kehitykseen liittyviä sisältöjä 
esimerkiksi biologian, maantieteen ja 
monien muidenkin aineiden kursseille. 
Samalla nyt alkava yhteistyö on kaitaalaisille 
mahdollisuus osallistua käytännön työhön 
paremman maailman hyväksi. 

Salla Seuri
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Yhteistyön kehittäminen Espoon ja 
Akitan eri taidelinjojen ja taidekoulujen 
välillä on viime syksynä jatkunut 
tiiviisti ja vastavuoroisena. Vierailimme 
yhteistyön kehittämisen ja suunnittelun 
merkeissä ensimmäistä kertaa Akitassa 
syyslomalla  14.–21. lokakuuta 2018. 
Tutustumiskohteinamme olivat Akitan 
taidekorkeakoulu, Akitan taidelukio ja 
Nishimen lukio.  Nishimen lukio on ollut 
yhteistyökoulunamme viime vuodesta 
alkaen, ja tuotimme yhteistyössä lukion 
kuvataideopettaja Ken Kurokin kanssa 
ison taidenäyttelyprojektin, jonka 
avajaisia juhlimme matkamme aikana.

Kartoitimme tutustumismatkamme aikana 
yhteistyön näkymiä jatkossa ja sovimme 
vierailukouluissamme projektin seuraavasta 
teemasta, joka käsittelee suomalaista ja 
japanilaista designia ja muotoilua. 

Akitan taidekorkeakoulun apulaisprofessorin 
Isamu Ozawan toimiessa projektin 
koordinoijana olemme rakentamassa  
yhteistyötä sekä Nishimen lukioon että 
uutena kouluna Akitan taidelukioon ja 
tietysti Akitan yliopistoon. Tapasimme 
oppilaitosten rehtoreita ja vastaanotto 
oli hyvin myönteinen. Keskustelimme 
yhteistyön pitkäjänteisestä suunnittelusta ja 
vertailimme opetuslinjoja ja niiden sisältöjä. 
Japanissa pitkäjänteisen suunnittelun 
hidasteena on systeemi, jossa opettajat 
sekä rehtorit vaihtavat koulua viiden 

Japani–Suomi: taidekasvatus- ja 
näyttely-yhteistyön satoa 2018

vuoden välein. Taidelukioissa opettajien 
paikat ovat pysyvämpiä mutta rehtorit 
saatetaan määrätä prefektuurissa toisaalle 
johtotehtäviin. Ymmärsimme uuden koulun 
ja tehtävän vastaanoton luovan haasteita, 
joten opettajat eivät ymmärrettävästi 
mielellään ota vastaan ylimääräisiä 
projekteja.  

Suunnittelimme myös oppilaidemme 
vierailua  Akitaan ja akitalaisten vierailua 
tänne Espooseen. Saimme tietää, että 
taidelukioissa opiskelijat saattavat olla 
kotoisin kaukaa ja asua opiskelupaikalla 
vuokralla, eli majoittautuminen perheissä ei 
ole helppoa järjestää.

Ripustimme näyttelyn 16. lokakuuta ja 
juhlimme yhteisnäyttelyn avautumista 
Akitan keskustan satelliittigalleriassa. 
Myöhemmin näyttelystä julkaistiin 
artikkeli paikallismediassa. Näyttelyn 
teema oli rakennettu japanilaisten ja 
suomalaisten myyttisten ja mytologisten 
aiheiden tutkimisen ja vertailun ympärille. 
Opiskelijoiden teokset oli toteutettu lukuisin 
eri tekniikoin: esillä oli mm. animaatioita, 
paperiveistoksia, pastellimaalauksia, 
valokuvia ja syanotypia-valokuvavedoksia. 
Lisäksi näyttelyssä pyöri videoesityksiä 
työprosesseista ja koulujen esittelyistä, sekä 
kaikilta opettajilta näyttelyyn nostettiin 
esiin yksi teos kultakin tekijältä. 

Matkamme aikana esittelimme Akitan 
taidekorkeakoulun taidekasvatuksen 
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opiskelijoille suomalaista koulutussysteemiä 
ja puhuimme lukion opinnoista ja kursseista 
kouluissamme.

Nishimen lukiossa pidimme kuvataiteen 
kurssilaisille kaksi oppituntia ja esittelimme 
suomalaista luontoa ja muotoilua. Opiskelijat 
olivat hyvin innostuneita vierailustamme 
ja halusivat kovasti keskustella kanssamme 
englanniksi.

Olimme hyvin tyytyväisiä kouluvierailuihin 
ja näimme paljon mahdollisuuksia 
yhteistyölle. Tapa, jolla Japanissa 
perehdytään asioiden tekemiseen, on hyvin 
paneutuva. Luontosuhteessamme on paljon 
yhtäläisyyksiä. 
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Joulukuun alussa 2018 otimme vastaan 
japanilaisdelegaation, johon kuului kuusi 
taidekasvatuksen alan ammattilaista. 
He vierailivat Espoossa Kaitaan lukion ja 
Tapiolan lukion lisäksi mm. Omniassa Espoon 
keskuksessa ja Espoon kuvataidekoulussa. 
Itsenäisyyspäivää vietimme yhdessä 
suomalaisen kulttuurin merkeissä. 

Keväällä 2019 teimme Opetushallitukseen 
uuden hakemuksen jo alkaneen 
kansainvälistymishankkeemme rahoituksesta. 
Odotamme innostuneina hankkeemme 
jatkoa.

Kuvataideopettajat Nina Luoma Kaitaan 
lukiosta ja Laura Murto Tapiolan lukiosta
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Kaitaan koti- ja kouluyhdistys toimii ja vaikuttaa

Kaitaan koti ja koulu -yhdistys ry. toimii 
Kaitaan koulun ja lukion oppilaiden hyväksi 
vanhempien ja opettajien yhteistyön 
voimalla. Hallitus pyörittää yhdistystä 
iloisella otteella. Toimintavuosi 2018–
2019 alkoi syksyllä jäsenhankinnalla. 
Rehtorit esittelivät yhdistyksen toimintaa 
ja jakoivat yhteystietoja alkusyksyn 
tapaamisissa vanhempien kanssa. Suurin osa 
yhdistyksen jäsenistä osallistuu maksamalla 
jäsenmaksun. Lisäksi joka syksy saadaan 
hallitustyöhön mukaan 1–2 uutta vanhempaa 
keväällä koulun päättäneiden oppilaiden 
vanhempien seuraajiksi.

Yhdistyksen kokous syyskuussa 2018 
vahvisti jäsenmaksuksi 12 € lukuvuodelta 
yhdeltä jäseneltä. Yhdistys piti koululla 
kahvilaa Koulun ja kodin päivänä sekä 
marraskuussa lukion opiskelijoiden 
vanhemmille järjestetyn pääsykoeuudistusta 
koskeneen tilaisuuden yhteydessä. Syksyllä 
kerättiin varoja myymällä teatterilippuja 
Kansallisteatterin esitykseen Julia ja Romeo. 
Lukukauden lopulla yhdistys tarjosi glögiä 
opettajille kiitokseksi yhteistyöstä. Tilaisuus 
oli avoin myös vanhemmille.

Helmikuussa 2019 yhdistys osallistui 
koulun juhlaviin vanhojen tanssiaisiin 
pitämällä leivoskahvilaa. Varoja kerättiin 

jälleen myymällä teatterilippuja, nyt 
Kansallisteatterin esitykseen Kolme sisarta.

Kouluvuoden lähestyessä kesälomaa 
yhdistyksen hallitus laittaa sentit riviin 
ja jakaa kerätyt varat Kaitaan koulun ja 
lukion oppilaille stipendeinä. Keväällä 2019 
stipendien jakamisen lisäksi yhdistys pystyy 
tukemaan Kaitaan koulun 9.-luokkalaisten 
luokkaretkiä. Ennen kouluvuoden päättymistä 
yhdistyksen hallitus jakaa Kaitaan koulun 
rehtorin ja lukion rehtorin kautta tietoa 
yhdistyksestä koulussa ja lukiossa syksyllä 
2019 aloittavien oppilaiden vanhemmille 
sekä aloittaa näin syksyn jäsenhankinnan 
ja varainkeruun valmistelun. Yksi vuoden 
kohokohdista on, kun muutama yhdistyksen 
jäsen saa avustaa koulun järjestämässä 
abikahvituksessa kouluvuoden lopussa.

Tervetuloa mukaan kaikki Kaitaan koulun ja 
lukion oppilaiden tukemisesta kiinnostuneet! 

Viereinen sivu: Abit lähtivät ja 
seuraavana päivänä juhlivat Wanhat 
2019. Maljatilaisuudessa puhuivat Tessa 
Koivunotko ja Juho Haanperä.

Kuvaaja: Heljä Renfors 
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Lukion opiskelijat lukuvuonna 2018-2019

Opiskelijoita lukuvuoden 
alussa: 387 
 
Lukuvuoden aikana 
eronneita: 12

Päättötodistuksen
 saaneita:   94  

18 A ro Salla Seuri

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

18 B ro Leena Taimela-
Helenius

Antonenko Jelisaveta
Engblom Mikael
Heikinheimo Joona
Heikkonen Sara
Huovinen Aino
Kantanen Elias
Karvonen Hilma
Keränen Arttu
Kotovirta Pihla
Leinonen Miska
Loukkola Aapo
Manilaci Anna
Metsola Oiva
Niskanen Mathias
Oben Sonja
Outinen Jori
Perta Jere
Pund Kadi-Ly
Rae Samu
Ranta Kaisa
Raunio Aada
Saarinen Samuli
Stranius Markus
Tolonen Tuomas
Uotila Nea-Mary
Vehkala Markus
Vitie Atte

18 C ro Aleksanteri Suvioja

Ansala Santeri
Aps Lisandra
Eriksson Riku
Falck Kukka
Jha Anika
Karttunen Niina
Kato Shin
Ketonen Jade
Kiviranta Alessandra

Kouvonen Julia
Lahtinen Lassi
Männistö Nea
Nieminen Mimosa
Putkonen Ada
Puukko Tobias
Pyrkova Valeriya
Repo Kristel
Santasalo Matias
Seppenen Aleksandra

Eronneet:
Karhumäki Katariina 
11.12.2018
Wu Jiamin 26.2.2019 
Ylivanamo Hilla (Arbelius) 
4.2.2019

18 D ro Tarjaleena 
Suontausta

Bäckström Ronja
Eskelinen Riku
Heinonen Jenni
Hussi Tuure
Jaatinen Helen
Kauppi Niklas
Kautto Anna
Koivunen Otso
Laine Joel
Leppänen Aaro
Luhtasela Lenni
Lukin Samuel
Metsola Vertti
Murros Jenna
Noponen Jaakko
Paunola Joel
Peltonen Elina
Pyysiäinen Milja
Reijo Arttu
Salmela Laura
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Sarkola Eino
Tammenpää Jasmin
Träff Tiitus
Varis Onnipekka
Viinikainen Eetu
Wigchering Luca

Eronneet:
Lakushi Markela 4.12.2018
Taskinen Atte 22.8.2018
Vaara Lisa 23.8.2018

18 E ro Heini Virtanen

Alanen Evert
Edgren Joakim
Gül Emel
Hakala Sauli
Hevosoja Aada
Hokkanen Miro
Hynynen Katarina
Hämäläinen Ronja
Johansson Anton
Jääsvuo Patricia
Kari Jami
Kario Niklas
Kiiski Hilda
Kurri Odessa
Mikkelä Henri
Munter Lassi
Perälä Anton
Puro Pauli
Saariaho Elias
Samulin Siiri
Tirkkola Samu
Toivainen Jasmin
Vastamäki Tiffany
Viitala Aaro
Zucca Anna

Eronneet:
Bremer Matilda 22.11.2018

17 A ro Anna-Maija Mäkinen

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

Eronneet:
Wasastjerna Sonja 
11.12.2018

17 B ro Vesa Kuronen

Alava Eemil
Helin Sani
Jalonen Rasmus
Jussila Eevertti
Juurikka Jasmin
Karme Joona
Karpenko Vladimir
Long Yunzhi
Malkki Sanni
Mertanen Juho
Mukkula Arttu

Niskanen Vera
Ollila Pinja
Ovseenko Stefan
Papinkivi Milja
Patiag Jerizh
Rannanmäki Pyry
Rautiainen Iris-Sofia
Ryky Emma
Saarinen Erik
Sidorov Dmitrii
Soini Eveliina
Tarmenok Viktoria
Tunkkari Niklas
Virtanen Ato
Viteritti Leo

17 C ro Katri Tuloisela

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

Eronneet:
Ketonen Aurora 8.2.2019
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17 D ro Riitta Tuovinen

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

17 E ro Eevamaija 
Roininen

Hakkarainen Lumi
Holmberg Rasmus
Honka Lukas
Kariluoto Erika
Kokko Santtu
Le Henna
Lemmetyinen Luka
Li Jinjin
Louhija Tom
Manninen Mette
Mannonen Ida

Montonen Maija
Määttä Melissa
Peltonen Wilja
Peussa Joonas
Potrykus Hans
Päivärinta Tiitus

Reunanen Viljo
Rinne Elias
Ruopsa Oona
Saksi Kaarlo
Samuel Daniel
Sartmaroeng Wannapa
Tolvanen Henri

Eronneet: 
Nuojua Riku 15.10.2018

16 A ro Juha Ruotsalainen

Aho Anna
Blom Kasper

Castrén Casper
Eronen Kiia
Granqvist Emilia
Hed Anna
Heikkilä Laura
Isojärvi Kaapo

Johansson Juho
Kiviniitty Sinna
Korhonen Lauri
Kupiainen Hannes
Kuula Max
Laitinen Karin
Lehessalo Eetu
Lundström Niki
Muukkonen Petteri
Nygrén Tuukka
Ollila Sofia
Parisaari Sonja
Perälä Santeri
Rantonen Emil
Salminen Jooa

Pi
lv

i 
M

ie
tt

in
en



v u o s i k e r t o m u s  2 0 1 8 - 1 9 49

Santasalo Marisa
Sjöberg Marius
Toimela Silja
Uusitalo Karoliina
Vlachopoulos Andreas
Waaralinna Jenna
Wilén Wilma
Yang Ali

16 B ro Anna Kuusikko

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

16 C ro Heljä Renfors

Amin Helin
August Alvar
Darth Kia
Haapala Markus
Haapanen Roosa
Halme Antto
Ilisson Heinrich
Jurtsenko Jelizaveta
Kontio Kiia
Lima Oliveira Santos Bruna
Paakkunainen Laura
Paloranta Wilma
Puskala Minttu
Reen Sonja
Salo Siiri
Seppälä Heini
Tuominen Hanna
Viikari Emma

Eronneet:
Äyhynmäki Säde 22.3.2019

16 D ro Erkki Heikkilä-
Kyyhkynen

Fagerström Mona
Gül Emre
Hentula Taneli
Hiekka Jonathan
Jokinen Rene
Jääsvuo Isabella
Katsidonis Stefanos
Kopra Jimi
Korppila Ada
Kouti Miika
Lagerbohm Giitta
Lehtinen Mikael
Lindblad Max
Mäenpää Miiro
Nordquist Juho
Nuotio Kalle
Oksanen Atte
Opas Lukas
Rappe Oskar

Rojas Pablo
Sarén Saku
Sorri Laura
Teikko Silvia
Tiainen Sami
Tilli Peter
Valkonen Jami
Vastela Timo
Vesanto Jaakko
Viitanen Priscilla
Yli-Jaskari Elina

15 ABCD ro Marjut 
Lindqvist ja Harri 
Henttonen

Arponen Aku
Brooker Troy
Heldan Janne
Hynninen Jonna
Jokinen Jade
Kuusela Aleksi
Lindfors Mikael
Mäkelä Joonas
Nietola Sofia
Norring Tomi
Oksanen Lauri
Pasurinen Samuli
Penttinen Nikita
Povenius Tuukka
Pulliainen Jiri
Puukko Saulus
Råback Elisa
Saloranta Eemil
Tuokko Helmer
Tynkkynen Roosa
Vainiola Emma
Varis Akseli
Veikkola Oskar
Virtanen Amanda-Sofia
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LUKION STIPENDIT 2017-2018

SYKSYLLÄ 2018

Biologia   Oskar Veikkola 

Psykologia   Elisa Råback

Englanti   Elisa Råback

Svenska nu -kirjastipendi  Oskar Veikkola

   

KEVÄÄLLÄ 2019

Stipendejä lahjoittaneet: ABB Oy, Espoonlah-
den srk ja Soukan Apteekki ja autokoulu Safiiri

Kaitaan Kannukset - Reino I.V. Nieminen -sti-
pendi: Jussi Ojala  

Pro Kaitaa stipendi: Peter Tilli ja Rasmus 
Kull 

Kaitaan koulun ja lukion senioriopettajien 
stipendi:  Max Kuula

Suomen tietokirjailijat ry:n tietokirjastipendi: 
Jussi Piira 

Koti ja koulu -yhdistyksen stipendit: 

1 vsk  Ralf Lehtipuu ja Eetu Viinikainen 

2 vsk  Dominic Soronen ja Vera Oben 

3 vsk Juho Johansson ja Nadja Vasileva  
 

Taidestipendi:  Markus Haapala

Tsemppari-stipendi: Sami Tiainen ja Stefanos 
Katsidonis

Lukion oppilaskunnan stipendi: Peter Tilli

Autokoulu safiirin stipendi: Sofia Ollila  
 

Ainekohtaiset stipendit 

Äidinkieli  Jussi Ojala  

Englanti   Jonathan Hiekka  

Ruotsi  Jussi Ojala

Saksa  Rasmus Kull
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Ranska  Peter Tilli

Espanja  Sonja Reen 

Fysiikka/ABB oy  Jussi Ojala  

Kemia  Valtteri Itkonen  

Historia  Kasper Blom

Yhteiskuntaoppi: Kasper Blom

Filosofia  Roosa Haapanen 

Psykologia  Isabella Jääsvuo  

Biologia  Jussi Ojala 

Maantieto  Pihla Koivunen 

Matematiikka, pitkä  Juho Nordqvist 

Matematiikka, lyhyt  Rasmus Kull 

Uskonto   Kasper Blom ja Mikael Lehtinen 

Musiikki  Jooa Salminen

Liikunta  Joonatan Pekkarinen 

Pohjola Norden –kirjastipendi   Peter Tilli 

SanomaPro kirjastipendit:  

Ronja Bäckström, Pihla Kotovirta, 

Urho Koskimäki, Hilma Karvonen, 

Aino Huovinen 

Svenska nu -kirjastipendi: 

Niki Luostarinen, Juho Johansson, 

Sonja Parisaari, 

Telma Karttunen, Pihla Koivunen, Rasmus Kull, 

Jonathan Hiekka, Giitta Lagerbohm, 

Juho Nordqvist

Sverigekontakt i Finland -kirjastipendi: 

Jussi Ojala

Finnlectura (Inne-oppikirja): 

Jasmin Toivanen     
 

Luokkastipendit  

17A Tessa Koivunotko

17B Niklas Tunkkari

17C Maria-Melina Räsänen

17D Aino Viljakainen

17E Wannapa Sartmaroeng

18A Leo Pekkarinen

18B Kaisa Ranta

18C Kukka Falck

18D Anna Kautto

18E Jasmin Toivainen 
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Kaitaan lukion ylioppilaat 2018-2019

SYKSYLLÄ 2018  (11)

Brooker Troy

Hynninen Jonna

Lindfors Mikael

Penttinen Nikita

Pulliainen Jiri

Puukko Saulus

Råback Elisa

Saloranta Eemil

Tuokko Helmer

Vainiola Emma

Veikkola Oskar

KEVÄÄLLÄ 2019 (83)

Aho Anna

Aho Marcus

August Alvar

Backlund Henrik

Blom Kasper

Castrén Casper

Elovirta Eero

Eronen Kiia

Falck Anniina

Granqvist Emilia

Haapala Markus

Haapanen Roosa

Hanhimäki Inka

Harjunpää Santeri

Heikkilä Laura

Heldan Janne

Hentula Taneli

Hiekka Jonathan

Hopponen Sanja

Hämäläinen Ilmari

Hämäläinen Salomon

Isojärvi Kaapo

Itkonen Valtteri

Johansson Juho

Jurtsenko Lisa

Jääsvuo Isabella

Karttunen Telma

Katsidonis Stefanos

Kiviniitty Sinna

Koivunen Pihla

Korppila Ada

Kouti Miika
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Kull Rasmus

Kupiainen Hannes

Kurunsaari Aleksi

Kuula Max

Lagerbohm Giitta

Laitinen Karin

Lehessalo Eetu

Lehtinen Mikael

Lundström Niki

Mustonen Onni

Muttilainen Siru

Mäkelä Joonas

Nietola Sofia

Nordquist Juho

Norring Tomi

Nuotio Leo

Nygrén Tuukka

Ojala Jussi

Oksanen Atte

Ollila Sofia

Opas Lukas

Paloranta Wilma

Parisaari Sonja

Pasurinen Samuli

Pekkarinen Joonatan

Piira Jussi

Povenius Tuukka

Puskala Minttu

Rappe Oskar

Reen Sonja

Rojas Pablo

Salminen Jooa

Sarén Saku

Sjöberg Marius

Teikko Silvia

Tiainen Sami

Tieksola Venla

Tilli Peter

Toimela Silja

Tuominen Hanna

Uusitalo Karoliina

Valkonen Jami

Varis Akseli

Vasileva Nadja

Vastela Timo

Viikari Emma

Viitanen Priscilla

Waaralinna Jenna

Wilén Wilma

Yang Ali

Yli-Jaskari Elina
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Kaitaan lukion ja koulun opetushenkilöstö 
2018-2019

Alaranta Teemu (2013) fysiikka, kemia, 
matematiikka
Annala Maria (2015) kuvataide
Auvinen Terhi (2002) koulunkäyntiavustaja
Eerola Helena (2001) musiikki
Grönholm-Hara Kristiina (2010) ruotsi, 
englanti
Haavisto Tuula (1994) kotitalous, terveystieto
Heikkilä-Kyyhkynen Erkki (1997) englanti, 
espanja, ranska 
Henttonen Harri (2000) lukion rehtori, 
oppilaanohjaus, historia ja yhteiskuntaoppi
Hiljama Suvi (1997) tekstiilityö
Hotinen Hanna (30.11.2018 asti) ruotsi, 
englanti
Huhtanen Saara (2014) laaja-alainen 
erityisopetus
Ihanainen Maija (2017) ruotsi, englanti
Kailasalo Kaisa (1996) matematiikka, fysiikka
Kiikka Daniel (2017) liikunta, terveystieto
Kokko Annika (2018) liikunta, terveystieto
Kormi Eija (1991-31.10.2018 asti) liikunta
Kuisma Anu (2018) ruotsi, englanti
Kuittinen Raija (1993) kotitalous
Kuronen Vesa (2002) filosofia, historia, 
yhteiskuntaoppi 
Kuusikko Anna (2012) englanti, ruotsi
Kuusisto Tero (2015) erityisluokanopettaja
Lindqvist Marjut (2007) opinto-ohjaus
Luoma Niina (2017) kuvataide
Löfman Minna (1997) englanti
Malila Tuula (2002) äidinkieli ja kirjallisuus
Meri Minna (2018) erityisopetus
Mickelsson Ritva (2014) yläkoulun rehtori 
Miettinen Merja (1984) matematiikka, 
fysiikka, kemia
Mäkinen Anna-Maija (1999) ruotsi, englanti
Nisula Juha (2018) matematiikka
Nyberg Petri (2018) erityisopetus, historia
Nygård Johanna (2009) matematiikka, fysiikka
Perenius Päivi (2008) lukio erityisopetus
Pohjanmies Kukka (2016) biologia, maantiede

Puhakka Jyri (2018) lukion erityisopetus
Puttonen Verna (2019) opinto-ohjaus
Renfors Heljä (1991) kuvataide
Riikilä Hanna (2012) koulunkäyntiavustaja, 
lisäopetuksen ryhmänohjaus
Roininen Eevamaija (2012) englanti, saksa
Ruotsalainen Juha (1997) lukion 
apulaisrehtori, ruotsi, saksa
Rytkönen Anna (2010) biologia, kemia, 
maantieto
Seuri Salla (2018) äidinkieli ja kirjallisuus
Skrijelj Meeri (2013) kieli- ja kulttuuriryhmien 
opetus
Snell Jari (2008) liikunta
Suontausta Tarjaleena (2009) biologia, 
maantiede
Suvioja Aleksanteri (2011) historia, 
yhteiskuntaoppi, elämänkatsomustieto
Söderlund Marja (1990) valokuvaus
Taimela-Helenius Leena (1986) äidinkieli ja 
kirjallisuus
Talstila Minna (2017) suomi toisena kielenä ja 
kirjallisuus
Talvitie Timo (2009) matematiikka, 
tietotekniikka
Tammi Riina (2006) historia, yhteiskuntaoppi
Tapio Matti (1995) matematiikka, 
tietotekniikka
Teinonen Emilia (27.2.2019 asti) opinto-ohjaus
Tuloisela Katri (1997) saksa, äidinkieli ja 
kirjallisuus 
Tuovinen Riitta (1992) uskonto, psykologia
Vainionpää Erkki (1988) koulun apulaisrehtori, 
uskonto, etiikka, historia
Vanhatalo Leila (2016) resurssiopetus
Vikman Anni (2002) koulunkäyntiavustaja
Virta Sami (2016) tekninen työ
Virtanen Heini (2017) kemia, matematiikka 
Virtanen Jouko (2000) matematiikka, fysiikka
Voltti Veikko (2007) opinto-ohjaus 
Yli-Hukkala Sissi (2003) äidinkieli ja 
kirjallisuus



TOIMIHENKILÖT

Raudik Kätlin, koululääkäri 

Hannukkala Kirsi, koulupsykologi 

Hietanen Pirketta, lukiopsykologi 

Huisman Tuija, lukiokuraattori 

Luttinen Hanna-Riikka, terveydenhoitaja 

Nenonen Tarja, vahtimestari

Seppälä Berit, koulusihteeri (lukio)

Stenvall Judith, ruokapalveluesimies 

(Espoo Catering Oy)

Taskinen Elina, koulusihteeri (yläkoulu)

Valkjärvi Jaana, koulukuraattori 

 

Kiinteistönhuolto: RTK Oy
Koulutilojen siivous: Jaslec Oy

Koulun ylläpitäjä: Espoon kaupunki
Valtioneuvosto on 28.4.1966 myöntänyt perustamisluvan syyslukukauden 1966 alusta lukien.
Koulurakennuksen valmistumisvuosi: 1970
Jatkuva valtionapu myönnetty 1.1.1974 alkaen.
Oikeus päästää oppilaita korkeakouluihin jatkuvasti on annettu 7.3.1975.
Opetusministeriön nimeämä UNESCO-koulu (Associated Schools Project in Education for 
International Understanding and Peace) 1975

Joustoviikko, rautalankaveistos, Marisa 2019



Emilia Rauvanlahti 2019


