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Mitä uutta opin lukuvuonna 2020–2021? 

 

Vastaus voisi olla yhtälönratkaisua, saksan verbejä, frisbeegolfia ja kitaransoittoa. Varmaan 

moni oppi näitäkin asioita, mutta yhteisenä kaikille meille on se, että opimme kärsivällisyyttä, 

nopeaa reagointia, vastuullisuutta ja pettymyksen sietoa. Kun pelaa koko elämää nämä taidot 

ovat varmasti paljon tärkeämpiä kuin yksittäinen knoppitieto tai helposti unohtuva kaava. 

Tällä hetkellä vain saattaa mielessä olla jopa pettymys. Nuorelle ihmiselle yksi vuosi on 

todella pitkä aika, kun vertaa sitä elettyyn elämään. Totta onkin, että monta mukavaa muistoa 

ja kokemusta on tänä lukuvuonna jäänyt kokematta. Penkkarit ja abiristeily peruuntuivat, 

vanhat tanssit siirtyivät toukokuulle ja kolmet ylioppilasjuhlat on vietetty etäjärjestelyin. 

Samalla yhteisöllisyys ja vuosiksikin mieleen jäävät elämykset ovat jääneet kokematta tai 

koettiin toisella tavalla. Kouluelämä koronan kanssa on vaatinut monenmoisia 

erityisjärjestelyjä ja valtavan digiloikan. Reilu vuosi sitten moni pelkäsi ja epäili kykyjään 

tietotekniikan ja itsenäisen opiskelun suhteen, mutta saikin huomata, että selvisi hienosti 

uusista haasteista. 

 

Lukuvuoden aikana helmikuussa saimme lopulta muuttaa uuteen koulurakennukseen 

Kipinään. Hyvinkään opisto oli jo raivannut meille tietä joulukuussa. Muutto oli iso rutistus, 

mutta ylpeänä voin kiittää ja todeta, että henkilökunta suoriutui siitä niin hyvin, ettei yhtään 

oppituntia jäänyt pitämättä. Kun oli edellisenä iltana suljettu vanhojen koulujen ovet, alkoi 

opetus kello 8 uusissa hienoissa tiloissa. Abit saivat ensimmäisinä koekäyttää uudet 

ylioppilaskoetilat preliminääreissä ja sitten maaliskuussa jatkettiin varsinaisissa yo-kokeissa. 

Kaikki toimi hienosti, vaikka koronan vuoksi koepäiviä oli runsain mitoin. Altistumisiltakin 

vältyttiin ja uusia ylioppilaita valmistuu tänä keväänä.  Jälkeenpäin on ajateltava, että jokainen 

teki parhaansa vallitsevissa olosuhteissa, jokainen on ruusunsa ja juhlansa ansainnut. 

Poikkeusoloista huolimatta osa uusista ylioppilasta venyi huikeisiin suorituksiin. Kaikkiaan 4 

uutta ylioppilasta suoritti 8 aineen tutkinnon. Oliver Jiang sai huikeat 6 laudaturia ja Saana 

Kuusela parhaat puoltoäänet 48. Aikuisten perusopetuksesta valmistuu tänä keväänä 

ensimmäiset 16 kolme vuotta sitten aloittanutta koko peruskoulun suorittanutta opiskelijaa. 

Ahkerasti on opiskeltu suomen kieltä ja muita perusopetuksen aineita ja nyt suunnataan 

kohti jatkokoulutusta ja työelämää. Onnea ja mielenkiintoista tulevaisuutta kaikille 

valmistuville! 

 

Uuden edessä on myös meille kaikille tuttu mies, moni tänään valmistuvista on suuressa 

kiitollisuudenvelassa hänelle. Kun viimeisenä kurssina piti vielä suorittaa se puuttuva ruotsin 

kurssi tai korottaa hylätty suoritus, huudettiin Ristoa ja ruotsin klinikkaa apuun.  Klinikassa on 

vuosien mittaan kirjaimellisesti tehty monta ylioppilasta. Risto Relander tuli 22 vuotta sitten 

Hyvinkään kaupungin palveluksen ja on näinä vuosina ehtinyt opettaa niin Hyvinkään 

molemmissa lukioissa, kuin ammatillisen koulutuksen eri toimipisteissä. Opiskelijoita on ollut 
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kymppiluokkalaisesta aina Laurean korkea-asteen ja aikuislinjan perusopetuksen opiskelijaan 

asti. Jokainen on saanut Ristolta avun. Tunnit ovat usein alkaneet aamutuimaan ja jatkuneet 

ainakin ilta kahdeksaan asti. Ristoa korvaamaan tarvitaan ensi lukuvuodeksi ainakin 4 eri 

opettajaa. Ristoa on ollut hiljainen puurtaja, mutta kyllä hän on välillä ollut myös valokeilassa 

mm. esittämällä ikimuistettavaa hevaria syysompuissa ja voittamalla koulun vuoden 

somekuvan yhteiskuvalla Tappara-mukin kanssa. Kiitos Risto työtoveruudesta, kiitos 

asiantuntemuksesta ja paneutumisesta ja kiitos opiskelijan kohtaamisesta ja 

huomioonottamisesta yksilöllisenä oppijana.  

 

Rentouttavaa kesää kaikille! 

Kirsi 
 

 

 

 

Risto sai työkavereilta lahjaksi Tapparan paidan ja sivistystoimenjohtaja Pentti Halonen toi 

hänelle perinteisesti Junnilan kirjoittaman Hyvinkään historian 
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JOHDANTO 

 

OPISKELIJAHUOLTO 
 

Hyvinkään lukiossa toimii yhteinen yhteisöllisen opiskeluhuollon työryhmä. Työryhmä toimii 

koko yhteisön hyvinvoinnin edistäjänä. Opiskeluhuoltotyötä tekee koko henkilökunta. 

Yksilökohtaisen opiskeluhuollon palveluita lukiossa tarjoavat opintopsykologi, 

opiskelijakuraattori, erityisopettaja, kaksi terveydenhoitajaa, koululääkäri ja opinto-ohjaajat. 

Työntekijät toimivat yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen ja nuorisotoimen, 

erikoissairaanhoidon, järjestöjen ja seurakunnan kanssa.  

 

 

VANHEMPAINYHDISTYS – Hyvinkään lukion Koti- ja koulu yhdistys ry 

 

Vanhempainyhdistysten yhdistyminen 

 

Sveitsin Lukion tuki ry lakkautettiin 31.8.2020 ja Hyvinkään yhteiskoulun Koti ja koulu –

yhdistys jatkoi uudella nimellä Hyvinkään lukion Koti ja koulu –yhdistys. 

 

15.9.2020 oli Sveitsin lukion tuki ry vuosikokous, jossa yhdistys päätetiin virallisesti. 

Hyvinkään yhteiskoulun Koti ja koulu –yhdistys ry vuosikokouspäivä oli 6.10.2020, jossa 

päätettiin yhdistyksen nimen muuttamisesta Hyvinkään lukion Koti- ja kouluyhdistys ry:ksi ja 

sääntöjen päivittämisestä. 

 

Aikaisemmin yhdistyksillä on ollut toimintaa kuten esimerkiksi HYK syysomenat, 

vanhojentanssit, Sveitsi puurojuhla, Sveitsi levymessujen kahvio, vappumunkit, 

hyvinvointiviikko: Sveitsi tutorien puuronkeitto. Koronatilanteen vuoksi Hyvinkään lukion Koti- 

ja kouluyhdistyksellä ei ollut toimintaa syys- eikä kevätlukukaudella. 

 

Hyvinkään lukion Koti ja koulu –yhdistys ry:n hallituksen jäsenet 2020–2021 

 

Markku Nieminen pj., Marko Hytönen varapj, Anna-Mari Tukeva sihteeri, Nina Mäntylä 

rahastonhoitaja, Taru Järvimaa, Jussi Leinonen ja Susanna Moisio. 

Opettajajäsen: Pirjo-Anneli Paulamäki. Oppilaskunnan edustajat: Susan Parviainen ja Topi 

Sievänen. 
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OPPILASKUNNAN TOIMINTA LUKUVUONNA 2020-2021 

 

Oppilaskunnan hallitus 2020: 

Puheenjohtaja: Matti Saarinen 18D 

Taimi Kopra 19D  

Paavo Mäkelä 19B  

Ella Pietilä 19C  

Topi Sievänen 19B  

Anni Tukeva 19B  

Iida Väisänen 19B  

Anna Harju 18B  

Anton Hietsilta 18A  

Joose Kukkola 18C  

Saana Kuusela 18E  

Johan Riihimäki 18E  

Luukas Saine 18A  

 

1.8.2020 Hyvinkään lukiot ja myös niiden opiskelijakunnat yhdistyivät. Sveitsin lukion opk:n 

varat siirrettiin Hyvinkään lukion opk:n tilille. 

Taloudellinen tukeminen Nasuviikon järjestelyissä. 

Opiskelijakunnan hallituksen jäseniä on ollut mukana Kipinä-talon toimintaa käsittelevissä 

kokouksissa. 

Opk:n hallituksesta on ollut opiskelijajäsen vanhempainyhdistyksessä ja 

opiskelijahuoltotyöryhmässä. 

Vuoden 2021 opiskelijakunnan hallitus järjestäytyi 7.5.2021. Ehdokkaaksi hallitukseen asettui 

vähemmän opiskelijoita, kuin mitä paikkoja oli tarjolla.  

Uusi hallitus järjesti toukokuussa ”Karkkikarkelo”-tempauksen. 

 

Oppilaskunnan hallitus 2021: 

Vastuupuheenjohtajat: Ella Pietilä ja Topi Sievänen 

Kopra Taimi 

Mäkelä Paavo 

Palander Mona 

Pietilä Ella 

Sievänen Topi 

Väisänen Iida 

Innanen Jered 

Korpela Martta 

Nissinen Viivi 
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Pusa Onni 

Tamminen Tiitus 

Vainio Elena 

 

 

TUTORTOIMINTA 2020-2021 

 

Lukuvuonna 2020–2021 Hyvinkään lukion (Hyvinkään Yhteiskoulun toimipiste ja Hyvinkään 

Sveitsin lukion toimipiste) tutoreina toimivat Elli Alatupa, Saara Hokkanen, Taimi Kopra, 

Oskari mäkinen, Miina Nieminen, Aura Niiranen, Ella Pietilä, Emma Ruottu, Topi Sievänen, 

Anni Tukeva, Iida Väisänen ja Kalle Wickman. Artan Zakarie, Micelai Konttinen, Emmi Kuri, 

Aleksi Latostenmaa, Mona Palander, Jenna Parkkisenniemi, Emmi Romppainen, Viivi 

Tenkanen, Petra Vehkaluoto, Laila Lehtinen ja Pinja Rahkonen. 

 

Elokuun alun tutustumispäivänä molemmissa toimipisteissä tutorit olivat toivottamassa uusia 

1-vuosikurssilaisia tervetulleiksi lukioon. Ensimmäisinä varsinaisina koulupäivinä he 

tutustuttivat tulokkaita toisiinsa ja talon tapoihin. Yhteiskoulun toimipisteen tutorit järjestivät 

tehtäväradan ja ryhmäyttävää toimintaa, ja kaikki ykköset pääsivät mm. ikuistamaan 

kämmenenjälkensä aulaan ripustettaville lakanoille. Sveitsin toimipisteessä järjestettiin 

ensimmäisenä päivänä tehtävärata, jossa monenlaisten kisailujen avulla vahvistettiin 

yhteenkuuluvuutta ja toivotettiin uudet opiskelijat tervetulleiksi joukkoon. Yhteiskoulun 

toimipisteen nasuviikolta jäi tänä lukuvuonna erityisesti mieleen just dance-tuokiot, joilla 

tunnelma oli huipussaan. Loppujuhlassa kuultiin jälleen juhlallinen vala ja vapaaehtoiset 

saivat perinteisen kasteen. Sveitsin toimipisteen nasuviikolla pukeuduttiin päivittäin teeman 

mukaisesti. Loppuvuonna toiminta oli koronan takia vähäistä eikä uutta koulurakennusta, 

jonka myötä toimintamme yhdistyi, päästy joukolla vielä juhlimaan. Tutorien ohjaavina 

opettajina toimivat Kati Lücke ja Minna Ojala. 

 

LUONNOTIEDELINJAN KUULUMISIA 

 

Luonnontieteellinen erityistehtävä 

 

Hyvinkään lukiolla on opetusministeriön myöntämänä erityisenä koulutustehtävänä 

luonnontiedepainotteinen opetus.  

 

Keväällä Hyvinkään lukion Sveitsin toimipisteen luonnontiedelinjan opetus siirtyi uuteen   

lukiorakennukseen Kipinään. Rakennuksessa on luonnontiedesiipi, jossa on modernit 
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laboratorio- ja työskentelytilat kemian, fysiikan, biologian ja maantieteen opetukseen. Myös 

opetustilojen välineistö on tasokasta. 

 

 Luonnontieteellisen erityistehtävän vuoksi koulumme, sekä luonnontiedelinjan että myös 

yleislinjan opiskelijat voivat valtakunnallisten kurssien lisäksi vahvistaa osaamistaan 

luonnontieteellisissä oppiaineissa fysiikassa, kemiassa, biologiassa ja maantieteessä monilla 

kuntakohtaisilla kursseilla. Vahva luonnontieteellinen opetus näkyy myös 

luonnontiedeaineiden ja muiden oppiaineiden integroiduissa opintokokonaisuuksissa. 

 

Laborointi tutuksi-kurssilla määritettiin ruokaetikan etikkahappopitoisuutta, rakennettiin 

lyijyakkuja, tehtiin silikonipalloja ja määritettiin vetykaasun moolitilavuutta. Kosmetiikan 

kemian kurssilla tehtiin mm. huulipunaa ja käsivoiteita.  Avaruusfysiikan ja 

suhteellisuusteorian kurssilla tutustuttiin lähiavaruuteen, maailmankaikkeuden suurempiin 

rakenteisiin sekä avaruustutkimuksen historiaan ja nykyhetkeen. Robotiikan kurssilla 

opiskeltiin robotiikkaan liittyvää ohjelmointia, suunnittelua ja elektroniikkaa sekä rakennettiin 

robotti. 

 

Maantieteen kurssilla Eriarvoinen maailma käsiteltiin hyvinvoinnin alueellisia eroja 

maapallolla sekä kehitysmaiden tunnusomaisia piirteitä. Perinnöllisyystieteen työkurssilla 

perehdyttiin DNA:n rakenteeseen ja ominaisuuksien periytymiseen mm. 

banaanikärpäsristeytyksin. Biologiassa opiskeltiin eläintietiedettä Tutkimme eläimiä-kurssilla. 

Minustako lääkäri? - kurssilla vahvistettiin lääketieteen pääsykokeissa vaadittavien lukion 

fysiikan, kemian ja biologian valtakunnallisten kurssien osaamista.   

 

Tammikuussa Hyvinkään ja lähiseutujen ysiluokkalaiset tutustuivat Hyvinkään lukion 

opetustiloihin Kipinärakennuksessa. 

 

Opiskelijoitamme osallistui valtakunnallisiin kilpailuihin luonnontieteissä. 

 

Toukokuussa koulullamme vieraili hyvinkääläinen tutkija, joka kertoi työstään saksalaisessa 

aurinkotutkimusinstituutissa. 

 

Ilmatieteen laitoksen tutkija sekä koulumme fysiikan ja kemian opettaja suunnittelivat 

yhteistyöprojektin jatkamista Hyvinkään lämpösaareketutkimuksessa. 

Opintomatkoja luonnonteissä ei tehty epidemiatilanteen vuoksi. Epidemia rajoitti myös 

koulumme kansainvälistä toimintaa. 

 

 

 



9 

 

LUMA-viikon tapahtumia 

 

LUMA-viikkoa, luonnontieteen ja matematiikan teemaviikkoa, vietettiin Sveitsin lukion 

toimipisteessä lokakuun puolivälissä ja Hyvinkään yhteiskoulun toimipisteessä loka-

marraskuun vaihteessa. Koronaviruksen vuoksi opiskelijat olivat hybridimallin mukaisesti 

vuoroviikoin kouluilla lähiopetuksessa ja kotona etäopetuksessa. 

 

Tapahtumia yhteiskoulun toimipisteessä 

 

Koronavirus ja siitä aiheutuvat järjestelyt otettiin huomioon järjestelyissä, joten koululla 

olevat tapahtumat pidettiin keskiviikosta keskiviikkoon. Näin kaikki pystyivät olemaan mukana 

tapahtumissa. Tänä vuonna päivittäiset pulmatehtävät olivat verkossa forms-tehtävinä, joihin 

linkki lähetettiin opiskelijoille joka aamu klo 8. Oikein vastanneiden keskeen arvottiin pieniä 

palkintoja. Viikon aikana kemian luokassa oli mahdollista käydä tekemässä colajuomaan ja 

perunalastuihin liittyviä tutkimuksia opettajan johdolla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tapainlinnan matematiikkaluokkalaiset kävivät tuttuun tapaan LUMA-viikon aikana vierailuilla. 

7-luokkalaiset opiskelivat matematiikkaa Liisa Kurkijärven johdolla, 8-luokkalaiset biologiaa 

Terhi Korpelan opastuksessa sekä 9-luokkalaiset kemiaa Suvi Aspholmin johdolla. Näidenkin 

järjestelyiden toteutumien varmistui noin viikko ennen tapahtumaa.   
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Vuoden 2020 Piipääksi valittiin Siiri Katilainen. Hän muisti piin likiarvoa 1052 numeron 

verran! Palkinnoksi Siiri sai perinteiden mukaisesti yhtä monta joulukonvehtia! 
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Tapahtumia Sveitsin toimipisteessä 

 

Lumaviikolla Sveitsissä opiskelijoilla oli purtavana päivittäin vaihtuva pähkinä, joissa vaadittiin 

matemaattista ajattelua ja loogista päättelykykyä. Parhaiten pähkinöitä ratkoi Hanna 

Silvennoinen, joka sai tunnustukseksi kirjapalkinnon. Viikon aikana järjestettiin myös 

valtakunnalliset matematiikka-, fysiikka ja kemiakilpailut, joihin opiskelijoilla oli mahdollisuus 

ottaa osaa. Näiden lisäksi kemian luokan edustalta löytyi päivittäin vaihtuvia kemian 

ongelmia, yläaulassa oli mahdollisuus rentoutua värityskuvien avulla Itämeripisteessä ja ala-

aulassa arvuuteltiin lasipurkissa olevien karkkien määrää. Viikon lopuksi kisattiin vielä Sveitsin 

piipäästä, jossa voiton vei Otso Pesonen.   

Ensi syksynä LUMA-viikon pulmatehtäviä päästään ratkomaan saman katon alla Kipinässä. 
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Euroopan avaruusjärjestön ESA:n Astro Pi Challenge-kilpailu 

 

Hyvinkään lukion Astro Pi -kurssilaiset lähtivät rohkeasti mukaan kilpailemaan Euroopan 

avaruusjärjestön kilpailuun, jossa suunnitellaan ISS-avaruusasemalla toteutettava mittaus. 

Kilpailun viimeiseen vaiheeseen pääsivät Hyvinkään lukion joukkueet Team Unstable eli 

Jessica Koivunen, Anna-Stiina Poutanen ja Tiitus Tamminen sekä Team 3141592 eli Konsta 

Alander, Annika Eloranta, Nea Kolmonen ja Reko Salo.  

Kumpikin joukkue on ohjelmoinut mittaustietokoneen tekemään kolmen tunnin mittauksen 

aseman olosuhteista. Vuosikertomusta kirjoittaessa kilpailu oli vielä kesken, ja joukkueet 

odottelivat vielä mittausdataa asemalta. Jäljellä on tulosten analysointi ja tutkimusraporttien 

kirjoittaminen opettajien Liisa Kurkijärven ja Mirjami Kiurun ohjaamina.  

 

 

Biologia 

 

Tammikuussa 2021 ympäristöekologian (Bi02) ja Solun kemiaa (Bi06) kurssilaisia osallistui 

Helsingin yliopiston Tieteen päivät -etätapahtumaan. 

Mikrobiologian kurssilaiset (Bi10) osallistuivat Lukema21 -etätapahtumaan, jossa aiheena oli 

koronapandemia. 

 

Vaelluskurssiryhmä (Bi13) teki elokuussa 2020 viikonloppuvaelluksen Liesjärven 

kansallispuiston alueella, missä tutustuimme alueen luontoon. 

 

Tutkimme eläimiä (Bi14) -kurssilla tehtiin toukokuussa 2021 opintovierailu Korkeasaareen. 

Siellä perehdyimme tehtävien avulla erityisesti eläinten käyttäytymiseen. 

Maaliskuussa Bi02.7-ryhmä osallistui ilmastokestävä kaupunkisuunnittelutyöpajaan. 

Järjestävinä tahoina oli Suomen ympäristökeskus SYKE, Ilmatieteenlaitos sekä Hyvinkään 

kaupungin kaavoitus- ja liikennesuunnitteluyksiköt. 

 

Maaliskuussa Bi07-kurssilla etävieraili geneetikko Elina Salmela kertomassa muinais-DNA-

tutkimuksistaan. Bi07-kurssille saatiin banaanikärpäsiä risteytettäviksi Biomedicumin 

Folkhälsanin tutkija Jukka Kallijärveltä. 

 

Huhtikuussa Bi02-kurssilaiset perehtyivät meteorologi Kerttu Kotakorven kirjaan Suomen 

luonto 2100 ja tekivät kysymyksiä kirjoittajalle Porvoon kirjastossa striimattavaa haastattelua 

varten. Ähtärin eläintarhan intendentti Marko Haapakoski virtuaalivieraili huhtikuussa Bi02-

kurssilla Helsingin yliopiston Tutkija tavattavissa-hankkeen tiimoilta. 
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Geneetikko Otto Stenberg virtuaalivieraili huhtikuussa Tutkija tavattavissa-projektin tuomana 

Bi05-kurssilla. 

Bi08-kurssilla tehtiin huhti-toukokuussa retket Ridasjärven lintutornille ja Kaksoislammille.  

 

Maantiede 

 

Syyskuussa maantieteen ryhmä (Ge01) osallistui Kipinätalon liikkumis- ja 

liikennesuunnitelmaan laadintaan yhdessä Hyvinkään kaupungin ja Sitowisen hankkeessa. 

Lokakuussa Ge03-kurssilaiset osallistuivat OpenStreetMapissa humanitaariseen 

kartoitustyöhön. 

 

Tammikuussa Eriarvoinen maailma (Ge07) -kurssilla etävieraili Tampereen yliopiston 

yhteiskuntatutkimuksen tutkija Tuuli Hirvilammi aiheenaan hyvinvoinnin paradoksit. 

Huhtikuussa Ge01-kurssilaiset perehtyivät meteorologi Kerttu Kotakorven kirjaan Suomen 

luonto 2100 ja tekivät kysymyksiä kirjoittajalle Porvoon kirjastossa striimattavaa haastattelua 

varten. 

 

 

HISTORIA JA YHTEISKUNTAOPPI LUKUVUONNA 2020-2021 

 
Historia   

 

HI10 Suurvaltojen historiaa tutkielmakurssilla etävierailivat Helsingin yliopiston dosentti 

Tuomas Tepora ja Joensuun yliopiston tutkija Jani Karhu. Vierailijat opastivat historian 

tutkielman teossa sekä kertoivat yliopisto-opiskelusta. Lisäksi Hyvinkään kirjaston 

informaatikko Katja Petterson opasti tiedonhaussa. Lisäksi kurssilaiset osallistuivat Helsingin 

yliopiston Tieteen päiviin kuunnellen historian luentoja. 

 

HI4 – kurssin opiskelijat etävierailivat Ateneumin Ilja Repin – näyttelyssä keväällä 2021.  

 

Yhteiskuntaoppi   

 

Euroopan parlamentin Ambassador School – ryhmä osallistui Euroscola Online – 

tapahtumaan 14.12.2020. Toukokuussa 2021 ryhmä järjesti Eurooppa-päivään liittyen 

tietovisan Euroopasta sekä Euroviisuista koko koululle.  

 

Valmennuskeskuksesta George Zhang piti etänä infon oikeustieteen pääsykokeeseen 

valmistautumisesta ja oikeustieteen opiskelusta Helsingin yliopistossa lukion abiturienteille 

tammikuussa 2021.  
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Keväällä 2021 lakitiedon kurssilla vieraili Jussi Kukkola SAK:sta kertoen työelämän 

pelisäännöistä. Asianajaja Janne Nyman piti kurssilaisille oikeuskasvatustunnin. Lakimies 

Eveliina Heinilä puolestaan etävieraili kurssilla aiheenaan tekijänoikeudet. 

 

Keväällä 2021 Laurean opiskelijat pitivät työpajan taloustiedon kurssilaisille vastuullisesta 

sijoittamisesta osana omia opiskelujaan. Taloustiedon kursseilla on myös osallistuttu 

Pörssisäätiön järjestämiin lukiolaisille suunnattuihin pörssipäiviin.  

 

Uutuutena olemme hyödyntäneet yhteiskuntaopin kursseilla eri podcasteja ja nivoneet tätä 

osittain liikkuvan koulun teemaan. Myös nuori yrittäjä ja kunnallisvaaliehdokas Anton Hietsilta 

on vieraillut useilla kursseilla puhumassa taloudesta, yrittäjyydestä, nuorten vaikuttamisesta, 

paikallispolitiikasta ja sijoittamisesta. 

 

Koululla on järjestetty myös useampia bisneskursseja, joissa nivotaan yhteen talouden ja 

yrittäjyyden teemoja. Kursseilla on pureuduttu mm. nuorten taloustaitoihin, markkinointiin ja 

myyntiin, globaaliin talouteen, sijoittamiseen, kiertotalouteen ja yrittäjyyteen. Osallistuimme 

etänä Estonian Business Schoolin esittelyyn. 
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ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, TERVEYSTIETO JA BIOLOGIA 

 

 

 
 

 

Perjantaina 30.4.2021 Hyvinkään lukiossa vieraili Kaisa Malinen, joka on kirjoittanut 

ylioppilaaksi Hyvinkään Sveitsin lukiosta keväällä 2006 ja on valmistumassa 

seksuaalineuvojaksi. Hän piti oppitunnin äidinkielen 6-kurssilaisille sekä terveystiedon että 

biologian ryhmille seksuaali-identiteetistä ja seksuaalisesta suuntautumisesta otsikolla 

"Sateenkaareva moninaisuus". 
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KIELET 

 
Kieliviikko 

 

 
 

Viikolla 10 vietettiin lukiossamme kieliviikkoa. Osallistuimme Helsingin yliopiston 

opiskelijoiden pitämään kielipajaan, jossa ratkottiin kielitieteen olympialaisten visaisia 

päättelytehtäviä. Saimme myös kuulla entisen opiskelijamme Santeri Leinosen kattavan 

esityksen kieliopinnoista yliopistossa ja kielten osaamisen hyödyistä varusmiespalveluksen 

aikana. Saimme kieliviikolla myös iloisen uutisen: opiskelijamme Jenni Korpelainen sai 

kunniamaininnan syksyllä pidetyssä EU:n järjestämässä Juvenes Translatores -

käännöskilpailussa.  

Onnittelut Jennille ja kiitos kaikille kilpailuun osallistuneille! 
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Ruotsin opinnoissa tapahtunutta 

 

Kielikimppa 

Språkkimppa, eli kaksikielinen yhteistyöprojekti Kristinestads gymnasiumin kanssa, jatkui 

mukavasti. Meiltä mukana oli 14 ja Kristiinankaupungista 9 opiskelijaa, jotka erilaisten 

pienimuotoisten tehtävien avulla tutustuivat toistensa arkeen ja saivat hyvää käytännön 

harjoitusta sekä ruotsin että suomen kielessä. Aikaisempien vuosien tapaisia tutumismatkoja 

molempiin kaupunkeihin ei voitu tänä lukuvuonna tehdä, mikä oli harmi. Toivottavasti ensi 

lukuvuonna onnistuu.  

Jos kiinnostut toiminnasta jatkossa, niin tervetuloa mukaan. Lisätietoja saat ruotsin kielen 

opettajiltasi. 

 

Ruotsin kirjoituskilpailu 

Kevään 2021 toisen vuosikurssin kirjoituskilpailussa menestyi Heini Ylenius. Onnea 

kolmannesta sijasta! 

 

Elokuvaretki 1.12. sekä Podcirkel 9.12. 

Koronasta huolimatta toteutui muutama retkikin. Tove Janssonista kertovasta elokuvasta 

pääsivät nauttimaan sekä ruotsin suullisen kurssin opiskelijat että kielikimppalaiset. Kirjaston 

Poddcirkelissä kuunneltiin kahvittelun lomassa ruotsinkielistä kirjastopodcastia 

Bibliotekspoddenia. 

 

 

Uutisia japanista 

 

日本語の勉強について 

 

Hyvinkään lukiossa tarjottiin ensimmäistä kertaa B3-japania kolmen kurssin verran. Japanin 

opiskelijat paneutuivat japanin kieleen ja kulttuuriin innokkaasti, ja suurin osa ilmoittautui 

ensi vuonna järjestettäville japanin kursseille 4 ja 5. Japani 2 kurssilla vieraili etäyhteyksien 

kautta Helsingin yliopiston opiskelija, joka kertoi mm. japanin opiskelusta yliopistossa. 

 

Toisen vuoden opiskelija Alexandra Turunen osallistui 20.3. Japanin kielen puhetilaisuuteen, 

jonka järjestivät Jyväskylän yliopisto ja Japanin kielen ja kulttuurin opettajainyhdistys JOY ry. 

Puhetilaisuus pidettiin tänä vuonna poikkeuksellisesti netissä.  Osallistujia oli mm. 

yliopistoista, ammattikorkeakouluista, kansanopistoista ja lukioista. Puhujat esittivät 

laatimansa n. 5 minuutin japaninkielisen puheen. Aleksandra kertoi puheessaan lukiolaisen 

arjesta koronakeväänä 2021. 
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MUSIIKKI 

 

Tänä lukuvuonna lukiossamme on toiminut kaksi musiikinopettajaa, Anna Kinnunen ja 

Sabrina Ljungberg. Kaikki lukuvuoden musiikin kurssit on järjestetty kahden opettajan 

yhteisopetuksessa. 

 

Koronapandemian takia myös musiikkia on opetettu vuoroin lähiopetuksena luokassa ja 

etäopetuksena kotoa käsin. Opiskelijoilla on ollut kotona lainassa soittimia ja etätunneillakin 

on päästy harjoittelemaan kitaran tai ukulelen soittamista. 

 

Syksyllä lukiossamme kävi konsertoimassa HYKin entinen opiskelija Vilma Talvitie Vilma & 

Sami -duonsa kanssa. MU1-kurssilaiset pääsivät kuuntelemaan konserttia. Lukiossa 

lanseerattiin myös Open Stage -konserttisarja, jossa lukiolaiset pääsivät esiintymään omien 

bändiensä kanssa. Koronapandemian takia konserttisarjan aloitus jäi tänä lukuvuonna vain 

yhteen konserttiin, mutta konsertit saavat jatkoa tulevina vuosina Kipinässä. 

 

Hykin ja Sveitsin musiikinluokkien soittimet ja muu musiikkikalusto asettuivat kevään aikana 

Kipinään. Kipinän bändiluokat ovat olleet hyvin opiskelijoiden käytössä ja iltaisin bändit 

treenaavat monesti siihen asti, kun vahtimestari sulkee ovet. 

 

 
 

Musiikinopettajat Anna Kinnunen ja Sabrina Ljungberg. 
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Kitaran soiton alkeet -kurssi pidettiin enimmäkseen etäopetuksena. Soittotunnit toimivat 

hyvin videon välityksellä ja opiskelijat harjoittelivat myös esitelmän pitämistä etäyhteyden 

välityksellä. 

 

 
 

Vilma & Sami konsertoivat Hyvinkään lukiossa syksyllä 2020. Lukiomme aktiivinen 

tekniikkaryhmä hoiti konsertin äänentoiston ja valot. Kuvassa: Pekko Rauhala, Sami Karkar, 

Vilma Talvitie ja Tuomas Rantamäki. 
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VAIHTO-OPISKELIJAT LUKUVUONNA 2020-2021  

 

Lukioomme saapui tänäkin vuonna muutamia vaihto-opiskelijoita tuomaan kansainvälisen 

tuulahduksen keskuuteemme koronavuodesta huolimatta.  

Lukuvuoden aikana lukiossamme opiskeli saksalainen Nina Müller, 

turkkilainen Gizem Katioglu ja italialainen Beatrice Navaccia.  Vaihto-opiskelijat osallistuivat 

omien oppituntiensa lisäksi aktiivisesti lukiomme toimintaan niin lähi- kuin etäopetuksessa. 

Tässä Bean ja Ninan ajatuksia omasta vaihto-oppilasvuodestaan Hyvinkään lukiossa ja 

Suomessa.   
 
Yearbook Beatrice Navacchia 
  
My exchange in Finland: I cannot refer to it as an experience or just as a fragment of my life.  
 I feel at home both in Finland and Italy, I found a loving and caring family and 
made true friends. This is why I cannot come back and “keep going with my life”: this is also my life!  
Here I grew up so much, discovered parts of myself I did not know existed and I had the chance to 
challenge myself, to accept and overcome my limits. Every emotion, from joy to sadness, was so 
intense and powerful that got me off guard at first.   
I fell in love with Finland: landscapes; nature; its people; trust that is the foundation of this country; 
and, I admit it, food. Of course there were ups and downs, but that is part of 
life: you just have to accept it and learn from it  
 I am so grateful for everything, positive or not, that has happened to me and 
I am sorry because you will not be able to get rid of me: I am planning already planning to come back!  
Arrivederci,  
Bea<3  
 
Yearbook Nina Müller  
 
“A journey of a thousand miles starts with a single step.”  
Going on exchange was the very best decision I ever made. It made me grow, it made 
me get to know myself. It let me know how much I can carry and at what point it is too much for me 
to stand. 
It showed me who are my friends and who are just people I hang out with because they are there. 
It showed me that a life in a foreign country and in the house 
of people that are complete strangers at first can turn out 
to be just the place you need to be. The place where you can grow to 
a wonderful flower, where you can spread your wings and fly. Where you learn to be your true self an
d to love yourself unconditionally.  
Before I left for a new life here in Finland, people back in Germany would tell me 
I should not praise it too high. 
It will make me fall deep and that I will not manage to stay all year. That I am not that kind of 
person who will find happiness far away from the things I am used to for all my life. And see, now I 
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am here. Almost at the end of my exchange and I 
am happy, even seriously thought of staying for the rest of my school time, until I graduate. I 
am grateful and thankful for everything I’ve experienced here.  
Don’t think this is the end, because this is just the beginning of the story of my (second) home!  
Bis dahin und macht’s gut! 
  
Grazie mille Beatrice! Teşekkür ederim Gizem! Danke schön Nina!  

 

 

VAPAAEHTOISTOIMINNAN KURSSI 

 
 

 
 

Vapaaehtoistoiminnan kurssi toteutui yhteistyössä hyvinkääläisen päiväkoti Lumon johtajan 

Nina Ratisen ja eri-ikäisten lasten kanssa. Vastuuopettajina toimivat lukion kuvataiteen 

opettaja Susanna Saari-Koivula ja liikunnan- ja terveystiedon opettaja Päivi Jämsä. 
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Ohjelmassa oli yhteisiä suunnittelutuokioita, itsenäisiä tuntisuunnitelman tekohetkiä, 

vierailuja päiväkodissa ja oppituntien ohjausta sekä Hyvinkään yhteiskoulun lukion salissa ja 

kuvataiteen luokassa, että päiväkodin sisä- ja ulkotiloissa. 

 

Opiskelijat työskentelivät pareittain ja pienissä ryhmissä. Eri-ikäiset lapset tekivät 

jouluaskarteluja, leipoivat pipareita, taiteilivat vesiväri-, puukynä-, savi- ja huovutustöitä 

lukiolaisten avustuksella. Välillä liikuttiin sekä ulkona että sisällä liikunta- ja laululeikkien sekä 

temppuradan puitteissa. 

 

 

Osa kurssilaisista keskittyi itsenäisiin vapaaehtoistehtäviin auttaen läheisiään, naapureitaan 

ja palvelutalon asukkaita omalla paikkakunnallaan. Jotkut innostuivat leipomaan ja 

askartelemaan jouluherkkuja ja -koristeita, jotkut tekivät käsitöitä sekä ikäihmisten että 

päiväkotilasten iloksi. 

 

Kurssin suoritti 14 opiskelijaa ja muutama jo toisen kerran: tarve vastaavalle kurssille on 

olemassa joka lukuvuosi. Se tuo iloa ja hyvää mieltä vapaaehtoistyöntekijälle kohteesta 

puhumattakaan. Vapaaehtoistyö vahvistaa sosiaalista pääomaa ja on ennaltaehkäisevää 

terveyden vaalimista. 
 

 
 

Laululeikkejä ja lorujumppaa Lumo-päiväkodin pihalla. Hauskaa oli! 
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URHEILU- JA HUIPPU-URHEILUVALMENNUS 

 

 

Urheiluvalmennus 

 

Urheiluvalmennus toteutettiin kaksi kertaa viikossa: 

tiistaisin klo 8.00–9.30 (lajiharjoittelu tai oheisharjoittelu Hyvinkäällä, eSport oheisharjoittelu 

Riihimäellä) 

torstaisin klo 14.30–16.00 (kaikille yhteinen oheisharjoittelu Takomossa Hyvinkäällä ja eSport 

lajivalmennus). 

 

Tiistaisin klo 8.00–9.30 on lajiharjoitukset seuraavissa lajeissa: pesäpallo, jalkapallo, ringette, 

jääkiekko, uinti, yleisurheilu. Muutoin osallistutaan oheisharjoitteluun. 

 

 

Huippu-urheiluvalmennus 

 

Tämä on Hyvinkään lukiossa opiskelevien SM-tason urheilijoiden ”seura”.  
https://huippu-urheiluvalmennus.sporttisaitti.com/ 

 

Tällä sivustolla seuraamme HUVA-urheilijoiden tuloksia kisoissa ja mahdollisuuksien mukaan 

kerromme heidän harjoittelustaan. Pyrimme toimimaan osaltamme tiedonkulkukanavana 

tälle urheilijatiimille, valmentajille, koulun henkilökunnalle, vanhemmille ja tukijoille. 

 

Huippu-urheiluvalmennuksen harjoitusajat: 

Maanantai klo 8.00 – 9.30 

Tiistai klo 8.00 – 9.30 

Tiistai klo 14.45 – 16.00 

Keskiviikko klo 14.30 – 16.00 

Torstai klo 8.00 – 9.30 

Torstai klo 14.30 – 16.00 

Perjantai klo 14.30 – 16.00 

 

Opiskelija saa lukuvuodessa seitsemän kurssia huippu-urheiluvalmennusta lukio-

opintoihinsa. 

 

 

 

https://huippu-urheiluvalmennus.sporttisaitti.com/
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TAIDEJAKSO 2021 

 

Tänä lukuvuonna aloitimme perinteisen taidejakson upouudessa Kipinä monitoimitalossa. 

Valoisia ja avaria kuvataideluokkia on yhteensä kolme, joka mahdollisti sen, että 

taidelinjalaiset pystyivät työskentelemään eri luokissa, omissa pienissä ryhmissä, mikä 

korona-aikana oli todella hyvä ratkaisu. Taidelinjalle halukkaita opiskelijoita oli koulun 

aloittaessa sen verran runsaasti, että heitä piti jakaa kahteen ryhmään, kahden innokkaan 

kuvataideopettajan välillä.  

Opiskelijoille oli tarjoilla monipuolinen kattaus taiteen eri menetelmiä sekä teoreettisia 

opiskeluja. Taidelinjalaiset uppoutuivat heti tehtäviin luoden mitä ihmeellisimpiä taideteoksia. 

Joiltakin loppui jopa aika kesken, joten teoksia viimeisteltiin vielä seuraavan jakson alussa. 

Taidejaksolla syntyneet teokset valokuvattiin ja niihin voi tutustua lukion verkkosivuilla 

kuvataidegalleriassa. 

 

Grafiikka 

 

Grafiikan kurssilla käsittelimme kolmea kuvan tekemisen menetelmää. Aloitimme 

linoleikkauksella. Kohopaino oli monelle opiskelijalle uusi tuttavuus. Linoleikkaus on 

monivaiheinen prosessi, jossa ideoidaan, kopioidaan idea peilikuvana linolevyyn ja 

kaiverretaan kuva linolaattaan niin, että kaikki mikä jää koholle jättää jäljen painopaperiin.  

Seuraavaksi siirryimme kiinalaisen musteen pariin. Kiinalaisella musteella piirtäessä saa 

aikaan todella herkkää ja aistillista viivaa, josta rakentuu hento ja hieno graafinen lehti.  

Ja lopuksi perehdyimme lyijykynätekniikkaan. Tämä, ehkä välillä tavanomainenkin tapa piirtää, 

vaatii kuitenkin piirtäjältä paljon, jotta syntyisi viivoilta kaunis ja tunnelmallinen graafinen 

lehti.  

Grafiikassa opiskelijat toteuttivat omia ideoita paitsi lyijykynäpiirustuksessa, jossa aiheena oli 

Helvetti. 

 

                                                     Enna Mankila 



25 

 

 

      Oskari Cederqvist 
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Tessa Koskinen 
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   Lilli Martinaho 
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Kaisa Peippo 
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Helmi Liikanen 
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Elena Vainio 
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Lilli Martinaho 
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Kaisa Peippo 
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Maalaus ja värioppi 

 

Maalauksessa opiskeltiin syvällisesti värioppia, väriperspektiiviä, vastaväririnnastuksia, 

väriharmonioita ja värien psykologisia vaikutuksia katsojaan soveltamalla väriteoriaa kurssin 

maalaustehtävissä. Maalausmateriaaleina käytettiin akvarellia, akryyliä ja öljyvärejä sekä 

sovellettiin niihin liittyviä maalaustekniikoita. Maalausten aiheina olivat kukat, kasvit, 

maisema, ihminen, ei-esittävä abstrakti värisommittelu sekä opiskelijoiden omat vapaat 

teemat. Maalauksia oli esillä lukion ala-aulan vitriineissä. 

 

 
Elena Vainio 
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Maria Nurmi 
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Siiri Rantatorikka 
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Valokuvaus 

 

Valokuvauksessa opiskeltiin digijärjestelmäkameran toimintoja ja asetuksia 

kuvausharjoituksissa sekä Photoshop-kuvankäsittelyohjelman työkalujen mahdollisuuksia 

valokuvien korjailussa. Valokuvauskurssin tunnit pidettiin Mediatilassa, jossa on isot 

pöytätietokoneet ja tarvittavat kuvankäsittelyohjelmat. Kurssin harjoitustöinä oli kuvaaminen 

digijärjestelmäkameroilla, trikkikuvan lavastaminen ja kuvankäsittely, lyhyen ja suuren 

syväterävyyden toteuttaminen valokuvissa, mustavalkoiset valokuvat, joissa on voimakas 

sommittelu sekä opiskelijoiden omat vapaat valokuvataiteelliset kokeilut.  

 

 
Trikkivalokuva: Katariina Koivula, Enna Mankila, Karoliina Salminen, Mariia Kiiskinen 
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Trikkivalokuva: Kerttu Peisanen 2021 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

Kuvanveisto 

 

Kuvanveistossa käytimme saven eri lajikkeita; puna-, valko- ja samottisavea veistoksien 

materiaaleina. Opiskelijat aloittivat luonnoksillaan, joista syntyi sekä upeita veistoksia että 

engb-maalattuja ja lasitettuja käyttöastioita. Lasituksen lisäksi oli mahdollista maalata savityöt 

joko akryyli tai peiteväreillä. Kuvanveistossa opiskelijat toteuttivat omia ideoita opettajan 

ohjauksessa.  

 

 
Helmi Liikanen 
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Enna Mankila 

 

 
Kaisa Peippo 
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Piirustus 

 

Piirustuksessa tutustuttiin hiilen, lyijykynän sekä muiden piirtimien ilmaisumahdollisuuksiin.  

Aiheina olivat klassiset kipsipatsastutkielmat, elävän mallin piirustus sekä opiskelijoiden omat 

vapaat teemat. 

 
Maria Nurmi 
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Kaisa Peippo 
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Taidehistoria 

 

Taidehistorian tunneilla opiskeltiin laajasti maailman ja Suomen kuvataiteen sekä 

arkkitehtuurin historiaa kuvaluentojen avulla. Kurssitehtävinä oli ideoida ja toteuttaa 

sarjakuva, jossa seikkaillaan taidehistorian maailmassa sekä laatia kirjoitelma Suomen 

taidehistoriasta. 

 

 
Kerttu Peisanen 
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KUVATAITEEN LUKIODIPLOMIT 2020-2021 

 

Kuvataiteen lukiodiplomin tehtävät 2020–2021 käsittelivät seuraavia aiheita: kokoelma, 

ihmisen ja muiden eliöiden suhde, rahan merkitys, puu sekä tulevaisuuden yhteinen tila. 

Hyvinkään lukiosta kuvataiteen lukiodiplomin suorittivat menestyksekkäästi Rebekka 

Antinsalo, Sanna-Mari Jortama ja Teemu Rantanen. 

 

 
Teemu Rantanen: Urbaani eläin, 2020 
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TAPAHTUMIA   

 

12.8.2020 lukuvuoden avaus 

29.8.2020 kevään ylioppilasjuhla 

14.9.-1.10.2020 syksyn ylioppilaskirjoitukset Hykissä ja Sveitsissä 

13.11.2020 Kipinän vastaanotto 

4.12.2020 syksyn ylioppilasjuhla 

8.-9.2.2021 muutto Kipinään 

16.-31.3.2021 kevään ylioppilaskirjoitukset Kipinässä 

30.4.2021 liikuntatutoreiden järjestämä vappurieha 

7.5.2021 Eurooppa-päivän (9.5.) päivänavaus, tietovisa ja standi 

3.6.2021 vanhojen tanssit viisi näytöstä Hyvinkääsalissa 

5.6.2021 ylioppilasjuhla kahdessa erässä Hyvinkääsalissa 

  

 

KOULUN HENKILÖKUNTA 

 
OPETTAJAT 

Silvennoinen Kirsi, TM, rehtori, opinto-ohjaus 

Sarkola Jussi, FM, apulaisrehtori, matematiikka, opinto-ohjaus 

Rainio Jaakko, LitM, kehittäjärehtori 

Allén Kirsi, FM, lehtori, venäjä 

Anttila Soile, FM, erityisopettaja 

Aspholm Suvi, FM, lehtori, kemia, matematiikka  

Björn Liisa, sivutoiminen tuntiopettaja, kuvataide 

Eriksson Susanna, FM, lehtori, äidinkieli ja kirjallisuus 

Eteläinen Erja, FM, lehtori, äidinkieli ja kirjallisuus 

Haavisto Tero, FM, lehtori, fysiikka, matematiikka 

Hansson Tapio, FM, lehtori, matematiikka, aikuisten perusopetus 

Haverinen Aki, KM, päätoiminen tuntiopettaja 

Havumäki Heli, FM, lehtori, äidinkieli ja kirjallisuus 

Hietamäki Minna, FM, lehtori, saksa 

Ikävalko Heli, KM, sivutoiminen tuntiopettaja, peruskouluaineet 

Jokivirta Marianne, FM, lehtori, englanti 

Junes Mikko TM, sivutoiminen tuntiopettaja, ortodoksiuskonto 

Jämsä Päivi, LitM, lehtori, liikunta, terveystieto 

Kaitero Sami, FM, lehtori, opinto-ohjaus 

Kaplas Antti, LitM, lehtori, liikunta, terveystieto 
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Kaski Mirva, FM, lehtori, englanti 

Kinnunen Anna, FM, päätoiminen tuntiopettaja, musiikki 

Kiuru Mirjami, FT, lehtori, fysiikka, matematiikka 

Kontiainen Jorma, FM, lehtori, kemia 

Korpela Terhi, FM, lehtori, biologia, maantiede, kemia 

Korpelainen Mauno, FM, lehtori, matematiikka, fysiikka 

Kurki Katja, FM, lehtori, ruotsi 

Kurkijärvi Liisa, FM, lehtori, matematiikka  

Kärsämä Ulla, FM, lehtori, englanti 

Lappalainen Jukka, KM, päätoiminen tuntiopettaja, 10. luokan opettaja 

Larivaara Anna, FM, päätoiminen tuntiopettaja, espanja 

Lehtonen Jukka, FM, lehtori, matematiikka 

Liimatta Kati, FM, päätoiminen tuntiopettaja, biologia, maantiede 

Ljungberg Sabrina, MuM, sivutoiminen tuntiopettaja, musiikki 

Luokkanen Päivi, FM, lehtori, äidinkieli ja kirjallisuus 

Lücke Kati, TM, lehtori, uskonto, filosofia, tutortoiminta 

Mikkonen Veronika, filologi, venäjä  

Niemi Mari, FM, lehtori, biologia, maantiede 

Nykänen Raija, FM, lehtori, englanti 

Ojala Minna, PSM, päätoiminen tuntiopettaja, psykologia, filosofia, uskonto, et 

Paavola Karoliina, FM, päätoiminen tuntiopettaja, ranska, espanja 

Palmujoki Annika, FM. lehtori, äidinkieli ja kirjallisuus 

Partonen Tarja, FM, päätoiminen tuntiopettaja, äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä 

Paulamäki Pirjo-Anneli, FM, päätoiminen tuntiopettaja, ruotsi, englanti 

Pehkonen Kimmo, FM, lehtori, matematiikka, fysiikka, tietotekniikka 

Peräsalmi Hanna, FM, lehtori, ruotsi 

Puonti Ari, TM, lehtori, psykologia, uskonto 

Rajala Anna, TM, päätoiminen tuntiopettaja, filosofia, psykologia, uskonto OP 

Raunio-Hannula Outi, TM, lehtori, uskonto, psykologia, viro 

Rautio Reetta, LitM, nuorempi lehtori, liikunta, terveystieto 

Relander Risto, HUK, päätoiminen tuntiopettaja, ruotsi, englanti, latina 

Saari Ulla,FM, päätoiminen tuntiopettaja, englanti 

Saari – Koivula Susanna, TaM, lehtori, kuvataide 

Saarimaa Tarja, FM, lehtori, ruotsi, saksa,  

Sandberg Hannele, FM, lehtori, historia, yhteiskuntaoppi 

Sauri Nanna, HUK, päätoiminen tuntiopettaja, aikuisten perusopetus 

Siren Jussi, FM, peruskoulun matemaattisten aineiden lehtori 

Tarvainen Sirpa, FM, lehtori, biologia, maantiede 

Valajärvi Kirsi, FM, vararehtori, historia, yhteiskuntaoppi 
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Vanhanen Lauri, FM, sivutoiminen tuntiopettaja, filosofia, et 

Varis Juha, FK, lehtori, historia, yhteiskuntaoppi 

Voutilainen Tuula, FM, lehtori, englanti, ruotsi 

Väisänen Iikka, TaM, lehtori, kuvataide 

Åkerman Tiia, FM, lehtori, fysiikka, matematiikka 

 

ERITYISKURSSIEN OPETTAJINA OVAT TOIMINEET 

 

Björn Liisa, sivutoiminen tuntiopettaja, piirustus 

Urheiluvalmennuksessa lajikohtaisia valmentajia 

 

MUU HENKILÖKUNTA 

 

Oppilaitossihteerit  Jansson Katja  

Hämäläinen Sirpa (31.10.2020 asti) 

   Forssen Jenni (16.2.2021 asti) 

   Torkkeli Heidi (15.3.2021-) 

   Haukkasalo Tarja (25.1.-11.6.2021) 

Terveydenhoitajat  Hiltunen Kirsi  

   Ryymin Katja 

Koululääkäri  Nyandoto Teija 

Opiskelijakuraattori  McLeodSmith Jasmina 

Etsivä nuorisotyö  Puusniekka Tiina 

Psykologi   Ojala Minna 

Yrttiaho Janica (Hyria, 3.8.2020-22.01.2021) 

Hankekoordinaattori  Nukki Anu 

Kiinteistönhoitaja  Anssi Salmi 

Besim Maxhumi  

Iltavahtimestari  Pakarinen Kari  

Kouluisännät  Urho Korkkanen  

    Jari Saarinen  

   Mikko Heikkinen  

Siivous   Nordman Seija 

   Pilli Raija   

   Loijas Chamamas 

Ateriapalvelut  Ollikainen Taina 

   Kanervo Armi  

       Hyvönen Piret (10.2.2021 saakka) 

       Anne Sumuvirta (31.12.2020 saakka)   
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Kamau Kaia (11.2.2021 alkaen) 

Salehpur Fatema (11.2.2021 alkaen)   

Puhtauspalvelut, laitoshuoltajat  Silja Markku (20.9.2020 asti) 

Seija Nordman (10.2.2021 asti) 

Raija Pilli (10.2 2021 asti) 

Iris Karppinen (10.2.2021 asti) 

Kirsi Rautiainen (10.2.2021 asti) 

Eija Nieminen (12.3.2021 asti) 

Kati Henttu (21.9.2020 alkaen) 

Kirsi Rautiainen (11.2 2021 alkaen) 

Timo Kettinen (11.2.2021 alkaen) 

Seija Saarinen (15.2.2021 alkaen) 

 

OPETUSLAUTAKUNTA  

 

Vanhatalo Tuula  puheenjohtaja 

Taupila Reija  varapuheenjohtaja 

Jahnukainen Markku  jäsen 

Karhunen Tiina     “ 

Ollikainen Ossi-Pekka     “ 

Rantalainen Iida-Eveliina     “ 

Suikkanen Timo     “ 

Urtamo Kristiina     “ 

Östlund Tom     “ 

 

 

SIVISTYSTOIMI 

Sivistystoimenjohtaja  Halonen Pentti 

 

OPISKELIJAMÄÄRÄT VUOSIKURSSEITTAIN 05.05.2021 
 

I vuosikurssi 295 

II vuosikurssit 273 

III vuosikurssit 253 

IV vuosikurssi   40 

 

Lukuvuoden aikana eronneita 54 

Vaihto-opiskelijoina ulkomailla   3 

Vaihto opiskelijoita ulkomailta              3 
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HYVINKÄÄN LUKIOSTA LV. 2020–2021 VALMISTUNEET YLIOPPILAAT 

 

SYKSY 2020 

 

Ahomäki Ella 

Haapamäki Otto  

Hartikainen Kaapo  

Härkönen Hiski  

Lehtonen Nea  

Luukkonen Johanna  

  

 

Makkonen Liinu  

Mäkinen Santeri  

Pirtonen Aida  

Puisto Nella  

Salonen Sara  

Talvitie Nelli 

 

Tolvanen Elsa  

Tukeva Iida  

Tuomi Lauri  

Väisänen Noona  

Wikman Sara  

KEVÄT 2021 

 

Alakastari Pauli       
Alander Konsta       
Antinsalo Rebekka 

Artan Zakarie       
Auvinen Viivi       
Auvinen Ville       
Backman Patrick       
Borgenström 

Panu       
Bosquet Alisa       
Eloranta Annika       
Eskolin Ruut       
Haatainen Iivari       
Hakkarainen 

Valtteri       
Harainen Otto       
Hassel Amanda       
Hautala Malla       
Heinonen Eetu       
Heiskanen Suvi       
Hentunen Sofia       
Herranen Niko       
Hetemaa Anniina       
Hietala Moona       

Hietala Tomas 

Hietsilta Anton       
Holmberg Janina       
Honkaharju 

Hanna       
Honkanen Vilma       
Huotari Milja       
Hurme Edwina       
Huttu Lucas       
Huttu Panu       
Hämäläinen Jenni       
Hänninen Ada       
Jaakkonen Siri       
Jaatinen Liisa       
Janeskari Ida-

Maria       
Jiang Oliver       
Jokinen Kreetta       
Jortama Sanna-

Mari       
Juntunen Ida       
Jurvanen Pauliina       
Juutilainen Vilma       
Kaijala Herkko       

Kallio Jere   
Kallio Mico  

Karén Maria   
Karvonen Ivan   
Kemmo Minttu   
Kerkelä Venla   
Ketola Janne   
Kivekäs Ilkka   
Kivinen Jeremias   
Koivula Salla   
Kolehmainen Atte   
Konttinen Oona   
Korhonen Nica   
Koskinen Anki   
Kotonen Sina   
Kujanpää Jaakko   
Kukkola Joose   
Kulta Emilia   
Kumpulainen 

Venla   
Kuukka Mea   
Kuusela Saana   
Kuznetsov Deniss   
Kylkilahti Juuso   
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Kytölä Marcus       
Kyyrö Inka-Sofia       
Kämäräinen Ada       
Kärkkäinen Eevert 

Laajakoski Saara       
Laaksonen Vilma       
Laihonen Joanna 

Laine Ilona       
Laine Niilo       
Laitinen Reeta       
Laukkanen Iines       
Lehtinen Emma 

Leino Kristian       
Lempinen Miika       
Lepistö Saku       
Leppiaho Linda       
Leppäjärvi Mari       
Leppälä Tiia       
Lindén Ella       
Lindgren Ilona       
Lindström Annina       
Liuha Roni       
Loginova 

Anastasia       
Loimuneva Nea       
Lounaskorpi 

Kasperi       
Lund Sarianna       
Lång Lisa       
Löfman Henna       
Malhonen Silja       
Marjamaa Aaro       
Marseglia 

Alessandro       
Martikainen Max       
Martikainen Mette       
Martikainen Patrik       
Mettälä Viola       
Moisio Leena       

Mphande Mathias       
Myllylä Jami       
Myllynen Iida       
Mäkinen Arttu 

Mäkinen Nea       
Mäki-Turja Ella       
Männistö Tuuli 

Mäyrä Antti       
Mäyrä Elina       
Nevala Veikka       
Nevalainen Salla       
Nguyen Khanh       
Nguyen Minh Thu       
Nielsen Mathias       
Niemi Salla       
Niemi Tuukka       
Nordlund Otto       
Näykki Veera       
Ohramaa Alma       
Oja Daniel       
Oja Henna       
Ojala Mirjami       
Ollila Heta Loviisa       
Outinen Oona       
Paajanen Samuli       
Paavilainen Anna       
Pakarinen Krista       
Palmunen Tia       
Parkkonen Lauri 

Passila Marcus 

Pasuri Roosa       
Peippo Sanni       
Pekkarinen 

Mikaela       
Pekuri Eero       
Perander Aura       
Poikolainen Pihla       
Pursiainen Santeri       

Rantahuhta 

Mikael   
Rantamäki 

Tuomas   
Rantanen Saara   
Rantanen Teemu   
Rauhala Pekko   
Rautavalta Tuukka   
Rautjärvi Risto   
Rautomäki Jenni   
Riihimäki Johan   
Riikonen Veeti   
Rinne Elias   
Ropponen Tomi   
Ruokola Ronja   
Räsänen Emilia   
Saarela Reetta   
Saarinen Emilia   
Saarinen Matti   
Salminen Maija   
Salo Reko   
Salonen Jonna-

Maria   
Sarkkinen Juuso   
Sarle Joel   
Saukkonen Aleksi   
Savolainen Oskar   
Seppänen Maiju   
Sibelius Lilli   
Siekkinen Jaakko   
Siivola Jere   
Sinisalo Sanni   
Sipilä Jenni   
Sorjonen Vilma 

Strömberg Erika   
Suhonen Henna   
Syrjämäki Helmi   
Taam Heidi 

Tamlander Emmi   
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Tapalinen Roope       
Tarkiainen 

Henrika       
Tervonen Joona       
Tiljander Tommi       
Toivola Venla       
Tsuji Emili       
Valima Ella       
Valliovuo Iiro       

Valo Valdemar       
Vanninen Tuuli       
Vartiainen Bettiina       
Vartiainen Hugo 

Vasko Konsta       
Venäläinen Nelli       
Viljasaari Marikki       
Virta Eerik       
Virtanen Veli       

Vornanen Mirella   
Vuori Ella   
Vuorio Kia   
Vuorio Vilma   
Wirén Miika   
Yritys Maria 

 

    
   

 

HYVINKÄÄN LUKION AIKUISLINJALTA LV. 2020–2021 VALMISTUNEET 

YLIOPPILAAT 

 

SYKSY 2020  

 

  Heiskanen Oona   

  Helatie Liisa  

  Hütter Liis  

  Kärkkäinen Elena  

  Nguyen Dzi  

  Salminen Totti  

  Suominen Vinski  

  Suuronen Otto 

 

   

KEVÄT 2021

Alapuranen Milja   

Haverinen Rea (kaksoistutkinto) 

Heino Sara 

Ihalainen Riina 

Kaskela Nea 

Kesäniemi Maisa (kaksoistutkinto) 

Määttä Silja  

Nassiri Obeidullah 

   

 

Naumanen Nora 

Palonen Juho 

Pasuri Roosa 

Salo Kalle (kaksoistutkinto) 

Sandström Heikki 

Skyttä Fanni (kaksoistutkinto)  

Särkänmäki Annika (kaksoistutkinto)  

Tran Hong Nhu (kaksoistutkinto)  
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