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REHTORIN TERVEHDYS
Lukuvuosi alkoi totuttuun tapaan ja erittäin sujuvasti. Työtä on mukava tehdä yhdessä pätevien opettajien ja aktiivisen henkilökunnan kanssa. Olemme töissä teitä nuoria varten.
Haluamme turvata teille hyvän oppimisympäristön ja vahvat eväät tulevaisuuteen.
Uudet opettajat Anna Kinnunen musiikissa ja Seppo Pyhälahti opinto-ohjaajana pääsivät
loistavasti mukaan kannustavaan porukkaamme. Ilon kautta ja toisia auttaen on mottomme. Myös vararehtori Kirsi Valajärvi otti vastuuta lukion pyörittämisestä esimerkillisellä tavalla.
Osaammeko arvostaa tarpeeksi hyvää kouluruokaa ja siistiä taloa. Mielestäni voisimme
kiittää useammin lukion henkilökuntaa erinomaisesta työstä meidän kaikkien parhaaksi.
Korona-kriisin aikana varmasti kaipasimme kiivaasti takaisin lukion penkille, käytäville ja
ruokasaliin. Ennen kovin itsestään selvät palvelut olivat nyt lukkojen takana.
Haluan kiittää teitä kaikkia siitä, miten hienosti otitte etäopiskelun ja -opetuksen vastaan.
Tilanne oli uusi meille kaikille. Verkkoalustat opeteltiin nyt pakon sanelemana. Tästä on
jatkossa varmasti meille hyötyä.
Oppitunteja voi pitää jatkossa harkinnan mukaan ajoittain myös etänä. Kokoukset ja palaverin liikahtivat mukavasti Teamsin kautta.
Ymmärrän hyvin sen, että osa meistä koki itsensä yksinäiseksi ja avuttomaksi kriisin aikana. Toivottavasti hakeuduitte avun pariin. Oppimisen tuen määrä lisääntyy varmasti, kunhan palaamme normaalioloihin. Pudokkaita on jo nyt aivan liikaa.
Kaikki ihmiset eivät voi tehdä etätyötä. Esimerkiksi kirvesmiehet, poliisit, sairaanhoitajat ja
siivoojat tekevät töitä käsillään. Sitä ei voi ulkoistaa.

Toivon teille kaikille lämmintä kesää ja virkistävää lomaa. Nähdään jälleen keskiviikkona
12. elokuuta uuden lukuvuoden aloituksen merkeissä. Silloin olemme kaikki yhteisessä
Hyvinkään lukiossa, joka toimii kahdessa toimipisteessä. Muutto Kipinään on huhtikuussa
2021.

Hyvinkää 20.4.2020

Jaakko Rainio
rehtori
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LUONNONTIETEELLINEN ERITYISTEHTÄVÄ
Hyvinkään Sveitsin lukiossa on erityisenä koulutustehtävänä luonnontiedepainotteinen
opetus. 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. Lisäksi koululla on käytössä moderni laboratorio sekä monipuoliset tutkimusvälineet.
Laborointi tutuksi-kurssilla määritettiin ruokaetikan etikkahappopitoisuutta, rakennettiin lyijyakkuja, tehtiin silikonipalloja ja määritettiin vetykaasun moolitilavuutta. Kosmetiikan kemian kurssilla tehtiin mm. huulipunaa ja käsivoiteita. Tähtitieteen kurssilla tuli tutuksi pohjoinen tähtitaivas. Mikrofysiikan kurssilla käsiteltiin hiukkasfysiikkaa ja kvanttimekaniikkaa
sekä hiukkaskiihdyttimen toimintaa. 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.
Sekä Hyvinkään Sveitsin lukion että Hyvinkään Yhteiskoulun lukion opiskelijoita osallistui
koulumme fysiikan ja kemianopettajan sekä ilmatieteen laitoksen tutkijan suunnittelemaan
Hyvinkään kaupungin lämpösaareketutkimukseen missä kartoitetaan lämpötilavaihteluita
Hyvinkäällä eri vuorokauden- ja vuodenaikoina. Projekti jatkuu ensi lukuvuonna.
Yhteistyön tiivistäminen Hyvinkään Sveitsin lukion ja Hyvinkään Yhteiskoulun lukion välillä
kohti ensi lukuvuonna alkavaa Hyvinkään lukiota näkyi myös luonnontieteiden kansainvälisessä toiminnassa. Nordplus Junior-projekti käynnistyi Hyvinkään lukioiden sekä latvialaisen ja virolaisen lukion välillä ja marraskuussa koulustamme lähti sekä Sveitsin että HYK:n
oppilaita opettajineen Riikaan osallistumaan energia-aiheiseen yhteistyöprojektiin missä
kartoitetaan ja vertaillaan Suomen, Latvian ja Viron energian tuotantoa ja kulutusta. Matkalla vierailtiin latvialaisissa energiantuotantolaitoksissa, yliopistolla sekä tutustuttiin Riga State Gymnasium No 3:n opetukseen mm. luonnontieteissä. Projekti jatkuu ensi lukuvuonna.
Myös syksyllä 2018 alkanut Erasmus+-projekti nimeltään A.R.T.E.M.I.S-projekti jatkui yhteistyössä turkkilaisen ja puolalaisen koulun kanssa aiheena STEM-aineet / Science,
Technology, Engineering and Mathematics)
Tammikuun 23. päivänä järjestettiin koulullamme peruskoulun 9. luokkalaisille suunnattu
Avoimet ovet - päivä. Päivän aikana peruskoululaiset saivat tutustua koulumme erityisosaamiseen luonnontieteissä myös käytännön laboratoriotöiden avulla hyvin varustetuissa
fysiikan, kemian ja biologian aineluokissa ja modernissa laboratoriossa. Tietoa saatiin
myös koulumme monipuolisesta kansainvälisestä toiminnasta sekä psykologian, liikunnan,
kuvataiteen ja yrittäjyyden tehokkaasta opetuksesta. Jo syyslukukaudella koulumme luonnontiedeopettaja kävi Hyvinkään lukioiden rehtorien kanssa kertomassa luonnontiedelinjan
toiminnasta yläasteiden oppilaille.
Keväälle suunnitellut opintomatkat mm. luonnontiedepäivä opintomatkoineen peruttiin koska opintomatkat kiellettiin kevätlukukaudelta terveydellisistä syistä.
Lukuvuoden aikana Hyvinkään Sveitsin lukion ja Hyvinkään Yhteiskoulun lukion luonnontiedeopettajat rehtoreineen tekivät yhteistyötä uuden Hyvinkään lukion luonnontiedeluokkien ja niiden varustuksen sekä luonnontiedekurssien suunnittelussa.
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OPISKELUHUOLTO
Hyvinkään lukioissa toimii yhteinen yhteisöllisen opiskeluhuollon työryhmä. Työryhmä toimii
koko yhteisön hyvinvoinnin edistäjänä. Opiskeluhuoltotyötä tekee koko henkilökunta. Yksilökohtaisen opiskeluhuollon palveluita lukiossa tarjoavat opintopsykologi, opiskelijakuraattori, erityisopettaja (tammikuun 2020 alusta), terveydenhoitaja, koululääkäri ja opintoohjaajat. Työntekijät toimivat yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen ja nuorisotoimen, erikoissairaanhoidon, järjestöjen ja seurakunnan kanssa.
TUTORTOIMINTA
Lukuvuonna 2019-2020 tutortoiminnassa oli aktiivisesti mukana 4 opiskelijaa. Ensimmäisenä tehtävänään tutorit avustivat syksyllä 18-ryhmien ryhmänohjaajia uusien opiskelijoiden perehdyttämisessä ensimmäisenä koulupäivänä (to 8.8).
Tutorit järjestivät ykkösille Nasu-tapahtuman Sveitsin metsässä (4.10). Keväällä vapun
kunniaksi he järjestivät yhdessä opiskelijakunnan kanssa munkkitarjoilun. Tutorit järjestivät
hyvinvointi -viikolla opiskelijoille tarjotun aamiaisen (5.3). Lisäksi tutorit ovat olleet oppaina
tammikuussa avointen ovien päivänä (to 23.1) sekä toimineet kahvitusapulaisina vanhempainilloissa: ykkösten vanhemmille, abien vanhemmille ja yhdeksäsluokkalaisten vanhemmille.
Kevätkaudella Tutor-kurssille osallistui 13 opiskelijaa. Kurssi järjestettiin yhteistyössä
HYK:n tutorien kanssa. Tutor-kurssiin sisältyi tutorleiri, jossa harjoiteltiin ryhmässä toimimisen taitoja. Kurssilla olivat opettamassa lukioiden tutoropettajien lisäksi 2 muuta henkilöä,
joiden osaamisalueiseen kuuluivat vuorovaikutustaitojen opettaminen ja tukiverkostojen
esittely. Osa tutor -kurssista suoritettiin korona -epidemian vuoksi verkko-opintoina.
KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 2019 – 2020
Kansainvälisyys on toteutunut kuluneen lukuvuoden aikana monin tavoin. Vaihto-opiskelijat
kolmesta eri maasta ovat olleet arjessamme mukana ja tuoneet mukanaan tuulahduksen
kotimaistaan, he mm. esittelivät salissa koko koululle omia kotimaitaan ja kotiseutujaan
värikkäiden kuvien avulla. Pauline Speck Saksasta, Ludovico Ombroni Argentiinasta ja
Wietse Jacobs Belgiasta opiskelivat mukana kursseilla ja osallistuivat myös muuhun toimintaan, mm musiikkiesityksiin juhlien yhteydessä.
Oppilaitoksemme on ollut Euroopan Parlamentin virallinen Ambassador School jo kolmen
vuoden ajan ja olemme olleet useamman kerran myös mukana Euroscolassa. Viime syksynä marraskuussa 2019 vierailimme Euroopan Parlamentissa Brysselissä 25 opiskelijan
kanssa.
Parhaillaan on käynnissä useita projekteja, joiden eteneminen on ikävä kyllä hidastunut
maailmanlaajuisen pandemian vuoksi, mutta toivottavasti syksyllä pääsemme jatkamaan
toimintaa ja toteuttamaan suunniteltuja vierailuja ja muuta työskentelyä.
ARTEMIS -projekti
ERASMUS+ projektimme yhdessä Puolan ja Turkin kanssa jatkui tänä lukuvuonna, yhteistyökoulut ovat Turkista sisäoppilaitos Trabzon Merkez Fen Lisesi ja Puolasta yksityiskoulu
Zespól Szkól Da Vinci. Projektiin mukaan valittiin yhdeksän uutta opiskelijaa. Syksyllä uudet opiskelijamme suunnittelivat Eurooppa aiheisen tietovisan, joka toteutettiin kansainvälisenä Erasmuspäivänä koulussamme. Projektissa mukana olevat kisasivat myös keskenään vaahtokarkkihaasteen merkeissä.
Vuoden vaihteen jälkeen oli vuorossa kaksi webinaaria. Toisen järjestivät turkkilaiset ja
toisen piti oma opettajamme Tapio Hansson. Aiheen oli STEM ja kuinka se näkyy suomalaisessa opetussuunnitelmassa. webinaarin voi katsoa seuraavasta linkistä
https://www.youtube.com/watch?v=K21eIAjA4cw&t=31s
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Kävimme myös opiskelijoidemme kanssa
vierailulla Tampereella ohjelmistosuunnittelufirmassa Bitwise Oy. Siellä opiskelijamme saivat tutustua ohjelmistosuunnittelijan työpäivään ja pääsivät lisäksi testaamaan omia lämäreitään, firman oman tuotteen Wisehockeyn
avulla.
Kevätlukukaudelle oli suunniteltu turkkilaisten ja puolaisten vierailu Suomeen. Vierailua
suunniteltiin koko lukuvuosi ja kaikki odottivat innokkaina vieraita. Kuitenkin maailmanlaajuisen pandemian vuoksi vierailu peruuntui. Projekti jatkuu ensi lukuvuonna, jolloin on tarkoitus toteuttaa sekä Suomen vierailu että vierailu Turkkiin.
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ERASMUS+ OPETTAJIEN TÄYDENNYSKOULUTUS
Lukuvuosina 2019 – 2021 toteutetaan Hyvinkään Sveitsin lukion opettajien täydennyskoulutushanke, johon osallistuu 13 eri aineiden opettajaa. He käyvät kukin 7 päivän mittaisen
kurssin valitsemassaan EU-maassa tarkoituksena kohentaa omaa kielitaitoaan ja hakea
koulutuksesta virikkeitä ja uusia käytänteitä opetustyöhön. Koulutusten painopistealueet
ovat oman opetettavan aineen sisältöjen päivittämisen lisäksi opiskelijoiden tukeminen ja
mahdollisten koulupudokkaiden auttamisen uusien keinojen etsiminen. Täydennyskoulutusten anti jaetaan koko koulun opettajien käytettäväksi eri keinoilla, mm. pidetään kokousten yhteydessä tietoiskuja ja laaditaan yhteistyösuunnitelmia. Kuluneena lukuvuonna koulutukseen osallistui maantieteen ja biologian opettaja Edinburghissa, Iso-Britanniassa ja
kaksi matematiikan opettajaa samassa maassa, Worcesterin kaupungissa. Seuraavat koulutusjaksot toteutetaan mahdollisuuksien mukaan ensi lukuvuonna pandemian hellittäessä.

Worcester
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Worcester

Edinburgh, Tantallon-linna
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NORDPLUS JUNIOR -PROJEKTI ENERGY PRODUCTION AND CONSUMPTION
Energian tuotantoon ja kulutukseen keskittyvä projekti toteutetaan Riiassa toimivan latvialaisen lukion Riga State Gymnasiumin No3 ja Viron Hiidenmaalla toimivan Hiiumaa
Gümnasiumin kanssa vuosina 2019 – 2021. Työskentely tapahtuu ryhmätöiden, yritysvierailujen, nettikyselyiden ja osallistujamaiden välisten vierailujen avulla. Jokaisesta maasta
osallistuu 12 opiskelijaa ja 2 opettajaa, yhdellä vierailulla on mukana 6 opiskelijaa kerrallaan joka maasta. Majoitus on perheissä, joten samalla perehdytään paikalliseen elämänmuotoon ja kulttuuriin.
Lokakuussa 2019 toteutettiin ensimmäinen tapaaminen Latviassa, vierailun ohjelmassa oli
isäntäkoulun järjestämät aiheeseen liittyvät luennot ja ryhmätyöskentelyt sekä vierailut mm.
yliopistossa, energialaitoksessa ja kasvitieteellisessä puutarhassa. Ennen tapaamista osallistujat olivat tehneet aiheeseen liittyviä ryhmätöitä ja arvioineet omaa päivittäistä energian
ja veden kulutustaan. Toukokuussa olimme suunnitelleet järjestävämme seuraavan vierailun Hiidenmaalla, mutta se jouduttiin perumaan pandemian vuoksi. Lukiomme ryhmällä oli
myös tarkoitus pitää muutamille Hyvinkään peruskoulujen ala-asteen oppilasryhmille energia-aiheisia oppitunteja, mutta sekin jouduttiin siirtämään myöhempään ajankohtaan. Jatkamme työskentelyä verkossa ja lukuvuonna 2020 – 2021 toteutetaan yhteistyötapaamiset
Virossa ja Suomessa mahdollisuuksien mukaan.

Työpaja
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Yliopisto, Riika

Kasvitieteellinen puutarha, Riika
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ERASMUS+ -PROJEKTI ICT TOOLS – THE MOST EFFECTIVE WAYS TO LEARN A
FOREIGN LANGUAGE
Englannin opettajat Hyvinkään Sveitsin lukiosta toimivat yhdessä Italian, Espanjan, Pohjois-Makedonian ja Turkin yhteistyökoulujen kanssa kehittääkseen vieraan kielen opetusta
siten, että hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti tieto- ja viestintäteknologiaa oppimistulosten parantamiseksi. Tarkoituksena on yhdistää kaikkien osallistujien tiedot ja
osaaminen sekä harjoitella eri menetelmiä yhdessä, projektin lopuksi laaditaan ohjekirja
digitaalisten opetusmenetelmien käytön helpottamiseksi. Aloitustapaaminen pidettiin Italiassa, Potenzassa marraskuussa 2019 ja seuraavat yhteistyötapaamiset järjestetään mahdollisuuksien mukaan lukuvuonna 2020 – 2021. Projektia koordinoi Italiassa toimiva koulu
Istituto Professionale di Stato Per I Servici di Enogastronomia E Ospitalita' Alberghiera Potenza. Lisäksi mukana toimivat Yabanci Dil Egitimcileri Dernegi Turkista, Sredno
opshtinsko uchilishte Gjorche Petrov Pohjois-Makedoniasta ja IES Alvaro Cunqueiro Espanjasta.
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Työskentelyä Potenzan koulussa

Matera, Italia
TAMMIKUU 2020
Pietarin-leirikoulu 12.-15.1.
Venäjää opiskelevat abit sekä opettajat Kirsi Allén ja Iikka Väisänen lähtivät vuosittaiselle
Pietarin-matkalle tällä kertaa tammikuussa. Perinteinen pietarilainen säätila eli sade odotti
matkalaisia tammikuussakin. Onneksi muina päivinä suurin osa ajasta säilyttiin kuivin jaloin. Matkan tarkoituksena on päästä harjoittelemaan suullista kielitaitoa ja tutustua venäläiseen elämänmenoon. Tällä kertaa mukana oli videokamerakin, joten tallennettua tuli
monta tuntia ihmettelyä erilaisista asioista ja tilanteista.
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Erityistä ihmetystä herätti Grand Maket Rossija eli koko Venäjän jättimäinen pienoismalli.
Kuvassa on pienoismallin Pietari-osa kuvattuna yöaikaan - aika todellisen näköistä!

Joka vuosi yritämme kokea jotain uutta, tänä vuonna jännittävin kokemus taisi olla “marsulla” eli eräänlaisella reittibussilla matkustaminen. Viimeistään tämän matkan aikana ymmärsimme, kuinka valtavassa kaupungissa olemme, sillä matka kesti pitkään, tai ainakin siltä
se kuumassa "marsussa" seisoessa tuntui.

15
Tärkeimpien nähtävyyksien katselemisen välillä herkuttelimme monesti georgialaisella ruoalla. Myös kahviloiden ja niiden erilaisten leivonnaisten maistelu oli mukavaa ajanvietettä.
Tyrni- ja inkivääriteet maistuivat herkkujen kyytipoikana.
Matka oli jälleen kerran erittäin onnistunut ja ryhmän yhteishenki 6/5.

OPPIAINEIDEN TAVALLISUUDESTA POIKKEAVIA TAPAHTUMIA
BIOLOGIA
Ympäristöekologian (Bi02) kurssilaisia kävivät tutustumassa Kaltevan jätevedenpuhdistamon toimintaan tai Kiertokapulan jätteidenkäsittelyalueelle ja yhdellä ryhmällä kävi vieras
Kiertokapulasta.
Maa- ja metsätieteellisen opiskelijoita vieraili keväällä BI02- ja BI06-kursseilla.
Bi04-kurssilla vieraili syyskuussa Kalle Koljonen SPR:n Veripalvelusta.
Bioteknologian kursseilla (Bi05) tammikuussa käytiin Heurekassa tekemässä DNAelektroforeesi ja tutustuttiin näyttelyihin.
Solun kemiaa (Bi06) –kurssilla vierailtiin tammikuussa vihtiläisellä maatilalla tutustumassa
Baltic Sea Ocean groupin projektiin, jossa tutkitaan maaperän hiilensitomiskykyä.
Luonnontuntemuskurssilla (Bi08) retkeiltiin keväällä etänä Hyvinkäällä ja tehtiin digikuvaalbumeita kasveista.
Perinnöllisyyden jatkokurssilla (Bi09) tehtiin risteytyksiä Biomedicumista saaduilla banaanikärpäskannoilla. Maaliskuun opintovierailulla Biomedicumiin pääsimme tutustumaan
geenitekniikan huippututkimukseen.
Vesikurssilaiset (Bi12) olivat elokuussa 2019 kolme päivää kenttäjaksolla Helsingin yliopiston Tvärminnen eläintieteellisellä laitoksella Hangossa. Tutkimme erilaisia vesieliöitä ja niiden ekosysteemejä.
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Vaelluskurssiryhmä (Bi13) teki elokuussa 2019 viikonloppuvaelluksen Seitsemisen kansallispuiston alueella. Tutustuimme myös alueen luontoon sekä kulttuuriin.
Ryhmä biologian opiskelijoita kävi tutustumassa Biomedicumissa tehtävään tutkimukseen.
Aiheina oli mm. geenikirjastot, virusten käyttö geenimuokkauksessa, crispr-tekniikka ja
kantasolututkimukset.
MAANTIEDE
Lokakuussa 2019 Maantieteen opiskelijoiden vieraana kävi Uudenmaan ELY-keskuksesta
Ympäristövaikutusten ja alueidenkäytön yksiköstä päällikkö Timo Kinnunen kertomassa
Uudenmaan alueen luonnonvaroista ja kaavoituksesta.
Talvella 2019 Ge01-kursseilla kävi vieras Suomen Punaisesta Rististä. Vapaaehtoistyöntekijä Veera Niemi kertoi Punaisen Ristin toiminnasta, jonka jälkeen opiskelijat pelasivat
ryhmissä aiheeseen liittyvää peliä.
FYSIIKKA
Tähtitieteen (FY16) opiskelijat vierailivat joulukuussa Helsingin
observatoriolla, missä opiskelijat pääsivät tutustumaan erilaisiin
kaukoputkiin sekä yhteen tähtitorneista. Vierailulla saatiin lisätietoa
aurinkokunnasta, käsitys maailmankaikkeuden kokoluokista avartui ja
päästiin ihmettelemään aitoa meteoriittia. Opiskelijat pääsivät myös
ihailemaan pohjoisen tähtitaivaan kuvioita planetaariossa. Tammikuussa
tähtiharrastaja Petri Kehusmaa kävi pitämässä mielenkiintoisen luennon
aiheena maailmankaikkeuden rakennuspalikat. Tähtitieteen opiskelijat
tekivät myös yhteistyötä historian opiskelijoiden kanssa tähtikuvioiden
historian puitteissa.
Alkuvuodesta käynnistyi tutkimuskurssi aiheena lämpösaareketutkimus
Hyvinkään kaupunkiympäristössä, sekä ilmanlaatu keskusta-alueella.
Kurssi toteutetaan yhteistyössä ilmatieteenlaitoksen tutkija Achim
Drebsin kanssa. Kurssilla toistetaan Hyvinkäällä aiemmin tehty
lämpösaareketutkimus, sekä mitataan Uudenmaankadulla liikenteen
aiheuttamaa ilman laadun heikkenemistä. Kurssi jatkuu syksyllä 2020.
Edellisenä vuonna alkanut kansainvälinen ARTEMIS-projekti jatkui, mutta
keväälle suunniteltu vierailu Suomeen jouduttiin perumaan kansainvälisen
pandemian vuoksi. Projektissa toteutettiin yritysvierailu Bitwise
oy:hyn, kaksi webinaaria aiheena suomalainen lukio ja ilmiöpohjainen
oppiminen, sekä muutamia opiskelukertoja mm. spagettihaasteen ja
Erasmus-päivän suunnittelun puitteissa.
Uusi luonnontieteen kansainvälinen Nordplus Junior-projekti alkoi
yhteistyössä virolaisen ja latvialaisen koulun kanssa. Kurssin aiheena
on energia, energiantuotanto ja tulevaisuuden energiaratkaisut. Kurssin
ensimmäinen vierailu tehtiin lokakuun lopulla Riikaan.
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Observatorion opas esittelee Maan ja Kuun kiertorataa opiskelijoille
HISTORIA
Suomen historia ennen autonomian aikaa (HI05) – kurssilaiset vierailivat syyslukukaudella
Suomen kansallismuseossa tutustuen opastetulla kierroksella Suomen historiaan esihistoriasta 1800 – luvun alkuun sekä ”Itsenäisen Suomen – näyttelyyn”.
YHTEISKUNTAOPPI
Euroopan parlamentin Ambassador School - hankkeen yhteydessä lukiolle saatiin syksyllä
vieraaksi Euroopan komission virkamies Marianne Keto. Vierailu liittyi EU BACK TO
SCHOOL – ohjelmaan. Ambassador School - hankkeen opiskelijat vierailivat myös marraskuussa 2019 Brysselissä ja keväällä 2020 MEP Henna Virkkunen etävieraili Hyvinkään
Sveitsin lukiolla. Lukiomme valittiin edustamaan Suomea 3.4.2020 Euroopan parlamentin
Euroscola-päivään, mutta osallistuminen peruuntui keväällä 2020 vallitsevan tilanteen
vuoksi.
Lukiomme taloustiedon kursseilla tehtiin syyslukukaudella yritysvierailu mm. hotelli Sveitsiin. Keväällä rahabloggaaja Johanna Pöysti etävierailu taloustiedon kurssilla aiheena mm.
oman talouden hallinta, säästäminen ja sijoittaminen.
Lakitiedon (YH03) – kurssilaiset ovat tutustuneet alioikeuden toimintaan seuraamalla Hyvinkään käräjäoikeudessa rikosoikeudenkäyntejä. Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma
(YH03) – kurssin opiskelijat vierailivat Viron suurlähetystössä tammikuussa 2020.
YRITYSYHTEISTYÖ
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. Olemme tutustuneet lähialueen yrityksiin mm. Hotelli Sveitsiin, Rexeliin, Onniseen ja Citymarkettiin.
Nuorten talousasioista kävi puhumassa koululla Seela Ranta-Pelkonen Oma Sp pankista.
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LIIKUNTA
Valinnaisilla liikuntakursseilla tutustuttiin jälleen monipuolisesti Hyvinkään eri liikunta- ja
kuntokeskusten lajitarjontaan. Tänä vuonna koulussamme toteutui valinnaisia kursseja laidasta laitaan ja useat opiskelijat kävivät useamman kurssin, mikä varmasti antoi todella
laajan kuvan kaupunkimme lajikirjosta ja mahdollisuuksista. Hyvinkään lukiot olivat myös
mukana Liikkuva toinen aste -hankkeessa. Tämä hanke mahdollisti liikuntatuntien osalta
paljon erilaisia lajikokeiluja sekä tarjosi erilaista välineistöä niin liikuntatunneille kuin luokkaopetukseenkin pitkäkestoista istumista jaksottamaan. Syksyllä pidimme perinteisen liikuntapäivän sijaan puolikkaan liikuntapäivän, mikä liikutti kerralla lähes kaikkia lukiolaisia.
Koeviikoilla Jaakko-rehtorin kutsumille aamulenkeille osallistui opiskelijoita vaihtelevasti.
Nämä lenkit antoivat varmasti hyvän alun koeaamuina kaikille osallistujille. Koulumme
huippu-urheilun valmennusryhmä toimi aktiivisesti koko lukuvuoden ajan. Harjoitusaktiivisuus oli hyvää ja urheilijat saivat tätä kautta tärkeää lisäharjoitusaikaa kehittyäkseen urheilijoina. Liikunnan osalta vuosi oli poikkeuksellinen myös siinä mielessä, että muutamia
kursseja jouduttiin perumaan lumettoman talven takia. Toivottavasti talvilajit saadaan mukaan ohjelmistoon taas ensi lukuvuonna.
MUSIIKKITOIMINTA LUKUVUONNA 2019-2020
Marja-Liisa Hilander-Tereskan jäätyä eläkkeelle Anna Kinnunen on ottanut lukion musiikinopiskelijat ohjaukseensa. Monenlaisia musiikkiesityksiä on tänäkin lukuvuonna kuultu lukion juhlissa ja tapahtumissa.
MU01-kurssilaiset ovat päässeet kuulemaan Hyvinkään Orkesterin harjoituksia ja konsertteja. Saimme myös hienon tilaisuuden haastatella tammikuun konsertissa solistina ollutta
Waltteri Torikkaa ja vierailevaa kapellimestaria Ville Matvejeffia. Kiitos yhteistyöstä Charlotta Kivistö ja Hyvinkään orkesteri!
Syksyllä kävimme esiintyvän musiikkiryhmän kanssa ilahduttamassa Kauniston palvelukeskuksen asukkaita pienellä päiväkeikalla ja yhteislauluilla. Syksyn ylioppilasjuhlassa lukiomme vaihto-opiskelijat esiintyivät komeasti kansallispuvut hulmuten suomalaisen kansanmusiikin tahtiin. Perinteinen Lucia-kulkue järjestettiin Sveitsin ja Hykin yhteisvoimin ja
joululaulut kajahtivat salissa syyslukukauden viimeisenä päivänä Joululaulajaisissa. Wanhojen päivänä esiinnyimme Veteraanitalon ja Kauniston palvelukeskuksen asukkaille aktiivisten opiskelijoiden ja opettajien voimin.
Lukiolaiset ovat päässeet osallistumaan lukuvuoden aikana myös Hyvinkään Nuorisokuoron toimintaan. Hyvinkään Nuorisokuoro perustettiin syksyllä 2019 Hyvinkään lukioiden,
Hyvinkään musiikkiopiston ja Hyvinkään opiston yhteistyönä ja lukiolaiset voivat sisällyttää
kuoroharrastuksen suoraan musiikin valinnaisiin opintoihin. Viikoittaiset harjoitukset ovat
tuoneet iloa monen lukiolaisen arkeen ja kuorotoiminta on yhdistänyt hyvinkääläisiä nuoria
laulajia. Hyvinkään Nuorisokuoro esiintyi lukuvuoden aikana mm. Hyvinkään Halo valoviikoilla, Antti Ketosen joulukonsertissa, Raskasta Joulua -konsertissa Hyvinkään kaupungin pikkujoulujen yhteydessä, “Terveisiä Joulupukin pajasta” -yhteiskonsertissa musiikkiluokkien kanssa sekä Toinen toista -hyväntekeväisyyskonsertissa.
Keväällä hyvään vauhtiin päässyt bändikurssi jouduttiin etäopintoihin siirtymisen takia jättämään kesken. Tiistaiaamun ja torstai-iltapäivän treeneissä oli kuitenkin hyvä fiilis ja yhteisen grooven löytämiseen tehtiin tarkkaa työtä. Kiitos kaikille musiikin kursseille ja esiintymisiin osallistuneille opiskelijoille!"
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TAPAHTUMAKALENTERI 2019-2020
SYYSLUKUKAUSI
6-7.8.
Opettajien koulutuspäivä
8.8.
Lukuvuoden avajaiset
21.8.
Valokuvaus
28.8
Kännykätön päivä
29.8
Liikuntapäivä
16.9. – 3.10. Syksyn ylioppilaskirjoitusten kokeet
10.10
Kännykätön päivä
14. - 20.10. Syysloma
24.10
Ykkösten vanhempainilta
4.-8.11
Hyvinvointiviikko ja politiikkaviikko
5.11
Abi-info kevään kirjoituksista
13.12
Kännykätön päivä
5.12.
Syksyn ylioppilasjuhla ja itsenäisyysjuhla Hyvinkääsalissa
20.12.
Joululaulut ja -hartaus sekä vaihtoehtoinen tilaisuus
21.12. - 6.1.
Joululoma
KEVÄTLUKUKAUSI
7.1.
23.1.
12.2.
13.2.
14.2.

Kevätlukukausi alkoi, Abi-info: penkkarit, abivideo, prelit
Avoimet ovet 9 –luokkien oppilaille ja oppilaanohjaajille ja vanhempainilta
Potkiaiset
Penkkarit
Vanhojen päivä ja Vanhat tanssit kouluilla ja Martinhallissa. Ykkösille elämänhallintataitoja Elämäni Sankarit ry:n järjestämänä.
17. - 23.2. Hiihtoloma
2.3. – 6.3. Hyvinvointi viikko
10. – 20.3. Kevään ylioppilaskirjoitusten kokeet. Kokeet järjestettiin tiivistetyssä aikataulussa
29.5.
Ylioppilastodistus ja lukion päättötodistus postissa kotiin valmistuville nuorille.
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KOULUN HENKILÖKUNTA
OPETTAJAT
Rainio Jaakko, LitM, rehtori
Valajärvi Kirsi, FM, lukion lehtori, historia ja yhteiskuntaoppi, vararehtori
Allén Kirsi, FM, lukion lehtori, venäjä
Anttila Soile, FM, erityisopettaja
Eteläinen Erja, FM, lukion lehtori, äidinkieli ja kirjallisuus
Haavisto Tero, FM, lukion lehtori, fysiikka ja matematiikka
Hansson Tapio, FM, päätoiminen tuntiopettaja, fysiikka, matematiikka ja kemia
Hietamäki Minna, FM, lukion lehtori, saksa
Jokivirta Marianne, FM, lukion lehtori, englanti ja ruotsi
Kaplas Antti, LitM, lukion lehtori, poikien liikunta
Kinnunen Anna, FM, Musiikin lehtori
Kontiainen Jorma, FM, lukion lehtori, kemia, matematiikka
Lappalainen Katri, FM, päätoiminen tuntiopettaja, Marianne Jokivirran sijainen ajalla 20.4.29.5.2020
Larivaara Anna, FM, sivutoiminen tuntiopettaja, espanja

Lehtonen Jukka, FM, lukion lehtori, matematiikka
Lücke Kati, TM, lukion lehtori, uskonto, filosofia
Niemi Mari, FM, biologia, maantiede
Ojala Panu, FM, päätoiminen tuntiopettaja, matematiikka ja tietotekniikka
Paavola Karoliina, FM, päätoiminen tuntiopettaja, ranska
Palmujoki Annika, FM, lukion lehtori, äidinkieli ja kirjallisuus
Partonen Tarja, FM, päätoiminen tuntiopettaja, äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä
Paulamäki Pirjo-Anneli, FM, päätoiminen tuntiopettaja, englanti, ruotsi
Peräsalmi Hanna, FM, lukion lehtori, ruotsi, englanti
Puonti Ari, TK, lukion lehtori, psykologia, uskonto
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Pyhälahti Seppo, FM, Opinto-ohjaaja
Rautio Reetta, LitM, lukion ja yläasteen lehtori, tyttöjen liikunta, terveystieto
Rinne Antti, FM, päätoiminen tuntiopettaja, Marianne Jokivirran sijainen ajalla 6.8.2019 –
31.12.2019
Relander Risto, HUK, ruotsi
Sandberg Hannele, FM, päätoiminen tuntiopettaja, historia ja yhteiskuntaoppi
Tarvainen Sirpa, FM, lukion lehtori, biologia ja maantiede
Voutilainen Tuula, FM, lukion lehtori, ruotsi, englanti
Väisänen Iikka, TaM, lukion ja peruskoulun lehtori, kuvataide
Åkerman Tiia, FM, lukion lehtori, fysiikka ja matematiikka

URHEILUVALMENNUKSEN VALMENTAJAT:
Osmo Lindholm (koordinaattori)
Pertti Yritys (yksilölajit)
Anssi Juutilainen (koripallo)
Tero Berg (jääkiekko)
Hannu Kalmari (pesäpallo)

KANSLIA
Jansson Katja, oppilaitossihteeri
Forssen Jenni, oppilaitossihteeri
MUU HENKILÖKUNTA
Eschner Emma, siistijä ja keittiöapulainen
Henttu Kati, siistijä
Rautiainen Kirsi, siistijä
Sumuvirta Anne, palveluvastaava

Salmi Anssi, kiinteistönhoitaja
McLeod Smith Jasmina, kuraattori
Ojala Minna, Psykologi
Ryymin Katja, terveydenhoitaja
Ukkonen Elena, koululääkäri
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ILMOITUSASIAT
Ylioppilaskirjoituksiin syksyllä osallistuvat hylätyn tai hyväksytyn kokeen uusijat, tutkinnon täydentäjät ja erillisen kokeen suorittajat ilmoittautuvat 18.5-20.5 välisenä aikana.
ilmoittautumiset voit tulla koululle tekemään paikanpäälle. Tällöin paikalla on opo ja rehtori
opastamassa. Ryhmät jaetaan seuraavalla tavalla. YO-ilmoittautumiset tehdään luokissa
B5 ja B7, jokainen ottaa oman koneen mukaan. Ilmoittautumislomakkeet tulostetaan kansliassa B6.
Ilmoittautumiset voi tehdä myös etänä, jolloin ilmoittautuminen tehdään Wilmassa kohtaan
lomakkeet- ilmoittautuminen ylioppilaskirjoituksiin. Lomake täytetään ja lähetetään sen jälkeen viesti opolle Wilma-viesti, jossa näkyy aineet joihin syksyllä, ilmoittauduit sekä pakollisuus/ ylimääräisyys. Opolle voi tarvittaessa soittaa, jos tulee ongelmia. YO-suunnitelman
ajantasaisuus tulee tarkistaa, sillä se menee Ylioppilastutkintolautakuntaan ilmoittautumisesi kanssa.
YO-info pidettiin torstaina 14.5. klo 15.30-16.15 Teamsissa. Linkki on lähetetty Wilman
kautta.
Kanslia on kesällä avoinna maanantaista perjantaihin klo 8.00 – 15.00 ja vuosilomien
vuoksi suljettuna 1.7. – 31.7.2020.
Lukio alkaa ke 12.8.2020 klo 9.00 lukion ensimmäisen luokan aloittavat opiskelijat ja
klo 11.00 kaikki muut opiskelija. Kokoontuminen liikuntasalissa.
Hyvinkäällä 29.5.2020
Jaakko Rainio
rehtori
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VAIHTO-OPISKELIJAT
Jacobs Wietse, Speck Pauline, Ombroni Ludovico
HYVINKÄÄN SVEITSIN LUKION UUDET YLIOPPILAAT SYKSY 2019
Ekman Saku
Eloranta Roope
Hiltunen Satu
Hämäläinen Oscar
Jaatinen Antti
Keloaho Helmi
Kokotti Veeti
Leivonen Helmi
Mielikäinen Otto
Mikkonen Ville
Näkkäläjärvi Elle
Peltoniemi Elina
Tolonen Iida
Vuoristo Inka
Vähäkangas Teemu
Yhteensä 16 uutta ylioppilasta, yksi (1) ei halunnut nimeään julkaistavan.

HYVINKÄÄN SVEITSIN LUKION UUDET YLIOPPILAAT KEVÄT 2020
Asikainen Aron
Ahrela Daniel
Anonen Anniina
Anttonen Valtteri
Aunesluoma Joonas
Autio Wertti
Bogomolov Inessa
Borisov Vilma
Eloranta Joanna
Ershova Sofia
Eskola Ville
Hakonen Veera
Hakulinen Leena
Heinonen Oona
Helminen Emmi
Heyno Christian
Husu Lotta
Jahnukainen Iina
Jokela Riina
Juursoo Oliver
Kallionpää Oona
Kalvas Kimi
Kiivanen Jaakko
Kiuttu Miika
Kivinen Lari
Koponen Otto
Korpinen Luukas

Koskela Tilda
Kovanen Anu
Kuitunen Sanni
Kuparinen Iida
Kurri Joona
Kutvonen Siiri
Kämäräinen Lenni
Laakso Sini
Laitinen Elias
Lam Yuen
Lehtinen Eevi
Leino Iiris
Leppänen Sami
Lintinen Sam
Luostarinen Rosa
Luukkonen Veeti
Martinkallio Iida
Mikkola Niko
Niemi Sirja
Nieminen Erika
Nikander Emmi
Oksanen Elmeri
Pahl Julia
Pajunen Anna
Panigrahi Alex
Pieviläinen Jasmin
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Pitkänen Tuomas
Poikolainen Tommi
Rantamäki Anton
Rantsi Akseli
Raunio Emilia
Rikka Matias
Rikkonen Aleksi
Räikkä Oona
Rönnkvist Nicholas
Saari Antti
Saarimaa Niklas
Saharinen Tia
Salin Enni
Salminen Inka

Yhteensä 80 uutta ylioppilasta.

Sarasto Sinja
Saukkonen Mikaela
Serkola Veera
Sillanpää Olli
Silvennoinen Sami
Suominen Joosua
Svanström Veikko
Sälpäkivi Ella
Takala Säde
Tilli Oliver
Timoskainen Lenni
Tuovinen Amanda
Zhang Owen

