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"Me olemme kohdanneet mahdottoman, eikä se alkuunkaan ole ohi.
Mutta tämä pirulainen on voitettavissa. Me nujerramme sen”, sanoi
presidentti Niinistö videon välityksellä Presidentinlinnasta Suomi
toimii -kampanjan avaustilaisuudessa viime keväänä 2020.
Viime keväänä vielä ajattelimme,
että onneksi on kevät eikä marraskuu. Syksyllä kaikki on toisin. Syksyllä kaikki ei kuitenkaan ollut
toisin. Koronapandemia näytti voimansa, jonka edessä me olemme
olleet pakotettuja sopeutumaan.
Ja sopeutumista on tosiaan tapahtunut. Toimintatapoja on ollut pakko muuttaa, sillä entisistä tavoista
toimia ei uudessa tilanteessa ole
ollut paljon hyötyä. Uusi normaali
on lukuvuoden mittaan alkanut
vähitellen tuntua ”ihan normaalilta”.
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Vaikka pandemia on hallinnut lukuvuotta
ja lähes puolet lukuvuodesta oppilaitos on
käytännössä ollut suljettuna, se ei kuitenkaan ole estänyt opetuksen toteuttamista.
Viime kevään kokemusten perusteella
opetuksessa siirryttiin melko juohevasti
etäyhteydellä toteutettavaan opetukseen.
Siirtymistä helpotti toisaalta viime kevään
2020 kokemukset niin myös se, että alkusyksystä 2020 opetus pystyttiin vielä pääosin toteuttamaan lähiopetuksena. Näin
myös alkavat opiskelijat saatiin pikaisesti
perehdytettyä lukio-opintojen maailmaan.
Teknisesti etäopetus on lukuvuoden aikana onnistunut pääosiltaan hyvin. Tavat
opettaa ja oppia ovat kehittyneet. Haasteita on kuitenkin myös ollut. Oppimisen
tavoitteita ei kaikilta osin ole etäopetuksessa pystytty saavuttamaan. Erot oppimisessa ovat etäopetuksen aikana pyrkineet
kärjistymään, vaikka opiskelijoille on etäopetuksen aikana tarjottu oppimisen tukea
sen eri muodoissa. Tuen antamista on
myös helpottanut valtiolta saatu lisärahoitus, jonka turvin on lisätty kursseja sekä
järjestetty tukiopetusta. Koronarahalla
pystyttiin myös palkkaamaan lukiotsemppari tukemaan syrjäytymisvaarassa olevia
opiskelijoita. Tukitoimista huolimatta sosiaalisten suhteiden puuttuminen kuormitti
opiskelijoita henkisesti sekä vaikutti heidän opiskelumotivaatioonsa. Moni koki
olonsa yksinäiseksi. Pelkät pallot tietokoneen näytöllä eivät pystyneet korvaamaan aitoa mahdollisuutta kohdata muita
samanikäisiä. Koronan jälkilaskua tulemme siten maksamaan vielä useiden vuosien ajan.
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Koronapandemia koetteli erityisesti
abiturientteja. Jo keväällä 2020 opetus oli
maaliskuun puolivälistä alkaen toteutettu
etäopetuksena. Sama toistui abien osalta
syyskuussa ennen syksyn kirjoituksia.
Joulukuun alussa siirryttiin lopullisesti
etäopetukseen, jonka katkaisi vain lyhyt
hybridiopetuksen jakso tammikuun lopussa. Oppimistuloksiin kyseisellä lyhyellä
jaksolla tuskin oli vaikutusta.
Kevään 2021 ylioppilaskirjoitukset olivat
paitsi abeille, niin myös lukiolle melkoinen
ponnistus. Koko kirjoitusten järjestämistapa piti suunnitella uusiksi. Turvavälit,
kokelaiden porrastettu saapuminen lukiolle, maskit sekä tiukka hygieniaetiketti
olivat kevään kirjoitusten iskusanoja. Kirjotuspäivien määrä lisääntyi kolmella, kun
reaaliaineiden ja matematiikan kirjoitukset
hajautettiin useammalle eri päivälle. Jos
viikonloppuja ei lasketa mukaan, niin kirjoituksia järjestettiin kymmenenä peräkkäisenä päivänä. Lisäpäivät tarkoittivat
myös lisääntynyttä valvojien tarvetta. Onneksi lisävalvojia saatiin lukion entisistä
opiskelijoista. Erityinen kiitos heille.
Peruttu. Peruttu. Peruttu. Ei puurojuhlaa,
ei potkiaisia, ei penkkareita, ei vanhojen
tansseja, ei retkiä. Tärkeä osa yhteisöllisyyttä ovat yhteiset tapahtumat ja niiden
kautta syntyvät yhteiset kokemukset. Ne
lähes kaikki peruttiin lukuvuoden ajalta tai
ainakin siirrettiin tulevaisuuteen odottamaan mahdollista lupaa niiden toteuttamiseen. Samalla jäivät kokematta monet
lukioelämään kuuluvat traditiot, joiden
toteutumista oli ehkä pitkäänkin odotettu.
Niistä ei syntynyt muistoja, joihin olisi voinut palata vielä vuosienkin päästä.

Koronapandemian vuoksi peruutettu kevään 2020 ylioppilasjuhla sentään pystyttiin toteuttamaan pienimuotoisesti elokuussa 2020. Kaikille osallistujille jälkikäteenkin toteutettuna juhla oli tärkeä kokemus.
Ei peruttu. Koronapandemia ei peruuttanut uuden opetussuunnitelman valmistelutyötä. Opetussuunnitelmatyö eteni
pitkälle jo kevään 2020 aikana. Opetussuunnitelman yleiseen osaan tehtiin
syksyn 2020 aikana käytännössä vain
pieniä tarkennuksia ja teknisiä korjauksia.
Pääpaino lukuvuoden aikaisessa opetussuunnitelmatyössä oli ainekohtaisten opetussuunnitelmien laatimisessa. Osassa
oppianeita muutokset olisivat isompia ja
toisissa puolestaan tehtiin vain marginaalisia korjauksia. Keskeinen kaikkia koskeva muutos oli siirtyminen kursseista opintojaksoihin ja kurssien laskemisesta opintopisteiden laskemiseen. Lukion oppimäärän laajuus on tulevaisuudessa 150 opintopistettä entisen 75 kurssin sijaan. Uutta
kaikkia koskevaa on myös laaja-alaisten
opintojen tuleminen osaksi kaikkia oppiaineita. Kunkin oppiaineen pakollisiin ja
valtakunnallisiin opintojaksoihin tuli sovittaa kuusi laaja-alaisen osaamisen kokonaisuutta sekä määritellä niiden toteuttaminen käytännön tasolla. Kolmas keskeinen muutos koski arviointia. Formatiivisen
palautteen ja summatiivisen arvioinnin käsitteitä täsmennettiin. Erityisesti formatiivisen palautteen antaminen on uudessa
opetussuunnitelmassa nostettu entistä
selkeämmin osaksi lukion arviointikulttuuria. Keravan kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi kokouksessaan 28.4.2021 lukion uuden opetussuunnitelman käyttöön
otettavaksi 1.8.2021 alkaen ikäluokka
kerrallaan.

Katariina Mustonen
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Ei myöskään peruttu. Eduskunta hyväksyi
uuden oppivelvollisuuslain loppuvuodesta
2020. Lain myötä oppivelvollisuus piteni
vuodella ja teki samalla toisen asteen opinnoista maksuttomia. Muutos on lukion kannalta merkittävä. Opiskelijat ovat aikaisemmin hankkineet itse itselleen lukio-opinnoissa tarvittavat oppimateriaalit. Tietokoneen
he toki ovat saaneet käyttöönsä lukio-opintojen ajaksi jo aikaisemmin. Tulevaisuudessa oppilaitokset hankkivat kaikki oppimateriaalit.
Uudistus tarjoaa varallisuudesta riippumatta
samanlaiset mahdollisuudet toisen asteen
opintoihin, mutta lisää samalla merkittävästi
oppilaitosten kustannuksia ja myös hallinnollista työtä. Valtio on luvannut kompensoida uudistuksesta aiheutuvat kustannukset
kunnille 100 prosenttisesti, mutta ainakin
alkuvaiheessa pelkona on, että lisääntyneet
materiaalikustannukset joudutaan kattamaan leikkaamalla opetuksesta.
Jotain kummallista tapahtui lukion vetovoimaisuudessa kuluneen talven aikana. Ensisijaisten hakijoiden määrä putosi 228 hakijasta 149 hakijaan. Erityisesti luonnontieteellis-matemaattisen linjan hakijamäärä putosi merkittävästi. Muutoksen taustalla on
todennäköisesti ainakin kaksi eri syytä. Noin
puolet lukion hakijoista tulee Keravan ulkopuolelta. Koronapandemia on käytännössä
estänyt kokonaisuudessaan lukion markkinointityön, jota opinto-ohjaajat ovat aikaisempina vuosina tehneet kiertämällä ahkerasti eri kouluja.
Toinen muutoksen taustatekijä on todennäköisesti edellä mainittu oppivelvollisuuden
pidennys ja toisen asteen opintojen maksuttomuus. Maksuttomuus teki myös kaikista yli
seitsemän kilometrin koulumatkoista
maksuttomia.
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Hyvien liikenneyhteyksien vuoksi maksuttomuus houkuttelee myös keravalaisia
opiskelijoita hakeutumaan opiskelemaan
pääkaupunkiseudun oppilaitoksiin.
Opiskelijoille ja huoltajille toteutettiin arviointikysely tammikuussa 2021. Henkilökunnan itsearviointikysely puolestaan toteutettiin huhtikuussa. Lukion vahvuuksiksi
kyselyissä nousivat hyvä henki ja turvallisuus. Myös yhdessä tekemisen kulttuuria
kiiteltiin. Myös aineryhmät arvioivat asettamien tavoitteiden saavuttamista. Saatua
tutkimustietoa on käsitelty kevään aikana
lukion johtoryhmässä, opiskelijakunnan
hallituksen kokouksissa sekä henkilöstöja opettajainkokouksissa. Tuloksia hyödynnettiin tulevan lukuvuoden 2021-2022
suunnittelussa. Tulokset eivät nostaneet
esiin tarvetta tehdä radikaaleja muutoksia
olemassa oleviin toimintaperiaatteisiin ja
toimintatapoihin. Suunta on siis oikea,
mutta polulla olevia kiviä pitää siivota, jotta
niihin ei kompastuta. Keskeistä tulevan lukuvuoden suunnittelussa on ollut se, miten
saamme asettamamme tavoitteet siirretyksi osaksi uuden opetussuunnitelman
jalkauttamistyötä ja sitä kautta osaksi lukion elävää toimintakulttuuria. Vain yhdessä tekemällä se onnistuu.
Kesä tulee. Pandemian ote näyttää vähitellen hellittävän. On aika katsoa taaksepäin. Mitä tästä opittiin? Opittiin ainakin
se, että ihminen on sopeutuvainen. Vuosi
sitten keväällä 2020 maailma näytti romahtavan ja toivo asetettiin siihen, että
syksyllä oltaisiin jälleen normaalitilanteessa. Ei oltu, mutta maailma ei myöskään romahtanut. Tosiasiat hyväksyttiin ja
kevään kokemusten pohjalta toimintatapoja muutettiin.

Vivi Vestama

Opetuksen ja oppimisen voidaan kokonaisuutena katsoa onnistuneen paremmin kuin keväällä 2020. Opettajat ovat
kokeilleet monia uusia tapoja opettaa.
Sekä opettajien että opiskelijoiden työmäärää on pystytty kohtuullistamaan.
Myös opiskelijoiden oppimistaidot ja vastuullisuus omasta oppimisestaan on kasvanut. Meidän kaikkien digitaidot ovat
myös varmuudella kehittyneet. Viime kevään kokemuksista on siis otettu opiksi.
Saatuja kokemuksia ei kuitenkaan tule
unohtaa, vaan parhaimmat uudet käytänteen tulee ottaa osaksi toimintaa myös
tulevana lukuvuonna. Etäopetusta voidaan hyödyntää tulevaisuudessakin osana normaalia opetusta. Pandemia myös
toi entistä näkyvämmäksi sen, että lähiopetuksella tulee tulevaisuudessakin olemaan oma erityinen arvonsa. Oppiminen
on viime kädessä sosiaalinen tapahtuma,
jonka kaikkia vivahteita ei etäopetuksessa saavuteta. Ero on vähän kuin tiedon ja viisauden välillä. Tietoa on maailma pullollaan, mutta tieto ei aina muutu
viisaudeksi.
Kuten alussa tuli todettua pandemia toi
tullessaan myös merkittäviä oppimiseroja
ja eroja henkisessä hyvinvoinnissa. Tulevana lukuvuonna tulee erityisesti kiinnittää huomiota korjaaviin toimenpiteisiin.
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Haluan kiittää koko oppilaitoksen henkilökuntaa, opiskelijoita sekä yhteistyökumppaneita kuluneesta lukuvuodesta 20202021. Poikkeusolojen keskellä olette panneet peliin parhaan osaamisenne sekä
tarmonne yhteisen hyvän saavuttamiseksi.
Haluan myös toivotta kaikille oikein hyvää, levollista ja aurinkoista kesää. Raskaan ja työntäyteisen kevään jälkeen on
aika ansaitun lepohetken. Lisäksi erityinen kiitos lisäksi kaikille niille, jotka ovat
lahjoittaneet stipendejä tai muita tunnustuspalkintoja oppilaitoksemme opiskelijoille.
Pertti Tuomi
rehtori

Aino Neva

Vilma Tyrylahti

Emma Arpiainen
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OPISKELIJAKUNNAN HALLITUKSEN TERVEISET
Kulunut lukuvuosi on ollut meille opiskelijoille hyvin poikkeuksellinen. Lähiopetuksessa ehdimme syksyllä olla kahden jakson verran, talven kaksi jaksoa taas kuluivat kokonaan etäopetuksessa. Toukokuussa palasimme takaisin lukiolle uupuneina, mutta kiitollisina siitä, että koronatilanne on vähitellen rauhoittumassa.
Yhteisöllisyyden tärkeys on huomattu kuluneena lukuvuonna, kun tavalliset arjen
kohtaamiset vähenivät etäopetuksessa.
Yhteiset tapahtumat luovat yhteenkuuluvuutta ja tuovat vaihtelua tavalliseen lukioarkeen. Syksyllä hallitus järjesti teemapäiviä ja hankki opiskelijoille Kelu -aiheiset
maskit, joihin painettu logo valittiin äänestyksellä. Hallitus järjesti yhteistyössä tutoreiden kanssa ensimmäisen vuoden opiskelijoille ryhmäytystä.
Etäaikana yhteisöllisyys kärsi, ja tapahtumien suunnittelua vaikeutti jatkuva lähiopetukseen palaamisen päivämäärän siirtäminen.

Maaliskuussa hallitus kehitti hengailumeet –
konseptin. Toukokuussa, kun sekä ensimmäisen että toisen vuoden opiskelijat palasivat lähiopetukseen, hallitus järjesti vappuhulinan ja Eurooppalaisuuden päivä -ohjelmaa.
Hallitus on toiminnallaan ajanut lukiomme
opiskelijoiden etua. Hallituksesta valitut jäsenet osallistuivat kuluneena lukuvuonna
johtoryhmän, yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän ja henkilöstön kokouksiin. Tärkeitä
teemoja olivat opiskelijoiden hyvinvointi sekä ensi syksynä käyttöönotettava uusi opetussuunnitelma.
Lisäksi hallitus järjesti äänestyksiä liittyen
esimerkiksi lukiomme ovien lukitukseen ja
toimintarahan käyttämiseen. Hallitus paransi
näkyvyyttään opiskelijoiden keskuudessa
päivittämällä Instagram-tiliä aktiivisesti ja
tekemällä jäsenistään esittely -postaukset.
Kesäloma siintää jo edessä raskaan, mutta
opettavaisen lukuvuoden jälkeen. Hallitus
haluaa kiittää opettajia ja muita henkilökunnan jäseniä siitä, että olette tukeneet
meitä opiskelijoita tänä haasteellisena lukuvuonna. Kiitos myös jokaiselle opiskelijalle:
Yhdessä olemme selvinneet ja voimme olla
siitä ylpeitä!
Vilma Tyrylahti
opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja

Iida Kaskimies
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OPISKELIJOIDEN AJATUKSIA KORONAVUODESTA
Kaksi pitkää jaksoa etäopiskelua takana
koronan takia. 2020 kevät meni kuin siivillä. Olin innoissani jäämässä etään, koska
koko ensimmäisen lukiovuoteni olin stressannut, tutustunko uusiin ihmisiin. Introverttinä lataudun yksin ollessani, ja koulussa energiaa menee ennemmin sosiaalisen kulissin ylläpitämiseen ja hereillä pysymiseen kuin opiskeluun. Keväällä olin
isäpuoleni kanssa päivisin kahdestaan,
koska veljeni pysyi lähiopetuksessa. Hän
on erityislapsi, ja äiti on lastenhoitaja, eli
töitä riittää. Tuleva kesä oli motivoimassa
opiskelua.
Kesän jälkeen elokuusta joulukuuhun
olimme lähiopetuksessa, joka kului pääosin stressaantumiseen mahdollisista oireista ja siitä, tartutanko koulun väkeä.
Joulukuussa alkoi taas etäopiskelu. Hyvillä fiiliksillä se alkoi, mutta kun tammikuun
alussa ei päästykään takaisin kouluun, tajusin, että todennäköisesti koko kevät ollaan kotona. Menetin motivaation opiskeluun ja unohdin piakkoin sosiaalisen itseni.
Helmikuussa, kun alkoi jo olla valoisampaa, mieliala koheni ja motivaatiota palasi
hiljalleen. Maaliskuussa kuitenkin alkoi
pienehkö sulkutila, ja veljeni oli ensimmäistä kertaa etäopiskelussa. Vaikka hän
onkin ihanan erityinen, kotona oleminen
kävi pidemmän päälle raskaaksi, ja toivoinkin jo lähiopetukseen palaamista.

Huhtikuun alussa ilmoitettiin, että viidenteen jaksoon tulee vuorottelusysteemi ja
piakkoin siirryttiinkin jo kokonaan lähiopetukseen. Siitä ovat mielipiteet vaihdelleet.
On kiva nähdä ihmisiä, mutta kun on ollut
neljä kuukautta hyvin passiivinen, väsyttää enemmän mennä kouluun.
Rajoituksista olen koko pandemian aikana ollut suurin piirtein samaa mieltä. Viime keväänä ei vielä tiedetty, miten pandemia käyttäytyy, joten on ihan loogista,
että tuli niin paljon rajoituksia. En kuitenkaan ymmärrä, miksi meidät, tulevaisuus,
on laitettu näin pitkäksi aikaa erakoitumaan, mutta samaan aikaan oletetaan,
että opinnot etenevät hienosti ja jatkoopintoihin haetaan heti lukion jälkeen.
Nuoria voisi motivoida muutenkin kuin
hallituksen tsemppiviesteillä. Itse olen
käyttäytynyt rajoitusten mukaisesti, joten
minua nyppivät mielenosoituksiin ja salakapakoihin menijät, jotka edistävät ainoastaan tartuntojen nousua. Toivottavasti
tuleva kesä muuttaa pandemiatilanteen.
Aino Lehtola

Maaliskuussa täytin 18 ja olin iloinen, että
rajoitukset olivat voimassa. Ei ollut sosiaalista painetta olla heti isolla porukalla
juhlimassa.

Noel Silander

Karoliina Viktorov
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OPISKELIJOIDEN AJATUKSIA KORONAVUODESTA
Koronaviruksesta on kuluneen vuoden aikana tullut luonnollinen osa elämää. Mikä
vuosi sitten tuntui epätodelliselta, on nyt jo
niin arkipäiväistä, että tartuntaluvut vain
vilkaistaan ja maski sujahtaa kaupassa
kasvoille vaivatta. Virus on yhtä normaali
asia kuin hengittäminen, ja se myös katoaa tietoisuuden ulkopuolelle yhtä helposti. Muutaman metrin etäisyys ja käsien
jatkuva peseminen ovat niin automatisoituneita toimia, ettei pallomainen ja punatäpläinen virus hallitse enää ajatuksia niitä
tehdessä.
Päällimmäisenä tunteena pandemiasta on
katkeruus. Katkeruus huonontuneesta
opiskelumotivaatiosta, katkeruus etääntyneistä ystävistä, katkeruus menetetystä
nuoruudesta. Etäopiskelu on mielestäni
pandemia-ajan hyödyttömin rajoitus, joka
iskee haavoittuvassa iässä olevaan ihmisryhmään. Neljä kuukautta neljän seinän
sisällä, päivittäinen rutiini hukassa, kontakteina vain omat perheenjäsenet. Huoneeni hitaasti lähestyvät seinät pusertavat
minut kasaan niin kuin rintaani kalvava
ahdistus. Opiskelu on monotonista puurtamista, josta puuttuu kaikki aiempi yhteisöllisyys ja vaihtelevuus. Koulupäivän jälkeen on niin loppuunpalanut, etteivät aivot
kykene muuhun kuin tv-sarjojen ahmimiseen. Ulkonakaan ei jaksa käydä ja kavereita näkee harvoin, sillä jokaisesta ylimääräisestä tapaamisesta kokee syyllisyyttä. Sitä tuntee olevansa häkissä, jonka päättäjät ovat lukinneet ulkopuolelta ja
jonka avaimen he ovat heittäneet Suomenlahteen opiskelijoiden mielenterveyden ja tulevaisuuden näkymien mukana.

Nuorten kuuluisi olla vertaistensa ympäröiminä. Meidän tulisi etsiä itseämme,
oppia toisiltamme ja pitää hauskaa yhdessä. Monelle lukio on turvapaikka, jossa samanikäiset ihmiset toimivat oman
itsensä peilikuvana. Luokkahuoneessa
harjoiteltavat yo-kirjoitusten sisällöt voidaan opiskella kotoa käsin, mutta käytävillä ja ruokalassa kehitetään sosiaalisia
taitoja ja saadaan elinikäisiä ystäviä. Kotona seurana ovat vain minä itse ja omat
ajatukset, jotka petollisesti lähtevät kiertämään kehää kaiken sen negatiivisen
sumun ympärillä, jota elämässä on sillä
hetkellä meneillään. Muiden ihmisten
seurassa nämä asiat unohtuvat, kun voi
jakaa omia tunteitaan, käsitellä niitä rakentavasti ja tajuta, että ne ovatkin lopulta
lohdullisen merkityksettömiä. Kaipaan oikeita keskusteluja ja niistä hersyvää naurua, pelkät kasvottomat läsnäolokuittaukset eivät riitä vertaistueksi.
Media ja päättäjät vähättelevät nuorten
kokemuksia. Nuoria myös syyllistetään
viruksen levittämisestä, vaikka rajoitustoimet ovat olleet meille kohtuuttomia eivätkä ne ole edes taivuttaneet tartuntakäyrää laskuun. Pääministeri tarjoaa jaksuhaleja, vaikka jaksaminen on jo venytetty
äärirajoille. Tilanne tuntuu absurdilta,
mutta toisaalta niin ennalta arvattavalta:
nuoria ei taaskaan oteta tosissaan. Onko
kontaktien rajaaminen, tapahtumista kieltäytyminen ja maailmalta sulkeutuminen
ollut turhaa?
Vilma Tyrylahti

Rosa Vasarainen

YHTEISTYÖTÄ HELSINGIN YLIOPISTON KANSSA

Syksyllä 2021 toteutettiin maantieteessä
kolme etätyöpajaa Helsingin yliopiston
Geopisteen vetäjän, yliopistolehtori Markus
Junkkarin ja maantieteen yliopisto-opiskelijoiden johdolla.
Työpajat olivat:
Lehtori Hilkka Saariston Ge03-kurssin
QGIS-ohjelmalla tehty postinumeroaluiden
ulkoilumahdollisuuksien kartoitus sekä
GE04.1 -ryhmän Humanitaarisen OSM:n
kartoitustyö Lääkärit ilman rajoja- järjestön
tarpeisiin.
Lehtori Anu Brunila-Kovasen GE05.1. ryhmälle pidettin maantieteen ja geotieteiden
yliopisto -opintojen ja maantieteilijöiden
työllisyysnäkymien esittely.
Keravan lukiossa pidettiin erityisesti oppiaineiden abiturienteille Biologian ja maantieteen opettajien liiton tuottama Maantieteen olympialaisten kansallinen kilpailu
2.2.2021 Abitissa sekä Biologian olympialaisten kansallinen kilpailu etäyhteyksin
Google Formsissa 21.4.2021.

Biologian opetusharjoittelijat Lenakreetta
Hakala ja Kari Hartikainen valmistivat
osana Helsingin yliopiston "Johdatus biologian opetukseen" -kurssin opintojaan
lehtori Hilkka Saariston Bio7- kertauskursseille sähköisen tehtäväpaketin perinnöllisyystieteestä. Oppitunnit pidettiin lähiopetuksessa oleville opiskelijoille Google
Meetin kautta perjantaina 7.5. ja tehtävät
jäävät kertauskurssilaisille pysyvästi
käyttöön.
Hilkka Saaristo
BG-lehtori
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VAIHTO-OPISKELIJAN
TERVEISET
Koronarajoituksista huolimatta Keravan lukiolla oli yksi vaihto-opiskelija lukuvuonna 20202021, Anaëlle Renaud Ranskasta. Hän vietti koko lukuvuoden Suomessa. Koska suuri
osa opinnoista suoritettiin etäopintoina, niin Anaëlle esitteli omaa kotimaataan ja koulutusjärjestelmään ranskan kielellä etätunneilla. Tämä sopikin hyvin aiheeseen, kun kyseessä olivat ranskan kielen tunnit.
Pääset tutustumaan Anaëllen esityksiin klikkaamalla oheisia kuvia tai linkkejä. Alemmasta kuvasta avautuu Anaëllen esitys videona. Jos video ei toimi, pääset katsomaan esityksen klikkaamalla kuvan ohessa olevaa linkkiä.
Anaëllen kotimaan esittely

Ranskan koulutusjärjestelmä

ESITTÄVÄN TAITEEN LINJAN
TUNNELMIA
Etäopiskelussa vietettyjen jaksojen
piristyksenä oli onneksi esittävän taiteen
draama2-kurssi. Kurssilla päästiin kokeilemaan jotain ihan uutta; nimittäin tekemään podcastia!
Podcastin aiheet liittyvät kommunikaatioon ja vuorovaikutukseen, ja se on kuunneltavissa SoundCloudissa. Lisäksi kirjoitettiin ja luettiin monologeja ja tehtiin erilaisia draamaharjoituksia etäolosuhteiden
puitteissa.
Parasta oli kuitenkin päästä pari kertaa
viikossa tunnille, jossa kaikilla on kamerat
ja mikit päällä. Ryhmä oli pieni mutta tiivis, ja oli mahtavaa kun kaikki oikeasti
osallistuivat ja keskustelivat. Tunnin alusta kului usein pitkä pätkä pelkkään kuulumisten höpöttelyyn, koska sitä ei muilla
kursseilla päässyt tekemään.
Pauliina Varjo

Esittävän taiteen linjalla ryhmäytyminen
oli erityisen nopeaa. Kaikki löysivät paikkansa helposti ja kaikki tulimme toimeen
toistemme kanssa.
Samankaltaiset mielenkiinnon kohteet toivat ryhmäläisiä yhteen. Ryhmässämme
on avoin ja rento ilmapiiri. Taideaineiden
opettajat ovat olleet rohkaisevia ja helpottaneet ryhmäläisiä olemaan luovia ja antamaan parhaan panoksen itsestään.
Esittävän taiteen kurssit ovat olleet mukava kevennys muun koulutyön ohelle. Ne
ovat myös tarjonneet tilaa taiteelle ja luovuudelle. Uudet taiteenlajit olisivat saattaneet jäädä kokeilematta ilman esittävän
taiteen tunteja. Samalla sai työskennellä
omien ryhmäläisten kanssa ja ystävystyä
lähemmin.
Lähiopetuksessa kävimme muun muassa
vuoden alussa Purkutaidetalossa. Olisimme tehneet paljon muitakin retkiä, jos korona ei olisi ollut esteenä. Etäopetuksessa pidimme yhteyttä ryhmäläisiin muun
muassa omissa meet-puheluissa ja ROtuokioissa.
Erin Laakso 20ES
Saana Ravanko 20ES
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Keravan lukion
draamaryhmän etäkoulussa
nauhoitettu podcast-sarja
kommunikaatiosta,
kohtaamisesta ja
vuorovaikutuksesta.

Kuuntele jaksot oheisista linkeistä:

Mikki auki, jakso 1

Mikki auki, jakso 4

Mikki auki, jakso 2

Mikki auki, jakso 5

Mikki auki, jakso 3
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LUKUVUODEN TUNNELMIA
Koronarajoituksista ja etäopiskelumääräyksistä huolimatta lukiolla päästiin lukuvuoden aikana myös lähiopetukseen ja
muutama pieni tapahtumakin, kuten Tansania-kahvila ehdittiin toteuttamaan.
Luokissa ja tauoilla käytettiin kasvomaskeja, ruokalassa ne sai poistaa, mutta
ruokailujenkin järjestämisessä noudatettiin
hygieniaohjeita ja turvaväliejä. Lukiotsempparin kanssa toteutettiin pienryhmissä pieniä ulkoretkiäkin läskipyörillä.
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LUKUVUODEN TUNNELMIA
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ELÄKKEELLE
Marja Still
Pitkäaikainen opintosihteerimme ja mukava
työkaverimme Marja Still jää ansaitulle eläkkeelle lukuvuoden päätteeksi. Hän aloitti
Keravalla Keski-Uudenmaan aikuislukion
koulusihteerinä vuonna 2006 aikuislukion
rehtorin Tuula Torasvirran alaisuudessa.
Marja jatkoi aikuislukion opintosihteerinä
Keravan lukiossa ja aikuislukiossa, ja hän
ehti olla töissä vielä hetken, kun oppilaitos
vaihtoi nimensä 1.1.2021 Keravan lukioksi.
Marja työtehtävät olivat hyvin monipuoliset
ja edellyttivät myös englannin kielen taitoa
asiakaspalvelussa. Tehtävät muuttuivat paljon työuran aikana, kun oppilaitoksen koulutustarjontaa kehitettiin.
Työtoverina Marja oli erittäin ystävällinen ja
huomioonottava, lämmin ihminen, joka auttoi
aina avun tarvitsijaa. Hän oli myös paljon
mukana henkilöstön vapaa-ajan toiminnassa. Aikuislukion mono-kerhossa retkeiltiin aikoinaan ahkerasti alueen luontokohteissa, lukukausien ja lukuvuosien päättäjäisiä vietettiin yhdessä Krapilla ja jatkoillekin
lähdettiin isommalla aikuislukion porukalla.
Toivotamme Marjalle antoisia ja leppoisia
eläkepäiviä matkustelun ja lastenlasten
kanssa puuhailun merkeissä.
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ELÄKKEELLE
Ulla Varetsalo

Lukion pitkäaikainen ruotsin lehtorimme Ulla Varetsalo siirtyi eläkkeelle
syksyllä toisen jakson jälkeen
01.12.2020. Hän olisi mielellään jatkanut aina lukuvuoden loppuun asti,
mutta alati kiihtyvä koronapandemia
sotki suunnitelmia, joten hän päätti lopulta jättäytyä hyvissä ajoin sivuun.
Lukion ruotsin kielen päätoimiseksi
tuntiopettajaksi Ulla tuli jo vuonna
2004, ja vuonna 2008 hänet valittiin
lukiomme ruotsin kielen lehtorin virkaan.
Ruotsin opettajana Ulla ohjasi opiskelijoitaan lempeän tarmokkaasti ruotsin
kielen saloihin, eikä hänen ihmisläheinen lämpönsä jäänyt keneltäkään
huomaamatta. Opetustyö – ja nimenomaan ruotsin kielen opettaminen –
oli Ullalle enemmän kuin vain palkkatyö ja oman perheen ja läheisten ohella yksi elämän suurimpia rikkauksia.
Heikompaa ja laiskempaakin opiskelijaa Ulla jaksoi kannustaa ja motivoida etenemään kurssilta toiselle eikä
kenellekään jäänyt epäselväksi ruotsin kielen merkitys ja tärkeys niin jatko-opinnoissa kuin työelämässäkään.

Yhteistyö Ullan kanssa sujui mutkattomasti, ja hänen kanssaan oli helppo jakaa
myös hyvin henkilökohtaisiakin asioita.
Jos itsellä oli huono päivä, Ulla osasi lohduttaa ja tsempata eteenpäin. Ullan jäätyä viettämään ansaittuja eläkepäiviään
työyhteisöstämme poistui samalla se äitihahmo, joka omalla olemuksellaan ja persoonallaan loi hektiseen arkeemme rauhaa ja tasapainoa. Nyt pitkän työuran jälkeen toivomme Ullalle terveyden ohella
leppoisia mökkeilyaikoja sekä koronan
väistyttyä mahdollisuutta myös ulkomaanreissuihin.

Helmi Marjanen
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STIPENDIT JA PALKINNOT
Lahjoittaja

Stipendin/palkinnon saaja

Stipendi/palkinto

Olli Sampolan rahasto

Remo Kapanen

300 €

Keravan Yhteiskoulun Seniorit,
Professori Einari Merikallion
rahasto

Suvi Zitting

250 €

Keravan yhteiskoulun
100-vuotisjuhlastipendi

Ruusu Syväniemi

500 €

Aino Raition äidinkielen stipendi

Joel Eskelin
Jani Grundström
Valeria Dobreva
Suvi Laihonen

150 €
150 €
150 €
150 €

Ylikeravan Rotaryklubi

Sini Hattuniemi
Eveliina Mustonen
Arttu Hintsala
Anton Vepsä

200 €
200 €
150 €
150 €

Teknologiateollisuuden
100-vuotisjuhlasäätion stipendi

Joel Eskelin
Remo Kapanen
Elias Pelo
Anton Vepsä
Suvi Zitting

1000 €
1000 €
1000 €
1000 €
1000 €

Ilpo Vappulan
luonnontiedestipendi

Eetu Paavola

200 €

Helsingin ortodoksinen
seurakunta

Roosa Kotavalko
Isabella Ongano
Waltteri Virtanen

100 €
100 €
100 €

Keravan seurakunta

Annika Parviainen
Alex Hardt

100 €
100 €

Lions Club Kerava,
Kauko Järvelän stipendi

Kaisa Kortelainen

200 €

Lions Club Keravan stipendi
alkavalle opiskelijalle

Taisto Haapasalo

50 €

Lions Club Keravan stipendi
jatkavalle opiskelijalle

Anton Teerioja

75 €
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STIPENDIT JA PALKINNOT
Lahjoittaja

Stipendin/palkinnon saaja

Stipendi/palkinto

Kerava-seuran stipendi

Roope Kauravaara

100 €

Historian ja yhteiskuntaopin
stipendi

Hilla Vuorinen

100 €

Etelä-Suomen Media Oy:n
stipendi

Lotta Törmänen

100 €

Keravan Pohjola-Norden ry:n
stipendi

Vilma Kilpinen

50 £

Suomi-Venäjä-seuran KeskiUudenmaan osaston stipendi

Anna Aro
Pihla Kuutschin

80 €
80 €

Keravan kokoomuksen
leijonastipendi

Nea Schwartz

50 €

Roosa Kotavalko
Karoliina Viktorov

100 €
100 €

- liikunta

Aino Honkonen
Riku Tirronen

100 €
100 €

- musiikki

Joona Hirvonen
Anna Kaartinen

100 €
100 €

- draama

Elia Ahonen
Pihla Rantanen

100 €
100 €

- tanssi

Suvi Niemelä
Tyyne Tuomivirta

100 €
100 €

Esittävän taiteen stipendi

Nea Kortelainen
Pirkko Niemistö
Helmi Riihinen

100 €
100 €
100 €

Keravan lukion
opiskelijakunnan stipendi

Aaro Juslén
Otto Pesonen

100 €
100 €

Keravan lukion
opettajakunnan stipendi
alkavalle opiskelijalle

Anni Tuomolin

100 €

Keravan lukion
opettajakunnan stipendi
jatkavalle opiskelijalle

Aino Ahola

100 €

Keravan lukion
opettajakunnan stipendi
päättävälle opiskelijalle

Kerttu Aho

100 €

Opiskelijastipendit taito- ja
taideaineissa
- kuvataide
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STIPENDIT JA PALKINNOT
Lahjoittaja

Stipendin/palkinnon saaja

Stipendi/palkinto

Lukion rehtorin stipendi
toisen vuoden opiskelijalle

Laura Mölsä
Matias Ahlfors

150 €
150 €

Suomen AFS:n Active Global
Citizen -stipendi

Veikko Finnilä

Kemia-lehti

Joel Eskelin
Remo Kapanen
Pirkko Niemistö
Eetu Paavola
Annika Parviainen
Heikki Pettinen
Venla Purho
Aaro Zitting

Suomalaisen kirjakaupan
kirjapalkinnot

Remo Kapanen
Selina Koivuranta
Minja Koivusilta
Vilja Laitasalmi
Miia Loppi
Iiris Ylinen

Suomalaisen kirjakaupan
lahjakortti

Pauliina Varjo
Eerik Alaterä

Long Play -stipeni

Hilla Vuorinen

Pohjola Nordenin
kirjapalkinto

Selina Koivuranta

Sverigekontakt i Finland rf:
kirjapalkinnot

Miia Loppi
Nella Koho

Espanjan kirjapalkinnot

Susan Bau
Kaisa Kortelainen
Eveliina Mustonen
Meri Myllykangas

Ranskan kirjapalkinnot

Lotta Törmänen

Saksan kirjapalkinnot

Jani Grundström
Sini Hattuniemi
Nina Honka
Suvi Zitting

Historian kirjapalkinto

Visa Husari
Joonatan Eskola

50 €
30 €

LUKIODIPLOMIT
Honkonen Aino, liikunta
Kahelin Lauri, liikunta
Kotavalko Roosa, kuvataide
Kotiharju Aapo, liikunta
Majava Tiia, kuvataide
Tirronen Riku, liikunta
Viktorov Karoliina, kuvataide
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YLIOPPILAAT
Syksy 2020

Kevät 2021

H
Hartikainen Rasmus Otto Aukusti
Häkli Emilia Anniina
Hämäläinen Tiiu Terttu Maria

A
Ahlgren Saara Maria
Aho Kerttu Ruusu Maria
Ahonen Elia Nova
Ahonen Otto Oskari
Ala-Viikari Helmi Maria Helena
Anttila Henna Maria
Aro Anna Sofia

J
Johansson Linda Alexandra
K
Karttunen Ronja Melinda
Keto Roosa Matilda
Klimenko Melissa Linnea
Kortelainen Tuulia Aurora
L
Laitinen Emma Liina Katariina
Latvala Kerttu Olivia
Lindsten Veera Kristiina
Linnapuomi Elia
Lämsä Verneri Matti Oliver

B
Bau Susan Emilia
D
Dianoff Ronja Maria Teresa
Dobreva Valeria Vasileva
E
Ek Maiju Emilia Kristiina
Erämaa Teemu Julius
Eskelin Joel Verneri

N
Nay H Khen

F
Fältberg Danella Josefina

P
Pelkonen Benjamin Mikael
Pesonen Ella Katariina
Purhonen Anni Janina

G
Grundström Jani Markus

R
Rusi Anni Maria Kulthida
S
Sivonen Emilia Josefiina Ilkantytär
T
Tarvainen Topi Veikko

H
Halme Leevi Sakari
Hardt Alex Konsta
Hardt Ellen Senja
Harrila Meri Kaarina
Hattuniemi Sini Eva Maria
Heino Emma Tuulia
Heinonen Aino Maria
Hell Lauri Eino Kristian
Helling Annika Elina
Hindström Tinja Maria Alexandra
Hintsala Arttu Matti
Hirvonen Joona Jaakko Juhana
Honkonen Aino Pinja Maria
Husari Visa August
Hämäläinen Iida Liina Auroora

I
Iltanen Tuuli Amanda
J
Jaakkola Ossi Aleksi
Jokinen Juuso Daniel
Juslén Aaro Veikko Iivari
Järvelä Joel Alvar Felix
Järvilehto Joonas Aleksanteri
K
Kaartinen Anna Erika
Kahelin Lauri Tapani
Kaijanen Aino Katariina
Kaijanen Antti Ilmari
Kallio Eetu Johannes
Kallio Eevi Amanda
Kampman Venla Olivia
Kapanen Remo
Kauravaara Roope Aleksanteri
Keskinen Eerika Olivia
Kilpi Ronja Aava Elisabet
Kilpinen Vilma Rebekka
Kling Kalle Kristian
Koho Nella Ida Olivia
Koivisto Malla Inka Emilia
Koivuranta Selina Saara Maria
Koivusaari Iida Kaarina
Koivusilta Minja Matilda
Koljonen Alisa Ida Johanna
Korpelainen Mikko Juha Mikael
Kortelainen Kaisa Eerika
Kortelainen Nea Susanna
Koskinen Janette Maria
Kotavalko Roosa Matilda
Kotselainen Henn-Merten
Koukonen Salli Anni Aleksandra
Kuutschin Pihla Johanna
Kuutti Saskia Inka Emilia
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YLIOPPILAAT

L
Laihonen Suvi Marja
Laine Senja Minea
Laitasalmi Vilja Aliisa Aurea
Laitinen Leevi Juha
Lamberg Veikka Santeri
Lantto Eeli Iivari
Leander Laura Emilia
Lehtikankare Anni Kristiina
Liesmala Joni Markus Nikolai
Liuksiala Inka Olivia
Loppi Miia Emilia
Luomi Vilja Tuulia
Luotonen Melissa Sofia Amanda
Lähdesmäki Jussi Kristian
M
Majava Tiia Marianne
Makkonen Mathilda Astrid Aurora
Malinen Aapo Konsta Artturi
Manninen Ella Evita Matilda
Matikka Peppi Johanna
Mattsson Anniina Matilda
Mc Gill Maisa Louise
Mustonen Hanna Eveliina
Myllykangas Meri Tuulia
N
Nevala Veera Maija
Niemelä Suvi Kristiina
Niemi Tuomas Mikael
Nieminen Eemil Rikhard
Niskanen Karoliina Johanna
Nuli Agnesa
O
Ojala Jesse Hemminki
Ongano Isabella Tatjana
Outila Mimosa Ella Maria

P
Paavilainen Pinja Aili Emilia
Paavola Eetu Kalevi
Pallari Inka Aurora
Parviainen Annika Ilona
Pelo Elias Karl Kristian
Penttinen Essi
Peri Pihla Otteliaana
Perälä Juho Aukusti
Pesonen Otto Hermanni
Piippo Isabella Rosa Marie
Purolinna Auli Emilia
Pöyri Sampo Matias

Toissalo Roosa Jenny Sofia
Tolonen Ella Katariina
Tsokkinen Tarina Kaneli
Tuokko Aki Aleksi Tino
Tuomainen Ville Valtteri
Tuomivirta Tyyne Emilia Terontytär
Turunen Jenina Emilia
Törmänen Lotta Iida Elina
U
Uski Mari Riia

V
Vasarainen Rosa Maria
R
Vatanen Anni Maija Susanna
Ralli Juho Aku Elias
Vepsä Anton Aavo
Rantala Vesa Matti
Vepsäläinen Viivi Suvi-Tuulia
Rantanen Pihla Mea Marlene
Vesterbacka Aleksi Matias
Rinne Juho Aukusti
Vihavainen Veera Susanna
Rusi Kiia Inka Orvokki
Viktorov Karoliina
Viljamaa Milja Maria
S
Virtanen Anna Jojie
Saarelainen Roosa Reetta Eveliina Virtanen Waltteri Ville Olavi
Salmivaara Arttu Eemeli
Voutilainen Teemu Sakari
Salo Rosa Emilia
Vuorema Mirva Elanor
Schwartz Nea Johanna
Vuorinen Hilla Maija Rebecca
Seppälä Viivi Linnea
Vuoristo Annika Katariina
Silander Nooa Mikael
Väistö Helmi Khaimuk
Sinkkonen Elmeri Mauno Juhani
Väisänen Peppi Matilda Helena
Sironen Eetu Viljam
Sydänmaanlakka Otto
W
Syväniemi Ruusu Maria
Weck Milona Alexandra
Säämänen Sampo Dulyaphon
Y
T
Yli-Hongisto Ella Roosa
Taavitsainen Emilia Milla Maria
Ylinen Iiris Kukka Maaria
Tamminen Jenna Emilia
Tapio Henrik Xue Song
Z
Tiirola Hanna Marjatta
Zitting Suvi Iida Sofia
Tikkanen Nanna Sofia
Timonen Veeti Emil
Å
Tirronen Katri Janette
Åberg Isa Eriikka
Tirronen Riku Juhani
Tissarinen Maija Katriina
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HENKILÖKUNTA LUKUVUONNA 2020-2021
Ahonen Roope, kuraattori
Brunila-Kovanen Anu, biologia, maantiede
Bäckman Sindy, ruotsi
Espo Teemu, matematiikka, filosofia
Hakamäki Leena, englanti
Havukainen Paula, äidinkieli ja kirjallisuus
Heikkinen Janne, kouluisäntä
Hokkanen Paula, evankelis-luterilainen uskonto, psykologia
Hämäläinen Roosa, psykologi
Hänninen Anne, espanja
Hästbacka Hannu, historia, yhteiskuntaoppi
Jarho Elina, ranska, englanti
Kallio Juho, englanti, filosofia
Kallunki Emma, lukiotsemppari
Karesti Kim, matematiikka, fysiikka
Karhu Teija, opintosihteeri
Kautto Eveliina, kemia, matematiikka
Koivumies Sanna, venäjä, englanti
Kortemäki Jarkko, matematiikka
Kurri Terhi, opinto-ohjaaja
Kurvinen Taina, kemia, matematiikka
Laitila Emmi, psykologia, filosofia, evankelis-luterilainen uskonto, elämänkatsomustieto,
Lasonen Emma, ruotsi
Lähde Riitta, englanti
Meriläinen Ari, virka-apulaisrehtori, matematiikka, tieto- ja viestintäteknologia
Mikkonen Paula, ruotsi, saksa
Myllyluoma Ulla-Maija, musiikki, ilmaisutaito
Mälkönen Eija, ruotsi
Raevuori Vappu, terveydenhoitaja
Rajajärvi Anu, historia, yhteiskuntaoppi, yrittäjyys
Ranta Noora, opinto-ohjaaja
Rihu-Lehtinen Katja, äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä
Ripatti Hanna, kuvataide
Ronkainen Herkko, äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä
Ruottu Tuomas, psykologia
Saarelainen-Szwedyc Senja, liikunta, terveystieto
Saaristo Hilkka, biologia, maantiede
Saletta Sirpa, englanti
Savenius Esa, liikunta, terveystieto
Schroderus Anne, apulaisrehtori, matematiikka, fysiikka
Sikkilä Timo, äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä
Sinkko Nina, opinto-ohjaaja
Still Marja, opintosihteeri
Toivanen Sami, matematiikka, fysiikka
Tuomi Pertti, rehtori, historia, yhteiskuntaoppi
Törrönen Satu, erityisopettaja
Varetsalo Ulla, ruotsi
Vaara Sanna, ranska, englanti
Vehter Marjo, matematiikka, fysiikka, kemia
Vepsä Juha, kouluisäntä
Vidgrén Tarja, saksa
Vuorenmaa Elisa, koulutussuunnittelija
Väinölä Saara, englanti
Åström Kaisu, historia, yhteiskuntaoppi

Charlotta Pollari

