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KATSAUS LUKUVUOTEEN 2021-2022
Takaisin normaaliin. Niin kai voisi kiteyttää päättymässä olevan lukuvuoden keskeisen teeman.
Korona koetteli lukiokoulutusta lukuvuoden aikana
vielä kovalla kädellä, vaikka pandemia olikin, kiitos rokotusten ja lukiolaisten säntillisen maskien
käytön, jo hiljalleen hiipumassa. Taudin viimeisin
huippu Keravan lukion osalta kuitenkin koettiin
vielä keväällä vanhojen tanssien jälkihuumassa. Kun
rajoitukset purettiin, korona pyrki ottamaan meistä
uudelleen niskalenkin.
Päättymässä oleva lukuvuosi saatiin syksyllä
aloittaa lähiopetuksessa. Myös joulun jälkeinen aika
on saatu opiskella lähiopetuksessa, vaikka synkkiä
pilviä ministeritason suunnasta maalailtiinkin lähiopetuksen vaarallisuudesta. Paluu kokoaikaiseen
lähiopetukseen on myös merkinnyt sitä, että lukiokoulutuksen perinteitä on jälleen päästy toteuttamaan. Abiturientit viettivät keväältä siirtyneitä vanhojen tanssejaan lokakuussa 2021 sekä penkkareita
kevään yo-kirjoitusten jälkeen maaliskuun lopussa
2022. Toisen vuoden opiskelijat puolestaan pääsivät
viettämään omaa vanhojen päiväänsä lähes aikataulussa huhtikuun lopussa 2022. Myös perinteiset
liikunnan leirikoulut pystyttiin toteuttamaan. Osa
niistä toteutettiin kuitenkin eri ajankohtana lukuvuotta kuin alun perin oli suunniteltu. Koronapandemia vaikutti siis edelleen lukion toimintaan. Ei
kuitenkaan niin paljon kuin aikaisempina vuosina.
Koronan kanssa oli opittu elämään. Oli siirrytty
uuteen normaaliin. Arvata kuitenkin saattaa, että
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koronan jälkilaskua tulemme maksamaan vielä useiden vuosien ajan.
Juuri kun koronasta oltiin pääsemässä eroon ja
aurinko tuntui paistavan pilvien takaa, iski uusi
vitsaus. Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Kyseinen
väkivaltainen tunkeutuminen järkytti suuresti
meitä kaikkia. Mielessä häilyi epäusko. Voiko tämä
olla mahdollista. Kevään 2022 osalta konkreettiset
vaikutukset lukion osalta olisivat kuitenkin vähäiset.
Valmiutta kohotettiin sekä alettiin valmistautua
pahimman varalla samalla, kun kuitenkin vakuuttelimme itsellemme ja toisillemme, että konkreettista
uhkaa ei ole olemassa. Mieli ei kuitenkaan aina usko
faktoja ja vakuutteluja ja moni kokikin tilanteen
henkisesti raskaaksi. Toukokuussa Suomi päätyi
historialliseen ratkaisuun ja haki NATO jäsenyyttä.
Tulevaisuus näyttää ovatko Suomen turvallisuuden
vahvistamiseksi tehdyt ratkaisut oikeita.
Lukuvuoden 2021-2022 alussa otettiin lukiokoulutuksessa käyttöön uusi opetussuunnitelma. Syksyllä
lukiossa opintonsa aloittaneilla opiskelijoilla kurssit korvautuivat opintojaksoilla ja opintopisteillä.
Aiemmin saman laajuisten kurssien tilalla saattoikin
olla saman oppiaineen useammasta moduulista tai
useamman eri oppiaineen moduuleista koottu opintojakso. Eniten opiskelijoille, opettajille sekä työjärjestyksen tekijälle haastetta tuottivat laajuudeltaan
parittomat opintojaksot, jossa opintojaksosta
toiseen siirrytään eri aikaan kuin valtaosassa muita
opintojaksoja. Keravan lukiossa vanhoja rakenteita
lähdettiin uudistamaan maltillisesti. Laajoja monta
oppiainetta yhdistäviä opintojaksoja ei laadittu,

vaan päädyttiin hitaamman uudistamisen kautta tapahtuvaan toimintaan. Keskeistä oppimisessa ovat
kuitenkin muut seikat kuin keinotekoisesti luodut
ja usein toimimattomat rakenteet. Lisäksi uuden
opetussuunnitelman keskeinen idea, hyvinvointi on
uudistuksessa jäänyt vahvasti torsoksi. Oppisisältöjä on paisutettu ja pakollisten opintojaksojen määrä
on pysynyt ennallaan, kun oikea tie olisi ollut karsia
sisältöjä ja lisätä opiskelijan mahdollisuutta valita
itseään kiinnostavia ja omaa urasuuntautuneisuuttaan tukevia oppisisältöjä. Kuin kuriositeettina julkaistiin lukuvuoden aikana raportti lukioiden tuntijakokokeilusta, kokeilusta, jossa Kerava oli mukana
yhtenä kokeilupaikkakuntana. Raportti julkaistiin,
mutta opetussuunnitelmauudistuksessa ei kyseistä
kokeilua ja sen tuloksia olla hyödynnetty.
Syksyllä 2021 astui myös voimaan laki oppivelvollisuuden laajentumisesta sekä maksuttomasta toisesta asteesta. Uudistus toi tullessaan merkittävän
määrän lisätyötä paitsi opettajille myös lukiokoulutuksen hallinnolle. Opetuksen maksuttomuuden
lisäksi kaikki oppimateriaalit ovat uudistuksen myötä opiskelijoille maksuttomia, joka tuo merkittävän
lisäkustannuksen koulutuksen järjestäjille. Opiskelijoiden opinnoissa etenemistä tulee lisäksi uudistuksen myötä seurata entistä tarkemmin ja poikkeamiin puuttua. Opiskelija ei myöskään voi enää erota
lukiosta, jos hänellä ei ole uutta opiskelupaikkaa,
johon hän siirtyy suorittamaan oppivelvollisuuttaan.
Kyseinen velvoite kuitenkin raukeaa lukio-opintojen
puolivälissä opiskelijan täyttäessä 18 vuotta, joten
lain todelliset vaikutukset ovat siltä osin nähtävissä
vasta tulevina vuosina. Oikeus maksuttomiin oppi-
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materiaaleihin opiskelijalla on sen vuoden loppuun,
jolloin hän täyttää 20 vuotta. Valtion lupaama
täyskompensaatio kustannusten nousulle ei ensimmäisen vuoden kokemusten perusteella kata
kuin korkeintaan kaksi kolmasosaa aiheutuneista
kustannuksista. Poliittista päätöksentekijää tuntuu
muutenkin vaivaavan realiteettien puute tai vauhtisokeus. Juuri toteutettujen uudistusten lisäksi
olla toteuttamassa uudistusta kaksoistutkinnosta.
Opiskelija voisi suunnitelmien mukaan hakeutua
suoraan opiskelemaan kaksoistutkintoa lukiotutkinnon ja ammattitutkinnon säilyessä kuitenkin omina
erillisinä tutkintoinaan. Tulevaisuudessa olemme
kuitenkin viisaampia tämänkin uudistussuunnitelman käytännön vaikutuksista.
Ei vuotta ilman uudistuksia ylioppilastutkinnossa.
Näin kai voisi sanoa. Keväällä 2022 ylioppilastutkinnon suorittamisen aloittaneiden kokelaiden tulee
suorittaa tutkintotodistuksen saadakseen viisi
aineitta entisen neljän sijasta. Kirjoitettavat aineet
säilyvät tutkinnossa kuitenkin entisellään äidinkielen ja kirjallisuuden tai suomi toisena kielenä ja
kirjallisuus -kokeen ollessa edelleen kaikille pakollinen. Lisäksi opiskelija valitsee neljä muuta ainetta
seuraavista: toinen kotimainen kieli, vieras kieli,
matematiikka ja reaaliaineen koe. Tutkintoon voi sisältyä vain yksi koe kussakin oppiaineessa ja yhden
kokeen tulee edelleen perustua vaativamman tason
oppimäärään. Uudistuksen yhteydessä myös tutkinnon vanhenemista koskeva sääntö muuttui. Tutkinnon uudelleen aloittaessaan siihen voi sisällyttää
hyväksyttyjä kokeita aikaisemmasta tutkinnosta
kolmen vuoden ajan. Tulevaisuudessa tutkintoon

kuuluvat kokeet myös muuttuvat oppivelvollisille
maksuttomiksi.
Lukuvuoden päätteeksi Keravan lukiosta valmistui
161 uutta ylioppilasta. Ylioppilaskirjoitusten tuloksiin voidaan olla varsin tyytyväisiä. Keravan lukio
sijoittuu lukiovertailussa valtakunnalliselle keskiarvolle. Parhaimmat tulokset isoista kirjoitusaineista
saavutettiin pitkässä matematiikassa, englannin
pitkässä oppimäärässä sekä äidinkielen ja kirjallisuuden kokeessa.
Lukuvuoden aikana on myös avattu kokonaan uusia
uria. Keravan lukio hyväksyttiin Erasmus+ akkreditoiduksi oppilaitokseksi. Kyseinen hyväksyntä tarkoittaa sitä, että lukiolla on käytännön mahdollisuus
päästä mukaan Euroopan unionin rahoittamiin kansainvälisyyshankkeisiin. Lukiolle myös myönnettiin
hankerahaa paitsi päättymässä olevan lukuvuoden
niin myös lukuvuoden 2022-2023 aikana toteutettaviin hankkeisiin. Lukuvuoden 2021-2022 aikana pääpaino on ollut tulevien hankkeiden suunnittelussa.
Pisimälle tältä osin päästiin yhteistyön rakentamisessa italialaisen Liceo Calini Brescian sekä ranskalaisen Lycée Victor Duruyn kanssa. Suunniteltujen
yhteistyöhankkeiden konkreettinen toteutus tapahtuu lukuvuoden 2022-2023 aikana. Tällöin myös
opiskelijat pääset käytännössä mukaan yhteiseen
kumppanuusoppilaitosten kanssa toteutettavaan
toimintaan. Osana Erasmus+ ohjelmaa Keravan lukiossa myös vieraili yksi opettaja Saksasta sekä neljä
opettajaa Italiasta job shadowing jaksolla.
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Keravan lukion ensisijaisten hakijoiden määrä
romahti keväällä 2021. Kevään 2022 osalta tilanne on hieman valoisampi. Ensisijaisten hakijoiden
määrä kasvoi jonkin verran jääden kuitenkin vielä
melko kauas tavoitellusta hakijamäärästä. Kilpailu
opiskelijoista ja erityisesti hyvistä opiskelijoista
tulee entisestään kiristymään lähivuosina. Olemme
siten jälleen vakavan pohdinnan edessä, mitkä ovat
oppilaitoksemme vahvuuksia, joilla voimme houkutella opiskelijoita. Opiskelijatyytyväisyyskyselyssä
Keravan lukion vahvuuksiksi opiskelijat ovat erityisesti nostaneet turvallisuuden, hyvän yhteisöllisen
ilmapiirin sekä hyvän logistisen sijainnin ja tiiviin
työjärjestyksen. Oheisten vahvuuksien joukkoon
on tulevaisuus huomioon ottaen syytä lisätä myös
kansainvälisyys.

vain arvailla. Niin paljon, kuin viimeksi kuluneet
vuodet ovatkin poikenneet siitä, mitä olisimme
toivoneet niiden olevan, ovat kyseiset vuodet myös
opettaneet meille paljon. Opittu on ainakin se, että
ihminen on sopeutuvainen. Kykymme sietää kriisejä
ja poikkeusoloja on kasvanut merkittävästi. Toisten
ihmisten auttaminen, yhteisöllisyys sekä luonnossa
liikkuminen ovat nousseet keskiöön monen ihmisen
elämässä tässä muuttuneessa maailmassa. Myös
opetus ja oppiminen on muuttunut. Vastaavanlaista
digiloikkaa olisi tuskin tapahtunut normaalioloissa.
Etäopetusta tultaneen hyödyntämään tulevaisuudessakin osana normaalia opetusta. Kuitenkin,
vaikka etäopetus on tullut jäädäkseen, poikkeusolot
ovat myös kirkastaneet lähiopetuksen erityisen
arvon. Ihminen on viime kädessä yhteisöllinen eläin.

Oppilaitos täytti kuluneena lukuvuonna 100 vuotta,
tai oikeastaan oppilaitoksen edeltäjä Keravan yhteiskoulu täytti 100 vuotta. Virallinen juhlan ajankohta olisi ollut marraskuussa 2021, mutta korona sotki
myös tämän suunnitelman. Keravan yhteiskoulu
nimistä oppilaitosta ei enää virallisesti ole olemassa, joten juhlavuotta vietettiin Sompion koulussa,
jonka juuret myös ovat kyseisessä oppilaitoksessa
ja jonka toiminnot nykyisin sijoittuvat samaan juuriltaan alkuperäiseen koulurakennukseen. Lukio vietti
kyseistä siirtynyttä juhlapäivää 29.4.2022 päivään
sopivalla tavalla tanssien vanhojen tansseja.

Haluan kiittää koko oppilaitoksen henkilökuntaa,
opiskelijoita sekä yhteistyökumppaneita kuluneesta
lukuvuodesta 2021-2022. Poikkeusolojen keskellä
olette panneet peliin parhaan osaamisenne sekä
tarmonne yhteisen hyvän saavuttamiseksi. Haluan
myös toivottaa kaikille oikein hyvää, levollista ja aurinkoista kesää. Työntäyteisen lukuvuoden jälkeen
on aika ansaittuun lepohetkeen. Lisäksi erityinen
kiitos lisäksi kaikille niille, jotka ovat lahjoittaneet
stipendejä tai muita tunnustuspalkintoja oppilaitoksemme opiskelijoille.

Kesä tulee. Pandemian kanssa on opittu elämään.
Se tulee olemaan seuranamme vielä tulevanakin
lukuvuonna ainakin jossakin muodossa. Venäjän
aggressiivinen ulkopolitiikka. Sen vaikutuksia voi

Pertti Tuomi, rehtori
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KANSAINVÄLINEN TOIMINTA: ERASMUS+ PROJEKTI
Erasmus+ akkreditointi
Keravan lukiolle on myönnetty Erasmus+ -akkreditointi, joka on voimassa 1.3.2021-21.12.2027. Akkreditoinnin lisäksi Keravan lukio on saanut Opetushallituksen kansallisen toiminnan kautta myöntämää
Erasmus+ KA121-SCH -ohjelman hankerahaa 32 742
kansainvälisen toiminnan kehittämiseen. Hankeraha
on tarkoitettu Saksan Aschersleben-yhteistyöhön
sekä Rooman leirikoulun järjestämiseen.
Lisätietoa Erasmus+ -ohjelmasta:
www.oph.fi/erasmusplus
Erasmus+ projektien kuulumisia
Koulumme sai Erasmus+ akkreditoinnin viime
syksynä. Tämä tarkoittaa, että olemme jäseniä
kansainvälisessä Erasmus+-verkostossa ja toteutamme monivuotisia ja suunnitelmallisia hankkeita.
Organisaatiot, joille myönnetään akkreditointi,
saavat muodollisen tunnustuksen siitä, että organisaation kansainvälinen toiminta täyttää Euroopan
komission laatuvaatimukset. Tulevana hankekautena 2021-2027 ohjelmassa painotetaan inkluusiota, digitaalisuutta ja ympäristövastuullisuutta.
Nämä painopisteet mielessä olemme jo aloittaneet
useampia hankkeita eripuolella Eurooppaa sijaitsevien koulujen kanssa.
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Italia, Palmi
Keväällä 2022 aloitimme yhteistyöhankkeen eteläitalialaisen lukion ”Istituto Istruzione Superiore
Einaudi-Alvaron” kanssa. Koulu sijaitsee Palmin
kaupungissa Calabrassa. Hankkeen teemana on
virtuaalisena matkaoppaana toimiminen ja esittelemme puolin ja toisin kotipaikkakuntiemme ja
ylipäänsä maidemme tärkeitä kohteita. Suomesta
esittelyissä painottuu mm suomalaisen luonnon monimuotoisuus ja merkitys. Kymmenen hengen opiskelijaryhmät ovat tavanneet jo kerran virtuaalisesti
ja esitelleet omia kotipaikkakuntiaan. Liikkuvuudet
hankkeessa sijoittuvat tulevalle lukuvuodelle.
Ulla-Maija Myllyluoma ja Paula Mikkonen, projektin
vastuuopettajat
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Italia-projekti muodin parissa
Lukiomme projekti Pohjois-Italialaisen lukion
(Istituto D’Istruzione Superiore Caterina Caniana)
kanssa suuntautuu Bergamoon. Projekti suunnitellaan muotiteeman ympärille. Suunnitelmana on,
että sekä meidän että italialaisen lukion opiskelijat
suunnittelevat vaatteen tai vaatekokonaisuuden.
Työn suunnittelussa otetaan huomioon ekologisuus
ja eettisyys. Toteutamme siis vaatteet esim. kierrätysmateriaaleista ja tutustumme vaateteollisuuteen
kankaan synnystä aina sen jätteeksi siirtymiseen
asti. Kyseessä on lukiolaisten kuvataiteen opintoihin
rinnastettava kokonaisuus. Tavoitteena on projekti,
jos tarvitaan silmiä avaavaa luovuutta, kekseliäisyyttä ja kuvataiteellista motivaatiota.
Projekti toteutetaan lukuvuonna 2022-2023.
Projekti saa rahoitusta Erasmus+ ohjelmasta.
Hanna Ripatti ja Leena Hakamäki, projektin
vastuuopettajat

Eemil Tikkanen

Jilla Kaarema

Siiri Oksanen

Vilma Koivuranta
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Vieraita Ranskanmaalta
Huhtikuussa käynnistyi Erasmus+ -yhteistyö ranskalaisen Mont-de-Marsanin ja Ke-ravan lukion
kesken. Yhteistyössä on tarkoitus löytää uusia,
innovatiivisia pedagogi-sia lähestymistapoja ja
keinoja englannin opetukseen, kun opiskelijoilla on
eri syistä johtuvia oppimisvaikeuksia, esim. lukivaikeutta. Hankkeessa kehitetään myös sa-manaikaistai yhteisopettajuutta. Keravalla tätä on toteutettu
jo vuosia aineenopet-tajan ja erityisopettajan
samanaikaisopetuksena hitaammin etenevässä, ns.
rauta-lankaryhmässä. Yhteisopettajuus mahdollistaa tuen tarjoamisen välittömästi, kun siihen on
tarvetta.
Erasmus+ -rahoitus mahdollistaa opiskelijoiden ja
opettajien vastavuoroiset vierailut kumppanuusmaissa. Suomesta ensimmäinen vierailu toteutuu
syyslukukaudella 2022 ja Ranskasta tulee opiskelijoita Suomeen keväällä 2023. Lukuvuoden aikana
työskennellään ja pidetään yhteyttä myös virtuaalisesti.
Yhteistyön tavoitteena on rohkaista opiskelijoita
käyttämään kieltä eri tilanteissa. Kieli on kuitenkin
ennen muuta vuorovaikutuksen väline. Kurssien
teemoja, kuten yhteiskunta sekä koulutus ja työelämä, käsitellään toiminnallisesti ja opiskelijalähtöi-sesti. Kansainvälinen yhteistyö rikastuttaa
kielen opiskelua. Lisäksi opiskelijat saavat kontakteja ja kokemuksia.
Sebastien Laurent ja Pascale Dufau ovat Victor Duruyn lyseossa englannin ja
ranskan opettajia. Opettajien autonomia, sitoutuminen ja digitaalinen opetusmateriaali jäivät heille erityisesti mieleen.

Mont-de-Marsanin lukiosta Keravalla vierailivat
englannin opettaja Sebastien Lau-rent sekä ranskan opettaja Pascale Dufau. Jatkossa yhteistyöhön
tulee mukaan myös sikäläinen erityisopettaja.
Ranskalaiset vieraat tutustuivat viikon aikana suomalaiseen koulutusjärjestelmään sekä seurasivat
eri oppiaineiden opetusta lukiolla. Viikkoon mahtui
myös tapaamisia Erasmus+ -hankkeesta kiinnostuneiden opiskelijoiden sekä opiskelijakunnan edusta-jien kanssa.
”Odotamme paljon yhteistyöltämme. Olemme saaneet yhteistyökumppanin, jolla on meitä enemmän
kokemusta Erasmus+ -hankkeista, joten heiltä voi
oppia paljon hanketoiminnastakin”, toteavat Lähde
ja hänen tunneillaan samanaikaisopettajana toimiva erityisopettaja Satu Törrönen. Keravan lukion
hankesuunnitelma sai run-saasti vastakaikua eri
Euroopan maista ja voi olla, että Ranskan lisäksi
yhteistyötä käynnistellään myös Espanjan ja Itävallan kanssa.
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Saksalaisen opettajan Tobias Mintertin vierailu
Keravan lukio on mukana kansainvälisessä Erasmus+-ohjelmassa, josta Keravan lukio saa EU-rahoitusta kansainvälisen toiminnan järjestämiseen.
Kyseisen ohjelman myötä myös lukiolle saapuu
ohjelmakauden aikana yksittäisiä kansainvälisiä
vieraita sekä vierailijaryhmiä.
Marraskuussa 1.-5.11.2021 lukiolla vieraili saksalainen Tobias Mintert, englannin ja liikunnan opettaja.
Hän vieraili eri oppiaineiden tunneilla seuraamassa
opetusta (job shadowing) ja kirjoitti kokemuksistaan
raportin.
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KANSAINVÄLINEN TOIMINTA: TANSANIA PROJEKTI
Tansania projektin kuulumisia
Vierailu Mondulin Eluwai Primary Schoolissa Tansaniassa syksyllä 2019 herätti opiskelijoissa vahvan
tarpeen auttaa koulun opiskelijoita puhtaan veden
haasteiden kanssa ja jo tuolloin aloitettiin hanke,
jossa kerättiin varoja vesitankkien hankinnassa
koulun pihapiiriin. Korona hidasti varainkeruuta,
mutta nyt syyskuussa 2021 tempaistiin pystyyn
kahvila, jossa kerättiin varoja myymällä vesipisaroita euron hintaan. Pienistä puroista syntyvät suuret
joet ja niin tälläkin kertaa. Vesipisaratarrat villitsivät
opiskelijat ja saimme kerättyä huomattavan sum-

man vesitankkikassaaan niiden, sekä tottakai mokkapalojen ja tansanialaisten korvakorujen myynnillä.
Kiitos kaikille osallistujille! Asante sana! Vesitankit
on nyt hankittu ja ne odottavat paikalleen asennusta
Mondulissa. Syksyllä 2022 opiskelijaryhmä suuntaa
Tansaniaan seuraamaan tilannetta.
Maaliskuussa vietettiin maailmanlaajuista vesipäivää, jonka kunniaksi pidimme ruokalassa vesiaiheisen tietokilpailun. Kysymyksiä esitettiin mm
vedenkulutuksesta ja puhtaan veden saatavuudesta
ja samalla lisättiin tietoisuutta veteen liittyvistä

haasteista ilmastonmuutoksen ja ihmisen käyttäytymisen myötä . Kahviloita pidettiin vuoden aikana
useampiakin. Vuoden 2022 ensimmäisen kahvilan
tuotto suunnattiin maailmantilanteen vuoksi suoraan SPR:N kautta Ukrainaan. Toivotimme myös
toisillemme rauhaa ja rakkautta erilaisin terveisin
rauhankyyhkyjen siivin. Vuoden viimeisen kahvilan
teema oli jälleen vesi ja kahvilan myynnillä kustannetaan Mondulin vesitankkien täyttäminen sitten
syyskuussa.

Vesitankit ovat täällä! Maailman vesipäivää vietettiin tiistaina ja tänään saimme viestin Tansanian Mondulista, että Keravan lukiolaisten avulla hankittuja
vesitankkeja aletaan laittaa paikalleen Eluwai Primary Schoolin pihalle! Kiitos
teille kaikille! Asanteni sana! #worldwaterday #pamoja #puhdasvesi
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Tansania kahvila
Tansania-ryhmä järjestI lukuvuoden ensimmäisen tapahtumansa, Tansania-kahvilan torstaina
9.9.2021. Kahvilassa myytiin perinteiseen tapaan
mokkapaloja, rocky roadia, kahvia/teetä sekä tansanialaisia käsintehtyjä korvakoruja.
Kaksi vuotta sitten lukiolaiset kävivät istuttamassa Tansanian Arushassa lukiollamme ja muualla
Keravalla myymiämme grevalia-puun taimia. Kerava-metsä kasvaa ja voi hyvin. Siitä pidetään hyvä
huoli ja puiden alla kasvatetaan kotitalouksille
vihanneksia.
Viime vuonna aloitimme vesiprojektin, jonka avulla keräämme varoja erityisesti Mondulin Elauwai
Primary Schoolille hankittaviin vesitankkeihin.
Riippuen saatavista varoista, tankkeja voidaan
hankkia myös muille Mondulin alueen kouluille. Ilmastonmuutos vaikeuttaa elämää Mondulin alueella.
Sateet eivät tule ajallaan tai ne tulevat hyvin pieninä
tai liian voimakkaina kerrallaan. Vedenkantomatkat
pitenevät ja vievät aikaa myös lasten koulunkäynniltä. Sadevettä keräävien tankkien avulla koululaiset
saavat puhdasta vettä juodakseen ainakin koululla.
Tansania-kahvilassa myytiin vesipisaroita tarrojen
muodossa. Niitä ostamalla tuettiin vesiprojektia ja
tarran sai ostaa itselleen tai lahjaksi muille, kavereille tai sukulaisille.
Tansania-ryhmän puolesta;
Ulla-Maija Myllyluoma

14

MUSIKAALI SYKSYLLÄ 2021
Syksyllä 2021 toteutettiin lukiolaisten musikaali
"Kaikki laulaa" korona-ajan keskellä. Rajoituksista
huolimatta esitys valmisteltiin ja toteutettiin innolla
ja ilolla. Musikaalin ohjaajan sanat käsiohjelmassa
toivottivat katsojat tervetulleiksi esitykseen.
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Ohjaajan sanat
Hei ja tervetuloa teatteriin!
Totta puhuen en ole tätä kirjoittaessani varma,
istutko sinä, hyvä lukijani, tällä hetkellä Keravan
lukion salissa vai kotonasi tietokoneen äärellä. Olet
kuitenkin astumassa teatterin taikamaailmaan
riippumatta omasta olinpaikastasi.
Kohta näkemäsi musikaali on lukiolaisten omaa
käsialaa käsikirjoituksesta lavastukseen, puvustukseen, musiikkeihin ja lyriikoihin asti. On ollut
ilo ohjata tätä prosessia ja nähdä, miten Keravan
lukiosta on kuoriutunut huikean tehokas teatterikone, joka yllätti kerta toisensa jälkeen lahjakkailla
ja motivoituneilla nuorillaan, ammattiinsa intohimoisesti suhtautuvilla opettajillaan ja joustavalla
henkilökunnallaan. Näissä puitteissa on hyvä tehdä
teatteria, sillä vaikka teatterin ensisijainen pyrkimys onkin katsojan ja esiintyjän kohtaaminen, mikä
näissä oloissa ei valitettavasti ole täysin varmaa,
myös työryhmän sisällä tapahtuvat kohtaamiset,
ymmärryksen, oivalluksen ja kumppanuuden kokemukset, ovat tärkeitä ja ainutlaatuisia juuri teatterin
tekemiselle.
Toivotan sinulle oikein mukavaa teatterikokemusta!
Marko Kokko
Ohjaaja
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OPISKELIJOIDEN
KUVATAITEEN TÖITÄ

Aleksi Karhi

Emma Rantakari
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Vilma Koivuranta

Emma Arpiainen
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Maria Hakarinne
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WANHOJEN TANSSIT KEVÄÄLLÄ 2022
Meidän eka vuosi Kelussa kului vauhdilla, ja jo
ykkösvuonna käytävillä saattoikin kuulua hermostuneita keskusteluja pareista ja mekoista. Siinä
vaiheessa varmasti suurella osalla meistä oli jo
katse kohti vuoden 2022 kevättä, meidän wanhojen
tansseja. Tansseja siirrettiin ja kaikki oli epävarmaa.
Onneksemme lopulta kuitenkin kaikki saatiin järjestettyä.
Wanhojen työryhmällä oli paljon muistettavia ja
hoidettavia asioita, joten hommia oli paljon. Onneksi
työryhmässä oli mukana paljon erilaisia ihmisiä,
joten vastuuta oli helppo jakaa jokaisen vahvuuksien
mukaan. Tietysti koulumme opettajista oli paljon
apua. Työryhmässä fiilis oli hyvä ja keskustelua
käytiin paljon. Onnistunut yhteistyö oli avain koko
tanssien onnistumiseen!
Itse tanssipäivä on ehdottomasti yksi lukion ja
tähän astisen elämämme kohokohdista. Wanhat on
yhteisöllinen juhla ja sinä päivänä kaikilla oli hymy
herkässä.
Nita Kallio, Enna Rokka & Jenna Nieminen
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PENKKARIT
Meidän eka vuosi Kelussa kului vauhdilla, ja jo
ykkösvuonna käytävillä saattoikin kuulua hermostuneita keskusteluja pareista ja mekoista. Siinä
vaiheessa varmasti suurella osalla meistä oli jo
katse kohti vuoden 2022 kevättä, meidän wanhojen
tansseja. Tansseja siirrettiin ja kaikki oli epävarmaa.
Onneksemme lopulta kuitenkin kaikki saatiin järjestettyä. Wanhojen työryhmällä oli paljon muistettavia ja hoidettavia asioita, joten hommia oli paljon.
Onneksi työryhmässä oli mukana paljon erilaisia
ihmisiä, joten vastuuta oli helppo jakaa jokaisen
vahvuuksien mukaan. Tietysti koulumme opettajista oli paljon apua. Työryhmässä fiilis oli hyvä ja
keskustelua käytiin paljon. Onnistunut yhteistyö
oli avain koko tanssien onnistumiseen! Itse tanssipäivä on ehdottomasti yksi lukion ja tähän astisen
elämämme kohokohdista. Wanhat on yhteisöllinen
juhla ja sinä päivänä kaikilla oli hymy herkässä.
Nita Kallio, Enna Rokka & Jenna Nieminen
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HYVINVOINTIVIIKKO JA LUKUVIIKKO
Hyvinvointiviikko
Marraskuussa 2021 vietettiin hyvinvointiviikkoa.
Kuraattori Roope ja lukiotsemppari Emma suunnittelivat monipuolisen ohjelman viikkoa varten. Koko
viikon oli lukiolaisille tarjolla aamupuuro klo 7.50
- 8.20 keittiöväen tarjoilemana. Hiljainen välitunti
toteutettiin viikon aikana lähes joka päivä. Tällöin
auditorioon sai mennä lepäämään ja rentoutumaan
välitunnin merkeissä. Iltapäiväaktiviteetteina oli retket lähiluontoon ja lautapelejä. Lisäksi loppuviikosta
oli koulun vieraana Moctailbaari ja viikon lopuksi
etsivä nuorisotyö, Ohjaamon ja Nuorten aseman väli
oli järjestänyt toimintapisteitä hyvinvointiin liittyen.
Opiskeluympäristössä oli myös vinkkejä ja linkkejä
erilaisista opiskeluhyvinvointiin liittyvistä teemoista.

Lukiotsemppari Emma Kallunki

Hyvinvointiviikon matka lähiluontoon
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Lukuviikko & Teemu Keskisarja
Keravan lukiossa vietettiin lukuviikkoa 11.–19.4.
Lukuviikon tarkoituksena oli muistuttaa lukemisen
tärkeydestä ja monipuolisen lukutaidon merkityksestä sekä antaa lukemaan innostavia kirjavinkkejä.
Lukuviikkoa ideoi ja organisoi yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä sekä opiskelijakunta. Opiskelijakunnan hallituksen jäsenen Juulia Isoherrasen mukaan
lukuviikkoa ryhdyttiin organisoimaan innolla. Formissa toteutettu kirjavinkkien kysely tuotti runsaasti
vastauksia niin opiskelijoilta kuin opettajiltakin.
Opiskelijat huolehtivat myös, että kirjallisuus eri
muodoissaan on esillä lukuviikolla päivittäin koulun
keskusradion kautta.

Keskisarjan mielestä tutkimuksessa sotahistoria
korostuu liikaa. Sen sijaan Suomen historian tärkein
ja myönteisin käänne oli kielitaistelu, sillä suomalaisuusliike toi suomalaisille ihmisarvon ja tasa-arvon.

5. jakson alussa toteutettu perinteinen jaksonaloituskaraoke sai sekin innostuneen vastaanoton. Musiikin ohella estradi oli vapaa myös runon esittäjille.
Opiskelijoiden pyynnöstä runokaraoke toteutettiin
toistamiseen parin viikon kuluttua.

Tuleville historioitsijoille Keskisarja antoi neuvoksi,
että lähdekritiikki on historioitsijan paras työkalu.
Omasta päästä ei saa keksiä, mutta luovuus on välttämätöntä. Pyrkimys kertomiseen erottaa historioitsijan tutkijasta. Paikat kertovat myös. Keskisarja rakentaa itselleen ensin mielenmaiseman ja käy sitten
paikan päällä. Ei se välttämätöntä ole kuitenkaan.

Idea lukuviikkoon lähti Lukukeskuksen organisoimasta valtakunnallisesta lukuviikosta, jota vietettiin viikkoa aiemmin Teemalla lukemalla parempi
maailma.
Vietetyn lukuviikon vieraaksi saatiin TV:stäkin tuttu
historioitsija Teemu Keskisarja. Hän kertoi kiinnostuneensa historiasta jo ”pikkukilliäisenä”. Yliopistoon
hän pääsi lukemaan historiaa omien sanojensa mukaan minimipisteillä ja tuurilla. Keskisarjaa kiinnostaa nimenomaan Suomen historia.

Keskisarjan mukaan historiaa on kaikkialla. ” Ei tarvitse mennä Itämerta edemmäs kalaan”. Hän on tutkinut mm. Lallukan taidetalon historiaa ja päässyt
näin palaamaan 1930-luvun Töölöön. Myös Kyllikki
Saari on päätynyt tutkimuksen kohteeksi. Kyllikki
Saaren ratkaisematon murha on satuttanut suomalaisia, ja siksi se alkoi kiinnostaa Keskisarjaakin. Hän
jäi mysteerin vangiksi käytyään vähän sattumalta
Saaren suohaudalla.

Haastattelussa käsiteltiin myös ajankohtaisia asioita, kuten yhteyksiä Ukrainan sodan ja Suomen talvisodan välillä. Myös sosiaalinen media tuli esiin. Keskisarja itse ei someta koskaan. ”Some on sirkushuvia,
tapa pitää ihmiset rauhallisina samoin kuin antiikin
aikana. On parempi että vihapuhe rehottaa Internetissä kuin että ihmiset kävisivät toistensa kimppuun”.

Lukuviikkoon liittyen kyseltiin myös lukuvinkkejä ja
pohdittiin lukemisen tärkeyttä. Keskisarja totesi, että
kaikesta lukemisesta on hyötyä. ”Jos vanhemmat haluavat kaltoinkohdella lasta, niin silloin kaikki kirjat
pois. Huonojen kirjojen lukemisesta on ehkä eniten
hyötyä. Niistä ymmärtää mitä maneereja kannattaa
välttää”. Kirjoittajan taas on turha odottaa inspiraatiota. Kun aikaa on rajallisesti, on pakko paras kirittäjä.
Historioitsija Teemu Keskisarja Marjo Vehterin haastateltavana

32

OPISKELIJAKUNNAN TERVEHDYS
Opiskelijakunnan hallituksen toiminta
lukuvuonna 2021-2022
Opiskelijakunnan hallitus on pyrkinyt parantamaan
lukion yhteisöllisyyttä ja tuomaan koulupäiviin vaihtelevuutta ja mielekkyyttä erilaisten teemapäivien
ja tapahtumien avulla. Jo perinteeksi muodostuneen
liikennevalopäivän lisäksi hallitus kehitti uudenlaisia teemapäiviä ja tapahtumia syksylle ja keväälle.
Hallitus on myös ylläpitänyt lukiolla kioskia, joka on
ollut avoinna välituntisin.
Syksyllä järjestettiin Halloween- ja jouluteemaiset pukeutumispäivät, jolloin opiskelijoille jaettiin
maksutta kahvia ja makeisia. Tämän lisäksi syksyllä
järjestettiin sosiaalisessa mediassa levinnyt ”Anything but a backbag day”, jolloin hallitus haastoi
koko lukion korvaamaan koulurepun tai -laukun
mahdollisimman omaperäisellä tavalla.
Hallitus järjesti helmikuussa kaikille lukion opiskelijoille avoimen yleiskokouksen, jossa valittiin uusi
hallitus. Abiturientit luopuivat vallastaan, ja porukkaa täydensi joukko ensimmäisen vuoden opiskelijoita. Yleiskokouksessa lukion opiskelijat saivat
myös tehdä aloitteita hallituksen toimintaan ja näin
vaikuttaa tulevaan hallituskauteen.
Keväällä hallitus uudisti kioskin valikoimaa ja
ulkoasua talkoovoimin. Lisäksi kioskiin hankittiin
paljon toivottu MobilePay -maksuvaihtoehto, joka on
lisännyt kioskin saavutettavuutta lukion opiskelijoil-

le. Tämän lisäksi ennen viimeistä koeviikkoa hallitus
järjesti neljä pukeutumispäivää pian alkavan kesäloman kunniaksi. Hallitus on myös tukenut abitoimikunnan ja vanhojen tanssien työryhmän toimintaa.
Tapahtumien järjestämisen ja kioskin ylläpitämisen
lisäksi opiskelijakunnan hallitus on vaikuttanut lukiossa monin tavoin. Hallituksen jäsenet osallistuvat
lukion opettajien ja rehtorien kokouksiin ja tuoneet
opiskelijoiden mielipiteitä ja näkökulmia esiin.
Tämän lisäksi hallitus on kokoustanut 1-2 kertaa
kuukaudessa. Hallitus on myös pyrkinyt kehittämään
osaamistaan opiskelijakuntatoiminnassa. Hallitus on
esimerkiksi osallistunut Suomen lukiolaisten liiton
Water-koulutustapahtumaan kaksi kertaa kuluneen

vuoden aikana. Lisäksi osa hallituksesta osallistui
viikonlopun mittaiseen Lukiolaisten liiton liittokokoukseen Helsingissä.
Opiskelijakunnan hallitus haluaa kiittää kaikkia
lukion opiskelijoita, opettajia ja koko muuta henkilökuntaa kuluneesta vuodesta. Vaikka korona yrittikin
kovasti sotkea lukuvuoden suunnitelmia, saimme
silti viettää opettavaisen ja onnistuneen lukuvuoden.
Nyt onkin aika siirtyä kohti kesälomaa ja jättää koulu- ja työasiat vähäksi aikaa vähemmälle huomiolle.
Veikko Finnilä, Puheenjohtaja
Anni Lahti, Varapuheenjohtaja
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LIIKUNTAA LUKUVUODEN AIKANA
Nuuksio
Opettaja Senja Saarelainen-Szwedyc ja opiskelijat
kävivät toukokuussa vaelluksella Nuuksion kansallispuistossa 13.-14.5.2022. Matkalla törmättiin myös
reviiriään puolustavaan ukkometsoon. Sen verran
äkäinen oli metson puolustus että opiskelijat päättivät kiertää koko paikan kauempaa.
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Pajulahti
Liikuntakurssilla Pajulahden urheiluopistolla
6-7.5.2022. Lajeina oli mm. kiipeilyä.
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Ruka
Talviliikuntakurssi Rukalle toteutui maaliskuussa.
Opiskelija Anni Lahti kirjoitti kurssin tunnelmista.
"Aamuaurinko lämmittää jo, kun uniset lukiolaiset
vaeltelevat bussin ympärillä. Suksipussit, lätkäkassit
ja laudat kolisevat bussin alaosaan, kun maskitetut
nuoret kipuavat kyytiin. Ennen kun bussi nytkähtää
liikkeelle, on takapenkki saanut jo kaiuttimet täysille,
biisin sanoja en tällä kertaa tähän kirjoita, voitte vain
kuvitella. Aurinkolasit tipahtelevat silmille ja kuulokkeet korviin, 11 tuntia edessä.
Keravan lukiolaisten Ruka-talviliikuntakurssi toteutettiin 16-19.3.2022. Opiskelijoita oli mukana huikeat ja
moneen kertaan laskettavat 40. Kurssin aikana pääsimme laskettelemaan, hiihtämään, viettämään iltaa,
saunomaan, ja useimmat uskaltautuivat avantoonkin!
Rinnesää oli priimaa, ja nopeat jaffat laskujen välissä antoivat virtaa. Meidän huikea bussikuski Paavo
tsemppasi ja viihdytti meitä, ja Senja ja Visa olivat
kaikkeen taipuvainen parivaljakko. Huikea reissu, nyt
matkaamme kohti kotia ja rästiin jääneitä läksyjä.
Kiitos kaikille!"
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VIERAILUJA, OPINTOKÄYNTEJÄ, TAPAHTUMIA LUKUVUODEN VARRELTA
Podcasteja ja tulevaisuuden tutkimista Ainolassa
Esittävän taiteen nykytaidetta painottava kurssi
pidettiin syksyllä 2021 yhteistyössä taiteilijamuseoiden kanssa. Kurssilla tutustuttiin ekologiseen omavaraisuusajatteluun Sibeliusten ateljeekoti Ainolan,
sen puutarhan ja entisten asukkaiden arjen kautta.
Aino Sibelius hoiti monimuotoisen puutarhansa
avulla perheensä toimeentulosta ja ravinnosta.
Työskentely kurssilla oli taidelähtöistä ja kurssilaiset pohtivat myös omaa suhdettaan taiteeseen ja
tulevaisuuteen. Tärkeänä teemana pohdittiin myös
ruuan tuotannon ja kulutuksen muutosta ajassa ja
miten sitä voi lähestyä nykytaiteen keinoin. Mitä
voimme oppia historian elämäntavoista? Miltä kestävä elämä tulee näyttämään tulevaisuudessa? Miten
taide voi toimia osana menneen ja tulevan hahmottelua? Kurssilla valmistettiin podcasteja, jotka sisälsivät erilaisia mm faktatietoa ja taiteellista ilmaisua.
Kurssilla toimi omien opettajien lisäksi ulkopuolisena ohjaajana kuvataiteilija Helka Heinonen.
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Kulttuurit kohtasivat lukiolla
Kulttuurit kohtasivat HI06-kurssilla! Kiitos vierailuista Ran Zhang (Kiina), William Kobina Brace
(Ghana) ja Luis Velazquiez (Meksiko).
Ran Zhang kertoi esimerkiksi nykykiinalaisten
tilaavan paljon tavaroita nettikaupan kautta. Tilatut
tuotteet toimitetaan kotiovelle vauhdikkaasti mopotaksien kuljettamana.
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Biologian kurssien tapahtumia
Lehtori Hilkka Saariston Bio7-opiskeijoiden 17.5.
opetusharjoittelijoiden pitämä tunti Helsingin yliopiston Viikin kampuksella
"Kävimme 17.5 Helsingin yliopiston Viikin kampuksella
biologian opetusharjoituksessa. Oppitunnin pitivät
biologian opettajiksi kouluttautuvat opiskelijat.
Opiskelu ei ollut perinteistä luennointia tai muistiinpanojen tekemistä, vaan teimme kolme erilaista
toiminnallista ja pohtivaa harjoitusta. Aiheena oli
tartuntataudit ja niiden leviäminen väestössä, joka
kiinnosti monia varsinkin koronapandemian takia.
Harjoituksissa saimme kokeilla käytännössä, kuinka
tartuntataudit pystyvät leviämään.
Opetuksessa tuli vanhojen asioiden kertauksen lisäksi
myös opittua uutta. Opetus oli mielenkiintoista ja
toiminnalliset harjoitteet toivat vaihtelua opiskeluun.
Harjoitusta vetäneet opiskelijat saivat positiivista
palautetta kaikilta mukana olleilta."
Veera Hirvonen ja Katri Vihko

Opetusta tartuntatautien R0 luvusta ja sosiaalisista verkostoista.
Takarivissä kurssin opettaja yliopiston lehtori Tuomas Aivelo.

Opetusharjoittelijat Nea Haukka, Milla Sigg ja Joanna Nuutinen
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Maantieteen kurssien tapahtumia
9. 11.2021 Geo3-ryhmäni yliopistoyhteistyötunti eli
HY Geopisteen Pinja Toivanen ja Emma Taalikka
opettavat ArcGIS -paikkatieto- ohjelman käyttöä ,
ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja vesipulaa Kenian Taitavuorella. (Aiheena alueen maankäyttö ja
vesipula.)
3.12.2021 Geo4&Geo5 HY Geioisteen etätunnilla ,
Aiheena. Maantieteen yliopisto-opinnot ja maantieteilijöiden työllistyminen. Samat opettajat , kuin 9.11.
HI05- ja GE03- kurssien yhteisprojekti huipentui
päättöviikolla, kun Keravan asuntomessujen projektipäällikkö Sofia Amberla vieraili lukiolla esittelemässä tulevaa messualuetta.
Perjantaina 3.12. pidettiin lukiolla yliopistoyhteistyöhön liittyvä Geo4.1 ja Geo5.1 etävierailu HY Helsingin
yliopiston Geopisteelle. Aiheena ovat maantieteen
ja geotieteiden yliopisto- opiskelu ja työllisyysnäkymät.

Taitavuorten maankäyttöä etänä HY geopisteen opettamana

Yliopiston tutkimusasema sijaitsee Taitavuorella
ja kuullaan ilmastonmuutoksen vaikutusista
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Muita tapahtumia
Lukion pingisturnauksessaa oli mukana 28 opiskelijaa. Pelejä pelattiin viitenä kuutena päivänä välitunneilla. Lukiotsemppari Emma.
Auditoriossa pidettiin mielenkiintoinen yrittäjyyteen, kilpapelaamiseen ja pelikehittämiseen liittynyt
tapahtuma yhteistyössä Laurea ammattikorkeakoulun kanssa. Tapahtuma oli osa Yhdessä lisää
yritteliäisyyttä -hanketta.
Tapahtumassa puhujina oli loistavat Incoach Oy
pelivalmennusyrityksen toimitusjohtaja Christian
Joutsenvuori ja Aalto-yliopistossa pelialaa opiskeleva Juhana Sarkki.
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Nuori Yrittäjä NY24-leiri
Keravan lukiossa pidettiin perjantaina ja lauantaina
22.–23. huhtikuuta NY24h innovaatioleiri. Innovaatioleiri on Nuori yrittäjyys -järjestön luoma kokonaisuus, joka ideoi yrittäjyyskasvatusta oppilaitoksiin.
Opettajat saavat käyttää järjestön materiaaleja
vapaasti ja veloituksetta.

Leiri huipentui Keravan lukion auditoriossa lauantaina kello 9:00 alkaneeseen Leijonan luola -henkiseen päätöstilaisuuteen, jossa opiskelijat esittelivät
tiimeinä liikeideansa tuomareille eli Santeri Suomelalle (Sallakeittiö Oy), Anne Pulkkiselle (Keravan
Isännöinti Oy) ja Teppo Leppälahdelle (Laurea AMK:n
lehtori).

Leirin tarkoituksena oli, että nuoret kehittelevät
vuorokauden aikana tiimityöskentelyn sekä rastitehtävien kautta hyvän liikeidean ja kuvitteellisen
yrityksen. Leirillä oli edustettuna Keravan lukion ja
Riihimäen lukion ykkös- ja kakkosvuosikurssien 10
opiskelijaa sekä kolme tutoria, jotka oli valikoitu ja
koulutettu etukäteen Keravan lukion toisen vuosikurssin opiskelijoiden joukosta.

Keravan yrittäjät, Riihimäen lukio, Laurean ammattikorkeakoulu sekä YLY (Yhdessä lisää yritteliäisyyttä) -hanke toimivat leirin yhteistyökumppaneina.
Lisäksi Laurean AMK:n Innovilla-opiskelijatiimi
järjesti mainiosti lukiolaisia sparranneen rastitehtävän Keravan lukion auditoriossa.
Vastaavanlaista leiriä on järjestetty yhteistyössä
Järvenpään lukion kanssa vuodesta 2007 alkaen

ja leiri on saavuttanut aina erittäin myönteistä
palautetta. Perinteisesti myös tutor-opiskelijat on
saatu edellisen leirin osallistujien joukosta. Koronan
takia leiri on ollut tauolla ja nyt paluu tehtiin uusilla
yhteistyöjärjestelyillä.
Leirillä vallitsi positiiviset tunnelmat, tuomaristo ja
opettajat pitivät leiriläisten suorituksia mainioina
ja kaikki käytännön järjestelytkin menivät nappiin,
vaikka sekä opettajat että opiskelijat olivat kaikki
leirin ensikertalaisia. Toiveissa on, että yhteistyötä
Riihimäen kanssa jatketaan ja tavoitteeksi otetaan
se, että ensi lukuvuotena on riihimäkeläisten vuoro
järjestää leiri Keravan lukiolaisille.
Christian Liljeroos ja Antti Räsänen
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YLIOPPILAAT

Syksyllä 2021

Keväällä 2022

Asunmaa Helmi Marjatta

Aalea Aino Emilia Josefina

Ikonen Sini-Marjaana (kaksoistutkinto)

Aatola Santtu Kalevi

Kiviluoto Oiva Tapio Tiitus

Ahlfors Matias Hjalmar

Kotiharju Aapo Johannes

Ahmedi Altaf Hussein

Laitinen Veeti Santeri

Ahola Aino Elina

Niskanen Birger Otto Taavetti

Ahtosalo Anniina Rosa

Paavilainen Ronja Katariina (kaksoistutkinto)

Alarotu Ville Aaro Akseli

Porta Simona Aleksandra

Altén Lotta Peppiina

Rikala Lauri Aleksi

Andersson Casper (kaksoistutkinto)

Salo Saskia Amanda

Anttonen Eetu Olavi

Tuomela Evan Olavi Akseli

Asikainen Alma Vilhelmiina

Tuomolin Elli Adeliina

Baldauf Lassi Henrik

Vanhatalo Oona Aurora

Brisk Nea Maritta Anniina

Vuojärvi Netta Nicole

Dufva Mirella Ida Olivia
Dunderfelt Kiia Karoliina (kaksoistutkinto)
Elovaara Rony (kaksoistutkinto)
Engblom Oliver Oskari
Engblom Venna Tania
Eskola Joonatan Oliver
Fills Eemeli Armas
Forsström Veeti Verneri
Haikonen Salla Elina
Hakanen Lari Tapani
Hanka Milla Maria
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Hanka Santeri Ryan

Kainu Venla Tuulia

Lehtinen Henni Pilvi Orvokki

Hardt Emily Maria

Kantola Lauri Kyösti Kalevi

Lehto Niklas Sami Petteri

Hattuniemi Aaro Jussi Iivari

Karhi Aleksei

Lehtola Aino Emilia

Hautamäki Miia-Maria

Karjaluoto Kaisla Susanna

Lehvonen Ada Katarina

Heikkilä Juho Toivo Antero

Karvonen Ilja

Liimatta Taisia Marina

Heikkinen Matias Valtteri

Kervinen Eeli Onni Matias

Lindsten Nea Emilia

Heikkinen Nea Katriina

Kiili Joonatan Toivo Eemeli

Luomas Oskari Arttu Matias

Hela Jimi Tapio

Kiiskinen Atte Lauri

Lääveri Viivi Iines

Herlevi Saimi Aliisa

Kilpeläinen Rasmus Vili-Valtter

Marjanen Helmi Ella Sylvia

Hietala Max Julius Antero

Kiukkonen Salli Lotta

Martikainen Kaapo Anton Ilari

Hietikko Antti Risto Akseli

Kivi Kerttu Sissi Amalia

Martikainen Mirva Tuulia

Hirvassalo Lassi Waltter

Koivisto Arttu Waltteri Juhani

Mehtola Celia Marika

Honkanen Roope Santeri

Komonen Joona Petrus Benjamin

Meininki Elias Ilmari

Hyrkäs Erik Johannes

Korhonen Madli Ingel

Mohibby Samym

Hyttinen Perttu Kasper

Koskela Inka Eila Annika

Morell Ropponen Anna Cristina

Hämäläinen Antti Elmeri

Koskinen Joonas Matti Viljami

Mustonen Katariina Linnea

Hämäläinen Elias Tatu Johannes

Koso Roosa Kristiina

Mynttinen Jussi Pekka

Hännikäinen Erika Marja-Sofia

Kosunen Santeri Veikka Ilmari

Mäkelä Iiro Antero

Ilvonen Aino Hannele

Kotamies Katariina Liisa Maria

Mäkeläinen Elsa Aurora

Itkonen Veera Mikaela

Kurkela Antti Matias

Mäki Suvi Anniina

Janhunen Kiia Jemina Julia

Kuronen Jalmari Aaro Eemil

Mäkinen Miro Akseli

Juntunen Väinö Olavi

Laakso Senja Marjoliisa

Mölsä Laura Emilia

Järvinen Tuuli Henriikka

Laaksonen Nette Inkeri

Neuvonen Anna Meri Eerika

Jääskä Timi Veeti Viljami

Laine Samuel Eetu Akseli

Niemi Hertta Lotta Josefiina

Kaartojärvi Katri Johanna Inkeri

Lehtinen Cia Maria

Niemistö Pirkko Cindy Gabriela
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Nihti Sirkku Vilhelmiina

Seery Emma Karoliina

Vihavainen Riina Maria

Nikkanen Jonna Katariina

Seilonen Antti Juhani (kaksoistutkinto)

Vihunen Eva Anni Sofia

Nyholm Jaakko Oskari

Seppälä Kristian Markus

Virkkunen Mikael Juhani Lino

Ojanen Kamilla Kia-Katariina (kaksoistutkinto)

Siermala Jani Tapani

Virta Paavo Ukko Vilhelm

Oksanen Saara Kristine

Stenroos Kaito Aleksis

Vuopio Erika Aino Annikki

Orrström Jessica Daniela Emily

Suihkonen Venla Ruusu Aurora

Välikangas Nico Oskari

Paatola Heikki Matias

Säynätjoki Katja Erika

Welling Aava Pinja Olivia

Partio Ronja Jemina

Taivalantti Ronja Riina Serafiina

Westergren Arttu Oskari

Passila Noora Sofia

Teerioja Anton Sebastian

Zitting Aaro Eemil Herman

Patteri Sara Milla Helinä

Timonen Eero Vili Johannes

Öhberg Leevi Allan

Pehkonen Elina Anja Claudia

Toivonen Iiris Annette Elisa

Pellikka Iitu Ellen

Tuura Niklas Uuno Gunnar

Pellinen Riia Anniina

Tyrylahti Vilma Kaisu Matilda

Pesonen Anna Elina

Törmänen Vanessa Nea

Piipponen Emmi Elisa

Valli Modoy Erika

Pirinen Hilla Emilia

Vappula Alex Emil Johannes (kaksoistutkinto)

Pitkä Joona Juhani

Varis Olivia Katriina

Porola Iida Sanni Matilda

Varjo Taru Pauliina

Purho Venla Maija Pauliina

Vehviläinen Peppi Vivia Aurora

Remes Leo Oskari

Venhola Emmi Iida Olivia

Ritari Aino-Linnea

Venäläinen Viivi Vanessa

Ritola Iida Emilia

Vestama Vivi Emmi Emeliina

Saarelainen Pinja Emilia

Vesto Anri Aleksandra

Sainomaa Aurora Elizabetha

Vieno Topias Oskari

Savolainen Oliver Juho Jeremia

Vienonen Anni Marleena
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LUKIODIPLOMIT, STIPENDIT JA PALKINNOT KEVÄÄLLÄ 2022
Hanka Milla
Kuvataiteen lukiodiplomi

Kiiskinen Sanni
Aino Raition äidinkielen stipendi, 100€

Savolainen Oliver
Keravan seurakunta, 100€

Suihkonen Venla
Liikunnan lukiodiplomitodistus

Knuuttila Atte
Aino Raition äidinkielen stipendi, 100€

Liimatta Taisia
Helsingin ortodoksinen seurakunta, 100€

Säynätjoki Katja
Olli Sampolan rahasto, 300€

Kurri Oona
Aino Raition äidinkielen stipendi, 100€

Fills Eemeli
Lions Club Kerava, Kauko Järvelän stipendi, 200€

Tyrylahti Vilma
Keravan Yhteiskoulun Seniorit, Professori Einari
Merikallion rahasto, 250€

Railotie Minttu
Aino Raition äidinkielen stipendi, 100€

Auvinen Hilda
Lions Club Keravan stipendi alkavalle
opiskelijalle, 50€

Eskola Joonatan
Keravan yhteiskoulun 100-vuotisjuhlastipendi, 500€
Nyholm Jaakko
Aino Raition äidinkielen stipendi, 200€
Porola Iida
Aino Raition äidinkielen stipendi, 200€
Varjo Pauliina
Aino Raition äidinkielen stipendi, 200€
Ilvonen Aino
Aino Raition äidinkielen stipendi, 200€

Saarela Aada
Aino Raition äidinkielen stipendi, 100€
Herlevi Saimi
Ylikeravan Rotaryklubi, 175€
Suihkonen Venla
Ylikeravan Rotaryklubi, 175€
Zitting Aaro
Ylikeravan Rotaryklubi, 175€
Kainu Venla
Ylikeravan Rotaryklubi, 175€

Koskela Inka
Aino Raition äidinkielen stipendi, 100€

Timonen Eero
Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätion
stipendi, 1000€

Lampio Emmi
Aino Raition äidinkielen stipendi, 100€

Timonen Eero
Ilpo Vappulan luonnontiedestipendi, 200€

Ropponen Julia
Aino Raition äidinkielen stipendi, 100€

Pellinen Riia
Keravan seurakunta, 100€

Sainio Anni
Lions Club Keravan stipendi jatkavalle
opiskelijalle, 75€
Mäki Suvi
Lukion opettajakunnan stipendi, 150€
Sainomaa Aurora
Lukion opettajakunnan stipendi, 150€
Tuura Niklas
Lukion opettajakunnan stipendi, 150€
Pitkä Joona
Historian ja yhteiskuntaopin stipendi, 100€
Karjaluoto Kaisla
Etelä-Suomen Media Oy:n stipendi, 100€
Engblom Venna
Keravan Pohjola-Norden ry:n stipendi, 50€
Heikkinen Nea
Suomi-Venäjä-seuran Keski-Uudenmaan osaston
stipendi, 80€
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Karhi Aleksei
Suomi-Venäjä-seuran Keski-Uudenmaan osaston
stipendi, 80€

Antintupa Oskari
Keravan lukion opettajakunnan stipendi alkavalle
opiskelijalle, 100€

Marjanen Helmi
SDP-Keravan stipendi , 40€

Nurminen Ella
Keravan lukion opettajakunnan stipendi jatkavalle
opiskelijalle, 100€

Ritola Iida
Opiskelijastipendit taito- ja taideaineissa:
liikunta, 100€
Rokka Enna
Opiskelijastipendit taito- ja taideaineissa:
liikunta, 100€
Hämäläinen Elias
Opiskelijastipendit taito- ja taideaineissa:
musiikki, 100€
Piipponen Emmi
Opiskelijastipendit taito- ja taideaineissa:
musiikki, 100€
Niemistö Pirkko
Opiskelijastipendit taito- ja taideaineissa:
draama, 100€
Orrström Jessica
Opiskelijastipendit taito- ja taideaineissa:
tanssi, 100€
Nikkanen Jonna
Opiskelijastipendit taito- ja taideaineissa:
tanssi, 100€
Hanioja Saana
Esittävän taiteen stipendi, 100€
Hännikäinen Erika
Keravan lukion opiskelijakunnan stipendi, 100€

Mäkeläinen Elsa
Keravan lukion opettajakunnan stipendi päättävälle
opiskelijalle, 100€
Finnilä Veikko
Lukion rehtorin stipendi toisen vuoden
opiskelijalle, 150€
Lehtinen Vilma
Lukion rehtorin stipendi toisen vuoden
opiskelijalle, 150€
Vilhunen Santeri
Lukion rehtorin stipendi toisen vuoden
opiskelijalle, 150€
Alaterä Eerik
Kemia-lehti
Leino Olli
Kemia-lehti
Nyholm Jaakko
Kemia-lehti
Nyman Alisa
Kemia-lehti
Paavilainen Erika
Kemia-lehti
Säynätjoki Katja
Kemia-lehti

Timonen Eero
Kemia-lehti
Ukkonen Aleksi
Kemia-lehti
Zitting Aaro
Kemia-lehti
Paju Nea
Uusiouutiset
Iivarinen Emma
VisitEDUfinn lahjakortit Suomalaiseen
kirjakauppaan, 50€
Kaarema Jilla
VisitEDUfinn lahjakortit Suomalaiseen
kirjakauppaan, 50€
Pessi Petra
VisitEDUfinn lahjakortit Suomalaiseen
kirjakauppaan, 50€
Uuttu Lisa
VisitEDUfinn lahjakortit Suomalaiseen
kirjakauppaan, 50€
Virtanen Emma
VisitEDUfinn lahjakortit Suomalaiseen
kirjakauppaan, 50€

47

LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON LEHTORI ESA SAVENIUS
Keravan lukion liikunnan ja terveystiedon lehtori
Esa Savenius menehtyi 13.1.2022 nopeasti edenneen
sairauden murtamana. Esa Savenius tuli Keravan
kaupungin palvelukseen 1.8.1996. Hän oli virkauransa
aikana toiminut liikunnan ja terveystiedon lehtorina
Keravan lukiossa ja Sompion koulussa, Keravan lukio
ja aikuislukiossa sekä Keravan lukiossa. Esa Savenius toimi lisäksi Sompion koulun rehtorina lukuvuonna 2006-2007.
Nuorten hyvinvointi oli aina lähellä Esan sydäntä.
Hän halusi kohdata nuoria yksilöinä ja olla tukemassa heitä heidän vahvuuksissaan. Esa halusi aktiivisesti edistää nuorten jaksamista ja innostaa nuoria
kehittämään omaa kuntoaan. Esa Savenius oli myös
mukana perustamassa Keravalle urheiluvalmennuksen opintokokonaisuutta. Hän halusi aktiivisesti
kehittää kyseistä toimintaa ja toimi viimeisinä vuosinaan kyseisessä opintokokonaisuudessa valmentajan roolissa. Esa oli myös lukion liikkuva koulu
-hankkeen liikkeelle paneva voima. Esa Savenius
oli aktiivisesti organisoimassa monia leirikouluja ja
retkiä. Monet opiskelijat varmaan muistavat hänet
syksyn vaelluskursseilta ja kevään Ruka-retkiltä.
Lisäksi Esa muisti aina korostaa vanhojen tanssien
merkitystä paitsi merkittävänä tapahtuma oppilaitoksen ja vanhempien kannalta, niin erityisesti
nuorten kasvamisen ja kehittymisen sekä yhteisöllisyyden kannalta.

Esa Savenius oli myös aktiivinen opettajakunnan
jäsen ja toimija. Myös opettajakunnan jäsenenä Esa
nosti aktiivisesti esiin hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden merkitystä niin nuorten kuin koko henkilökunnan kannalta. Hän toimi aktiivisesti eri kehittämisryhmissä erityisesti edellä mainittujen tavoitteiden
saavuttamiseksi.
Esa Savenius toimi aktiivisesti myös Keravan
kaupungin luottamustehtävissä usean vuoden ajan
ennen luopumistaan tehtävien hoidosta vuoden
2022 alussa.
Pertti Tuomi, rehtori
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HENKILÖKUNTA LUKUVUONNA 2021-2022
Ahonen Roope, kuraattori

Kurri Terhi, opinto-ohjaus

Saarelainen-Szwedyc Senja, liikunta, terveystieto

Brunila-Kovanen Anu, biologia, maantiede

Kurvinen Taina, kemia

Saaristo Hilkka, biologia, maantiede

Contines Pirjo, ruotsi, saksa

Saletta Sirpa, englanti

El Khatir Diego, espanja

Laitila Emmi, psykologia, filosofia, evankelis-luterilainen uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi

Hakamäki Leena, englanti

Liljeroos Christian, historia, yhteiskuntaoppi

Savolainen Tytti, lukiotsemppari

Havukainen Paula, äidinkieli ja kirjallisuus

Lähde Riitta, englanti

Schroderus Anne, matematiikka, fysiikka

Heikkinen Janne, kouluisäntä

Meriläinen Ari, matematiikka, tieto-ja viestintäteknologia

Sikkilä Timo, äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena
kielenä

Hokkanen Paula, evankelis-luterilainen uskonto,
psykologia

Mikkonen Paula, ruotsi, saksa

Sinkko Nina, opinto-ohjaus

Myllyluoma Ulla-Maija, musiikki, ilmaisutaito

Sirkiä Laura, oppivelvollisuuden erityisasiantuntija

Hämäläinen Roosa, psykologi

Mälkönen Eija, ruotsi

Toivanen Sami, matematiikka, fysiikka

Hästbacka Hannu, historia, yhteiskuntaoppi

Puhakka Marjaana, espanja

Tuomi Pertti, rehtori, historia, yhteiskuntaoppi

Kallio Juho, englanti, filosofia

Raejärvi Vappu, terveydenhoitaja

Törrönen Satu, erityisopettaja

Kallunki Emma, lukiotsemppari

Rahkola Visa, liikunta, terveystieto

Vaara Sanna, ranska, englanti (virkavapaalla)

Karesti Kim, matematiikka, fysiikka

Rajajärvi Anu, historia, yhteiskuntaoppi, yrittäjyys

Vehter Marjo, matematiikka, fysiikka, kemia

Karhu Teija, opintosihteeri

Ranta Noora, opinto-ohjaus

Vepsä Juha, kouluisäntä

Kautto Eveliina, kemia, matematiikka

Vidgrén Tarja, saksa

Koivumies Sanna, venäjä, englanti

Rihu-Lehtinen Katja, äidinkieli ja kirjallisuus, suomi
toisena kielenä

Korhonen Emilia, terveydenhoitaja

Ripatti Hanna, kuvataide

Åström Kaisu, historia, yhteiskuntaoppi

Kortemäki Jarkko, matematiikka

Ronkainen Herkko, äidinkieli ja kirjallisuus, suomi
toisena kielenä

Hewiidf Milla, ranska, englanti

Savenius Esa, liikunta, terveystieto

Vuorenmaa Elisa, koulutussuunnittelija

