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Rehtorin katsaus 
LUKUVUODEN 2021−2021 TOIMINTAAN

Lukuvuosi 2020–2021 tulee jäämään maail-
man ja täten myös Sipoon lukion historiaan 
toisena peräkkäisenä Covid 19 eli koronavuo-
tena. Kesän 2020 ollessa pandemian kannalta 
rauhaisa, saimme aloittaa uuden lukuvuoden 
lähiopetuksessa aivan toisen jakson koevii-
kon loppuun eli 30.11. saakka. Sitä ennen 
lokakuun alussa oli kuitenkin tullut vahva 
suositus maskien käytöstä turvaväleineen ja 
käsihygienioineen. Enterissä näitä suosituksia 
noudatettiin todella hyvin, etenkin lukiolais-
ten keskuudessa.

Tiistaina 1.12.2020 lähtien Sipoon kunta 
siirsi lukiot etäopetukseen seuraten lähinnä 
pääkaupunkiseudun suosituksia. Etäopetusta 
jatkui aina 18.1.2021 saakka, jolloin abit ja ke-
vään kirjoittajat saivat siirtyä lähiopetukseen. 
Ykköset ja kakkoset jatkoivat etäopiskelua. 
Keskiviikkona 10.2.2021 Sipoon lukioissa 
siirryttiin vuorolukuun, jolloin lähiopetusta 
annettiin vuoroviikkoina ykkösille ja kakkosille 
suunnatuilla kursseilla. Suomen hallitus julisti 
kuitenkin sulkutilan 8.3.–28.3. 2021 väliseksi 
ajaksi, jolloin jälleen siirryttiin kaikkien osalta 
etäopetukseen. Koeviikon jälkeen 14.4.2021 
siirryttiin takaisin vuorolukuun, jota kesti aina 
3.5.2021 saakka kaikkien siirtyessä lähiope-
tukseen. Maski- ja muut suositukset kuitenkin 
säilyivät ihan lukukauden loppuun saakka.

Ylioppilaskirjoitukset toteutettiin niin 
syksyllä 2020 kuin keväällä 2021 siirtämällä 
kolmannen viikon kirjoituspäivät toiselle koe-
viikolle. Blå hallen toimi molempien lukioiden 
kirjoitustilana niin syksyllä kuin keväälläkin. 
Kirjoitukset sujuivat teknisesti ja terveysturval-
lisesti todella hyvin joskin kirjoitusten tulosta-
sossa oli havaittavissa etäopetuksen aiheutta-
maa oppimisvajetta ja hiljaista väsymystä.

Syksyllä 2020 Sipoon lukiossa opiskeli 218 
opiskelijaa, joista lukio-opiskelunsa aloittavia 
oli 83 opiskelijaa. Opiskelijoita on muutama 
enemmän kuin edellisenä syksynä. Opiskeli-
joista lähes 80% on sipoolaisia ja muut opis-
kelijamme ovat pääosin pornaislaisia.

Sipoon lukiossa jatkoi toista vuotta Lu-
ma-linja , jonne alin painotettu keskiarvovaa-
timus oli 7,83. Yleislinjalle pääsi tasan 8.00 
keskiarvolla ja jääkiekkolinjalle valittiin kaksi 
opiskelijaa. Jääkiekkolinjan suosio on ollut jo 
muutaman vuoden ajan hiipumaan päin eikä 
Jääkiekkolinjalle lukuvuonna 2021–2022 ole-
kaan yhtään aloituspaikkaa yhteishaussa.

Kevään 2021 yhteishaussa otamme 60 
opiskelijaa yleislinjalle ja 16 opiskelijaa Luma 
- linjalle. Alin keskiarvo, jolla yleislinjalle ote-
taan on 7,41 ja Luma-linjalla painotettu keski-
arvo täytyy olla vähintään 7,83.
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Kuten edellä on todettu Luma-linjalla 
aloitti myös toisena lukuvuotena 14 opiskeli-
jaa. Erityisesti Luma-linjan toiminta on koro-
natilanteen takia kärsinyt kovasti, sillä suun-
niteltuja vierailuja mm. Aalto-yliopistolle ja 
Nesteen jalostamolle ei ole voinut toteuttaa. 
Mutta toki äidinkielen, kielten ja kuvataiteen 
vierailut on täytynyt myös peruuttaa jo etä-
opetuksenkin takia kuten myös suunnitellut 
vierailut Tukholmaan ja Madridiin.

Kuten aikaisempina lukuvuosina olem-
me tarjonneet espanjan, ranskan ja saksan 
kielten kursseja yhdessä Sibbo gymnasiumin 
kanssa. Mahdollisuus suorittaa ko. kursseja 
naapurilukiossa ei kuitenkaan ole opiskelijoi-
tamme innostanut. Matemaattisten aineiden 
painotus korkeakouluvalinnoissa on johtanut 
pienten kielten ahdinkoon. Tänä lukuvuonna 
kolmas saksan kielen kurssi ei toteutunut lähi-
opetuksena vähäisen opiskelijamäärän takia. 
Ranskan kielessä kyllä voitiin niin ikään järjes-
tää kaksi ensimmäistä kurssia lähiopetuksena 
ja espanjan kielessä seitsemän kurssia.

Yhteisinä opettajina ruotsinkielisen luki-
on kanssa ovat toimineet kuvataiteessa Jan 
Jämsén ja espanjan kielessä Merja Parada. 
Koronatilanteen takia ei jo perinteistä Madri-
din matkaa espanjaa lukeville voitu tänäkään 
lukuvuonna järjestää eikä myöskään OPH:n 
rahoituksella suunniteltua Tukholman opin-
tokäyntiä.

Yläkoulun kanssa yhteisinä opettajina ovat 
toimineet virkansa mukaisesti musiikin lehto-
ri Minna Mouhu ja liikunnan lehtori Tommi 
Gröhn. Toisena liikunnan lehtorina tänä lu-
kuvuonna on toiminut Luis Fraile. Lehtori Kari 

Pasanen on opettanut kolme historian kurs-
sia. Niin ikään yhteisenä opettajana ja lukion 
johtoryhmän jäsenenä ovat toimineet Riikka 
Suutala opettaen psykologiaa ja elämänkat-
somustietoa sekä Sinikka Linna opettaen äi-
dinkieltä ja kirjallisuutta.

Vakinaisena vuosityöaikaan sidottuna 
opinto-ohjaajana on jatkanut Tuija Ilmivalta.

Marraskuussa puolestaan järjestettiin 3. 
jakson aikana vuotuinen kaikissa kursseissa 
keskitetysti kerättävä kurssipalaute. Opiskeli-
joiden palaute oli kokonaan etäopetuksessa 
annettua, jossa näkyi vastausten vähäisempi 
määrä ja hieman heikommat arvioit kurssien 
annista. Mutta kuten aikaisempina vuosina 
hyvää ja kannustavaa oli se, että mitä pitem-
pään lukiossa opiskellut opiskelija oli, sitä pa-
rempi oli annettu palaute. Kokonaispalaute 
oli myöskin kokonaisuudessaan kelpoa vaik-
kakin ei aikaisempien kyselyiden tasolle ihan 
yllettykään.

Yhteiselo Keudan Sipoon toimipisteen 
kanssa on jatkunut harmonisesti ja käytännön 
yhteistyötä toteutetaan jo totutulla tavalla; 
yhteistoiminnassa järjestetty Enterin ryhmäy-
tymispäivä piti koronatilanteen takia siirtää 
keväälle, mutta samaisesta syystä ei ryhmäy-
tymispäivää voitu järjestää keväälläkään.
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Enterin yhteiset Lucia- ja joulujuhlat jou-
duttiin niin ikään koronatilanteen takia pe-
rumaan kuten myös lukion 9. luokkalaisten 
rekrytointipäivä ”Päivä lukiossa”. Penkkarit 
ja Wanhojen tanssit tuli siirtää myöhem-
pään ajankohtaan, joista Wanhojen tanssit 
toteutuivat 3.6. Kaikille yhteistä vappujuhlaa 
ei voitu järjestää vaan vuoroluvun mukaises-
ti lähiopetuksessa olleet ykköset suorittivat 
”Wappukävelyn” ratkoen rasteilla eri tehtäviä 
Jokipuiston alueella palaten lopuksi Enterin 
pihalle nauttimaan munkista ja simasta.

Opettajakunnan ja oppilaskunnan yhtei-
sestä päätöksestä Taksvärkki-päivää ei tänä 
lukuvuonna järjestetty lainkaan, mikä ei si-
nänsä ollut koronasta johtuvaa.

Niin ikään Enterin henkilökunnan yhteistä 
virkistysiltapäivää ei pandemiatilanteen takia 
voitu järjestää.

Sipoon lukiosta valmistui lukuvuonna 
2020–2021 yhteensä 66 ylioppilasta, joista 
seitsemän valmistui syksyllä 2020 ja 59 ke-
väällä 2020. Lukiomme voi myös tämän luku-
vuoden ykkösten ja kakkosten osalta Enterissä 
ja ylioppilaiden osalta Savijärven kartanossa 
tapahtuvana päättäjäispäivänä jakaa opiske-
lijoillemme mitä moninaisempia stipendejä 
kannustukseksi tuleviin opintoihin, mistä ha-
luan lausua lämpimät kiitokset kaikille stipen-
din lahjoittajille. Lopuksi osoitan kiitokseni 
kaikille Enterissä toimineille niin opiskelijoille 
kuin henkilökunnallekin erinomaisesta yh-
teistoiminnasta kaikkien näiden kolmentoista 
vuoden aikana, joina olen saanut toimia Si-
poon lukion / Enterin rehtorina.

Toivotan kaikille rentouttavaa ja aurinkois-
ta kesää !

Rehtori Aarne Alatalo
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Sipoon lukion ylioppilaat 
keväällä 2021 
59 ylioppilasta

• Tuisku Kovanen 
• Tinja Kuosmanen 
• Tekla Kurkela 
• Lauri Kurki 
• Mette Launonen 
• Vilma Laurén
• Atte Lehto 
• Susanna Lind
• Matias Mertaniemi 
• Kerttu Myrskykari 
• Marleen Mölder 
• Ezzat Najafi 
• Maksim Näppinen 
• Tuomas Ojala 
• Mette Paloniemi 
• Kaisa Penttilä
• Sandra Pevgonen 
• Jenny Putkuri 
• Anni Pöysti 
• Siiri Raivio 
• Eero Rauhamäki 

• Topias Rouhiainen 
• Eemil Sainius 
• Eetu Salmela
• Anton Selén 
• Roni Siikavirta
• Sandre Sinijärv 
• Aleksi Sorvari 
• Antti Tanskanen 
• Santtu Toivonen
• Eero Tuomi
• Minea Valonen 
• Vivi Vasenius 
• Alisa Virtanen 
• Tom von Schantz
• Miia Vuolle 
• Simo Welling

+ 1 ylioppilas   
(ei julkaisuoikeutta)

• Maija Aalto
• Martti Aho
• Jasmine Al-Ahrash 
• Myrsky Alatalo
• Jenni Anderson
• Anceliga Andström
• Eero Antikainen 
• Riina Bergström
• Phoebe Dear
• Sofia Frolova 
• Elias Haikonen
• Peik Helander
• Henri Horttanainen
• Daniel Hämäläinen 
• Matias Iivonen
• Essi Jumppanen 
• Olivia Järvinen 
• Assi Kantola 
• Joel Katajarinne 
• Tia Kerminen 
• Mette Kinnunen 

Syksyn 2020 ylioppilaat 

• Thanh Tam Huynh
• Juho Kilpeläinen
• Alisa Pitkänen
• Alisa Pylkkö

7 ylioppilasta

• Milja Touko
• Pihla Vilpas
• Bertha von Schantz

5  
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Ryhmänohjaajan tervetuliaispuhe
Arvoisat juhlavieraat, tervetuloa Sipoon luki-
on keväiseen ylioppilasjuhlaan! On hienoa 
kokoontua ihan livenä, tai kuten apulaisreh-
tori Satu Skogster sanoo: lihassa. Muistan, 
kun tapasin teidät, tulevat ylioppilaat, ensim-
mäisen kerran. Istuitte silloin ryhmänohjaa-
jan tuokiossa. Katseistanne loisti uteliaisuus 
ja jännitys. Ajattelin: tässäpä mainio joukko 
hyvin käyttäytyviä nuoria. Toivon teille kaikkea 
hyvää.

Toisen kerran tiemme kohtasivat, kun ta-
pasimme kokeenpalautuspäivänä. Vanhem-
mille kerrottakoon, että lukion ensimmäisestä 
kokeenpalautuksesta lähdetetään joskus 
itkettynein silmin, koska - no, lukio on lukio 
ja yläkoulun taidoilla ei useinkaan kirjoita 
riittävän hyvää esseetä. Te kuitenkin yllätitte. 
Kirjoititte oikein mukiin meneviä esseevas-
tauksia. Ajattelin: Hienoa, näistähän tulee 
vielä kelvollisia ylioppilaita.

Kolmannen kerran laitoin teidät merkille, 
kun kolleegani Suvi Helppi näytti erään teis-

tä kirjoittamaa matematiikan koevastausta. 
Muistelen, että kyse oli Tanskasen Antista, 
mutta saattoi vastaaja olla joku muukin. Vas-
tauksessa todistettiin virheettömästi toisen 
asteen yhtälön ratkaisukaava geometriaa 
hyväksikäyttäen. Ajattelin: nyt tämä menee jo 
liian pitkälle. On yksi asia, jos haastaa opet-
tajan taidot, mutta kerrassaan hävytöntä, että 
ylittää ne näin suvereenisti. (vitsi)

Voitaneen kysyä, kuka tai millainen on To-
dellinen Ylioppilas. Mietin asiaa ajan kanssa. 
Pilkoin puita saunaa varten ja pohdin: To-
dellinen Ylioppilas. Tulin tähän päätelmään: 
Todellinen Ylioppilas on henkilö, joka tietää 
niin paljon, että uskaltaa ja osaa ilmaista 
perustellun mielipiteensä seurassa kuin seu-
rassa. Todellinen ylioppilas tietää tietävänsä 
niin vähän, että ymmärtää sulkea suunsa ja 
kuuntelee aidosti toista ihmistä.

Näillä sanoilla toivotan teille ja meille kai-
kille riemullista ylioppilasjuhlaa!

Tommi Kurppa
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Rehtorin puhe uusille ylioppilaille 

Arvoisa Sipoon lukion uusi ylioppilas!  
Tänä kauniina lauantaipäivänä 5.6.2021 sei-
sot ansaitusti ylpeänä valkolakki päässäsi niin 
ylioppilastutkinto- kuin lukion päättötodistus-
kin kädessäsi kauniin ruusun kera. Olet osoit-
tanut olevasi todellinen työn sankari ja tais-
telijasielu, koska olet onnistuneesti selvittänyt 
ylioppilastutkinnon ja lukion oppimäärän 
kahden koronavuoden kurimuksessa!  

 Keväällä 2020 jouduit maaliskuun 16.päi-
vä etäopetukseen, jota kesti koko jäljellä 
olevan lukuvuoden loppuun saakka. Syksyllä 
2020 sait käydä lähikoulua 1.12.2020 saakka 
kunnes jouduit jälleen etäopetukseen. Lä-
hiopetukseen sait palata 18.1.2021 kunnes 
maaliskuun alussa jouduit jälleen omaehtoi-
seen karanteeniin kahden viikon ajaksi alka-
vien ylioppilaskirjoitusten alla. Ylioppilaskir-
joitukset suoritit tiivistetyssä aikataulussa 11 
arkipäivän aikana maskit kasvoillasi, turvavä-
lein ja käsidesiä käyttäen.  

Niinpä voit hyvällä syyllä katsoa kanssasi 
valmistuvia uusia ylioppilaita voimakkaan yh-
teenkuuluvuuden ja voimaantumisen tunne 
sisälläsi, sillä kukaan ylioppilas ennen Sinua 
ei ole joutunut tällaisen pitkäkestoisen pan-
demian kouriin ja selvinnyt siitä kunnialla!  
Ota siis ja käännä tämä koettelemus edukse-
si, sillä nyt tiedät sinulla olevan selviytyjän sit-
keys ja taito saavuttaa päämääräsi huolimatta 
maailman pysäyttäneestä pandemiasta! 

Arvoisa ylioppilas!  
Kuten olemme saaneet kokea, arkipäivän ru-
tiinit voivat muuttua varsin lyhyessäkin ajassa 
ihan toisenlaisiksi kuin ne olivat vielä jokunen 
aika sitten.  

Tämän pandemian myötä tietoisuus ihmi-
sen aiheuttamista tuhoista luonnolle ja tätä 
kautta myös homo sapiensille itselleen kasva-
nee entisestään.  

Hyvinvointiyhteiskunta saaneekin sukupol-
vesi myötä tulevaisuudessa paljon laajemman 
merkityksen kuin alati kasvavaan kulutukseen 
pohjautuvan talouskasvun.  

Uskoakseni hyvinvointi laajentunee entistä 
enemmän käsittämään myös maapallomme 
elämää ja luonnon monipuolisuutta säilyt-
tävät arvot. Nämä hyvinvointiyhteiskuntaan 
liitettävät arvot eivät varmaankaan ole enää 
samassa määrin alisteisia puheille taloudelli-
sesta kestävyysvajeesta.  
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Arvoisa ylioppilas! 
Tässä hyvinvoinnin käsitteen muutosproses-
sissa Sinun ja ikäpolvesi panos tulee olemaan 
merkitsevä. Näin koska millään aikaisemmalla 
sukupolvella ei ole ollut Covid 19 -pandemian 
kaltaista omakohtaista kokemusta takanaan 
jo nuoren aikuiselämänsä kynnyksellä. Ajat-
telen sukupolvesi kokemuksen johtavan myös 
tulevaisuuden korkea-asteen koulutuksen 
osittaiseen uudistumiseen, jossa selkeästikin 
ympäristöteknologiaan ja muilla maapallon 
monipuolisen hyvinvoinnin edistämiseen liit-
tyvillä koulutussuunnilla on alati kasvava tarve 
ja kysyntä.  

Täten sinun sukupolvellasi on kokemuk-
sen ja koulutuksen pohjalta  entistä parem-
mat edellytykset tunnistaa pandemian kaltai-
set riskit ja hahmottaa niiden mukaiset ske-

naariot, mikäli elämäntapamme ei pohjaudu 
luonnon moninaisuuden kunnioittamiseen.  

”Tieto on valtaa ” -sanonnan mukaisesti 
pyri siis kaikessa niin jatko-opinnoissasi kuin 
muussakin toiminnassasi varjelemaan ei vain 
oman lähipiirisi vaan laajemmassa mielessä 
koko Telluksen terveellistä elinympäristöä. 
Sillä Sinulla, arvoisa ylioppilas, on tulevaisuu-
dessa oleva valta mutta myös vastuu jättää si-
ninen planeettamme paremmassa kunnossa 
jälkeesi tuleville! 

 
Arvoisa ylioppilas! 
Näillä saatesanoilla toivotan Sinulle ja lähei-
sillesi onnea ja menestystä! 

 
Rehtori  
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Uuden ylioppilaan puhe
Arvoisa juhlaväki, opettajat, ystävät, rakkaat 
läheiset ja ennen kaikkea me juuri valko-
lakkimme saaneet, on suuri kunnia jakaa 
tämä ikimuistoinen hetki kanssanne täysin 
kasvokkain eikä vain tietokoneen ruudun 
välityksellä. Lukiotaipaleemme alkumetreillä 
todennäköisesti haaveilimme tästä päivästä, 
mutta kukaan meistä tuskin osasi odottaa 
kuinka poikkeuksellisissa olosuhteissa sitä 
juhlisimme.

Kolme vuotta sitten elämässämme alkoi 
uusi ajanjakso, kun astelimme epävarmoina, 
mutta kuitenkin uteliaina Enterin kouluraken-
nukseen. Muistan ikuisesti, kuinka pieneltä 
minusta tuntui siinä hetkessä - kaikki tuleva 
olisi meille täysin uutta. Ensimmäisellä koevii-
kolla suurin murheemme oli abittitikun boot-
taaminen ja milloin kokeesta olisi soveliasta 
poistua ilman että vaikuttaa olevansa aivan 
pihalla. Emme kuitenkaan olleet yksin tämän 
kaiken keskellä, vaan meillä oli toisemme 
sekä Sipoon lukion uskomaton henkilökunta 
vierellämme niin hyvinä kuin huonoinakin 
päivinä. 

Kun mietin mielessäni menneitä koulu-
vuosia, nousee mieleeni väistämättä esiin 
kiitollisuus ja myötätunto opettajiamme koh-
taan, jotka ovat kannustaneet ja uskoneet 
meihin myös silloin, kun emme itse ole siihen 
pystyneet. Sipoon lukio tarjosi meille turvalli-
sen paikan, jossa saimme kasvaa ja muodos-
taa omaa alati muuttuvaa identiteettiämme. 

Tämän mahdollistamisesta haluaisinkin kiit-
tää kaikkia opettajiamme, rehtoriamme, kah-
vilan tätiä ja kaikkia teitä, joiden kanssa olen 
saanut jakaa nämä kolme vuotta. Haluaisin 
myös kiittää erikseen muutamaa opettajaa, 
jotka ovat olleet hyvin keskeisessä roolissa 
oman minäkuvani ja identiteettini luonnissa. 
Kiitos Sinikka Linnalle ja Henna Mannosel-
le unohtumattomista äidinkielen tunneista, 
pilkkusääntöjen opettamisesta ja tarjoamas-
tanne tuesta oman äänensä löytämisessä. Kii-
tos Riikka Suutalalle elämänhallintakeinojen 
opettamisesta, suuresta välittämisestä oppi-
laitaan kohtaan ja panostuksesta opetukseen. 
Kiitos myös Jani Rämäkölle, Tommi Kurpalle ja 
Satu Skogsterille jatkuvasta tuestanne opiske-
luihimme silloinkin, kun olisimme halunneet 
luovuttaa. 

Yksi merkittävimpiä lukion anteja ovat 
kuitenkin ystävät - niin uudet kuin vanhatkin. 
Teidän avulla ajat, jotka ovat tuntuneet ylitse-
pääsemättömän raskailta, ovat olleet siedet-
täviä, mutta myös ajat jolloin en olisi voinut 
olla onnellisempi ovat tuntuneet siltä, että mi-
kään ei voisi pysäyttää meitä. Tulen lämmöllä 
muistelemaan abisohvia, matikkapajaa, yh-
teisiä tapahtumia, kuten wanhojentansseja 
ja kaikkea mitä olemme saaneet yhdessä 
kokea. Poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi 
emme ole kuitenkaan voineet järjestää kaik-
kia niitä tapahtumia, joita odotimme etenkin 
tältä vuodelta. Siitä huolimatta uskon, että 
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jokainen meistä tulee muistamaan parhaiten 
ne pienet asiat, kuten kahvilan leivät ja hyp-
pytunnit, jotka piristivät raskaiden ja pitkien 
päivien keskellä.

Lukio on erilaisten ja uusien kokemusten 
aikaa. Olemme saaneet kokeilla ja epäon-
nistua etsiessämme omia mielenkiinnon 
kohteitamme ja sitä mitä tulevaisuudelta 
haluamme. Lukiossa olemme saaneet oppia 
elämästä, vastuusta ja siitä, miten kaikkea 
ei ole kirjoitettu tähtiin, vaan joskus täytyy 
kävellä vaihtoehtoisia polkuja ennen kuin 
löytää sen, jota pitkin haluaa kävellä niin 
ala- ja ylämäissä. Sipoon lukio on antanut 
meille erinomaiset työvälineet tulevaisuut-
ta ajatellen ja nyt on meidän tehtävämme 
käyttää niitä. Lukion myötä olemme oppineet 
ongelmanratkaisukykyä, joustavuutta, tilan-
netajua, loogista päättelyä ja kompromissien 
tekemistä. Tämän lisäksi olemme oppineet 
myös myötätuntoa, nöyryyttä ja nähneet sen, 
että ihmisluontoon kuuluvat virheet ja väärien 
valintojen tekeminen, mutta kaikki se kasvat-
taa ja opettaa meitä.

Kun seison tässä en voisi olla ylpeämpi 
teistä ja itsestäni, olemme kulkeneet pitkän 
ja vaikean matkan kohti tätä hetkeä, mutta 
olemme viimein perillä maaliviivalla. Kolmen 
vuoden uurastus palkitaan tänään. Kaikki hyvä 
loppuu aikanaan, niin myös lukio. Seuraavak-
si muutoksen tuulet ohjaavat meitä - osa on jo 
saanut tietää jatko-opiskelupaikastaan, toiset 
pitävät välivuoden ja osa meistä ei ole vielä 
täysin varmoja siitä, mitä seuraavaksi tapah-

tuu. Jokainen näistä lopputuloksista on yhtä 
merkittävä ja toivon, että välittämättä siitä, mi-
ten elämänne jatkuu tämän jälkeen, käytätte 
tämän päivän ollaksenne ylpeitä itsestänne ja 
saavutuksistanne. Takanamme on vähintään 
75 suoritettua kurssia, lukuisia koeviikkoja, 4 
pakollista ylioppilaskoetta ja nyt viimein lakki-
aiset. Toivon, että katsot nyt ympärillesi ja pai-
nat tämän hetken mieleesi, sillä tästä lähtien 
voimme kutsua itseämme ylioppilaiksi. Kiitos 
näistä vuosista kaikille teistä - toivon, että tu-
levaisuudella on teille paljon tarjottavaa ette-
kä epäröi hetkeäkään ettettekö olisi kykeneviä 
mihin tahansa. Haluan vielä tähän loppuun 
lainata Nuuskamuikkusta kirjasta Muumi-
laakson marraskuu: ”On niitä jotka jäävät, ja 
toisia jotka lähtevät, niin on ollut aina. Kukin 
saa valita itse, mutta on valittava ajoissa, eikä 
koskaan saa antaa periksi”.

Paljon onnea meille uusille ylioppilaille!

Susanna Lind
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Stipendit 2021
5 x 200 € Oy Lival Ab
• Maksim Näppinen
tekniikkaosaamista ja innovaatiokyvykkyyttä, 
maan kauppataseen edistämiseksi
• Tuomas Ojala
osaamista taloustieteen ja yritystoimintaan 
liittyvistä aiheista, kuten tuotekehittelyä ja 
vientiä
• Maija Aalto
kielten ahkerasta opiskelusta, sekä myynnin 
ja markkinoinnin osaamisesta
• Daniel Hämäläinen
Oppilas on omaksunut sosiaalista vastuuta 
koskevia kysymyksiä, osoittanut kiinnostusta 
ympäristökysymyksiin ja kestävään kehityk-
seen.
• Susanna Lind
Oppilas on toiminut suvaitsevaisuuden edis-
tämiseksi ja kaikenlaista syrjintää vastaan

6 x 100 €  Sipoon Säästöpankkisäätiö  
• Tekla Kurkela
• Lauri Kurki
• Iida Levälampi
• Ida Pircklén
• Eevi Strandström
• Aleksi Tonteri
myönteisestä asenteesta koulutyöhön ja 
menestyksestä opinnoissa

2 x 150 € Arla Oy Ab
• Atte Lehto
• Eero Tuomi
ansioista yhteiskunnallisten aineiden opin-
noissa sekä menestyksestä    
ylioppilaskokeissa

3 x 100 € Sipoon suomalainen seura-
kunta
• Riina Bergström
• Essi Jumppanen
• Nooa Pitkänen
uskonnon opintojen harrastuksesta

2x100 € Rotary-klubb Sibbo-Pornainen
• Rosa Kelkka
• Aino Lehtonen
yhteistyökykyisyydestä ja yhteiskunnallisesta 
aktiivisuudesta

1 x 200 €   Itä-Uudenmaan Osuuspankki
• Eero Antikainen
myönteisestä asenteesta koulutyöhön ja 
erinomaisesta menestyksestä opinnoissa

2 x 100 € K.Hartwall Oy Ab
• Noora Attila
• Matias Iivonen
matemaattisesti lahjakkaalle opiskelijalle

2 x 100 € Lions Club Sibbo-Sipoo
• Kaneli Auer
• Aamos Blomberg
yhteistyökyvystä ja menestyksestä opinnoissa

4x50 € Varuboden-Osla, lahjakortti
• Myrsky Alatalo
• Mette Paloniemi
• Eero Rauhamäki
• Anton Selén
kolmannen vuosikurssin opiskelijoille, jotka 
osoittavat positiivista asennetta koulutyötä 
kohtaan

Oppilaskunnan Hyvä kaveri  
-stipendit à 30 €
•  Amos Gustafsson
•  Jonathan Hämäläinen
•  Ezzat Najafi
•  Jenny Putkuri
•  Jasmin Rentola
•  Axel Saarinen
• Camila Tuisku 

150 € Neste Oyj, Porvoon jalostamo
• Kaisa Penttilä
ansioista luonnontieteellisten aineiden opin-
noissa. 



2 x 60 € Lions Club Sipoonjoki
• Senja Raunio
• Tuulia Törnqvist
Saaja on vuoden aikana osoittanut myönteis-
tä asennetta koulutyötä kohtaan,   
digitaitoja tai yhteistyökykyä. 

100 € Pohjola-Norden, Sipoon paikal-
lisyhdistys (Pohjola-Norden i Sibbo rf)
• Anni Pöysti
 erinomaisesta menestyksestä ruotsin 
opinnoissa

100 € Sipoon Sanomat
• Anceliga Andström
 tänä keväänä äidinkielessä hyvin suoriutu-
neelle lukiolaiselle 

100 € Sipoon yrittäjät ry
• Jenni Anderson
opiskelijalle  joka on näyttänyt kiinnostuksen-
sa yrittäjyydestä

100 € Suomen tietokirjailijat ry,  
lahjakortti
• Jenny Putkuri
ahkerasta tietokirjojen lukemisesta ja kuun-
telemisesta. 

2 x 50 € Sipoon lukion seniorit 
• Aapo Rauhamäki
• Neea Savolainen
lukiolaiselle, joka yhteisöllisellä asenteellaan 
ja merkittävällä panoksellaan on luonut 
yhteishenkeä ja yhteenkuuluvuutta lukiolais-
ten välille

50 € Gumbostrand Konst & Form,  
lahjakortti
• Riina Kirjonen
kiinnostuksesta taiteen maailmoihin

7 x Lehti Kemia-lehti ja Uusiouutiset 
yhteistyökumppaneineen, alan lehden 
vuosikerta kemiassa tai biologiassa 
lahjakkaalle opiskelijalle 
• Alex Hellström
• Daniel Hämäläinen

• Matias Iivonen
• Teemu Iltanen
• Iida Levälampi
• Johanna Pajunen
• Miia Vuolle (Uusiouutiset)

1 x Lehti Long Play -vuosikerta yhteis-
kunnallisesti valveutuneelle kirjoittajalle 
• Eero Tuomi

Kirjapalkinto äidinkielessä ja historias-
sa menestyneelle opiskelijalle 
• Saara Hyväri
• Tekla Kurkela
• Camila Tuisku

Sipoon Luonnonsuojelijat ry,  
kirjapalkinto
•  Eero Antikainen 
biologian opinnoissa hyvin menestyneelle 
ylioppilaalle

Akateeminen kirjakauppa, kirjapalkinto
• Maija Aalto
• Patrik Haapaniemi
• Lauri Kurki
• Tuomas Ojala
• Marjaana Reitola
• Romi Riikonen
• Emmi Toikka
• Santtu Toivonen
positiivisesta asenteesta englannin opintoihin

Pohjola-Norden, kirjapalkinto 
• Anna Björn
ruotsin kielen opinnoissa menestyneelle opis-
kelijalle 

Sverigekontakt i Finland, kirjapalkinto
• Saimi Heikkinen
• Inka Ryyli
ruotsin kielen opinnoissa menestyneelle opis-
kelijalle
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Lämpimät  onnittelut  stipendin  saajille  ja 
sydämelliset  kiitokset  kaikille  lahjoittajille!
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