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Rehtorin katsaus 

LUKUVUODEN 2019–2020 TOIMINTAAN

Lukuvuosi 2019–2020 tulee jäämään Suo-
men ja täten myös Sipoon lukion historiaan 
ainutlaatuisena keväänä 16.3.2020 lähtien. 
Tuosta maanantaipäivästä lähtien Sipoon 
kunta siirsi yläkoulut ja lukiot etäopetukseen. 
Valtiovalta teki samansisältöisen päätöksen 
18.3.2020 lähtien kuitenkin niin, että kaikki 
Suomen koulut, oppilaitokset ja korkeakoulut 
siirtyivät etäopetukseen. Ylioppilaskirjoitukset 
toteutettiin siirtämällä kolmannen viikon kir-
joituspäivät toiselle koeviikolle saamen kie-
len kirjoituspäivää lukuun ottamatta. Sipoon 
lukiossa on opiskelijoille ja opettajille viitenä 
viikkona toteutettu kysely etäopetuksesta, 
josta saatua dataa myös Helsingin yliopisto 
hyödyntää.

Syksyllä 2019 Sipoon lukiossa opiskeli 213 
opiskelijaa, joista lukio-opiskelunsa aloittavia 
oli 72 opiskelijaa. Opiskelijoita on noin 20 
enemmän kuin edellisenä syksynä.

Sipoossa lukiohalukkuus on kuudenneksi 
korkeinta Suomessa, sillä lähes 70 prosenttia 
sipoolaisista 9. luokkalaisista laittaa lukion 
ensimmäiseksi jatko-opiskeluvaihtoehdoksi. 
Keskeisin syy korkeampaan lukiohalukkuu-
teen lienee korkeakouluvalintojen uudista-
minen niin, että ylioppilastutkinnon merkitys 

korostuu entisestään. Valinnoissa painottuu 
selkeästi aikaisempaa enemmän matemaat-
tis- luonnontieteelliset aineet. Yllä mainittuun 
tarpeeseen Sipoon lukio vastasi aloittamalla 
ns. Luma- linjan, jonne alin painotettu kes-
kiarvovaatimus oli 8,47. Yleislinjalle pääsi 
7.85 keskiarvolla ja jääkiekkolinjalle vaadit-
tiin 7.33 keskiarvo. Jääkiekkolinjan suosio on 
ollut jo muutaman vuoden ajan hiipumaan 
päin johtuen kaiketi Sipoon oman jääkiekko-
valmennuksen tilapäisestä notkahduksesta. 
On varmaan syytä todeta lukiohalukkuuden 
nousussa Sipoossa yhdeksi syyksi myös Si-
poon lukion menestyminen lukiovertailuissa 
niin STT:n kuin Ylen perinteisissäkin vertai-
luissa. Toki Sipoon kunnan panostus kou-
lutukseen näkyy positiivisella tavalla myös 
siinä, että Sipoon lukiot pystyvät tarjoamaan 
valtakunnallisten kurssien lisäksi myös omia 
koulukohtaisia kursseja. Niinpä lukuvuonna 
2019–2020 Sipoon lukion opiskelijoista 83 % 
oli sipoolaisia nuoria. Myös pornaislaiset 
ovat ottaneet Sipoon lukion omaksi opinah-
jokseen. Kevään 2020 yhteishaussa otamme 
60 opiskelijaa yleislinjalle, 18 Luma-linjalle 
ja maksimissaan kuusi jääkiekkolinjalle. Alin 
keskiarvo, jolla yleislinjalle ja jääkiekkolinjalle 
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otetaan on 7,41 ja Luma-linjalle painotettu 
keskiarvo täytyy olla vähintään 7,83.

Yllä mainituilla toimilla pyrimme va-
kiinnuttamaan Sipoon lukion opiskelija-
määrään 210–220 opiskelijaan.

Kuten edellä on todettu, Luma- linja 
aloitti ensimmäisen vuotensa 14 opiske-
lijalla. Luma-linjan toiminta on pitänyt 
sisällään yhteisopettajuutta ja tutustumis-
käyntejä mm. Aalto-yliopistoon ja Nes-
teen jalostamolle. Tarkoitus on, että Lu-
ma-kursseja tarjotaan lukiossamme kol-
me lukuvuotta kohden niin, että näitä eri-
tyiskursseja olisi tarjolla kaiken kaikkiaan 
yhdeksän kolmen vuoden aikana. Lisäksi 
ostamme Keudalta robotiikkaan liittyvän 
kurssin. Kuten aikaisempina lukuvuosina 
olemme tarjonneet espanjan, ranskan 
ja saksan kielten kursseja yhdessä Sibbo 
gymnasiumin kanssa. Mahdollisuus suo-
rittaa ko. kursseja naapurilukiossa ei kui-
tenkaan ole opiskelijoitamme oikein hou-
kutellut. Jo yllä mainittu matemaattisten 
aineiden painotus korkeakouluvalinnois-
sa on johtanut pienten kielten ahdinkoon. 
Tänä lukuvuonna kolme saksan kielen en-
simmäistä kurssia ei toteutunut lähiope-
tuksena vähäisen opiskelijamäärän takia. 
Ranskan kielessä kyllä voitiin järjestää 
kaksi ensimmäistä kurssia lähiopetuksena 
ja espanjan kielessä kuusi kurssia.

Pitkäaikainen Sipoon lukion opettaja 
ja apulaisrehtori Marketta Ahtiainen jäi 
eläkkeelle 1.9.2019. Sivistysjohtaja Torsell 
valitsi Marketta Ahtiaisen tilalle Sipoon 

lukion uudeksi apulaisrehtoriksi lehtori 
Satu Skogsterin. Samalla apulaisrehtorin 
tehtävät saivat selkeästi operatiivisem-
man roolin Lops-työn ja kurssitarjottimen 
koordinoijana. Yhteisinä opettajina ruot-
sinkielisen lukion kanssa ovat jatkaneet 
kuvataiteessa Annika Brandt ja espanjaa 
opettava Merja Parada. Koronatilanteen 
takia ei jo perinteistä Madridin-matkaa 
espanjaa lukeville voitu järjestää eikä 
myöskään OPH:n rahoituksella suunnitel-
tua Tukholman opintokäyntiä. Yläkoulun 
kanssa yhteisinä opettajina ovat toimineet 
virkansa mukaisesti musiikin lehtori Min-
na Mouhu, liikunnan lehtori Tomi Gröhn 
ja äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Si-
nikka Linna. Toisena liikunnan lehtorina 
tänä lukuvuonna on toiminut Ibai Mendia 
Iztueta. Lehtori Kari Pasanen on opettanut 
kolme historian kurssia. Niin ikään yhtei-
senä opettajana ja lukion johtoryhmän 
jäsenenä on toiminut Riikka Suutala opet-
taen psykologiaa ja elämänkatsomustie-
toa.

Opinto-ohjaajana lukuvuonna 2019–
2020 on jatkanut Tuija Ilmivalta.

Marraskuussa puolestaan järjestettiin 
2. jakson aikana vuotuinen kaikissa kurs-
seissa keskitetysti kerättävä kurssipalaute. 
Opiskelijoiden palaute oli kuten aikai-
sempina vuosina hyvää ja kannustavaa 
jopa niin, että mitä pitempään lukiossa 
opiskellut opiskelija, sitä parempi oli an-
nettu palaute. Kokonaispalaute on näiden 
viiden vuoden aikana ollut tasaisen hyvää, 

mikä kertoo jatkuvaan opetukseen panos-
tamiseen huolimatta henkilöstövaihdok-
sista. Keskitetysti kerättävät opiskelijoiden 
kurssipalautteet ja niiden mukaisesti ope-
tuksen kehittäminen on yllättävää kyllä 
verrattain harvinaista Suomen lukioissa.

Yhteiselo Keudan Sipoon toimipisteen 
kanssa on jatkunut harmonisesti ja käy-
tännön yhteistyötä toteutettiin jo totutul-
la tavalla: yhteistoiminnassa järjestettiin 
Nikkilän alueella ryhmäytymispäivä kai-
kille Enterissä aloittaville opiskelijoille 
elokuussa toisella kouluviikolla, Hiihdon 
apuopettaja -kurssille osallistui muutama 
lukion opiskelija. Enterin yhteiset Lucia- ja 
joulujuhlat pidettiin tutun tapaan toimin-
nallisina juhlina. Koronaviruksen takia 
koulujen ollessa suljettuna yhteistä vapu-
naaton juhlaa ei voitu järjestää. Kaksois-
tutkinnon suorittajia ei tänä syksynä ollut.

Enterin omana taksvärkkikohteena 
vuosien ajan ollut Tansaniassa Ngaram-
tonin kunnassa Ekenywan kylässä toimiva 
AIDS-orpojen lasten tukikeskus Jericho 
vaihtui tänä vuonna Itämeren suojeluoh-
jelmaan ja kohteeksi valikoitui Baltic Sea 
Action Group. Tänäkin lukuvuonna taks-
värkkiin osallistuivat yksinomaan lukiolai-
set, sillä viikko 42 oli ammattiopiston puo-
lella kokonaan syyslomaa kuten edellisinä 
lukuvuosinakin.

Enterin henkilökunnan yhteisellä vir-
kistysiltapäivänä marraskuussa käytiin 
eduskuntalolla, jossa meidät otti vastaan 
sipoolainen kansanedustaja Heikki Vest-
man. Studia Generalia -luentoja järjes-
tettiin lukuvuoden aikana kerran, jossa 
BSAG:n toiminnanjohtaja kertoi yhteisön 
työstä Itämeren hyväksi. Muut suunnitel-
lut Studia Generaliat peruuntuivat koro-
naviruksen myötä.

Sipoon lukiosta valmistui lukuvuon-
na 2019–2020 yhteensä 60 ylioppilasta, 
joista kaksi valmistui syksyllä 2019 ja 58 
keväällä 2020. Lukiomme voi myös tämän 
lukuvuoden etänä tapahtuvana päättä-
jäispäivänä jakaa opiskelijoillemme mitä 
moninaisempia stipendejä kannustuksek-
si tuleviin opintoihin, mistä haluan lausua 
lämpimät kiitokset kaikille stipendin lah-
joittajille. Lopuksi osoitan kiitokseni kaikil-
le Enterissä toimineille niin opiskelijoille 
kuin henkilökunnallekin erinomaisesta 
yhteistoiminnasta samalla kun toivotan 
rentouttavaa kesää kaikille! 

Rehtori
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Enterin opiskelijoiden ryhmäyty
mispäivässä uudet lukiolaiset ja 
ammattiin opiskelevat tutustui
vat. Järjestelyistä vastasi jälleen 
Sipoon lukion seniorit.

Lukuvuoden juhlia ja tapahtumia Jokasyksyisillä opintomessuilla kuultiin jälleen kokemuksia 
korkeakouluopinnoista. Suuret kiitokset esiintyjille! 

Opintomessut

Ryhmäytymispäivä 

Pitkäaikainen Sipoon lukion opetta
ja ja apulaisrehtori Marketta Ahtiai
nen jäi eläkkeelle 1.9.2019. 
Kuvassa Marketta pitämässä juhla
puhetta kevään 2019 ylioppilas
juhlassa.

Marketta Ahtiainen 
eläkkeelle

Abien sata päivää 
6.9.2019 

Abien 
riemua 
6.9.2019: 
enää sata 
koulupäivää 
jäljellä!
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OPISKELIJAVAIHTOA

Luciajuhlaa vietettiin pe
rinteiseen tapaan 13.12. 
aamuhämärän aikaan. 
Lucianeidoksi opiskelijat 
äänestivät tänä vuonna 
lukion opiskelijan Jasmine 
AlAhrashin, ja häntä seu
raavaan kulkueeseen kuu
lui oppilaita niin Keudasta 
kuin lukiostakin. Musii
kista vastasi lukion kuoro, 
jota säesti musiikinopet
taja Minna Mouhu. Juhlan 
päätteeksi juotiin glögiä ja 
syötiin leivonnaisia, jotka 
lukion ykkösluokkalaiset 
olivat tuoneet koululle.

Halloween  
31.10.2019 

Halloweenhumua oppilas
kunnan järjestämänä.

Lucia-juhla

Australialaisen vaihtoopiskelijamme Anna 
Haberleyn läksiäisiä vietettiin 19.12.2019.

Halloween  
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Rokkikonsertti  Rokkikonsertti  

Mitalikahvit
Tammikuussa koulussamme nautittiin mitali
kahvit, kun lukion opiskelija Julius Nyholm 
palasi karaten MMkisoista kaulassaan kulta
mitali.

Abikahvit
Pöytä notkui herkkuja, kun abit 
tarjosivat opettajille perinteiset 
abikahvit. Tänä vuonna abit tar
josivat opettajille myös yllätyk
sen: ohjelmanumeron esittäjäksi 
joutuivatkin opettajat! 

Iloa ja motia musiikista
Kunnan uudet 7000-wattiset kajarit murisivat 
tyylikkäästi, kun Sipoon lukion opiskelijat veti-
vät läpi Hi school goes rock -konsertin Nikki-
län Sydämessä 28. marraskuuta.

Konsertissa esiintyi 12 opiskelijaa. He oli-
vat yhdessä suunnitelleet illan kattauksen. 
Konsertin alkupuolella kuultiin suomalaisia 
klassikoita, muun muassa Eppuja ja Dingoa, 
ja loppua kohti meno kiihtyi, kun opiskelijat 
luukuttivat esimerkiksi Red Hot Chili Pep-
persiä ja Oasista. Illan aikana esiintyivät 
Anna Haberley, Olivia Kärki, Julia Rentola, 
Tuomas Ojala,Nikolas Pitkänen, Tom von 
Schantz, Lauri Laakia, Valtteri Färm, Henri 
Horttanainen, Väinö Koskikallio, Nikolas Pit-
känen, Valtteri Mäntysaari, Nooa Pitkänen ja 
Richard Wong.

Konserttia valmisteltiin koko syksy, ja se 
vaati sitoutumista koko porukalta.

- Onnistuminen vaatii musiikillisen osuu-
den lisäksi paljon käytännön järjestelyjä: 
jatkuvaa roudaamista, tilojen ja aikojen sopi-
mista eri tahojen kanssa, mainosten tekemis-
tä ja levittämisestä, koristelua ja lopuksi tilan 
siivoamista, luettelee Sipoonjoen yläkoulun ja 
lukion musiikin lehtori Minna Mouhu.

Samalla kun konserttiproduktio antaa op-
pilaille tilaisuuden loistaa, opettajalle se on 
mahdollisuus testata omaa ammattitaitoaan.

- Tässä näkee konkreettisesti oman työnsä 
hedelmät. Se antaa myös uskoa siihen, että 
”oikeiden” soittimien opettelu on edelleen in, 
jos siihen vaan annetaan mahdollisuus, Min-
na Mouhu sanoo.
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Rokkikonsertti  Rokkikonsertti  

Rokkikonsertti  Rokkikonsertti  
Lukion kolmasluokkalaiset Väinö Koski-

kallio ja Valtteri Färm esiintyivät konsertissa 
kitaristeina. Heille musiikki on merkittävä osa 
arkea:

- Se on mukana elämässäni joka päivä - 
kuulokkeissa tai itse soitettuna, kertoo Valt-
teri Färm, joka on soittanut kitaraa yhdeksän 
vuotta.

- Voisin verrata musiikkia jopa uskontoon, 
koska se on minulle asia, joka tukee niin vai-
keissa kun hyvissä elämäntilanteissa. Se on 
aina olemassa, aina voi kuunnella musiikkia, 
Väinö Koskikallio lisää.

Pojat ovat valinneet lukiossa niin paljon 
musiikin kursseja kuin se on ollut mahdollista.

- Tärkeintä, mitä musiikin tunneilla voi 
oppia, on ryhmässä toimiminen. Tämä rokki-
konsertti on hyvä esimerkki siitä. Ei konsertis-

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Hi School 
Goes Rock 

Sipoon lukion opiskelijoiden rokkikonsertti 

Torstaina 28.11.2019 klo 18 Nikkilän Sydämessä 
                                         Tervetuloa viihtymään!          Vapaa pääsy 

ta olisi tullut mitään, jos emme olisi toimineet 
ryhmänä, Väinö toteaa.

Pojille kitara on ilmaisun väline. Se on ka-
veri pahoina päivinä mutta myös instrument-
ti, joka palkitsee monella tavalla.

- On hieno tunne, kun onnistuu soitta-
maan jonkun tietyn kohdan täydellisesti, Valt-
teri sanoo.

- Kitaraa soittaessa en mieti mitään muu-
ta kun soittamista, siksi se on rentouttavaa ja 
auttaa esimerkiksi stressiin. Voin kehittyä lo-
puttomasti ja kehityksen näkee selkeästi. Se 
motivoi. Lisäksi ystävien ja muiden ihmisten 
kanssa soittaminen on todella kivaa, Väinö 
toteaa.

Teksti: Annakaisa Kauppinen  | Kuvat: Kari Jurvanen
Mainoksen piirrokset ja kuvat: opiskelijat 
Mainoksen taiteellinen suunnittelu: Annika Brandt
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Arjen sankaruus näkyy myös niissä laajem-
missa ryhmissä, joihin kuulumme. Asumme 
jossain kotikunnassa, siellä ehkä jossain ky-
lässä, kuulumme yhdistyksiin, puolueisiin tai 
harrastusryhmiin. Näissä ryhmissä tehdään 
tärkeää työtä yhteisöllisyyden edistämiseksi ja 
hyvinvoinnin turvaamiseksi. On helpottavaa 
kuulla perhekahvilassa, että muissakin lapsi-
perheissä nukutaan huonosti tai käydä kylä-
tansseissa tapaamassa ihmisiä ja pistämässä 
jalalla koreasti. Arjen sankareita ovat näiden 
viiteryhmien aktiivit, jotka harvoin saavat teke-
mästään työstä ainakaan rahallista korvausta.  

Voiko arjen sankariksi ylentää myös Suo-
men? 102-vuotta täyttävänä maana Suomi on 
pystynyt nostamaan elintasonsa hyvinvointi-
valtion luokkaan, jossa arki todennäköisesti 
on helpompaa ja monella mittarilla katsoen 
parempaa kuin valtaosassa maailman valtioi-
ta. Saamme hoitoa jos sairastumme, apua 
jos jäämme työttömiksi ja ilmaista koulutusta 
vaikkapa tohtorinhattuun saakka. Toki suoma-
laista arkea varjostavat myös uhkakuvat joista 
huolestuttavimpana ja ajankohtaisimpana 
nostaisin esiin kiihtyvän ilmastonmuutoksen. 

Viime viikonloppuna muisteltiin laajasti 
sitä, miten talvisodan alkamisesta tuli kulu-
neeksi 80 vuotta. Arki näytti totta tosiaan 80 
vuotta sitten Suomessa hyvin toisenlaiselta. 
Sota-ajan Suomessa korostuivat nykyajan 
näkökulmasta tyystin erilaiset arjenhallinta-
taidot ja noiden vuosien ajan oli tyydyttävä 
monessa asiassa vähempään. Hyvinvointi oli 
tuon ajan sankareilla kaukana ja vaarin juttuja 
kuunnellessa väistämättä kävi mielessä, että 
oma sankaruuteni kalpenee vaarin rintama-

kokemuksien rinnalla. Voisiko ehkä ajatella, 
että arjesta voisi nousta jopa supersankarei-
ta? Sellaisia voisivat olla rintamalla taistelleet 
veteraanit, koteja ja yhteisöjä hoitaneet naiset 
tai sotalapsiksi lähetetyt pienet, joista kukaan 
ei voinut tehdä muuta kuin parhaansa tuka-
lassa tilanteessa. 

Arjen supersankaruutta on löydettävissä 
myös nykyajan Suomesta. Tänään aiheesta 
tulevat ensimmäisinä mieleen suomalaisista 
lukioista valmistuvat noin 3000 uutta yliop-
pilasta. He ovat arkisen aherruksensa jälkeen 
juhlansa ja lakkinsa ansainneet. Niinpä nyt 
on aika ottaa muutama päivä arjesta hieman 
etäisyyttä juhlien itsenäistä 
Suomea ja uusia ylioppilaita. 
Olkaamme kiitollisia arjen 
sankaruudesta ja nautitaan 
juhlahetkista ennen paluu-
tamme takaisin arkeen!

Kiitos!

Apulaisrehtori 
Satu Skogsterin juhlapuhe
Hyvä juhlayleisö
Tänään vietämme koulumme itsenäisyysjuh-
laa ja huomenna vasta onkin juhlan aika. It-
senäisyys on juhlansa ansainnut ja on ihanaa 
ottaa työ- ja kouluelämästä pieni tauko ja 
juhlistaa 102-vuotiasta Suomea. Juhlia tarvi-
taan ja niillä on aikansa, mutta aina ei juhli-
ta. Juhlat ovat vain pieniä välähdyksiä arjen 
keskellä. Omasta mielestäni arki on tärkeintä, 
sillä hyvä elämä syntyy arjessa, aivan siinä jo-
kapäiväisessä elämässä, jota vietämme kukin 
tavallamme. 

Arki on siis oleellisinta ja me kaikki jotka 
sitä elämme olemme tavallamme arjen san-
kareita. Arjen sankari voi olla vaikkapa lu-

kio-opiskelija, joka tulee kuuliaisesti kouluun 
joka päivä, osallistuu tunneille, tekee vaaditut 
tehtävät ja läksynsä. Nykypäivän lukiolaisil-
la on myös kovasti paineita tulevaisuutensa 
suhteen. Jatko-opinnot ja niihin pääseminen 
saattavat jännittää ja jopa ahdistaa. Sitten 
on opiskelijan perhe, jolla on oma arkensa. 
Suomalaisen arjen sankareita ovat mielestäni 
myös aivan tavalliset isät ja äidit, jotka mah-
dollistavat perheellensä toimeentulon ja ruu-
an pöytään, käyttävät harrastuksissa, hoitavat 
laskut, nuohoojan tilaamisen, lukemattomat 
puhelinmyyjien soittelut, särkyneiden lamp-
pujen vaihtamiset, auton huollot sekä muut, 
loppumattomat arjen pikku askareet. 
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Meidän käsiemme varassa on tulevaisuuden 
Suomi. Paljon on vielä tehtävää, mutta olem-
me sinnikkäitä ja täynnä elinvoimaa. Muu-
toksen tuulet puhaltavat jo ja niiden mukana 
kuljemme kevyin askelin kohti tulevaisuutta, 
mikäli jokainen kantaa kortensa kekoon. Ot-
takaamme mallia historiasta, niistä rohkeista 
miehistä ja naisista, jotka silloin muuttivat 
maailmaa ja muistakaamme pitää yhtä vuo-
den pimeimpinäkin tunteina. Ol-
kaamme ylpeästi niitä nuoria, jot-
ka muuttavat Suomea. Olkaam-
me toistemme valo pimeässä.

 Näiden  Reino Nordinin sanojen saattele-
mana toivotan teidät tervetulleeksi juhlimaan 
Suomea ja kaikkea sitä, mikä tekee meistä 
suomalaisia. 

Kiitos!

Syksyn 2019 
ylioppilaat 

“Mä pelkään pahoin etten selvii ehjin nahoin
Mut mä taistelen vastaan niin kauan ku mä voin
Jos säki teet samoin 
Sun kanssas unelmoin ja ehkä huominen on meille avoin”

Oppilaskunnan puheenjohtaja
Susanna Lindin puhe

Arvoisa juhlaväki,
on kunnia olla täällä tänään kanssanne 
juhlistamassa 102-vuotiasta Suomea. Jotta 
voimme kääntää katseemme tulevaisuuteen, 
on meidän muistutettava itseämme men-
neestä. Suomi on ollut osa niin Ruotsia kuin 
Venäjääkin ja kun tsaari Nikolai II syrjäytettiin 
helmikuun vallankumouksen jälkeen, näki 
tyytymätön Suomi viimein tilaisuutensa koit-
taneen ja tarttui siihen. Näin Suomi päätti ir-
rottautua Venäjästä ja 1917 julistettiin Suomi 
itsenäiseksi. Tämänkään jälkeen ei Suomen 
itsenäisyys ollut itsestäänselvyys, vaan se oli 
uhattuna useamman sodan aikana, mutta 
urheat sotiemme veteraanit, menneen tule-
vaisuuden miehet ja naiset, taistelivat itsenäi-
syytemme puolesta.

Nyt on meidän aikamme olla sankareita, 
tämän päivän Simo Häyhiä, Johan Ludvig 
Runebergejä ja Minna Cantheja, kaiken kaik-
kiaan meidän tulee olla vahvoja ja rohkeita 
nuoria miesten- ja naistenalkuja. Olemme 
saaneet harteillemme suuren vastuun, sen 
lisäksi, että meidän tulisi pitää huolta itses-
tämme ja toisistamme, tulee meidän myös 
miettiä vanhempiamme ja jälkikasvuamme. 
Miten me teemme tulevaisuuden Suomesta 

paikan, jossa vanhempamme voivat viettää 
eläkepäiviään rauhallisin ja turvallisin mielin 
tai jälkikasvumme voi leikkiä hiekkalaatikolla 
hymysuin, kurahousut hiekassa.  

Teemme joka päivä valintoja ja tekoja niin 
suuria kuin pieniä, joiden avulla juhlistam-
me ja muistamme Suomea, isänmaatam-
me. Suomalaisuudella on valtava merkitys 
joka päiväiseen elämäämme näkyi se sitten 
ensiluokkaisen ja arvostetun koulutuksen 
tai kotimaisten elintarvikkeiden suosimisen 
muodossa. Nämä asiat nähdään usein itses-
täänselvyyksinä ja täten niiden ihmeellisyys 
jää helposti takaa-alalle. Kuitenkin nämä 
arkipäiväiset asiat, kuten ilmainen koulutus, 
ilmainen kouluruoka, Suomen hämmästyttä-
vät maisemat ja tasa-arvo, ovat osa Suomen 
identiteettiä ja sitä, miksi suomalaisuus on 
niin hienoa. Kiireen keskellä kiitollisuuden 
tunne tuntuu unohtuvan, mutta silti jokainen 
meistä osoittaa näillä arkisilla valinnoilla kii-
tollisuutta ja suurta arvostusta menneitä ja 
tulevia taistelijoita kohtaan.

 Nuoriso on tulevaisuus. Me olemme tu-
levaisuus. Ilmastoahdistus, pelko ettei huo-
mista ole ja epävarmuus tulevaisuudesta. 

• Lasse Sojakka
• Sanja Rinne
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Enterin toiminnallista 
joulujuhlaa vietettiin 
20.12.2019.

penkkarit
13.2.2020

Joulujuhla
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Wanhojen tanssit 
13.2.2020
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Sipoon lukion kuvataidekurssien satoa lukuvuonna 2019–2020.
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Vierailuja ja luentoja

JUUSO KEKKONEN puhumassa ilmastoahdistuksesta Studia Generalia -luennolla 
Topelius-salissa 29.11.2019.

KIELILÄHETTILÄS  Ville-Pekka Niemi-
nen vieraili lukiolla 4.12. kolmessa ruotsin-
ryhmässä kertomassa omakohtaisia koke-
muksiaan ruotsin opiskelusta kouluaikoina 
ja kertoi myös kielen opiskelun tuomista hyö-
dyistä ammatillisessa elämässään. 

Kielilähettiläät on kolmevuotinen projekti, 
jonka tarkoitus on motivoida ja kannustaa 
peruskoujen ja lukioiden oppilaita opiske-
lemaan ruotsia ja antamalla konkreettisia 
esimerkkejä ruotsinopiskelun hyödyistä. 
Opiskelijat olivat hienosti mukana Ville-Pekan 
ruotsinkielisessä esityksessä ja osallistuivat 
myös aktiivisesti keskusteluihin.

LUMA-LINJALAISET 
kävivät vuoden aikana monis-
sa kohteissa opintokäynneillä. 
Lisäksi he seurasivat koululla 
vierailevien luennoitsijoiden 
esityksiä.

Luma-linjan opintokäyntejä ja vierailuja
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Sipoon lukion tutoreina lukuvuonna 2019–2020 toimivat 
Jenny Putkuri, Riina Bergström, Ezzat Najafi, Susanna Lind, 
Tekla Kurkela, Jasmine Al-Ahrash ja Anceliga Andström. 

Tutor-toiminta

Syksyllä 30.8 kokoonnuimme kieliluokkiin 
jokavuotisen vuosikokouksen merkeissä. Ko-
kouksessa valitsimme uudet oppilaskunnan 
hallituksen jäsenet: Juho Risku, Georg Frolov, 
Ida Pircklén ja Meri Aho. Seuraavaksi kerään-
nyimme luokkaan 123, jossa valitsimme tu-
levan vuoden roolit oppilaskunnan jäsenille. 
Susanna Lind: puheenjohtaja, Eetu Salmela: 
Iso A -vastaava, Myrsky Alatalo: viestintä-
vastaava, Joonatan King: koristeluvastaava, 
Meri Aho: Pulla-, pullo- ja postivastaava, Ida 
Pircklén: sihteeri, Georg Frolov: varapuheen-
johtaja ja Juho Risku: talousvastaava. Oppilas-
kunnan opettajavastaavana tänäkin vuonna 
toimi Anri Ikäläinen.

Oppilaskunta päätti vaihtaa taksvärkki-
kohteeksi Baltic Sea Action Groupin ja tukea 
itämeren suojelua. Eräs säätiön edustaja kävi 
pitämässä opiskelijoille sekä opettajille Tope-
lius-salissa Studia Generalian 7.10, jossa hän 
esitteli säätiön tavoitteet ja kertoi, mihin taks-
värkkituotot käytetään. Taksvärkki järjestettiin 
16.10.

Oppilaskunta järjesti kolmeen kertaan 
vanhempainiltoihin kahvituksen, joista saa-
tiin palkkio. Kahvituksissa oli tarjolla kahvia, 
teetä ja jotain pientä naposteltavaa. Tämän 

lisäksi päätti oppilaskunta ottaa kantaa 
koulumme kierrätykseen ja järjesti yhdessä 
Janette Hautaluoman kanssa kierrätysvuo-
rolistat, jonka mukaan jokainen opiskelija 
vuorollaan tyhjensi koulun jäteastiat. Myös 
hallituksen rooleissa tehtiin muutoksia ja 
pulla- ja postivastaava sai myös tehtäväkseen 
huolehtia koulun pullonkierrätyspisteisiin ke-
rääntyneiden pullojen kierrätyksestä, joiden 
tuotot sittemmin käytettäisiin opiskelijoiden 
yhteiseen hyvään. Koulun johto päätti, että 
pingispöydällä olevat opiskelijat pitävät liikaa 
meteliä, joten oppilaskunnan varoitusten jäl-
keen vietiin pingispöytä pois.

Syksyllä järjestetyn huonosti toteutetun 
koulukuvauksen vuoksi päätti oppilaskunta 
kilpailuttaa eri kuvausfirmoja ja valita tarjo-
uksista parhaan vuodelle 2020-2021. Kuvaus-
firmoista oppilaskunta valitsi Seppälän, jonka 
kanssa solmitaan kolmen vuoden sopimus. 
Tämän lisäksi 10.10. osallistui oppilaskunnan 
puheenjohtaja sekä viestintävastaava Nikki-
län Sydämessä järjestettäviin koulutusmes-
suihin esitelläkseen Sipoon Lukiota. Syksyllä 
oppilaskunta ehti myös tehdä aloitteen siitä, 
että kokeiden palautuspäivä pidettäisiin yhä 
vanhalla mallilla uuden esitetyn mallin sijaan. 

Oppilaskunnan vuosikertomus 
2019-2020
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Aloite meni läpi koulun henkilöstölle ja kokei-
den palautuspäivää ei muutettu. 

Oppilaskunta järjesti myös halloweenina 
viihdyttäviä aktiviteetteja sekä kisoja koko 
koululle. Kisoissa opiskelijoita palkittiin elo-
kuvalipuilla sekä karkeilla. Halloween järjes-
tettiin yhdessä Keudan kanssa ja molempien 
koulujen oppilaskunnan jäsenet koristelivat 
koulun yhdessä. Itsenäisyyspäiväjuhlassa 
oppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja piti 
puheen itsenäisyyden merkityksestä nuorille. 
Joulukuussa järjestettiin perinteiseen tapaan 
aktiviteetti joulujuhla, jossa oli mahdollista 
tehdä joulukortteja, koristella pipareita ja 
osallistua kilpailuihin. 

Tammikuussa oppilaskunta oli osana hy-
vinvointi-tammikuuta, jonka tarkoituksena 
on pitää huolta opiskelijoista sekä henkilö-
kunnasta. Oppilaskunta tarjosi opiskelijoille 
välipalaksi hedelmiä, järjesti ilmaisen aamu-
kahvituksen, jossa oli tarjolla myös donitseja 
sekä piti aamunavauksen, jossa se haastatteli 
kouluterveydenhuollon työntekijöitä opiskeli-
joiden mielenterveyttä ja koulussa jaksamista 
koskevista asioista. Oppilaskunta kävi myös 
rehtorin johdolla läpi kouluterveyskyselyn 
tuloksia ja katsoi ovatko jotkut tuloksista hä-
lyttäviä ja vaativatko ne välitöntä puuttumista.

Koko vuoden oppilaskunta joutui selvit-
tämään talousasioita, sillä tili oli jäädytetty 
lakisyistä, sillä pankki halusi OPKH:n muut-

tuvan yhdistykseksi, jotta se voi käyttää tiliä. 
Oppilaskunta yritti perustaa yhdistystä, mutta 
päätyi lopulta luopumaan aikeesta turhan 
byrokratian tähden. Lopulta oppilaskunta 
ja oppilaskunnasta vastaava opettaja päätti-
vät, että opettajat ylläpitävät oppilaskunnan 
pankkitiliä, jotta saamme rahat käyttöön, eikä 
ensi vuonna tarvitse puida yhtä paljon talous-
asioita.

Nykyisen koronatilanteen vuoksi ei oppi-
laskunnan vuotuista kevätretkeä järjestetä 
fyysisesti, eikä pääsiäisenäkään voitu järjes-
tää mitään ohjelmaa. Vappu vietettiin poik-
keusolojen takia normaalina koulupäivänä. 
Oppilaskunta päätti, että tänä vuonna ei poik-
keuksellisesti jaeta Hyvä kaveri -stipendiä, 
sillä äänestyksen toteuttaminen on hankalaa 
etäopetustilanteesta johtuen. 

Siitä puheen ollen toimme esiin koko 
oppilaskunnan puolesta Sipoon lukion hen-
kilökunnalle toiveemme viimeisen jakson työ-
taakan keventämisestä, sillä meille oli tullut 
palautetta opiskelijoilta siitä, että opettajat 
antavat liikaa läksyjä ja tehtäviä ottaen huo-
mioon, että istumme muutenkin koko päivän 
tietokoneella etäopetuksessa. Se otettiin hy-
vin vastaan ja koemme tulleemme kuulluiksi. 

Kaiken kaikkiaan vuosi on ollut työteliäs 
ja OPKH on ahkeroinut monessa mukana. 
Olemme mielestämme osallistuneet moni-
puolisesti koulun toimintaan ja edistäneet 
myös opiskelijoiden asioita. Meillä on ollut 
hyvä vuosi koronasta huolimatta! 

Kevään 2020 

ylioppilaat

• Arvela Oona
• Blomberg Otso
• Erätuli Eeti
• Eteläpää Jimi
• Färm Valtteri
• Gustafsson Saku
• Haikonen Henri
• Hakku Pihla
• Heino Mikko
• Honkaniemi Eedit
• Iivonen Niko
• Jarke Mikael
• Jauhiainen Monika
• Järvinen Jaakko
• Kaisamatti Maiju
• Kokkonen Pyry
• Korhonen Hilla
• Korpimäki Reetta
• Kortelainen Joonatan
• Koskikallio Väinö
• Kuisma Juho
• Kuurila Eetu
• Kuusikoski Otso
• Kärki Olivia
• Laakia Lauri
• Laakkonen Enni
• Lehmusto Pyry
• Leikas Erika
• Liitiäinen Jasper
• Liukko Valtteri

• Luhtanen Saga
• Luukkanen Senni
• Magner Joona
• Metsoila Tuomas
• Mäntysaari Valtteri
• Nieminen Venla
• Nurmi Valtteri
• Nyberg Anton
• Nyholm Julius
• Olkkola Miska
• Painilainen Vilma
• Paronen Veeti
• Pelkonen Samuli
• Pitkänen Nikolas
• Redsven Vili
• Rentola Julia
• Roinila Carolina
• Saaristo Selma
• Sahakangas Suvi
• Savinainen Alli
• Teerikangas Reino
• Tervo Alex
• Tolvanen Onni
• Tuomainen Aino
• Valtonen Topias
• Vartiainen Jade
• Västilä Leevi
• Wahlqvist Helmi
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Stipendit 2020
2 x 200 € Oy Lival Ab

• Saku Gustafsson
• Maiju Kaisamatti

yrittäjyydestä, ansioista taloudellis-yhteiskun-
nallisten aineiden opinnoissa ja ylioppilasko-
keissa

2 x 150 € Arla Ingman Oy Ab
• Pyry Lehmusto
• Vilma Painilainen

menestyksestä yhteiskunnallisten aineiden 
opinnoissa

3 x 100 € Aktia pankki Oyj, Sipoon  
konttori

• Aamos Blomberg
• Matias Iivonen
• Monika Jauhiainen

yritteliäisyydestä ja menestyksestä opinnoissa

2 x 125 € Rotary-klubb Sibbo- 
Pornainen

• Carolina Roinila
• Helmi Wahlqvist

yhteiskunnallista aktiivisuutta toteuttaneille 
opiskelijoille sekä menestyksestä ylioppilas-
kokeessa

2 x 100 € Aktia pankki Oyj, Sipoon  
Säästöpankkisäätiö 

• Nikolas Pitkänen
• Olivia Kärki 

musiikin harrastuneisuudesta ja aktiivisesta 
esiintymisestä koulun yhteisissä tilaisuuksissa

1 x 200 € Itä-Uudenmaan Osuuspankin 
Sipoon konttori

• Julia Rentola
myönteisestä asenteesta koulutyöhön ja 
erinomaisesta menestyksestä opinnoissa

100 € Sipoon suomalainen seurakunta
• Aino Tuomainen

hyvästä menestyksestä ylioppilastutkinnossa

2 x 100 € Sipoon suomalainen  
seurakunta

• Essi Jumppanen
• Assi Kantola

kiinnostuksesta uskonnon opintoihin

50 € Sipoon lukion seniorit 
• Susanna Lind

lukiolaiselle, joka yhteisöllisellä asenteellaan 
ja merkittävällä panoksellaan on  
luonut  yhteishenkeä ja yhteenkuuluvuutta 
lukiolaisten välille 

40 € Nordea-pankin Sipoon konttori
• Anni Pöysti

taloustaituri-stipendi (lahjakortti): talous-
asioissa osaamista osoittaneelle nuorelle

50 € Gumbostrand Konst & Form,  
lahjakortti

• Ezzat Najafi
taiteen monitaiturille

9 x Lehti Kemia-lehti ja Uusiouutiset 
yhteistyökumppaneineen, alan lehden 
vuosikerta kemiassa tai biologiassa 
lahjakkaalle opiskelijalle 

• Aamos Blomberg
• Joel Katajarinne
• Venla Klingberg
• Tuisku Kovanen
• Lauri Laakia
• Jasmin Rentola (Uusiouutiset)
• Antti Tanskanen
• Selma Tuomainen
• Daniil Vauhkonen

2 x 100 € K. Hartwall Oy Ab
• Niko Iivonen
• Tino Vartiainen

matemaattisesti lahjakkaalle opiskelijalle

2 x 100 € Lions Club Sibbo-Sipoo
• Eero Antikainen
• Rosa Kelkka

yhteistyökyvystä ja menestyksestä opinnoissa

100 € Neste Oyj, Porvoon jalostamo
• Samuli Pelkonen

kiinnostuksesta kemian, fysiikan ja matema-
tiikan opintoihin

100 € Pohjola-Norden, Sipoon paikal-
lisyhdistys (Pohjola-Norden i Sibbo rf)

• Vivi Vasenius
erinomaisesta menestyksestä ruotsin opin-
noissa

100 € Sipoon Sanomat
• Lauri Laakia

äidinkielessä hyvin suoriutuneelle lukiolaiselle

100 € Sipoon yrittäjät ry
• Jenny Putkuri

yrittäjähenkisyydestä

2 x 100 € Varuboden-Osla, lahjakortti
• Henri Haikonen
• Hilla Korhonen

positiivisesta asenteesta koulutyöhön ja  
-yhteisöön

2 x 60 € Lions Club Sipoonjoki
• Maija Aalto
• Iida Levälampi

saaja on vuoden aikana osoittanut yhteis-
työkykyä, yritteliäisyyttä tai erityisosaamista 
taito- ja taideaineissa

1 x Lehti Long Play -vuosikerta 
yhteiskunnallisesti valveutuneelle  
kirjoittajalle 

• Julius Nyholm

1 x Sipoon Luonnonsuojelijat ry,  
kirjapalkinto

 •  Julia Rentola
biologian opinnoissa hyvin menestyneelle 
ylioppilaalle

2 x Akateeminen kirjakauppa,  
kirjapalkinto englannin taitajalle

 •  Anton Nyberg
 •  Jade Vartiainen

1 x Pohjola-Norden, kirjapalkinto  
ruotsin taitajalle

• Aino Lehtonen

Lämpimät onnittelut 
stipendin saajille ja sydämelliset 
kiitokset kaikille lahjoittajille!



SIPOON LUKIO
Iso kylätie 14, 04130 Sipoo

www.sipoonlukio.fi


