
LUKUVUOSITIEDOTE 2019 – 2020 
 
Alppilan lukio – inspiroiva oppimisympäristö 
Iloa, uteliaisuutta, kannustamista, asennetta, oppimaan oppimisen taitoja, 
kansainvälisyyttä, tulevaisuuden taitoja, yhteisöllisyyttä, turvallisuutta, sivistystä, 
huolenpitoa, vastuullisuutta, rohkeutta, avoimuutta… 
 
Alppilan lukio on saanut aloittaa tämän lukuvuoden upeissa, uudistetuissa tiloissa 
Viipurinkadulla. Mittava perusparannus on valmis, uudet ja uudistetut kalusteet ovat löytäneet 
paikkansa monimuotoisissa opetus- ja aulatiloissa. Pieniä korjaus- ja viimeistelytöitä toki vielä 
tehdään, ja esimerkiksi hieno sisäpiha odottaa suihkulähdettä ja Tommi Toijan patsasta. 
Koulussa on ihanan valoisaa, kaunista ja puhdasta - uljaat puitteet lukio-opiskeluun! 
 
Elokuun viimeisellä viikolla vietämme koulun 60-vuotisjuhlia sekä uudistettujen tilojen 
avajaisia. Nykyisille opiskelijoille järjestetään omat juhlallisuudet keskiviikkona 28.8., torstaina 
29.8. on avoimet ovet klo 12-16  - tervetuloa tutustumaan tiloihin - ja pe 30.8. on sekä 
kutsuvierasjuhla sekä iltajuhla entisille alppilalaisille. 
 
Henkilöstö 
Olemme saaneet joukkoomme uuden opinto-ohjaajan ja suomi toisena kielenä opettajan Jenni 
Sistosen, englannin opettaja Taru Kerbin, terveystiedon ja liikunnan opettaja Minna Vesan sekä 
psykologian opettaja Susanna Nyblinin. 
 
Myös hallinnon työhön on saatu kaivattu lisäys: 1.8. alkaen Alppilan lukio sai 
virka-apulaisrehtorin. Virkaan valittiin jo pitkään talossa opettajana ja apulaisrehtorina 
työskennellyt Jouni Rasa. 
 
Muistutuksena 
Helsingissä uusien opiskelijoiden ”sisäänottorituaalit” ovat kaikissa Helsingin lukioissa Kaskon 
(kasvatuksen ja koulutuksen toimiala) päätöksellä kielletty ja Alppilan lukiokaan ei niitä järjestä 
tai mahdollista. 
 
Opiskelijoiden itsensä organisoimat epäviralliset juhlallisuudet ovat kuitenkin vuosittain 
toteutuneet, ja jälkipyykkiä nuorten eri puolilla kaupunkia aiheuttamista sotkuista on jouduttu 
pesemään. Tutor-opiskelijoiden kanssa asiasta on keskusteltu ja toivon, että myös kodeissa 
käydään keskustelua tällaisten tilaisuuksien luonteesta sekä niihin osallistumisesta. Vapaa-ajan 
juhlallisuuksissa nuoret ovat omalla vastuullaan. 
Sen sijaan järjestämme 1.vuoden opiskelijoilla ryhmäytystä 1. jakson aikana.  
 
Ensimmäinen tilaisuus oli jo torstaina 15.8. Tämä on suunniteltua ja valvottua koulun toimintaa 
ja siihen osallistuvat myös tutor-opiskelijat sekä 1.vuositason ryhmänohjaajat. Tarkoituksena 
on tutustuttaa opiskelijoita toisiinsa ja antaa samalla tietoa koulun eri palveluista. 
Ryhmäytyksillä ja muilla koulun tilaisuuksilla rakennetaan yhteisöllisyyttä ja ylläpidetään 
turvallista kouluympäristöä. 
 



Myöskään minkään vuositason laivaristeilyt eivät ole koulun virallista toimintaa ja siksi koulu ei 
osallistu niiden järjestämiseen. Risteilyt eivät ole johtokunnan hyväksymässä 
toimintasuunnitelmassa, ja niistä tulee aina poissaolomerkintä. Kehotammekin huoltajia 
tarkasti miettimään risteilyille osallistumisen tarkoituksenmukaisuutta opintojen 
kustannuksella. 
 
Wilman käyttö ja poissaolot 
Tärkeänä linkkinä kodin ja koulun välillä toimii jo perusopetuksen puolelta tuttu 
Wilma-järjestelmä. Opettajat pyrkivät merkitsemään poissaolot Wilmaan reaaliaikaisesti ja 
pyydämme huoltajia selvittämään kaikki poissaolot mahdollisimman pian. Wilma on myös 
erinomainen kanava yhteydenpitoon aineenopettajien ja ryhmänohjaajan kanssa. Myös 
opiskelijan arviointi löytyy Wilmasta. Ensimmäisen vuoden opiskelijat saavat vielä 
paperitulosteen 1. ja 5. jaksojen päätteeksi. Muuten arvosanat näkyvät arvostelun jälkeen 
Wilmassa. Opiskelijoilla on mahdollisuus saada paperituloste tarvittaessa. 
 
Vanhempainillat 
Ensimmäisen vuositason opiskelijoiden vanhempainilta pidetään ensimmäisen jakson aikana, 
12.9. klo 18 koulun juhlasalissa. Muista vanhempainilloista tiedotetaan koulun kotisivuilla ja 
Wilmassa. 
 
Loma-ajat 
Syyslukukausi 8.8.2019 -20.12.2019 
Kevätlukukausi 7.1.2020 -30.5.2020 
Syysloma 14.10.2019 -18.10.2019 
Joululoma 23.12.2019 -6.1.2020 
Talviloma 17.2.2020 -21.2.2020 
 
Tiedotus 
Lukukausitiedotteen lisäksi ajankohtaista informaatiota saa koulun kotisivuilta osoitteesta 
https://www.hel.fi/alppl/fi. Siellä on kohta huoltajien sivu, jossa on mm. lukuvuoden uusi 
opinto-opas. Opinto-oppaaseen kannattaa ehdottomasti myös huoltajien tutustua, koska sinne 
on kirjattu kaikki tärkeimmät koulun toimintaa koskevat käytänteet ja aikataulut. Myös Wilman 
kautta tiedotetaan ajankohtaisista asioista. 
 
Avoin toimintakulttuuri 
Alppilan lukiossa toiminta on avointa, ja kaikki pääsevät osallistumaan kehittämiseen ja 
päätöksentekoon. 
Meillä kohdataan ja kannustetaan. Pyrimme tiedottamaan laadukkaasti, ja kehittämään sitä 
edelleen. 
Alppilan lukio näkyy sosiaalisessa mediassa monipuolisesti. Koulun toimintaa niin arjessa kuin 
juhlassakin pääsee seuraamaan virallisen Facebook-sivun ja Instragramin kautta. 
 
Rohkeus 
Alppilan lukiossa kannustetaan kokeilemaan rajojaan ja tavoittelemaan unelmiaan. Olemme 
verkostoituneet monenlaisten toimijoiden kanssa niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. 
Korostamme opiskelijoille, että on rohkeutta pyytää ja ottaa vastaan apua. 

https://www.hel.fi/alppl/fi


Alppilalaiset kulkevat kehityksen kärjessä ja tarttuvat ennakkoluulottomasti haasteisiin. 
 
Vastuullisuus 
Alppilan lukiossa jokainen yhteisön jäsen ymmärtää, että omat valinnat vaikuttavat koko 
yhteisön toimintaan. Olemme vastuussa niin omasta kuin muidenkin hyvinvoinnista, 
oppimisesta ja yhteisöllisyydestä. Meillä on yhteiset säännöt ja käytänteet, joita kaikki 
noudattavat. 
Kestävän kehityksen periaatteet ovat tärkeä osa toimintakulttuuriamme, ja pidämme kaikki 
huolta yhteisten tilojen, kalusteiden ja ympäristön siisteydestä. 
 
Yhteisöllisyys 
on kaiken toiminnan ydin. Meillä ketään ei jätetä yksin. Yhteisöllisyys luo turvallisuutta. 
Moninaisuuden hyväksyminen on tärkeää – syrjintää tai kiusaamista emme hyväksy missään 
muodossa. 
Alppilassa jokainen saa olla oma itsensä. 
 
Kansainvälisyys 
Alppilan lukiossa on mahdollisuus suorittaa "Kansainvälisyys ja kulttuurien tuntemus" 
-opinnoissa kahdeksan kurssin kokonaisuus lukio-opintojen aikana. Opintokokonaisuus on 
esimerkki ilmiöpohjaisesta oppimisesta, jossa ajankohtaisia kansainvälisyyteen ja kulttuuriin 
kuuluvia ilmiötä tarkastellaan talouden, maantieteen, historian, terveyden ja kestävän 
kehityksen näkökulmista. Oppijan aktiivista roolia korostetaan käsiteltävien teemojen 
valinnassa sekä työskentelytapojen suunnittelussa ja toteutuksessa. 
 
Alppilan lukio kansainvälinen hanke CROSSING BORDERS: MIGRATION AND 
HOSPITALITY IN EUROPE lukuvuosina 2019-2021 
Erasmus+ KA229 (Hyvien käytänteiden jakaminen oppilaitosten välillä) 
 
Mukana Alppilan lukion lisäksi: 
Nuestra Señora del Pilar (Espanja), Marianum staatlich anerkannte Realschule und staatlich 
anerkannte gymnasiale Oberstufe (Saksa) sekä  Istituto Santa Maria (Italia) 
 
Projektin tarkoituksena on tutkia muuttoliikkeitä Euroopassa; niiden syitä, itse matkaa maasta 
toiseen sekä integraatiota uuteen kotimaahan. Projektiin ydinryhmään valitaan 30 opiskelijaa 
kustakin maasta. Ydinryhmän opiskelijat majoittavat kotiinsa viikon ajaksi yhden ulkomaalaisen 
opiskelijan sekä tekevät viikon mittaisen vastavierailun tämän kotiin. Majoittaja vastaa kyseisen 
viikon kaikista kustannuksista mutta matkustaa kustannuksitta vastavierailulle. 
Lähitapaamisten välillä opiskelijat tekevät etätehtäviä. Projektin työkieli on englanti.  
Projekti on suunnattu ensimmäisen vuositason opiskelijoille. Ilmoittautuminen alkaa pian.  
Lisätietoja: annukka.kosonen@edu.hel.fi 
 
Oikein hyvää ja innostavaa lukuvuotta! 
koko Alppilan lukion väen puolesta 
toivottaa 
Susanna Kalmari, rehtori 
susanna.kalmari@hel.fi 



040-1970124 
 


