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REHTORIN SANAT
Sanna Manner
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Kaikkien lukioitten vuosikertomukset alkavat rehtorin ylpeällä
katsauksella menneeseen lukuvuoteen: on matkusteltu ympäri
maailmaa, otettu vastaan vieraita, järjestetty isoja tapahtumia,
kokeiltu ja kehitetty. Lukuvuotta
2020-21 ovat leimanneet koronakaranteenit, etäopetus, turvavälit,
maskit ja käsihygienia, tuen tarpeen lisääntyminen, huoli opiskelijoiden ja opettajien jaksamisesta,
yksinäinen puurtaminen kotona
ruudun ääressä. Halusimme tai
emme, kulunut lukuvuosi jää
mieleemme koronan lukuvuotena.
Mutta silti, voin ylpeänä ja kiitollisena todeta, että kaikista hankaluuksista huolimatta Heklussa on
jaksettu ja ehditty tehdä hienoja
asioita, ja niistä tämän vuosikertomuksen sivut täyttyvät.

tehtien Viivi Snellmanin ja Sari
Lehtosen sekä Kympin projektijohtajan Arja Törmän kädenjälki.
Kaskon arkkitehdit ja Kympin
insinöörit ovat yhdessä opettajien kanssa miettineet, miten
rakennusta voisi viedä juuri siihen
suuntaan, mihin me haluamme.
Uudessa Heklussa tulee olemaan
tiloja, jotka kokoavat ihmisiä
yhteen. On tilaa opiskella, pelata,
liikkua, kokata,levätä ja jutella.
On tilaa suurille ryhmille ja hiljaisia luokkia keskittymistä vaativaan työhön. Yhteissuunnittelu ja
rakennuksen haltuunotto tulevat
tarkkaan dokumentoiduksi, koska
Katri Sarkio, Helsingin yliopiston
kasvatustieteen laitoksen tohtorikoulutettava, tekee niistä väitöskirjansa.
Olemme suunnittelussa haluneet
ennen kaikkea varmistaa, että
Heklun hengelle, yhteisöllisyydelle ja kansainvälisyydelle on
tilaa myös Uudessa Heklussa, kun
sinne elokuussa 2023 muutamme.

Yksi oman lukuvuoteni hienoista
asioista on kielilukion uudisrakennuksen eteneminen. Syyslukukaudella selvisi, että Myllypuroon
Kiviparintielle nousee arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäen
suunnittelema ja SRV:n rakentama
uusi kielilukio. Kun aloitin Heklun
rehtorina, en tiennyt, että saan
olla mukana näin uskomattoman
hienossa ja kiinnostavassa prosessissa kuin uuden lukion suunnittelussa. Olen oppinut valtavasti
ja tutustunut mahtaviin ammattilaisiin. Suunnittelijoiden kädenjäljen lisäksi uudessa Heklussa tulee
näkymään myös Kaskon arkki-

Emme vain selvinneet lukuvuodesta 2020-21, vaan saimme
aikaan uutta ja pysyvää: Uudisrakennus etenee, uusi opetussuunnitelma valmistui, liuta uusia
ylioppilaita lakitetaan kesän aluksi.
Hieno vuosi! Kiitos kaikille
heklulaisille!
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LUKUVUODEN 2020 - 2021 TAPAHTUMIA
13.8. Koulu alkoi. Englannin- ja suomenkielinen linja
aloitti toimintansa
25.8. Ykkösten ro-ryhmien tutustumisiltapäivä
26.8. Itämeripäivä
29.8. Kevään ylioppilaiden yo-juhla koululla
2.9. Etävanhempainilta uusien opiskelijoiden huoltajille
10.9. 20-ryhmien vanhempaintapaaminen koululla
14.9. - 1.10. Syksyn ylioppilaskirjoitukset
7.10. Helsingin Uutiset haastatteli rehtoria ja opiskelijakunnan
puheenjohtaja Riina Floresia toisen asteen maskisuosituksesta.
12. - 16.10. Syysloma
26.10. Etäoppitunti japanilaisen Showa-koulun kanssa
2. – 6.11. Kieliviikko etänä
4.11. Haaga-Helian opiskelijoiden virtuaalivierailun
työpajat heklulaisille
12.11. Kielikeskuksen monikielinen työpaja.
Abien vanhempainilta etänä
16. – 20.11. HEKLUn hyvinvointiviikko
18.11. S24-kurssin opiskelijoita SVT:n
(Sveriges Television) uutisissa
30.11. Etäopetus alkoi
2.12. Kielilukion uudisrakennuksen urakoitsijaksi valikoitui SRV.
Uudisrakennus valmistuu elokuussa 2023 Myllypuroon
osoitteeseen Kiviparintie 1.
4.12. Syksyn lakkiaiset ja itsenäisyysjuhla virtuaalisesti koululla.
Striimattu juhla ylioppilaille perheineen ja heklulaisille
22.12. Lukion esittelyvideo julkaistiin. Lukukauden päätös etänä
23.12. - 6.1. Joululoma
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7.1. Aamuviestit opiskelijoille aloitettiin Wilmassa
18.1. Abit lähiopetukseen kouluun
18.1. ja 21.1 Avoimet ovet hakijoille etänä
26.1. Avoimet ovet hakijoille ja vanhemmille etänä
16.2. UNESCO-etätapahtuma jakutialaisen ystävyyskoulun kanssa.
The Daily Telegrap haastatteli Heidi Pentikäistä medialukutaidosta ja
kriittisen ajattelun opettamisesta.
22. - 26.2. Talviloma
4.3. Kuntavaalipaneeli etänä
16. - 31.3. Kevään ylioppilaskirjoitukset
19.3. Etäoppitunti viipurilaisen ystävyyskoulun kanssa
2. – 5.4. Pääsiäisloma
12.4. 2. vuosikurssin opiskelijat lähiopetukseen, hybridiopetus
19.4. 1. vuosikurssin opiskelijat vuorostaan lähiopetukseen,
hybridiopetus
22.4. 2. vuosikurssin vanhempainilta etänä
26.4. 2. vuosikurssin opiskelijat vuorostaan
lähiopetukseen, hybridiopetus
27.4. 2. vuosikurssin ja pidentäjien valokuvaus
30.4. – 14.5. HEKLUn Minä -valokuvakilpailu opiskelijoille
3.5. Englannin- ja suomenkielisen linjan etäpääsykoe.
Kaikki opiskelijat lähiopetukseen. Hygieniapassitestaus
4.5. 1. vuosikurssin valokuvaus
14.5. Vähäkämä-kollektiivin nykytanssiesitys
koulun vieressä metsässä
20. – 21.5. OHR:n järjestämät opiskelijatapahtumat heklulaisille
4.6. Lukukauden päättäjäiset ro-ryhmissä
5.6. Kevään lakkiaiset ylioppilaille ja opettajille koululla,
striimattu juhla perheille ja heklulaisille
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OUR FIRST YEAR IN HEKLU
Ida Lyom’s

Our first year in Heklu was
unexpected. It started off nice and
the whole 20enG clicked together
very well. We got to know each
other and there was an immediate
bond, as we were all likeminded people who wanted to take
our lukio studies in English, thus,
we’ve had a lot of shared courses
and spent a lot of time together.

first-year experience, it’s been
eventful and fun.

We all came into this EnglishFinnish program and all of lukio
not knowing much. How do course
selections work? What classes do I
have in English? Everything slowly
became clearer and the lukio
business became easier to understand. As we were the first
students in the English-Finnish
class everything started off a bit
experimental. Fortunately, our
teachers were very open to
adjustments and ideas.
Overall, this year has been weird
for everyone. Almost the whole
year was in distance learning
and that was tough. Thankfully,
teachers and other faculty in our
school were always ready to help
and understood our situation.
Even if we didn’t get the normal

Apart from distance learning, I’ve
felt like I have a support group.
My friends in Heklu have all made
rough times in lukio a bit less
stressful. I think that’s why I feel
so happy with my choice of school,
there isn’t a school day that goes
by that I don’t feel like I belong.
That I feel is the essence of Heklu,
everyone is welcomed and
everyone receives help.
” MY FRIENDS IN HEKLU
HAVE ALL MADE ROUGH
TIMES IN LUKIO A BIT
LESS STRESSFUL .”
When your school has a positive
vibe to it, it makes it much more
enjoyable to go there every morning (well, if not more enjoyable at
least easier). I wouldn’t want to be
anywhere else and I am very much
looking forward to future opportunities in Heklu. Let’s hope next
year will be easier for all of us.
Thank you to all the amazing
students and teachers!
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AASIAN JA AFRIKAN
KIELTEN HANKE
Päivi Siltala-Keinänen

yhteiskoulu.
Lukuvuoden aikana hankkeessa on
tehty muun muassa paikallisia
opetussuunnitelmia ja uusia
opetusmateriaaleja. Yliopistonlehtori Sylvia Akarin johtama työryhmä
teki lukion B3-arabian paikallisen opetussuunnitelman kurssiin
3. Tässä työssä olivat aktiivisesti
mukana kielilukion arabian kielen
opettajat Hamid Ben Hachemi ja
Eeva-Liisa Leskinen. Kesäkuussa

Helsingin kielilukion koordinoima
Aasian ja Afrikan kielten hanke
laajeni elokuussa 2020. Kielilukion,
Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun
ja Espoon kaupungin / Espoonlahden lukion lisäksi uusina yhteistyökumppaneina aloittivat Tampereen
kaupungin perusopetus / Pispalan
koulu, Oulun kaupungin perusopetus, Vaasan kaupunki / Vaasan
yhteislyseon lukio ja Merikarvian
kunta / Merikarvian lukio ja
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he saavat valmiiksi tämän kurssin
opetusmateriaalin, jota on testattu
kielilukion arabian kielen kurssilla.
Opetussuunnitelma ja -materiaali
löytyvät hankkeen blogista
(https://aasianjaafrikankielet.
wordpress.com).

Tässä työssä on mukana myös
kielilukion kiinan kielen opettaja
Wen-Chin (Rita) Jäske. Hankkeen blogiin linkitetyt materiaalit
on tehty peruskoulun opetuksen
opetussuunnitelman tavoitteiden
mukaisesti.

Kielilukiossa toteutettiin ensimmäisen kerran B3-japanin kurssit
7 ja 8, joille osallistui opiskelijoita
myös muista Helsingin kaupungin
lukioista. Kurssien opettajana toimi
kielilukion opettaja Takae Takanen,
joka on hankkeen uusi japanin kielen koordinaattori. Takae Takasen
johtama työryhmä on tehnyt näille
kursseille monipuoliset opettajan ja
oppijan materiaalit, jotka linkitettiin hankkeen blogiin. Maksuttomia
opetusmateriaaleja voidaan käyttää Suomessa laajemmin. Japanin
kielen uusi opetussuunnitelma on
käännetty myös japaniksi.

Lukuvuoden aikana hankkeen
edustajat ovat osallistuneet useisiin etätilaisuuksiin. Hanke on ollut
esillä myös Keskisuomalaisessa,
Aamupostissa, Etelä-Suomen
Sanomissa, Savon Sanomissa ja
Karjalaisessa 24.11.2020, kun
Uutissuomalaisen toimittaja Petteri
Ruotsalaisen artikkeli Populaarikulttuuri nostanut kiinnostuksen
aasialaisiin kieliin – hakijamäärät
yliopistoihin kasvussa julkaistiin
niissä. Ruotsalainen haastatteli
hankkeen toimijoita kiinan kielen
opiskelusta Suomessa.

” LUKUVUODEN AIK ANA
HANKKEESSA ON
TEHT Y MUUN MUASSA
PAIK ALLISIA OPETUS SUUNNITELMIA JA UUSIA
OPETUSMATERIA ALEJA”
Kiinan kielessä on keskitytty
peruskoulun A-kiinan 3. luokan
monipuolisen oppimateriaalin ja
varhennetun kieltenopetuksen kielisuihkutusmateriaalien tekemiseen.

Keväälle suunniteltu oma hankeseminaari jouduttiin siirtämään
koronatilanteen takia syksyyn.
Valtakunnallinen seminaari pidetään 3.9. Tampereella Tornihotellissa. Hankkeen toimesta on
jatkettu keskusteluja, jotka liittyvät
kiinan ja japanin kielen saamiseksi
ylioppilaskirjoituksissa kirjoitettaviksi aineiksi. Hankkeen koordinaattori Päivi Siltala-Keinänen
on keskustellut Ylioppilastutkintolautakunnan Matti Latun kanssa
Abitti-kokeista ja mahdollisuudesta
tehdä niitä kiinan tai japanin kielellä.
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JAKUTIA-TAPAHTUMA
Eeva-Maria Muurman
Kello on puoli kahdeksan aamulla.
Oli varhainen herätys, kun piti olla
jo koululla – korona-aikaan helmikuussa. Jakutiassa koulupäivä on jo
melkein ohitse, kello on puoli kolme,
mutta iso joukko oppilaita ja opettajia jää kuitenkin koululle. Tunnelmat
ovat jännittyneet sekä Ytyk-Kyuyolissa että Helsingissä. Edellisenä
päivänä on yritetty varmistella pian
alkavaa live-lähetystä, onnistumatta.
Viraston ICT-tuki on opastanut
Teams Live Eventsin käyttöön. Kapasiteettia pitäisi olla koko koululle
ja Teams toimisi ympäri maailmaa.
Toimisi, jos toimisi! Saatiin sentään

Jussi Konttinen Helsingin Sanomien
toimituksesta linjoille, useiden yritysten jälkeen.
Yritämme jälleen. H-hetki on jo
lähellä. Koko koululle on tiedotettu,
että seuraavalla tunnilla seurataan
ohjelmaa suoraan Siperiasta. Yritämme saada Teamsin toimimaan.
Niin yrittävät jakutialaisetkin. He
törmäävät toistuvasti sanomaan:
“Not permitted to connect.” Ihmeen
kärsivällisiä ovat kuitenkin, eivätkä
luovuta. Onhan tapahtumaa varten
suunniteltu ja harjoiteltu tosissaan.
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Lopulta päätämme kokeilla muuta
tekniikkaa vastoin ICT-tuen ohjeita.
Google Meet toimii! Kuva on rakeinen ja äänenlaatu heikko, mutta
“langan päässä” on eläviä ihmisiä!
Lopullinen ratkaisu: Jakutialaiset ottavat käyttöön Zoomin, joka
toimii heillä loistavasti – ja on meillä
kielletty. Kielilukion opehuoneessa
Zoomista välittyvä ohjelma striimataan Teamsiin, jonka kautta se jaetaan katsojille Helsingissä. Suuret
kiitokset tekniikan hoidosta, Sami
ja Antti! Suuret kiitokset, ystävyyskoulumme väki Ytyk-Kyuyolissa!
Jaksoitte kärsivällisesti odottaa ja
yrittää, ja me muut saimme ikimuistoiset terveiset Siperian takamailta.
Jakutialaiset olivat nähneet valtavasti vaivaa valmistaessaan meille
esityksen omasta kulttuuristaan.
Munniharpun soitto, perinnetanssit
ja -kilpailut, kuvat upeasta luonnosta, kuvat karaistuneista hevosista, käsittämättömän pakkasen
(tapahtumapäivänä “vain” -45 °C)
keskellä selviytyminen ja maassa
ikirouta, jonka tosin ilmastonmuutos uhkaa sulattaa. Toimittaja Jussi
Konttinen jatkoi esitystä omakohtaisilla kokemuksilla. Hän oli elänyt perheineen jakutialaista arkea
melkein kaksi vuotta.

päässeetkään näkemään meidän
opiskelijoitamme ruudun takana.
Onnistuttaisiinko seuraavalla
kerralla luomaan yhteys
molemmin puolin?
Pienen esityksen saimme tosin
syksyllä aikaan. Joukko meidän ja
Mäkelänrinteen lukion opiskelijoita osallistui etänä syyskuussa
Jakutskissa järjestettyyn Arktisen
liikenteen seminaariin. Seminaarin
nuoriso-ohjelmassa he kertoivat
liikenteen erityispiirteistä Suomen
Lapissa. Kiitokset projektista Naji,
Naima, Rebekka, Jasmin, Emma,
Oma ja Sini!
Helsingin kielilukio, Mäkelänrinteen
lukio ja Ytyk-Kyuelsky SOSh
No. 1 of A. I. Sofronov kuuluvat
kaikki UNESCO-koulujen maailmanlaajuiseen ASPnet -verkostoon.

Jakutialaiset olivat kiitollisia mahdollisuudesta saada oppilaille
harjoitusta englannin kielessä ja
ainutlaatuisen kulttuurinsa esittelemisestä ulkomaille. Hieman
pettyneitä he olivat siitä, että eivät
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AFRIKKA-KURSSI
Eeva-Maria Muurman

Miksi moniavioisuus on ollut Afrikassa yleistä? Millaista on elää ja
tehdä töitä Angolassa koronaaikana? Missä sijaitsevat Guinea,
Guinea-Bissau ja Päiväntasaajan
Guinea? Kuka ratsastaa Somalian ratsastajapatsaassa niin kuin
Mannerheim meillä? Muun muassa
tällaisia kysymyksiä pohdittiin Afrikka-kurssilla, joka jouduttiin toteuttamaan koronarajoitusten puitteissa
etänä. Emme päässeet mihinkään
vierailulle, emmekä saaneet vierailijoita luokkaan asti. Muutama etävierailu kuitenkin toteutui kurssin
aikana. Saimme tuoreet terveiset
Teija Lievoselta, joka oli juuri palannut Angolasta Suomeen lomalle ja
oli ulkomailta tulon edellyttämässä

karanteenissa. Pääsimme Jeremiah
Akimin mukana suoraan Namibiaan
– tosin Google Meet -yhteys sinne
oli harmillisen heikko. Koti-Suomesta meillä oli vierailijoina somalialaistaustaiset Habiba Ali ja Bashe
Ali (eivät sukua keskenään), jotka
kertoivat omista näkökulmistaan
somalikulttuurista ja järjestöjensä
tekemästä työstä Somalian hyväksi.
Muilla tunneilla opiskelimme Afrikan
karttaa sijoittamalla eri valtioita ja
tärkeimpiä luontokohteita paikoilleen. Kuuntelimme osan radio-ohjelmasarjasta Afrikan tähden maailma, jossa eri asiantuntijat kertoivat
monista mielenkiintoisista näkökulmista klassikkopelilauta lähtökohta-
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naan. Elokuva Skin laittoi eläytymään
apartheidin aiheuttamiin elämänkohtaloihin Etelä-Afrikan historiassa.
Aimo annos historiaa tuli myös
koepäivänä. Tämän kurssin ohjelmaan ei kuulu varsinaista koetta,
mutta tällä kertaa jokainen teki
pienen esityksen Afrikan historiasta.
Arvottujen aiheiden myötä liikuttiin Länsi-Afrikan historiallisissa
valtakunnissa, joiden merkittäviä
keskuksia ovat olleet Kumbi Saleh,
Timbuktu ja Gao. Esityksiä oli myös
Itä-Afrikan swahilikaupan keskuksista, Mogadishusta ja Lamusta, sekä
orjakaupasta, Tsodilo Hillsin tuhansia
vuosia vanhoista kalliomaalauksista
ja antiikin Karthagosta.

Namibian pohjoisosassa. Namibian
perinteisiin bantukulttuureihin liittyy
paljon mielenkiintoista pohdittavaa.
Tärkeä näkökulma on sekin, että
nyky-Namibiassa eletään hyvinkin
modernia elämää, mitä tulee taloihin,
autoihin tai kännyköihin. Afrikasta
on moneksi!

” TÄRKEÄ NÄKÖKULMA
ON SEKIN , ET TÄ NYK YNAMIBIASSA ELETÄ ÄN
HY VINKIN MODERNIA
EL ÄMÄ Ä , MITÄ TULEE
TALOIHIN , AUTOIHIN TAI
K ÄNNYKÖIHIN ”
Luonnollisesti opettajan kokemukset
Namibiasta näkyivät kurssin ohjelmassa. Olen ollut nuorena opettajana töissä Namibiassa opettamassa
matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa
paikallisille yläaste- ja lukioikäisille
nuorille. Kulttuurihistoriaa opittiin
Namibiastakin, sillä suomalainen
kehitysyhteistyö on käytännössä
alkanut siellä tehdystä Suomen
Lähetysseuran työstä, silloin Ambomaaksi kutsutulla alueella nykyisen

Uuden opetussuunnitelman teemaopintoihin kuuluva TOA03 Afrikkakurssi on osa lukiomme UNESCOtoimintaa.
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FUTURES OF EDUCATION
Eeva-Maria Muurman

Opiskelijat ajattelevat maailmasta
vuonna 2050 hyvin eri tavoin.
Toiset näkevät uhkakuvia, luonnon
tuhoutumista, ihmisten epätasaarvon kasvamista, ideologista
polarisoitumista, jopa sodan uhkaa.
Toiset taas ovat hyvin optimistisia
ja uskovat, että maailma kehittyy
parempaan suuntaan, teknologia
edistyy ja terveydellisiä ongelmia
(kuten korona) saadaan ratkotuksi.
Moni pohtii luonnon tilaa, aiheina
esimerkiksi ilmastonmuutos, merien
saastuminen ja muoviroskat, tai
eläinlajien sukupuutto. Monen
vastauksissa korostui teknologia.
Joillakin oli aika futuristisia ajatuksia lentävistä autoista, valvontatekniikoista, ihmismäisistä roboteista
tai Marsiin muuttamisesta. Toiset
pysyivät enemmän maan tasalla ja
odottivat toimivampia nettiyhteyksiä ja laajempaa aurinkoenergian
käyttöä.
Koulu on nuorille yllättävänkin
tärkeä asia. He toivovat, että tulevaisuudessakin on mahdollista
kouluttautua (Suomen tapaan

maksuttomasti) ja että opiskelu
valmentaa myös työelämää kohti.
Koulunkäynnin suhteen tuli hyvinkin
konkreettisia toiveita: myöhäisemmät arkiaamut ja unirytmin huomioiminen, pienemmät ryhmäkoot,
laadukkaampi kouluruoka ja parempikuntoiset rakennukset, kielten
opiskelun arvostus ja kansalaistaidot.
Päällimmäiseksi toiveeksi tulevaisuudesta näyttävät nousevan ihmisten väliset suhteet. Monenlaiset
sukupuolten, kulttuurien ja kielten
moninaisuuden, uskonnonvapauden, turvallisuuden, syrjimättömyyden ja ihmisarvon ajatukset ovat
opiskelijoillemme tärkeitä. Kaikenlainen rasismi ja kiusaaminen on
kitkettävä pois. Tarvitaan enemmän
rakkautta toisia kohtaan.
Opetushallitus järjesti projektille myös etäseminaarin, johon
osallistui koulustamme muutamia
opiskelijoita. Ryhmäkeskusteluissa
annettiin vielä tilaa näille kysymyksille ja haluttiin saada nuorten ääni
kuuluviin.
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ACADEMIC ENGLISH
Antti Tiger & Heidi Kohi
One of the highlights of our ENA13
Academic English course is the
annual visit to the Finnish-British
Society Finnbrit. Due to the current
situation, we were not offered any
tea and biscuits this time. The IELTS
examiner Gary Jones’s lesson on the
IELTS test did not, however, leave us
longing for any treats. We were provided with some great tips and learning tools that will become useful in
the future, whether one decides to
take the international language test
or not.

We highly recommend this course to
all of you who plan to go and study
abroad after upper secondary.

Our students also enjoyed the
Multilingual Workshops provided by
Helsinki University Language Centre
and their students. There we got to
interact with international university
students and participate in riveting
discussions on a variety of topics.
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KORKEAKOULUYHTEISTYÖTÄ JA VÄHÄN MUUTAKIN
Heidi Kohi
Kouluissa puhaltavat taas uudet
tuulet. Lukuisten koronaan liittyvien
erimittaisten digiloikkien lisäksi on
tänä vuonna hiottu ensi lukuvuoden alusta voimaan astuvaa LOPSia,
yritetty yhteisopettajuutta, koetettu
kehittää kansainvälisyyttä kotiseinämien ja –ruutujen sisällä, viety
eteenpäin korkeakoulu- ja työelämäyhteistyötä. Ja kaikista vastoinkäymisistä huolimatta tästäkin
on selvitty!
Nyt kun lukuvuoden loppu siintää
silmäkulmassa, on mukava huomata,
että pystyimme siihen. Saimme
muutaman kuukauden lähiopetuksen
aikana juhlittua mm. Pride–viikkoa,
lukutaitopäivää, jatkettua yhteyden-
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pitoa jakutialaiseen ystävyyskouluumme ja Showa-kouluun Tokioon,
käytyä Stoan Spektaakkeliakatemian
työpajassa ja Finnbritissä, juhlittua
Halloweenia ja vietettyä kieliviikkoakin lukuisten paikalla ja etänä
olevien vierailijoiden avulla. Kieliviikolla oli ohjelmaa Giulia Borzin
italialaisista baarisimulaatioista
Haaga-Helian Language Day –
tapahtumaan, joka oli suunnattu
koko koululle ja joka potkaisi käyntiin
varsinaisen korkeakouluyhteistyön
Haaga-Helian kanssa. Kielikeskuksen monikielisiin työpajoihin osallistuttiin, tosin tällöin jo etänä.
Etäopetuskaan ei meitä heklulaisia
tietystikään pysäyttänyt! Saimme

tunneille monia vieraita ympäri
Suomea mm. eri yliopistoista ja
korkeakouluista. Jatko-opintomahdollisuudet nousivat esille voimakkaana myös ruutujen välityksellä eri
aineiden oppitunneilla. Helsingin
yliopisto, Oulun yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Metropolia AMK, Aalto-yliopisto, DIAK, Perho, Laajasalon kansanopisto, Arcada, HELBUS,
Maastricht University, Amsterdam
University – you name it, we’ve got
it! Kielikeskuksen assariohjelmasta
kiitettäköön myös monesti kielen
tunneilla vierailleita italialaista
Francesca Tongoa ja slovenialaista
Stela Kocbekiä ja Haaga-Helian
Jenna Alastaloa, joka järjesti englannin ryhmilleni aivan mahtavat
CV –pajat.
Uuden LOPSin tuulet puhalsivat siis
voimakkaasti jo tänä lukuvuonna
HEKLUSSA – mehän olemme aina
olleetkin aikaamme edellä! Tästä
on siis hyvä jatkaa ensi lukuvuonna,
kohti uusia tuulia ja haasteita!
Iloista, aurinkoista ja ennen kaikkea
rentouttavaa, hyvin ansaittua kesää
ja lomaa mahtavalle ryhmälleni
19A:lle, jotka poikkeuksetta jaksoivat lähes kaikki tulla aina linjoille
ja kuunnella RO:ssa levottomia
heittojani, itkeä ja nauraa yhdessä,
kaikille opiskelijoilleni niin italiassa
kuin englannissa, mukaville kollegoilleni ja siis ihan koko HEKLULLE!
Voikaa hyvin! <3

16

JAPANIN KIELIVIIKKO
Ta k a e Ta k a n e n
Helsingin kielilukion perinteisellä
kieliviikolla lukion japanin opiskelijat
saivat vierailijoita koululle sekä virtuaalisesti että livenä paikan päälle.
Ma 26.10. (viikko ennen kieliviikkoa) Yhteistyö ystävyyskoulun kanssa
Viikko ennen varsinaista kieliviikkoa pidettiin videokeskustelutuokio
japanilaisen Showa-ystävyyskoulun
opiskelijoiden kanssa. Puheenaiheina
olivat esimerkiksi kouluelämä, tasaarvo ja lottovoitto. Keskustelu
käytiin englanniksi. Osallistujat
olivat Monica Lee ja Hánno Länsman
kielilukiosta, Matilda Villanen
Sibelius-lukiosta ja Koivu Ylitalo
Ressun lukiosta.
Ti 3.11. Yhteistyö Hanakohankkeen kanssa 1 (Omnian
entinen opiskelija)
Nykyään tradenomiksi opiskeleva
Omnian entinen opiskelija Veera
Hänninen kertoi virtuaalisesti
mielenkiintoisesta oppilasvaihtoko-

kemuksestaan Osakassa. Veera meni
Osakaan kaksi vuotta sitten kahdeksi
kuukaudeksi työharjoitteluun. Hän
työskenteli Ryusei Fukushikai Yume
Groupin vanhustenkodissa kosmetologina. Kokemus oli ainutlaatuinen.
Ke 4.11. Kielilukion opiskelija
Kielilukion opiskelija Hánno
Länsman kertoi vaihto-opiskelijakokemuksestaan Iidassa Naganossa,
Keski-Japanissa. Hánno osaa useita
kieliä ja japanin kieli kuuluu vahvasti
hänen kielivalikoimaansa. Hánno
osallistui draamakerhoon paikallisessa lukiossa. Hänen lempiruokansa Japanissa oli nauriin tsukemono-pikkelssi. COVID-19 keskeytti
yllättäen Hánnon vaihdon - hän
joutui palaamaan Suomeen kesken
kaiken.
To 5.11. Yhteistyö Hanakohankkeen kanssa 2 (Riverian
entinen opiskelija)
Pelialalla työskentelevä Noora
Parviainen kertoi virtuaalisesti
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kokemuksistaan harjoittelijana Tokiossa. Nooran harjoittelupaikka oli
Worker Bee Inc. Noora kertoi
koronan vuoksi lyhyeksi jääneestä
matkastaan. Nooran matkatarvikkeet ja matkainfo herättivät erityisen
paljon lukiolaisten mielenkiintoa.
Lopuksi
Kaikki esiintyjät kertoivat ruokailukokemuksistaan Japanissa. Suomalaiset rakastavat japanilaista
ruokaa; se houkuttelee nykyään
monia. Mennään kaikki Japaniin
nauttimaan herkullisesta ruoasta!

Pe 6.11. Yhteistyö Japanin
suurlähetystön kanssa
Japanin suurlähetystön henkilökuntaan kuuluva Milla Molarius kertoi
virtuaalisesti jatko-opiskelu ja uramahdollisuuksista Japanissa. Milla
jakoi suomeksi monipuolista infoa
jatko-opiskelupaikoista Japanissa.

ERI KIELET NÄKYVIIN JA KUULUVIIN!
Heidi Pentikäinen
Koska olemme Helsingin kielilukio,
on mitä sopivinta, että opiskelijoillamme, opettajillamme ja henkilökunnallamme on useita eri kotikieliä
ja suuri valikoima myös myöhemmin
opittuja kieliä. Koulumme opiskelijat puhuvat kotonaan yli 30:a kieltä!
Syksyllä opiskelijat esittelivät osaamiaan kieliä koulun somessa. Tällaisia kielinäytteitä olisi mahtavaa
saada lisääkin sekä näkyviin että
kuuluviin!
Heklulaiset ovat tänä keväänä päässeet konkreettisesti vaikuttamaan
uuden rakennuksen ulkonäköön.
Sekä opiskelijoille että opettajille

kohdistetussa kyselyssä pyydettiin
kirjoittamaan erilaisia lauseita ja
viestejä, jotka aikanaan käännetään
eri kielille ja kirjoitetaan uuden
lukiorakennuksen ulkoseiniin tuleviin
laattoihin. Rakennuksen eteen tulee
lisäksi Baabelin tornin kaatumista
esittävä veistos symboloimaan tarinaa, josta eri kielet saivat alkunsa.
Vaikka nykyisistä opiskelijoista
ainoastaan 20-ryhmien pidentäjät pääsevät opiskelemaan uudessa
rakennuksessa, on mahtavaa, että
nyt Heklussa opiskelevien viestit
säilyvät jälkipolville rakennuksen
seinissä!
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SPEKTAAKKELIAKATEMIA
Heidi Pentikäinen
Stoassa oli syksyllä Spektaakkeliakatemia-näyttely ja työpaja
vastamainoksista. Vastamainoksia
oli näyttelyä varten käännetty useille
Itä-Helsingissä puhuttaville kielille.
Ainakin ÄI- ja S2-kurssilaiset
kävivät ahkerasti pajoissa, joita
pidettiin myös hybridimallilla ja
lopulta kokonaan etänä. Vastamainosten tekijä, Voima-lehden toimittaja Jari Tamminen herätteli opiskelijoita ajattelemaan vastamainosten
taustalla olevia ongelmia, joita
myynnin edistämiseen laaditut varsinaiset mainokset eivät millään tavalla
tuo esiin vaan päinvastoin piilottavat.
Moni opiskelija tunnisti vastamainoksista äidinkielensä. Työpajaa oli
luotsaamassa myös Katri Perho,

joka on tuttu ainakin monelle opettajalle Heklun entisenä psykologian
opettajana. Nykyään Katri vaikuttaa
globaalikasvatuksen koordinaattorina Eettisen kaupan puolesta ry:ssä.
Katrin johdolla opiskelijat saivat itse
laatia vastamainoksia tavallisista
mainoksista otettujen kopioiden
pohjalta.
Keväällä sama voimapari piti ÄI- ja
S2-kursseilla Mainoksista runoiksi
-pajaa, jossa heräteltiin tietoisuutta paitsi mainonnan piilottamista ongelmista, myös mainoksien
iskulauseiden vaikutuksesta meihin.
Keräsimme ensin arkisia havaintoja ja tuntemuksia lausemuodossa
ja koostimme niistä runoja, joiden
yhtenä tai useampana säkeenä toimi
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jokin mainosslogan. Sloganit saivat olla millä kielellä tahansa, eli
monessa runossa yhdisteltiin eri
kieliä. Paja onnistui hyvin myös
etänä, jolloin opiskelijat kirjoittivat
lauseita chatiin ja julkaisivat myös
runonsa chatissa. Koska kukaan

ei halunnut lausua runoaan, pajan
vetäjät ja opettaja lausuivat niitä
myös ääneen, jotta saatiin pajaan
lavarunomeininkiä. Kun viimein
saatiin vierailijat fyysisesti paikan
päälle koululle, päästiin kokeilemaan
lavarunoilua hieman paremminkin.

Tässä opiskelijoiden tuotoksia:
Lumisade on loppunut.
Herään, tänään on perjantai.
Eilisessä ruoassa oli ehdottomasti
liikaa sipulia.
Mut hei, I’m lovin’ it.
Think big, think small.
Between love lies obsession.
Don’t be evil, I am what I am.
When there is no tomorrow,
a mind is a terrible thing to waste.
Viisi tuntia unta ei riitä millään
Sängyssä on kiva makoilla
En jaksais koulua
Migreenistä kärsin päivittäin
Elämä on, it is what it is
Vihaan koronaa
Kaikilla on maskit päällä
Kukat tuoksuvat ulkona
0100100
Sieltä löytyy kaikki
Aika menee hitaasti
Ulkona tuulee, huomenna
varmaankin sataa
Tänään on tiistai
Taste the feeling

Sängyssä on mukava makoilla
I’m lovin’ it
Aamuisin herätessäni olen väsynyt.
Minulla on kylmä, huoneeni on siisti.
Kaikki kuollaan joskus.
Just do it.
Nukkuminen on kivaa
Mutta viisi tuntia unta ei riitä
Kai se nyt ei haittaa koska
I’m lovin’ it.
En jaksaisi koulua ja ruoka on pahaa
Mutta se nyt vaan on tyhmää
maksaa liikaa
Ulkona on kuuma
Aurinko tummentaa mua
Kesällä on lämmintä
Just do it
Ulkona sataa lunta
Helsinki on hieno kaupunki
Luokassa on hiljaista, kylmää ja
Hyvää mutta halpaa
Minua väsyttää koulussa.
Luokassa on oppitunti.
Koulu loppuu kohta.
Just do it.

20

”VÄSYNYT” KIRI VALOKUVAKILPAILUN VOITTAJAKSI
Sofia Herala
Helsingin kielilukiossa järjestettiin
tänä keväänä Minä-aiheinen valokuvakilpailu. Kilpailuun osallistui
parikymmentä valokuvaa, jotka esittivät kuvaajiaan niin heidän sisäisen
kuin ulkoisenkin maailman puolesta.
Kuvien nyanssit lipuivat humoristisesta lähestymistavasta myös
vakavampaan otteeseen.
Kilpailukuvat arvioi raati, johon
kuuluivat Helsingin kielilukion
opiskelija Jumana Almesleh, koulupsykologi Eeva Nousiainen ja
äidinkielen ja kirjallisuuden sekä
suomi toisena kielenä -lehtori Sofia
Herala. Raati painotti valinnoissaan
kuvaajan omaa valokuvataiteellista
näkemystä. Kuvia arvioidessa otettiin huomioon teosten omaperäisyys ja edukseen erottuminen. Raati
kiitteli kokonaisuudessaan teemana
toimineen minuuden käsittelyä
kuvissa.
Ensimmäisen sijan voitti Selena
Kulomaa valokuvalla Väsynyt. Kuvan
keskiössä sinnittelee nuupahtanut,
mutta arasti ylöspäin kurotteleva
kasvi, joka kylpee valjunpunaisessa
valossa. Teknisestä taituruudesta
kielivää kontrastiasteikkoa kuvaan
luo kasvin taakse piirtyvä varjo.

Erityiseksi ansioksi raati katsoi
kuvan ajankohtaisuuden: teoksen
sisältö avautuu katsojalle nimen
kautta mutta kuitenkin siten, että
kerronnallinen tila vivahteineen jää
kuvailmaisun harteille.
Toiselle sijalle ylsi Maija Leinosen
valokuva Turvassa metsässä. Kuvan
mystinen tunnelma lumosi raadin:
valokuvan avainhenkilö sulautuu
osaksi metsää, ja katsojan ratkaistavaksi jää päätellä, mitä kuvassa on
meneillään. Kuvakerronta on vahvaa, mutta myös katsoja saa narratiivista vastuuta. Kuvausteknisesti
tekijän ote työhön on suvereeni
mutta hallittu, mikä näkyy
esimerkiksi työn sujuvasti
kasatussa värimaailmassa.
Kolmannen sijan saavutti Katelyn
Earl valokuvalla Bleue. Raatilaiset
ihastuivat ennen kaikkea kuvan
sommitteluun. Staattiseen
tunnelmaan elävyyttä tuovat
liikkeessä olevat elementit, kuten
aaltoileva vesi, lennossa olevat
linnut ja hiukset, joihin tuuli
puhaltaa. Kuvan hahmosta voi
tehdä päätelmiä, vaikka kasvoja ei
näytetä. Kuvassa katseen
vangitsee sen vahva värimaailma.
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Kuvakilpailun voittajat palkittiin
100, 75 ja 50 euron rahapalkinnoilla. Kisan järjestäjät ja raati
kiittävät kaikkia kisaan osallistujia.
Valokuvakilpailu järjestetään
uudelleen ensi lukuvuonna.
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TUTORIT HEKLUSSA
Tu t or i t 2 0 2 0 – 2 0 2 1 & M ar j a - L ii s a L ain e
Tässä muutamia mietteitä tutorkurssilta keväältä 2020:
”Oli kyllä haastava siltä osalta, että
joutui olemaan etänä melkeinpä koko
kurssin ja tarvitsi paljon omaaloitteista toimintaa.”
”Kurssi oli mukava, olisi kuitenkin
ollut mukavampaa olla

lähiopetuksessa, vaikkei se nyt
ollutkaan mahdollista. Kuitenkin
minusta kurssi onnistui aika hyvin,
pidin ryhmissä työskentelystä.”
”Kurssi onnistui mielestäni ihan hyvin
ja kivasti. En olisi kaivannut muuta,
sillä etäopetus oli kaikille vaikea,
mutta hoidettiin se kuitenkin
todella hyvin.”
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”Tein ja suunnittelin ryhmäläisten
kanssa ykkösille erilaisia tutustumispelejä, joiden tarkoituksena oli
hieman keventää tunnelmaa ja saada
ykköset tutustumaan toisiinsa.
Ohjasin ykkösiä koulun käytävillä ja
kerroin heille kurssitarjottimesta ja
esittelin koulurakennusta heille.”

Elokuussa kevään tutorit pääsivät
tositoimiin. Tällä kertaa toiminta
keskittyi lähinnä ensimmäiseen
koulupäivään ja ryhmänohjausryhmien tutustumisiltapäivään.
Tässä tutoreiden mietteitä syksyn
toiminnasta:
”Olimme suunnitelleet ykkösten
tutustumispäivää ja ykkösten päivää.
Tästä ykköstenpäivä ei toteuttunut,
mutta ensimmäisenä koulupäivänä
olimme ovella vastaanottamassa
uusia ykkösiä ja ohjaamassa heitä
omiin luokkiin.”

”Saimme auttaa ykkösiä paljon.
Esittelimme koulua ja osallistuin
välillä ro-tunneille aina
kuin ehdimme.”
Toukokuussa 2021 HEKLUN uudet
tutorit ovat hyvää vauhtia valmistautumassa ensi syksyn koetuksiin.
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LIIKUNTATUTORIT
Minna Rautiainen
Liikuntatutoreiden joukko oli vielä
kauden päättäneessä toukokuun
kokouksessa parikymmenpäinen
huolimatta koko lukuvuoden toimintaa rajoittaneista määräyksistä ja
suosituksista.
Tänä poikkeuksellisena lukuvuonna
liikuntatutorit eivät järjestäneet
liikuntatempauksia, eivätkä vetäneet
liikuntakerhoja opiskelijoille. Pienimuotoinen taukoliikunta pingiksen,
biljardin ja pöytäfutiksen parissa

oli suosittua. Liikuntatutoreiden
puheenjohtana toimi Onni Ayoub ja
sihteerinä Rinora Uka.
Liikuntatutorit ovat koululla näkyvin todiste Liikettä opiskelupäivään
-hankkeesta. Kyseessä on Helsingin kaupungin hanke, jolla kaupunki
toteuttaa valtakunnallista Liikkuva
opiskelu -ohjelmaa toisella asteella.
Liikunnan lisääminen parantaa opiskelukykyä ja kehittää aktiivisuutta
opiskeluyhteisössä.
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LIIKUNTAA ETÄNÄ
Esa Manninen & Joni Oksanen
Kulunut lukuvuosi on ollut sangen
poikkeuksellinen varsinkin liikunnan
osalta. Opiskelijaurheilutoiminta jäi
tauolle jo keväällä 2020, ja tämän
lukuvuoden kohdalta se jäi pois
kokonaan.
Syksyn ja loppukevään lähiopetusjaksoja lukuun ottamatta liikuntaa
on opetettu pitkälti etäyhteyden
välityksellä. Digitaalisten välineiden
avulla se on kuitenkin onnistunut
jopa yllättävän hyvin. Meet-puhelut
ja Google Classroomissa jaetut kirjalliset ohjeet ovat mahdollistaneet
opiskelijoiden fyysisen aktiivisuuden
lisäämisen ja itsearvioinnin niin teoriassa kuin käytännössäkin.
Vanhojen tanssien opetus onnistui tietokoneen välityksellä, vaikka

ajatuksena se tuntui aluksi hankalalta. Suuri kiitos pääkaupunkiseudun liikunnanopettajien työryhmälle
paritanssien muokkaamisesta koronaturvallisiksi! Valitettavasti pahentunut tautitilanne siirsi kuitenkin
vanhat tanssit seuraavaan syksyyn.
Vaikka liikuntaa pystyy opettamaan etänä, ei se kuitenkaan korvaa
lähiopetusta. Iloiset pelit ja leikit ja
yleensäkin yhteiset kokemukset niitä olemme saaneet kokea lukuvuoden alussa ja lopussa, mutta lisää
olisimme kaivanneet. Toivottavasti
ensi lukuvuonna pääsemme takaisin
niin sanottuun normaaliin. Liikuntaa
opettivat kielilukiossa tänä lukuvuonna Sanna Jaatela, Joni Oksanen, Esa Manninen, Charlotta Juhola
ja Kim West.
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TERVEYSTIETO
Esa Manninen & Joni Oksanen
Kuluneen lukuvuoden aikana sekä
liikunnassa että terveystiedossa ovi
on käynyt tiuhaan, ja oppia on jaettu
peräti viiden opettajan voimin.
Terveystiedon tilkkutäkkiä ovat
olleet parsimassa kasaan liikuntapuolelta tutut Sanna, Esa, Joni,
Charlotta ja Kim. Tieto on kulkenut
opettajilta opiskelijoille ja kollegojen kesken, millä on pyritty edistämään opetuksen tasalaatuisuutta.
Terveystiedon opetus on ollut lukuvuoden aikana pitkälti etäopetusta.
Reaaliaineena terveystieto taipuu
etäopetukseen liikuntaa luontevammin. Digialustojen ja etäopetustyö-

kalujen suvereeni hallinta on vielä
saavuttamatta, mutta osaamisessa
on tänäkin lukuvuonna harpottu
eteenpäin.
Aineen luonteesta johtuen opetuksessa on yleensä ollut myös
käytännöllisyyttä, kuten ensiapuharjoituksia ja fyysisen toimintakyvyn testejä. Tänä vuonna nämä ovat
jääneet teorian tasolle. Vaihtelua
etäopetukseen on saatu tekemällä
ahkerasti taukojumppaa tuntien
aikana. Opiskelijatkin ovat todenneet sen hyödylliseksi tavaksi, joka
katkaisee jatkuvan istumisen.
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SHAKKIKERHO
Ilpo Iisakka
Shakkikerho aloitti lukuvuoden
kokoontumalla säännöllisesti kerran
viikossa kuvataiteen luokassa. Syksyllä myös uudet opiskelijat pääsivät
mukaan kerhon toimintaan.
Shakkikerhossa pelataan ja tutkitaan shakkia. Kerhon kautta on
mahdollisuus osallistua shakkikisoihin ja suorittaa lukiokurssi. Kurssin
saamisessa ansioksi on katsottu
pitkäjänteinen osallistuminen
sekä shakkitaitojen kehittyminen
ja erityisesti koulun edustaminen
Suomen shakkiliiton koulujoukkuekisoissa. Heklulla on menneinä
vuosina ollut näissä kisoissa hyvää

menestystä: Saimme SM-pronssia
2014 ja 2019 Heklu voitti Helsingin
koulujoukkuekisat.
Kerhon toiminta meni tauolle syksyllä 2020 poikkeusolojen takia.
Takaisin laudan ääreen pääsimme
viidennessä jaksossa 2021. Koulujoukkuekisoja ei tänä lukuvuonna
ole järjestetty.
Tulevaisuudessa pääsemme toivon
mukaan taas osallistumaan kisoihin.
Toivotan kaikille shakista kiinnostuneille tervetuloa Heklun shakkikerhoon!
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palautumista. Opiskelijat saivat mahdollisuuden mitata omaa palautumistaan Firstbeat-sykevälimittauksen
avulla ja saada hyvinvointianalyysin
tuloksista henkilökohtaista palautetta.

TUNNE TYÖ -HANKE
Anni Gustafsson
& Anne Isotalo
Osallistuimme kuluvana lukuvuonna
jälleen Euroopan sosiaalirahaston
tukemaan Tunne Työ -hankkeeseen
kehittääksemme uusia malleja lukiolaisten ja opettajien työelämätaitojen
ja -tietojen vahvistamiseen. Kaksi
opettajaa osallistui hankkeen kautta
myös koulutusohjelmaan, jonka
puitteissa he ideoivat ja toteuttivat työelämäkokonaisuuden yhdelle
oman oppiaineensa kurssille.Yhdessä
kaikkien opettajien kanssa tehtiin
suunnitelma, miten jatko-opinto- ja
työelämämahdollisuuksia esitellään
eri oppiaineessa jollakin pakollisella
tai syventävällä kurssilla.

Syyslukukaudella psykologian
syventävällä PS4 -kurssilla toteutettiin hyvinvointiin liittyväyritysyhteistyö syketeknologian kasvuyrityksen Firstbeatin kanssa. Firstbeatin Jaakko Kotisaari vieraili kurssilla virtuaalisesti. Kurssilla käsiteltiin erityisesti työssä ja opinnoissa
jaksamista sekä stressistä

Kevään 5. jaksossa yhdellä englannin
ENA4-kurssilla opiskelijat tutustuivat vaikuttamisen keinoihin, vaaleihin
ja puolueisiin, kuntavaaliehdokkaisiin, valtiotieteellisen tiedekunnan
englanninkielisiin opinto-ohjelmiin
ja poliitikon uratarinaan, kun Matias
Pajula vieraili oppitunnilla kertomassa, miten hän kiinnostui politiikasta
ja miksi meidän kaikkien pitäisi
äänestää vaaleissa.
Jatkoimme työelämäyhteistyötä
Baronan ja Securitaksen kanssa.
Baronasta vierailtiin abien opokursseilla kertomassa mm. työn hakemisesta ja Securitaksesta haastateltiin
vartijakurssin suorittamisesta kiinnostuneita opiskelijoita. Meillä voi
suorittaa väliaikaisen vartijan koulutuksen, jonka jälkeen voi heti aloittaa
työt ja hakeutua alan kiinnostaessa
varsinaiseen vartijan koulutukseen.
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VIIPURIN YSTÄVYYSKOULU
Emilia Hoonstra & Eeva Lukkala

Pidimme yhteyttä Viipurin ystävyyskouluumme järjestämällä etätapaamisen maaliskuussa. Käsittelyssämme oli YK:n Agenda 2030
-tavoitteista tavoite 4: Hyvä
koulutus.
Viipurin koulun Meet-tapaamisessa
oli ensin esittelykierros, jonka jälkeen kävimme läpi etukäteen mietityt
kysymykset. Keskustelimme myös
Viipurin koulun meille tekemistä

kysymyksistä. Kaikki keskustelut
liittyivät suurilta osin kouluun ja
koulun käymiseen, etenkin eri
tapoihin.
Lisäksi etätapaamisessa esitettiin
koulujen esittelyvideot ja -diat,
joissa kerrottiin molempien maiden
koulujärjestelmistä ja opiskelusta,
joka meillä oli etäopiskelun arkea
kotoa käsin.
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OPISKELUHUOLLON TOIMINTA
POIKKEUKSELLISEN LUKUVUODEN AIKANA
Pauliina Pulkki, Eeva Nousiainen,
Tiina Autio, Kiira Nieminen,
Iris Raitaniemi & Safia Abdulkarim
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Syyslukukausi 2020 aloitettiin
lähiopetuksessa, minkä jälkeen
osittaiseen etäopetukseen siirryttiin
vaikeutuneen koronavirustilanteen
vuoksi lokakuussa. Huhtikuussa
2021 lähiopetukseen palattiin vähitellen. Useita kuukausia kestänyt
etäopetusjakso vaikutti merkittävästi
opiskelijoiden hyvinvointiin ja tätä
kautta myös koulun opiskelijahuollon
toimintaan. Yksilöllisiä tapaamisia
kuraattorin, terveydenhoitajan ja
psykologin kanssa järjestettiin paljon
etäyhteyksin Teamsin välityksellä.
Myös paikan päällä koululla tavattiin opiskelijoiden toiveesta. Vaikka
rakennus oli opiskelijoilta suljettu
ja tapaamisia järjestettiin paljon
etäyhteyksien välityksellä, opiskelijahuollon työntekijät työskentelivät
suurelta osin koululla.
Pandemian aiheuttaman poikkeustilan aikana myös opiskeluterveydenhuollon palvelut ovat toimineet
normaalisti: opiskelijoiden on ollut
mahdollista tulla vastaanotolle tai
toteuttaa terveystarkastus etänä,
mutta paljon on toivottu kuitenkin
kasvokkain tapahtuvia vastaanottoja. Opiskeluterveydenhuollossa
on pyritty kehittämään vastaanottotoimintaa opiskelijoiden tarpeita
vastaaviksi hyödyntäen esimerkiksi
Teamsia. Opiskeluterveydenhuollon
palveluihin on vaikuttanut loppulukukaudesta uuden potilastietojärjestelmän Apotin käyttöönotto, mikä
tulee helpottamaan jatkossa opiskelijoiden viestintää terveydenhuollon
toimijoiden kanssa.

Koronaviruksen huomioon ottaen
opiskelijahuolto pyrki järjestämään
myös yhteisöllisiä tapahtumia. Syyslukukaudella se järjesti muutamaan
otteeseen perinteiset keskiviikkokahvit. Alkukeväästä 2021 kuraattori
ja erityisopettaja tarjosivat opiskelijoille abivalmennusta. Lähiopetukseen palattaessa opiskelijahuolto
tarjoili opiskelijoille aamupalaa sekä
kahvia ja teetä. Koululle pystytettiin psykologien pop up -piste sekä
taulu, jolle opiskelijat saivat jättää
kannustavia viestejä toisilleen.
Monikielisten ohjaajien toimintaa
on ollut Itäkeskuksen Samha ry:n
kanssa yhteistyönä. Toimintaa on
järjestetty etäopiskeluna järjestön
tiloissa. Nuoret ovat saaneet ohjausta monikielisiltä ohjaajilta sekä rauhallisen paikan, josta käsin voivat
osallistua esimerkiksi etätunneille
tai kokeisiin.
Toukokuussa 2021 opiskelijahuolto
järjesti suurelta osin etäyhteyksien
välityksellä hyvinvointipäivät, jossa
toiminnastaan kävivät kertomassa
Nuorten kriisipiste, Poikien ja Tyttöjen talo, Mieppi sekä Helsingin
kaupungin liikuntapalvelut. Lisäksi
Nuorten kriisipiste piti luennon itsemyötätunnosta ja koulun psykologit
luennoivat resilienssistä.
Toivotaan, että ensi lukuvuonna
säännölliset keskiviikkokahvit voivat
taas palata ohjelmaan!
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KOULUN VAIHEITA
Puotinharjun Oppikouluyhdistys perustettiin 9.2.1966.
Koulu sai toimiluvan 17.5.1967.
Koulun ensimmäiset oppilaat valittiin 2.6.1967.
Koulurakennus valmistui 11.12.1968.
Rakennuksen suunnitteli arkkitehti Heikki Korppi-Tommola.
Koulurakennus vihittiin 31.1.1970.
Iltalinja sai toimiluvan 14.5.1970.
Koulu sai jatkuvan toimiluvan antaa sekä keskikoulun että lukion
päättötodistuksia 4.4.1974.
Koulu siirtyi kaupungin omistukseen 1.8.1980 ja jatkoi toimintaansa
Itäkeskuksen ala- ja yläasteenkouluna, lukiona ja lukion iltalinjana.
Itäkeskuksen lukion iltalinja muuttui 1.8.1990 erilliseksi iltalukioksi
ja 1.8.1994 aikuislukioksi.
Myllypuron ja Vartiokylän lukiot liitettiin Itäkeskuksen lukioon 1.8.1994.
Koulurakennus saneerattiin kesällä 1980.
Saneerauksen suunnitteli arkkitehti Heikki Korppi-Tommola.
Vuonna 2006 valmistui koulurakennuksen hissi alkujaan
suunnitellulle paikalle.
Helsingin opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti 29.10.2013
koulun nimeksi Helsingin kielilukio. Uusi nimi otettiin käyttöön 1.8.2014.

REHTORIT
FL, opetusneuvos Timo Tenhola 1967 – 1995
FM Irma Kuru 1995 – 31.3.1998
FM Harri Savolainen viransijaisena 27.7.1997 – 31.3.1998 ja
1.4.1998 – 31.7.1999 väliaikaisena viranhoitajana
FM Liisa Pennala 7.6.1999 – 31.7.2008
FM Sirpa Jalkanen 1.8.2008 – 31.12.2017
FM Sanna Manner 1.1.2018 –
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OPETTAJAT 2020 - 2021
ÁGUEDA MEALL CLAUDIA — biologia,
kemia
ALATUPA SAMI — matematiikka,
tietotekniikan vastuuhenkilö, 17Y, 18Y, 18Z
AVELA ESSI — ev.lut.uskonto, filosofia, ET
AXELSEN RASMUS — matematiikka
BEN HACHEMI HAMID — arabia
FAVÉN SARA — ranska, espanja, 19B
FRANSSILA-YLINEN LIISA — ev.lut.
uskonto, ET, filosofia, opiskelijakunnan
ohjaaja
GUSTAFSSON ANNI — psykologia,
ev.lut.uskonto, ET, 20enG
HALLIKAS HANNA — islamin uskonto
HERALA SOFIA — äidinkieli ja kirjallisuus,
S2, 18X
HILTUNEN VIRPI — psykologia
HUBARA KOKO — äidinkieli ja kirjallisuus
HUOTARI MARI — erityisopetus
IHANAINEN MAIJA — kuvataide, 19C
IISAKKA ILPO — filosofia, historia,
yhteiskuntaoppi, 18E
ISOTALO ANNE — saksa, englanti, 18B
JAATELA SANNA — terveystieto, liikunta
JUHOLA CHARLOTTA — liikunta,
terveystieto
JÄSKE RITA — kiina
KANNELNIEMI MERVI — englanti
KOHI HEIDI — italia, englanti, 19A
KORONEN IRINA — venäjä, 19E
KOSKINEN JYRKI — englanti
KUMPUKALLIO KAIJA — opinto-ohjaus
KUUTTI MARITA — äidinkieli ja
kirjallisuus, S2, 20D
KÄRKI HEIDI — äidinkieli ja kirjallisuus,
S2, 20E
LAINE MARJA-LIISA — espanja,
latina, 18F
LEHTONEN SAIJA — fysiikka, kemia
LUKKALA EEVA — biologia, maantiede,
terveystieto, 16X, 17X
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MANNER SANNA — rehtori
MANNINEN ESA — liikunta, terveystieto
MANTERE MILJA — opinto-ohjaus
MUURMAN EEVA-MARIA —
matematiikka, kemia, fysiikka
OKSANEN JONI — liikunta,
terveystieto, 20F
OLLILA MINNA — ruotsi, saksa, 18A
PAASONEN RANYA — äidinkieli ja
kirjallisuus
PENTIKÄINEN HEIDI — äidinkieli ja
kirjallisuus, S2, 19F
PIETINEN SAARA — opinto-ohjaus
PUUKKA JUSSI – musiikki
RANTANEN LASSI — psykologia
RANTATALO STIINA — äidinkieli ja
kirjallisuus, S2
RAUTIAINEN MINNA — ruotsi, 20B
RAUTIAINEN TIINA — englanti
RISTIMÄKI ULLA — maantiede,
biologia, 18D
ROSTELA TIINA — musiikki
SILTALA-KEINÄNEN PÄIVI —
apulaisrehtori, yhteiskuntaoppi
SINERVO TUULIA — äidinkieli ja
kirjallisuus, S2
TAKANEN TAKAE — japani
TASKINEN TIMO — kemia,
matematiikka
TIGER ANTTI — englanti, ruotsi
TIITINEN ESA-PEKKA —
yhteiskuntaoppi
TUOMISTO MARJA — historia,
yhteiskuntaoppi, 20E
VAINIONPÄÄ ANTTI — yhteiskuntaoppi
VEPSÄLÄINEN PAULIINA — ruotsi,
saksa, 20A
VIKMAN JOHANNES — matematiikka,
fysiikka, 20C
VIROLAINEN KATI — matematiikka, 19D
WEST KIM — liikunta

HENKILÖKUNTA 2020 - 2021
AUTIO TIINA — psykologi
ELOMAA EINI — terveydenhoitaja
KAPANEN SATU— lukiosihteeri
KORHONEN SEPPO — kouluisäntä
NIEMINEN KIIRA — terveydenhoitaja
NOUSIAINEN EEVA — psykologi
PULKKI PAULIINA— kuraattori
RAITANIEMI IRIS — terveydenhoitaja
SANDVIK ANNIINA — psykologi
Kouluravintola Compass Group FS Finland Oy
HANNA RAITANEN / ravintolapäällikkö
TIINA LEMMETYINEN / ISS Siivouspalvelut

KOULUN JOHTOKUNTA 2021
VARSINAISET JÄSENET:
Ilmonen Petri, puheenjohtaja
Aaltonen Teija, varapuheenjohtaja
Ekman Erja
		
Karlsson Gun-Britt		
Liuski Minna 			

VARAJÄSENET:
Ilmonen Susanna
Virolainen-Kudrja Kristina
Harakow Mumin Ali
Alvari Armas
Koskelainen Susanna

OPETTAJAJÄSENET:
Franssila-Ylinen Liisa 		
Manninen Esa 			

VARAJÄSENET:
Ristimäki Ulla
Alatupa Sami

HENKILÖKUNNAN EDUSTAJA:
Miia Torvinen 			

			

OPISKELIJAJÄSEN:
Virrantuomi Toivo			
ESITTELIJÄ:
Manner Sanna
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¨
YLIOPPILASKIRJOITUKSET
2021 - 2022

SYKSYN 2021 YLIOPPILASTUTKINTO
ma 13.9. äidinkieli ja kirjallisuus, lukutaidon koe
ke 15.9. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
pe 17.9. vieras kieli, pitkä oppimäärä
ma 20.9. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
ti 21.9. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
to 23.9. uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia,
maantiede, terveystieto
pe 24.9. äidinkieli ja kirjallisuus, kirjoitustaidon koe / suomi toisen
kielenä ja kirjallisuus –koe
ma 27.9. vieras kieli, lyhyt oppimäärä
ke 29.9. saamen äidinkieli ja kirjallisuus -koe

41

YLIOPPILASKIRJOITUKSET
2021 - 2022

KEVÄÄN 2022 YLIOPPILASTUTKINTO
ti 15.3. äidinkieli ja kirjallisuus, lukutaidon koe / suomi toisena
kielenä ja kirjallisuus –koe
to 17.3. vieras kieli, lyhyt oppimäärä
pe 18.3. äidinkieli ja kirjallisuus, kirjoitustaidon koe
ma 21.3. vieras kieli, pitkä oppimäärä
ke 23.3. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
pe 25.3. uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia,
maantiede, terveystieto
ma 28.3. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
ke 30.3. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
pe 1.4. saamen äidinkieli ja kirjallisuus -koe
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TIETOJA LUKUVUODESTA
2021 - 2022

KANSLIA

Kesällä 2021 kanslia on varmimmin auki kello 9.00 – 14.30.
Kanslia on suljettu ma 28.6. – pe 30.7.2021.

UUSI LUKUVUOSI

alkaa keskiviikkona 11.8.2021.
Uusilla opiskelijoilla koulu alkaa kello 9.00 ja muilla kello 10.30.

SYKSYN ENSIMMÄINEN UUSINTAKOE

on maanantaina 23.8.2021 kello 15.00. Siihen ilmoittaudutaan
Wilmassa sähköisellä lomakkeella viimeistään keskiviikkona 18.8.2021.

SYYSLUKUKAUSI

ke 11.8.2021 – ke 22.12.2021

KEVÄTLUKUKAUSI

ma 10.1.2022 – la 4.6.2022

LOMAT

Syysloma on ma 18.10.2021 – pe 22.10.2021
Joululoma on to 23.12.2021 – pe 7.1.2022
Talviloma on ma 21.2.2022 – pe 25.2.2022
Pääsiäisloma on pe 15.4.2022 – ma 18.4.2022

LOMAPÄIVÄ

Helatorstai 26.5.2022

LAUANTAITYÖPÄIVÄ
Ylioppilasjuhla 4.6.2022
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