
 

Lyseon vuosi 2019 - 2020                                                                 

 

 
 
 

Lyseon koulun vuosikertomus 
2019-2020 

 

 

 



 

Lyseon vuosi 2019 - 2020                                                                 

 

 
 

Sisällys 
 
Rehtorin tervehdys lukuvuoden viimeisenä päivänä ....................................................... 3 

Ysiluokkalaisten puhe ……………..…………………………………………….…………………..……………………5 
Oppiaineiden lukuvuosi ............................................................................................................ 6 

Biologia .................................................................................................................................... 6 

Historia ja yhteiskuntaoppi ............................................................................................... 6 

Kielet ........................................................................................................................................ 7 

Kotitalous ............................................................................................................................... 8 

Kuvataide ............................................................................................................................... 8 

Käsityö..................................................................................................................................... 9 

Matematiikka ...................................................................................................................... 10 

Musiikki ................................................................................................................................. 10 

Oppilaanohjaus ..................................................................................................................... 11 

Tukioppilastoiminta ........................................................................................................... 12 

Äidinkieli ................................................................................................................................ 12 

Kerhotoiminta ......................................................................................................................... 13 

Ysien sivut ................................................................................................................................ 14 

Stipendit ................................................................................................................................... 21 

Yhteystiedot ja henkilökunta ............................................................................................. 23 

 

  
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 

Lyseon vuosi 2019 - 2020                                                                 

 

 
 
Rehtorin tervehdys lukuvuoden viimeisenä päivänä 30.5.2020 
 
Hyvä Lyseon väki; opettajat, oppilaat, ohjaajat ja muu henkilökunta. Teitä on 
yhteensä yli 500 ja te olette huikean hieno porukka. Kiitos kuluneesta 
lukuvuodesta ja kiitos erityisesti keväästä. 
 
Kevät on ollut poikkeuksellinen niin koulussa kuin kotonakin. Nopeat muutokset 
ovat haastaneet opetus- ja kasvatusalalla työskenteleviä sekä lapsia ja 
vanhempia toimimaan ja sopeutumaan tilanteeseen, josta kenelläkään ei ollut 
aikaisempaa kokemusta. 
 
Poikkeuksellinen arki jatkuu edelleen, eikä perinteisiä kaikkia fyysisesti yhteen 
kokoavia lukuvuoden ja kevään päätösjuhlia voida järjestää. Aihetta juhlaan on 
kuitenkin tänäkin keväänä. Teidän täytyy nyt vaan tyytyä tähän turvalliseen 
juhlanviettotapaan; kukin luokka omassa kotiluokassaan, oman luokanvalvojan 
huomassa. 
 
Muutama vuosikymmen sitten suomen nuorisoa ja vähän varttuneempaakin 
väkeä villitsi tamperelainen koomikkoryhmä Kummeli. Vielä nykyisinkin kuulen 
oppilaiden ja opettajien kummeli-aiheisia lausahduksia 90-luvulta ja jotenkin niiden 
kuuleminen saa minut aina hyvälle tuulelle. Olen itsekin kerran ollut 90-luvun 
alussa Kummelin keikalla ja sen alkua plagioiden kysynkin nyt teiltä: ”Mikä sana ei 
kuulu joukkoon?” Kotikoulu, kurinpito, karttakeppi, koululaukku, koulukirjat, 
käsityö, korona, kuvataide, kotitalous, katsomusaine, kutsumanimi, koe, kysely, 
kesäloma, kevät, kurssi, koulumatka, kotikunta, kotipuhelin. Huomasitte 
varmasti heti sanoja yhdistäviä tekijöitä: niillä on sama alkukirjain ja sanat 
liittyvät jotenkin kouluun. Sanat on poimittu pääosin Primus-
koulunhallintaohjelman oppilaskortin otsikoista. Mutta mikä sana ei kuulu 
joukkoon? Kummelilta ei tähän vastausta saanut kuin vasta aivan keikan 
lopussa. Saas nähdä, saako sitä tässä uusinnassa lainkaan? 
 
Koulussa on erittäin hyvin menestyneitä oppilaita niin opinnoissa kuin 
harrastuksissa. Stipendien saajien lista on varsin pitkä, joten jätän sen 
luokanvalvojan tiedotettavaksi. Onnea kaikille Stipendien saajille! 
 
Hyvät ysiluokkalaiset, perusopetuksen nyt päättävät nuoret! Toivotan Teille 
jokaiselle menestystä jatko-opinnoissa ja muutenkin menestystä elämässä. 
Toivottavasti Lyseo on tarjonnut sinulle riittävästi; tietoa, kokemuksia, 
tunteita, kiitosta, ideoita, älynvälähdyksiä, ihmetystä, huolenpitoa ja  
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kasvatusta. Jotta osaksi niiden turvin voi huoletta jatkaa elämääsi ja koet mitä 
moninaisimpia onnistumisia.  
 
Toivon Teille kaikille yhteisesti mukavaa kesää! 
 
Voitte nyt yhdessä pohtia sitä; mikä sana ei kuulunut joukkoon? En tule 
antamaan siihen vastausta, vinkkinä vain se, ettei se ole Kummelin käyttämä 
vastaus: ”Kanada”. 
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Yhdeksäsluokkalaisen puhe 
 
Hyvä Lyseon koulun väki!   
 
 Olemme kulkeneet yhdessä nämä kolme vaiherikasta vuotta. Niistä päällimmäisenä jää 
mieleen hauskat ja hyvät hetket, joita olemme saaneet viettää ihanien ystävien ja lois-
tavien opettajien kanssa. Raskailta hetkiltä ei kuitenkaan ole vältytty. Muistamme aa-
mut, joina teki mieli jäädä vain sänkyyn makaamaan ja antaa periksi tai vaikeat koulu-
työt, joiden suhteen teki mieli luovuttaa.  Mutta kaikista vaikeistakin hetkistä on sel-
vitty kunnialla. Onneksi rinnallamme on ollut ystäviä tukemassa ja auttamassa, ja hei-
dän tuellaan olemme jaksaneet nämä vuodet.   
 
Jokainen meistä on kasvanut ja muuttunut yläkoulun aikana. Olemme oppineet otta-
maan vastuuta itsestämme ja teoistamme sekä tulemaan toimeen erilaisten ihmisten 
kanssa. Yläkoulun aikana oppimistamme tiedoista ja taidoista tulemme hyötymään var-
masti vielä jatkossakin. Olemme vielä nuoria ja meillä on aikaa tehdä virheitä ja vääriä 
valintoja. Niiden kautta opimme löytämään oman polkumme ja suuntamme elä-
mässä. Meidän kasvumme ihmisenä ei kuitenkaan lopu tähän, vaan se tulee jatkumaan 
koko elämän ajan.   
 
Tämä kevät on ollut haastavaa aikaa niin oppilaille kun opettajillekin. Etenkin meille yh-
deksäsluokkalaisille tämän kevään piti olla elämän kulta-aikaa. Etäopetusjakson jälkeen 
meidän viimeiset viikkomme tässä koulussa olivat kaikesta huolimatta ainutlaatuiset 
ja unohtumattomat. Opettajat ovat auttaneet ja jaksaneet meitä nämä vuodet ja 
etenkin tänä keväänä emme olisi pärjänneet ilman heitä.  
 
Nyt tiemme erkanevat ja kaikki lähtevät eri suuntiin. Kiitos rehtori, opettajat, keittä-
jät, siivoojat, vahtimestarit ja koulun muu henkilökunta, ilman teitä emme olisi selvin-
neet. Ennen kaikkea suurin kiitos kuuluu teille ihanille oppilaille, joiden kanssa saimme 
viettää nämä kolme vuotta. Teitte näistä vuosista ikimuistoiset. Yhteiset vuotemme 
ovat kuitenkin nyt ohi ja toivotamme kaikille ihanaa kesää ja tsemppiä tuleviin haastei-
siin.   
  
Lotta Jalonen & Veera Ansalahti 9A 
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Oppiaineiden lukuvuosi 
 
Biologia  
  
Koulumme kahdeksasluokkalaiset osallistuivat jälleen metsävisaan. Koulun paras 
metsävisailija oli Jonna Hjelt 8A.  
 
Historia ja yhteiskuntaoppi  
  
Historiassa ja yhteiskuntaopissa suurin osa opetuksesta toteutettiin samanai-
kaisopetuksena eli samalla oppitunnilla oli kaksi opetusryhmää ja kaksi opettajaa. 
Kaikki luokka-asteet käyttivät sähköistä Studeon (ent. Tabletkoulu) materiaa-
lia. Historiassa ja yhteiskuntaopissa ei juuri pidetty isoja kokeita, vaan arviointi 
perustui pienempiin testeihin, kotona ja koulussa tehtäviin arvioitaviin tehtäviin, 
ryhmätöihin, esseisiin ym.  Oppilaat keräsivät näistä töistä pisteitä koko luku-
vuoden ajan. Yhdeksäsluokkalaiset tekivät syyslukukaudella laajan tutkielman ja 
8-luokan osalta jatkoimme prosessimaisten tehtäväpakettien tekoa, joissa ko-
rostuu oppilaan oma motivaatio, ajankäytön hallinta ja oman työn tavoitteelli-
suus.  Samanaikaisopetuksen ja arvioinnin kehittämistyö jatkuu edelleen tulevana 
lukuvuonna.  
  
Koulussamme tarjotaan sotahistorian valinnaiskurssia sekä kahdeksannelle että 
yhdeksännelle vuosikurssille. Museovierailuista jouduimme tänä vuonna tinkimään 
tautitilanteen takia. Syksyllä 7-luokat vierailivat koulumme lähellä sijaitsevassa 
museossa, Palanderin talossa.  8.-luokan sotahistorian valinnaisryhmä vieraili 
maaliskuussa Museo militariassa. Tutustuimme perusnäyttelyyn ja Muisto ja me-
netys näyttelyyn. 
  
Yhteiskuntaopissa oppilaitamme osallistui valtakunnalliseen taloustaitokilpailuun. 
Osallistuimme tänäkin vuonna Omaonni-ohjelmaan, jossa pyritään parantamaan 
nuorten taloustietoja. Yhdeksäsluokkalaiset vierailivat loppusyksyllä Yrityskylässä 
Tampereella.   
  
Valinnainen yhteiskuntaopin kurssi Rikos ja rangaistus painottui nuoren lakitie-
toon. Oppilaat valmistelivat 7.-luokan oppilaille someoppitunnin.  Vierailut käräjä-
oikeuteen ja poliisilaitokselle peruuntuivat koronan takia.  
 
 



 

Lyseon vuosi 2019 - 2020                                                                 

 

 
Kielet  
  
Lucia-kulkue: Perinteen mukaisesti musiikin ja ruotsin opettajat järjestivät Lu-
cia-kulkueen perjantaina 13. joulukuuta. Oppilaskunnan järjestämässä äänestyk-
sessä Luciaksi valittiin Niina Vanhatalo 9G. Ilon, rauhan, rohkeuden ja rakkau-
den airueina toimivat Neea Kärkkäinen 9B, Emilia Puonti 9F, Aada Koskinen 9D 
ja Veera Vuorela 9F. Lucia-kiertueella soittajina olivat Jella Järvensivu 8B kita-
rassa ja Viivi Säilä 9B bassossa. Juontajina toimivat Eetu Niittymäki 9G, Tiia 
Lammia 9D ja Kirsikka Haapakoski 9D. Lisäksi esityksessä oli mukana 7-, 8- ja 
9-luokkalaisista koottu kuoro. Ääniteknikkona toimi Alex Heiskanen 9C. Oman 
koulun lisäksi Lucia-kulkue ilahdutti kuulijoita myös Hattelmalan päiväkodissa, 
Kirkonkulman koulussa, Keinukamarissa ja kauppakeskus Goodmanissa.  
  
Saksan opiskelijoiden matka Warsteiniin: Toukokuussa 2019 isännöimme warstei-
nilaisvieraita täällä Hämeenlinnassa uiden, saunoen ja Hämeenlinnan luonnosta 
nauttien. Aloitimme suomalais-saksalaisissa ryhmissä myös Suomea ja Saksaa yh-
distävien asioiden projektin, jonka viimeistelimme syksyllä Warsteinissa.   
  
Maanantaina 2.9 lähdimme Warsteiniin vastavierailulle. Vierailun aikana osallis-
tuimme paikallisen yläkoulun oppitunneille, työstimme tämän vuotista yhteispro-
jektia ja tutustuimme Warsteinin kaupunkiin ja lähialueisiin - tutustuimme mm. 
Saksan historiaan Detmold-monumentilla.  
 
Pääsimme myös käymään Montgolfiade-tapahtumassa, joka järjestetään vuosit-
tain Warsteinissa. Se on suuri kansainvälinen kuumailmapallotapahtuma esityksi-
neen ja myynti- ja ruokakojuineen. Siellä on melkoista markkinatunnelmaa! Pääsipä 
suomalaisista oppilaista yksi jopa kuumailmapallolennolle.   
 
Hyvää esiintymiskokemusta saimme, kun esittelimme koulun salissa omat Suomi- 
työmme, sekä suomalais-saksalaisissa ryhmissä tekemämme projektityömme kou-
lun muille oppilaille englanniksi.  
 
Viimeisenä iltana oli koululla yhteinen illanvietto, jota varten leivoimme isäntäper-
heiden kanssa mm. pullaa ja mokkapaloja. Osa oli tuonut tarjoilupöytään mm. kar-
jalanpiirakoita Suomesta. Isännät puolestaan tekivät buffet- pöytään paikallisia 
herkkuja. Ohjelmassa oli myös erilaisia leikkejä ja pelejä.  
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Perjantaiaamuna 6.9. kokoonnuimme Soestin rautatieasemalla, jossa hyväste-
limme isäntäperheemme ja matka kohti kotia alkoi.  Olimme väsyneitä, mutta 
monta kokemusta rikkaampia. 
 
 
Kotitalous  
  
7. luokka  
Harjoittelimme arjenhallinnan taitoja pyykinpesusta ruuanvalmistukseen. Työs-
kennellessä opettelimme yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja ja toisten huomioon-
ottamista. Oman työn suunnittelu ja sen toteuttaminen korostui loppukevään 
etätöitä tehdessä.  
  
 8. luokka  
Vuoden alussa teimme projektityöt valinnaisen kotitalouden ryhmissä, joissa oppi-
laat selvittivät kotitalouden yhteyttä muihin oppiaineisiin. Kaikkien ryhmien 
kanssa perehdyimme kotimaan eri perinneruoka-alueisiin ja niille tyypillisiin perin-
neruokiin ja -leivonnaisiin. 
 
9. luokka  
Koko vuoden isona teemana oli kansainvälinen keittiö. Tammi-helmikuussa 
teimme Omaan kotiin-projektin pitkien valinnaisryhmien kanssa. Projektissa oppi-
laat tutustuivat kahdeksaan eri osa-alueeseen, joihin perehtymällä oppilaat sai-
vat valmiuksia, joita tarvitaan kun itsenäistytään ja muutetaan omaan kotiin. 
Pitkä leivonta perehtyi kansainväliseen leivontaan ja teki lopputyönä oman leivon-
naisen suunnittelun ja toteutuksen.  
 
Kuvataide  
  
7.luokkalaiset ovat tutustuneet kuvan tekemisen erilaisiin tapoihin, mm. piirtä-
neet ja maalanneet eri välinein, rakennelleet ja valokuvanneet/animoineet. 7B oli 
mukana äidinkielen ja kuvataiteen yhteisessä ilmiöprojektissa, jossa aineet yhdis-
tivät voimansa käyttäen sanan ja kuvan voimaa yhdistettynä teatteri-ilmai-
suun, kun saimme Miniteatterin mukaan. Projektin huipennus valitettavasti jäi 
esittämättä koronarajoitusten takia, mutta projektista jäi “ajatuksen siemen 
itämään” tulevaisuutta ajatellen.  
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8-9lk valinnaisryhmien kanssa olemme taiteilleet monipuolisia materiaaleja käyt-
täen, jokaisen omaa kuvailmaisua tukien ja vahvistaen. Joulun alla ryhmät vierai-
livat Hämeenlinnan taidemuseossa.  
Etäkouluun siirtyminen sujui kuvataiteen näkökulmasta varsin hyvin, kunhan ti-
lanne tasaantui. Kuvis hyödynsi tehtävissä paljon kodista löytyvää esineis-
töä sekä lähiluontoa. Teimme eri ryhmien kanssa mm. esinekollaaseja, piirroksia 
tärkeistä esineistä, valokuvaseikkailuja lähimetsässä, maalauksia ruoka-ai-
neilla, sarjakuvia etäkoulusta sekä kierrätystaidetta muotoillen kodin pakkaus-
materiaaleista.    
 
 
9.luokan pitkän valinnaiskuviksen oppilaat tekivät viimeisen jakson aikana itse 
suunnittelemansa kuvataiteen päättötyönsä. Kesken tekemisen siirryttiin etä-
opetukseen, mutta lahjakkaat ja itsenäiset nuoret saivat teokset tehtyä rau-
hallisessa ympäristössä jopa odotettua paremmin! Monille kuviksen tekeminen ko-
tona oli henkireikä, ja sen pariin oli mukava hypätä työntäyteisen päivän päät-
teeksi tai välillä. Moni päättötyön tekijä kertoikin, että sai aikaiseksi paljon 
enemmän kotiympäristössä, kun sai tehdä silloin kuin inspiraatio iski! Koska emme 
voineet pystyttää tavallista näyttelyä koululle, esiteltiin työt viimeisellä viikolla 
muille oppilaille virtuaalinäyttlelynä. Upeita töitä taas kerran!  
 
Käsityö  
  
Uuden OPS:n mukaisesti käsityötä ei enää eritellä tekstiilitöihin ja tekniseen työ-
hön, vaikka oppilaat oppivatkin perustaitoja molemmilta osa-alueilta. Luokkatilo-
jen takia oppilaat kävivät yhden jakson verran tekstiilityön opetuksessa ja yhden 
teknisen työn opetuksessa, ennen kuin valitsivat kumpaan tekniikkaan haluavat 
painottua.  
  
7. luokat valmistivat pehmeissä materiaaleissa ompelutöitä, neuloivat ja virkka-
sivat, sekä kokeilimme uutena tekniikkana printatun kuvan painamista kankaalle. 
Etäopiskelut vaikuttivat käsitöiden opettamiseen erittäin paljon kun kodeissa ei 
ollut vastaavia materiaaleja tai välineitä. Etäopiskelun aikana siivosimme vaate-
kaappeja, tutustuimme nuorisopukeutumisen historiaan, värianalysiin sekä puu-
villan matkaan pellolsta vaatteeksi dokumenttisarjan avulla. 
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Valinnaistekstiilityön ryhmissä valmistui vaatteita, kuten mekkoja, esiliinoja ja 
tiettyihin tarkoituksiin valmistettuja penaaleja ja pussukoita, joihin kokeilimme 
kuvan siirota, sekä ristipistotöitä, lapasia ja sukkia. Hienointa opettajalle oli 
nähdä tänä vuonna tehtyjä töitä myös oikeasti käytössä. Valinnaisaineiden etä-
opetus oli pitkälti saman kaavan mukaisesti classroomissa, mutta siinä menimme 
suunnittelussa ja ideoinnin opetelussa pidemmälle. 
 
Matematiikka  
 
Maolin matematiikkakilpailu järjestettiin marraskuussa 1.11.2019. Kilpailussa 
parhaiten menestyivät:  
  
1. sija Topi Lahtinen 9C  
2. sija Anniina Viskari 9B ja Taavi Arminen 9G 

3. sija Niina vanhatalo 9G 
 
  
Matematiikan valtakunnallinen koe jäi tänä lukuvuonna pitämättä koronatilan-
teen takia.  
 
 
Musiikki  
  
7-luokilla on käyty tänäkin vuonna ns. yleissivistäviä aiheita mm. musiikin perus-
teista ja säveltäjistä. Sen lisäksi tunneilla on musisoitu laulamalla ja soittamalla. 
Bändisoittimien (kitara, basso, koskettimet ja rummut) perusasioihin on paneu-
duttu mm. harjoittelemalla muutamia kitarasointuja ja soittamalla beat-komppi 
rummuilla.  
 
Musiikin valinnaisryhmät 8- ja 9-luokilta ovat tänäkin vuonna olleet aktiivisesti 
esiintymässä koulun erinäisissä tilaisuuksissa ja vähän muuallakin. Syyslukukau-
della itsenäisyysjuhlassa, Lucia-päivän esityksessä ja kaupunkikiertueella sekä 
joulujuhlassa on kuultu hienoja oppilasesityksiä. Kevätlukukaudella musiikin valin-
naisen oppilaat esiintyivät mm. 7. luokkalaisten valinnaisaineillassa. Lisäksi 
8.luokkalaiset pääsivät kuuntelemaan Tuo nuori konserttiin –kampanjan myötä 
Aili Ikosen ja Jukka Perkon Avara –kokoonpanon upeaa konserttia. Valinnaisryh-
missä on myös levytetty etänä musiikkia todistustenjakotilaisuuteen toivotta-
maan 9-luokkalaisille onnea tulevaan. 
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Musiikki on tehnyt yhteistyötä eri aineiden kanssa tänä vuonna erityisesti Lucia-
esityksen yhteydessä (ruotsin kieli) ja musiikkivideokurssin muodossa (kuva-
taide).  
 
Oppilaanohjaus  
  
Tutustumisia toisen asteen koulutuksiin Hämeenlinnassa 

  
Yhdeksäsluokkalaiset kävivät 13.11. tutustumassa Tavastian ammattiopistoon 
Taitaja9-kilpailun yhteydessä. Ammattiopisto oli järjestänyt yseille esittelypis-
teitä, joissa oli mahdollista kokeilla eri alojen tehtäviä sekä kysellä aloista opiske-
lijoilta ja opettajilta. Ammattiopistossa vietettiin aamupäivä. 
  
Jokainen yhdeksäsluokka kävi talven aikana tutustumassa Lyseon lukioon ja Kau-
rialan lukioon. Näissä tutustumisissa yseille kerrottiin lukio-opinnoista katta-
vasti. Lukion tuutor-opiskelijat kertoivat omista opiskelupoluistaan. Yseille myös 
esiteltiin lukioiden tiloja.  
 
Lisäksi halukkaat ysit kävivät tutustumassa meijerialan koulutukseen Hämeen 
ammatti-instituutissa, Sairiossa, 22.11. 
  
Vierailu Tammerkosken lukioon ja Tampereen yhteiskoulun lukioon 

  
Kävimme tutustumassa kahteen tamperelaiseen erityislukioon 31.1. opinto-oh-
jaaja Johanna Verhon ja kuvataideopettaja Kati Salosen johdolla. Mukana oli pieni 
joukko yhdeksäsluokkalaisia, jotka olivat ennakkoon ilmoittautuneet mukaan. 
  
Päivä alkoi kuvataide- ja designpainotteisesta Tammerkosken lukiosta. Pää-
simme tutustumaan koulun suuriin tiloihin ja opiskelijoihin. Lukiosta löytyy muun 
muassa käsityön luokkia, taidegalleria ja valokuvastudio. Koulupäivän jälkeen lu-
kiolaisilla on mahdollisuus hyödyntää kuntosalia.  
  
Lounaan jälkeen vierailimme Tampereen yhteiskoulun lukiossa eli Tykissä, joka on 
ilmaisutaidon erityislukio. Kun odotimme aulassa opastamme, näimme heti, että 
Tykissä on todella energinen meininki. Meille pidettiin ensin oma info, jossa kerrot-
tiin lukion arjesta. Sitten pääsimme tutustumaan tiloihin, kuten musiikkiluokkaan, 
jossa oli meneillään orkesterin harjoitukset. Lisäksi pääsimme katsomaan vanho-
jentanssien harjoituksia. Lopuksi ihastelimme teatteriluokkaa, jossa eräs opiske-
lija piti meille valotekniikkashow´n.  
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Tekijämessut 

  
Hämeenlinnan Korkeakoulukeskuksessa järjestettiin 23.1. Tekijä2020 opinto- ja 
rekrytapahtuma, jossa kaikki yhdeksäsluokkalaiset vierailivat iltapäivällä. Ta-
pahtumassa oli mahdollista saada lisätietoa kesätöistä ja jatko-opinnoista. Osa 
yseistä päätyi tapahtumassa jopa kesätyöhaastatteluun.  
 
Tukioppilastoiminta  
  
Tukioppilaat ovat olleet koko kouluvuoden ajan poikkeuksellisen kevään sallimissa 
rajoissa seitsemäsluokkalaisten apuna ja tukena. He ovat olleet vahvasti mukana 
ryhmäytymispäivänä Nuorisotila G-nurkassa ja liikunnallisessa ryhmäytymista-
pahtumassa Elenia-areenalla. Tukioppilaiden suunnittelemaa ja järjestämää 7-
juhlaa juhlittiin maaliskuussa. Kahdeksannen luokan valinnaisaineessa koulutetut  
tulevat 9-luokan tukioppilaat valmistelivat koulun esittelymateriaalia uusille ly-
seolaisille.  
 
Äidinkieli ja kirjallisuus 
  
Koulussamme opiskeltiin oppiaineen kahta oppimäärää: suomen kieltä ja kirjalli-
suutta sekä suomea toisena kielenä ja kirjallisuutta.  
  
Tänä lukuvuonna kirjatilanteemme parani, kun koulu vastaanotti Suomen Kult-
tuurirahaston kirjalahjoituksena 120 nidettä koulukirjastoon. Toinen ilonaihe oli 
se, että kevään etäopetusjakson tueksi saatiin kaikille oppilaille ilmainen kahden 
kuukauden käyttöoikeus e- ja äänikirjapalvelu BookBeatin tarjontaan. Kaupungin-
kirjaston kouluyhteistyöstä vastaava informaatikko Ulla Karila piti useille luokille 
kirjavinkkauksia - 7. luokille nuortenkirjoista, 8. luokille genrekirjoista. Lukudiplo-
min sai seitsemän ahkeraa lukijaa.  
 
Muutamat 8. luokat osallistuivat syyskuussa 2019 valtakunnalliseen Luetko 
sinä? -kirjoituskilpailuun, jonka järjestivät Suomen Kustannusyhdistys ja Sanoma-
lehtien Liitto. Tänä vuonna tehtävänä oli lukea Siiri Enorannan novelli Fotosyn-
teesi ja kirjoittaa siitä arvostelu. 
 
Mediakasvatukseen saatiin tukea mm. valtakunnallisesta Dokkino-elokuvatapah-
tumasta, kaupunginkirjastosta, Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Arxilta sekä 
Yle Hämeeltä. Muutamat 7. luokat kävivät katsomassa BioRexissä yläkouluille  
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suunnatun dokumenttielokuvanäytöksen. Kaikille 7. luokille pidettiin kaupunginkir-
jaston vastamainospaja, jossa pohdittiin mainonnan keinoja ja eettisyyttä sekä 
tehtiin omia mainoksia. Osa 8.-luokkalaisista kävi kuuntelemassa Arxin mediakas-
vattaja Viljami Tabellin luennon nuorten mediankäyttötottumuksista. Joukko 8.-
luokkalaisia vieraili Yle Hämeen tiloissa tutustumassa uutistuotantoon ja uutis-
toimituksen työhön. Päivätuottaja Nina Keski-Korpela jutteli oppilaiden kanssa 
myös luotettavasta uutisoinnista. 
 
Äidinkielen ja kirjallisuuden tunneilla tehtiin useita hyppyjä kuvataiteeseen. Osa 
9.-luokkalaisista tutustui Kotimaan kasvot -taidenäyttelyyn Hämeenlinnan taide-
museossa. Useat 7. luokat osallistuivat Unikudelmia-näyttelyyn ja työpajaan Ar-
xilla. 9B-luokka vieraili Verkatehtaalla sijaitsevassa Galleria Koneessa tutustu-
massa kuvataiteilija Tarja Nurkkalan näyttelyyn. Oppilaiden siellä kirjoittamista 
realistisista henkilökuvauksista koottiin puolestaan Galleria Koneen aulatilaan  
julkinen näyttely Ysiluokkalaisten kirjoituksia Olennaisesta, jonka avajaisista 
18.2.2020 oli juttu Hämeen Sanomissa. Galleria Koneen kuvataidenäyttelyissä 
vieraili myös muita luokkia äidinkielen tunneilla kirjoittamassa näyttelyihin sopivia 
tuntitehtäviä. 
 
Osana kaupungin Kulttuuripolkua kaikki 9.-luokat vierailivat Museo Skogste-
rin Henkimaailman juttuja -näyttelyssä.   
 
Kevään etäopetusjakso sujui äidinkielessä ja kirjallisuudessa opetussuunnitelman 
mukaan. Iloksemme Särmä-oppikirjan kustantamo avasi koko loppukevään ajaksi 
sarjan digitehtävät ja -kokeet maksutta käyttöömme.   
 

Kerhotoiminta  
  
Lyseon koulussa on aktiivista kerhotoimintaan. Kerhot kokoontuvat koulupäivän 
jälkeen kerhosta riippuen 5-10 kertaa. Kerhot ovat oppilaille maksuttomia.  
  
Lukuvuoden aikana toimivat seuraavat kerhot:  
 
Musakerho, ohjaaja Reeta Saarinen 
Kuvataidekerho, ohjaaja Kati Salonen  
Käsityökerho, ohjaaja Marika Leskinen  
Läksykerho, ohjaaja Tuija Korttila 
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Ysien sivut 
 
Peruskoulun 30.5.2020 päättävät ysiluokkalaiset  
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Stipendit 
 
Lehtori Aarne Talviojan stipendi 
Mikko Leino 9G 

Jomi Putkonen 9B 

 
Koulun paras päättötodistus, Osuuspankin stipendi  
Onni Pekkanen 9B 
  
Luokkakohtaiset stipendit 

9A Enna Autio ja Atte Aarnio 

9B Neea Heinonen ja Teemu Seppänen 

9C Shamarke Ahmed ja Bushambale Zukwa 

9D Emilia Jukka ja Kirsikka Haapakoski 
9E Juliaana Aulu ja Nico Sihvo 

9F Emma Karvonen ja Aleksi Lehtonen 

9G Simo Paakkanen ja Mari Mäkinen 

7-9I Nooa Mustonen ja Iida Majuri 
10-luokka Teemus Svensk ja Maria Määttänen 
  
Oppilaskunnan stipendi: Viivi Säilä 9B 
 
Harrastuneisuus 

KO Asifive Umutoni 9C ja Milja Saarikko 9F 

LP Taavi Arminen 9G 

LT Veera Ansalahti 9A 

TN Teemu Lehtinen 9F, Oskar Vihriälä 9G 

TS Eleanor Carpelan 9A, Noora Kivelä 9D 

AI: Fanni Huotari 9C 

AI-S2: Bushambale Zukwa 

Äidinkielen opettajien yhdistys: Lauri Saarinen 9C 

ÄI: Äidinkielen- Hyvä mieli stipendi tsempparille: Daniel Peltosaari 9C 

HY: Milla Lahti 9D 

BIGE: Taavi Arminen 9G 

TVT (tietotekniikka): Jami Tuominen 9B 

MA: Topi Lahtinen 9C 

MU: Vanaja big band-stipendit: Alex Heiskanen 9C ja Miisa Ollikainen 9B 

 
KU: Niina Nylander 9A ja Suvi Manninen 9B 
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Ruotsin kielen harrastuneisuus: Onni Pekkanen 9B 

 
Venäjän kielen harrastuneisuus: Milla Vehmas 9B 

 
Hämeenlinnan Suomalais-brittiläinen seura, englannin harrastaja: 
Anniina Viskari 9B 

 
Suomi-Saksa-yhdistyksen lahjakortti kielen harrastuksesta: 
Miko Leino 9G 
 
Kimmo Riihimäen säätiön stipendi kädentaitajille: Jami Tuominen 9B, Teemu Leh-
tinen 9F ja Oskar Vihriälä 9G 

 

Kirjallisuuden lukudiplomin suorittaneet: 
Fanni Huotari 9C, Veena Karjalainen 9C,  Milla Lahti 9D, Jatta Lehtinen 9G, Bu-
sime Hemba 8C, Fatemeh Noori 8C, Iina Tokola 7B 

 
Metsävisassa parhaiten menestynyt: Jonna Hjelt 8A 

Tsemppari-stipendi, Kipin Grilli: Ada Konttinen 9A 

 
Oma Onni taloustietäjä stipendit: Salla Selkälä 9A ja Elmo Nieminen 9F 

Paras luokka Oma Onni-kilpailussa: 9F 

Paras keskiarvo: Onni Pekkanen 9B 

 
YH:n tsemppaajat: Juliaana Aulu 9E ja Sam Halttunen 9C 

 
Taloustaitokilpailussa parhaiten menestynyt: Miko Leino 9G 
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Yhteystiedot ja henkilökunta 
 

Koulun osoite 
Hämeenlinnan kaupunki / Lyseon koulu 
Paasikiventie 2, 13200 HÄMEENLINNA 
 
Rehtori: Seila Pasi 
 
Apulaisrehtorit 

Junttila Eeva 
Taru Wdahwa 
 
Koulusihteeri 
Lindholm Marianne 
 
Opettajat 

 
Ahti Jari: matematiikka, fysiikka, kemia 
Alanen Virve: maantieto, biologia, terveystieto 
Anttonen Joni: matematiikka, fysiikka, kemia 
Astakhova Anastasia: valmistava opetus, venäjä 
Forss Petri: 10.-luokka 
Gullans Piia: biologia, maantieto, terveystieto 
Heino Johanna: kuntouttavan luokan opettaja 
Henttinen Katja: liikunta 
Jogi Ilona: erityisluokanopettaja 
Junttila Eeva: matematiikka, tietotekniikka 
Kainulainen Pirjo: historia, yhteiskuntaoppi 
Kajander Nina: pienluokan ohjaaja 
Kallioniemi Jaana: kotitalous 
Kejonen Nina: biologia, maantieto, terveystieto 
Kolu Maija: kotitalous 
Korttila Tuija: laaja-alainen erityisopettaja 
Kukkonen Jorma: liikunta 
Kuossari Joonas: pienluokan ohjaaja 
Lainesalo Enni: äidinkieli ja kirjallisuus 
Lapinmäki-Räty Tuula: äidinkieli ja kirjallisuus, luova kirjoittaminen 
Leskinen Marika: käsityö, maantieto, terveystieto, tukioppilastoiminta 
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Lindström Johanna: oppilaanohjaus 
Lönnberg Olli: äidinkieli ja kirjallisuus 
Merenheimo Hanna: englanti, ruotsi 
Myllyntausta Hannele: äidinkieli ja kirjallisuus 
Ojanen Anu: englanti, ruotsi 
Paananen Virpi: äidinkieli ja kirjallisuus, S2 
Palovuori Sulo: kuvataide 
Partanen Jouni: historia, yhteiskuntaoppi, tukioppilastoiminta 
Peussa Judit: matematiikka, fysiikka, kemia 
Pietikäinen Piia: avustaja 
Pouttu-Deliére Päivi: englanti, ruotsi 
Päivärinta Teemu: käsityö 
Saarinen Reeta: musiikki 
Salonen Kati: kuvataide 

Sortila Harri: uskonto, elämänkatsomustieto 
Tavastila Maija: kuvataide 
Tervaniemi Tiina: englanti, ruotsi 
Toivonen Virpi: erityisluokanopettaja 
Tyrylä-Jussila Katja: saksa, ruotsi, italia 
Verho Johanna: oppilaanohjaus 
Viskari Pertti: matematiikka, fysiikka, kemia 
Wadhwa Taru: laaja-alainen erityisopettaja 
Ängeslevä Jukka: matematiikka, fysiikka, kemia, tietotekniikka 
 
Koulukuraattori 
Musakka Heli 
 
Koulupsykologi 
Aija Myllyniemi 
 
Terveydenhoitaja 

Minttu Sydänmäki 
 
 
https://www.hameenlinna.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/perusopetus/peruskoulut/lyseon-koulu-7-9/



                                                                 

 
 

 
 
 

Aurinkoista kesää ja ansaittua lomaa 
Lyseon väelle! 

 
 
 
 
 
 

 


