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Rehtorin puhe 
 
Arvoisat opettajat ja hyvät oppilaat! 
 
Sanonta “Something old, something new, something borrowed, something 
blue” liittyy hääperinteeseen ja usein myös häissä pidettyihin puheisiin. 

Yritän nyt mahduttaa nuo mainitut asiat tähän kevätjuhlapuheeseeni. 
 

Jotakin vanhaa: 
Kaupungin komein rakennus - Hämeenlinnan lyseo (1888) hämmentävine 
kokoelmineen on hiljentynyt odottamaan remontin alkamista. Näin uutisoi 

Hämeen Sanomat reilut kolme vuotta sitten. Juttu jatkuu seuraavasti: 
Menneestä muistuttaa enää häkellyttävä luonnontieteellinen kokoelma sekä 

koulumuseon ja perinnekirjaston rippeet. Oppilaita tontilta löytyy enää 
purkamista odottavasta alatalosta.  
Tajusin vasta vähän aikaa sitten, että Lyseon vanha päärakennus on vieras 

ja kokematon paikka nykyisille Lyseon oppilaille. Eräs ysiluokkalainen tuli 
kysymään minulta: voiko päärakennukseen ylipäätään mennä sisälle ja mitä 
kaikkea sieltä löytyy?  

Löytyyhän sieltä monenmoista: mm. järkälemäinen monni, kaksipäinen 
vasikka, aito ihmisen luuranko, valtava kokoelma linnunmunia, fossiileja, 

täytettyjä eläimiä. Päärakennuksen vanhaa juhlasalia pidetään kaupungin 
kauneimpana juhlatilana, koulumuseon kokoelmissa on vanhojen 
opetusvälineiden joukossa myös liikuntatunneilla aikanaan käytettyjä 

miekkoja ja suojuksia. Perinnekirjaston kokoelma sisältää 20000 nidettä, 
vanhimmat kirjat ovat 1500-luvulta. Ja on siellä paljon muutakin. Joku 
kertoo nähneensä myös Joci-sedän, koulun alakerrassa asustavan henkisen 

olennon joka näyttäytyy vain harvoille. Joci kolistelee ja sulkee auki jätettyjä 
ovia öiseen aikaan.  

 
Jotakin uutta:  
Ei liene vaikea arvata mistä tässä on kyse. Verkatehtaalle valmistuu uusi 

koulurakennus, joka otetaan käyttöön heti syysloman jälkeen lokakuussa. 
Kouluksi uudistettu vanha tehdasrakennus on museoviraston suojelema. 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että rakennuksen ulkokuori oli jätettävä 
ennalleen, sisätiloja voidaan kuitenkin uudistaa mielin määrin. Mm. 
henkilökohtaiset lokerot latauspistokkeilla kaikille oppilaille, käsityöluokan 

koneet ovat high end –tasoa, ja ennen kaikkea toimivat ja turvalliset 
perinteiset luokkatilat. Pääarkkitehti Asko Kaipainen, Lyseon entinen 
oppilas, on tehnyt huikean hienoa työtä tilojen suunnittelussa. Uskon, että 

tulette viihtymään! 
 

Jotakin lainattua: 
Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV julkaisi noin viikko sitten raportin 
otsikolla: Tulevaisuus on kouluissamme. Tästä lainattua: 
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Laadukas ja kaikille saatavilla oleva koulutus on ollut pitkään yksi Suomen 

menestystarinan kulmakivistä. Koulutus kasvattaa niin henkistä kuin 
aineellista hyvinvointia. Voi olettaa, että laadukas opetus ja koulutus 
vahvistavat jatkossakin Suomen kilpailukykyä, kansantaloutta ja 

valtiontaloutta. 
Perusopetuksen tavoite Suomessa on perusopetuslain mukaan ”tukea 

oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja vastuuntuntoiseen yhteiskunnan 
jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja”. 
VTV tarkasti vastikään, sisältääkö nykyinen perusopetuksen 

opetussuunnitelma niitä taitoja, joita tulevaisuuden työelämässä on 
ennakoitu tarvittavan. Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD 

on listannut tällaisiksi taidoiksi luovan ongelmanratkaisun, sosiaaliset ja 
tunnetaidot, monilukutaidon sekä toimijuuden. 
Tarkastuksessa selvisi, että tulevaisuuden taidot ovat olleet keskeisesti esillä 

viimeisimmässä vuonna 2014 tehdyssä perusopetuksen 
opetussuunnitelmassa. Hyvä juttu, että ollaan oikealla tiellä! 
 

Jotakin sinistä: 
Tämä oli hankalin kohta. Havukka-ahon ajattelija on Veikko 

Huovisen vuonna 1952 ilmestynyt esikoisromaani. Romaanin päähenkilö 
on omaperäinen ajattelija Konsta Pylkkänen, joka etsii ”sinistä ajatusta” 
miettiessään maailman menoa. Sininen ajatus on levollinen, rauhallinen ja 

seesteinen ajatus, jonka aikana ei mieti mitään muuta. Tällöin mieli ikään 
kuin irtautuu hetkeksi arjesta ja liitelee vapaana kaiken muun yläpuolella. 
Mieleeni tulee: 

- Voi kun pääsis jo kesälomalle ja mökille ajattelemaan sinisiä ajatuksia! 

Toivon, että jokainen teistä pääsisi jossain kohtaa sinisten ajatusten hetkeen 
kiinni. 

Arvoisat ysiluokkalaiset, olen kulkenut teidän rinnallanne seitsemännestä 

luokasta lähtien. Olen varmasti tehnyt kehnoja lukujärjestyksiä sijoittamalla 

tunteja aivan vääriin paikkoihin; ”aina vain kasin aamuja, ja taas 

perjantaina opetusta klo 14-15”, joku  kommentoi. Muutamat teistä ovat 

joutuneet aivan vääriin ryhmiin, joku jopa väärälle luokalle. Harmittaa se, 

etten ole kovin usein ollut jakamassa kouluarkea kanssanne oppitunneilla 

tai välitunneilla. Perinteisesti olen yrittänyt löytää jäähyväissanoiksi jotain 

sopivaa. Tässä on nyt mukana vanhaa, uutta, lainattua ja sinistäkin. ”Ei 

elämässä oikeasti todistuksilla pärjää. Sillä pärjää, miten kohtaat toisen 

ihmisen”. Kaikista arjen taidoista pidän tuota kaikkein tärkeimpänä  -osata 

kohdata toinen oikein ja hyväksyä toinen kaikkine omituisuuksineen. Ja 

ennen kaikkea niin, että myös toiselle syntyy tunne aidosta välittämisestä, 

kunnioituksesta ja arvostuksesta. Yhdessä johtamiseen liittyvässä 

koulutuksessa pohdittiin kysymystä: Mitä tulee huoneeseen, kun sinä tulet 

huoneeseen? Sitä kai meidän kaikkien olisi hyvä pohtia aika ajoin. 

Yhdysvaltojen entisestä presidentistä Barack Obamasta on sanottu; hän saa 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Veikko_Huovinen
https://fi.wikipedia.org/wiki/Veikko_Huovinen
https://fi.wikipedia.org/wiki/1952
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aina huoneen epävarmimman tyypin tuntemaan itsensä varmaksi. Olisiko 

siinä tavoitetta kullekin, näin aluksi? 

Elämän voi ottaa kuoleman vakavasti tai sitä voi tehdä tosissaan, mutta ei 

totisena. Eikä menneisyyteen voi jäädä traagisesti elämään. Elämä tapahtuu 

eteenpäin ja mitä tulevaisuus tuo, se otetaan vastaan. Nähkää elämä 

mahdollisuutena ja menkää tulevaisuutta kohden hymy huulilla. Anna 

toisille se, mikä sinussa on parasta: nuoren elämän ilo. 

Kiitos kaikille kuluneesta lukuvuodesta. Teitte tästä taas niin kokemisen 

arvoisen. Ja hyvää matkaa ysit! 

 

Lyseolla päättäjäispäivänä 4.6.2021 

Pasi Seila, rehtori 
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Yhdeksäsluokkalaisen puhe  

 
Hyvät Lyseon koulun oppilaat, opettajat ja henkilökunta, siitä kun me ysit 

aloitettiin koulu, on kulunut yhdeksän vuotta. Se tuntuu tosi epätodelliselta 
kun sen sanoo ääneen, justhan me vasta astuttiin kouluun sisään 

ensimmäistä kertaa ja nyt me odotetaan päättötodistuksia. 
 
Sitä kuulee sanottavan, että aika kuluu nopeasti, mutta sen huomaa vasta, 

kun havahtuu ysiluokalla siihen, että kaverit ajaa mopokortteja ja kaikki 
puhuu yhteishausta. Mihin hävisi ne pienet ykkösluokkalaiset, joiden 
elämän isoin juttu oli hienot tarralenkkarit? Yhtäkkiä on vain kokeita, 

projekteja, tehtäviä ja esitelmiä. Pienestä 7-vuotiaasta lapsesta kasvaa 16-
vuotias nuori. Paljon muuttuu, yhdeksään vuoteen mahtuu niin paljon. 

 
Yläasteelle siirtyminen oli varmasti kaikille rankkaa. Seiskana tuntui niin 
hirveän pieneltä, kun kutosella oltiin oltu koulun vanhimpia ja yhtäkkiä 

olikin ysit vastassa. Niin paljon uusia ihmisiä ja luokkia. Muistanko mä 
kenenkään meidän luokkalaisen nimeä? Missä ihmeessä on luokka 312? 
Näin jälkeenpäin kun miettii, kaiken sen turhan murehtimisen olisi varmaan 

voinut jättää pois, mutta toisaalta se tekee meistä ihmisiä. Koronavirus-
pandemiaa lukuun ottamatta yläastevuodet ovat olleet mun elämässä ihan 

parasta aikaa, näihin kolmeen vuoteen on sisältynyt niin paljon naurua ja 
onnistumisen iloa, pikku mokia jotka kasvattaa ihmisenä ja ennen kaikkea 
hyviä muistoja, jotka varmasti vielä vanhana on mulle kultaakin kalliimpia. 

 
Koronatilanteen takia koulu on ollut erityisen hankalaa, on menty 

etäkoulusta lähiopetukseen ja takaisin. Kuitenkin joka ikinen meistä on 
selvinnyt tästä vuodesta ja kesäloma on tänäkin vuonna ansaittu.  
 

Kiitos koulun henkilökunnalle, opoille, kuraattorille ja psykologille, kiitos 
kaikille opettajille, kiitos meidän omalle luokanvalvojalle. Erityiskiitos mun 
ihanille ystäville, ja mun kaikille luokkalaisille, sekä kaikille tän koulun 

oppilaille. Älkää pelätkö turhaan, eläkää hetkessä ja koko maailma on teille 
auki. 

 
Hyvää kesälomaa! 
 

Ronja Anisimaa 9D 
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Oppiaineiden lukuvuosi  
  

Biologia     
     
Koulumme kahdeksasluokkalaiset osallistuivat jälleen kansalliseen Biologian 
ja maantiedon opettajien sekä Metsäyhdistyksen järjestämään metsävisaan. 

Koulun paras metsävisailija oli Wilma Haikola 8F.    
Biologian ja käsityön yhteinen tipuprojekti toi lyseolaisille iloa keväällä. 

Hautomakoneella haudottiin kananmunia, joista kuoriutui 19 tipua. Saimme 
kahden viikon ajan hoitaa, katsella ja silitellä pieniä untuvikkoja. Tällä 
hetkellä tiput ovat kasvaneet jo melko isoiksi ja viettävät onnellisen kanan tai 

kukon elämää kahdessa pienessä kanatarhassa.  
  

 
 

Historia ja yhteiskuntaoppi   
   

Historiassa ja yhteiskuntaopissa suurin osa opetuksesta toteutettiin 
samanaikaisopetuksena eli samalla oppitunnilla oli kaksi opetusryhmää ja 
kaksi opettajaa. Kaikki luokka-asteet käyttivät 

sähköistä Studeon materiaalia. 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 lukuvuoden ajan. Yhdeksäsluokkalaiset 
tekivät syyslukukaudella laajan tutkielman ja 8-luokan osalta jatkoimme 
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prosessimaisten tehtäväpakettien tekoa, joissa korostuu oppilaan oma 

motivaatio, ajankäytön hallinta ja oman työn 
tavoitteellisuus.  Samanaikaisopetuksen ja arvioinnin kehittämistyö jatkuu 
edelleen tulevana lukuvuonna.    

    
Koronan vuoksi 9.-luokkalaisten Yrityskylä vierailu peruuntui joulukuussa 

samoin 7.-luokkien Palanderin talon vierailu.   
    
Yhteiskuntaopissa oppilaitamme osallistui valtakunnalliseen 

taloustaitokilpailuun. Osallistuimme tänäkin vuonna Omaonni-ohjelmaan, 
jossa pyritään parantamaan nuorten taloustietoja.   

  

Kielet   
 

Lucia-päivää vietettiin tänä lukuvuonna poikkeuksellisesti ainoastaan 
koulussa järjestetyllä Lucia-aamunavauksella. Lucia-esitys kuvattiin 
etukäteen musiikin luokassa ja video katsottiin yhdessä luokissa 

maanantaina 14.12.2020. Lucia-neidoksi valittiin äänestyksellä Lotta 
Aaltonen (9G) ja airueina toimivat Aino Kunelius (9G), Veera Viskari (9G), 

Riina Nyman (9B) ja Neea Haapamäki (9B). Tekstin lukijoina olivat 
Anniina Soinola (9G) sekä Ville Kivelä (9G). Musiikista 
vastasivat Jella Järvensuu (9B), Kiia-Maria Elo (9B) 

ja Eritier Nshimiriyayo (8C) musiikinopettaja Sari Haavisto-Nyqvistin 
johdolla. Esityksen kuvasivat ja editoivat Jerry Niittunen (7E) ja Arttu 
Visakivi (7D).  

  
Vuosittainen Warstein-projekti toteutui tänä vuonna 

yksittäisenä yhteisprojektituntina saksalaisten kanssa videopuhelinyhteyden 
avulla. Oppilaat esittelivät toisilleen koulujansa ja 
keskustelivat ympäristöaiheista, mm. maskeista ja niistä aiheutuvasta 

roskamäärästä. Kahdeksasluokkalaisten kanssa ei aloitettu uutta projektia 
covid-19 –pandemian takia. 

  

Kotitalous   
 
7. luokka    
Harjoittelimme arjenhallinnantaitoja pyykinpesusta ruuanvalmistukseen. 

Työskennellessä opettelimme yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja ja toisten 
huomioon ottamista. Oman työn suunnitteluun ja sen 
toteuttamiseen keskityimme kevätlukukaudella.  

    
8. luokka    

 Kotitalouden (pitkä ja lyhyt) ryhmien kanssa perehdyimme kotimaan eri 
perinneruoka-alueisiin ja suomalaiseen ruokaperinteeseen. Leivonnassa 
kertasimme eri taikinatyypit ja teimme niistä erilaisia leivonnaisia.  
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9. luokka    

Koko vuoden isona teemana oli kansainvälinen keittiö. Tammi-helmikuussa 
teimme Omaan kotiin-projektin pitkien valinnaisryhmien kanssa. Projektissa 
oppilaat tutustuivat kahdeksaan eri osa-alueeseen, joihin perehtymällä 

oppilaat saivat valmiuksia, joita tarvitaan itsenäistyessä ja kun muutetaan 
omaan kotiin. Pitkä leivonta perehtyi kansainväliseen leivontaan ja teki 

lopputyönä oman leivonnaisen suunnittelun ja toteutuksen.    

 
Kuvataide   
   
7.luokkalaiset ovat tutustuneet perinteisesti kuvantekemisen erilaisiin 

tapoihin, mm. piirtäneet ja maalanneet eri välinein, rakennelleet ja 
valokuvanneet/animoineet, kokeilleet piirtää tietokoneella, sekä tutustuneet 
taidehistorian suuntauksiin.  

Kulttuuripolun mediakasvatuspajoja 7.luokkalaisille 
pidettiin Viljami Tabellin vetäminä eri oppiaineissa, mm. kuvataiteen 

tunneilla.  
 
8 ja 9.luokkalaisten valinnaisryhmien kanssa olemme taiteilleet monipuolisia 

materiaaleja käyttäen, jokaisen omaa kuvailmaisua tukien ja vahvistaen. On 
tutkittu tilaa perspektiivin avulla piirtäen sekä pienoismalleja 

rakentaen. Piirtäen, maalaten, grafiikkaa painaen on syntynyt monenlaisia 
aiheita. Yksi ryhmä rakenteli valitsemalleen julkisuuden henkilölle tuolit, 
joissa piti ilmentää henkilön julkisuuskuvaa ja piirteitä. Joulun 

alla muovailtiin savesta “piparkakkuja”, joiden aiheina olivat Suomen 
kultakauden taideteokset.   
 

9.luokan pitkän taito-taideainevalinnaisen oppilaat valmistelivat 
alkuvuoden itse suunnittelemansa kuvataiteen lopputyötä. Kesken 

tekemisen siirryttiin taas etäopetukseen, mutta lahjakkaat ja itsenäiset 
nuoret saivat tehtyä teoksia eteenpäin kotona mallikkaasti. Työt olivat taas 
upeita ja täynnä sanomaa. Uudistetun pääkirjaston aula toimi parin viikon 

ajan toukokuussa hienona näyttelytilana lopputöiden esittelyssä. Onneksi 
koronarajoitukset purettiin vain tovi ennen näyttelyn pystytystä ja näin moni 
kaupunkilainenkin sai nauttia nuorten taiteesta. Myös opettajat veivät 

ryhmiään näyttelyä katsomaan viimeisillä viikoilla ja moni antoi positiivista 
palautetta. Toivottavasti jatkossakin saamme käyttää tätä mahdollisuutta.   

 

Käsityö   
 
Uuden OPS:n mukaisesti käsityötä ei enää eritellä tekstiilitöihin ja tekniseen 

työhön, vaikka oppilaat oppivatkin perustaitoja molemmilta osa-alueilta. 
Luokkatilojen takia oppilaat kävivät yhden jakson verran tekstiilityön 
opetuksessa ja yhden teknisen työn opetuksessa, ennen kuin valitsivat 

kumpaan tekniikkaan haluavat painottua.    
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7 luokkalaiset tutustuivat pehmeissä materiaaleissa erilaisiin 

lankatekniikoihin sekä ompelutöihin. Myös neulahuovutus, 
kankaanpainanta ja korujen valmistus tulivat oman mielenkiinnon mukaan 
tutuiksi. Kovien materiaalien puolella tutustuttiin metalliin materiaalina sekä 

sen käsittelyyn. Perinteisesti tehtiin myös puutöitä ja otettiin mittaa 
veneenrakennus- ja mäkiautokilpailussa.  

Etäopiskelut vaikuttivat käsitöiden opettamiseen erittäin paljon, kun 
kodeissa ei ollut vastaavia materiaaleja tai välineitä. Etäopiskelun 
aikana oppilaat tekivät pienimuotoisia kodin kunnostus ja 

huoltotöitä sekä pohtivat ja tutkivat vaatteiden käyttöominaisuuksia ja niihin 
vaikuttaneita keksintöjä.  

 

Matematiikka   
  
Oppilaitamme osallistui Maolin matematiikkakilpailuun lokakuussa 

2.10.2020. Kilpailussa parhaiten menestyivät samalla pistemäärällä Felix 
Kananen 9C, Hanna Talikka 9F ja Emilia Viskari 9G.   

 
Matematiikan valtakunnallinen koe järjestettiin 21.4.2021. Parhaiten 
kokeessa menestyi Hanna Talikka 9F.  

Lisäksi yhdeksäsluokkalaiset ottivat osaa keväällä 2021 Kansallisen 
koulutuksen arviointikeskuksen (KARVI) matematiikan arviointiin.  
 

Musiikki   
 
7-luokilla on käyty tänäkin vuonna ns. yleissivistäviä aiheita mm. musiikin 

perusteista ja musiikin historiasta. Sen lisäksi tunneilla on musisoitu 
laulamalla ja soittamalla. Bändisoittimien (kitara, basso, koskettimet ja 
rummut) perusasioihin on paneuduttu mm. harjoittelemalla muutamia 

kitarasointuja ja soittamalla beat-komppi rummuilla.    
   
Musiikin 9. luokan valinnaisryhmä toteutti etäkevätjuhlaan videotallenne-

esityksen.  
 

Oppilaanohjaus   

 

Syksyllä yhdeksäsluokkalaiset osallistuivat viikon ajan TET-jaksolle. Oppilaat 

etsivät itse työpaikat, joissa tutustuivat työelämään.   
Lukuvuoden aikana yhdeksäsluokkalaiset tutustuivat etänä 
Tavastian ammattiopistoon, Lyseon lukioon ja Kaurialan lukioon. 

Tutustumisissa oppilaitosten nykyiset opiskelijat kertoivat koulun arjesta.   
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Tukioppilastoiminta   
 

Tukioppilaat ovat toimineet pääsääntöisesti syksyn aikana, jolloin etäopetus 
ei ole vaikuttanut heidän toimintaansa. He ovat olleet vahvasti mukana 
ryhmäytymispäivänä Nuorisotila G-nurkassa, suunnitelleet ja ohjanneet 

Halloween rastiradan seiskoille ja kehittäneet heille hauskan 
joulukalenterin. Kahdeksannen luokan tukioppilaskurssilla harjoiteltiin 

leikkien ja ryhmäytysten ohjausta tulevaa tukarivuotta varten.   
 

Äidinkieli ja kirjallisuus  
 

Koulussamme opiskeltiin oppiaineen kahta oppimäärää: äidinkieltä ja 
kirjallisuutta sekä suomea toisena kielenä ja kirjallisuutta.    
Lukuvuosi oppiaineen osalta eteni opetussuunnitelman sisältöjen ja 

tavoitteiden mukaisesti kullakin luokka-asteella. Näihin keskeisiin osa-
alueisiin kuuluvat kielitietous, lukeminen, kirjoittaminen ja puheilmaisu.  
Koronavuosi vaikutti myös meidän toimintaamme. Esimerkiksi kirjastoon ei 

koko lukuvuonna voinut viedä kokonaista opetusryhmää. Silti yhteistyö 
kirjaston kanssa oli muilla tavoilla tänäkin lukuvuonna tiivistä. 

Lainasimme muun muassa kirjoja koululle, saimme apua erilaisten 
kirjapakettien kokoamiseen ja hyödynsimme kirjaston tekemiä 
kirjavinkkausvideoita.   

 8.-luokkalaiset osallistuivat syyslukukaudella koulun sisäiseen Luetko sinä 
-novelliarvostelukilpailuun. Raadissa olivat rehtori Pasi Seila, kielten 
lehtori Päivi Pouttu-Deliére sekä 9.-luokkalainen Sonja Uusiheimo. Kilpailun 

voitti Oskari Qvist (8.F), toiseksi tuli Anni Rantala (8.F) ja kolmanneksi Iina 
Tokola (8.B). Suomalainen kirjakauppa lahjoitti palkinnoksi kaksi 

lahjankorttia.    
Osa 9.-luokkalaisista pääsi syyslukukaudella osallistumaan 
valtakunnalliseen Dokkino-elokuvanäytökseen Bio Rexissä. Teemana oli 

luontosuhde ja näytös sisälsi muutaman lyhytdokumentin.   
Osa 9.-luokkalaisista tutustui “Oi Suomi”-kuvataidenäyttelyyn 

Hämeenlinnan taidemuseossa ja kirjoitti taidearvosteluja.   
Koulustamme osallistuvat valtakunnalliseen Nuori Aleksis -lukuraatiin 
Jonna Järvi (7.G), Anni Rantala (8.F), Hilla Saarinen (8.F) ja 

Ronja Anisimaa (9.D). Heidän tehtävänsä jatkuu kesän yli, ja tavoitteena 
on lukea laajasti uusia nuortenkirjoja ja valita niistä neljä suosikkiaan.  
Lukudiplomin suoritti tänä vuonna neljä ahkeraa lukijaa: Anni 

Pirttilä (7.B), Hilla Markkanen (7.E) ja Lumi 
Linnanmäki (7.E) sekä Fatemeh Noori ja Ifrah Mohamed Omar (9.C).  

 

Teatterin taikaa   
 
Teatterin taikaa on A-valinnaiskurssi, jota on opiskeltu 8. ja 9. luokan ajan. 

Korona vaikutti kurssin aiottuihin sisältöihin raskaasti, ja sen 
varjo tuntui yllämme koko lukuvuoden.   
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Syyskaudella teimme monipuolisesti draamaharjoitteita luokassa. Pääsimme 

katsomaan “Näytelmä joka menee pieleen” -näytelmän harjoituksia 
Hämeenlinnan teatteriin, ja näyttelijä Henna-Maija Alitalo kertoi 
teatterimaailmasta ja teatterin eri ammateista. Syksyllä pääsimme myös 

katsomaan näytelmän “Maratontanssit”. Joulujuhlaan, joka pidettiin 
luokissa tammikuussa, teimme Tulitikkuvaloa-videon, joka oli muunnelma 

H. C. Andersenin “Pieni tulitikkutyttö” -sadusta.   
Kevätkausi kului pääosin satudramatisointiprosessin äärellä. Etäkouluvaihe 
pitkitti sitä. Lopulta toukokuun alussa esitimme Verkatehtaan 

rannassa taidepainotteisen esiopetusryhmän Pikkuverkan eskareille H. C. 
Andersenin “Tulukset”-satuun pohjautuvan näytelmän, joka palkitsi jokaisen 

mukana olleen. Olemme kiitollisia, että näiden kahden vuoden 
aikana saimme edes yhden kokemuksen live-yleisölle esittämisestä. 
Teatteriesityksiä emme enää kevätkaudella päässeet näkemään, koska 

korona sulki teatterit.  
Oli ilo luotsata tätä taitavaa, osaavaa ja heittäytyvää ryhmää.   
 

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 Sari Haavisto-Nyqvist  
Kuvataidekerho, ohjaaja Sulo Palovuori  

Käsityökerho, ohjaaja Marika Leskinen    
Liikuntakerho Zapway  
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Ysien sivut  
  

Peruskoulun 5.6.2021 päättävät ysiluokkalaiset   
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Stipendit 
 
Lehtori Aarne Talviojan stipendi  

Annika Lehtimäki 9A ja Simo Sillanpää 9D  
 
Koulun paras päättötodistus, Osuuspankin stipendi  

Emilia Viskari 9G  
 

Luokkakohtaiset stipendit  
7A Elias Kerälä  
7B Aaro Lehtinen  

7C Amanda Reponen  
7D Unna Koskinen  
7E Lumi Linnanmäki  

7F Daniel Källarsson  
7G Nelli Alamattila  

7I Juho Pirttilä  
VALMO Yaxuan Wang  
 

8A Tilda Stolt  
8B Iina Tokola  

8C Maikki Arminen  
8D Veikka Latvasalo  
8E Olivia Koskunen  

8F Anni Rantala  
8G Ella Kovamäki  
8H Rundek Hadidi  

 
Lyseon entisten oppilaiden yhdistyksen stipendit  

9A Lucas Allen ja Jessica Aikoma  
9B Riina Nyman ja Ellinoora Salo  
9C Janna Salminen ja Mirvais Haidari  

9D Laura Savonniemi ja Antti Peltonen  
9E Ronja Hanka ja Onni-Oskari Topi  
9F Siiri Vähänen ja Eemil Ranki  

9G Anniina Soinila ja Lenni Jurvanen  
9H Henri Murtonen ja Turo Lehtonen  

10-luokka Lulu Peistola ja Ossi Naapuri  
 
 

Oppilaskunta: Anniina Soinola 9G 
 

Harrastuneisuus  
LP: Ville Kivelä 9G  
LT: Julia Pitkänen 9G  

KO: Oona Kivinen 9G  
TN: Veeti Järvenpää 9B  
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Vanhempainyhdistyksen stipendit  
 
TVT (tietotekniikka): Atte Lindholm 9B  

AI: Peppi Laitila 9D  
AI-S2: Zahra Mohammadi 9C  

ÄI: Äidinkielen- Hyvä mieli stipendi tsempparille: Aapo Hänninen 9C  
HI: Milla Toivonen 9D  
BIGE: Tino Peltonen 9C  

MA: Hanna Talikka 9F  
KU: Venla Virta 9G  

RaamiDaamit stipendit kuvataiteen harrastuneisuudesta: Tino Peltonen 
9C, Agata Wojtas 9E, Hanna Talikka 9F  
MU: Aada Reunanen 9D  

Ruotsin kielen harrastuneisuus: Ilmari Vanhanen 9G  
Saksan kielen harrastuneisuus: Ilona Haakana 9A  
Hämeenlinnan Suomi-Saksa yhdistys ry:n stipendi: Emilia Viskari 9G  

Hämeenlinnan Suomalais-brittiläinen seura, englannin kielen 
harrastuneisuus: Ronja Anisimaa 9D  

 
Kipin grillin tsemppari-stipendi: Lotta Aaltonen 9G  
 

Kirjallisuuden lukudiplomin suorittaneet: Anni Pirttilä 7B, Hilla 
Markkanen 7E, Lumi Linnanmäki 7E, Ifrah Mohamed Omar 9C ja Fatemeh 

Noori 9C  
 
Metsävisassa parhaiten menestynyt: Wilma Haikola 8F  

Oma Onni taloustietäjäkilpailun stipendit:  
Paras luokka: 9A  
Paras oppilas: Miro Liikanen 9A  

Taloustaito kilpailussa parhaiten menestynyt: Veera Viskari 9G 
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Henkilökunta 
  

Rehtori: Seila Pasi 

 

Apulaisrehtorit:  

Sulander Hanna 

Junttila Eeva 

 

Koulusihteeri 

Lindholm Marianne 

 

Opettajat ja ohjaajat 

 

Ahonen Reijo: musiikki 

Ahti Jari: matematiikka, fysiikka, kemia 

Alanen Virve: maantieto, biologia, terveystieto 

Astakhova Anastasia: valmistava opetus 

Forss Petri: 10. luokan opettaja 

Gullans Piia: biologia, maantieto, terveystieto 

Haavisto-Nyqvist Sari: musiikki 

Heino Johanna: kuntouttavan luokan opettaja 

Henttinen Katja: liikunta 

Ilmanen Merihelmi: erityisluokanopettaja 

Inovaara Minna: äidinkieli ja kirjallisuus 

Jogi Ilona: erityisluokanopettaja 

Junttila Eeva: matematiikka, tietotekniikka 

Kainulainen Pirjo: historia, yhteiskuntaoppi 

Kajander Nina: kouluohjaaja 

Kallioniemi Jaana: kotitalous 

Kivistö Leevi: kouluohjaaja 

Kolu Maija: kotitalous 

Korttila Tuija: laaja-alainen erityisopettaja 

Kukkonen Jorma: liikunta 

Kuossari Joonas: kouluohjaaja 

Kylä-Utsuri-Ripatti Pauliina: äidinkieli ja kirjallisuus 

Lapinmäki-Räty Tuula: äidinkieli ja kirjallisuus, luova kirjoittaminen 

Leskinen Marika: käsityö 

Lindström Johanna: oppilaanohjaaja 

Luukko Tiia: sosiaaliohjaaja 

Malmi Jani: historia, yhteiskuntaoppi 

Marttila Jukka: laaja-alainen erityisopettaja 

Merenheimo Hanna: englanti, ruotsi 

Ojanen Anu: englanti, ruotsi 

Palovuori Sulo: kuvataide 

Peussa Judit: matematiikka, fysiikka, kemia 
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Pitkänen Saara: musiikki 

Pohjankaltio Nina: biologia, maantieto, terveystieto 

Pouttu-Deliére Päivi: ruotsi, englanti, ranska, espanja 

Pyrhönen Seppo: englanti, ruotsi 

Päivärinta Teemu: käsityö 

Salonen Kati: kuvataide 

Selesniemi-Munne Hanna: matematiikka, fysiikka, kemia 

Sortila Harri: uskonto, elämänkatsomustieto 

Sulander Hanna: äidinkieli ja kirjallisuus 

Suominen Kalle: matematiikka 

Tervaniemi Tiina: englanti, ruotsi 

Titoff Reetta: äidinkieli ja kirjallisuus 

Tyrylä-Jussila Katja: saksa, ruotsi, italia 

Verho Johanna: oppilaanohjaaja 

Viskari Pertti: matematiikka, fysiikka, kemia 

Vähänen Elina: liikunta 

Wadhwa Taru: erityisluokanopettaja 

Ängeslevä Jukka: matematiikka, fysiikka, kemia, tietotekniikka 

 

Muu henkilökunta 

 

Luukas Mari-Anne: koulukuraattori 

Metsä-Mattila Minna: hyvinvointiohjaaja 

Musakka Heli: koulukuraattori 

Myllyniemi Aija: koulupsykologi 

Sydänmäki Minttu: terveydenhoitaja 

Tanttu Tuulia: lähitutor 

Tolvanen Jessica: terveydenhoitaja 

Ylätalo Tommi: nuorisotyöntekijä 

 

 

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

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


 

                                                                   
  

  
  

 
  

  
  
  

  
  

  

Kiitos kuluneesta 

lukuvuodesta! 

Aurinkoista kesää 

ja mukavaa lomaa 

Lyseon väelle! 


