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Hatanpään lukio 2019-2020: etäopetusta, kiinteistösuunnitelmia, musiikkia
ja mukavaa arkea

Päättyvä lukuvuosi on ollut monella tapaa historiallinen ja ainutlaatuinen. Maailmanlaajuinen koronavirustilanne
pakotti meidät luopumaan normaalista toiminnasta maaliskuun puolivälistä lukuvuoden loppuun. Etäopiskeluun
ja -opetukseen siirryttiin vain parin päivän varoitusajalla.

Osaava ja rohkeasti uutta kokeileva henkilökuntamme oli kuitenkin useimpien ohjelmistojen ja käytänteiden
kanssa heti valmiina toimintaan. Jo aiemmin tutuksi tulleet Moodle, Wilma, Office365, Sanomapron digitaaliset
palvelut, Äly ja Abitti saivat seurakseen ainakin Microsoft Teamsin. Opiskelijoiden valmius siirtyä digitaaliseen
etäopiskeluun oli erinomainen. Selviämme kunnialla ja hyvin oppimistuloksin kesälomaan saakka. Olemme
oppineet paljon.

Toisaalta on ollut ilo seurata, kuinka opiskelijan tuki ja opiskeluhuollon palvelut ovat toimineet hienosti - osin
etänä ja osin lähipalveluina lukiolla - koko etätoiminnan ajan. Apulaisrehtori Tuija, erityisopettaja Marita ja
lukiokuraattori Salla ovat muiden avulla pitäneet huolta siitä, että kukaan ei jää yksin tai tuetta.

Kevään ylioppilastutkinnon aikataulujen tiivistäminen johti abiturienttien kohdalla ennen näkemättömän tiukkaan
koeaikatauluun. Stressin määrä saattoi nousta, mutta Hatanpään lukiolaiset ottivat tämänkin yllättävän tilanteen
vastaan tyynesti ja haasteen selättäen. Pitkällä aikavälillä juuri onnistuminen tällaisissa tilanteissa on parasta
oppia. Elämä ei ole koskaan ennalta ennustettavissa - vain muutos on jatkuvaa.

Matkamme kohti uutta lukiokiinteistöä on alkanut. Tampereen kaupunki haluaa parantaa
toimintaedellytyksiämme siirtämällä Hatanpään lukion lähemmäs keskustaa lukion kasvamisen mahdollistavaan
kiinteistöön. Todennäköinen uusi osoitteemme on Pyynikintie 2, vanha ja upea Teknillinen oppilaitos. Aikataulu
on vielä epäselvä, nopeimmillaan lukiomme voisi toimia Pyynikin kupeessa syksyllä 2023. Uutta lukiokiinteistöä
suunnitellaan alusta alkaen Musiikin ja musiikkiteatterin erityisen koulutustehtävämme tarpeisiin. Tampereen
konservatorion ja Pirkanmaan musiikkiopiston läheisyys kiinteyttää jatkossa yhteistyötämme. Lukion
tulevaisuuden suunnittelusta kerrotaan lisää omassa jutussaan tässä vuosikertomuksessa.

Lukuvuoden aikana on aloitettu myös lukion uuden opetussuunnitelman, LOPS2021:n, suunnittelu. Tampereen
lukioista meidän henkilökuntamme on ollut kunnallisissa ja seudullisissa työryhmissä kaikkein aktiivisimmin
mukana. Kokemuksemme oppimisprojekteista ja tiimijaksoista ovat jotain sellaista, jota kaikissa muissa lukioissa
ei ole vielä aiemmin uskallettu toteuttaa.

Upeat yhteiset kokemukset ja tapahtumat jäävät mieleemme myös tältä lukuvuodelta. Syksyn ensimmäisen
vuoden opiskelijoiden tutustumistapahtumat olivat onnistuneita. Kevään 2020 Penkkarit ja Vanhojen päivä
vietettiin upeassa yhteishengessä ja säässä koko ikäluokkien voimin. Unia onnesta, unelmia luonnosta -konsertti
marraskuussa ja FinnHits-konsertti helmikuussa täyttivät Sampolan suuren salin ja antoivat vahvan näytön
opiskelijoidemme musiikillisesta taidosta ja ilmaisuvoimasta.

Lukuvuoden päättyessä haluan jälleen kerran jakaa kiitosta kaikille opiskelijoillemme. Olette yhteistyöhaluisia ja -
kykyisiä, taitavia, iloisia ja mukavia. Hatanpään lukiossa kanssanne työskenteleminen on etuoikeus. Edustajanne
opiskelijakunnan hallituksessa, tutoreissa ja muissa lukion tärkeissä työryhmissä tekevät hienoa työtä.

Vastaavasti kehun tässä julkisesti lukion henkilökuntaa. Opettajat, opiskeluhuollon henkilöstö ja lukion muu
henkilökunta ovat tämänkin lukuvuoden aikana venyneet upeisiin työsuorituksiin. Hatanpään lukiossa
työskennellään opiskelijan etu edellä uhrautuvasti ja innovatiivisesti.

Hatanpään lukion lukuvuosi on ollut miellyttävä ja opettavainen. Kiitos siitä teille kaikille.
Ville Vuorisalmi, rehtori
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Lukuvuoden ylioppilaat

Syksyn 2019 ylioppilaat, 19:

Harttunen Janne, Heino Ville, Ideon Marie, Kaihlanen Otso, Kallioinen Matias, Kelloniemi Jussi, Kota-aho Senja,
Lahtinen Ella, Mihailoff Jenita, Mäenpää Anttielias,

Ollikainen Eveliina, Pakkanen Utu, Palm Taru, Papinaho Veera, Perälä Santeri, Pirttinen Pauliina, Rasilainen Karla
Roos Teea, Sievola Samu.

Kuvassa syksyn 2019 upeat ylioppilaat. Aukeaman kuvat ovat syksyn ylioppilasjuhlasta.

Kevään 2020 ylioppilaat, 75:

Ackeström Rebecca, Ahonen Joonas, Ahopelto Nea, Bas Aysel, Brusila Helka, Dahl Jimi, Doramar Ikra, Haapala
Samuli, Haataja Anna, Hakasalo Saanatuulia,

Hautamäki Otso, Heikkilä Jami, Heinäsuo Flora, Hietamäki Emma, Hietanen Juho, Hongisto Julia, Inkilä Peetu,
Jatta Binta, Jaunes Anni, Järvinen Axel,

Kaitaniemi Perttu, Kannel Milja, Karsimus Aaro, Kauppinen Joel, Keskinen Noora, Keskivinkka Lotta, Kirjalainen
Lassi, Kulmanen Joanna, Kuusisto Riikka, Lairikko Isabella,

Lampi Aimo Juhani, Lampi Aimo Kalervo, Latosaari Roosa, Latva-Äijö Tiitu, Leino Frida, Lemola Joni, Liikanen
Eppu, Lindberg Benjamin, Lindroos Tero, Loukaskorpi Elias,

Luhtalo Tuuli, Lähteenmäki Otto, Mannila Juho, Manninen Sini, Meriläinen Eveliina, Nevanranta Tuomas,
Nyblom Helmi, Nykänen Leo, Ojala Leevi, Partanen Wili,

Perälä Venla, Petäjä Pinja, Pirilä Janette, Pitkänen Josefiina, Pohja Inka, Rajala Nea, Rantamäki Jaakko, Raukola
Elina, Saha Lauri, Salovaara Rosina,

Seppälä Eemil, Siren Ella, Sointu Joona, Solala Eero, Stenvall Nea, Talola Juho, Tammi Elias, Toppinen Tuukka,
Torkkeli Tuomas, Viitala Jenni,

Viljanen Rosaliina, Villanueva Valente, Virtanen Konsta, Vuoma Wilbert, Vuorinen Kaisa.

4



Musiikkiesityksen solisteina lahjakkaat ja karismaattiset Lauri Välimäki ja Eelis Kanerva. Syksyn ylioppilaan
puheen piti Utu Pakkanen. Juhlassa palkittiin myös henkilökunnasta Suvi Marttila ja Petri Paasikallio hyvistä

työsuorituksista.

Stipendejä saaneet ylioppilaat
Syksy 2019: Harttunen Janne, Ideon Marie, Mäenpää Anttielias, Pakkanen Utu.

Kevät 2020: Bas Aysel, Hautamäki Otso, Heinäsuo Flora, Nyblom Helmi, Hietamäki Emma, Hongisto Julia, Järvinen
Axel, Kaitaniemi Perttu, Karsimus Aaro, Kirjalainen Lassi, Latva-Äijö Tiitu, Liikanen Eppu, Lähteenmäki Otto,
Merilänen Eveliina, Nykänen Leo, Pitkänen Josefiina, Pohja Inka, Rantamäki Jaakko, Viljanen Rosaliina, Villanueva
Valente, Virtanen Konsta, Vuoma Wilbert.

Pro Musica-mitalit: syksy 2019 Heino Ville ja Pirttinen Pauliina, kevät 2020 Ahonen Joonas, Lairikko Isabella,
Rantamäki Jaakko, Virtanen Konsta.
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Uutena työntekijänä HaLu:ssa

Jonna Högman,
koulusihteeri
Olen toiminut
koulusihteerinä
vuodesta 2018
Tampereen kaupungin
lukiokoulutuksessa.
Hatanpään lukioon olen
tutustunut pikkuhiljaa
tänä aikana käymällä
kerran viikossa ja nyt
pääsin sijaistamaan
pidempää ajanjaksoa.
Työnkuva ollut hyvinkin
monipuolista ja olen
oppinut paljon uusia
asioita. On ollut mukava
tulla töihin, kun
yhteishenki täällä on
lämmin ja rento. Suuret
kiitokset kaikille!

Ellinoora Eskola, äidinkieli ja kirjallisuus
Toimin syksyllä 2019 äidinkielen ja kirjallisuuden opettajana. Sain pitää monipuolisia ja erilaisia kursseja ja
osallistua markkinointityöryhmään sekä kirjoituskilpailun arvioitsijaraatiin. Kiitos kaikille opiskelijoille ja koko
henkilökunnalle!

Minna Nousiainen, äidinkieli ja kirjallisuus
Hei kaikki! Olen Minna Nousiainen
ja toimin sijaisena neljän jakson
ajan. Opetin tänä lukuvuonna
äidinkieltä ja kirjallisuutta sekä
toimin kirjaston vastuuopettajana.
Minua motivoi
työssäni opiskelijoiden
onnistumiset, tsemppaavat
työkaverit ja uuden oppiminen.
Haluan olla työssäni ensisijaisesti
oppilaita varten ja
opetusfilosofiaani kuuluu myös
vahvasti kirjallisuuden ja
lukemisen merkityksen
korostaminen. Äidinkieli ja
kirjallisuus on oppiaineena ikkuna
maailmaan, ja lukeminen on tapa
nähdä myös oman kuplan
ulkopuolelle. Kiitos koko HaLulle
kuluneesta lukuvuodesta!
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Anna-Maria Rajala, lukiopsykologi
Aloitin syksyllä 2019 Hatanpään lukion psykologina. Minut löytää
koululta kolmena päivänä viikossa (maanantaisin, torstaisin ja
perjantaisin). Muina päivinä työskentelen psykologina
aikuisopiskelijoiden parissa. Pääsen siis kuulemaan eri ikäisten
opiskelijoiden elämäntilanteista ja ajatuksista, mikä on ollut hyvin
avartavaa. Hatanpään lukion yhteisö (niin opiskelijat kuin
henkilökuntakin) on osoittautunut erityisen lämpimäksi!

Jussi Liski, siviilipalvelusmies
Aloitin Hatanpään lukiolla siviilipalveluksen lokakuussa 2019. Entisenä
HaLu:n opiskelijana siirtyminen kellarista opettajahuoneeseen oli
mielenkiintoinen kokemus.

Työtehtäväni vaihtelivat päivittäin, mikä kerrytti kokemustani erilaisista
käytännön tehtävistä. Palvelusaikani on ollut Hatanpäällä erittäin antoisaa ja
mukavaa. Tästä kuuluu kiitos oppilaille ja henkilökunnalle!

Anna Nikkilä, kuvataide
Aloitin työt Hatanpään lukion toisena kuvataideopettajana syksyllä 2019.
Opetan Hatanpäällä lähinnä syventäviä ja soveltavia kuvataidekursseja.
Pääasiallinen opetuspaikkani on Tampereen teknillinen lukio, jossa olen
opettanut jo vuoden 2017 syksystä alkaen. Suhailen siis näiden kahden lukion
väliä.

Olen paljasjalkainen tamperelainen, mutta asuin viisi vuotta Rovaniemellä
opiskellessani Lapin yliopistossa taiteen maisterin tutkintoa.  Opiskelujen
jälkeen palasin kuitenkin välittömästi takaisin Tampereelle, sillä onhan tämä
Suomen paras kaupunki. Vapaa-ajallani harrastan lukemista, valokuvausta ja
muuta taiteilua.

HaLussa on ollut mukava opettaa, sillä opiskelijat ovat keskimääräistä
luovempaa ja taiteellisempaa porukkaa, ja joukosta löytyy kuvallisesti todella
lahjakkaita yksilöitä. Kiitos kaikille HaLulaisille kuluneesta lukuvuodesta!

Karoliina Suoniemi, elämänkatsomustieto ja uskonto
Olen tamperelainen hissan ja ussan ope ja kulttuurin sekatyöläinen. Olen
aikoinaan opiskellut Turussa folkloristiikkaa, historiaa, luovaa
kirjoittamista ja ties kuinka monta muuta humanistista ainetta.
Tein opehommia ja välissä toimin myös erilaisissa työtehtävissä
kulttuuripuolella, mm. museolehtorina ja läänintaiteilijana. Vapaa-
ajalla kirjoittelen koko perheen tietokirjoja lapsuuden historiasta ja
kaitsen omia lapsiani.

Sain ilokseni opettaa Hatanpään lukiossa ja yläkoulussa uskontoa
ja elämänkatsomustietoa lukuvuoden 2019-2020 Tommi Rätön
opintovapaan sijaisena. On ollut todella ihana vuosi ja olen
nauttinut nuorten viisaista ajatuksista ja energiasta. Kiitos myös
koko Hatanpään lukion mukavalle henkilökunnalle viihtyisästä
työvuodesta kanssanne!
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19-ikäluokka osallistui iloiseen Kasteeseen liikuntasalissa

Perjantaina 6.9. iloinen 19-ikäluokka osallistui Kastetapahtumaan liikuntasalissa. Opiskelijakunnan hallitus
osallistui aikaisempaa organisoidummin tapahtuman valmisteluun. Ykköset kisasivat ohjausryhmittäin kakkosten
rakentamalla viestiradalla ja vannoivat lopuksi halulaisen valan. Lukion aloitti 115 opiskelijaa, joista 35
Musiikkilinjalla ja 17 Musiikkiteatterilinjalla. LUVA-koulutuksen aloitti 17 opiskelijaa. (Kuva Ville Vuorisalmi.)

Henkilökunta opetteli ja kertasi ensiaputaitoja

Hatanpään lukion henkilökunta päivitti ensiaputaitonsa kolmen koulutuspäivän myötä, joista kaksi toteutettiin
keväällä 2019 ja kurssi suoritettiin loppuun elokuussa 2019. Kouluttajana toimi Marko Pitkäranta. EA1-
peruskurssilla saatiin ne käytännön perustiedot ja -taidot, jotka jokaisella kansalaisella olisi hyvä olla. Ensiapukurssi
opettaa auttamaan hätätilanteessa ja tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa.

Koulutusta toteutettiin sekä sisätiloissa että koulun pihamaalla. Jokaisella Hatanpään lukion henkilöstöön
kuuluvalla on nyt lompakossaan EA1 -kortti. Käytännön harjoittelun kautta tuli varmuutta, miten pitää toimia, jos
koulupäivän aikana näitä taitoja tarvitaan. Harjoituksissa pystyi eläytymään myös potilaan rooliin. Toivotaan
kuitenkin, että säästymme tapaturmilta ja pysymme terveinä! (Teksti ja kuva Elina Lehto.)
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Opiskelijakunnan
hallitus toimi aktiivisesti

Hatanpään lukion opiskelijakunta
järjesti lukuvuoden aikana
opiskelijoiden omia tapahtumia
kuten avoimen lavan, leffailtoja,
Haluweenin, ystävänpäivän
halipassin sekä joulukalenterin.
Opiskelijakunnan hallitus otti myös
asiakseen kellarin siivouksen etenkin
koulun esittelyiltaa varten.

Opiskelijoiden ääni kuului myös
uuteen opetussuunnitelmaan
valmistauduttaessa. Hallitus ja
ohjausryhmien edustajat ottivat
kantaa esimerkiksi tulevaisuuden
jaksojärjestelmään ja oppituntien
pituuteen. Halun opiskelijakunnassa
on useita Suomen lukiolaisten liiton
ja Pirkanmaan lukiolaisten
aktiivijäseniä ja hallitus kannustaa
joka vuosi ykkösiä hakeutumaan
mukaan toimintaan. Halun
opiskelijoita tai jo valmistuneita
onkin mukana aivan SLL:n
huipputasolla.

Vuoden kohokohta Halufest jäi tänä
keväänä koronan jalkoihin, mutta
traditio jatkuu ensi lukuvuonna.

Syyskuussa 2019 valittuun
opiskelijakunnan hallitukseen kuuluivat
Valtteri Mönkö puheenjohtajana, Lassi
Kirjalainen varapuheenjohtajana, Aatu
Hokkanen sihteerinä, Lauri Välimäki,
Tilda Tamminen, Aada Dahlman, Jaakko
Rantamäki, Leo Eskelinen,  Maria Jouppi,
Aina Järvi, Ron Korhonen, Jeremy
Korkiamäki, Joni Lemola, Mikko
Manninen ja  Veeti Poutanen
Opiskelijakunnan hallituksen ohjaavana
opettajana toimi Mari Vares.

Sivun kuvat ja mainos ovat OPKH:n
31.11. järjestämästä jo perinteisestä
Haluween-tapahtumasta.

9



Liikunnan kesäretkikurssi
Ahvenanmaalla 23.-26.8.2019

Matkamme alkoi varhain perjantai aamuna, jolloin 5.45
bussimme starttasi koulumme pihasta kohti Turkua.
Reppuineen ja rinkkoineen mukaan lähti 20 opiskelijaa 1.-3.
vuosikurssilta. Laivamme saapui iltapäivällä
Maarianhaminaan, jossa suuntasimme Merenkulkumuseoon
ja opastetulle kierrokselle purjelaiva Pommerniin. Koko
päiväksi oli luvattu harmaata ja sateista keliä, mutta onneksi
saderintama ohitti meidät ja saimme vain muutaman
sadepisaran niskaamme. Merenkulkumuseo esitteli
Ahvenanmaan historiaa laivantekijäsukuineen, hienoine
pienoismallineen ja vanhoine esineineen. Näyttelyssä
esiteltiin myös laivaliikenteessä sattuneita tapaturmia, joissa
ei kuolonuhreilta vältytty, kuten Estonian onnettomuutta.
Parin tunnin museokierroksen jälkeen käve-
limme Maarianhaminan toiselle puolelle, jossa pääsimme
pelaamaan minigolfia. Taivaskin selkeni pelien aikana ja
saimme nauttia vielä illalla upeasta auringonlaskusta.

Lauantaiaamuna suuntasimme reppuinemme
pyörävuokraamoon, josta saimme kulkupelit allemme.
Poljimme niillä koko viikonlopun. Ensiksi poljimme 3 km
Maarianhaminan eteläosaan, Lervikiin, jossa meillä oli
ohjelmassa muutaman tunnin kanoottiretki. Kanoottiretken
alkupäässä onnistui yksi kajakkikaksikko kaatumaankin ja
kokemaan meressä uinnin. Onneksi olimme tuolloin lähellä
saarta, johon tytöt uivat ja jossa saimme kajakin tyhjennettyä
ja tytöt takaisin kajakkiin. Meloimme saareen syömään
voileipälounasta ja sieltä takaisin Lervikin lähtöpisteeseen.
Hienosti porukka meloi, vaikka jotkut olivatkin ensimmäistä
kertaa melomassa ja ainakin alkumatka oli hieman rankempi,
kun jouduimme melomaan pienessä tuulessa ja
aallokossa. Melontaretken jälkeen suuntasimme
polkupyörillä kauppapysähdyksen ja välipalatankkauksen
jälkeen 30km päähän Godbyn Idrottscenteriin, jossa
majoituimme seuraavan yön. Illan punkkitarkastuksessa
saimme 7 punkkia irrotettua. Illalla osa halusi vain ottaa
rauhassa ja toipua päivän liikunnasta, osa jatkoi vielä
kuntosalilla ja jalkapalloa pelaten ja osa kävi vielä
kuntoilemassa viereisellä kuntoradalla.

Sunnuntaiaamuna matka jatkui pyöräillen 30km Vardöhön.
Matkan alkua viivästytti hieman hukkunut pyöränavain, jota
yritimme hetken etsiä. Lopuksi päädyimme vuokraamaan
uuden pyörän ja saimme sovittua aikaisemmin
vuokraamamme pyörän noudon pyöränvuokrausfirman
kanssa, jotta päivän aikataulumme ei menisi ihan mönkään.
Todella hyvää palvelua siis Ronorentiltä!
Matkalla Vardöhön osui kohdalle myös yksi lauttamatka
ennen kuin pääsimme kohteeseen, Vardön leirintäalueelle,
jossa meillä oli Flowpark kiipeily. Osalle tämä pyörämatka
tuntui olevan aika rankka rutistus ja varsinkin, kun matkassa
oli myös hieman puolikuntoisia, flunssaisia opiskelijoita.



Jotkut saivat myös iloisia kokemuksia, kun pyörämatka sujuikin kevyemmin ja helpommin kuin mitä olivat arvelleet
itsensä siitä selviytyvän.

Pääsimme alkuopastuksen jälkeen aloittamaan kiipeilyn. Osa porukasta uskaltautui aloittamaan heti suoraan
korkeimmilta reiteiltä, osa taas rauhallisemmin totutellen alhaalta ylöspäin reiteillä edeten. Tarjolla oli siis iloisia
onnistumisen ja itsensä voittamisen kokemuksia. Aterioinnin jälkeen polkupyörät suunnattiin
kohti Vardön kirkkoa, josta pyöräfirma haki pyörämme ja me hyppäsimme Maarianhaminan bussiin. Kirkolle
pyöräillessä pysähdyimme paikallisilla historiallisilla markkinoilla haistelemassa markkinatunnelmaa ja osa ostikin
sieltä myös paikallisia tuotteita kuten omenamehua, pannukakkua ja hilloa joko siellä nauttien tai kotiin
viemiseksi. Illalla hotellilla nautimme yhteisen pizzaillallisen.

Maanantai aamu meni kaupunkikierroksella ennen kuin meidän piti lähteä laivalle ja kotiin päin. Illalla olimme
takaisin koululla myöhään ilta kymmeneltä. Retki oli todella onnistunut: kaikki tekivät yhdessä riippumatta siitä
millä vuositasolla opiskelivat ja tsemppasivat toinen toisiaan, jos väsymys meinasi iskeä kesken pyörämatkojen.
Oli kiva huomata, kuinka meidän uudet opiskelijat otettiin heti mukaan porukkaan, vaikka eivät olleet ehtineet
olla koulussa kuin vasta pari viikkoa ennen retkeä. Lisäksi monen tuli retken aikana puhuttua ruotsia, tai ainakin
yritettyä puhua sitä. Myös englanninkieltä tarvittiin, kun esim. kiipeilyopastus oli englanniksi. Kaiken kaikkiaan
opiskelijat olivat tyytyväisiä retkeen ja toivoivat, että ensi kerralla retki olisi päivän pidempi, jotta ehtisi vielä
enemmän tutustua Ahvenanmaahan. Meitä suosi myös ensimmäisen päivän harmauden jälkeen mitä
mahtavimmat aurinkokelit, joten säänkin puolesta kurssi oli onnistunut.

(Teksti Mirva Ikola, kuvat Sirpa Ruhanen.)

Tutorien järjestämä
tutustumisiltapäivä 23.8.2019

Elokuun 23. päivä keräsimme kaikki 19-
vuosiluokan ykköset kokoon yhteistä
tutustumisiltapäivää varten.
Pienen häslingin jälkeen luokat oli saatu
sekoitettua ja jaettua ryhmiin tutoreiden
ohjattaviksi. Näin ykköset pääsivät
tutustumaan myös rinnakkaisluokkalaisiinsa
yhteisen tekemisen äärellä. Meillä tutoreilla
oli omat pisteet ja jokaisella pisteellä 2 tai 3
tutoria. Pisteillä oli erilaisia pelejä, leikkejä ja
kisoja ykkösille. Joillakin pisteillä oli myös
opettajia tai muuta koulun henkilökuntaa,
mutta kaikkien suosikki pisteenä oli
varmaan eväsretki-piste, mistä sai sämpylää,
keksiä ja mehua. Tunnelma oli pirteä ja
ykköset olivat helposti valmiita lähtemään
peleihin mukaan, sekä vaikuttivat nauttivan
niistä, vaikka iltapäivän väsymys saattoikin
painaa hieman. Uusien ihmisten kanssa
tekeminen voi olla monille jännittävää,
mutta tuntui ainakin, että tutoreina
pystyimme keventämään tunnelmaa ja
tekemään tästä ryhmäaktiviteetista kaikille
mieluisan. 

(Teksti Nea Nyyssönen, kuva Suvi Marttila.)
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Aurinkoinen elokuun Muteleiri (29.-30.8.)

Saavuimme torstaina Ensilään kolmella eri kyydillä. Odotellessamme ohjelman alkua pelasimme pingistä, uitimme
keppejä ja keinuimme. Söimme välipalaa ja sitten samalla keksimme "sääntöjä" Muteryhmälle.

Salsaopettajamme Dame Clave tanssikoulusta olivat myöhässä, joten valmistelimme myöhemmin esitettäviä
tulkintojamme suomalaisten kappaleiden lyriikoista. Sitten pääsimme tanssimaan. Se oli kivaa! Tanssimme
soolona ja pareittain. Opettajiemme Satun ja Roynetin lapsi oli mukana ja pelasi innokkaasti jalkapalloa.

Päivä oli todella kuuma, joten osa ryhmäläisistä meni hyppäämään vaatteet päällä laiturilta. Ohi kulki laiva jonka
matkustajat vilkuttivat meille. Päivällistä ennen esitimme aiemmin valmistellut lyriikkatulkintamme, ja sen jälkeen
menimme ottamaan ryhmäkuvia. Niissä esimerkiksi seisoimme vedessä ja flossasimme.

Päivän lopuksi teimme improvisointiharjoituksia, jotka olivat todella hauskoja. Niissä esiintyivät esimerkiksi
käärme ja narkkari. Menimme nuotiolle paistamaan makkaraa ja panineja, ja pidimme laiturilla avautumispiirin.
Osa porukasta jatkoi juttelua iltamyöhään huoneessa ja se oli hyvää ryhmäytymistoimintaa.

Perjantaina aamulla söimme aamupalan ja teimme rastitehtäviä pienemmissä porukoissa. Niissä oli esimerkiksi
tarinankerrontaa ja luovaa kirjoittamista. Sitten olikin jo aika lähteä takaisin kouluun. Leiri olisi meidän
mielestämme voinut hyvin jatkua pidempäänkin, niin kivaa meillä oli!

(Teksti Manta Piirainen ja Saimi Saari, kuva Annika Alapiha.)
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Luontoretki Seitsemisen
kansallispuistoon
31.8.2019

Elokuun viimeisenä lauantaina suuntasi
bussi Hatanpään lukion pihasta kohti
Ylöjärveä. Sää oli aurinkoinen ja juuri
sopiva perinteiselle biologian
kurssilaisten syysretkelle.

Opiskelijoiden lisäksi matkaan lähti kolme opettajaa ja ex-opiskelijamme
Valtteri.  Valtteri oli reissussa varmaan kuudetta kertaa, mikä todistaa, että retki
on kokemisen arvoinen.  Matkakustannukset hoituivat Liikkuva lukio-projektin
toimesta.

Aluksi tutustuimme Seitsemisen luontokeskuksen näyttelyihin. Kokoelmista
löytyi näytteitä sekä kasvi- että eläinkunnasta. Jos ei koskaan ole nähnyt karhun
tai suden jätöksiä niin nyt siihen tarjoutui mahdollisuus. Seitsemisen alueella on
tehty havaintoja kummastakin eläimestä, mutta meitä ne onneksi karttoivat.

Matka jatkui Seitakierroksen luontoreitille ja vaelluksen aikana tulivat tutuksi
niin pitkospuut kuin juurakotkin. Elina veti tällä kertaa letkaa ja kaatui vain
yhden kerran sammalikkoon. Seitsemisharjulle noustiin rivakasti ja matka jatkui
kohti Koveron perinnetilaa. Kahdeksan kilometriä taittui vajaassa parissa
tunnissa. Mari ja Marita huolehtivat ettei kukaan jäänyt viimeiseksi.

Koveron tilalla vietettiin Suomen luonnonpäivää ja sen johdosta Martat olivat
järjestäneet monenlaista toimintaa. Mahdollisuus oli tutustua sieninäyttelyyn,
yrttijalkakylpyihin ja leivinpakarissa oli tarjolla maistiaisiksi uutta ruisleipää.
Eväitä syötiin pihapiirissä ja moni kävi kahvilla päärakennuksen puolella.

Koveron tilan emäntä kertoi meille talon historiasta ja nykyisestä
käytöstä. Koveron kruununmetsätorppa esittelee viime vuosisadan elämän-
menoa Seitsemisen saloseudulla. Viimeinen asukas eleli tilalla 1960-
luvulla. Kiertelimme tilan rakennuksia ja saimme kuvaa siitä, millaista elämä on
ollut 1900- luvun alkupuolella.  Tänä kesänä perinnemaisemaa ylläpitivät
lampaat, jotka laidunsivat pihapiirissä. Kotimatkalle lähdettiin hyvillä mielin
monta kokemusta ja askelta rikkaampana!  (Teksti ja kuvat Elina Lehto.)
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Viittomakieli avasi kielitietoisuuden polkua - uusi kieli syvensi
vuorovaikutusta

Lukuvuonna 2019-2020 lukiomme sai upean kokemuksen kielen
moninaisuudesta viittomakielisen opiskelijan myötä.
Viittomakieleen tutustuminen avasi kieli- ja
vuorovaikutusmaailman, jota monet meistä, monikielisyyden ja -
kulttuurisuuden ammattilaisistakaan, eivät olleet kohdanneet
koskaan. Viittomakieli osoittautui myös musiikin ja ilmaisun sekä
rohkean ymmärryksen välineeksi!

Lukion henkilökunta suhtautui avoimesti ja innokkaasti uuden
kielen ja tiimityön haasteisiin. Tulkkitiimin ammattitaito ja
vastuullisuus herättivät kunnioitusta.  LUVAn koordinaattori ja
tulkkien yhteyshenkilönä kiitän yhteistyöstä ja esitän muutaman
kysymyksen:

Millainen on tulkkien työnkuva ja työyhteisö lukioympäristössä?
Viittomakielen tulkkeina työnkuvamme on varsin moninainen ja
opiskelutulkkaus on vain yksi osa työtämme. Sen lisäksi
toimimme kielen välittäjinä muun muassa asioimistilanteissa,
harrastuksissa ja työelämätulkkauksissa.

Tulkkeina pääsemme työskentelemään monissa työyhteisöissä.
Hatanpään lukiolla meidät otettiin vastaan uteliaalla mielellä ja
hyvin lämminhenkisesti, joten koimme kuuluvamme joukkoon
välittömästi. Lukio tilasi meiltä etukäteen asiantuntijatulkin
kertomaan tulkkauksesta ja siihen liittyvistä käytänteistä. Tämän
paremmin ei yhteistyö oppilaitoksen kanssa voisi alkaa!

Yhteistyö koulun henkilökunnan, asiakkaamme ja hänen
luokkatovereidensa kanssa on ollut sujuvaa ja mutkatonta.
Roolimme luokassa sekä muissa opiskeluun liittyvissä
tulkkaustilanteissa on sisäistetty hienosti. Tehtävänämme on
tulkata ja välittää kaikki se tieto, mitä tilanteissa puhutaan ja
opetetaan. Mahdollistamme viittomakielisen opiskelijan
tasavertaisen osallistumisen koulupäiviin.

Mitkä asiat ilahduttivat työtänne?
Työnantajamme Viittomakielialan Osuuskunta Via työllistää
Tampereen alueella 13 tulkkia. Tulkkaustiimiimme lukiolla on
kuulunut neljä viittomakielen tulkkia, joiden pysyvyys on taannut
tulkkauksen sujuvuuden sekä jatkuvuuden. Sijaistuksia on
käytetty vain satunnaisesti.

Tulkin näkökulmasta hienointa on se, että viittomakieli saa työmme kautta lisää näkyvyyttä. Olemme erittäin
otettuja siitä, että koko koulu kiinnostui läsnäolostamme niin paljon, että järjesti oppilaille mahdollisuuden
suorittaa viittomakielen alkeiskurssin. Liikuttava hetki oli nähdä alkeiskurssin tuotoksena koulun kuoron
viittomakieltä ja laulua yhdistävä esitys Dream on musiikin opettaja Anu Rasimuksen johtamana.

Kiitos, että olemme saaneet olla osa mukavaa ja lämminhenkistä työyhteisöä! Terveisin Hatanpään lukion
tulkkitiimi 2019-2020; Piia Piispa, Eveliina Raitanen, Jenni Hautamäki ja Laura Raitila. (Teksti LUVA-koordinaattori
Tuija Leppäharju.)
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Näyttelijäntyön ja tanssin perusteet - Hatanpään lukion opiskelijoita mukana
TAMK:n opinnoissa

”On ollut tosi hienoa päästä kokeilemaan, että olisko
tää se juttu jota haluaa lähteä opiskelemaan lukion
jälkeen” - Lukas

”Tosi opettavainen ja kiva kokemus” - Flora

”On ollut monipuolinen ja hauska ja hyvät opettajat ja
hyvä ryhmä.” - Emmi

”Hyvä fiilis on jäänyt aina, jokaisen kerran jälkeen.” -
Pinja

Hatanpään lukiossa aloitettiin uusi yhteistyö TAMK:n
Muusikko (AMK) koulutusohjelman kanssa.
Korkealaatuisen yhteistyön mahdollistaa Hatanpään lukion status Musiikin ja musiikkiteatterin erityisen
koulutustehtävän lukiona. Talvella 2019-2020 kahdeksan HaLulaista osallistui TAMK:in ”Näyttelijäntyön ja tanssin
perusteet” - opintojaksoon. Opintojakso oli laajuudeltaan kolme opintopistettä. Se on osa laajempaa TAMKin
Muusikko (AMK) –tutkintoon johtavan koulutuksen opintojaksoa 2X00EU38 Näyttelijäntyö ja tanssi 1.

Hatanpään lukion asema erityisen koulutustehtävän (musiikki ja musiikkiteatteri) lukiona varmistaa, että
Ammattikorkeakoulun opintojakso voidaan lukea osaksi lukiotutkintoa. Vastaavasti se on soveltuvin osin hyväksi
luettavissa opiskelijoiden jatko-opinnoissa. Avoimen ammattikorkeakoulun opintokokonaisuus toteutettiin
räätälöitynä ja suunnattuna Hatanpään lukion opiskelijoille. Kurssille ilmoittautuminen oli lukioiden yhteisen
verkkokurssitarjottimen kautta.

Lukioiden ja ammattikorkeakoulujen tiivis yhteistyö on uuden lukiolain tavoitteiden mukaista. Lukiolaisille tulee
tarjota jo lukioaikana mahdollisuus erilaisiin kurkistuksiin yliopisto- ja ammattikorkeakouluopintoihin.

Lukiolaisista kurssille osallistuivat Lukas Jokilehto, Flora Heinäsuo, Valtteri Mönkö, Natalia Müller, Emmi Natri,
Pinja Petäjä, Manta Piirainen ja Sallamari Tervonen. Kurssia opettivat TAMK:n henkilökunnasta näyttelijäntyön
opettaja Sanna Majanlahti ja tanssin opettaja Mariikka Santaharju. Yhteysopettajana lukiolla toimi apulaisrehtori
Tuija Leppäharju.

”Aina kokee onnistuvansa kun koreografiat on hyvän tasoisia. On kivoja ihmisiä.” - Natalia
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Unia onnesta, unelmia luonnosta – konsertti Sampolassa 27.11.2019

Yli kaksituntisessa musiikin ja
runojen superilottelussa
esiintyivät Samsara-kuoro,
Hatanpään lukion orkesteri
solisteineen ja ykkösten ja
kakkosten bändejä. Ohjelmisto
sisälsi Samsaran opiskelijoiden
itse kirjoittamia tekstejä
onnesta, unelmista, luonnosta
ja rakkaudesta. Konsertissa
kuulimme myös teoksen,
jonka oli säveltänyt
orkesterille ja solisteille
Valtteri Mönkö (17D).

Konsertissa nähtiin ja kuultiin
musiikkia a’cappella laulusta
suuriin kuoron ja orkesterin
yhteisnumeroihin.

Esimerkkeinä mainittakoon
Aivan sama mulle mä oon
onnellinen ja Dream on, jossa
80-päinen Samsara-kuoro
viittoi sanat viittomakielellä!
Samsaran tenorit ja bassot
esittivät kappaleen, johon em.
ryhmä kehitteli ryhmä-
tuotoksena sanotuksen.

Esiintymässä oli yli 100
Hatanpään lukion opiskelijaa.
Visuaalisen ilmeen loihti
opiskelijaryhmä, jossa mukana
oli myös Tammerkosken lukion
opiskelijoita. Viereisen sivun
”Lungs of Eden”-kappaleen on
Kirjoittanut Theo Heino (18C). Se
esitettiin Unia onnesta, unelmia
luonnosta -konsertissa Theon
tulkitsemana.
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Lungs of Eden
These roots in my chest, these vines in my mind.
Lungs filled with air, but soon that’s too hard to find.
Euphoria: dystopia, the end of for all to see.
Rapture lies in Utopia, so all behold the screams.

This pain is sanctified
by this garden of Eden.
All the fauna starts to bloom,
it all begins to even.

Gasping for air with each breath.
Grasping for Rapture or for death.

These flowers, blooming in me.
Growing till I´m about to drown.
The screams begin to silence,
as I´m overgrown.

Now I nurture and I feed,
I am one with my nature.
With this garden of emotions,
this lost hollow of my dreams.

I open my mouth;
These blooming flowers break out.

The petals cover my face,
The thorns tear me apart.

Soon I am overtaken,
by the Rapture,
by the sky.

I feel his grip start to tighten.
I decide to close my eyes.

Now eternally I rest.
I sleep with these flowers.
The first of whose seeds
were sowed in the lungs of my Eden.
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Opiskelijat viihdyttivät,
oppivat ja suorittivat

lukiokurssin Joulutorilla

Perinteinen Joulutoriprojekti piristi
ja toisaalta tuotti kiirettä. Luciat,

lukioiden suurkuoro,
Heavytiernapojat ja muut tutut
ohjelmanumerot toteutettiin

onnistuneesti.

Jouluna 2019 erityistä huomiota
kiinnitettiin HaLu:n joulutonttujen
persooniin ja luonteisiin. Kuvissa
tonttuina Kaisa Vuorinen, Lukas

Jokilehto, Mikko Rintala, Viivi
Mäenluoma, Kaapo Hakonen, Saimi

Saari, Manta Piirainen ja Tiia
Partanen. (Kuvat Annika Alapiha.)



Hauskat, hyvin organisoidut ja ei-
perinteiset Penkkarit 2020

Penkkareita juhlittiin torstaina 6.2. Päivä oli talven upein - oli
pakkasta ja aurinko lämmitti. Päivä oli viikkoa totuttua
aikaisempi, heti jakson vaihtumisen jälkeen. Alusta asti meitä
mukavuudellaan ilostuttanut 17-ikäluokka oli tehnyt hauskan
Abishown. Penkkarivideo valmistui - täysin lukion perinteiden
vastaisesti - jo viikkoa ennen viimeistä deadlinea. Abien
ryhmänohjaajatkin olivat ei-perinteisesti pukeutuneet
yhtenäiseen asuun.

Kuvataiteen opettaja Anna Nikkilän ohjeiden mukaan
penkkarijulisteet oli tehty aikaisemmista vuosista poiketen
lakanoille - julisteiden teko ja käsittely helpottui. Onnistunut
perinteiden rikkominen oli myös se, että ajelulle lähtö oli
järjestetty lukion omaan pihaan, ei naapuriperuskoulun pihaan
kuten monena vuonna on aiemmin tehty. Penkkariajelukin
ajettiin uudella reitillä Hämeenpuistossa, joka sopi paikaksi
erinomaisesti. Kaikkiaan päivä oli oikein onnistunut tapahtuma
ja osoitus siitä, että asiat kannattaa aina välillä miettiä
uudelleen ja järjestää uuteen kuosiin. (Kuvat Ville Vuorisalmi.)
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Vuoden 2020 Vanhat tanssit tanssittiin 7.2. Hatanpään koulun koristellussa liikuntasalissa lähes koko ikäluokan voimin.
Aamupäivällä tanssittiin lukiolaisille ja peruskoululaisille. Kello 18:n iltatansseissa sali on täpötäynnä ja tunnelma
katossa. Pukuloistossa korostui tänä vuonna lukiolaisten rohkeus rikkoa perinteisiä pukeutumistapoja ja -rooleja.



Tanssit oli perinteiseen tapaan opettanut liikunnan opettajamme Mirva Ikola. Illan musiikista vastasi lukion taitava
Vanhojentanssiorkesteri Anu Rasimuksen ja Aki Lahnajoen ohjauksessa. Laulusolistina oli Ella Pohja. Kiitos kaikille

kakkosille, olette upeita! (Aukeaman kuvat Elina Lehto, Ville Vuorisalmi.)



Historiallinen ja arvokas Pyynikintie 2
todennäköisin Hatanpään lukion tulevaisuuden
koulutalo

Lukiolaisten määrä on Tampereen seudulla kasvussa, ja laskelmien mukaan
kaupunkiin tarvitaan seuraavien vuosien aikana lisätilaa jopa 500:lle uudelle
lukiolaiselle. Lukuvuoden aikana kaupungin hallinnossa hyväksytty
lukioverkkoselvitys linjasi, että uutta lukiota ei perusteta vaan nykyisiä
kasvatetaan. Viimeistään vuonna 2025 toiminnassa tulee olla uusi suurempi
lukio, joka rakentuu nykyisen Hatanpään lukion pohjalle uudessa kasvun
mahdollistamassa kiinteistössä.

Hatanpään lukion nykyisestä kiinteistöä eli koulurakennusta taas
tarvittaisiin kipeästi perusopetuksen käyttöön - lasten ja nuorten määrä
Härmälässä ja Hatanpäällä on kovassa kasvussa.

Toisaalta muutosta edesauttaa Hatanpään lukion tuore asema Musiikin
erityisen koulutustehtävän lukiona. Olimme keväällä 2019 mukana ”Esittävien taiteiden opetuksen nykytila ja
tulevaisuuden koulutuspolut” - työryhmässä. Sen loppuraportti julkaistiin elokuussa 2020 ja se sai positiivisen
vastaanoton. Raportin päävisio on, että Tampereelle pitäisi perustaa Esittävien taiteiden kampus vuoteen 2030
mennessä. Erikseen mainitaan, että Hatanpään lukio sijoittuisi kampukselle.

Lukuvuoden aikana Esittävien taiteiden kampuksen sijaintia ja sille sijoittuvia oppilaitoksia on visioitu
useammassakin eri työryhmässä. Hatanpään lukio on kasvanut hienoon seuraan - on selvää, että olemme haluttu
yhteistyökumppani TAMK:n musiikin koulutusaloille, Tampereen konservatoriolle ja Pirkanmaan musiikkiopistolle
(PMO), jotka kaikki haluavat sijaita toisiaan ja meitä lähellä mahdollistaen tulevaisuudessa nykyistäkin lähemmän
yhteistyön.

Esittävien taiteiden kampusta visioitiin lukuvuoden aikana kolmeen eri sijaintiin: Pyynikille ja keskustan länsiosiin
nykyisen Konservatorion ja PMO:n sijainnin tuntumille, Kauppiin TAMK:n kampukselle ja Kalevaan Tampereen
yliopiston keskustakampukselle. Yliopistokiinteistöt teki kaupungille ja muille toimijoille tarkkaan harkitun
suunnitelman, jossa mm. visioitiin Hatanpään lukion sijoittumista yliopiston pääkampukselle vuokratiloihin.
Sijoittuminen yliopistokampukselle olisi ollut hieno ja visionäärinen vaihtoehto.

Kevättalvella 2020 päädyttiin kuitenkin käytännössä jatkamaan ainoastaan Pyynikin vaihtoehdon pohjalta.
Tampereen kaupungin omistamaa Pyynikintie 2:n kiinteistöä ryhdyttiin tarkemmin suunnittelemaan Hatanpään
lukion uudeksi
koulutaloksi.

Tamperella Pyynikintie
2:n kiinteistö tunnetaan
”Vanhana Tekuna”, koska
talo on alun perin
rakennettu 1900-luvun
alussa Teknilliseksi
oppilaitokseksi.
Historiallisessa
kiinteistössä toimi
sisällissodan aikana
vuonna 1918 mm.
Tampereen Tampereen
punakaartin esikunta.
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Pyynikintie 2 on suuri, osin neli-, osin viisikerroksinen rakennus. Lukion lisäksi talon pohjakerrokseen ja 1-
kerrokseen sijoitetaan perusopetuksen tiloja, osin Viivi Lönnin koulun tarpeisiin, osin niin sanotuiksi väistötiloiksi.
Talon 1-kerroksen suuri yhteinen tila ja kerrokset 2-4 tulevat lukion käyttöön. Suunnittelu tapahtuu alusta alkaen
Musiikin erityisen koulutustehtävän - niin musiikin kuin musiikkiteatterin - tarpeisiin. Tiloihin mahtuu 700-800
lukiolaista. Omat tilansa saa myös opiskeluhuolto.

Osa tiloista tehdään sopiviksi
PMO:n ja Konservatorion
iltakäyttöä varten. Vanha
kiinteistö saneerataan
täysin, vanhaa oikeastaan
jää vain talon rakenne ja
kaunis ulkokuori.
Pyynkintielle kuljetaan
Ratikalla joko Pyynikintorin
tai Metson pysäkeillä pois
hypäten.

Arkkitehtitoimisto Lasse
Kosunen Oy:n tekemissä
alustavissa pohjapiirroksissa
huomiota herättävät tilojen
valoisuus ja
luokkahuoneiden suuret
ikkunat kaikkiin eri suuntiin.
Musiikin luokat on sijoitettu
alustavasti talon upeisiin
”nurkkatorneihin”
neljänteen kerrokseen.
Oheisessa kuvassa on
havainnollistettu talon 2.
kerrosta, jossa sijaitsisivat
lukion hallinto ja osa
luokkahuoneista, joista
suurimmat olisivat jopa 90-
neliöisiä. Nykyiset luokkamme ovat noin 55-neliöisiä.

Talon kokoontumistilaksi on tulossa suuri 1. kerroksen monitoimitila. Modernien koulurakennusten tapaan
samassa tilassa syödään, juhlitaan ja esiinnytään. Katsomoon mahtunee n. 200 henkeä ja muualle - arkisin
lounaskäytössä olevaan tilaan - toiset 200. Yhteensä Pyynikintie 2:ssa voisi siis järjestää n. 400:n hengen
tilaisuuksia. Vanhojen tanssit ja kevään lakkiaiset siis järjestettäisiin kiinteistön ulkopuolella vuokratiloissa - kuten
useimmat muutkin lukiot tekevät.

Pyynikitie 2:n liikuntasali on pienehkö ja lukion suurista liikunnan ryhmistä osa liikkuisi talon ulkopuolella. Pyynikin
ja Eteläpuiston upeat maisemat tulevat tulevaisuuden lukiolaisille tutuiksi. Toisaalta lukiolaiset nykyiseen tyyliin
liikkuisivat osalle kursseista muualle. Pyynikin alueella ja keskustan länsipuolella on paljon liikuntatiloja, mutta
myös paljon tilojen käyttäjiä. Liikunnan järjestäminen vaatii jatkossa yhteistä suunnittelua muiden alueen
toimijoiden kanssa.

Opiskelu Pyynikintie 2:n kiinteistössä voisi alkaa aikaisintaan elokuussa 2023. Lukion syksyllä 2020 aloittavat
opiskelijat valmistuvat joka tapauksessa vielä nykyisistä lukion toimitiloista Hatanpäällä. (Teksti Ville Vuorisalmi.)
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FINNHITS-
konsertti
Sampolassa
4.2.2020
Yksi lukuvuoden koho-
kohdista oli Finnhits-
konsertti, jossa ääneen
pääsivät Soitinyhtye- ja
Lauluyhtye -kurssilaiset.
Konsertissa kuultiin 18
hittiä 1970- ja -80-luvuilta.
Innokas tekniikkaryhmä
suunnitteli ja toteutti
konsertin visuaalisen
ulkonäön. Opiskelijat
olivat etsineet itselleen
tyylinmukaiset vaatteet,
jotka kruunasivat
mahtavan musiikillisen
menon. Konsertin julisteen
teki Hatanpään lukion
18D:n opiskelija Lauri
Välimäki.
(Teksti Anu Rasimus,
konserttikuvat tässä ja sivu
16-17 Ville Vuorisalmi.)

Suomessa on
kolmetoista erityisen
koulutustehtävän
Musiikkilukiota. Lukiot
toimivat aktiivisessa
yhteistyöverkostossa,
jonka tavoitteena on
kehittää toimintaa.

Lukiot ovat Sibelius-
lukio ja Tölö
Gymnasium (Helsinki),
Tapiolan lukio (Espoo),
Vaskivuoren lukio
(Vantaa), Tiirismaan
lukio (Lahti),
Puolalanmäen lukio
(Turku), Hatanpään
lukio (Tampere),
Kaustisten
musiikkilukio,
Savonlinnan
Taidelukio, Kuopion
Taidelukio Lumit,
Shildtin lukio
(Jyväskylä), Kajaanin
lukio ja  Madetojan
Musiikkilukio (Oulu).



Liikkuvaa arkea ja
juhlaa

Hatanpään lukio on ollut
mukana Liikkuva opiskelu-
hankkeessa jo useamman
vuoden. Lukuvuonna 2019–
2020 tavoitteena on ollut
toiminnan vakiinnuttaminen
osaksi koulun käytänteitä.
Liikkuva koulu -ryhmä on
kokoontunut säännöllisesti ja ideoinut erilaisia opiskelijoita ja henkilökuntaa liikuttavia käytänteitä sekä
tapahtumia.  Hankkeen rahoitus tulee Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Päättyvänä lukuvuonna kaikki Tampereen
lukiokoulutuksen lukiot ovat olleet mukana GoLukiotGo2.0-hankkeessa.

Lukuvuoden kohokohtia ovat luonnollisesti liikuntapäivät. Syksyn 2020 liikuntapäivässä opiskelijat valitsivat
itselleen mieleisen liikunnallisen aktiviteetin oman mielenkiintonsa mukaan. Tarjolla oli paljon ulkoilua yhdessä,
kuten esimerkiksi poketusta Arboretumissa, frisbeegolfia, kulttuurikävely Pyynikin maisemissa, luovaa
kirjoittamista ja valokuvausta Tammerkosken luontopolulla ja historiallinen kävely Pispalaan. Yhteisöllisen
liikkumisen lisäksi liikuntapäivä korosti myös arkiliikuntaa, sillä mahdollisista oli esimerkiksi kävellä koulumatka
Tampereelta Pirkkalaan.

Liikuntapäivän lisäksi syyslukukaudella järjestettiin teemaviikko, jonka aikana opiskelijoita kannustettiin
kulkemaan koko koulumatka tai osa matkasta kävellen tai polkupyörällä.  Joulukuussa toteutettiin liikunnallinen
joulukalenteri keskusradion kautta.

Kevätlukukaudella tammikuussa Selkäliitto piti koulutuksen opettajille ja osalle opiskelijoista Back to move -
hankkeeseen liittyen selän hyvinvoinnista ja oppituntien sekä koulupäivän tauottamisesta. Pienikin liike selälle ja
istumisen katkaiseminen on hyväksi!  Kevään liikuntapäivä jouduttiin poikkeustilanteen takia siirtämään syksylle,
mutta myös etäaikana opiskelijoita on pyritty liikuttamaan muun muassa sosiaalisen median kautta. Oppitunneilla
on myös käytetty liikkuvuutta lisääviä sovelluksia sekä tehtäviä.

Koulussamme on toiminut kahdentoista liikunta-agentin joukko. Liikunta-agentit ovat ideoineet toimintaa ja
järjestäneet pieniä liikunnallisia aktiviteetteja. Agenttien mielipiteitä on kysytty muun muassa liikunnallisen
koulurakennuksen tarpeista.

Läpi lukuvuoden liikuntamuistutuksina ovat toimineet joka jakson alussa Liikettä tunneille perjantaina -
teemapäivät sekä työryhmän ideoimat kevään liikuntavinkit opettajille. Kukin opettaja on voinut valinta näistä
itselleen ja opetukseensa sopivat. Hatanpään lukion henkilökunta on sitoutunut Liikkuva koulu -hankkeeseen, ja
esimerkiksi opettajien viikkopalaverit sekä osa kehityskeskusteluista on toteutettu Liikkuva koulu -hengessä.

Liikkuvat retket ja vierailut ovat olleet tänäkin lukuvuonna osa Hatanpään lukion arkea. Liikkuva koulu -projekti on
tukenut muun muassa retkiä Ahvenanmaalle, Seitsemiseen sekä Olkiluotoon. Monien eri oppiaineiden tunteihin
on yhdistetty liikkumista: on ollut retkiä lähelle ja kauemmas, kaupunkisuunnistuksia, liikkuvia
museovierailuja, geokätköilyä, maastoretkiä, tanssia, taukojumppaa ja monenlaisia liikkumisen mahdollistavia
opetusmenetelmiä.

Ensi lukuvuonna toimintaa on tarkoitus vakiinnuttaa edelleen sekä
linkittää se vieläkin kiinteämmin yhteisöllisyyteen sekä koulupäivän
ulkopuolella tapahtuvaan liikuntaan. Hyvinvointi- ja vuorovaikutus-
osaaminen ovat keskeisiä uuden lukion opetussuunnitelman teemoja, ja
Liikkuva koulu -hanke pyrkii jatkossakin liikuttamaan kaikkia halulaisia
nämä teemat huomioiden.  (Teksti Annika Alapiha.)
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Luonnontieteitä monimuotoisesti Hatanpään
lukiossa 2019-2020

Hatanpään lukiossa hyödynnettiin luonnontieteiden opiskelussa alan
asiantuntijoita ja opintoretkiä, joissa tutustuttiin luonnontieteiden koulutus-
ja soveltamisyksiköihin. Syyslukukaudella 2019 biologian, fysiikan- ja kemian
opiskelijat viettivät päivän tiedekeskus Heurekassa tutustuen aivojen
toimintaan, fysiikan ilmiöihin, muinaisiin dinosauruksiin ja meren elämään.
Luonnontieteen opiskelijoita oli mukana myös syksyn tiedesuunnistus-
tapahtumassa.

Kevätlukukaudella maantieteen-, fysiikan-, kemian- ja historianopiskelijoista
koostunut ryhmä tutustui Olkiluodon ydinvoimalassa ydinenergian
tuotantoon ja laitoksesta syntyvän jätteen käsittelyyn. Lukion
siirtyessä etäopetusjaksoon, jouduimme valitettavasti perumaan
opintoretket Helsingin Kumpulan- ja Viikin kampuksille sekä retken Turun
Ruissaloon.

Asiantuntijaluentoja olemme saaneet Jyväskylän yliopiston biologian,
fysiikan ja kemian laitoksilta. Lisäksi lukiossamme ovat vierailleet
röntgenhoitaja opiskelijat Tampereen ammattikorkeakoulusta. Olemme
saaneet vierailla Tampereen yliopiston lääketieteen ja bioteknologian
koulutusyksikössä sekä Tampereen ammattikorkeakoulun bioanalyytikkojen
koulutusohjelmassa.

Kurssien puitteissa on tehty retkiä luontokohteisiin kuten Pyynikinharjulle,
Hatanpään arboretumiin, Peltolammin-Pärrinkosken luonnonsuojelualueelle sekä Seitsemisen kansallispuistoon.
Mikrobiologian kurssilla saimme tutustua myös Viinikanlahden jätevedenpuhdistamon toimintaan ja kuulimme
ajankohtaista tietoa uudesta Sulkavuoren puhdistamosta sekä puhdistukseen käytettävistä
mikrobeista. Oppitunneilla mikrobeja tutkittiin viljelyn ja mikroskoopin avulla. Kaikilla luonnontieteen kursseilla
pyritään teoriaa havainnollistamaan myös käytännön harjoituksilla.

Heurekan tiedemyymälästä tarttui tuliaisiksi dinosauruksen muna, jonka kehitystä seurasimme BI01 Elämä ja
evoluutio -kurssilla. "Hautominen" aloitettiin 14.1.2020 ja munasta kuoriutuminen vei muutaman
päivän.  Täyteen mittaan Halusaurukseksi ristitty maskotti kasvoi parissa kuukaudessa, mutta kun
opiskelijat siirtyivät etäopiskelemaan se on kutistunut takaisin munan kokoiseksi.

Toinen tuliainen Heurekasta oli 1500 -palan maailmankartta palapeli. Sen kokoaminen aloitettiin
21.2.2020 kulttuurifestareilla ja saatiin melkein koottua monen opiskelijan yhteistyönä 13.3.
2020 mennessä, jolloin oli lähiopetuksen viimeinen päivä. Palapelin opetus lienee se, että vaikka maailma ei tule
koskaan valmiiksi, niin yhteistyöllä saamme rakennettua kokonaisuuksia, jossa jokainen osatekijä on
tärkeä. (Teksti ja aukeaman kuvat Elina Lehto.)
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LOPS2021:n tekeminen käynnistyi lukuvuoden aikana

Lukioiden 1.8.2021 käyttöön tulevan lukion uuden opetussuunnitelman (LOPS) keskeisenä tavoitteena on laaja-
alaisen osaamisen kehittäminen. ”Lukiokoulutuksen eheyttämiseksi lukion opetussuunnitelman perusteisiin on
muotoiltu laaja-alaisen osaamisen osa-alueet, jotka muodostavat kaikkien oppiaineiden yhteiset tavoitteet: 1)
hyvinvointiosaaminen, 2) vuorovaikutusosaaminen, 3) monitieteinen ja luova osaaminen, 4) yhteiskunnallinen
osaaminen, 5) eettisyys ja ympäristöosaaminen sekä 6) globaali- ja kulttuuriosaaminen.”

Tampereen ja naapurikuntien opetussuunnitelmatyö on ollut käynnissä elokuusta 2019, ja Hatanpään lukiolla on
vahva edustus eri työryhmissä. Lisäksi lukioiden yhteiset aineryhmät ovat tahoillaan kokoontuneet vähintään
kahdesti opetussuunnitelmatyöhön ja opettajien koulutuspäivät ovat keskittyneet samaan aiheeseen kuluneena
lukuvuonna. Uuden LOPS2021:n myötä opettelemme puhumaan kurssien sijasta opintojaksoista ja niistä
kertyvistä opintopisteistä.

Pedagoginen työryhmä on pohtinut uudistuksia eri aineiden väliseen integraatioon. Uusi opetussuunnitelma
edellyttää jokaisen lukion tarjoavan opiskelijoilleen vähintään kahden aineen yhteisiä Integroituja opintojaksoja.
Integraation tavoitteena on vähentää lukio-opintojen sirpaleisuutta ja vahvistaa opiskelijan kykyä yhdistellä eri
aineissa oppimiaan asioita kokonaisuuksiksi. Meillehän integraatio ei ole uusi asia. Toisen opetusjakson
tiimikursseja on toteutettu jo kahtena lukuvuonna.

Rakennetyöryhmä on suunnitellut opintojen jaksotuksen ja jaksojen sisäisen tuntikaavion muutoksia muun
muassa integroivien opintojaksojen näkökulmasta, mutta myös tavoitellen lukuvuoden parempaa sujuvuutta.
Tehtävä on haastava, sillä lukioiden pitää toimia pääosin saman tuntikaavion mukaan, jotta opiskelijan on
mahdollista suorittaa opintojaksoja eri lukioissa oman valintansa mukaan.

Opiskelijan ohjaus ja tukeminen -työryhmässä on uudistettu ohjaussuunnitelmaa ja opiskelijanohjausjärjestelmää
tavoitteena yhä paremmin toimiva tuki opiskelijalle. Opinto-ohjaajien ja erityisopettajien työryhmillä on ollut ovat
kehittämäiskohteensa.

Arviointityöryhmä on hionut yhteisiä linjauksia opintojaksojen arviointiin ja erityisesti tarkennuksia
arviointimerkintöjen T (täydennettävä) ja K (keskeytynyt) käyttöön. Tarkennukset ovat tarpeen opiskelijan
oikeusturvan vuoksi.

Lukiomme oma osuus opetussuunnitelmauudistuksessa on myös parhaillaan työn alla. Arvot ja toimintakulttuuri
määritellään lukion oman profiloitumisen mukaisiksi. Musiikki- ja musiikkiteatterilinjan opetussuunnitelma
uudistettiin saatuamme 2018 valtakunnallisen erityistehtävän, mutta opintojaksot kirjoitetaan uusiksi sielläkin.
Työtä siis riittää vielä tehtäväksi. (Teksti Sirpa Ruhanen.)
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Vuoden
varrelta

Opiskelijakunnan
hallituksen tilaamat
kahvimukit otettiin
käyttöön. Rehtorien
muotokuvat saivat
arvoisensa paikan
Mediateekin aulasta.
Abikonsertti Musiikin
taikaa viihdytti
joulukuussa. YMCA
Tampereen Messin
ohjaajat Mari-Anne,
Vinski ja Essi aloittivat
viikoittaisen nuoria
tukevan päivys-
tyksensä lukiolla. Abit
vierailivat Studia-
messuilla 3.12.
Helsingin Messu-
keskuksessa
tutustumassa jatko-
opintoihin. Opiskelijat
esiintyivät myös
henkilökunnan
pikkujouluissa
(viereinen sivu).



Erasmus+ projekti Living Environment tutkii ympäristöä ja hyvinvointia

Hatanpään lukiossa alkoi syksyllä 2019 uusi Erasmus+ projekti ”Living Environment - sustainable life in
European regions”, jonka aiheena on kestävä elämä: miten ympäristö ja omat valintamme lisäävät
hyvinvointia. Projektissa pohditaan hyvää elämää tieteitä ja taiteita yhdistellen ja erilaisissa ympäristöissä.
Mukana projektissa ovat Hatanpään lukion lisäksi naapurimme Hatanpään koulu sekä aiemmista projekteista tutut
koulut Latvian Ventspilsistä, Saksan Neustrelitzista ja Italian Cuneosta.

Keväällä opiskelijoiden oli tarkoitus osallistua sekä Italian että Latvian Erasmus-viikoille, mutta suunnitelmat
menivät uusiksi ja matkat siirtyivät ensi lukuvuoteen. Projekti olikin koulussamme ensimmäinen, joka kohtasi
poikkeuksellisen kevään, kun maaliskuun alkuun suunniteltu Erasmus-viikko Cuneossa Pohjois-Italiassa peruuntui
aivan viime hetkillä. Samoin toukokuuhun suunniteltu viikko Latviassa peruuntui.

Lukuvuoden aikana ehdimme kuitenkin toimia omalla koululla ja järjestää projektin opettajille tapaamisen
Tampereella marraskuussa 2019. Vaikka vieraaksi saapui vain opettajia, Halun opiskelijat osallistuivat tapaamiseen
esittelemällä koulua ja mm. Finlaysonin aluetta. Myös Final2.0 eli Kanada-projektin kanssa tehtiin yhteistyötä, kun
kanadalaisten vierailu osui sopivasti kansainväliseen Erasmus Days-tapahtumaan.  Opiskelijat pohtivat yhdessä
kestävää kehitystä, ilmastonmuutosta ja oman ympäristön merkitystä hyvinvoinnille.

Erasmus-koulujen opettajat Latviasta, Saksasta ja Italiasta vierailivat
Tampereella marraskuussa 2019. Tapaamisessa kokeiltiin
käytännössä hyviä projektin työtapoja. Halun opiskelijat pääsivät
esittelemään omaa opiskeluympäristöämme ja Tampereen
historiallista miljöötä Finlaysonilla. (Teksti Mari Vares.)
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Anna-Kaisa ja Veeti Saksassa Gymnasium Carolinumin teemaviikolla

Lähdimme matkaan sunnuntaina 1. syyskuuta. Lento laskeutui Berliiniin, josta matkustimme
junalla Neustrelitziin. Host-perheet olivat rautatieasemalla vastassa. Itse (Anna-Kaisa) asuin kaupungin
keskustassa koulun lähellä ja perheeseen kuului koulua käyneen Helenin lisäksi hieman nuorempi pikkuveli, äiti
ja Cookie-kissa. Tutustuin viikon aikana myös perheen isovanhempiin, joten pääsin puhumaan paljon saksaa,
varsinkin kun ainoa perheen missään määrin englanninkielentaitoinen oli Helen. Oma 17-vuotissyntymäpäiväni
osui tälle viikolle, joten grillasin perheen kanssa. Samana iltana monet kesäkoulussa olleet oppilaat
kävivät ravintolassa syömässä.

Neustrelitz on pienehkö 20000:n asukkaan kaupunki Mecklenburg-Vorpommernin osavaltiossa koillisessa
Saksassa. Kaupungissa erityistä olivat vanhat rakennukset, jotka olivat säilyneet hyvin toisen maailmansodan
pommituksista ja Itä-Saksalta.  Alueella oli myös enemmän järviä kuin muualla Saksassa ja kansallispuistossa oli
soita. Ehkä isoimpia eroja Suomeen oli maksullinen kouluruoka ja sen takia oppilaille annetut eväät, kaiken
mahdollisen yksittäispakkaaminen muoviin ja suuri lihansyönti.

Kävimme majoitusperheidemme nuorten kanssa koulua
viikon Gymnasium Carolinumissa, joka on Hatanpään lukion
perinteinen kumppanilukio Saksassa. Koulussa oli
kansainvälinen teemaviikko, joka koostui ohjelmaltaan
luennoista, retkistä ja esitelmistä opiskelijoita ja heidän
ulkomaalaisia vieraitaan varten.  Oppilaita oli meidän
lisäksemme Tanskasta, Latviasta ja Puolasta. Heihin ja
paikallisiin nuoriin olisi ollut mukavaa tutustua enemmänkin.

Luentojen aiheisiin kuuluivat esimerkiksi Natsipuolueen 30-
ja 40-luvuilla harjoittama valokuvapropaganda,
ympäristönsuojelu, sydänlääketieteen kehitys ja pari muuta
aihetta, joista saksaa toisena kielenään opiskeleva voisi vain
haaveilla saavansa selvää. Esitelmien pitäjiä oli eri puolilta
Saksaa, joten pelkkien aksenttien ja korostuksien
ymmärtäminen oli täysin oma haasteensa. Aiemmin mainittu
retki kohdistui Müritzin luonnonpuiston turvesuoalueille.
Onneksemme tämä retki oli vaihto-oppilaat mielessä pitäen
englanninkielinen. Teimme myös päivä-
retken Ravensbrückin entiselle naiskeskitysleirille.

Asuin (Veeti) Neustrelitzistä noin puolen tunnin päässä
sijaitsevassa Granzinin pikkukylässä Paula-nimisen tytön
perheen luona. Paula asuu vanhempiensa kanssa kolmistaan,
ja hän puhui onneksi kohtuullisen hyvää englantia. Paulan
vanhempien kanssa pärjäsin alkukankeuden jälkeen melko
hyvin myös saksan kielellä, ja Paulan isä yritti myös
innokkaasti puhua kanssani englantia, sillä hän kävi
parhaillaan eläkepäiviensä ratoksi englannin alkeiskurssia.

Viimeisenä päivänä, perjantaina, Neustrelitzissä koululla oli Carocktikum-niminen tapahtuma, jossa alempien
luokkien oppilaat pitivät erilaisia kojuja ja opiskelijayhtyeet soittivat musiikkia, mutta sen tarkoitus ei oikein
valjennut. Koulun seinällä oli opettajien taukotilassa kuva Hatanpään lukiosta. Paluumatka Suomeen Berliinin
kautta sujui hyvin, ja meillä oli myös hetki aikaa tutustua Berliinin päärautatieasemaan. Kokemusta tavallisesta
saksalaisesta lukioviikosta ei siis tullut, mutta teemaviikko opetti meillekin paljon ja oli todennäköisesti myös
tavallista koulunkäyntiä kiinnostavampaa.

(Teksti Anna-Kaisa Erkanaho ja Veeti Poutanen, kuva Pia Nyman.)
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FinAl2.0 Hatanpään lukio – Fort Saskatchewan High School

Syksyllä 2019 käynnistyi toinen kautemme Opetushallituksen suomalaisten osalta
rahoittamassa Finland-Alberta -projektissa, jossa on mukana yhteensä 11 lukiota
Suomesta ja Albertan provinssista Kanadassa.

Lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna kanadalaiset vieraat ja suomalaiset
isäntäkoulut kokoontuivat Helsinkiin iloisen jälleennäkemisen merkeissä, sillä
paikalla oli monia viime keväänä Kanadassa käyneitä suomalaisia Ivalosta,
Joensuusta, Pihtiputaalta, Raumalta, Turusta ja Tampereelta vastaanottamassa
kumppanikoulujensa väkeä eri puolilta Albertaa. Aurinkoisessa syyssäässä nautittiin
pääkaupungista sunnuntaina ja otettiin yhteiskuvia niin Kolmen Sepän Patsaalla
kuin Senaatintorin portaikossakin.

Maanantaina vierailimme Opetushallituksessa suunnittelemassa projektin jatkoa
teemalla What makes a great school for all. Iltapäivällä joukko sitten hajaantui eri
paikkakunnille omalle projektiviikolleen. Tamperelaisten vieraat Fort
Saskatchewanista siirtyivät ensin Turkuun, jossa on heidän toinen
yhteistyökoulunsa Katedralskolan i Åbo.

Keskiviikkona 9.10. saimme vieraamme vihdoin Tampereelle, ja nuoret majoittuivat
halulaisten luokse. Seuraavana päivänä Kanadalaiset
vieraat osallistuivat ErasmusDays -tapahtumaan (Workshop Halussa, aiheena
kestävä kehitys). Iltapäivällä tutustuttiin kouluun ja kaupunkiin sekä vietettiin hauskaa
iltaa yhdessä.

Perjantaina vierailtiin naapurissa yläkoulussa ja lukiotunneilla. Illalla koettiin
paikallista jääkiekkokulttuuria Tappara – Ässät -ottelussa. Lauantain ohjelmassa oli
mökkeilyä ja saunomista perisuomalaiseen tapaan, ja varhain sunnuntaiaamuna
olikin sitten jo aika saatella vieraat junalle ja kohti paluulentoa kotiin.

Tammikuussa oli vuorossa suomalaisten FinAl-lukioiden tapaaminen Joensuussa (kuva).  Joensuun yhteiskoulun
lukiolla järjestetyssä 2-päiväisessä tapaamisessa tutustuimme muiden suomalaiskoulujen opiskelijoihin ja
opettajiin sekä esittelimme zoom-kokouksessa myös kanadalaisille kevätkauden
teemamme What makes you happy?, jota opiskelijat tutkisivat haastatteluvideoin. Sen lisäksi aioimme tarkastella
kyselytutkimuksen avulla opiskelijan hyvinvointia ja siihen vaikuttavia asioita Suomessa ja Albertassa.

FinAl 2.0-vuosi huipentui virtuaaliseen kokoontumiseen toukokuun alussa, jolloin meidän olisi alkuperäisen
suunnitelman mukaan pitänyt olla Albertassa. Kokoukseen osallistui samanaikaisesti 99 henkilöä suomalaisista ja

kanadalaisista kouluista. Dr. Jody Carrington puhui
mieliinpainuvasti ja eloisasti aiheesta “Well-being,
Relationships & Resilience in a Time of COVID-19”
(http://www.drjodycarrington.com/) ja Dr. Pasi Sahlberg
aiheesta “Finnish Lessons: Wisdom of the Heart”
(https://pasisahlberg.com/).

Pienemmissä ryhmissä pääsimme keskustelemaan
aiheesta “What Are We Learning About Our Schools and
Communities from the Pandemic?” ja suunnittelemaan
mahdollista syksyn matkaamme otsikolla “Logistics and
Details for the Fall 2020 Visit to Alberta”. Näissä
pienryhmissä pääsimme tutustumaan
kumppanikoulumme projektissa tällä hetkellä mukana
oleviin opiskelijoihinkin. Odotamme kaikki jo innolla
syksyä! (Teksti Sirpa Ruhanen ja Pia Nyman.)



Marja Pajula: ei pidä arkailla, rohkeasti,
positiivisella mielellä

”Murehtimista maailmassa kyllä riittää”, toteaa Hatanpään lukion kemian
ja matematiikan lehtori Marja Pajula. ”Niinpä on tärkeää, että ei arkaile,
vaan lähtee rohkeasti positiivisella mielellä mukaan asioihin.”

Hatanpään lukiosta on kasvanut aktiivinen kansainvälisten projektien
lukio paljolti juuri Marjan ansiosta. Marja on vuosien aikana toiminut
kumppanina tai koordinaattorina peräti seitsemässä eri projektissa. Sadat
opiskelijat ovat päässeet mukaan aktiiviseen kansainväliseen toimintaan.
Projektitoiminnan alku ja Marjan mukaan lähteminen siihen oli kuitenkin
alun perin melkein sattumaa.

”Aikanaan rehtori kyseli ihmisiä mukaan. Projekti liittyi ympäristöasioihin
ja minut ja silloinen biologian opettaja määrättiin. Projektin sisällöstä
meillä oli tuolloin tiedossa vain postitse tullut A-nelonen. Ensimmäisessä
projektikokouksessa Tanskassa sitten huomasimme, että projektissa
tehtiinkin ihan muita asioita kuin olimme kuvitelleet. Biologian opettaja
lähti keskittymään projektin sisältöön ja minä aloin huolehtia kuiteista ja
kirjanpidosta. Näin projektien hallinto kasvoi minulle osaamisalueeksi.”

”Toisaalta uskon, että minulla nähtiin olevan kykyä ja rohkeutta nähdä maailmaa vähän laajemminkin.  Kun meillä
aikanaan rehtori yllättäen vaihtui Kaisa Kuoppalan lähdettyä töihin toiseen lukioon, toimin vuoden Hatanpään
lukion rehtorina. Se oli antoisa vuosi ja opin näkemään lukion kokonaisuutena, en ainoastaan kemian tai
matematiikan näkökulmasta.”

Marjan aikaansaannoksiin kuuluu myös Hatanpään nykyisen kumppanilukion, Latvian Ventspilsin mukaantulo
toimintaan. Marja kävi Heikki Tanskasen kanssa yhdessä Latviassa kannustamassa oman kansainvälistymisensä
alussa olevan lukion mukaan. Tuosta lähtien Ventspils on ollut Hatanpään uskollinen kumppani kaikissa
projekteissa, ja Marjaa ja Heikkiä muistellaan edelleen Ventspilsissä lukion kansainvälisyyden kummeina.

2010-luvun alkupuolella toteutettu Images-projekti puolestaan kasvatti Marjan ja Hatanpään lukion mainetta
projektien suomalaisen koordinoijan, Opetushallituksen suuntaan. Anu Rasimuksen johdolla tehty projektibiisi oli
esillä Opetushallituksen www-sivulla esimerkkinä vuosien ajan. Edelleenkin Marjan osaaminen tunnetaan
opetushallituksessa, mikä auttoi Hatanpäätä esimerkiksi nykyisen FinAl2.0-projektin haussa.

”Oleellista on, että työpaikalta löytyy saman henkisiä työkavereita ja että lukion hallinto tukee projekteja ja niiden
hakemista. Työnteossa pitää olla rohkeutta ryhtyä uusiin asioihin ja uteliaisuutta kokeilla”, summaa Marja
kokemuksiaan kolmenkymmenen vuoden lukiouralta. ”Tylsää koulussa olisi vain opettaa.”

”Olen itse sitä ikäluokkaa joka ei koulussa oppinut puhumaan kieliä, opimme vain käännöksiä ja kielioppia. Alussa
koin puhumisen haasteeksi, vaikka ymmärsin aina hyvin. Pikkuhiljaa olen oppinut myös puhumaan englantia ja
saksaa paremmin. En välitä siitä meneekö kaikki aina kieliopillisesti oikein - rohkeudesta tämäkin on kiinni.”

Hatanpäällä projekteihin on aina ollut helppo löytää osallistujia ja majoittajia. Pienen ryhmän toiminta ei
kuitenkaan riitä Marjalle: ”Projektit tulee organisoida siten että koko lukio hyötyy.” Toisaalta ulkomaiden lukioissa
on ollut hauska kiertää. Suomalaista opettajaa ja koululaitosta arvostetaan maailmalla.

Kokeilunhalu ja rohkeus leimaa myös Marjan ajatuksia Korona-ajasta: ”Hyppy etäopetukseen tehtiin todella
nopeasti. Toisaalta Teams-koulutusta oli heti tarjolla ja Andrei Pukkila kannusti ja auttoi. Tämä antaa meille
arvokkaan erilaisen näkökulman opetukseen.” Marja kertoo myös opiskelijoiden olleen kannustavia. Ehkä Marjan
asenne on tarttunut Hatanpään nuorisoon.  Kun Marja oli miettinyt kurssilla ääneen taitojaan, olivat opiskelijat
kannustaneet eteenpäin: ”Rupeet vaan, kokeillaan.”  (Teksti Ville Vuorisalmi, kuva Elina Lehto.)
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Hatanpään lukion kirjoituskilpailu 2019: luontoaiheisia runoja ja novelleja

Syksyllä 2019 järjestettiin kaikille Hatanpään lukion opiskelijoille avoin
kirjoituskilpailu. Kilpailussa oli kaksi sarjaa, lyriikka ja proosa, ja kilpailun
aiheena oli tällä kertaa luonto.

Kumpaankin sarjaan lähettiin kiinnostavia ja onnistuneita tekstejä, ja
äidinkielen ja kirjallisuuden opettajista koostuvan raadin tehtävä oli
vaikea. Sarjojen voittajien valitsemisen lisäksi raati halusi palkita kaksi
tekstiä kunniamaininnalla.

Proosa-sarjan voitti Lotta Suutari novellillaan Vanki. Kilpailuraati kuvaili
voittajatekstiä näin: ”Teksti pureutuu kiinnostavasti ihmisen osaan,
paikkaan ja mahdollisuuksiin ympäristössä ja luonnossa, maalla ja
kaupungissa. Teksti tiivistää yksityiskohtiin paljon merkityksiä, mutta ei ole
vain maalailevan runollinen. Tyylissä on aiheelle sopivaa uhmaa ja osuvia
sanavalintoja. Kerronnan rytmi on eloisa. Teksti jää pitkäksi aikaa lukijan
mieleen.”
Kunniamaininnan proosasarjassa sai Veera Honkaluoma tekstillään Matka
kohti tuntematonta.

Lyriikka-sarjan voitti Saimi Saari runoillaan Akvaario, Yhtä tärkeitä kaikki ja
Haiku oravasta. Äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja Ellinoora Eskola
kommentoi runojen ansioita näin: ”Säkeenylitykset Akvaariossa ja
asennonvaihdos Yhtä tärkeitä kaikki -runossa ovat taidokkaita. Runojen
nimet antavat hienot tulkintaohjeet lajien arvottamisen tematiikalle. Runot
ovat tyyliltään ja muodoltaan moninaiset, mutta tematiikaltaan ja
aiheeltaan yhtenäiset.”

Lyriikka-sarjassa raati antoi kunniamaininnan Kaapo Hakosen teokselle
Juurijuhlat. (Teksti Annika Alapiha.)

Akvaario

Vesi taittaa
verkkokalvoilleni piirtyvää kuvaa,
mutta painaudun lähelle.
Silloin sekin ehkä näkee minut,
tuijottaa mulkosilmillään.
Se lipuu silmieni edestä.
Lumoaa minut.
Miten voi vasta nyt
tajuta sen todella olevan
elossa?
Läheltä näen sen
pienetkin yksityiskohdat,
verisuonet,
suomut,
evät,
kidukset,
kaiken,
mikä tekee siitä
elävän.
Ja tajuan itsekin
eläväni,
sillä se näkee minut.
Siinä me katsomme toisiamme,
kaksi
elävää olentoa.

Saimi Saari



Hatanpään lukio 2019-2020

Kontio Marita, erityisopettaja
Korhonen Urpu-Elina, kuvataide
Kuusiaho Tuire, yhteiskuntaoppi
Lahnajoki Aki, musiikki
Laitamo Aimo, musiikkiteknologia
Lehto Elina, biologia, maantieto
Leppäharju Tuija, äidinkieli ja kirjallisuus, S2,

musiikkiteatteri
Marttila Suvi, ruotsi, saksa
Nikkilä Anna, kuvataide
Nousiainen Minna, äidinkieli ja kirjallisuus
Nyman Pia, englanti, saksa
Paajanen Leena, uskonto, psykologia
Pajula Marja, kemia, matematiikka
Palin Noora, maantieto
Passinmäki Sanna, musiikki
Pukkila Andrei, fysiikka, matematiikka
Rasimus Anu, musiikki
Ruhanen Sirpa, ruotsi, englanti
Simberg Susanna, ranska, ruotsi
Suoniemi Karoliina, elämäkatsomustieto, uskonto
Vares Mari, historia, yhteiskuntaoppi
Ärling Teija, äidinkieli ja kirjallisuus, S2

Kevätlukukaudella sijaisuuksia tekivät Hanna Sivén ja
Ilona Halttunen

Rehtori Ville Vuorisalmi
Apulaisrehtori Tuija Leppäharju
Vararehtori Sirpa Ruhanen
Koulusihteerit Minna Laine ja
                        Jonna Högman 2.9.2019-28.2.2020
Opinto-ohjaaja Katri Weiste
Opinto-ohjaaja Kaisu Lager-Ruuti
Vahtimestari Petri Paasikallio
Lukiokuraattori Salla Kananen
Lukiopsykologi Anna-Maria Rajala
Terveydenhoitaja Nea Koskela
Siviilipalvelusmies Jussi Liski

Opetushenkilökunta
Alapiha Annika, äidinkieli ja kirjallisuus, S2,

musiikkiteatteri
Anttila Tiina, englanti, espanja
Eronen Hiski, matematiikka, TVT
Eskola Ellinoora, äidinkieli ja kirjallisuus
Hietikko Anne-Mari, S2, LUVA
Huotari Kaarle, matematiikka, fysiikka
Ikola Mirva, liikunta, terveystieto
Kauppinen Arto, yhteiskuntaoppi, filosofia

(Kuva Seppälän koulukuvat.)

Lukiossa oli (20.9.2019 372 opiskelijaa ja 17 lukioon valmistavan ryhmän opiskelijaa, yhteensä 389 opiskelijaa.



3893390 opiskelijaa.


