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Lukuvuosi 2021-2022: Rohkeasti, Yhdessä, Tavoitteisiin

Uudistunut oppivelvollisuuslainsääntö on vaikuttanut vuoteemme voimakkaasti. Jokaisella on nyt velvollisuus
suorittaa toisen asteen opinnot. Uudistus on tarkoittanut myös yhteiskunnan kustantamia lukiolaisille ilmaisia
opiskeluvälineitä. Lukion aloittaneet 21-ikäluokan opiskelijat saivat lukiolta käyttöönsä laadukkaan läppärin ja
digitaaliset oppimateriaalit. Henkilökuntamme – opettajat, opinto-ohjaajat ja koulusihteerit – olivat uuden äärellä.
Uudistuksesta selvittiin hienosti, kiitos siitä kaikille!

Uusi lainsäädäntö on muuttanut myös lukiolaisen huoltajan roolia. Huoltajilla on velvoite valvoa opintojen
suorittamista. Vastaavasti lukion velvollisuus puuttua esimerkiksi poissaoloihin ja raportoida niistä on kasvanut.
Lukiokoulutus teki alkusyksystä valmiiksi uudet asiaa koskevat ohjeistukset. Ryhmänohjaajan rooli on korostunut
entisestään. Tahdomme jatkossa entistä tarkemmin huolehtia, että lukiolaiset voivat hyvin ja suorittavat lukiotaan
säännösten mukaisesti.

Lukioiden uutta opetussuunnitelmaa on toteutettu ensimmäistä vuotta. Odotusten mukaan LOPS2021 toi
mukanaan tiettyä sekavuutta, kun vanhojen kurssien tilalle otettiin käyttöön osin erimittaiset opintojaksot.
Toiminta ja opintojaksojen arvioinnin aikataulu varmasti selkiytyy jatkossa. Uuden opetussuunnitelman mukaan
tulemme jatkossakin työskentelemään entistä enemmän eri oppiaineita integroiden, projektiluonteisesti sekä
kiinnittämällä kaikessa opetuksessa huomiota eettisyyteen, vuorovaikutukseen ja hyvinvointiin.

Meillä on ollut onni päästä vahvistamaan lukion henkilökuntaa. Arja Nikkanen valittiin opinto-ohjaajan, Karoliina
Suoniemi uskonnon ja psykologian lehtorin ja Tuija Leppäharju apulaisrehtorin virkaan. Valitessamme
henkilökuntaa pidämme tärkeänä vahvaa motivaatiota nuorten hyvinvoinnin ylläpitoon ja edistämiseen. Olen
varma, että Arja, Karoliina ja Tuija ovat myös Hatanpään lukion nuorten kannalta oikeita tulevaisuuden valintoja.

Uuden koulukiinteistömme Pyynikintie 2:n perusparannushanke etenee. Lukuvuoden aikana henkilökuntamme
on päässyt vaikuttamaan esimerkiksi kalustuksen suunnitteluun. Muuttoajaksi on vahvistunut kesä 2025.
Toimimme nykyisessä rakennuksessamme siis vielä kolmen vuoden ajan. Tulevaisuuden Hatanpään lukioon
mahtuu jopa 750 opiskelijaa. Tässä julkaisussa on hankkeesta oma artikkelinsa.

Lukuvuoteen mahtuu ikimuistoisia ja taitavasti valmisteltuja huippuja. Pandemiasta huolimatta olemme taitavasti
sijoitellen päässeet toteuttamaan niitä yhdessä. HaLu&PMO Goes Jazz-konsertti toteutettiin Sampolan täydelle
yleisölle marraskuussa ja Teuvo-musikaali huhtikuussa. Penkkariajelulle päästiin maaliskuussa ja vanhojen tanssit
tanssittiin 13.5. Samsara-kuoron konserttisarja Tampere-talossa sai toukokuussa yleisökseen lähes kaikki
kaupungin yläkoululaiset.

Tahdon taas kerran osoittaa kiitokseni teille kaikille. Opiskelijat ja henkilökunta, työskentely kanssanne on
etuoikeus. Kiitos
onnistuneesta
lukuvuodesta!
Ville Vuorisalmi,
rehtori.

(Kuva: Minna
Laine:
rehtori
odottelee
vuoroaan
joulujuhlassa
😊)



Lukuvuoden ylioppilaat

Syksyn 2021 ylioppilaat:

Akbari Bahereh, Alenius Emma, Ali Harbi Mohammed, Back Anniina, Dahlman Aada, Graeffe Katariina, Häikiö
Kaarna, Jyrkänkoski Jasper, Jyrkänkoski Niklas, Kimpanpää Santeri,

Listenmaa Anni, Lukin Alina, Pavela Lauri, Rainio Essi, Rajala Roosa, Rohani Leila, Uski Mila-Maria, Vitikainen
Emma, Virta Salla, Wathén Patrick.

Kevään 2022 ylioppilaat:

Aatinen Siiri, Ahonen Elias, Astikainen Lauri, Forss Julius, Grönros Tiia, Haavisto Tomi, Hakulinen Enni, Heino
Theo, Heinonen Ilta, Helenius Linnea,

Hietanen Nuutti, Istolahti Eva, Järvi Valtti, Kantonen Jere, Karinen Julia, Kasap Aysun, Keski-Panula Mikko, Kolajo
Aaron, Korpela Lily, Koskinen Matias,

Koskinen Ossi, Lahti Katariina, Lahtinen Emma, Laitinen Anssi, Lanki Evita, Laukkanen Valtteri, Lehtinen Ella,
Leppänen Albert, Lindgren Eetu, Lund Sasu,

Lundberg Viivi, Manninen Matias, Manninen Sofia, Martikainen Vilja, Müller Natalia, Mäki Julia, Nurminen
Elias, Nurminen Ida, Nyyssölä Aino-Maria, Nyyssönen Nea,

Osman Kristjan, Partanen Tia, Parviainen Sandra, Peräinen Olli, Pohjola Neea, Puolakka Emma, Rainevuo
Matleena, Riikonen Sebastian, Salimi Sonja, Salonen Eetu,

Salonen Saku, Sapkota Sarana, Seitsalo Valtteri, Suojanen Julius, Suolaniemi Lotta, Sutelainen Aarni, Säynevirta
Mikael, Takarautio Janette, Terho Julius, Tuomaala Vili,

Tuomioja Daniel, Uskelin Axel, Viitala Laura, Ylinen Emilia.

(Kuva: Elina Lehto)



Stipendejä saaneet ylioppilaat

Syksy 2021:

Akbari Bahareh, Back Anniina, Graeffe Katariina, Kimpanpää
Santeri, Lukin Alina.

Kevät 2022:

Ahonen Elias, Astikainen Lauri, Heino Theo, Heinonen Ilta,
Järvi Valtti, Keski-Panula Mikko, Kolajo Aaron, Korpela Lily,
Koskinen Matias, Lehtinen Ella, Lindgren Eetu, Mäki Julia,
Müller Natalia, Nurminen Ida, Nyyssönen Nea, Partanen Tia,
Peräinen Olli, Salimi Sonja, Suojanen Julius, Sutelainen
Aarni, Terho Julius, Uskelin Axel.

Pro Musica -mitalit:

Kantonen Jere, Seitsalo Valtteri, Takarautio Janette.

(Kuva: Halu and PMO goes Jazz -konsertti Sampolassa 30.11.2021, kuvaaja Veera Hyvärinen)



Uutena työntekijänä Hatanpään lukiossa

Katja Wiman, lukiosihteeri

Aloitin lukiokoulutuksen lukiosihteerinä huhtikuussa 2021. Hatanpään
lukiolla työskentelen torstaisin ja perjantaisin. Muut päivät viikosta olen
Sammon keskuslukiolla ja Tampereen teknillisellä lukiolla. Työ on ollut
monipuolista, olen oppinut paljon uutta. Vuosi on kulunut yhdessä
hujauksessa. On ollut mukava auttaa opiskelijoita ja henkilökuntaa.

Elise Majanmaa, yhteiskuntaoppi

Aloitin itse lukiolaisena HaLussa vuonna 2012 ja nyt liki 10 vuotta myöhemmin
tein yhden kurssin pituisen paluun, mutta tällä kertaa opettajanhuoneen
puolelle. Edelleen käytävillä kaikui nauru ja musiikki. Oli ihana huomata, että
lukiosta muistoihin jäänyt hyvä fiilis on edelleen säilynyt! Työuraa aloittelevalle
opettajalle tämä kokemus oli todella positiivinen, opettavainen ja monella
tapaa arvokas. Iso kiitos sekä opettajille (joita on ilo ja outous kutsua nyt
kollegoiksi) että teille YH2 -kurssilaisille. Toivottavasti vielä tavataan! :)

Valtteri Hautanen, opetusharjoittelija

Aloitin Hatanpään lukiossa opetusharjoittelijana biologiassa ja maantieteessä syksyllä, kun minun omiin
opettajaopintoihini yliopistossa kuuluu harjoittelua. Hatanpäälle tulo oli itselleni oikea nostalgiaryöppy, koska
kyseessä on kuitenkin lukio, jossa itsekin aikoinaan opiskelin. Päätös
tulla juuri Hatanpäälle tekemään harjoittelua osoittautui kyllä oikeaksi.
Harjoittelu oli helppo aloittaa ja pääsin mukaan työyhteisöön hyvin,
koska osa henkilökunnasta muisti minut jo entuudestaan.

Harjoittelun päätyttyä sain mahdollisuuden jatkaa ”apukäsinä” lukiolla,
esimerkiksi sijaistin joitain tunteja ja olin mukana/apuna Wanhojen
tansseissa. Päädyin lopulta myös sijaistamaan vahtimestaria, ja tällöin
sain kokeilla itselleni ei niin tuttua hommaa, mutta se osoittautui
hyvinkin mukavaksi.

Kaiken on kruunannut viimeisessä jaksossa alkanut minun oma pitämä
maantieteen opintojakso. Sain mahdollisuuden pitää kokonaisen
opintojakson itsenäisesti, suunnitella tunnit ja kokeet ja arvioida
opiskelijoita. Koska opintojakso on vielä kesken tätä kirjoittaessa, niin
tähän asti tämä on ollut itselleni tärkeä ehkä jopa tärkein kokemus tältä
vuodelta. Syynä se, että tämä antaa niin paljon lisää itselleni tulevaa
varten. Elinasta on ollut iso apu ja tuki koko vuoden, mutta päätin silti
vähän ottaa tällä opintojaksolla vapauksia ja olen tehnyt tästä
opintojaksosta omanlaiseni ja vetänyt sitä omalla tyylilläni. On ollut
huikea vuosi ja tämän tulen muistamaan pitkään.
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Jaana Viskari, äidinkieli ja kirjallisuus

Prepatessani abeja äidinkielen ylioppilaskirjoituksia varten tulen aina
toistelleeksi, että viittauksia kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin
kannattaa esseissä aina viljellä. Nyt aionkin toteuttaa tätä oppiani
myös itse, ja esittää lähtijäisiksi valikoituja sanoja Wsoy:n vuonna 2012
julkaisemasta ja Arno Kotron toimittamasta esseekokoelmasta 10
kirjettä ylioppilaalle. Tässä teoksessa valikoidut kirjailijat ja
kulttuuripersoonat antavat omia elämänohjeitaan ylioppilaille.

Kosmologi Kari Enqvist puhuu omassa kirjeessään tieteestä. Hänen
elämänohjeensa nuorille on: ”Olipa hintalappu mikä tahansa, kannattaa aina pitää mielessä kriittisyys ja tieteen
pohjimmainen käyttövoima, epäily. Ja jos vielä hallitsee prosenttilaskun, siinä on kasassa elämän eväät, joilla
pääsee jo hyvin pitkälle.” Kirjailija Riikka Pulkkinen antaa puolestaan omassa kirjeessään 10 eri ohjetta
valkealakkisille.  Yksi hänen puhuttelevimmista ohjeistaan kuuluu näin: ”Tärkeintä on käyttää ääntään silloin kun
on tarvis, osoittaa se poliitikoille, piirtää numero äänestyslippuun, kajauttaa äänensä toisinaan ilmoille
mielenosoituksissa ja kateedereilla ja karaokessa, joskus myös niiden puolesta, jotka pysyvät vaiti. Älä siis koskaan
ujostele, jos haluat puhua tai laulaa, älä, vaikka se aiheuttaisi riitasoinnun. Sillä ääni on tärkeämpi kuin virheetön
vire.” Toinen ohje kuuluu: ”Älä pelkää avata uusia ovia, ovia ovien jälkeen. Ne voivat olla vääriä, eikä mikään
oikeastaan ole sen hienompaa: saatat löytää niiden takaa itsesi, aivan uutena, vielä vieraana.”

Hyviä ohjeita, ihan kaikille meistä! Suurkiitos tästä kuluneesta vuodesta, jonka olen saanut viettää kanssanne
Hatanpään lukiossa. Parasta on ollut kohdata ja keskustella, sekä lukea ja kuunnella opiskelijoiden ajatuksia
maailmasta ja elämästä. Kiitos kaikkien ajatusten jakamisesta ja kohtaamisista, opiskelijat, kollegat ja
henkilökunta! Moikataan kun tavataan!

Eelis Kanerva, siviilipalvelusmies

Terve! Olen Eelis Kanerva, ja toimin 2021- 2022 siviilipalvelusmiehenä
Hatanpään Lukiolla. Olin lukiossa opiskelijana vuosina 2018-2021 ja
sitten siirryin henkilökunnan puolelle. Minulla on ollut ilo olla apuna
opettajien sekä opiskelijoiden arjessa, sekä tämä kokemus on
kasvattanut minua ihmisenä. Kiitos Hatanpään Lukio kaikista
vuosista!

Arja Nikkanen, opinto-ohjaus

Moikka! Saavuin tänne Hatanpäälle
elokuussa 2021 Katri-opon
kollegaksi, ja olen tullut jäädäkseni 😊. Tosin kaksi päivää viikosta toimin myös
Rellun opona ensi vuonnakin. On ollut mahtavaa saada tutustua niin moneen
teistä opiskelijoista ja pohtia opintoja, elämää ja tulevaisuutta yhdessä.
Aiemmassa elämässäni olin saksan ja englannin opettaja, mutta töitä on tullut
tehtyä niin hakolaisessa majatalossa, ison turkulaisen tavaratalon
kodinosastolla kuin skotlantilaisen yliopiston musiikkikeskuksessakin. Opinto-
ohjauksen lisäksi innostun kansainvälisyydestä ja uusiin kulttuureihin
tutustumisesta. Vapaa-aikani täyttää pääosin perheeni, mutta tuuletan päätäni
säännöllisesti hevosen selässä ja ystäviä tavaten. Kiitos hienosta ensimmäisestä
vuodesta kaikille teille halulaisille, olen kokenut olevani tervetullut!
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Tutorien vuosi

Tutorien vuoteen mahtui jälleen monenmoista mieleenpainuvaa ja
mielenkiintoista tekemistä. Ura alkoi kouluttautumisella. Inka Vehmas kertoo
siitä näin:

Ennen tutortoiminnan aloittamista kävimme Mannerheimin
lastensuojeluliiton kurssin. Kurssi järjestettiin etänä Teamsin välityksellä.
Välillä osallistuimme koulutukseen pienissä ryhmissä, joskus olimme kaikki
yhdessä luokassa. Yhdessä kokoontuessamme Teija oli hankkinut meille
välipalaa. Koulutuksessa teimme erilaisia harjoituksia ja ryhmätöitä.
Koulutuksen lopussa saimme koululta hienot punaiset tutorpaidat.  

Kesäkuun alussa otettiin uudet ykköset vastaan koululla ja autettiin heitä
ilmoittautumisessa. Elokuussa oltiin Rantaperkiön uimarannalla
ryhmäytyspuuhissa.

Emilia Karppisen tunnelmia rantaleikeistä:
Tutustumisiltapäivä järjestettiin aurinkoisessa
Härmälän rannassa juuri lukuvuoden alettua. Me
tutorit olimme suunnitelleet erilaisia pihaleikkejä
pelattavaksi. Pienissä sekalaisissa ryhmissä pihaleikit
tutoreiden johdolla sujuivat mukavasti. Iltapäivä oli
onnistunut, ja lämmin sää teki tunnelmasta vielä
paremman. Kaikilla, niin ykkösillä kuin myös tutoreilla
oli mukavaa viettää aikaa pelien merkeissä.  

Iso osa toiminnasta oli oman lukion esittelyä ja
markkinointia. Markkinointiin kuuluu myös
esiintyminen koulun mannekiineina valokuvissa.
Erilaiset esittelytilaisuudet hoidettiin niin ikään
mallikkaasti.

Tinja Paasivirran kommentit esittelyaamuista:
Pidimme tammikuussa kolme esittelyaamua ysiluokkalaisille. Aivan päivän aluksi Mediateekissä nähtiin lyhyt

esitys musalinjalaisilta. Esityksen
jälkeen kaksi tutoriamme esitteli
Mediateekissä eri aineryhmät
opettajien tekemien diojen
pohjalta.

Diojen esittelyn jälkeen jaoimme
tutustujat pienempiin ryhmiin
omien tutoreiden kanssa ja
lähdimme kiertämään koulun
tiloja. Tänä vuonna emme
päässeet luokkiin tutustumaan,
mutta opettajat olivat
järjestäneet esittelyt aineistaan
eri kerroksiin.



Kouluvierailuja yläkoului-
hin tehtiin, kun korona
vähän hellitti. Tässä Maiju
Harsun ja Alexsanderi
Orrin kuvaukset Sammon
ja Hatanpään kouluilta:

Vierailin Sammon koululla
Kalevassa tapaamassa ysi-
luokkalaisia marras-
kuussa. Koulumme sai
kutsun sinne, joten minä
ja Silvia (Steckiewicz)
menimme moikkaamaan
heitä. Paikan päällä meitä
odotti luokallinen
oppilaita, jotka olivat
toivoneet Hatanpään
lukiosta esittelyä.

Valmistelimme PowerPoint-esityksen esitystä varten käyttämällä kuvia koulustamme. (Shoutout to Alexsanderi)
Diaesityksestä oppilaat saivat hyvän kuvan, miltä koulumme näyttää ja toimi hyvin yhdessä meidän puheemme
taustalla selventämään sanomaamme. Esittely koostui koulumme esittelystä, koulun yleisten tietojen
kertomisesta sekä sinne hakemisesta. Lopussa vastasimme paperille kirjotettuihin kysymyksiin, mitä oppilaat
olivat kirjoittaneet. Kysymyksiin vastaaminen oli erittäin hauskaa, kun vastaan tuli kysymyksiä esimerkiksi
opettajista, kouluruoasta sekä pitkästä matematiikasta. Vierailu kesti noin tunnin, sillä olimme siellä oppilaiden
OPO-tunnin aikana. Vierailu sujui erittäin mallikkaasti ja lähdimme hyvällä fiiliksellä takaisin kouluumme tunnin
jälkeen. 

(Alexanderi:) Joten minä ja tyttöystäväni, joka on myös Hatanpään lukion tutori, teimme matkan Hatanpään
kouluun värväämään viattomia sieluja lukioomme. Rekrytointi ei kuitenkaan sujunut suunnitelmien mukaan.
Ensinnäkin, kun olin juuri kärsinyt flunssasta, oloni oli edelleen hieman nuhjuinen. Etuovi oli auki, mutta kukaan ei
odottanut tervehtimään meitä, joten meidän piti kysyä ympäriltä opon sijainnista. Sitten kun löysimme hänet,
minulla alkoi olla kauheita vatsakramppeja. Kaikki tämän jälkeen alkaa kuitenkin hyvin. meidät näytettiin valtavaan
esittelyhuoneeseen, jossa saimme lyhyet PowerPoint-valmiudet ja tutorimme eksklusiiviset paidat päällemme
tunteaksemme olomme erityisiksi. Esitys sujui ongelmitta, vaikka kukaan ei ollut Hatanpää lukiosta alun perin
kiinnostunut. Joillakin ihmisillä se oli kolmantena tai neljäntenä valintana, mutta heitä oli harva. Kun olimme
valmiit, pakkasimme vain laukkumme, kiitimme opoa, joka sattui olemaan yhden koulumme suosikkiopettajan
tuttava, ja sitten lähdimme hyvin
mielin tietäen, että meiltä jäi väliin
tuon päivän ensimmäinen ja toinen
oppitunti.

Keväällä vastuuta alettiin pikkuhiljaa
siirtää uusille tutoreille, joita Inka,
Emilia ja Tinja kävivät huhtikuussa
tutustuttamassa toisiinsa
aurinkoisella pihamaalla.

 Kiitos tästä vuodesta, tutorit!

(kuvat ja teksti: tutorit ja Teija Ärling,
tutoreiden ryhmäkuvat: Saara
Turunen)
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Opiskelijakunnan hallitus vaikuttaa ja järjestää tapahtumia

Opiskelijakunta näkyy koulun arjessa usein tapahtumien yhteydessä. Hallitus järjesti lukuvuoden aikana perinteisiä
tapahtumia kuten pukeutumisen teemaviikon, pihapelipäivän ja Haluweenin, jossa palkittiin parhaat asut ja
kisattiin pelkokerroin-voitosta. Opiskelijakunnan leffaillat ovat suosittuja tapahtumia. Opiskelijakunnalla oli
Instagramissa myös joulukalenteri.  Tuttuun tapaan hallitus pyrki vaikuttamaan kouluruokailun laatuun kertomalla
opiskelijoiden näkemyksiä aterioiden monipuolistamisesta.

Opiskelijakunnan tarkoitus on lisätä yhdenvertaisuutta ja avustaa opiskelijoiden ekskursioita ja rekiä
taloudellisesti. Hallitus rahoitti esimerkiksi Samsara-kuoron uudet esiintymispaidat ja avusti sekä vanhojen päivän
että penkkareiden kuluissa.

Opiskelijakunnan hallitus ja puheenjohtaja valittiin syyskuun 2021 alussa. Vaalipaneeli striimattiin mediateekista
luokkiin, joissa opiskelijat lopuksi äänestivät. Hallitukseen valittiin Annabella Grönlund 20C Hugo Hannikka 20C,
Oona Isosalo 21A, Jaakko Karti 20C, Aino Lietsala 20C, Sampo Mäkelä 21B, Silvia Steckievicz 19D ja
puheenjohtajaksi valittiin Maria Jouppi 19C.

Opiskelijakunnan hallituksen tehtävä on järjestää virkistäviä tapahtumia opiskelijoille ja tuoda opiskelijoiden
näkökulmaa esille koulun toiminnassa. Hallituksen jäsenet, mutta myös muut opiskelijat voivat osallistua myös
Tampereen nuorisovaltuuston ja Suomen lukiolaisten liiton toimintaan. Olisi hienoa, jos ensi lukuvuonna yhä
useampi opiskelija olisi kiinnostunut opiskelijakuntatyöstä. Seuraava hallitusvaali järjestetään syyslukukauden
alkupuolella, ole kuulolla!

(Teksti ja kuva: opiskelijakunnan hallitus ja ohjaava opettaja Mari Vares)
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Liikunnan kesäretkikurssi Ahvenanmaalla 21.-25.8.2021

Matkamme alkoi varhain lauantai aamuna, jolloin 5.50 lähti junamme Tampereelta kohti Turkua ja Turun satamaa.
Reppuineen ja rinkkoineen mukaan lähti 31 opiskelijaa 2.-3. vuosikurssilta. Laivamme saapui iltapäivällä
Maarianhaminaan, jossa hotelliin majoittumisen jälkeen 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. Illalla päivällisen jälkeen
kävelimme Maarianhaminan toiselle puolelle pelaamaan minigolfia.

Sunnuntaiaamuna aamupalan jälkeen suuntasimme reppuinemme pyörävuokraamoon, josta saimme kulkupelit
allemme, joita käytimme koko retken ajan paikasta toiseen siirtymisiin. Ensiksi poljimme 3 km Maarianhaminan
eteläosaan, Lervikiin, jossa meillä oli ohjelmassa kaksi tunnin mittaista kanoottiretkeä. Järjestäjätaho oli
sekoittanut varauksemme ja koko porukan yhteisen kanoottiretken sijaan, jouduimme tyytymään kahteen
pienempään melontaan. Hyvityksenä saimme nämä sitten ilmaiseksi. Hienosti porukka meloi, vaikka jotkut
olivatkin ensimmäistä kertaa melomassa ja osa reitistä oli hieman rankempi, kun jouduimme melomaan pienessä
tuulessa ja aallokossa. Melontaretken jälkeen suuntasimme polkupyörillä 30km päähän Godbyn Idrottscenteriin,
jossa majoituimme seuraavat kaksi yötä. Loppuilta oli rauhallista loikoilua ja voimien keräilyä.
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Maanantaina kävimme tutustumassa lähialueen kohteisiin. Kävimme Kastelholman linnassa, Vita Björn
vankilamuseossa ja Jan Karlsgården ulkoilma perinnemuseossa. Historiaa oikein roppakaupalla. Paluumatkalla
takaisin majoituspaikkaan poikkesimme Taffelin -tehtaalla ja kävimme ihastelemassa hienoa näköalaa Uffe på
Berget näköalakahvilassa maistellen samalla Ahvenanmaalaista perinneherkkua Ahvenanmaan pannukakkua.

Tiistai aamuna matka jatkui pyöräillen 30km Vardö:n. Matkalla pysähdyimme Bomarsundin linnakkeella ja osui
kohdalle myös yksi lauttamatka ennen kuin pääsimme kohteeseen, Vardön leirintäalueelle, jossa meillä oli
ohjelmassa 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 siitä selviytyvän. Pienen huilin jälkeen, pääsimme
parissa ryhmässä aloittamaan alkuopastuksen jälkeen 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 parin tunnin verran. Pienen huilin ja aterioinnin jälkeen
polkupyörät suunnattiin kohti Vardön kirkkoa, josta pyöräfirma haki pyörämme ja me hyppäsimme
Maarianhaminan bussiin. Illalla hotellilla nautimme yhteisen illallisen, jonka jälkeen porukalla oli aikaa huilata
pitkästä päivästä.

Retken viimeisenä päivänä oli vapaata aikaa käydä kaupunkikierroksella tai vain huilata hotellilla ennen
kotimatkalle lähtöä. 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 porukassa tehtiin yhdessä vaikka aikaisemmin ei yhteistä toimintaa olisi ollutkaan lukion kurssien aikana.
Monen tuli myös puhuttua ruotsia, tai ainakin yritettyä puhua ja englannin kieli otettiin tarpeen tullen käyttöön.
Kaiken kaikkiaan opiskelijat olivat tyytyväisiä retkeen. Meitä suosi myös ensimmäisen päivän ja aamun harmauden
jälkeen mitä mahtavimmat aurinkokelit, joten säänkin puolesta kurssi oli onnistunut!

(Teksti: Mirva Ikola, kuvat: Mirva Ikola ja Sirpa Ruhanen)
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Uusien halulaisten kastetapahtuma 3.9.

Syksyllä 2021 lukion aloittaneet ykköset otettiin osaksi halulaista yhteisöä kastetapahtumassa 3.9. Ykkösen
opiskelijat kiersivät omissa ohjausryhmissään rastirataa ja vannoivat lopuksi halulaisen valan. Kakkosten ja
opiskelijakunnan pitämillä rasteilla tehtävänä oli mm. ohjausryhmän oma sormiväri-taideteos, valokuvausta,
temppurata ja lukioaiheinen Kahoot. Jokainen ryhmä oli pukeutunut jonkin yhteisen teeman mukaan. Kakkoset
käyttivät luovuuttaan ja asustivat uusia ykkösryhmiä muun muassa vaipoin, armeijahenkisin vaattein ja
kasvomaalauksin.  Hauskaa oli! Kuvissa ohjausryhmät 21B ja 21C.

 (Kuvat: Ville Vuorisalmi, teksti: Jaana Viskari)
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FinAl2.0 Ivalon matka 14.-16.11.

What Makes a Great School for All

Menimme pienen porukan kanssa Ivaloon puhumaan kouluhyvinvoinnista ja
tapasimme siellä erilaisten koulujen oppilaiden kanssa. Mukana oli Ivalon lukio,
suomenruotsalainen lukio ja muutama muu. Kävimme myös Ivalon lukiolla ja
saimme kuulla vähän saamea ja miten sitä opetellaan. Päivässä oli n. 2-3 yhteistä
kokoontumista ja siellä puhuttiin, miten voitaisiin parantaa kouluhyvinvointia ja
mikä siinä on jo hyvää. Teimme paljon ryhmätöitä ja oli kiva tutustua Pohjois-
Suomen opiskelijoihin. Yhtenä iltana menimme ulkokotaan, jossa teimme
muurinpohjalettuja ja tehtiin porukassa asioita.

Meitä lähti reissuun 3 toisen vuoden opiskelijaa, 2 opettajaa ja koulumme rehtori.
Saimme hyvän majoituspaikan ja matkat, jotka tekivät reissusta todella mukavan.
Oli paljon omaa vapaa aikaa. Kaikki koulut esittelivät myös oman koulunsa ja
heidän toimintansa muille power-point esitysten avulla.

(Teksti: Oona, Aino ja Ida)

30.9. konsertti käynnisti lukion livetapahtumavuoden

Pitkään odotetut lukion omat konsertit käynnistyivät jälleen lokakuun lopussa Mediateekissä. Koronarajoitusten
helpotuttua pääsimme taas nauttimaan live-esitysten energiasta täysillä, ja Mediateekki olikin täynnä yleisöä.
Konsertissa esiintyivät uudet musiikin erityisen koulutustehtävän opiskelijat vuosimalia 2021 ja vanhat konkarit
kakkosten bändeistä. Illan aikana kuultiin ja nähtiin upeita ja monipuolisia esityksiä: laulua, soittoa, sanataidetta
ja tanssia.  (Kuva: Eelis Kanerva)
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Halussa panostetaan ohjaukseen

Ohjaus mielletään usein opinto-ohjaajan antamaksi ohjaukseksi, vaikka sitä antavat ryhmänohjaajat,
aineenopettajat, rehtori ja koko henkilökunta. Opinto-ohjaajina ovat Halussa toimineet Katri Weiste ja Arja
Nikkanen. Opinto-ohjauksen ajat ovat olleet kysyttäjä ja opiskelijat ovat varanneet aikoja opintosuunnitelmien
päivittämiseksi, yo-suunnitelmien tekoa varten sekä jatko-opintoja silmällä pitäen.

Opinto-ohjausta on annettu sekä opinto-ohjauksen opintojaksoilla (OP1, OP02 ja LVOP01), sekä pienryhmissä että
henkilökohtaisesti. Yläkoululaiset pääsivät jälleen tutustumaan Haluun, kun saimme taas toteuttaa ysien
esittelypäivät koululla. Esittelyilta järjestettiin Teamsin kautta.

Studia-messut 24.11.

Abit pääsivät jälleen koronatauon jälkeen osallistumaan
Studia-messuille Helsinkiin. Studia on Suomen suurin opiskelu-
ja uratapahtuma. Studiassa näytteilleasettajina ovat lähes
kaikki Suomen yliopistot ja ammattikorkeakoulut sekä osa
ammattiopistoista. Tapahtumasta löytyy myös runsaasti tietoa
ulkomailla opiskelusta.

Starttasimme aamutuimaan Studiaan koulun
pihasta kahden bussilastillisen voimin ja
vietimme retkellä koko päivän. Abit saivat
messuilta matkaansa karkkien, kynien ja
heijastimien lisäksi kullan arvoisia ideoita ja
uunituoretta, juuri painosta tullutta tietoa
erilaisista jatko-opintomahdollisuuksista.

Studian lisäksi abeilla ja myös kakkosilla oli
kolmannen periodin aikana mahdollisuus
osallistua useisiin eri alojen esittelyihin. Opot
järjestivät abeille myös eri alojen polkuja,
joiden kautta oli mahdollisuus tutustua
syvällisemmin itseä kiinnostaviin
alavaihtoehtoihin.

(Teksti ja kuvat: Katri Weiste)
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Tyylillä ja taidolla: HALU and PMO GOES JAZZ –konsertti Sampolassa 30.11.

Hatanpään lukion ja Pirkanmaan musiikkiopiston yhteiskonsertissa
Sampolan salissa päästiin kuulemaan musiikillisia taidonnäytteitä
yhteensä jopa sadalta opiskelijalta.  Tänä vuonna intohimoiset,
taitavat ja tyylikkäät opiskelijat opettajineen veivät meidät
marraskuiselle matkalle Jazzin kiehtovaan maailmaan.  HALU and
PMO goes JAZZ –suurkonsertissa tyylinsä ja taitonsa yhdistivät
Hatanpään lukion orkesteri, Samsara-kuoro sekä PMO Big Band. Illan
aikana kultiin jazzin, R’n’B:n, funkin ja hiphopin todellisia
klassikkobiisejä, joita ovat tehneet tunnetuksi esimerkiksi Paul Anka,
Frank Sinatra, Ray Charles, Alicia Keys ja Tower of Power. Osa
konsertissa kuultujen kappaleiden sovituksista oli Saku Järvisen ja
Lauri Pulakan käsiälaa, osa alkuperäisiä sovituksia.

PMO Big Bandia johti illassa Saku Järvinen. Hatanpään lukion
orkesteria johti musiikin lehtori Anu Rasimus ja Samsaraa Anu
Rasimus yhdessä musiikin lehtori Aki Lahnajoen kanssa. Kappaleiden
laulusolistit olivat Samsara-kuoron riveistä, ja heidän
sparraamisestaan vastasivat puolestaan Lauri Pulakka ja muut
musiikkiopiston lauluopettajat. Suuren kokoonpanon jazz-konsertin
järjestäminen on ollut lukiollamme jo monivuotisena haaveena,
mutta riittävää määrää puhallinsoittajia on ollut vaikeaa löytää.
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Yhteistyö musiikkiopiston kanssa onkin tarjonnut tähän
aivan uusia mahdollisuuksia, ja yhteistyö luultavasti
myös tiivistyy ja helpottuu tulevaisuudessa, kun
Hatanpään lukio muuttaa Pyynikintielle.

Marraskuun konsertti tarjosi kuulijoilleen todellista
musiikin juhlaa. Opiskelijoiden intohimo ja into välittyi,
ja illan tunnelma oli upea. Illan eteen oli selvästi
puurrettu paljon, ja tehty työ näkyi ja kuului energisissä
esityksissä. Elävän musiikin taika tuntui erityisen
tenhoavalta pitkien poikkeusolojen jälkeen.

 "On olennainen osa musiikkikasvatustyötä, että
opiskelijat pääsevät esiintymään livenä ihan oikealle
yleisölle, ja että myöskin opiskelijoiden huoltajat ja
ystävät pääsevät näkemään kursseilla tehdyn kovan
työn hedelmiä", iloitsi musiikin opettaja Anu Rasimus.

(Kuvat: Veera Hyvärinen, teksti: Jaana Viskari, Aimo
Laitamo. Lehtikuva: Aamulehti)



Syksyn ylioppilasjuhlaa ja itsenäisyyspäivää juhlittiin 3.12.

Syksyn 2021 ylioppilasjuhlaa ja 104-vuotiaan Suomen
itsenäisyyttä juhlistettiin 3.12. Hatanpään koulun salissa.
Ylioppilaiden nimet on julkaistu sivulla 4.

Hatanpään lukion syksyn 2021 kahtakymmentä upeaa uutta
ylioppilasta juhlittiin perinteisen näyttävissä ylioppilasjuhlissa.
Juhlat voitiin järjestää koronapassilainsäädännön turvin - juhliin
osallistuvilta yli 16-vuotiailta perheenjäseniltä ja ystäviltä
tarkistettiin koronapassit koulun aulassa. Lukion opiskelijat ja
henkilökunta osallistuivat koulu- ja työpäivänsä ohessa, joten
heidän koronapassejaan ei tarkastettu.

Juhlan ohjelmassa kuultiin säveliä syksyn HALU and PMO Goes
Jazz - suurkonsertista ja muistettiin edesmennyttä runoilija Kirsi
Kunnasta Satuprinsessojen runoesityksessä. Uusien
ylioppilaiden hienossa musiikkiesityksessä muisteltiin
potpurissa menneen kolmen ja puolen vuoden musiikin laajaa
kirjoa. Uuden ylioppilaan koskettavan puheen piti Alina Lukin.

Kiitos kaikille upeille esiintyjille, juhlan organisoijille sekä vielä
kerran onnea uusille ylioppilaille!

(Teksti: Ville Vuorisalmi, kuvat: Elina Lehto)
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Joulutunnelmaa ja tonttuilua
Tampereen joulutorilla

Hatanpään lukio on tuottanut ohjelmaa ja näytelmiä
Tampereen joulutorille vuodesta 2012 asti. Niin tänäkin
vuonna. Mukana torilla oli ihastuttava joukko tonttuja ja
prinsessaoja!

Kuvissa 21D- ja 21C -ryhmien
ihania joulutonttuja ja
satuprinsessoja: Iines Perkka,
Hilla Tuomisto, Fadoua
Laouini, Eva Alhorinne, Tuike
Hariola, Nasi Gagua, Lilja
Kivelä ja Risto Salminen.

Kirjavinkki:

Mikko Närhen ja Rami Lehtisen joulukuussa
julkaistussa teoksessa ”Ihania joulutarinoita
Tampereen joulutorilta” kerrotaan myös
Hatanpään lukion joulutoriperinteestä!
Mukana myös paljon kuvia vuosien varrelta.



Penkkareita juhlittiin tänä vuonna kahdessa
osassa

Penkkareita vietettiin 10.2.2022 ainoastaan omalla lukiolla. Perinteinen
penkkariajelu Tampereen keskustassa siirrettiin koronapandemian vuoksi,
ja ajelulle abit pääsivät maaliskuun päätteeksi 31.3.

Helmikuun tilaisuudessa abit viihdyttivät lukiolaisia ja opettajia huikealla
Abishowlla, jota päästiin katsomaan yhdessä koko koulun voimin. Show
sisälsi muun muassa perinteisen abivideon, musiikkiesityksen, opettajille
suunnatun tiukan Kahoot –visailun ja abien oman abigaalan
kunniapalkintoineen. Abeille kiitos mukavista penkkaripäivistä!

(Teksti: Ville Vuorisalmi, Kuvat: Ville Vuorisalmi ja Elina Lehto)
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Luonnontieteitä luokassa ja sen ulkopuolella
2021-2022

Luonnontieteellisten aineiden opiskelua Hatanpään lukiossa esiteltiin 9.
luokkalaisille 2. kerroksen aulassa. Esillä oli opiskelijoiden tekemiä
solumalleja ja mikrobiologian viljelytutkimuksia. Luonnontieteitä
opiskellaan niin luokassa, verkossa kuin lähiympäristössäkin.
Maantieteen, kemian ja fysiikan opetuksessa teimme kansainvälistä
yhteistyötä esim. ERASMUS-projektin puitteissa, jossa käsiteltiin
ilmastonmuutosta ja kestävää kehitystä.

Mukana luonnontieteellisten aineiden tunneilla on ollut
opetusharjoittelija Valtteri Hautanen, joka valmistui ylioppilaaksi
Hatanpään lukiosta vuonna 2015. Valtteri on seurannut opetusta ja
pitänyt itse biologian ja maantieteen oppitunteja ja auttanut monin tavoin
opiskelijoita myös tietoteknisissä asioissa.  Tämä on tuonut piristävää
vaihtelua oppitunteihimme!

Elokuussa perinteinen Seitsemisen vaellus vaihtui ruskaretkeksi
Iidesjärvelle. Ekologiankurssilaiset tutustuivat kaupunkiekologiaan ja
matkan varrella ja väriloisto oli kuin Lapissa! Pahalammen rannalla
tarkkailtiin veden laatua ja Iidesjärvellä linnustoa. Maantieteen ryhmä
perehtyi geokätköilyyn lähimaastossa ja yksi kätkö löytyi arboretumiin
johtavan kaarisillan alta. Kyseinen kaarisilta on nyt purettu ja tilalle on
rakennettu uusi jykevämpi puusilta. Saa nähdä onko kätkö säilynyt?

Biologian tunneilla harjoiteltiin mikroskooppipreparaattien valmistusta,
bakteeriviljelyjen tulkintaa, solujen mallintamista ja hormonien
vaikutusmekanismeja pelin avulla. Mikrobiologian opintojaksolla
tutustuttiin Viinikanlahden puhdistamolla jäteveden käsittelyprosessiin.
Elämä ja evoluutio opintojakson päättöviikolla saimme opastuksen
Vapriikissa olleeseen näyttelyyn “Apinat-kädellisten tarina”.  Fysiikan ja
kemian tunneilla oli myös jatkuvasti paljon erilaisia käytännön
harjoituksia.

Lähiretkikohteita Iidesjärven ja Hatanpään arboretumin lisäksi olivat
Pyynikinharju, Kalevankangas, Ahlmanin oppilaitos, Peltolammin-
Pärrinkosken luonnonsuojelualue, joiden ekologiaan perehdyttiin
soveltavalla "tunne oma ympäristösi" opintojaksolla sekä teoriassa että
käytännössä. (Teksti ja kuvat: Elina Lehto)



Samba workshop 18.3.2022,
Opettajana Sami Kontola

MMP6 Maailmanmusa-kurssilaiset (20CD) ja musaopet Anu ja Aki
saivat osallistua lämminhenkiseen, yhteisölliseen ja opettavaiseen
samba workshopiin sambataitaja Sami Kontolan opastuksessa.

Workshopissa soitettiin erilaisia sambarytmejä autenttisin
sambasoittimin. Sami Kontola on muuten samban maailmanmestari
vuodelta 2016! (Sambakoulu Mangueira Rio de Janeiro)

(Teksti ja kuvat: Anu Rasimus)

Kuvassa maailmanmusakurssilaiset ja Sami Kontola
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Pyynikintie 2:een kesällä 2025, talon perusparannus hyvässä vauhdissa

 Pyynikintie 2:n kiinteistön perusparannus on edennyt
suurin askelin lukuvuoden aikana. Tuloksena melkein
25:n miljoonan euron urakasta kaupunkiin valmistuu
historiallisin kuorin koristeltu moderni koulurakennus.
Ensimmäiset käyttäjät pääsevät taloon syksyllä 2023.
Hatanpään lukion pysyvä muutto kiinteistöön tapahtuu
kesällä 2025.

Perusparannuksen suunnittelijana on toiminut
helsinkiläinen Arkkitehdit von Boehm – Renell. Työn
tilaajana toimii Tampereen kaupungin tilapalvelut ja
pääurakoitsijana R4 Korjausurakointi Oy. Tulevana talon
käyttäjänä olemme päässeet vaikuttamaan hyvin – talon
kerrokset 2-4 valmistuvat lukiokoulutuksen ja Hatanpään
lukion toiveiden ja tarpeiden mukaisiksi.

Lukuvuoden aikana talon uusittavat rakenteet on
purettu. Historiallinen orgaaninen eristemateriaali
poistetaan välipohjia myöten, millä varmistetaan
sisäilman puhtaus. Talvella talo verhottiin
rakennustelineisiin, jotta rappaus ja uusinnat voidaan
uusia parhaalla mahdollisella tavalla. Uuden rakennustyö
on jo alkanut talon ylimmissä kerroksissa.

Päättyvän lukuvuoden aikana Hatanpään lukion
henkilökunta on päässyt vaikuttamaan mm. kalustuksen
suunnitteluun. Kalustamisen lähetekeskustelu käytiin
huhtikuussa 2022. Tulevana syksynä suunnitelman
tarkentuvat ja päätökset kalustehankinnoista tehdään.

Kiinteistön pohjakerrokseen valmistuu Wivi Lönnin koulun käsityön ja kotitalouden luokat. Pohjakerroksessa ja 1.
kerroksessa on lisäksi tilat 12-luokkaisen alakoulun väistötiloiksi. Suunnitelman mukaan kukin väistävä koulu toimii
tiloissa aina n. puolentoista vuoden ajan. 1-kerrokseen sijoittuvat lisäksi opiskeluhuollon tilat.  Talon 1.
kerroksessa on lisäksi suuri yhteinen kouluravintola, sekä noin 400-henkisen yleisön vetävä Monitoimitila.

Monitoimitila suunnitellaan Hatanpään lukion Musiikin ja musiikkiteatterin tarpeisiin. Tilassa voidaan järjestää
konsertteja ja esimerkiksi syksyn ylioppilasjuhlat. Kevään lakkiaiset ja vanhojen tanssit järjestettäneen jatkossa
talon ulkopuolella vuokratiloissa - näin toimivat useimmat muutkin lukiot.

Lukion pääkerrokset ovat talon 2. ja 3. kerroksessa. Toiseen kerrokseen sijoittuvat äidinkielen ja kirjallisuuden sekä
matematiikan ja luonnontieteiden opetus sekä lukion hallinto. Opiskelijakunta saa oman kokoustilansa ja
Loungensa.

Kolmannessa kerroksessa sijaitsevat reaaliaineiden, vieraiden kielten sekä kuvataiteen opetustilat. Useat tiloista
ovat yhdisteltäviä tai jaettavia mahdollistaen joustavan käytön. Toisaalta ylioppilastutkinnon päivinä luokat
voidaan avata suuriksi yhteisiksi koetiloiksi. Liikuntasali ja musiikkiteatterin luokka muodostavat oman
liikunnallisen solunsa, jossa mahdollisestaan suurempienkin ryhmien liikunta ryhmää eri tiloihin jakaen.

Neljännen kerroksessa ovat musiikin tilat. Kaksi suurta luokkaa studioineen ja muine oheistiloineen mahdollistaa
laajan musiikkitoiminnan. Bänditiloja on lisäksi kiinteistön kellarikerroksessa. (Teksti ja kuva Ville Vuorisalmi)
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HaluFestEtkot GLivelabissa 4.5.

Hatanpään lukion tuotantokurssi järjesti keväällä perinteiselle Halufest-festivaalille ennakkoklubin yhdessä G
Livelabin kanssa. Esiintymässä oli kolme lukiolaisbändiä/artistia: räppäri Hobiitti, punk/grungebändi Suite Green
sekä pop/rock-bändi Simo Huominen. Ulkopuolisena pääesiintyjänä kuultiin tänä vuonna kovassa nosteessa
ollutta Arppaa!

 Halufest-etkoklubi on nuorille suunnattu uusi ikärajaton tapahtuma, jossa esiintyvät Suomen suosituimpiin indie-
artisteihin lukeutuva Arppa sekä Hatanpään lukion opiskelijoiden bändit Simo Huominen, Suite Green sekä
Hobiitti! Tapahtuman tuottavat yhteistyössä G Livelab Tampere ja Hatanpään lukio.

Arppa on skeittari ja laulutyöläinen, jonka juuret ovat vahvasti Kokkolan Ykspihlajassa, jonne myös moni hänen
teoksistaan sijoittuu. Hänen sävellyksensä ovat ajattomia ja tekstit pieniä tuokiokuvauksia. Arppa on julkaissut
kaksi kehuttua albumia (Laavalamppuja, 2020 sekä Kinovalon alla, 2021) ja on noussut viime aikoina yhdeksi
Suomen suosituimmista indie-aristeista.

Arpan lisäksi Halufest-etkoklubilla lavalle nousevat lukiolaisten omista bändeistä pop-rockia soittava Simo
Huominen, punk-yhtye Suite Green sekä rap-artisti Hobiitti. Hobiitti on nuori tulokas, joka haluaa pitää homman
rehellisenä. Jo ilmiöksi muodostunut styge ”HUTSU”, sai Hobiitin musiikin soimaan ystäväpiirin ulkopuolella.
”Haluan, että mun musa otetaan tosissaan ja että sillä olis aina joku merkitys”, toteaa Hobiitti.

Suite green on vuonna 2019 perustettu Tamperelainen bändi, jonka musiikki on ottanut vaikutteita pääosin pop-
punkista, grungesta sekä indie/alternativesta. Simo Huominen on muutaman lukio-opiskelijan musiikillisen
innostuksen synnyttämä poprock-yhtye Tampereelta.

Halufest-etkoklubi suunnitellaan ja toteutetaan tiiviissä yhteistyössä musiikkiklubin ja lukion
tapahtumatuotantokurssin opiskelijoiden välillä. G Livelab näkee yhteistyön nuorten kanssa tarpeellisena:
– Hienoa päästä tekemään tapahtuma yhdessä lukiolaisten kanssa. Uusien elävän musiikin yleisöjen
kasvattaminen on G Livelabille tärkeä asia, ja voimme oppia toisiltamme paljon. Tapahtuma on muiden
tapahtumiemme tavoin ikärajaton. Toivon, että saamme kaupungin lukioikäiset sankoin joukoin liikkeelle, kertoo
G Livelab Tampereen vastaava tuottaja Jaani Haapasalo. (Teksti: Anu Rasimus)
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Monta syytä juhlaan: haastateltavana vuoden synttärisankarit Tuija ja Sirpa

Hatanpään lukiossa juhlittiin syksyllä kahdesti komeita pyöreitä vuosia, kun ruotsin ja englannin lehtori Sirpa
Ruhanen täytti 60 vuotta ja vastikään keväällä virka-apulaisrehtoriksi valittu Tuija Leppäharju täytti 50 vuotta.
Molemmat synttärisankarit ovat lukiomme voimahahmoja, ja työskennelleet talossa pitkään ja omistautuneesti.
Sirpa on tullut ruotsin ja englannin opettajaksi Hatanpään lukioon vuonna 1995, ja Tuija äidinkielen opettajaksi
vuonna 1999.

” Tältä taipaleelta on jäänyt mieleen hyvin paljon merkityksellisiä hetkiä. Parhaiten mieleen jääneitä muistoja ovat
tuottaneet muun muassa suurimmat tapahtumat ja musikaalit, musiikkiteatterilinjan perustaminen ja

erityistehtävästatuksen saaminen”, kertoo
Tuija. Myös aiemmasta Hatanpään koulusta
omaan koulurakennukseen muuttaminen ja
lukiotilojen suunnitteleminen alusta asti ovat
olleet virstanpylväitä, jotka ovat jääneet hyvin
molempien mieleen.

”Kyllä se suurin mieleen jäänyt hetki on ollut
minullekin muutto omaan taloon Hatanpään
koulurakennuksesta”, muistelee Sirpa.

Hatanpään lukio on jo pitkän uran talossa
tehneelle Sirpalle ja Tuijalle rakas ja
merkityksellinen työyhteisö. Kummankaan ei
tarvitse miettiä pitkään vastausta
kysymykseen, mikä tekee juuri tästä lukiosta
erityisen.

”Parasta täällä on yhteisöllisyys ja
yhteisöllisyyden poikkeuksellinen voima,
jonka tällainen pienempi yksikkö
mahdollistaa. Opettajat ovat täällä
sitoutuneita työhönsä ja tekevät sitä koko
sydämellään, heillä on suuri halu ottaa
opiskelijat mukaan osaksi yhteisöä.”

”Yhteisöllisyys, ehdottomasti. Työyhteisö on
täällä hyvin yhteen hioutunut porukka, johon
tulee aina sopiva määrä uusia ihmisiä
mukaan. Vireä porukka, voisi sanoa! Oma
lukio on se tärkeä”, täydentää Sirpa.

Yhteisöllisyys on tärkeä työskentelyn
kulmakivi lukion arjessa. Esimerkiksi
musiikkiteatterilinjalla on ollut alusta asti
tärkeänä ydinajatuksena se, että kaikki
pääsevät mukaan tekemään, ja että täällä
ollaan opettelemassa yhdessä. Myös
opiskelijoille syntyy usein vahva side kouluun,
ja monet pitävätkin yhteyttä tai poikkeavat
käymään vielä valmistumisen jälkeenkin.
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”On tärkeää, että täällä opetellaan yhdessä. Voi yrittää ja epäonnistua,
ja sitä kautta kehittyä, mikä toivottavasti siirtyy asenteeksi myös
muuhun elämään”, kuvailee Tuija musiikki- ja musiikkiteatterilinjan
toimintaa.

Tuija onkin tehnyt pitkäjänteistä työtä paitsi äidinkielen ja kirjallisuuden
opettajana, myös musiikkiteatterilinjan parissa ja nyt viime vuosina
apulaisrehtorina. Tänä keväänä hänet valittiin virallisesti myös virka-
apulaisrehtorin virkaan. Hatanpään työyhteisö onnittelee Tuijaa ja koko
koulua erinomaisesta valinnasta!

Sirpa puolestaan on tehnyt pitkään omistautunutta työtä englannin ja
ruotsin opettajana, ja osallistunut aktiivisesti muun muassa
kansainvälisiin projekteihin. Hän on kuuleman mukaan tullut tunnetuksi
myös ryhmänohjaajana, jonka ryhmänohjauksissa kaikki käyvät
tunnollisesti.

Kulunut lukuvuosi on ollut monella tapaa erityinen vuosi, joka on tuonut
tullessaan monenlaisia muutoksia. ”Tästä vuodesta on jäänyt mieleen
paitsi aivan ihana uusi ryhmänohjausryhmäni, myös uudet muutokset,
kuten opetussuunnitelman uudistuminen ja uudet oppimateriaalit.
Hyvin erilainen vuosi”, kuvailee Sirpa. ”Monien vuosien jälkeen
virkanimike muuttuu opettajasta nyt apulaisrehtoriksi. Onhan se iso
muutos, vaikka näitä töitä on tehtykin jo muutaman vuoden”, summaa
Tuija kevättunnelmiaan.

Tuijalla ja Sirpalla on paljon muisteltavaa taipaleeltaan Hatanpään
lukiosta, mutta myös paljon odotuksia tulevaisuudelta. Molemmille
lähitulevaisuudessa häämöttävä muutto Pyynikintien tiloihin on

erityinen tapahtuma, sillä
Pyynikintie 2:n koulurakennus on
molemmille tärkeä osa myös heidän omaa opiskeluhistoriaansa. Tuija kertoo
osallistuneensa Pyynikintien rakennuksen yläkerrassa muun muassa
opettajan soveltuvuustesteihin. Paikka on jäänyt opiskeluajoilta hyvin
mieleen omine erityislaatuisuuksineen.

Myös Sirpalle rakennus on tuttu opiskeluajoilta. ”Odotan, että pääsen
viettämään työurani lopun samassa rakennuksessa, jossa opiskelin tätä
varten 80- ja 90-luvuilla”, hän sanoo.

”Muutto eri puolelle kaupunkia ja isompaan yksikköön tuovat tullessaan kyllä
monenlaista muutosta. Moni asia on nyt murroksessa. Toivon, että tulevista
vuosista saadaan kaikki hyvä irti”, toivoo Tuija.

Kuvat: Tuijaa juhlittiin koululla 10.9 ja Sirpaa 14.9.2021.

(Teksti: Jaana Viskari, kuvat: Elina Lehto)

27



Teuvo-musikaali: ojanpohjalta onnistumisiin ja tähtiin

Hatanpään lukion pitkää musikaaliperinnettä
jatkettiin vuonna 2022 valmiiseen Leevi and the
Leavingsin musiikkiin yhdistetyllä Teuvo-
tarinalla.

Maaliskuussa 2022 uutisoitiin The Leavingsin
kadonneesta, sattumalta löydetystä VHS-
videosta. Timo-Kalevi Forssin kirjassa Leevi and
The Leavings-Hittitehtaan tarina kuvataan
yhtyeen mystistä historiaa:
keikkailemattomuutta ja lupauksia suuresta
elokuvasta. Laululyriikan ronskius ja raadollisuus
innoittivat myös lukiolaisia kirjoittamaan
käsikirjoituksen devising-tekniikalla (eli musiikin
tunnelmista ideoidaan yhdessä päättömiäkin
tarinoita).

Taas tuli todistettua se, että
musikaaliprojekti vaatii hurjan määrän
työtunteja niin opiskelijoilta kuin
opettajiltakin. Käsikirjoituttamisen lisäksi
monta eri osa-aluetta muodostaa lopullisen
kokonaisuuden: musiikin harjoituttaminen,
sovittaminen, roolitus, ilmaisun hiominen,
lavastus, visualisointi, puvustus, ääni- ja
valotekniikka, koreografia ja vieläpä
kokonaisuuden suunnittelu osaksi lukiolaisen
arkea.

Suuret projektit ovat tapa oppia työelämää
varten paineensietokykyä, yhteistyötaitoja,
tunnetaitojen kehittämistä ja ammatillisia
taitoja. Musikaaliopettajat kiittävät
opiskelijoita ja koko Halun väkeä musikaalin
mahdollistamisesta. ”Teuvo, ota meidät
kyytiin!”

(Teksti ja kuvat: Tuija Leppäharju, Anu
Rasimus, Aki Lahnajoki ja Aimo Laitamo)



Halussa on aktiivista Erasmus-
toimintaa

Kansainvälisyys on tärkeä osa Hatanpään lukion
toimintaa. Monikielisyys ja globaalit vaikutteet
ovat osa arkea ja koskettavat kaikkia. Euroopan
Unionin rahoittamissa Erasmus+ hankkeissa sekä
opiskelijoiden että henkilökunnan on
mahdollista tutustua eurooppalaisten koulujen
hyviin käytäntöihin ja kaikkia koskettaviin
ajankohtaisiin teemoihin kuten kestävään
kehitykseen.  Hatanpään lukiosta tuli vuoden
2022 alussa Erasmus-akkreditoitu koulu.
Yhteistyö eurooppalaisten koulujen kanssa on
entistä helpompaa ja saimme jo tässä vaiheessa
kaksi uutta yhteistyökoulua Espanjasta.

Tänä lukuvuonna suurin osa Erasmus-toiminnasta toteutui edelleen etänä, mutta henkilökunnan kurssi- ja Job
Sgadowing - matkat olivat mahdollisia jo syksyllä 2021. Syyskuun alussa koulussa vieraili pitkästä aikaa italialaisia
opettajia tutusta yhteistyökoulusta Cuneosta.  Opiskelijat pääsivät matkalle viimein huhti- ja toukokuussa, kun
Erasmus+ projektit Living Environment ja New Lifestyle osallistuivat Saksassa Erasmus-viikoille. Molemmissa
hankkeissa on mukana tuttuja yhteistyökouluja: Ventspils 4. vidusskola Latviasta, Gymnasium Carolinum Saksan
Neutsrelitzista, Liceo Peano Pellico scientifico et classico Cuneosta Italiasta sekä Støvring Gymnasium Tanskasta.

New Lifestyle due to the climate change – projektin aiheena on elämäntavan muuttaminen kestävämmäksi.
Saksan matkalla 24.-30.4.2022 tutustuttiin uusiutuviin energiamuotoihin ja otettiin tuntumaa kestävään
liikkumiseen pitkällä pyöräretkellä, jonka aikana vierailtiin mm. aurinkopaneelipuistossa, biokaasua tuottavalla
maatilalla ja ekososiaalisella osuuskuntatilalla. Matkan paras kokemus monien mielestä oli vierailu Berliiniin ja
toiminnallinen päivä Neustrelitzin tiedekeskus Leeassa.

Living Environment in the European Regions – projekti tutustui puolestaan 15.-20.5.2022 Saksassa ympäristön
hyvinvoinnin lähteenä.  Molemmissa hankkeissa alkoi muodostua jo rutiiniksi toteuttaa Erasmus-viikkoja etänä.
Hatanpään lukio järjesti lokakuussa 2021 New Lifestyle-hankkeen etäviikon, jossa yhteistyökoulujenopiskelijat
vertailivat kestävää elämäntapaa kuten kierrätystä ja energiansäätöä eri maissa. Living Environment-projektissa
Halu järjesti etäviikon, jonka aiheena oli ääni, Sound, osana lähiympäristöä.   Etätehtävissä oli mukana laaja joukko
Halun opiskelijoita eri opintojaksoilta. Jatkossa hankkeissa yhdistetään sekä etä- että lähitapaamisia: mikään ei
voita oikeaa tutustumista kasvokkain, mutta etänä kansainvälisyys tulee osaksi aivan tavallisia
opintojaksoja. Tulevaisuudessa Erasmus-matkustaminen on muutakin kuin lentämistä, sillä hankkeissa on
mahdollista saada matkaa lisätukea ja enemmän aikaa, jos matkustustapa on ilmastoystävällinen.

New Lifestyle –hankkeessa Halun opiskelijat
(kuvassa ylhäällä) saivat todistukset
osallistumisesta Neustrelitzin Leea-keskuksen
järjestämiin aktiviteetteihin, joiden aiheita oli
uusiutuva energia ja ilmastonmuutoksen torjunta.
Leeassa vertailtiin myös osallistujamaiden Saksan,
Latvian, Tanskan ja Suomen hiilijalanjälkeä.

LUVA-ryhmä (kuvassa alhaalla) osallistui kahteen
Living Environment –hankkeen etäviikkoon.
Luvalaiset osallistuivat myös koulun uusien
esittelydiojen kuvitukseen.  (Teksti ja kuvat: Mari
Vares)



Kehityspsykologiaa yhteistyössä alakoulun kanssa

Kehityspsykologian ja
sosiaalipsykologian kursseilla on tehty
tänä vuonna tiiviisti yhteistyötä
naapuriin muuttaneen Härmälän
alakoulun kanssa. Sosiaalispykan
kurssilaiset keräsivät syksyllä
kyselytutkimuksella tokaluokkalaisten
mielipiteitä siitä, millaisia lukiolaiset
oikein ovat. Kyselyiden avulla opimme,
että lukiolaiset tunnistaa nahkatakista
ja energiajuomista, sekä siitä, että ne
puhuvat matikasta ja rakkaudesta.
Ruokalassa jännittää, jos ne tulevat
samaan pöytään ja joskus käytävällä ne
saattavat vähän töniä, mutta
useimmiten kuitenkin ovat onneksi
kilttejä ja potkaisevat vaikka pallon
takaisin tai auttavat tarjottimen kanssa.

Kun näin oli selvitetty se, mitä meistä
oikein ajatellaan tien toisella puolen, oli
keväällä hyvä siirtyä meidän lukion tokaluokkalaisten kanssa tapaamaan näitä vähän pienempiä tokaluokkalaisia
livenä. Ensimmäisen kehityspsykan kurssin aikoihin jylläsi vielä korona, joten yhteinen kerta sisälsi leikkejä ulkona
sekä pientä haastattelua siitä, millaista on oikeastaan olla tokaluokkalainen ja mikä on esimerkiksi elämän
tarkoitus. Keväämmällä seuraavan kehityspsykan kurssin kanssa päästiin sitten jo sisätiloissa tekemään
tunnetaitoharjoituksia, joita lukiolaiset olivat alakoululaisille suunnitelleet.

Pienten kanssa touhuaminen antoi oivan mahdollisuuden muistella sitä, millaista oli lapsena ja miten
tokaluokkalainen maailmaa hahmottaa, siis psykologian ydinasioita. Pääsimme harjoittelemaan myös ryhmän
ohjaamista, leikittämistä ja lasten kanssa toimimista – taitoja joista elämässä on varmasti iloa ja hyötyä
jatkossakin. Ja ehkä myös hieman hälvensimme niitä lukiolaisiin liittyviä jännityksiä naapurissa, aika tavallisia
ihmisiä ne lukiolaisetkin sittenkin ovat. (Teksti ja kuvat: Karoliina Suoniemi)

Kuvissa kehityspsykologian
kurssilaisia jututtamassa
naapurikoulun pikkuväkeä
alakoululaisia.
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Konserttimatka Kööpenhaminaan
24.4.-28.4.2022

Hatanpään lukion musiikin erityisen koulutustehtävän
opiskelijaryhmä teki konserttimatkan Tanskaan 24.4.-
28.4.2022. Matkalla konsertoitiin Frederiksbergin
lukion opiskelijoiden kanssa keskiviikkona 27.4.2022.
Matkalle osallistui 18 opiskelijaa ja kaksi opettajaa.

Saavuimme Kööpenhaminaan sunnuntaina 24.4.
Majoituimme yhdessä opiskelijoiden kanssa Cabinn
Copenghagen hotelliin. Saapumispäivänä tutustuimme
yhdessä kaupunkiin ja illalla kävimme yhteisellä
illallisella. Seuraavan päivänä vierailimme Musiikki-
museossa, jossa opas piti meille klassisen musiikin
workshopin. Iltapäivällä opiskelijat majoittuvat
Frederiksbergin lukion opiskelijoiden koteihin.

Viikon aikana harjoittelimme konserttia varten lukiolla
keskiviikon konserttia varten lukuisia tunteja ahkerasti
ja keskittyneesti Suomi-Tanska bändeissä ja isona
kuorona. Lisäksi opiskelijat viettivät aikaa tutustuen
majoittajien perheisiin.

Keskiviikko-iltana meillä oli mahtava ja hienosti
onnistunut konsertti. Ennen konserttia järjestettiin
lukiolla yhteinen illanvietto hyvä ruuan ja yhteislaulun
merkeissä.

Yhteistyökumppanit Frederiksbergin lukiossa ovat
Søren Hein Christiansen ja Peter Toft.  Frederiksbergin
lukion opiskelijaryhmä tekee vastavierailun
Tampereelle syksyllä 2022.

(Teksti ja kuvat: Anu Rasimus ja Aki Lahnajoki)

31



Upeat, keväiset Vanhojen tanssit 13.5.

Pandemian takia myöhäiskeväälle siirrettyä ja hartaasti odotettua ja harjoiteltua Vanhojen päivää päästiin
viettämään kesäisissä, toukokuisissa tunnelmissa. Kauniit, komeat, viehättävät vanhamme loistivat kilpaa kesäisen
auringon kanssa perjantaina 13.5. Aamupäivällä tanssit esitettiin oman lukion väelle, ja illalla Vanhojen
toimikunnan kauniiksi loihtima tanssisali täyttyi aivan täyteen tanssijoiden perheenjäsenistä ja läheisistä.
Tunnelma oli vertaansa vailla!

Tansseja ohjasi perinteiseen tapaan liikunnanopettajamme Mirva Ikola. Päivän ja illan musiikista vastasi lukion
oma, vaikuttava vanhojentanssiorkesteri musaopettajiemme Anu Rasimuksen ja Aki Lahnajoen luotsauksessa.
Kiitos hienosta päivästä ja illasta, upeat kakkoset, oivallinen orkesteri ja päivän onnistumisesta vastanneet
opettajat!

 (Teksti: Jaana Viskari, kuvat: Elina Lehto, Ville Vuorisalmi, ryhmäkuva: Kuvaverkko)
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Ylös ja ulos! Ulkoilun ja yhdessäolon iloa
liikuntailtapäivässä 10.5.

Keväistä liikuntailtapäivää vietettiin viileähkössä mutta onneksi sateettomassa säässä
10.5. Liikkuva lukio -työryhmän organisoimaa toimintaa oli tarjolla moneen makuun.
Kakkosten vanhojentanssikurssille osallistuvat hioivat tanssitaitojaan vielä
loppuviikkoa varten ja muut opiskelijat ja opettajat jalkautuivat iltapäiväksi erilaisten
aktiviteettien pariin: minigolfaamaan Pyynikille, kiipeilyseikkailuun Flow Parkiin,
kävelemään Ahlmanille ja lintubongausretkelle Iidesjärvelle. Lehmiäkin näkyi jo
kevätlaitumella. Olipa kiva iltapäivä, kiitos kaikille!

(Teksti: Jaana Viskari, kuvat: Elina Lehto, Marita Kontio, Karoliina Suoniemi)



Hatanpään lukio 2021-2022

Lukiossa oli syksyllä 2021 (20.9.) 383 opiskelijaa ja lukion valmistavan ryhmän opiskelijoita 13, yhteensä 396
opiskelijaa.
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Henkilökunta:

Anttila Tiina, englanti, espanja
Alapiha Annika, äidinkieli ja kirjallisuus, musiikki ja
musiikkiteatteri (virkavapaalla)
Eronen Hiski, matematiikka
Hietikko Anne-Mari, S2, äidinkieli, LUVA
Huotari Kaarle, matematiikka
Ikola Mirva, liikunta, terveystieto
Kauppinen Arto, yhteiskuntaoppi, filosofia
Kontio Marita, erityisopettaja
Korhonen Urpu-Elina, kuvataide
Kuusiaho Tuire, yhteiskuntaoppi
Lahnajoki Aki, musiikki, musiikki ja musiikkiteatteri
Laurila Vilma, uskonto, psykologia ja
elämänkatsomustieto
Laitamo Aimo, musiikkiteknologia
Lehtimäki Maija, äidinkieli ja kirjallisuus
Lehto Elina, biologia, maantiede
Leppäharju Tuija, apulaisrehtori, äidinkieli ja
kirjallisuus, musiikki ja musiikkiteatteri
Lindell Suvi, ruotsi, saksa
Nikkanen Arja, opinto-ohjaus
Nikkilä Anna, kuvataide
Nyman Pia, englanti, saksa
Pajula Marja, kemia, matematiikka
Palin Noora, maantiede
Pukkila Andrei, fysiikka ja matematiikka

Rasimus Anu, musiikki, musiikki ja musiikkiteatteri
Ruhanen Sirpa, vararehtori, ruotsi, englanti
Suoniemi Karoliina, uskonto, psykologia
Simberg Susanna, ranska, ruotsi
Vares Mari, historia, yhteiskuntaoppi
Viskari Jaana, äidinkieli ja kirjallisuus
Weiste Katri, opinto-ohjaus
Ärling Teija, äidinkieli ja kirjallisuus, S2

Rehtori Ville Vuorisalmi
Apulaisrehtori Tuija Leppäharju
Koulusihteeri Minna Laine
Koulusihteeri Katja Wiman
Vahtimestari Sami Peiponen
Lukiokuraattori Salla Kananen
Lukiopsykologi Anna-Maria Rajala
Lukiopsykologi Milja Järvelin
Terveydenhoitaja Nea Säilä
Opetusharjoittelija Valtteri Hautanen
Siviilipalvelusmies Eelis Kanerva

Kevätlukukaudella pitkiä sijaisuuksia tekivät myös
mm. Minna Eloranta, Elise Majanmaa ja Carita
Vuollet.

(Kuva: Seppälän koulukuvat)



Vares Mari, historia, yhteisling Teija, äidinkieli ja kirjallisuus, S2iskelijaa.

HATANPÄÄN LUKION
VUOSIKERTOMUS 2021-2022


