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Rehtorilta Rehtorilta

Nyt se vihdoin toteutuu! 

Voit katsoa tämän vuosikertomuksen 
sivuilta, kuinka taloa on rakennettu ku-
luneen lukuvuoden aikana. 
Lempäälän lukio muuttaa elokuus-
sa 2017 uuteen koulurakennukseen 
yhdessä Tredu Lempäälän kanssa. 
Tredun ensimmäinen vuosikurssi aloit-
taa talossa 9.8. Lukio ja Tredun kaikki 
opiskelijat kokoontuvat Erik Edner -au-
laan yhteiseen avajaistilaisuuteen 10.8. 
klo 8.30. 
 
Kampus Natura 2000 suojeluohjel-
maan kuuluvan lintujärven rannalla
 
Lukion opetussuunnitelmassa huomi-
oidaan rakennuksen hieno sijainti Ah-
tialanjärven  rannalla. Koulun katolle 
tulee sääasema ja järvelle tutkimus-
lautta, jonka avulla pystytään analy-
soimaan vesistöä. Tietoja vaihdetaan 
kansainvälisessä oppilaitosten Glo-
be-verkostossa, johon lukio kuuluu. Jär-
ven rantaan tulee lintutorni, joka toimii 

Virta-kampukselle elokuussa 2017 

myös linja-auton odotuskatoksena. 
Osa talon energiasta saadaan katolle 
asennettavista aurinkopaneeleista. 

 
Kaksoistutkinto, kursseja toisesta oppi-
laitoksesta 

Lukio- ja ammatillinen koulutus ovat sa-
man katon alla. Kampukselle tulee 3-5 
vuoden sisällä yli 400 lukiolaista ja noin 
300 Tredun opiskelijaa. Lisäksi talossa 
toimii Pirkan opisto. 
Tredussa voi opiskella liiketaloutta 
(merkonomi), sosiaali- ja terveysalaa 
(lähihoitaja), käsi- ja taideteollisuutta, 
matkailua sekä kiinteistöalaa (erityis-

ryhmä). 
Heti ensi syksystä alkaen on mahdol-
lista suorittaa kaksoistutkinto (ylioppi-
las- ja ammatillinen tutkinto kolmessa 
vuodessa). 
Toisesta oppilaitoksesta on mahdollis-
ta valita yksittäisiä kursseja. Lisäksi on 
mahdollista suorittaa koulujen yhteisiä 
ns. kampuskursseja.  
Lukioon on tulossa 130 uutta opiskeli-
jaa. Keskiarvoraja oli 7,4.  
 
Tilojen nimiä, tiloja voi myös vuokrata
 
Tilat ovat myös ulkopuolisten käytössä. 
Lisätietoja ja vuokraus Tredun tilavuok-
rauksen sivulta. Tarjolla ovat esimerkik-
si rakennuksen suuri Erik Edner -aula, 
liikuntasali Kilpukka, kuntosali Muura-
hainen ja Virta-sali, jossa Lempäälän 
kunnanvaltuusto alkaa kokoontua 
syksystä 2017 alkaen. Lukion luokkien 
nimet on saatu Ahtialanjärven luon-
nosta. 1. kerroksessa kasvit, hyönteiset, 
kalat ja äyriäiset. 2. kerroksessa linnut. 
Esim. lukion opiskelijakunta valitsi 1. 
kerroksen kokoontumistilansa nimeksi 
”Hankajalkaisäyriäinen”.

Eläkkeelle 
Lukuvuoden päätyttyä henkilökunnas-
tamme kaksi siirtyy eläkkeelle: apulais-
rehtori/opo Hannu Tiensuu ja venäjän 
ja saksan opettaja Eila Vuorinen. Mo-
lemmille suuret kiitokset Lempäälän lu-
kion opiskelijoiden parhaaksi tehdystä 
monivuotisesta työstä. 

Kiitokset kaikille lukuvuoden 2016-
2017 työstä.  

Virkistävää kesälomaa!
 
Erkki Hytönen 
Lukion rehtori
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Kansainvälisyys Kansainvälisyys

European School Network (ESN)

Lempäälän lukio on kuulunut Tampe-
reen ympäristökuntien lukioiden kan-
sainvälisyysverkostoon sen perustami-
sesta lähtien eli vuodesta 2006.  ESN 
tarjoaa opiskelijoille matalan kynnyk-
sen kansainvälistä toimintaa, esimerkik-
si teemaleirejä ja lyhyitä yksilövaihtoja. 

ESN:n tavoitteena on luoda innostava, 
avoin ja turvallinen ympäristö koulujen 
ja opiskelijoiden väliselle vuorovaiku-
tukselle ja yhteistyölle. Toiminta perus-
tuu pitkälti siihen, että toimijat tuntevat 
toisensa henkilökohtaisesti. Siksi ESN:n 
toimintaperiaatteisiin kuuluu, että ver-
koston koulujen rehtorit ja koordinaat-
torit tapaavat toisensa kerran vuo-
dessa ESN-konferenssissa. Verkoston 
kymmenvuotisjuhlakonferenssi järjes-

Kansainvälisyyttä Lempäälän lukiossa

tettiin viime lokakuussa Budapestissa. 
Neljän päivän aikana pohdittiin muun 
muassa ESN-verkoston vahvuuksia ja 
heikkouksia sekä keskusteltiin toimin-
nan arvoista. Erityisesti pohdittiin ESN:n 
kaltaisen yhteistyöverkoston merkitystä 
nykyisessä maailmantilanteessa. Lisäksi 
konferenssin aikana kerrattiin edellisen 
lukuvuoden toimintaa, ja koulut esitte-
livät ja markkinoivat lukuvuoden 2016-
2017 tapahtumia ja teemaleirejä. Ver-
kosto myös laajeni kahdella uudella 
koululla (Puola ja Romania). Ensi syksyn 
konferenssi järjestetään syksyllä 2017 
Wiesbadenissa, Saksassa.

Vuosittaiseen ESN-konferenssiin liittyy 
aina myös opiskelijoiden oma tapaa-
minen: vuosittain mukaan valikoituu 
opiskelijoita, jotka ovat aiemmin osallis-
tuneet ESN-toimintaan. Tämän vuoden 

konferenssissa opiskelijat mm. koostivat 
ESN-uutislehden, jonka voi lukea tääl-
tä: ESN Time. Opiskelijat tekivät myös 
vaikuttavan videon ihmisoikeuksista. 

Omassa lukiossamme toiminta on ollut 
ilahduttavasti aktiivisempaa kuin esi-
merkiksi viime lukuvuonna. Neljä opis-
kelijaa osallistui viikon mittaiseen All 
around the Table –seminaariin Italian 
Sarnicossa maaliskuun lopulla (raportti 
toisaalla vuosikertomuksessa). Heidän 
ohjaajanaan toimi kuvataiteen opet-
taja Eeva Gullstén. Myös yksilövaihdot 
ovat tänä lukuvuonna herättäneet 
suurta kiinnostusta. Vaihtoja on jo to-
teutunut tai vireillä Unkarin ja Ranskan 
ESN-koulujen kanssa. Verkostossa on 
mukana 17 koulua eri puolilta Euroop-
paa (pois lukien suomalaiset koulut), 
joten valikoimaa riittää. 

Lisää tietoa ESN-verkostosta ja sen toi-
minnasta saa allekirjoittaneelta, ja ver-
koston nettisivut löytyvät täältä: 
www.esnetwork.eu
Tervetuloa mukaan!

Saija Sinitalo
ESN-koordinaattori 

Video ihmisoikeuksista

ESN Time
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Pääsimme viettämään mahtavan vii-
kon Italian Sarnicossa maaliskuun lo-
pulla All around the table – ruokase-
minaarin merkeissä. Seminaari on osa 
European School Network –verkoston 
toimintaa, ja sen tarkoituksena on tuo-
da eri maiden ruokakulttuureja tutuiksi 
esitelmien ja maistiaisten kautta. Seu-
rueemme koostui neljästä kakkosluok-
kalaisesta (allekirjoittanut, Juho-Pekka, 
Emma ja Juulia) ja mukaamme lähti 
myös kuvisope Eeva Gullstén. Viikon ai-
kana näimme ja koimme kaikenlaista 
ja saimme myös uusia ystäviä.

Lauantai 18.3

Lauantaiaamumme alkoi aikaisin, sil-
lä matkamme kohti Helsinki-Vantaata 
starttasi jo yhdeksän aikaan Sääks-
järven rampilta. Lensimme Frankfurtin 
kautta Milanon kentälle, minkä jälkeen 
pikkubussi kuljetti Lempäälän ja Val-
keakosken seurueet Sarnicoon. Olim-
me perillä koululla vasta yhdeksän ai-
kaan illalla. Isäntäperheemme olivat 
odottamassa meitä koululla ja majoi-
tuimme jännittynein tunnelmin heidän 
luokseen…

Sunnuntai 19.3

Sunnuntaiaamu valkeni aurinkoisena 
ja lämpimänä Sarnicon ylle. Sunnuntai 
oli tarkoitettu perheeseen tutustumi-
seen ja vietimmekin päivämme kuka 
missäkin. Muutamat meistä pääsivät 
käymään jopa Venetsiassa ja Veronas-
sa! Iltaa kohden aloimme valmistautu-
maan alkavaan viikkoon ja sen haas-
teisiin. Odotimme kaikki innolla, mitä 
toiminnantäyteinen viikko pitäisikään 
sisällään…

Maanantai 20.3.

Maanantai oli ensimmäinen ”koulupäi-
vä”. Meidät oli pyydetty paikalle heti 
aamuksi, ja ohjelmassa oli tutustumista 
ja käytännön asioiden hoitoa. Kävim-
me myös viikkosuunnitelman läpi ja 
saimme tietää, milloin kukakin pitää 
ruoka-aiheisen esitelmänsä! Noin yh-
teen mennessä ensimmäisen päivän 
esitykset olivat paketissa ja oli aika siir-

tyä ruokailemaan. Saimme päivittäin 
koulun oppilaiden valmistamaa her-
kullista ruokaa tarjoiltuna suoraan pöy-
tään täysin ammattimaiseen tyyliin. 
Ruoan jälkeen lähdimme kierrokselle 
Bergamon vanhaan kaupunkiin, jon-
ka maisemat ovat sanoinkuvaamat-
toman upeita. Bergamossa saimme 
myös maistaa aitoa italialaista jääte-
löä! Kierroksen jälkeen palasimme ko-
tiin odottamaan seuraavaa päivää…

Tiistai 21.3.

Tiistaina aamupäivä kului viimeisten 
esitelmien läpikäymiseen ja keskiviikon 
ruokamessujen rakentelemiseen. Suun-
nittelimme myös ruokailujen välissä 
perjantai-illan päätösjuhlaa ja päätim-
me suomalaisten kesken opettaa, mi-
ten tanssitaan letkajenkkaa! Iltapäivän 
kiersimme kävellen Sarnicossa ja myös 
tämän kierroksen päätteeksi puhelin 
paisui kuvien paljoudesta. Kävimme il-
lalla moikkaamassa myös tuttuamme, 
joka on Suomesta Italiassa vaihdossa. 
Seuraava päivä tulisi olemaan mielen-
kiintoinen…

Keskiviikko 22.3.

Aamulla valmistelimme oman kojum-
me ruokamessuja varten. Lempäälän 
lukiolaiset esittelivät suomalaisesta 
ruokakulttuurista mämmin ja ruisleivän. 
Kumpikin maistui italialaisille hyvällä 
menestyksellä, ja Fazerin suklaakarkit 
toivat hymyn myös niiden kasvoille, 

All Around the Table
Sarnico, Italia 18.–25.3.2017
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joille mämmi ei maistunutkaan. Iltapäi-
vällä kävimme kiertelemässä ostoskes-
kuksessa ja illan vietimme jälleen isän-
täperheidemme kanssa. Torstaina olisi 
luvassa ehkä koko reissun mielenkiintoi-
sin päivä…

Torstai 23.3.

Tänään oli vihdoin tullut aika lähteä 
kohti Montisolan saarta. Jälleen kerran 
maisemat salpasivat hengen ja rau-
hoittivat mielen. Kävelimme päivän 
aikana noin 14 kilometriä ja asiaa ei 
helpottanut se, että mitä korkeammal-
le nousimme, sitä jyrkemmäksi polut 
kävivät. Illalla kävimme pizzalla ja juh-
listamassa Juulian syntymäpäiviä. Uni 
maittoi tavallista paremmin ja perjan-
tai olisikin jo viimeinen kokonainen päi-
vä Italiassa…

Perjantai 24.3.

Perjantaina lähdimme heti aamusta 
ajamaan kohti Milanoa. Siellä saimme 
nähdä Leonardo Da Vincin upean Vii-

meisen ehtoollisen. Kiertelimme myös 
kaupoissa ja ostimme tuliaisia ystäville 
ja perheille. Illalla palasimme koululle, 
jossa meille jaettiin todistukset tapah-
tumasta ja saimme jokainen myös 
paikallisen lasimestarin valmistaman 
lautasliinatelineen. Niissä oli kaikkien 
niiden maiden lippujen värit, joista ta-
pahtumassa oli osanottajia. Illan kruu-
nasivat cocktail-illallinen ja kaikkien 
maiden yhteiset leikit ja esitykset. Olim-
me pakanneet aiemmin päivällä, jo-
ten menimme heti nukkumaan ”kotiin” 
päästyämme. Huomenna olisi aika sa-
noa hyvästit Sarnicolle…

Lauantai 25.3.

Aamu valkeni aurinkoisena ja kirkkaa-
na, aivan kuin sunnuntaina saapumi-
semme jälkeen. Jätimme hyvästit per-
heillemme ja haikein mielin palasimme 
pikkubussilla Milanoon ja Frankfurtin 
kautta Suomeen. Raikas nollakeli ter-
vehti meitä kauniin kotimaamme pää-
kaupungissa, ja päädyimmekin lopulta 
selaamaan lähtevien lentojen listaa 
takaisin Välimeren lämpöön…

Ville Saarnio

Hartaasti valmisteltu matka taidefes-
tivaalille Ranskaan toteutui huhtikuun 
alussa 1.-8.4.2017. Lentomme lähti ai-
kaisin lauantaiaamuna Riian kautta 
kohti Pariisia. Matkassa oli allekirjoitta-
neen lisäksi Emma, Milja, Jutta, Sahara, 
Tiina ja Ulrika sekä ohjaava opettajam-
me Maija Häärä. 

Charles de Gaullen lentokentältä mat-
kamme jatkui kohti Pariisin keskustaa. 
Tarkoituksenamme oli käydä katso-
massa Eiffelin tornia ja Riemukaarta. 
Oli upeaa nähdä nämä kuuluisat näh-
tävyydet omin silmin. Aluksi jouduimme 
säätämään matkalaukkujemme kans-
sa, mutta lopulta saimme kaiken jär-
jestettyä. Pariisissa oli helppoa kulkea, 
kun mukana oli kokenut Pariisin mat-
kaaja, Maija. Katsoimme nähtävyydet, 
kävimme syömässä sekä pääsimme 
shoppailemaan kuuluisalle Champs-
Élysées’lle. Pariisi oli juuri niin ihana kuin 
olimme kaikki osanneet kuvitellakin! 

Seuraavaksi suuntasimme juna-ase-
malle. Menimme junalla St Pierre des 
Corpsiin, josta meidät haettiin minibus-
silla Lochesiin. Majoituimme muiden 
delegaatioiden kanssa mukavaan 
majataloon. 

Festival des Arts et des Sciences 
Loches, Ranska 1.-8.4.2017

Opintomatkat Opintomatkat
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Koko viikko oli tapahtumia täynnä! 
Heti sunnuntaina menimme aamiai-
selle muiden kanssa ja pääsimme tu-
tustumaan heihin. Oli hienoa kuulla eri 
kulttuureista ja päästä käyttämään eri 
kieliä. Sunnuntain ohjelmaan kuului esi-
merkiksi koululla vierailu sekä katolinen 
messu. Messun jälkeen oli ”internatio-
nal lunch”, jolla oli jokaisesta maasta 
jotain perinteistä syötävää. Saimme 
maistaa esimerkiksi palestiinalaisia 
herkkuja sekä eteläafrikkalaisia touk-
kia. Lounaan jälkeen lähdimme bussilla 
Villandryn linnaan. Jokaisella delegaa-
tiolla oli omat paikalliset oppaat, jotka 
ohjasivat meitä viikon ajan. Meidän 
oppaamme Clara ja Mathilde opas-
tivat meitä siis muun muassa paikalli-
sessa linnassa. Molemmat tytöt olivat 
huippumukavia, ja meistä tulikin hyviä 
ystäviä viikon aikana. 

Maanantai käynnistyi heti aamulla The 
Great Game -kaupunkipelillä. Kiersim-
me ympäri kaupunkia etsien rasteja, ja 
samalla saimme ihastella kauniita mai-
semia. Jokaisella rastilla oli tehtäviä, 

jotka meidän piti suorittaa. Tehtävät 
olivat hauskoja ja kaikki hyvin erilaisia. 
Pelin teki vielä mukavammaksi läm-
min sää; jopa t-paidalla tuntui joskus 
olevan liian kuuma. Kesken pelin taju-
simme, että värijauhosota alkaa pian. 
Riensimme paikalle ja aloitimme so-
dan. Se oli hauskaa ja saimme hienoja 
kuvia, mutta värien saaminen tukasta 
ja vartalosta osoittautui yllättävän vai-
keaksi! Etenkin Jutta sai vaaleisiin hiuk-
siinsa ilmaisen värjäyksen keltaisella ja 
violetilla värillä. Sodan jälkeen tuli kiire 
käydä suihkussa, sillä ensimmäinen esi-
tys olisi illalla. Oma esityksemme meni 
erittäin hyvin. Yllättävintä oli nähdä, 
miten innokkaasti ihmiset tulivat mu-
kaan tanssimaan. Tällaista ei olisi ikinä 
tapahtunut Suomessa. Jokainen esitys 
oli erilainen, joten niitä oli mukava kat-
soa.

Tiistaiaamuna menimme koululle ker-
tomaan alakouluikäisille oppilaille 
Suomesta. Emme olleet valmistautu-
neet esitykseen ollenkaan, mutta se 
meni todella hyvin! Oli hauska nähdä, 

miten lapset innostuivat meille taval-
lisista asioista kuten suomenlapinkoi-
rasta tai revontulista. Lapset pääsivät 
lisäksi maistamaan salmiakkia. Heidän 
ilmeensä olivat kyllä näkemisen ar-
voisia! Tämän jälkeen otimme lasten 
kanssa osaa kaupungin läpi kulkevaan 
kulkueeseen. Jokainen maa oli tuonut 
lippujaan ja muita maansa tunnuksia 
kulkueeseen, ja Lochesin kaduilla kulki-
kin varsinainen kulttuurisoppa. Saimme 
parhaan luokan kannustusjoukoiksem-
me ja ”La Finlande”-huudot kuuluivat-
kin varmasti pitkälle. Kulkueen jälkeen 
kaikki kerääntyivät koululle rukoustilai-
suuteen, joka pidettiin monella eri kie-
lellä. Tilaisuus huipentui yhteiseen flash 
mobiin. Illalla meillä oli vielä esitys teat-
terisalissa. Pääsimme näkemään eri 
esityksiä kuin aikaisemmin, mikä oli mu-
kavaa. Teatterisalissa oli paljon ihmisiä, 
joista melkein jokainen tuli tanssiimme 
mukaan. Esitysten jälkeen suuntasim-
me koululle, missä oli delegaatioille 
järjestetty disko. Diskossa pääsimme 

tanssimaan ja syömään ranskalaisia 
herkkuja. Lisäksi saimme vaikuttaa mu-
siikkivalintoihin, joten diskossa kuultiin 
myös Antti Tuiskua. Saimme myös hy-
vän tilaisuuden päästä tutustumaan 
muihin delegaatioihin paremmin illan 
aikana.

Keskiviikko on toripäivä Lochesissa, jo-
ten suuntasimme sinne. Saimme mais-
tiaisia paikallisista herkuista, ja pääsim-
me myös ostamaan tuliaisia ja muuta 
ihanaa. Kaupungintalolla kävi jokaises-
ta delegaatiosta yksi tai kaksi oppilas-
ta opettajansa kanssa. Siellä delegaa-
tiot toivotettiin tervetulleeksi Lochesiin. 
(Mainittakoon vielä, että tarjolla olleet 
sipulirenkaat olivat herkullisia.) Torilta 
suuntasimme kaupungissa sijaitsevaan 
vanhaan linnaan, jossa saimme kier-
rellä. Illan esityksen jälkeen pääsimme 
osallistumaan vaikuttavaan soihtu-
kulkueeseen. Kuljimme läpi Lochesin 
katujen käsissämme suuret soihdut. 
Kulkueen jälkeen saimme lähettää 

Opintomatkat Opintomatkat
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taivaslyhtyjä ilmaan. Iltataivas näytti 
todella kauniilta täyttyessään erivärisis-
tä taivaslyhdyistä. Tämän jälkeen kat-
soimme ilotulituksen. Ilotulituksessa ei 
ollut selkeästikään mietitty rahaa, ja se 
oli varmasti suurin ilotulitus, jonka olim-
me koskaan nähneet! 

Torstaiaamuna saimme ensimmäistä 
kertaa viikon aikana nukkua pitkään. 
Maija halusi, että saamme kokea aidon 
ranskalaisen kahvilan, joten menimme 
paikalliseen kahvilaan aamiaiselle. 
Pääsimme jopa tilaamaan ranskaksi! 
Aamupalan jälkeen lähdimme Toursiin, 
noin Tampereen kokoiseen kaupunkiin 
lähelle Lochesia. Meillä oli hyvin aikaa 
shoppailla ja nauttia lämpimästä sääs-
tä. Oli mukava käydä etenkin niissä 
kaupoissa, joita ei Suomesta löydy. Il-
lalla oli vielä viimeiset esitykset. 

Kävimme perjantaiaamuna vielä kou-
lussa aamupalalla ja lähdimme sitten 
minibussilla kohti juna-asemaa. Pariisis-

sa koko lentokenttä jouduttiin evaku-
oimaan, mutta mistään vakavasta ei 
onneksi ollut kyse. Lentokoneen lasku-
teline kosketti Tampere-Pirkkalan len-
tokentän pintaa viimein noin puoli yksi 
aamulla.

Matka oli aivan mahtava ja seura vielä 
parempi! Koko porukkamme oli todel-
la tiivis ja pystyimme juttelemaan kai-
kesta keskenämme. Oli lisäksi hienoa, 
että Maija jaksoi meitä niin hyvin koko 
matkan ajan. Matkasta jäi käteen hie-
not kokemukset ja paljon ulkomaalai-
sia ystäviä, joita toivottavasti vielä joku 
päivä näemme. Ranskassa oppi kyllä 
myös arvostamaan Suomea ja suoma-
laisia tapoja, esimerkiksi aikataulutus ja 
aikataulussa pysyminen toimii Suomes-
sa selkeästi paremmin. Viikko oli yksi 
parhaista, ja oli hienoa että se järjestyi!

Ryhmän puolesta Milla

Lähdimme reissuun lukiolta iltapäivällä, 
pakkasimme kimpsut ja kampsut Bus-
siin. Lähtöfiilikset oli sekavat, mutta tot-
takai odotimme innoissaan jo tulevan 
illan tapahtumia – laivaan nousua ja 
ensimmäistä yötä turistimatkallamme. 

Ilta menikin rattoisasti, tutustuttiin pa-
remmin bussikuskiimme matkalla Lem-
päälästä Auran ABC:n kautta Turkuun. 
Turussa istuttiin jo nälkäisinä laivaan 
nousua ja ajateltiin Viking Gracen Buf-
fea.

Illan edetessä me päästiin kuunteleen 
Hurma bändiä, ja loppuillasta ihmiset 
riensivät tanssilattialle pistämään jalal-
la koreasti tangoa ja valsseja, jotka oli-
vat vielä terävässä muistissa Wanhojen

päivästä. Eli kaikin puolin vapauduim-
me ensimmäisenä iltana Suomen kou-
luilmapiiristä ja aloimme jo selkeästi 
olemaan reissumielin liikenteessä.

Resa till Sverige
24. - 28.4.2017

Opintomatkat Opintomatkat
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Seuraavana aamuna heräsimme jo 
Ruotsin puolelta. Toiset heräsivät vir-
keämpinä, toiset olivat vasta saaneet 
unenpäästä kiinni kun jo tömähdettiin 
satamaan. Siitä alkoi matkamme Ruot-
sin tanner allamme.

Tukholmassa noustiin meidän matka-
bussiin ja kaarreltiin pienen pysähdyk-
sen jälkeen suoraan ystävyyskoululle, 
jossa meidät suomalaiset otettiin heti 
lämpimästi vastaan. Ruotsalainen opis-
kelijaryhmä toimi meidän reissun ajan 
meille paikkojen näyttäjänä ja oli muu-
tenkin osana meidän kulttuurireissua. 
Ensimmäinen päivä meni tutustuessa 
uusiin ihmisiin, koulurakennukseen ja 

sen tapoihin sekä pääsimme jo pitä-
mään pienen kokoavan puheenvuo-
ron asioista, joista olimme keskustelleet 
omien ’ kotiryhmiemme ’ kanssa.
Koulussa pistäytymisen jälkeen läh-
dimme suomalaisten kesken Upsa-
laan. Upsalassa me näimme vanhan 
kaupungin ja siihen kuuluvan Viikinki 
vuoren, suuren Tuomiokirkon sekä Mu-
seon. Lisäksi vietimme loppuiltapäivän 
kierrellen Upsalan keskustaa, sen tarjo-

amia elämyksiä nautiskellen.

Lopulta lähdimme melko väsyneinä 
Upsalasta ruokaostosten kautta tule-
valle majapaikallemme, joka sijaitsi 
kauniilla paikalla luonnonläheisyy-
dessä - järven rannalla. Rakennus oli 
melkein heti asutettavassa kunnossa, 
ja sieltä etsimme jokaiselle mukavan 
nukkumapaikan. Valmistimme yhdes-
sä maittavan iltaruoan, jonka jälkeen 
pääsimme saunomaan ja nauttimaan 
illasta. Kaikki meni nukkumaan raukein 
mielin, sillä tiesimme että seuraavana 
aamuna lähtö olisi vasta kymmenen 
paikkeilla, eikä tarvitsisi hoppuilla he-
räämisen suhteen.

Toinen reissupäivä oli Tukholma päivä. 
Ruotsalaiset olivat valmistelleet meille 
nähtävyyksissä kiertelyä ja Tukholman 
keskustan ja ympäristön esittelyä. Pyö-
rimme kaupungissa

omien ns. kotiryhmiemme kanssa ja kä-
vimme niissä kohteissa jotka he olivat 

Opintomatkat Opintomatkat
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meille valinneet näytettäväksi. Pienissä 
ryhmissä kerkesimme käymään muu-
tamissa kohteissa, mutta kokonaisuu-
dessa suomalaiset näkivät yhteensä 
lukemattomia museoita ja katuja Tuk-
holman ytimestä. Nähtävyyskierroksen 
jälkeen meille jäi vielä vapaa-aikaa 
kaupungissa kiertelyyn ja shoppai-
luun. Lopulta jätimme Tukholman ja 
lähdimme metrolla takasin päin kohti 
majapaikkaa. Kävimme hakemassa 
grillausta varten ruokaa ja pääsimme 
viettämään perus suomalaista sauna, 
grilli iltaa kotoisalle yöpymispaikalle 
vielä viimeistä yötä vasten.

Viimeinen aamu starttasi aikaisin, sillä 
tavarat oli pakattava ja paikat siivot-
tava ennen koululle lähtöä. Hommat 
saatiin purkkiin yllättävän nopeasti 
ja pääsimme starttaamaan paluu-
matkalle. Koululla ohjelmaan kuului 
Tukholma reissun esittäminen muulle 
porukalle, joten aluksi hioimme ruotsin 
kielitaitoja pienryhmissä keskenämme 
ja lopulta kerroimme koko porukalle ei-
lisen päivän tapahtumista. Tämän jäl-
keen tietenkin muistimme ystävällistä 
ja aina niin huomioon ottavaista mat-
kaisäntäämme Uffea pienin tuliaisin. 
Reissumme koululla vierailun viimehet-
ket oli saapunut, ja ruotsalaiset lähtivät 
saattamaan meitä takaisin meille jo 
tärkeäksi muuttuneelle matkabussille.

Reissu ei kuitenkaan vielä ollut meidän 
kohdalta ohi, vaan pääsimme katso-

maan Globen Areenaa ja ihailemaan 
maisemia areenan kylkeen rakenne-
tusta näköalapallosta. Ylhäällä käyn-
nin jälkeen jatkoimme metrolla vielä 
Tukholman keskustaa kohden ja kä-
vimme matkan viimeisessä museossa. 
Tämän jälkeen meillä oli vielä paljon 
vapaa-aikaa kiertelyyn, ennen kun 
lähdimme kävellen kohti terminaalia ja 
laivaan nousua.

Moi, minä olen Erica Taras, Rotary vaih-
to-oppilas Italiasta, Sardiniasta. Olen 
ollut nyt Suomessa ja Lempäälän lu-
kiossa lähes yhdeksän kuukautta… 
vain 57 päivää jäljellä. En osaa täysin 
selittää tunteitani, osa minusta kaipaa 
kotimaatani ja osa tahtoisi jäädä Suo-
meen. Olen huomannut, että kaipaan 
pieniä arkisia asioita ja päivittäisiä tut-
tuja rutiineja Italiasta. Kotiin palattuani 
tulen varmasti kaipaamaan elämää-
ni Suomessa. Ensimmäiset kuukaudet 
olivat minulle todella vaikeita. Halusin 
vain palata kotiin perheeni ja ystävieni 
luo… tuttuun ja turvalliseen.

At the beginning of your exchange 
you just feel alone, you have to build a 
new life from zero. But it’s from this point 
that you start to grow as a person. And 
at the end you realize that in one year 
you’ve been doing more than what 
you’ve done in sixteen years of your 
life. You’ve met people who you will 
never forget and the memories of your 
exchange will always be some of your 
best memories ever.

“Mum, I want to go on exchange”

Opintomatkat Opintomatkat



18 19

I think that one of the difficulties during 
my staying in Finland has been making 
friends with Finnish people because 
most of them are quiet and shy, espe-
cially when they have to speak English 
(even if they do it well!) But I’ve appre-
ciated and I want to thank every single 
person who has talked to me, smiled or 
said “moi”, the school personnel and 
some of the teachers that have been 
there for me from the beginning: my 
counselor Katja, Saija, Eeva, Jarmo 
and Maija. Special thanks also to YEO 
Jorma Kunnas and the Rotary Club of 
Lempäälä. 

Olen kiitollinen kaikille isäntäperheilleni 
ja erityisesti parhaalle suomalaiselle ys-
tävälleni Milalle (en olisi selvinnyt ilman 
sinua)!

To conclude I’d like to suggest to every 
students to go on exchange, to travel 
and discover how beautiful the other 
countries and their cultures are. I swear 
that you won’t regret it and you’ll 
discover something more about your-
self at the same time.

A presto!

Opintomatkat
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Ympäristöarvot ovat tärkeitä ja tätä 
viestiä haluaa levittää myös Lempää-
län lukio. Lukiolaiset ja opettajat ovat 
suunnitelleet yhdessä tempausviikon, 
jonka tarkoitus on miettiä arkisia va-
lintoja, jotka vaikuttavat ympäristöön. 
Viikon aiheisiin kuuluvat muun muassa 
ruoka, vaatteet ja liikkuminen ja mu-
kana on jo monia tahoja sekä ennen 
kaikkea halua muutokseen. Tämä kaik-
ki kulkee nimellä Earth week.

Tempauksen suunnittelussa ovat olleet 
mukana muun muassa opettaja Eeva 
Gullstén sekä lukiolaiset Anette Län-
sipuro, Ella Majaus ja Tiia Marjamäki. 
Kysyttäessä mikä heitä motivoi lähte-
mään mukaan hankkeeseen, tuli vas-
tauksissa esiin aiheen tärkeys ja se ettei 
mukaan lähdetty huvin vuoksi.

Yhdessä ympäristön puolesta (Earth Week)
Lempäälän-Vesilahden Sanomat 5.4.2017

- Ne ovat nykyään tärkeitä arvoja po-
litiikassa ja se on tulevaisuutta, sanoo 
Majaus.

- Ja se on tärkeä juttu, koska ei täällä 
kauaa eletä, jos me elämme tällä ta-
valla, lisää Länsipuro.

Tärkeä aihe tuo eri tahot yhteen

Tyttöjen mielipiteen ympäristöarvo-
jen tärkeydestä jakaa moni muukin ja 
tämä näkyy tempaukseen mukaan 
lähteneiden toimijoiden määrässä. 
Mukana on jo monenlaisia- ja kokoisia 
toimijoita WWF:stä sellaisiin paikallisiin 
tahoihin, kuin tekstiilien kierrätyspaja ja 
materiaalipankki LeVeTeks sekä Lem-
päälän ympäristönsuojelu yhdistys.
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- WWF lähti tosi innolla mukaan ja siellä 
oltiin ihan yllättyneitä, että ollaan edes 
aloitettu tämmöinen, kun lukiot eivät 
yleensä lähde tämmöisiin kovin helpos-
ti, kertoo Marjamäki.

Lisäksi mukaan ovat lähteneet muun 
muassa Ideapark, Martat, Sitran ilmas-
toasiantuntija Oras Tynkkynen sekä 
keittiömestarit Arto Rastas ja Ilkka Isota-
lo, jotka suunnittelevat reseptejä, joita 
lähdetään toteuttamaan Lempäälän 
lukiossa yhteistyössä Lempäälän ruo-
kapalvelun kanssa.

- Kahden viikon aikana on kasvisruo-
ka-kampanja, jolloin normaalin koulu-
ruoan lisäksi on tarjolla herkullisia kas-
visruokavaihtoehtoja, selittää Gullstén.

Palloa onkin heitetty paljolti mukaan 
tulleille toimijoille ja nelikko on ollut mu-
kana monissa kokouksissa ja yhteistyö-
palavereissa, joissa viikkoa on ideoitu 
yhdessä.

- Olemme käsitelleet Ekolauantai-ta-
pahtumaa ja jutelleet eri toimijoiden 
kanssa heidän periaatteistaan, kertoo 
Majaus.

- Ollemme ottaneet vastaan ja lähet-
täneet ideoita ja soveltaneet sitten nii-
tä resurssien mukaan, sanoo Länsipuro.

Palaverit ovat tuottaneet tulosta, sillä 
Majaus kertoo, että esimerkiksi LeVe-
Teks ja Globe Hope ovat lainanneet 
tapahtumaan vaatteita ja Hakkarin 
yläaste sekä Vesilahden koulu tuovat 
oman panoksensa projektiin. Kehitteil-
lä on myös ”ekokummi”-projekti, jossa 
yläkoululaiset kouluttavat eskareita 
ympäristönsuojeluun.
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- Vesilahden ysiluokkalaiset esimerkiksi 
lähtevät pienten kanssa kierrätyspis-
teelle tai metsäretkelle, kertoo Gulls-
tén.

Jokaiselle jotakin

Tempausviikko potkaistaan käyntiin 
perjantaina 7. huhtikuuta, jolloin Lem-
päälän lukiossa on Earth week-startti. 
Siellä tempaukseen ja sen syihin pa-
neudutaan tarkemmin ja vieraana on 
Oras Tynkkynen. Suurin osa tempauk-
sesta keskittyy kuitenkin seuraavalle 
päivälle, jolloin Ideaparkissa järjeste-
tään Ekolauantai-tapahtuma.

- Olemme panostaneet siihen eniten, 
sanoo Majaus.

Nelikko kertoo, että tapahtumassa on 
muun muassa eri yhdistysten pisteitä, 
muotinäytös ja kunnallisvaaliehdokkai-
den vaalipaneeli, jossa nikkaroidaan 
linnupönttöjä.

- Vähän kaiken ikäisille ja aikalailla joka 
alalle on jotain, kertoo Marjamäki.

Tapahtumaa seuraavalla viikolla on lu-
vassa muun muassa tietoiskuja ja haas-
teita.

- Haastetaan porukkaa esimerkiksi 
käyttämään kierrätysvaatteita, lisää-
mään kasvisruokaa ruokavaliossaan 
ja kulkemaan lyhyitä matkoja kävellen 
tai pyörällä, selittää Gullstén.

- Me haluamme tuoda ihmisten tie-
toisuuteen miten voi itse tehdä ekolo-
gisempia valintoja niin, että ei tarvitse 
kuitenkaan tehdä suurta muutosta 
omassa arjessa, sanoo Marjamäki.

Nelikko sanoo, että tempaus on tarkoi-
tettu kaikille.

- Kannattaa tulla Ideaparkin tapah-
tumaan ja ainakin tarttua haasteisiin, 
joista löytyy lisätietoa osoitteesta www.
earthweek.fi, he neuvovat. Ympäristöasiantuntija Oras Tynkkynen 

Lempäälän lukion Earth Week-Startissa

Lelun Earth Week -tempaus käynnistet-
tiin perjantaina 7.4. lukion auditoriossa 
ympäristön tilannepäivityksellä. EWs-
tartiksi nimettyyn tilaisuuteen oli saatu 
vieraaksi yksi Suomen ympäristöasioi-
den kärkinimistä Sitran erikoistutkija ja 
pitkäaikainen Vihreitten kansanedus-
taja Oras Tynkkynen. Alisa Väisäsen ja 
Juhani Larikan vetämässä keskusteluti-
laisuudessa Oras joutuikin vastaamaan 
mitä moninaisimpiin kysymyksiin: Mikä 
on politiikan rooli ympäristönsuojelus-
sa, uskotko sinä, että suuri osa meistä 
lelulaisista tulemme vielä tienaamaan 
leipämme tämän niin sanotun Vihreän 
teknologian yrityksissä ja niin edelleen.

Keskustelutilaisuuden rakenne jakau-
tui kolmeen teemaan: aluksi käsiteltiin 

maailman ympäristön tilaa, sen jälkeen 
käsittelyyn otettiin Suomen tilanne ja 
lopuksi pyysimme käytännön vinkkejä, 
mitä kukin meistä voi tehdä ympäristön 
hyväksi.

Maailman tilaa selviteltäessä juonta-
japari kysyi Oraksen mielipidettä Do-
nald Trumpin valinnasta ja tuoreen 
presidentin ajamasta ilmastopolitiikan 
suunnasta. Oras tyynnytteli pahimpia 
pelkoja. Hän uskoi, että Trumpin kau-
den jälkeen Yhdysvalloissa asioista 
nousee päättämään ilmastonmuutok-
sen vakavammin ottava henkilö. Hän 
muistutti myös, että Yhdysvalloissa tuo-
tetaan 15 % maailman päästöistä ja se 
tarkoittaa, että meillä 85 % muulla on 
yhdessä enemmän vaikutusmahdolli-
suuksia ilmastonmuutokseen ja ympä-
ristön tilaan.
Oras Tynkkynen arvioi Suomen tilan 

EW Startti
7.4.2017

Tapahtumat          
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olevan kohtuullisen hyvä kun otetaan 
verrokeiksi suuresti saastuttavia maita, 
kuten Kiina ja muut Aasian teollisuus-
maat. Suomessa kuitenkin on paljon 
päästöjä ja niitä vähentämällä voisim-
me omalta osaltamme hidastaa ilmas-
tonmuutosta. Tynkkynen oli erityisen 
huolissaan vesistöjemme rehevöitymi-
sestä.

Oras Tynkkynen kehotti meitä elämään 
”nuukaa” elämää sekä harkitsemaan 
ostoksia. Jo sillä, ettei jatkuvasti ostele 
uusia asioita voi säästää luontoa pal-
jon. Sähköautot ja julkisilla kulkeminen 
edesauttavat myös ympäristön säily-
mistä.

”Hyvä esimerkki pienestä ja halvasta 
ekologisesta vaihtoehdosta on lisä-
tä ruokavaliossa papujen osuutta. Ne 
ovat hyvä ja ravitseva proteiininläh-
de punaisen lihan sijasta.” Oras Tynk-

kynen korosti. Hän nosti esille myös 
kotien energiaratkaisujen merkitystä. 
Esimerkiksi maalämpö on ympäris-
töystävällinen lämmitysenergian muo-
to, eikä enää kustannuksiltaankaan 
kohtuuton. Tällä hetkellä monet muut 
ekologiset valinnat ovat vielä vaikeasti 
saatavilla tai kalliita, joten valistuksella 
ja veropoliittisilla tuilla olisi mahdollista 
lisätä niiden käyttöä. 

Kaiken kaikkiaan Oras Tynkkysen viesti 
oli rauhoittava. ”Onko meillä maail-
man kansalaisilla vielä aikaa pysäyttää 
ympäristömme tuho?” kysyivät Juhani 
Larikka ja Alisa Väisänen Tynkkyseltä tii-
vistäen kysymykseen koko yleisön taka-
raivossa kytevän pelon. Oras rauhoitteli 
yleisöä: ”Keinot ovat kaikkien tiedossa. 
Nyt on vain pantava toimeen!”, totesi 
Oras Tynkkynen Lelun väelle.
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Kasvisruokaviikot 
10.-21.4.2017

Huhtikuussa koululla pidettiin kasvisruo-
kaviikot yhteistyössä kunnan ruokapal-
velun kanssa. Kasvisruokatempaus oli 
tärkeä osa tämän vuoden Earth Week 
-projektia. 

Ideointiin halusimme yhdistää opiske-
lijoiden toiveet, kunnan ruokapalve-
luiden sekä huippukeittiömestareiden 
ammattitaidon. Vegeruokaresepteihin 
saatiin ideoita mm. Villa Hakkarissa vai-
kuttavalta Arto Rastaalta sekä tampe-
relaisen Ravintola C:n Ilkka Isotalolta. 
Kahden viikon ajan perusmenun rin-
nalla oli kasvisruokavaihtoehto, jonka 
käytännön toteutuksesta vastasi ruo-
kalamme oma huippukokki Marja Saa-
rinen. Koulun omassa keittiössä valmis-
tetut ruuat houkuttelivat tuoksullaan ja 
maullaan joka päivä valtavan määrän 
opiskelijoita ja opettajia maistamaan 
vegeruokaa.  
Oli hienoa saada mukaan kunnan 
ruokapalvelun rautaiset ammattilaiset 
Liisa Ceylan ja Anni Kaipiainen. Tuo-

reen kouluruokasuosituksen perusteel-
la joka päivä tulisi olla myös kasvisruo-
kavaihtoehto. Tämä yhteistyöprojekti 
antoi hyvää pohjaa tuotekehitykselle 
ja myös nuorten osallistamiselle. On 
tärkeää saada oppilaat ja opiskelijat 
mukaan kehittämään kouluruokailua. 
Tämän pilottiprojektin avulla kunnan 
ruokapalvelun väki sai arvokasta tie-
toa kasvisruuan menekistä  ja reseptii-
kasta, jota voidaan hyödyntää myös 
kunnan muissa asiakaskohteissa kuten 
päiväkodeissa ja Himminkodossa. 
Teimme kasviruokaviikkojen jälkeen ky-
selyn, jossa kysyimme suosikkiruokia ja 
toiveita. Suurin osa opiskelijoista haluai-
si, että kasvisruokaa olisi päivittäisenä 
vaihtoehtona.  
Kasvisruoan lisäämisellä saadaan ai-
kaan merkittäviä ympäristövaikutuk-
sia. Lelulaisilla oli projektin myötä hieno 
mahdollisuus kokeilla käytännössä mi-
ten arjen valinnoilla voi vaikuttaa ym-
päristön hyvinvointiin. 

Maailma pelastetaan pienin arkisin 
teoin!

Tapahtumat          
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Minne maailma on menossa? 
20.1 .2017

Perjantaina 20.1 pidettiin Lempäälän 
lukiossa koko koulun tilaisuus, jonka 
teemana oli Donald Trumpin nouse-
minen Amerikan presidentin virkaan. 
Tilaisuuden aluksi kuulimme videohaas-
tattelun New Yorkista. Tilaisuuden juon-
taneet Tuuli Lounela ja Silja Piispanen 
kyselivät tunnelmista ”pääkallopai-
kalta” USA:ssa asuvilta Laura ja Timo 
Pöyhöseltä. Keskustelussa aiheina oli-
vat mm. erilaiset pelot, jotka liittyvät 
Trumpin virkaan nousuun. Laura totesi, 
että ”turbulenssi on melkoinen!”

Seuraavaksi nähtiin Toni Siikarlan ja 
Roni Sjömanin tekemä haastattelu 
Tampereen Koskikeskuksessa. Ihmiset 
kertoivat mielipiteitänsä erilaisiin kysy-
myksiin kuten ”Miten Trump vaikuttaa 
Suomeen?”, ”Pelottaako?” ja ”Mielipi-
de Trumpin kampauksesta?”. Trumpin 
kampaus nauratti, mutta muuten ti-
lanteeseen suhtauduttiin varsin pelok-
kaasti. Joskin yhtenä haastateltavana 
ollut Lelun opiskelija Toivo Hautakan-
gas oli varsin optimistinen.

Juontajat Silja ja Tuuli avasivat virallises-
ti tilaisuuden ja pyysivät lavalle Tampe-
reen yliopiston emeritustutkija Unto 
Vesan ja The Ulkopolitist-lehden toi-
mituspäällikkö Matti Pesun. Asiantun-
tijoiden näkemys oli, että Trump voitti 
osittain siksi, että vastaehdokas Clinton 
ei onnistunut voittamaan puolelleen 
vaa´ankieliosavaltioita, joissa on pe-
rinteisesti äänestetty demokraattista 
ehdokasta.

Seuraavana haastateltavana oli eu-
roparlamentaarikko Petri Sarvamaa 
(Kok.). Hän piti Trumpin valintaa huo-
lestuttavana, mutta uskoi käänteen 
tapahtuneen. Sarvamaa uskoi EU:n 
säilymiseen ja totesi, että vaikka Trum-
pin puheet ovat levottomat, on hän 
kuitenkin optimistinen. Petri Sarvamaa 
kertoi, ettei hän myöskään usko, että 
Marine Le Pen pääsisi Ranskan presi-
dentiksi. 

Haastattelua kommentoinut Unto Vesa 
oli Sarvamaan kanssa eri mieltä Marine 
Le Penin mahdollisuuksista. Unto Vesaa 
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mietitytti myös se, että Sarvamaa ei 
hänen mielestään puhunut tarpeeksi 
vakavasti Trumpin mielipiteistä EU:n in-
tegraatioon liittyen. 

Vesa ja Pesu keskustelivat myös siitä 
pitäisikö suomalaisten pelätä sitä, että 
Yhdysvallat ja Venäjä alkaisivat keske-
nään sopia Euroopan asioista. Pesun 
näkemys oli, että saattaa tulla erilaisia 
yhteistyöyrityksiä Venäjän ja Amerikan 
välillä, muttei hän kuitenkaan usko, 
että mitään pelättävää tähän asiaan 
liittyen olisi. Vesa toi kuitenkin esille, 
että Reaganin kaudella ei uskottu kah-
den suurvallan kykenevän tekemään 
yhteistyötä.

Tilaisuutta seuranneella yleisöllä oli 
paljon kysymyksiä esitettävänään. 
Ensimmäinen kysymys koski vastaeh-
dokas Hillary Clintonia. Asiantuntijat 
olivat samaa mieltä siitä, että Clinton 
ei pystynyt vakuuttamaan tarpeeksi 
monia ihmisiä. Yleisöstä kysyttiin myös: 
”Onko demokratia rikki, jos kansa ää-
nestää väärin?” Asiantuntijat olivat 
samaa mieltä ainakin siitä, että Ame-
rikan vaalijärjestelmää pitäisi muuttaa, 
koska jo pari kertaa on käynyt niin, että 
vähemmän ääniä saanut henkilö voit-

taa vaalit.

Miehiltä kysyttiin myös että ovatko he 
törmänneet väitteeseen, että Trump 
on Putinin pelinappula. Unto Vesa kui-
tenkin sanoi, että asia on vain liioittelua 
ja enemmänkin sanomalehtien journa-
lismia. Pesu sanoi, ettei Venäjä pidä 
ketään hyppysissään, mutta että he 
ainakin osaavat erittäin hyvin hyödyn-
tää ihmisiä.

Eräs opiskelija kysyi: ”Edustaako Trump 
mitään hyvää?” Pesu mietti hetken ja 
vastasi sitten, että hänen mielestään 
Trump on empatian ja huolien edusta-
ja. 

Viimeisenä keskusteltiin vielä Trumpin 
mielipiteestä ilmastonmuutoksesta. 
Pesu toi esille Trumpin twiitin ”Global 
warming is a Chinese hoax”, joka viit-
taa siihen ettei Trump niinkään välitä 
ilmastonmuutoksesta. Hän myöskin 
sanoi, ettei kukaan ilmastointoilija var-
maankaan hypi riemusta, että Trump 
nousi valtaan.

Tilaisuuden päätteeksi Unto Vesa ja 
Matti Pesu kiittivät yleisöä ja järjestäjiä 
tilaisuuden järjestämisestä ja erittäin 
mielenkiintoisista kysymyksistä. Salista 
poistui tyytyväisiä kuuntelijoita. Tilaisuus 
oli kaikin puolin hyvin järjestetty ja on-
nistui säilyttämään kuulijoiden mielen-
kiinnon alusta loppuun. On hyvä, että 
lukiossa järjestetään erilaisia tapahtu-
mia ajankohtaisista asioista ja ollaan 
ylipäätään ajan hermolla. 

Tilaisuus on nähtävissä Lempäälän luki-
on nettisivuilla www.lempaalanlukio.fi.

Claudia Altmart

Tapahtumat          



28 29

Tapahtumat

Tampereen ammattikorkeakoulun 
sairaanhoitajaopintoihin kuuluu han-
keopinnot, ja saimme järjestää hank-
keenamme terveyspäivät Lempäälän 
lukiossa 19.–20.4. 2017. Pidimme koko 
koululle yhteisen infotilaisuuden 19.4. 
Tilaisuudessa kerroimme, miten tulee 
toimia jos kohtaa tajuttoman potilaan 
ja demonstroimme tajuttoman poti-
laan kylkiasentoon kääntämisen. Ker-
tasimme myös painelu-puhalluselvy-
tyksen perusteet. Molempina päivinä 
oppilailla oli mahdollisuus tulla harjoit-
telemaan ohjatusti elvytystä Anne-nu-
keilla. Elvytyksen raskaus ja tehokkaa-
seen paineluun tarvittava voima yllätti 
monet opiskelijat. Myös kylkiasentoon 
kääntämistä sai halutessaan harjoitel-
la. 

Pidimme aulassa kumpanakin päivä-
nä ”terveyskioskia”, jonne oppilaat ja 
opettajat saivat tulla mittaaman ve-
renpainetta ja täyttämään erilaisia kar-

Terveyspäivät Lempäälän lukiossa
19.–20.4.

toituslomakkeita omaan terveyteensä 
liittyen. Erityisesti alkoholin riskikäyttöä 
kartoittava AUDIT-testi oli suosittu ja 
herätti paljon keskustelua. Meidän sai-
raanhoitajaopiskelijoiden kanssa sai 
keskustella omaan terveyteen liittyvistä 
asioista ja jaoimme tietoa hyödyllisistä 
nettisivuista, joista voi löytää neuvoja 

Tapahtumat          

ja apua esimerkiksi päihdelinkki.fi ja 
mielenterveystalo.fi. 

Oppilaat tulivat harjoittelemaan pai-
nelu-puhalluselvytystä kiitettävästi ja 
kaikkien elvytystä harjoitelleiden kes-
ken arvottiin palkinto. Myös verenpai-
neen mittaaminen oli suosittua. Elvy-
tys on taito, jota toivottavasti ei ikinä 
tarvitse, mutta jokaisen se tulisi osata. 
Muistakaa siis elottoman potilaan koh-
datessa:

• Onko potilas heräteltävissä? Jos ei,  
   niin soita 112!

• Hengittääkö potilas? Jos hengittää      
–  > kylkiasento. Jos ei – > elvytys

• Avaa hengitystiet kohottamalla                            
potilan leukaa.

• Painele mäntämäisesti potilaan rin-
takehää 30 kertaa, noin 2 painallusta 
sekunnissa. 

• Sulje potilaan sieraimet, aseta oma 
suu potilaan suun ympärille ja puhal-
la rauhallisesti 2 puhallusta, katso että 
rintakehä kohoaa. 

• Jatka kunnes apu saapuu tai potilas  
virkoaa. 

Terveisin TAMKin opiskelijat 
Heini, Aino-Helena ja Magdaleena
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Taksvärkki synnytti halun auttaa 
5.5.2017

Tapahtumat

Syksyn taksvärkki kerättiin Lempäälän 
NMKY:n organisoimalle Kimbilio-hank-
keelle, jossa taloudellisen tuen ja kai-
kenlaisen muunkin avun kohteena on 
tansanialainen turvakoti. Taksvärkki 
poiki jatkoa ja synnytti Leluun oman 
hyväntekeväisyyteen keskittyneen 
opiskelijaryhmän, jota ohjaa uskonnon 
ja psykologian opettaja Sari Haavisto.

Toukokuun 5. päivänä ryhmä isännöi 
Zimbabwesta tulleita vieraita. Ohes-
sa on Lelun hyväntekeväisyysryhmän 
jäsenten Sanna Kasevan ja Jutta Juo-
mojan kirjoittama teksti mieleenpainu-
vasta vierailusta.

Kovia kokenut Letwin laulaa kuin en-
keli ja unelmoi paremmasta

Zimbabwelainen Letwin Chakanet-
sa joutui orvoksi neljän kuukauden 
ikäisenä. Hänen isänsä karkasi, jonka 
jälkeen hänen äitinsä riisti oman hen-
kensä sytyttämällä itsensä ja talonsa 
palamaan. Kuin ihmeen kaupalla, 
joku pelasti Letwinin liekeistä ja nyt hän 
opiskelee suomalaisten Oili ja Seppo 
Wuolteen perustaman ja johtaman 
Zimbabwen AIDS-orvot ry:n tuella vii-
meistä vuotta lukiossa ja kiertää puhu-
massa kaltaistensa orpolasten asemas-
ta kotimaassaan.
 

Oili ja Seppo Wuolteella on tukikohdassa yli 400 zimbabwelaista aids-orpoa

Tapahtumat          

Saimme Letwinin vieraaksemme Lem-
päälän lukioon toukokuun 5. Letwin, 
Oili ja Seppo kertoivat lukion väelle 
elämästä köyhässä Zimbabwessa. 
Letwin avasi lelulaisten perjantaiaa-
mun zimbabwelaisella auringonnou-
sun laululla ja esittämällä äimistyneel-
le yleisölle Finlandia-hymnin sujuvalla 
suomen kielellä!

Letwin kertoi pienemmille opiskelijaryh-
mille elämästä kotimaassaan. Saimme 
kuulla, kuinka erilaista nuorten elämä 
köyhässä Zimbabwessa on verrattu-
na meidän suomalaisten nuorten elä-
mään. Lukion käynnin kokonaiskustan-
nukset voivat nousta jopa 700 euroon, 
kun mukaan lasketaan kaikki maksut 
eli kouluasut, kirjat, vihot, tarvikkeet. Se 
on yli neljä kertaa suurempi rahamää-
rä kuin on zimbabwelaisen siivoojan 
kuukausipalkka. Aniharvalla paikallisel-
la on siis varaa kouluttautua. 

Suurimmalle osalle suomalaisista on 
itsestäänselvää, että aikuinen ei saa 
satuttaa lasta. Zimbabwessa fyysinen 
väkivalta on päivittäistä sen kieltäneis-
tä laeista huolimatta niin kouluissa, kuin 
kotonakin. Opimme Letwiniltä, että 
perheen merkitys on erilainen eri mais-
sa. Esimerkiksi Zimbabwessa tätisi on äi-
tisi ja setäsi on isäsi. Jos lapsi jää orvoksi, 
on hänellä kuitenkin kokonainen suku, 
joka pitää hänestä huolta. Joissain ta-
pauksissa kuitenkin suku voi hylätä lap-
sen tai nuoret tyttölapset voidaan luo-
vuttaa vanhemmille miehille vaimoiksi 
morsiusrahan toivossa.

Letwinin suunnitelmat ovat toisenlai-
set. Hän haluaa kouluttautua kirjanpi-
täjäksi ja jatkaa laulamista sen ohella. 
Letwinin vierailu avasi lelulaisten silmiä. 
Opimme arvostamaan muun muassa 
suomalaista koulunkäyntijärjestelmää 
ja vapautta olla oma itsensä ilman pel-
koa. 

Katso lisätietoa 
https://www.zim-orvot.org

Sanna Kaseva ja Jutta Juomoja
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Lempäälän Kisan Yleisurheilujaosto 
päätti lähteä pienellä riskillä vierot-
tamaan Koululiikuntaliiton perinteisiä 
SM-maastojuoksukisoja syntysijoiltaan 
Vierumäeltä ja lupautui järjestämään 
tapahtuman Lempäälän Hakkariin. 
Ratkaisua helpotti se, että seuraorga-
nisaatiolla oli varsin tuoretta kokemus-
ta hyvinsujuneista SM-maastokisojen 
järjestelyistä. Seura-aktiivit Markku Ruo-
navaara ja Timo Reunanen päättivät 
kuitenkin turvautua kättä pitempään 
ja kutsuivat Lelun mukaan järjestelyihin.

Lelun Run Forrest -ryhmään liittyi lopulta 
21 opiskelijajäsentä, opekollega-Katja 
Keskinen, sekä suomalaisen kävelynur-
heilun suurin toivo Urjalan oma poika 
Aleksi Ojala. Lelulaisista Santeri Kuusi-
niemi tosin pääsi upeasti menestyneel-
le Aleksille kuittaamaan, että hänellä 
on kuusi SM-kultamitalia, kun Aleksilla 
niitä on vasta kaksi. Arvokisareissuissa 
Aleksi on vielä edellä.

Liikunnan riemua Hakkarissa!
23.5.2017

Lelulaiset pääsivät touhuamaan mitä 
moninaisimmissa tehtävissä. Kisako-
neiston varsinaiset tykit Viivi Huurne, Ju-
hani Larikka, Tanja Lähdekorpi ja Eerika 
Reunanen tekivät promootiokiertueen 
ja huolehtivat ennakkomarkkinoinnis-
ta, sekä ehtivät lisäksi kisapäivänäkin 
kaikkialle. Antton Asikainen ja Juuso 
Petäjäsuo kuuluttivat paremmin kuin 
mertsi. ”Kisatyttöset” Aleksi ja Santeri 
selviytyivät mitalienjaosta tappele-
matta. Kisakanslia, ajanotto, ruokailu, 
P-alueen- ja järjestyksenvalvonta jne 
tehtävätkin sujuivat LeKi+Lelu-organi-
saatiolta kuin tanssi.

Kaiken kaikkiaan päivä oli erinomaisen 
onnistunut. Tämä oli myös kisapäivän 
palaute monelta 367 juoksuihin osal-
listuneilta ja heitä kannustamaan tul-
leilta taustajoukoilta. LeKi-organisaatio 
toimii kuin rasvattu salama levittäen 
yhteisöllisyyttä, hyvää mieltä ja tervei-
tä elämäntapoja ympärilleen. Lelulai-
set onnistuivat tukemaan varsinaista 
kisaorganisaatiota varsin erinomaisella 
tavalla.

Tapahtumat Tapahtumat          

Lelulaiset Lauri Ahonen (uhri) ja Viljami 
Sokura (aikidoka) valmistautumassa 
lajiesittelyyn.

Kisojen ainoa lelulainen on hyytyä maaliviivalle.
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Tapahtumat

LeLulla pidettiin tiistaina lukion historian ensimmäinen politiikan tori, esillä oli Vih-
reät, Kokoomus, Keskusta, SDP, Vasemmistoliitto sekä Nuva ry.

Politiikan tori Lempäälän lukiossa
28.3.2017

Kokoomuksen pajalla lähdettiin yhdessä oppilaiden kanssa pohtimaan ongel-
mien ratkaisuja ja yhteiskunnallisia kysymyksiä.

Tapahtuman alkajaisiksi näytettiin Puhutaan politiikkaa- kurssilla tehty video siitä, 
miksi kannattaa äänestää. Mielipiteitään videolla jakoi mm. lukiomme rakas 
rehtori, Erkki Hytönen.

Tapahtumat          

Nuvan pajalla muistutettiin nuorien tärkeydes-
tä kunnassa ja miten nuoret voivat vaikuttaa 
kuntansa asioihin ja päätöksentekoon.
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Vihreiden pajalla pääsivät oppilaat touhuamaan askartelun ja visailun parissa. 
Siellä myös pohdittiin yhdessä ekologisia kysymyksiä.

Vasemmistoliiton pajalla ky-
seltiin kysymyksiä ja esiteltiin 
puolueen toimintaa oppi-
laat mukaan ottaen.

Tapahtumat

Keskustassa myöskin käsiteltiin paljon nuorten asioita ja 
he pitivät kyselyn sekä laskeskelivat budjetteja kunnan 
hankinnoista.

Tapahtumat          

SDP:n infopläjäys oli Kahoot-visan 
muodossa. Kysymykset liittyivät 
puolueeseen.
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Tapahtumat

Aamulehden viestikarnevaalit
6.9.2016

Yksi kulta ja kolme hopeaa!

Tiistaina 6.9 Lempäälän lukio otti 
jälleen kerran menestyksekkäästi osaa 
Aamulehden järjestämiin 51. viestikar-
nevaaleihin. Pyynikin urheilukentällä 
aurinko paistoi ja meno oli vilkasta ja 
energistä heti alusta alkaen.

Ensimmäinen lukiolaisten kilpailu oli 
tyttöjen sukkulajuoksu, jossa tytöt an-
siokkaasti kirmaisivat hopeaan. Tämän 
jälkeen poikien sukkulajuoksujoukkue 
pisti vielä vähän paremmaksi ja juoksi 
kultaan.  Rataennätyskin jäi vain se-
kunnin päähän.

Rataviesteissä vauhti ei suinkaan 
hiipunut.  Tytöt jatkoivat 4 x 100 metrin 
viestissä hopeavauhdissa.  Poikien 
1000 metrin viesti oli huikea jännitys-
näytelmä sekin.  Kovavauhtisessa 
kisassa Sammon keskuslukio voitti vain 
muutamilla metreillä jättäen LELUN 
pojat nyt hopealle.

Tyttöjen sukkulaviestijoukkueessa 
juoksivat:

Eerika Reunanen, Nea Karppinen, Vil-
ma Heinonen, Claudia Altmart, Noora 
Leppimaa, Klaara-Kaisa Naukkarinen

Tyttöjen 4 x 100m kapulaviestissä 
juoksivat:

Nea Karppinen, Eerika Reunanen, 
Noora Leppimaa ja Vilma Heinonen

Poikien sukkulaviestijoukkueessa juok-
sivat:

Olli Kallio, Perttu Asunta, Antti Ceder-
löf, Juuso Petäjäsuo, Toni Viertola ja
Santeri Kuusiluoma

Poikien 1000m viestissä juoksivat:

Olli Kallio, Juuso Petäjäsuo, Santeri 
Kuusiluoma ja Aleksi Kivelä

Voimme taas olla ylpeitä Lempäälän 
Lukion nuorista urheilijalupauksista! Ensi 
vuonna taas uudestaan juoksemaan

Onnea kaikille menestyneille!

Katja

Opiskelijan puhe peruskiven muurauksen 
yhteydessä 9.9.2016

Arvoisat kuulijat

Aikamme suurmiehen, Matti Nykä-
sen sanoin haluan aloittaa Lempää-
län lukion puheenvuoron toteamalla 
että huominen on aina tulevaisuutta. 
Kaksi kulunutta vuotta vanhassa kou-
luympäristössä kanavan kyljessä ovat 
osoittaneet tarpeen tälle hankkeelle, 
jonka nimissä olemme tänne tänään 
kokoontuneet. Ei siksi, että vanha 
koulurakennus olisi jotenkin viallinen 
tai vääränlainen, vaan siksi, että lu-
kio-opiskelun kehitys vaatii myös ym-
päristön kehittymistä. Opiskelu ei enää 
ole yksioikoisesti kuuntelemisen ja lu-
kemisen summa. Vanhoja kaavoja on 
vähitellen kasvavissa määrin rikkonut 
kokemusperäinen tapa sisäistää uusia 
asioita ja nähdä maailmaa.

Lempäälän lukio on pyrkinyt jo pitkään 
edistämään opiskelun monipuolisuutta 
arkityöskentelyn lisäksi erilaisten hank-
keiden muodossa. Koulun opiskelu-
ajaksi tarjoamien läppärien on esi-
merkiksi todettu nostavan arvosanoja 
lukiossamme. Mahdollisuuksia kehittää 
opiskelua ei ole kuitenkaan nykyisessä 
ympäristössä rajattomasti. Uuden Vir-
ta-kampuksen valmistuminen antaa 
avaimet meille lukiolaisille. Kehittymi-
nen ja kehittäminen on nyt ainoastaan 
meistä kiinni.

Nopean lukiolaisgallupin jälkeen voi-
daan uuden kampuksen viehätysvoi-
man todeta nojaavan paljolti sijaintiin. 
Ahtialanjärven luonnonkaunis ympä-
ristö on opiskeluympäristönä ainutlaa-
tuinen ja jäljittelemätön. Alueen edut 
eivät rajoitu vain viihtyisyyteen, vaan 
ulottuvat myös käytäntöön. Jo pelkkä 

tieto kampuksen valmistumisesta on 
saanut meidät toimimaan. Viime luku-
kaudella lukiomme katolle nousi sää-
asema, joka on määrä siirtää uudelle 
sijainnille Virtaan sen valmistuessa. Ah-
tialanjärveen on myös määrä laittaa 
internetlautta, joka mittaa reaaliaikai-
sesti järven tilaa. Havaintoasemat syöt-
tävät automaattisesti tietoa globaaliin 
verkkoon. Sen lisäksi olemme mukana 
Al Goren perustamassa Globe-hank-
keessa, jonka tavoitteena on edistää 
ja tukea ympäristön tutkimusta ja luon-
non prosessien ymmärtämistä. Mikä 

Apulaisrehtori Hannu Tiensuu ja pu-
heen pitänyt lukion opiskelija Antton 
Asikainen

Tapahtumat          
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tärkeintä, nämä hankkeet eivät kuu-
lu vain muutamalle vastuuhenkilölle, 
vaan koko opiskelijakunnalle.

Uudenlaisen tilanteen Lempäälän lu-
kiolle luo myös siirtyminen saman ka-
ton alle ammattikoulu Tredun kanssa. 
Siteeraten jo toistamiseen aina ajan-
kohtaista kansallisfilosofiamme Matti 
Nykästä, jokainen tsäänssi on mahdol-
lisuus. Me lukiona näemme yhteistyös-
sä tilaisuuden yhdistää ammatillinen 
kokeilu ja työskentely entistä kiinteäm-
mäksi osaksi arkeamme ja opiskeluam-
me. Vaikka linjamme ammattikoulun 
kanssa eroavatkin, tulee meidän toi-
mia aina kun vain mahdollista yhte-
nä kouluna. Ei Lempäälän lukiona, ei 
Treduna, vaan Virtana.

Meidän visiossamme Virta tulee ole-
maan ennenkaikkea edelläkävijä. 
Tulevat olosuhteet suorastaan velvoit-
tavat meidät siihen asemaan. Siihen 
meitä ei pakota OAJ, opetusministe-
riö, eikä edes abien silmissä pahamai-
neinen ylioppilastutkintolautakunta. 
Se velvollisuudentunne lähtee meistä 
itsestämme. Tokihan Mercedeksen in-

sinöörinkin on helpompi rakentaa toi-
miva auto Mercedeksen osista kuin To-
yotan insinöörin Toyotan osista. Uuden 
luomiseen ja suunnan näyttämiseen 
olemme saamassa ihanneolosuhteet.

Jos kaikki edellä mainitsemani tiivis-
tettäisiin yhdeksi lauseeksi, kuuluisi se 
näin: Lempäälän lukio kokee uuden 
kampuksen ennennäkemättömänä 
mahdollisuutena, ja tästä mahdollisuu-
desta saamme sekä haluamme kiittää 
erityisesti Lempäälän kuntaa. Tämän 
hankkeen lopputulema ei tule ole-
maan fifty-sixty.

Anton Asikainen

Musiikista vastasi Partiolippukunta Tampereen kotkien puhallinorkesteri

Tapahtumat Tapahtumat          
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Tapahtumat

Penkkaritunnelmia
16.02.2017

Tapahtumat          
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Tapahtumat

Vanhojen tanssit
17.02.2017

Tapahtumat          
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Tapahtumat

Lelupäivä
9.8.2016

Perjantaina 19.8. vietettiin lelupäi-
vää, jossa aamupäivän ajan ykköset 
ryhmäytyivät ja iltapäivällä kakkoset 
toivottivat perinteisin menoin uudet 
toverinsa tervetulleiksi Lempäälän 
lukioon.

Tapahtumat          

LeLu-Boxi
Lisää muistoja löydät Facebookista ryhmän 
kuvat ja albumit välilehdiltä!
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#työelämä

Lempäälän ja Vesilahden kasiluokka-
laisille oli 3.marraskuuta normaalista 
kouluarjesta poikkeava päivä. He ot-
tivat osaa Lempäälän lukion järjestä-
mään Play Hard Work Harder -tapahtu-
maan, jonka tarkoituksena oli ehkäistä 
syrjäytymistä ja tuoda työelämän mah-
dollisuudet lähemmäs nuoria. 

Ideasta toteutukseen

Tapahtuma sai alkunsa, kun Lem-
päälän lukiossa #työelämä-hanket-
ta vetävä opettaja Jarmo Lehtinen, 
työllisyyspäällikkö Lotta Lammi ja opin-
to-ohjaaja Katja Luoto miettivät, miten 
kasiluokkalaisten motivaatiota voisi 
vahvistaa syrjäytymisen vähentämisek-
si. Syntyi idea Lempäälän ja Vesilah-
den kahdeksasluokkalaisille suunnatus-
ta toiminnallisesta päivästä.

Tapahtuman päivämäärä sovittiin 
marraskuun alkuun ja sitä alettiin jär-
jestää Lempäälän lukiossa #työelä-
mä-hankkeeseen kuuluvien nuorten 
ja opettajien voimin. Päätettiin, että 
kasiluokkalaiset tutustutettaisiin aloihin 
toiminnallisilla rasteilla, joista jokainen 
oppilas saisi valita kaksi häntä eniten 
kiinnostavaa. Mukaan saatiin paikal-
lisia yrittäjiä ja TREDU:n opettajia ras-
tinpitäjiksi näyttämään ja kertomaan 
osaamisestaan ja alastaan. Tapah-
tumalle annettiin nimi Play Hard Work 
Harder (PHWH) ja seitsemän viikon työ-
määrän sekä monien haasteiden ja 
kokouksien jälkeen tapahtuma oli val-
mis toimimaan. Nyt jännitettiin vain sen 
onnistumista. 

Play Hard Work Harder - Nuorilta nuorille
Lempäälän-Vesilahden Sanomat 11.2016

PHWH-rasti-isännät Arimo Nagy ja Aleksi Hakari tyytyväisinä päivän suorituksiinsa.

#työelämä          

Logistiikkaa bussissa

Tapahtuma polkaistiin käyntiin yhtei-
sellä auditoriotilaisuudella. Avauspu-
heenvuoron pitänyt Jarmo Lehtinen 
alleviivasi sitä, miten tärkeää kunkin 
meistä on löytää oma intohimon koh-
teensa ja miten typerää on, että tur-
han usein meidän on vaikea toteuttaa 
itseämme vapaasti ilman, että joutui-
simme innokkuutemme vuoksi kiusa-
tuiksi. Avaushetkessä yleisölle näytettiin 
myös järjestelytiimin tekemä video, jos-
sa muun muassa kansanedustaja Lauri 
Ihalainen ja kiekkosankari Pekka Sara-
vo kertoivat omasta yläkouluajastaan.

Kaikki rastit oli sijoitettu Hakkarin kou-
lun alueelle. Suurin osa, muun muassa 
ilmaisurasti ja rakennusrasti liikuntahal-
liin, tietotekniikan ja median rasti audi-
torioon, autoalan pihalle ja logistiikan 
rasti pihalla seisovaan bussiin.

Jokaisella rastilla oli alan ammatti-
lainen, joka kertoi ammatistaan ja 
esimerkiksi näyttelijä Elina Rintalan il-
maisurastilla tehtiin improvisaatiohar-
joituksia. Rastinpitäjät myös vastailivat 
kasiluokkalaisten kysymyksiin esimerkik-
si alan koulutuksesta.  Jokaisella rastilla 
oli mukana myös rastivastaavana luki-
olainen, joka aluksi ohjasi ryhmän rastil-
le ja tarvittaessa avusti ammattilaista.

Puolen päivän aikaan yleisö vaihtui, 
kun Sääksjärven ja Vesilahden kasit 
saapuivat Hakkariin omaa työelämä-
päiväänsä. 

Nuoret keskiössä

Alusta asti pidettiin tärkeänä, että nou-
datettaisiin ”nuorilta nuorille”- ideaa. 
Lukiolaiset olivatkin aktiivisesti mukana 
järjestelyissä ja vaikuttivat siihen, millai-

nen tapahtuma tulisi olemaan. Toisella 
vuosikurssilla opiskeleva Iivi Hakkarai-
nen sanoo nauttineensa tapahtuman 
järjestämisestä, vaikka välillä vähän 
väsyttikin.

- Olen tavannut erilaisia ihmisiä 
ja yrittäjiä, ollut monissa kokouksissa, 
organisoinut hommia ja tehnyt ylipää-
tään muiden ihmisten kanssa osajakoa 
siitä miten toimitaan, mitä tehdään, 
mistä etsitään tietoa ja kenelle soitel-
laan, hän sanoo.

- Tapahtuman järjestäminen on 
ollut todella monipuolinen kokemus. 
On myös myönnettävä, että se on ol-
lut rankkaa ja vienyt omalla tavallaan 
aikaa, mutta on se antanut paljon 
enemmän, kuin ottanut, hän jatkaa. 

Toinen lukiolainen, Maria Haanpää sa-
noo toimineensa yleisnaisena. 

- Olen hoitanut vähän kaikkea 
sellaista mitä rastienpitäjät eivät ole 
voineet hoitaa, järjestänyt kahviota, 
tilannut pullaa ja muuta vastaavaa. 
Sellaista yleishommaa.

Erilaista oppimista

Lukiolaiset olivat vahvasti mukana 
myös tapahtumapäivänä. He toimivat 
muun muassa rasteilla, kahviossa, ku-
vaushommissa ja huolehtivat siitä, että 
homma toimii. 

- Tapahtumassa olin kauneus 
ja terveys -rastilla niin sanotusti rastie-
mäntänä kuuntelemassa ja haastatte-
lemassa ja katsomassa, että porukkaa 
kiinnostaa ja ylipäätään vähän vahti-
massa, sanoo Hakkarainen.
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Haanpää oli tapahtumassa muun 
muassa kahviossa ja hakemassa vesi-
lahtelaisia bussilla. Hän sanoo tapahtu-
man menneen paremmin kuin hän oli 
olettanut.

- Ajattelin, että tästä tulee pa-
hempikin katastrofi, mutta itseasiassa 
aika rennosti on mennyt, hän tuumaa.

Lukiolainen Tanja Lähdekorpi oli koko 
päivän e-urheilu, some ja radiotyö 
-rastilla. Hän avusti rastin ammattilaisia 
Mari Vesanummea ja Pauliina Mäke-
lää ja haastatteli heitä rastin alkuun. 
Lähdekorpea haastateltiin myös alue-
uutisiin ja Tampereen radioon.

- Tämä on sitä käytännön te-
kemistä. Tässä oppii eri tavalla ja tosi 
hyvin. Tämä on antanut myös sellaisia 
elämyksiä, hän kertoo.

Kun kysyttiin oliko tapahtuma onnistu-
nut tuli vastaus Iivi Hakkaraiselta miet-
timättä.

- Kyllä oli. Sitä sai jännittää tosi 
paljon ja tuli paljon kaikkia riskejä, että 
mikä voisi mennä pieleen, mutta pien-
tä säätöä kaikessa pitää olla. Minusta 
tapahtuma oli kokonaisvaltaisesti oi-
kein hieno ja se varmasti antoi monelle 
paljon, hän sanoo.

Mari Vesanummi kehottaa pitämään 
unelmista kiinni 

Play Hard Work Harder sai paljon kiitos-
ta ja hyvää palautetta muun muassa 
rastien vetäjiltä ja kunnan vierailijoilta. 
Esimerkiksi Lempäälän kunnan sivistys-
johtaja Nina Lehtinen kehui sitä, että 
eri-ikäiset ihmiset tekivät yhteistyötä. 
Hän sanoi, että tapahtuman tekee 
hyväksi se, ettei se ollut ainoastaan 

aikuisten järjestämä vaan lähti nimen-
omaan nuorista. Mutta mitä mieltä oli-
vat itse kasiluokkalaiset joille tapahtu-
ma oli järjestetty? 

Hakkarilaiset Leevi Kivelä ja Eemil Salo-
nen olivat molemmat ilmoittautuneet 
ilmaisu-ja e-urheilu, some ja radio-
työ-rasteille, eikä kummallakaan ol-
lut suunnitelmia siitä, mitä he aikoivat 
tehdä yläasteen jälkeen. Molempien 
poikien mielestä rastit olivat hyvin to-
teutettuja ja päivä kiva.

- Mukava päivä, vaihtelua ai-
nakin, kommentoi Salonen.

Some-ammattilainen Pauliina Mäkelä 
tutussa punaisessa hatussa lepovuo-
rossa. Tampereen radion tuttu ääni 
Mari Vesanummi kertoo rutiinilla ohjei-
ta uravalintoihin.
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Kivelä sanoi e-urheilun tulleen uutena 
asiana.

Sääksjärven kasiluokkalainen Reija 
Laarne oli ilmoittautunut ilmaisu- sekä 
työnhaku ja lelu-rasteille. Hän aikoo 
hakea Kansallisoopperalle balettiin.

- Päivä oli ihan mukava ja hyö-
dyllinen. Pidin rasteista aika paljon ja 
tuli yllätyksenä, että näytteleminen voi 
olla niinkin hauskaa.

Kaikki kolme olivat yhtä mieltä siitä, 
että vastaavanlaisen tapahtuman jär-
jestäminen olisi jatkossakin hyvä idea.

Median alat muuttuvat

Tapahtumassa vieraili erilaisia me-
dian edustajia. YLE:n toimittaja Mari 
Vesanummi oli e-urheilu, some ja ra-
diotyö-rastilla kertomassa työstään. 
Hänellä itsellään on lukiopohja ja kun-
nioitettava kymmenen vuoden kirjoilla 
olo yliopistossa.

- Olen ollut kolmessa eri yliopis-
tossa. Aloitin Turun yliopistossa ranskan 
kielellä, sitten jatkoin Tampereella eng-
lannin pääaineilijana. Kolmas vuosi oli 
Lontoossa, missä luin mediataiteita, 
mutta päädyin sitten Tampereelle. 
Englanti on pääaineeni ja journalistiik-
ka pitkänä sivuaineena.

Vesanummi on toiminut YLE:llä vuo-
desta 2004, jolloin hän aloitti harjoitte-
lijana. Hänen toimenkuvaansa kuuluu 
muun muassa suorien radiolähetysten 
tekeminen, juttujen teko ajankohtai-
sista aiheista, ilmiöistä ja tapahtumis-
ta sekä alueuutisten tekeminen. Hän 
sanoo työnsä muuttuneen valtavasti 
hänen uransa aikana, mutta median 
alojen tulevaisuus on hänen mukaansa 

vielä hämärän peitossa.

- Kun alussa tulin töihin ei vielä 
ollut keksittykään sosiaalista mediaa ja 
nyt se on tosi vahva. Myös tekniikka on 
muuttunut. Peruselementit, kuten Yleis-
radion vahva toiminta radiossa ja tele-
visiossa ovat pysyneet, mutta netti on 
tullut vielä vahvemmin rinnalle.

- Tekemisen tavat ja yleisöt 
muuttuvat koko ajan. Sitä miten me-
dia muuttuu tulevaisuudessa, ei tiedä 
kukaan, mutta arvailla voi. Käytetään 
enemmän erilaisia palveluja, kuten 
television puolella Areenaa ja netin 
kautta otetaan mieluummin hippu-
sia uutisvirrasta, kuin avataan lehti tai 
kuunnellaan radiosta uutiset tasatun-
nein, hän sanoo.

Tapahtumarikasta työtä

Toimittajan ammatin Vesanummi sa-
noo olevan hänen unelmatyönsä.

- Olen ala-aste ikäisestä halun-
nut olla radiotoimittaja. Tässä pääsee 
tapaamaan erilaisia ihmisiä ja jokainen 
päivä on ihan oikeasti erilainen ja vaik-
ka se onkin klisee. Tänäänkään en oli-
si arvannut puhuvani samaan aikaan 
parikymmenpäiselle kasiluokkalaisten 
joukolle ja suoraan radiolähetykseen 
siitä millaista on olla toimittaja, hän sa-
noo hymyillen.

Hän kertoo, että suoran radion tekemi-
nen on tapahtumarikasta ja joka viikko 
tulee lisää hassuja muistoja.

- Viimeisimpänä se, kun olin vii-
me viikolla tekemässä juttua Valkea-
koski-päivänä. Siellä oli kynttiläuintia 
ja minun oli määrä olla siellä polski-
massa ja tekemässä suoraa radiota. 
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Olin siivoojakopissa vaatteet päällä ja 
juontaja huusi luureihin että, kahden 
minuutin päästä pitäisi olla altaassa. 
Riisuin siellä, vedin uikkarit päälle, juok-
sin suihkuun ja laitoin lähetyslaukun 
mummojen uikkareiden ja pyyhkeiden 
viereen ja olin kahden minuutin päästä 
suorassa lähetyksessä, hän nauraa.

Ei haittaa jos tavoite ei toteudu

Hän sanoi, että hyvä toimittaja koostuu 
monesta tekijästä, mutta mainitsi muun 
muassa kiinnostuksen siihen mitä ym-
pärillä tapahtuu ja sen ettei toimittaja 
kyynisty vaan kuuntelee. Vesanummi 
myös muistutti, että on oltava varma 
faktojen kanssa.

- Kuka tahansa voi olla tänä 
päivänä julkaisijana, kun on Faceboo-
kit ja Youtubet eli voit tuottaa sisältöä, 
mutta se mitä toimittaja tekee on fak-
tojen tarkistus ja todennetun tiedon 
antaminen yleisölle, hän selittää.

Vesanummen mukaan kilpailu alalla 
on kovaa. Hän sanoo, että alalle pyrki-
vien nuorten kannattaa olla sitkeitä ja 
kaikki tieto on hyödyksi.

- Jos on kiinnostusta alaan, pi-
tää vain sinnikkäästi pitää siitä unel-
masta kiinni ja olla kiinnostunut kaikesta 
mitä ympärillä tapahtuu. Vaikka minul-
lakin on näin pitkä pohjakoulutus täy-
tyy sanoa, että hyötyä on ollut myös 
kerääntyneestä elämänkokemukses-
ta.

Vesanummi sanoo, että on kiva olla 
antamassa kasiluokkalaisille virikkeitä 
ja ideoita siitä, mitä he haluaisivat teh-
dä. Hän itse halusi olla sytyttämässä 
paloa radioon.

- Lempäälän Yrittäjien puheen-
johtaja Ismo Paananen sanoi tosi hy-
vin, että hänen mielestään nuorilla pi-
tää olla joku tavoite, joku haave jota 
kohti mennä eikä se haittaa, vaikka se 
ei toteutuisikaan. Siinä matkan varrel-
la se tavoite saattaa muokkautua uu-
destaan. Mutta jos ei ole mitään mitä 
kohti mennä niin päätyy vain haahui-
lemaan eikä päädy mihinkään mikä 
itseä kiinnostaa, Vesanummi kertoo.

Ella Virtanen

Kuluneen vuoden olen opiskellut avoi-
messa ammattikorkeakoulussa yhtei-
söpedagogin opintoja. Yhtenä kurssi-
tehtävänä oli ”osallistumista edistävän 
tapahtuman” järjestäminen. Talvella 
2016 otin yhteyttä Jarmo Lehtiseen 
Lempäälän lukiosta ja tarjosin apuani 
työelämäläheisten projektien järjestä-
misessä. Vielä tuolloin en osannut aa-
vistaakaan miten hienon ryhmän kans-
sa pääsisin työskentelemään. 

Ensimmäisessä tapaamisessa Jamon 
kanssa sain niin paljon tietoa käynnis-
sä olevista projekteista, että kynästä 
loppui muste ja päästä tila. Tuolloin jo 
toteutettuja tai tekeillä olevia projekte-
ja olivat mm. Kimbilio-turvakotiprojekti 
Earth Week, sekä yläasteikäisille järjes-
tetty PlayHardWorkHarder-työelämä-
päivä.

Suunnitelmana oli siis järjestää työelä-
mäpäivä Lempäälän lukioon keväällä 
2017. Päivän tarkoituksena oli hankkia 
paikalle mahdollisimman monipuoli-
sesti eri ammattialojen edustajia esit-
telemään toiminnallisesti omaa työ-
tään.  Työelämäpäivän tavoitteena 
oli eri ammattivaihtoehtojen esittelyn 
lisäksi parantaa opiskelijoiden tietoa 
nykypäivän työelämästä sekä sen 
vaatimuksista, mutta myös inspiroida ja 
innostaa tulevaisuuden ammattilaisia 
löytämään oma tiensä.

Tapasin työelämäpäivän vastuuryh-
män lukiolla noin kerran kuussa ja häm-
mästyin joka kerta, kuinka fiksun, innos-
tuneen ja vastuullisesti toimivan ryhmän 
kanssa olen tekemisissä. Suunnitelmat 
aloitettiin kertaamalla PHWH-päiväs-
tä saatuja kokemuksia ja palautteita, 

#Lelu 105 Työelämäpäivä 
10.5.2017 - Hanna Järvensivun raportti

sekä pohdittiin, miten niitä voisi hyö-
dyntää kevään työelämäpäivässä. 
Mielenkiintoisinta suunnittelutyössä oli 
paikalle haluttujen ammattien valit-
seminen. Opiskelijat toivoivat paikalle 
akateemisia ammatteja; lääkäri, kirur-
gi, asianajaja, mutta myös kattavasti 
toimijoita yhteiskunnan eri palvelusek-
toreilta. Oma roolini hahmottui suunnit-
telutyön myötä ”vastuullisen aikuisen 
rooliin”, joka järjesti joitakin ammattien 
kontakteja, heitteli ideoita ja pyrki pitä-
mään Jamon kanssa tapahtuman lan-
gat käsissään.

Kaikkien haluttujen ammattien paikal-
le saaminen osoittautuikin yllättävän 
haasteelliseksi. Aika uhkasi loppua kes-
ken, osa joutui perumaan tai ei päässyt 
alun perinkään paikalle. Tiedonkulun 
välineeksi valittu whatsapp tukkeutui 
sadoista viesteistä, joissa etsittiin milloin 
ammattien edustajia, milloin tyttäreni 
kadonnutta englannin kirjaa. (PS. ei 
löytynyt)

Ja kuin varkain koitti 10.5, työelämä-
päivä. Aamulla lukion aulan täyttivät 
paikalle kutsutut ammattien edustajat 
ja heitä vastaanottavat oppilaat. Jo-

#työelämä          
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kaiselle ammatille oli varattu oma luok-
katila, johon vastuuoppilaat heidät 
ohjasivat. Tilaisuuden avasi työelämä-
valmentaja Timo Tommila, joka alusti 
päivän teemaa omalla puheellaan. 
Puheen jälkeen oppilaat siirtyivät ku-
kin valitsemansa ammatin luokkaan, 
jossa ammattilaiset johdattivat heidät 
työelämän saloihin. Toivoin, että olisin 
ehtinyt jokaiselle rastille kuuntelemaan 
edes hetkeksi, mutta sen sijaan päivit-
telin työni ja opiskelujeni paljoutta ku-
visope-Eevan kanssa. Oppilaat olivat 
voineet valita kaksi ammattia joihin 
käydä tutustumassa; toiseen aamulla, 
toiseen ruokailun jälkeen. Päivän päät-
teeksi kaikki kokoontuivat vielä audi-
torioon päätöstilaisuuteen. Vastuuryh-
mäläiset keräsivät palautteita ovelalla 
satunnaisotannalla. 

Kaiken kaikkiaan työelämäpäivä oli 
onnistunut kokonaisuus, johon vastuu-
ryhmäläiset onnistuivat rekrytoimaan 
paikalle kattavasti eri ammattien 
edustajia. Laboratorioinsinööri, liiketoi-
minnanjohtaja ja keramiikkamuotoi-
lija kertoivat koulutuspoluistaan sekä 
ammatissaan toimimisesta. Lääkäri, 
työelämävalmentaja ja fysioterapeutti 
valottivat pitkän linjan ammattilaisina 
nykypäivän työelämää sekä yrittä-
jyyden arkea. Poliisi, palomiehet sekä 
ilmavoimien ja puolustusvoimien edus-
tajat toivat esiin oman ammattinsa ar-
kitodellisuutta.

Näidenkin ammattien edustajat ovat 
kukin tahoillaan opiskelleet, vaihta-
neet ehkä alaa useampaan kertaan, 
hakeneet ja päässeet töihin sekä kou-
luttautuneet lisää. He ovat joskus olleet 
nuoria, joita tuleva työelämä on tunte-
mattomuudessaan jännittänyt. 

Maailma muuttuu.  Työelämä muut-
tuu. Ainoa pysyvä asia on muutos. 

Oppilaitosten tulisi osaltaan valmistaa 
opiskelijoita kohtaamaan alati muut-
tuva työelämä. Tähän ei riitä pulpe-
tissa istuminen, vaan tarvitaan jotain 
aivan muuta. Toimintaa, aktiivisuutta, 
verkostoitumista, yhdessä tekemistä! 
Työelämäpäivän kaltaiset tapahtumat 
vastaavat osaltaan tähän tarpeeseen. 
Tuodaan nykypäivän työelämän edus-
tajat kertomaan oppilaille ajantasaista 
tietoa työstä, sekä samalla tuomaan 
ehkä kaukaiselta tuntuvalle työelämäl-
le ”kasvot”.  

Loppukaneettina tähän tekstiin kirjoi-
tan lauseet, joita suunnittelin yön pi-
meinä tunteina siltä varalta, että Jamo 
yllättää ja komentaa minut lavalle pu-
humaan: 
Toivon, että työelämäpäivä toi jokai-
selle siihen osallistuneelle uusia ideoi-
ta, inspiraatiota ja innostusta matkalla 
kohti unelmia. Niiden unelmien eteen 
Te lukiolaiset teette joka päivä töitä.

Hanna Järvensivu

Heini Tuominen KU4

#työelämä
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Lakitiedon soveltavalla kurssilla (Yhk7) 
ennätysmäärä vierailijoita ja vierailukäyntejä

vojan tehtäviä ja muitakin asioita mitä 
velkavalvojan ammattiin ylipäänsä 
kuuluu. Hän painotti puheessaan pi-
kavippejä ja niiden haittoja ja varoitti 
niistä koituvista velkakierteistä, mikä on 
erittäin tärkeää.

Asianajaja

Asianajaja Mika Allen tuli kertomaan 
asianajajan työstä. Mika asuu Narvas-
sa ja hänellä on toimisto Ideaparkissa 
ja Valkeakoskella. Siellä hän työskente-
lee yleensä 9-18. Lisäksi hänellä menee 
yleensä noin yksi päivä viikossa tuo-
mioistuimessa työskennellessä. Joskus 
päivät saattavat venyä, koska Mika 
uppoaa työskentelyynsä. Mika myös 
jakoi muutaman hänen uransa mielen-
kiintoisimmista tapauksista.

Oikeustieteen opiskelija

* Pääsykoekirjat lyhyitä ja tiiviitä

* Yo arvosanoilla ei kauheaa merkitys-
tä (hyvä valmistautuminen pääsyko-
keisiin)

* Paljon koulunajan ulkopuolista opis-
kelua

* Kattavasti kerrottu opiskelusta ja kou-
lusta ylipäätään

* Kertoi rahankäytöstä ja kuinka rahat 
riittää

* Oikeustieteelliseen aika vaikea pääs-
tä

* Opiskelupaikat (Turku, Rovaniemi, Jo-
ensuu)

Tämän lukuvuoden lakitiedon sovelta-
van kurssin opiskelijat saivat kuulla ja 
nähdä monipuolisen ”kattauksen” eri 
yhteiskunnallisissa tehtävissä toimivien 
ihmisten arjesta.

Tässä kurssilaisten tiivistelmiä ja kom-
mentteja mm. velkaneuvojan, asian-
ajajan, oikeustieteen opiskelijan, tullivir-
kailijan ja vankeinhoitajan vierailuista.

Pääsimme kurssin aikana tutustumaan 
myös Poliisiammattikouluun, Poliisimus-
eoon sekä seuraamaan käräjäistuntoa 
Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

Velkaneuvoja

Tampereen talousvelkaneuvonnasta 
tuli kertomaan Kirsi Karttunen ja hän 
kertoi monipuolisesti mitä tehtäviä ta-
lousvelkaneuvonnalla on ja keitä he 
ovat.
Heidän asiakkainaan toimivat kaikki 
kunnan asukkaat ja velkaneuvonta on 
maksutonta. Velkaneuvonnan saan-
ti ei ole kiinni iästä eikä sukupuolesta 
vaan siitä miten olet talouttasi hoita-
nut.
Hän kertoi muun muassa pikavippien 
haitoista ja niiden aiheuttamista on-
gelmista.
Velkaneuvonnan yksi tärkeimmistä 
tehtävistä on valaista ja auttaa asia-
kasta oppimaan hallitsemaan hänen 
oman rahan käyttöä.
Hän kertoi erilaisia esimerkkejä veloista 
ja velan otosta ja hän antoi hyviä vih-
jeitä miten kontrolloida rahan käyttöä 
eri tilanteissa.
Kirsin pitämä esitelmä/puhe oli erittäin 
vakuuttava ja laajasti sekä monipuo-
lisesti toteutettu, joka avasi velkaval-
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Tullivirkailija

Yhdelle tunnillemme saapui tullista vie-
railijoita kertomaan tullin toiminnasta. 
Saimme kuulla mm. harmaasta talou-
desta, tuoteväärennöksistä ja tullaami-
sesta. Tunnin päätähti oli kuitenkin tulli-
koira Onni, joka vilkkaalla luonteellaan 
hurmasi kaikki.

Vankeinhoitaja

Kurssilla saimme vieraaksemme Teija 
Suvannon vankeinhoitajan. Mukaan 
tuli myös sosionomi, joka kertoi omia 
kokemuksiaan työharjoittelustaan.

Teija Suvanto on rikosseuraamusesi-
mies. Rikosseuraamuslaitos vastaa tut-
kintavankeuden toimeenpanosta ja 
yhdyskuntaseuraamusten ja vankeus-
rangaistusten täytäntöönpanosta.

Vangeilla on vankilassa tiukat säännöt. 
Vankilassa ei saa käyttää kännykkää 
eikä tietokonetta. Tämän takia vangit 
(varsinkin elinkautisvangit) voivat pu-
dota kelkasta, sillä he eivät osaa mak-
saa esim. laskujaan. Tästä tulee myös 
ristiriitoja. Tavoitteena olisi estää rikolli-
nen toiminta vankeusaikana, ja jos in-
ternet olisi kaikille sallittu, ,niin talousri-
kollisella olisi paikka tehdä rikos.

Toimintamuotoja Kylmäkosken vanki-
lassa on mm. päihdekuntoutus, työtoi-
minta, esim. puhdistajat, hoitotyöt ja 
kutomo. Vangit saavat palkkaa n. 70 
snt-1,20 e/tunti.

Työharjoittelijaa hämmensi päihteiden 
käyttö hyvin paljon, sillä se on todella 
yleistä vankilassa.

Vierailu poliisiammattikorkeakoululla 
(POLAMK)

Vietimme mielenkiintoisen parituntisen 
Hervannassa, Suomen ainoassa po-
liiseita kouluttavassa oppilaitoksessa. 
Isäntämme, Poliisikoulun opettaja Kari 
Koppanen, kertoi poliisikoulutuksesta, 
esitteli harjoittelukaupunkia sekä ri-
koslabraa. Poliisimuseossa saimme rut-
kasti tietoa poliisityön historiasta sekä 
pääsimme valitsemaan oikeita toimin-
tatapoja interaktiivisen pelin avulla.
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Kuvataiteen tunneilla on ollut tekemi-
sen meininki! On osallistuttu yhteistyöp-
rojekteihin Sara Hildenin taidemuseon 
ja muiden Pirkanmaan koulujen kans-
sa. Syksyllä opiskelijoiden valokuvia oli 
esillä museolla Ron Mueckin näyttelyn 
yhteydessä. Niissä tutkittiin mittakaa-
vaa, ihmistä ja hyperrealismia.

Kevään suurprojekti oli 400 oppilastyön 
ripustus Tampereen rautatieaseman 
näyteikkunarivistöön. Projekti oli nimel-
tään Minä nuori Suomessa ja se oli 
yksi Suomi100 -juhlavuoden virallisista 
tempauksista. Meiltä projektiin osallis-
tui peräti 60 ensimmäisen vuosikurssin 
opiskelijaa. Museon lahjoittamille suu-
rille A2 -kokoisille plekseille maalattiin 
muotokuvia poptaiteen hengessä. In-
noituksena oli myös Jarmo Mäkilän tai-
de – olihan projekti osa Mäkilän näyt-
telyä, joka oli Sara Hildenin museolla 
helmikuusta toukokuuhun. Oli hienoa 
saada oppilastyönäyttely niinkin näky-
välle paikalle kuin rautatieasema!

Kuvataiteen kuulumisia

Lempäälän lukio on osallistunut kaikkiin 
Sara Hildenin taidemuseon ja Pirkan-
maan kuvataideopettajien yhteistyöp-
rojekteihin parin viime vuoden aikana. 
Viime kevään hieno ponnistus oli Vä-
ripyramidi Carolus Enckellin näyttelyn 
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yhteydessä. Silloin nuoret maalasivat 
neliönmuotoisille vanerilevyille abst-
rakteja värisommitelmia, joista koottiin 
suuri kolme metriä korkea pyramidi. 
Maaliskuussa 2017 innostava yhteistyö 
Sara Hildenin museon ja oppilaitosten 
välillä palkittiin valtakunnallisella Myö-
tätuulta kuvataiteessa -palkinnolla.

Tämän lukuvuoden aikana kuvatai-
teen lukiodiplomitöiden parissa on 
ahertanut joukko taitavia nuoria. Lukio-
diplomitodistuksen saivat syksyllä Elli ja 
Suvi Kytölä. Keväällä kurssin ovat saa-
neet päätökseen Aarni Ahvenus, Anni 
Laakkonen, Saana Lumirae, Iida Nauk-
karinen, Katja Pennanen ja Sophia 
Thomas. 

Alina Lampinen toteutti  kaksi kuva-
taiteen diplomityötä kahtena peräk-
käisenä vuotena –  toisen kylläkin ihan 
omaa harrastuneisuuttaan.
Alina valittiin yli 400 hakijan joukosta 
edustamaan nuoria tulevaisuuden te-
kijöitä Amos Andersonin taidemuseon 
Generation 2017-näyttelyyn. Touko-
kuun lopun avajaisiin Helsingin keskus-
tassa oli pitkä jono kadulle asti ja tun-
nelma katossa. Museon väki oli käynyt 
hakemassa Alinan kotoa näyttelyyn 26 
teosta – upeita metalliromuista raken-
nettuja eläimiä. Näistä eläimistä oli ra-
kennettu kokonaisuus museon seinälle. 
Onnea Alinalle! Urheilutermein nuorten 
Suomenmestaruustason suoritus. Näyt-
tely on avoinna syyskuun alkuun saak-
ka. Kannattaa tehdä kesäretki Helsin-
kiin taidetta katsomaan!

Oppiaineet          
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Oppiaineet

Musiikki

Tänä lukuvuonna Lelussa on nautittu 
isolla porukalla tehdyistä musiikkiesityk-
sistä, kun suuri osa MU1-kurssilaisista on 
ollut mukana esiintymässä; alkusyksys-
tä 1. vuosikurssin vanhempainillassa, 
joulukuun alussa yo- ja itsenäisyysjuh-
lassa sekä joulukirkossa lukukauden 
päättyessä. Joulukirkkoon saimme 
jo mukaan uusia soittimia, jotka ovat 
osittain jo saapuneet uutta Kampusta 
varten. Käsikellot toivat kirkossa joului-
sen tunnelman ja saivat kuulijat kurkki-
maan, millaisista soittimista kaunis kel-
lojen ääni tuli.

Joulukuussa Lelu oli edustettuna myös 
Tampereen seudun lukioiden yhteises-
sä tapahtumassa Keskustorin jouluto-
rilla. Yli sadan lukiolaisen sekakuorosta 
lähti mahtava ääni joulukuisessa illas-
sa. Kuorolaulu on elämys niin kuulijalle, 
kuin laulajillekin. Lelua edustanut Tiina 

Oppiaineet          

Kurkioja kertoo: ”Oli hieno kokemus 
edustaa Lempäälän lukiota Tampe-
reella lukioiden kuorolaulutapahtu-
massa! Ihmiset olivat tosi positiivisia ja 
yleistunnelma oli kannustava. Tein uu-
sia tuttavuuksia ja näin myös muita ys-
täviäni. Esitykset menivät hyvin, äänet 
soivat tosi kauniisti yhdessä ja tuli en-
tistä jouluisempi fiilis. Esityksen jälkeen 
jäimme kaveriporukkani kanssa vielä 
lauleskelemaan parit joulubiisit siihen 
joulutorin nurkalle - kylmästä säästä 
huolimatta mieli pysyi lämpimänä. Toi-
vottavasti perinne jatkuu ja ensi vuon-
na lauletaan jälleen Sibeliuksen kun-
niaksi.”

Kevätlukukaudella saimme vieraaksi 
virolaisen barokkiduon. Raivo ja Imbi 
Tarum soittivat meille useilla vanhoil-
la puhaltimilla ja cembalolla hienoja 
kappaleita. Saimme myös näytteen 
barokin aikaisesta tanssista, saraban-
desta.

Moniääninen Suomi -kurssilaisista (MU2) 
osa ilahdutti Ehtookodon asukkaita 
vierailemalla heidän luonaan huhti-
kuussa. Nuorten tyttöjen laulu pianon 
ja viulun säestyksellä ilahdutti kuulijoita 
kovasti.
Uudet soittimet ovat tuoneet paljon 
iloa ja monipuolisuutta musiikin tunneil-
le. Innolla odotamme muuttoa uudelle 
kampukselle, jossa musiikki saa hienot 
ja monipuoliset tilat bänditiloineen ja 
studioineen luokkatilan sekä varaston 
lisäksi.
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Oppiaineet

Kemia
Kemian työkurssilla valmistetaan ase-
tyylisalisyylihappoa eli aspiriinia. Kuvas-
sa aspiriininvalmistuksen lähtöaineet 
reagoivat erlenmeyer-pullossa.

Kemian työkurssin valkotakkiset 
luomassa helpotusta päänsärkyyn. 
Kuvassa imusuodatusta alipaineella.

Oppiaineet          

Valon yhdensuuntaissiirtymä ja lasin taitekertoimen määritys

Vierivän kappaleen 
energiansäilymis-
laki ja lentopallon 
hitausmomentin 
määritys 

Toisen vuosikurssin fysiikan opinnot 
päätettiin odotettuun kokeellisen fysii-
kan kurssiin. Työpareittain laadittujen 
tutkimussuunnitelmien pohjalta kurssil-
la määritettiin mm. piilasin taitekerroin 
sekä lentopallon hitausmomentti. Tie-
totekniikkaa hyödynnettiin monipuoli-
sesti mittauksissa ja työselostuksia laa-
dittaessa.

Fysiikka
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Emmi Matikka KU11 Iida Naukkarinen KU11
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Opettajat

Hytönen Erkki, KM, TM    rehtori, psykologia 
Tiensuu Hannu, FM   apulaisrehtori, opinto-ohjaus 
Merta Tatu, FM    vararehtori, fysiikka, kemia
Gullstén Eeva, TaM    kuvataide
Haavisto Sari, TM    uskonto, psykologia
Heikkilä Maria, FM    ruotsi 
Häärä Maija, FM    englanti, ranska
Jalonen Eero, FM    matematiikka, kemia
Jauhiainen Maija FM    maantiede, biologia
Järvelä Timo, FM    ilmaisutaito
Järä Johanna, FM    yhteiskuntaoppi ja historia
Karjalainen Virpi FM, HM   maantiede, biologia
Keskinen Katja, LitM    liikunta, terveystieto
Kielo Johanna, FM    ruotsi, saksa, englanti, espanja 
Lohiniva Anne    sijainen 4. ja 5. jakso
Kouhi Tuula, FM     äidinkieli ja kirjallisuus, ilmaisutaito
Lehtinen Jarmo, FM    historia, yhteiskuntaoppi
Mattila Heli, FM     äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä
Muuronen Terhi, HM    ruotsi
Mäkinen Birgit, LuK    matematiikka, tieto- ja mediatekniikka 
Parvala Reija, FM    englanti, ranska
Pola Janne, DI    matematiikka, kemia, tieto- ja mediatek.
Setälä Mika, FM     matematiikka, tieto- ja mediatekniikka
Sinitalo Saija, FM    englanti, äidinkieli ja kirjallisuus
Vuorinen Eila, FM    venäjä, saksa, ruotsi
Vuoristo Mikko, FM    äidinkieli ja kirjallisuus, ilmaisutaito

Heikkinen Jouko, TM   filosofia
Luoto Katja, YTM    opinto-ohjaus
Rantanen Olli-Pekka, KM  liikunta 
Rask Minna, MuM    musiikki

Uotila Antti, FM, EO    erityisopetus, lukitodistukset

Lukion henkilökunta

Henkilökunta Henkilökunta

Muu henkilökunta

Erkki Hytönen   Rehtori
Hannu Tiensuu   Apulaisrehtori, OPO
Katja Luoto    OPO
Marja Ollonberg   Koulusihteeri
Teija Montonen   Koulusihteeri (osa-aik.) 
Nina Sappinen   Terveydenhoitaja
Johanna Virtanen  Koulukuraattori
Meeri Virtanen    Koulupsykologi
Antti Uotila    Erityisopettaja
Kari Tolonen    Kasvatus-ja opetuslautakunnan pj
Johanna Järä    Oppilaskunnan ohjaaja
Kari Pyykkö    Kiinteistönhoitaja
Timo Ratamaa    AV-huoltaja
Marja Saarinen    Lukion keittiö
Irene Visuri   Siistijä
Kaija Partanen  Siistijä
Kyllikki Suopelto   Siistijä
Lempäälän kunta  Koulun ylläpitäjä

Heli Mattila, Eila Vuorinen, Katja Keskinen, Reija Parvela, Maija Jauhiainen, Eeva Gullstén, Johanna Kielo
Maija Häärä, Virpi Pelttari, Saija Sinitalo, Birgit Mäkinen, Johanna Järä, Marja Ollonberg, Terhi Muuronen
Mikko Vuoristo, Jarmo Lehtinen, Tatu Merta, Mika Setälä, Hannu Tiensuu, Erkki Hytönen
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Opiskelijat lukuvuoden päättyessä 
3.6.2017

Opiskelijoita 304
149 poikaa
155 tyttöä

1. vuosikurssi 107
2. vuosikurssi 104
3. vuosikurssi 86
4. vuosikurssi 7

Lempäälästä 242
Vesilahdelta 55
Akaasta 3 
Tampereelta 2
Pirkkalasta 1
Italiasta 1 

20.9.2016 koko lukiossa oli 323 opiske-
lijaa.

Opiskelijat

Lukion opiskelijat

Ylioppilastutkinto

Syksyn 2016 arvosanajakaumat

Koe L E M C B A I Yhteen-
sä

Keski-
arvo

Hajon-
ta

Äidinkieli . . 2 . 3 2 3 10 2,3 1,89

Äidinkieli, suomi + ruotsi . . 2 . 3 2 3 10 2,3 1,89

Ruotsi, pitkä oppimäärä . 1 . . . . . 1 6 .

Ruotsi, keskipitkä oppimäärä . 2 12 5 8 . . 27 4,3 0,99

Englanti, pitkä oppimäärä 1 5 15 9 13 7 2 52 3,87 1,51

Englanti, lyhyt oppimäärä . 3 . 4 . . . 7 4,86 1,07

Espanja, lyhyt oppimäärä . . 1 . . . . 1 5 .

Pitkä matematiikka . . 1 1 . . 2 3,5 0,71

Lyhyt matematiikka . . 1 1 2 . 1 5 3 1,87

Biologia 5 5 1 . 1 . 12 5,08 1,16

Fysiikka . . 2 . . . . 2 5 0,00

Maantiede 2 . . . 1 1 . 4 4,75 2,63

Historia 2 1 1 1 . 1 6 4,5 2,74

Kemia . . 1 . 1 . . 2 4 1,41

Psykologia . 1 . 5 5 2 . 13 3,46 1,05

Terveystieto 1 4 6 6 7 4 5 33 3,45 1,97

Evankelis-luterilainen uskonto 1 1 3 . 1 2 1 9 3,89 2,26

Yhteiskuntaoppi . 1 1 . 2 1 . 5 3,8 1,64
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Ylioppilastutkinto

Kevään 2017 arvosanajakaumat

Koe L E M C B A I Yhteen-
sä

Keski-
arvo

Hajon-
ta

Äidinkieli, suomi 2 7 14 27 25 14 2 91 3,7 1,35

Ruotsi, keskipitkä oppimäärä 1 1 3 2 4 1 2 14 3,57 2,03

Biologia 1 2 1 1 1 1 . 7 4,71 1,8

Englanti, pitkä oppimäärä . 8 8 10 16 7 . 49 3,88 1,32

Englanti, lyhyt oppimäärä . . . 1 . 1 . 2 3 1,41

Fysiikka 4 7 7 2 1 . . 21 5,52 1,08

Maantiede 1 . 4 2 1 1 . 9 4,44 1,42

Historia . 3 3 . . 1 . 7 5 1,41

Kemia 1 9 4 5 2 . . 21 5,1 1,14

Matematiikka, pitkä oppimäärä 2 11 7 11 8 . . 39 4,69 1,24

Matematiikka, lyhyt oppimäärä . 2 3 12 4 7 3 31 3,26 1,57

Psykologia . 3 . 4 4 4 . 15 3,6 1,45

Saksa, lyhyt oppimäärä . . . . . . 1 1 0 .

Terveystieto 1 . 1 2 2 1 2 9 3,11 2,26

Evankelis-luterilainen uskonto . . 1 . . 1 1 3 2,33 2,52

Venäjä, lyhyt oppimäärä . . . 1 1 1 1 4 2,25 1,71

Yhteiskuntaoppi 1 4 6 4 4 1 . 20 4,55 1,32

Syksy 2016
(10)
 
Asunta Perttu
Kallio Olli
Katajisto Tommi
Kytölä Elli
Kytölä Suvi
Laakso Jesse
Lahtinen Joni
Sievänen Emmi
Sikkinen Atte
Sivula Aaro
 

Kevät 2017
(82)

Aaltonen Juuli
Aavajoki Henna
Ahvenus Aarni
Alanen Tuuli
Aro Valtteri
Asikainen Antton
Blomqvist Lotta
Cederlöf Antti
Harsu Mikko
Heikkilä Jan
Herajärvi Matias
Hyväri Akseli
Hämäläinen Tatu
Idänheimo Minttu
Jokiranta Sanniina
Kaarela Tony
Kallio Noora
Kammonen Eino
Karhila Risto-Matti

Karkulahti Jaakko
Karvinen Aleksi
Kiiskinen Elli
Kilpinen Juuso
Kivi Antti
Koivu Sonja
Korhonen Katariina
Kosonen Samuli
Kuusiniemi Santeri
Laakkonen Anni
Laakkonen Sami
Lahti Luukas
Lahtinen Iida
Laine Henna
Lampinen Alina
Leppimaa Noora
Liede Selja
Linna Olga
Lundén Susanna
Luoto Antti
Luoto Joona
Maaniitty Tuuli
Maijala Henri
Mutila Joel
Mäkinen Miikka
Mäkinen Salli
Naukkarinen Klaara-Kaisa
Nieminen Joona
Niemirepo Teo
Nikolskij Kim
Nikolskij Tino
Ojala Janna
Pajarinen Aki
Pannula Ella
Peltola Anna
Pennanen Katja

Penttinen Mikael
Perttunen Aapeli
Petäjäsuo Juuso
Piippo Veeti
Pylkkänen Aapo
Pyylampi Harri
Rantamäki Sami
Salonen Eemil
Salonen Julius
Salonen Lotta
Salonen Sarianna
Sivula Helmi
Suoniemi Tiia
Tarsia Elias
Thomas Sophia
Tikkanen Saaga
Tuominen Annareeta
Valtamo Taavetti
Vierula Toni
Vihanto Sara
Viitala Juho
Viitasalo Jere
Viljamaa Lotta
Väärälä Emma
Äijälä Niko
Äikäs Roosa
Äyräs Riku

Ylioppilaat

Ylioppilaat
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Stipendit
Paavo Sirénin rahasto 
2000€ Lempäälän-Vesi-
lahden Koulutustuki r.y:n 
rahasto 2050 €

Kyvykkyysstipendit lukuai-
neissa

III luokan opiskelijalle á 
150 €
Aavajoki Henna
Asikainen Antton
Cederlöf Antti
Hämäläinen Tatu
Koivu Sonja
Korhonen Katariina
Lampinen Alina
Luoto Antti
Maaniitty Tuuli
Mäkinen Salli
Naukkarinen Klaara-Kai-
sa
Niemirepo Teo
Suoniemi Tiia
Valtamo Taavetti
Viitala Juho

I ja II luokan opiskelijalle 
á 100 € 
Ketola Kaisa
Mäkinen Suvi
Virtanen Ella
Virtanen Laura
Jokinen Eemeli
Korppi Saara
Kurkioja Tiina
Rissanen Liisa

Kyvykkyysstipendit taide- 
ja taitoaineissa 

Puhetaito 100 €
Asikainen Antton

Musiikki 100 €
Niemirepo Teo

Ilmaisutaito á 50 €
Ahonen Lauri
Perälä Camilla

Tietotekniikka 100 €
Kemppainen Ville

Kuvataide á 100 €
Lampinen Alina
Ahvenus Aarni

Liikunta á 100 €
Petäjäsuo Juuso
Leppimaa Noora

Stipendi Suomen itsenäi-
syyden 100-vuotisjuhlan 
kunniaksi á 100 € 
Kivi Antti
Aaltonen Juuli

Yrjö Raaskan stipendi ve-
silahtelaiselle ylioppilaalle 
100 €
Valtamo Taavetti 

Kai Neuvosen muistora-
haston stipendi kielellisesti 
lahjakkaille opiskelijoille 
á 100 €
Heinonen Anniina
Laakkonen Anni

Hilkka ja Jouko Karangon 
stipendirahaston stipendi 
koulun parhaalle sanantai-
tajalle 100 €
Asikainen Antton

Olga ja Vilho Linnamon 
stipendirahasto lempääläi-
selle ylioppilaalle 100 €
Blomqvist Lotta

Riemuylioppilaat 1967 
stipendirahasto á 200 €
Ahvenus Aarni
Aro Valtteri
Laakkonen Sami
Linna Olga
Luoto Joona

Opettajakunnan ryhtipal-
kinto 390 €
á 60 €
Karkulahti Jaakko
Kivi Antti
Kuusiniemi Santeri
Peltola Anna

á 50 €
Lähdekorpi Tanja
Saarinen Juho-Pekka
Saarnio Ville

Lempäälän lukion 50-vuo-
tisjuhlarahaston stipendit 
á 70 € 
Kytölä Elli
Kytölä Suvi
Laakso Jesse
Rantamäki Sami
Suoniemi Tiia

                                             

Stipendit ja palkinnot

Stipendit

Stipendi opiskelijalle, joka 
on lukioaikanaan edusta-
nut kouluaan tai tehnyt sitä 
tunnetuksi 100 €
Ojala Janna

Olga ja Vilho Linnamon 
Säätiön stipendi parhaalle 
äidinkielen yo-kirjoittajalle 
400 €
Luoto Antti 

Olga ja Vilho Linnamon 
Säätiön kannustusstipendi 
á 200 €
Larikka Juhani
Lipsanen Peetu
Perko Juho
Rautio Eetu
Al-Ani Tabarek
Nagy Arimo
Pesonen Juuso
Reunanen Eerika
 
Kiilto Oy:n stipendit me-
nestyksellisestä kemian 
opiskelusta á 100 € 
Cederlöf Antti
Niemirepo Teo
Valtamo Taavetti
                                                                              
Urho Silvon testamenttisää-
tiön stipendi sosiaaliselle, 
kaverit huomioivalle ja/tai 
kouluyhteisöä palvelleelle 
opiskelijalle á 100 €
Hakkarainen Iivi
Kiiskinen Elli
Sivula Helmi 

Lions Club Lempäälän Ka-
navan kiristipendit á 70 €
Jokiranta Sanniina
Karhila Risto-Matti

Nordea Pankki Suomi Oyj:n 
Lempäälän konttorin puur-
tajastipendi ylioppilaalle 
100 €
Nieminen Joona

Lempäälään seurakunnan 
uskonnon stipendi 85 € ja 
kirjapalkinto
Asikainen Antton

Vuorineuvos Paavo V. 
Suomisen stipendi pitkässä 
matematiikassa laudaturin 
saaneille á 200 €
Cederlöf Antti
Niemirepo Teo
                                              
Teknologiateollisuuden 
100-vuotissäätiön stipendi 
pitkässä matematiikassa 
menestyneelle 1000 €
Cederlöf Antti

Pirkanmaan Teknologiate-
ollisuus ry:n piiriyhdistyksen 
stipendi hyvästä opin-
tomenestyksestä pitkän 
matematiikan ja fysiikan 
opinnoissa 50 €
Larikka Juhani

Lempäälän Yrittäjät ry:n 
stipendi aktiiviselle, yh-
teiskunnan toiminnasta 
kiinnostuneelle, yrittäjy-
yshenkiselle ylioppilaalle 
100 €
Pylkkänen Aapo

Pirkanmaan historian ja 
yhteiskuntaopin yhdis-
tyksen stipendi parhaalle 
pirkanmaalaiselle historian 
kirjoittajalle 50€
Aro Valtteri

#työelämä-stipendi hank-
keen hyväksi tehdystä 
työstä

á 150 €
Länsipuro Anette
Majaus Ella
Marjamäki Tiia
Lähdekorpi Tanja
Huurne Viivi

á 100 €
Altmart Claudia
Al-Zuhairi Mikael
Hakkarainen Iivi
Kurkioja Tiina
Saarinen Juho-Pekka
Saarnio Ville
Valtamo Tiitus
Virtanen Ella

Lempäälän autokoulun 
stipendi opiskelijakunnalle 
200€

Stipendit
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Palkinnot
Lempäälän-Vesilahden 
Sanomien 50 €:n kirjalahja-
kortti parhaan äidinkielen 
ylioppilasesseen kirjoitta-
neelle
Aro Valtteri

Historian Ystäväin Liiton kir-
japalkinto valtakunnallises-
ti erinomaisesta historian 
vastauksesta
ylioppilaskirjoituksissa
Aro Valtteri

Lempäälä-Seuran kirjapal-
kinto parhaalle historian 
yo-vastaajalle
Aro Valtteri

Sverigekontakt i Finland 
ry:n kirjapalkinto menes-
tyksestä ruotsin kielen 
opinnoissa
Asikainen Antton

Pohjola-Norden on kan-
salaisjärjestö, joka edistää 
pohjoismaista yhteistyötä 
ja tekee Pohjoismaita 
tunnetuksi Suomessa. Kirja-
palkinto menestyksellisestä 
ruotsin opiskelusta
Mäkinen Salli

Pohjola-Nordenin paikal-
lisyhdistyksen kirjapalkinto 
menestyksellisestä ruotsin 
opiskelusta
Tikkanen Saaga

Saksan liittotasavallan 
suurlähetystön kirjapalkinto 
saksan kielessä erityisen 
hyvin menestyneelle
Länsipuro Anette 

MAOL-Pirkanmaan kirjas-

tipendi ylioppilaskirjoitus-
ten matematiikan (pitkä 
ja lyhyt) sekä fysiikan ja 
kemian ainereaalissa me-
nestyneelle ylioppilaalle
Cederlöf Antti

Kemia-lehti ja yhteistyö-
kumppanit lahjoittavat 
Kemia-lehden stipendin 
kiinnostuksesta kemian 
alaan ja hyvästä kemia-
menestyksestä.
Lehtistipendin lahjoittavat 
Aalto-yliopiston kemian 
tekniikan korkeakoulu, 
BASF Oy, Biolaakso, Borea-
lis Polymers Oy, Gasum Oy, 
Finska Kemistsamfundet, 
Helsingin yliopiston kemian 
laitos, Itä-Suomen yliopis-
ton kemian laitos, Jyväs-
kylän yliopiston kemian 
laitos, Kemia-lehti, Kemian 
Kustannus Oy, Kemial-
listeknillinen yhdistys ry, 
Kemianteollisuus ry, Kiilto 
Oy, KIP – Kokkola Industrial 
Park ry, Neste Oyj, Norilsk 
Nickel Harjavalta Oy, Suo-
malaisten Kemistien Seura 
ja Turun yliopiston kemian 
laitos. 
Cederlöf Antti
Maja Sami
Marjamäki Antti
Niemirepo Teo
Valtamo Taavetti

Uusiosanomat ja yhteis-
työkumppanit lahjoittavat 
lehtistipendin opiskelijal-
le, joka on kiinnostunut 
ympäristönsuojelusta ja/
tai käytännön toiminnasta 
yhteisen ympäristömme 
hyväksi. Lehtistipendin 
lahjoittavat LHJ Group, 
Oulun Jätehuolto, Rosk’n 
Roll -jätehuoltopalvelu, 

SER-tuottajayhteisö ry, Suo-
men Erityisjäte ja Tarpaper 
Recycling Finland.
Perko Juho

Hitaan journalismin yhdis-
tyksen lahjoittama Long 
Playn vuosikerta tiedonha-
lusta ja uteliaisuudesta 
Tikkanen Saaga

Kunniakirjat
MAOL ry:n kunniakirja 
menestyksestä valtakun-
nallisen fysiikkakilpailun 
avoimessa sarjassa
Cederlöf Antti

MAOL ry:n kunniakirja 
menestyksestä valtakun-
nallisen fysiikkakilpailun 
perussarjassa
Maja Sami
Marjamäki Antti
Virtanen Laura

Stipendit

Parhaat onnittelut sti-
pendien ja huomion-
osoitusten saajille.
 
Lämmin kiitos stipen-
dien ja muiden pal-
kintojen luovuttajille.

Jessica Hänninen KU11

Iida Naukkarinen 
Lukiodiplomityö
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