




Hyvä lukija!

Vihdoin on koittanut hetki, jota me kaikki olemme odotelleet jo pitkään: kesäloma kolkuttelee ovella ja 
sekä opiskelijat että opettajat ovat pikajuoksutelineissä valmiina ampaisemaan kesälaitumille. Siinä ovat 
karmit koetuksella ja tiellä kulkijaa kaatuu, kun nuoriso kirmaa ulos koulusta. Toivottavasti pitkä loma 
tekee tehtävänsä, ja opiskelijat kirmaavat yhtä innokkaasti elokuussa takaisin täynnä opiskelun ja oppi-
misen iloa! Opettajatkin ovat enemmän kuin tervetulleita. J

Vuosikertomuksen aloitustekstin kirjoittaminen on suuri kunnia, mutta samalla myös suuri haaste:
kuinka ihmeessä lukuvuoden mittaisen teemojen, tapahtumien ja tekemisten runsaudensarven voi tii-
vistää muutamaan nostoon? Opiskelijat tämän kyllä tietäisivät, mutta koska juuri tässä hetkessä ei ole 
yhtään näkösällä, on turvauduttava entisen pääministerin ”kolmen pointin” menetelmään ja yritettävä 
haarukoida lukuvuotta näkyvimmin viitoittaneet kolme asiaa. Näitä ovat mielestäni ajattelun taitojen 
yhteys opiskelijan oppimiseen, kansainvälinen yhteistyö sekä yrittäjyyskasvatus, jonka tulokset on huo-
mioitu valtakunnallisestikin: Oskari Ropponen palkittiin Vuoden Nuori Yrittäjyys Opettajana, ja Luu-
rihuolto-yrityksen voiton myötä Paavo Karille ja Henri Kulmalalle avautuivat ovet MTV3:n Huomenta 
Suomeen sekä kesän Suomi Areena –tapahtumaan. Onnea kaikille tätäkin kautta!

Näin lukuvuoden päättyessä tunnelmat ovat kahtalaiset: toisaalta iloitsee jälleen yhden lukuvuoden 
onnellisesta päättymisestä, toisaalta on haikeaa päästää jälleen yksi ikäluokka maailmalle siipiään ko-
keilemaan. Erityisen haikeuslisänsä tähän kevääseen tuo se, että yksi maailmalle lähetettävistä on oma 
tyttäreni, jonka taivalta Vihdin lukiossa olen voinut seurata läheltä kolmen vuoden ajan. Tämä mennyt 
lukioaika on vain vahvistanut näkemyksiäni kahdesta asiasta: Ensinnäkin lukio-opiskelu ja päättövai-
heen saavuttaminen eivät ole läpihuutojuttu vaan vaativat valtavasti systemaattisuutta, sitoutumista ja 
sinnikkyyttä tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Toiseksi olen saanut konkreettisen vahvistuksen siitä, kuinka hienoa työtä Vihdin lukion opettajat ja 
muu henkilökunta tekevät – kaikki yhdessä ja jokainen erikseen. Olen nähnyt sen työmäärän, jonka 
opettajamme ovat valmiita tekemään opiskelijan tulevaisuuden rakentamiseksi, ja se tekee nöyräksi. Kun 
nämä kaksi asiaa – opiskelijan sinnikkyys ja opettajan ammattitaito – saadaan yhdistettyä yhteisen ta-
voitteen saavuttamiseksi, ei lopputuloskaan voi olla huono. Siitä kertoo myös tänä lukuvuonna valmistu-
vien määrä.  Haluankin kiittää koko henkilökuntaa siitä hienosta työstä, jota te näiden nuorten hyväksi 
päivittäin teette, ja kaikkia opiskelijoita siitä, kuinka te uuvuttavankin opintojakson aikana annatte ilon 
ja naurun kaikua käytävillä. Siitä äänestä riittää virtaa hallintokäytävän perähuoneisiin asti!  

Ja lopuksi arvoisat uudet ylioppilaat: 

Onnittelut hienosta saavutuksesta! 
Nauttikaa tästä hetkestä ja tehkää tulevaisuudestanne itsenne näköinen.

          Vihdissä 17.5.2019

          Satu Nokelainen, rehtori   
 



Vihtiläistä kouluhistoriaa

Vihdin yhteiskoulu sai toimiluvan syyskuun 9. päivänä vuonna 1930. Koulu aloitti toimintansa kolmi-

luokkaisena ja laajeni myöhemmin viisiluokkaiseksi keskikouluksi. Lukio perustettiin vuonna 1959, ja 

ensimmäiset ylioppilaat valmistuivat vuonna 1962.

Koulu aloitti toimintansa Ali-Jaakkolan tilan omistamassa rakennuksessa. Uudisrakennus valmistui 

vuonna 1959 ja sen lisäsiipi kuusi vuotta myöhemmin vuonna 1965. Vihdin yhteiskoulua ylläpiti Vihdin 

Yhteiskoulun kannatusyhdistys ry.

Vihdin kunnallinen keskikoulu aloitti toimintansa lukuvuoden 1974 - 1975 alusta, kun koulu oli siirtynyt 

Vihdin kunnan omistukseen heinäkuun 1. päivänä vuonna 1974. Koulu ehti toimia kaksi lukuvuotta, 

ennen kuin Vihdin kunta siirtyi peruskoulujärjestelmään.

Vihdin lukio syntyi kunnallisen keskikoulun rinnalle yksityiseksi kunnan omistamaksi lukioksi. Lukion 

kohdalla tapahtui peruskoulujärjestelmään siirryttäessä vain hallinnollinen muutos; se muuttui kunnal-

liseksi oppikouluksi.

Vihdin peruskoulun yläaste syntyi peruskouluun siirryttäessä elokuun 1. päivänä 1976 entisen kunnal-

lisen keskikoulun pohjalta.  Se toimi kaksi lukuvuotta kunnan ainoana peruskoulun yläasteen kouluna. 

Koulun nimi muutettiin 1.8.1985 Kirkonkylän yläasteeksi, 1.1.1991 Vihdin kirkonkylän yläasteeksi ja 

1.1.1999 Vihdin yhteiskouluksi.

Nummelan yläaste aloitti toimintansa syksyllä 1978. Se merkitsi samalla kunnan jakautumista kah-

deksi yläasteen piiriksi. Koulun nimi muutettiin 1.1.1999 Nummelanharjun kouluksi. Valtioneuvoston 

23.5.1985 antaman luvan perusteella aloitti Nummelan lukio toimintansa 1.8.1986 kaksisarjaisena 

Nummelan yläasteen tiloissa. Syksyllä 1992 Nummelan lukiolle valmistui oma rakennus yläasteen vie-

reen ja koulu muuttui kolmisarjaiseksi.

Vihdin yhteiskoulun lukio ja Nummelan lukio yhdistyivät lukuvuoden 2007 – 2008 alusta Vihdin lukiok-

si, joka aloitti toimintansa 1.8.2007 Nummelan lukion entisiin tiloihin liitetyssä uudisrakennuksessa.



Rehtorit:

1957 - 1967 Pauli Kiviniemi   Vihdin yhteiskoulu

1967 - 1974 Teuvo Viljamaa  Vihdin yhteiskoulu

1974 - 1991 Teuvo Viljamaa   Vihdin lukio

1991 - 2001 Markku Tolvanen Vihdin yhteiskoulun lukio

2001 - 2003 Pertti Tuomi   Vihdin yhteiskoulun lukio

2003 - 2007 Anne-Mari Karppinen  Vihdin yhteiskoulun lukio

1986 - 31.3.1999 Matti Sivuranta   Nummelan lukio  

1.4.1999 - 2007            Ulla Matikainen  Nummelan lukio
                                                  (vt. rehtori: 1.8.1994 - 23.9.1998 ja 1.2.1999 - 31.3.1999, 
                                                   vs. rehtori: 24.9.1998 -31.3.1999)  

1.2.2007 – 30.11.2009 Ulla Matikainen  Vihdin lukio

1.2. - 31.7.2007 Satu Nokelainen  Nummelan lukio (va. rehtori)

1.8.2007 –             Satu Nokelainen  Vihdin lukio 
             (va. rehtorina 1.8.2007 – 31.8.2010)

            

    

       

       

                 Kuva: Susanna Anttola



Vihdin lukion stipendien lahjoittajat keväällä 2019

Elli ja Artturi Hiidenheimon säätiö

Koulukuvausrahasto

Antti Uusitalon muistorahasto

Balanssi-klubi

Enäjärven suojeluyhdistys ry

Helsingin ortodoksinen seurakunta

Huhmarin kylätoimikunnan 
Kaarlo Ranta -stipendi

HYOL laturi

Manner taidetarvikkeet

Ladies’ Circle 100 Vihti-Vichtis

Luoteis-Uusimaa

Länsi-Uudenmaan Osuuspankki

Länsi-Uudenmaan Säästöpankki

Nordea

Nummelan kirjakauppa Oy (KIPA)

Rehtori Pauli Kiviniemen säätiö

Round Table 116 Vihti

Vihdin lukion opiskelijakunta

Vihdin Kalevalaiset Naiset

Vihdin Reserviupseerikerho ry

Vihdin Rotaryklubi

Vihdin Kino

Vihdin Teatteri

Vihdin Seurakunta

Vihti Bowling

Vihti-Seura ry 

Vihdin Yrittäjät

Vikke ry

Yöjalka ry

KIRJA- JA LEHTILAHJAT

Espanjan suurlähetystö

Filosofian opettajat

Kemia-lehti

Long Play -verkkolehti



Otava

Pohjola Norden

Vihdin Pohjola Norden

Psykologian opettajat

Sverigekontakt i Finland rf 

Sanomapro

Tiede-lehti

Sydämellinen kiitos kaikille 
stipendejä lahjoittaneille!



Toni Trogenin (ohjaus) ja Jere Töyrään (näyttelijä) teatterin lukiodiplo-
mityö Anna Liisa -musikaali liikutti katsojia marraskuussa. Musi-

kaali totetutetiin TA1.1 -kurssilaisten voimin. Pääosaa esitti valo-
voimainen Anna Sihvo.



Abigaala 2019
        Kuvat: Susanna Anttola



Kansainvälinen Vihdin lukio

Lukuvuosi 2018-19 oli ennenkokematon, mitä tulee kansainvälisyyteen. Koskaan aiemmin ei ole ollut 
näin monta projektia yhtä aikaa meneillään. Meidän lukiollemme tuli vierailjoita monesti ja suuria määriä 
kerrallaan, mutta ystävällisesti vihtiläiskodit avasivat yhä uudelleen ovensa majoittaakseen kansainvälisiä 
vieraita. Suurkiitos heille! Myös itse matkasimme paljon. 

Syksyn aloittivat lokakuussa Erasmus -kokoukset Vihdissä. Ensin ’IT and Language Teaching’ ja heti 
perään ’S(t)imulating European Identity’. Opiskelijoilla oli erilaisia työpajoja ja kotona valmisteltuja töitä 
esitettiin. Teimme myös retkiä Helsinkiin ja lähiympäristöön ja varsinkin Fazerilan vierailu sekä saunailta 
saivat suuren suosion. 

Sitten oli meidän vuoromme lähteä matkalle. Marraskuun lopussa ensin Erasmus-kokoukseen Barce-
lonaan. Projektina ’InWASTEgation’. Samalla kaavalla toteutus kuin muissakin projektitapaamisissa eli 
työpajoja, töiden esittelyä, tutustumista uusiin ihmisiin, uuteen kulttuuriin ja nähtävyyksiin.

Heti perään joulukuussa teimme leirikoulun pitkäaikaiseen ystävyyskouluumme Schweriniin Saksaan ja 
he tulivat vastavierailulle luoksemme maaliskuussa. Tätä ennen meillä kävivät tammikuussa ranskalaiset 
Belfortista, jonka Lycée Raoul Follereau on vieläkin  vanhempi ystävyyskoulumme. 

Ranskaan teimme leirikoulun maaliskuun alussa ja tämä oli hyvin ainutlaatuinen ja hieno kokemus, koska 
matkaamme yhdistyi vierailu Euroopan parlamenttiin, Strasburgiin. Saimme osallistua Euroscola-päivään 
Suomen edustajina.

Samaan aikaan Ranskan matkan kanssa oli myös toinen tapaaminen ’IT &Language Teaching’ -projektille 
Saksassa. 

Myös vuoden mittainen liikunnallinen  ’InterACT for Inclusion’ -projekti järjesti kaksi tapaamista. Ensin 
tammikuussa Maltalla ja sitten maaliskuussa Saksassa.

Hyvin kansainvälisen lukuvuotemme päättivät huhtikuussa ’InWASTEgation’ - tapaaminen Hollannissa ja 
’S(t)imulating European Identity’  -kokous Azoreilla. 

Lukion facebookista ja kotisivuilta voi lukea lisää projektien sisällöistä, niihin osallistuvista maista sekä 
osallistujien kokemuksista.

Lue lisää matkakertomuksia Vihdin lukion kotisivuilta kansalinvälisyys osiosta.

           Iina Leván



InterACT for Inclusion

Koulumme osallistui tänä lukuvuonna neljän EU-maan yhteisprojektiin, jonka aiheena olivat vuorovai-
kutus, liikunta ja osallisuuden mahdollistaminen koulussa ja yhteiskunnassa, vammasta tai rajoitteesta 
huolimatta.

Opiskelijoita ja opettajia Suomesta, Saksasta, Belgiasta ja Maltalta kokoontuivat 27.1.- 2.2.2019 Maltalla 
lähellä Vallettaa sijaitsevassa St Juliensissa sekä 17.-23.3. Saksassa Heidelbergin kupeessa Wieslochissa. 
Suomesta molempiin maihin lähti seitsemän opiskelijaa ja kaksi opettajaa. Matka avarsi näin yhteensä 
18 koulumme jäsenen ymmärrystä Euroopan maiden välisestä yhteistyöstä ja projektin teemoista. 

Viikot sisälsivät työpajoja ja tutustumista paitsi toisiimme, myös paikalliseen kouluun ja lähiseutu-
un. Liikunta oli vahvasti mukana viikon ohjelmassa. Maltalla harrastimme joogaa meren rannalla, 
kävelimme ja juoksimme upeissa maisemissa, teimme kaupunkisuunnistuksen ohessa lukuisia tehtäviä 
ja tutustuimme historiallisiin kohteisiin. Saksassa opiskelijamme pääsivät tutustumaan paralympi-
alaisten lajeihin ja myös kokeilemaan erilaisia urheilulajeja siten, että esimerkiksi liikkuvuutta oli ra-
joitettu tai näkeminen estetty. Louise-Otto-Peters-Schulessa Wieslochissa opiskelijat valmistivat yhtei-
sen lounaan koulun erityisen tuen oppilaiden kanssa. Heidelbergin kaupungissa opiskelijat suorittivat 
ryhmissä kaupunkisuunnistusta, vierailivat Heidelbergin linnassa ja kävelivät Goethen ja Hegelin jalan-
jäljillä Filosofien polkua kauniissa maisemissa Neckar-joen varrella. Opiskelijat esittelivät vierailujen 
aikana myös Vihdin lukiota, Vihtiä sekä suomalaisen kulttuurin helmiä kansainvälisissä illanvietoissa. 



2019



Kuvat: Ida Soikkeli



Ranskalaisten vierailu Suomeen

Ranskalaiset saapuivat Suomeen tammikuun 15. päivä. Ranskalaisia tuli Suomeen reilut 20 oppilasta, kello 
oli tuolloin jo päälle ilta seitsemän. Tämän jälkeen ranskalaiset lähtivät host perheidensä luokse viet-
tämään iltaa. 

Keskiviikkoaamuna syötiin aamupalaa, jonka jälkeen veimme heidät tutustumaan suomalaiseen lukioon.

Veimme torstaina heidät tutustumaan Heurekaan, missä rakenneltiin autoja. Kokeilimme myös muita 
Heurekan laitteita. Heurekan jälkeen lähdimme vierailemaan Fazerin tehtaalla.

Perjantaina menimme ranskalaisten kanssa Tampereelle. Siellä kävimme museossa ja kiertelimme kau-
punkia.

Lauantaina porukka meni Helsinkiin ja vieraili nähtävyyksillä sekä kävivät kaupoilla.

Sunnuntaina ranskalaiset saivat nauttia suomalaisperheiden ohjelmista. Esimerkiksi luistelusta sekä Nuuk-
siosta.

Maanantaina ranskalaiset seurasivat yläkoulujen ja lukion oppitunteja. Illalla koulussa vietettiin läksiäisiä.

Tiistaina 22.1. ranskalaisten kotimatka alkoi varhain aamulla.

 



Suomalaisten vierailu Ranskaan

Salut!
Lensimme Ranskaan 5.3 Frankfurtin ja Baselin kautta. Lentomme olivat hieman myöhässä ja Belfortis-
sa olimme myöhään iltapäivällä. Koulussa katsoimme ranskalaista kulttikomediaa, joka lienee hauskin 
näkemämme elokuva. 

Keskiviikkona menimme seuraamaan ranskalaisten oppitunteja ja pääsimme vastaamaan kiperiin kysy-
myksiin suomalaisesta koulujärjestelmästä. Iltapäivällä metsästimme leijonia ympäri Belfortin kaupunkia.
Tiesittekö muuten, että 1600-luvun alussa Kolmikymmenvuotisessa sodassa ruotsalaiset naapurimme 
piirittivät kaupunkia? Belfortin kaupunki on rakentunut linnan ympärille, jonka huipulla vartioi iso 
kivinen leijona. kaupungin historiaan kuuluu lukuisat sodat Saksan ja Ranskan välillä, sillä kaupunki on 
lähellä Elsass-Lothringen aluetta.

Aikaisin torstai aamulla lähdimme bussilla Euroopan unionin parlamenttiin Strasbourgiin, jossa vietimme 
koko päivän puhuen muiden maiden edustajien kanssa ja kuunnellen eri tapoja vaikuttaa EU:n tulevaisuu-
teen. Koulumme esittelyn hoitivat Niilo ja Noora, jotka kunniakkaasti suoriutuivat tehtävästä monien 
ihmisten edessä. 

Perjantaina kävimme tutustumassa kaupunkiin, jonka nimi oli Montbéliard, se on myös autobrändi Peu-
geotin kotikaupunki. Kävimme myös tutustumassa paikalliseen linnaan, jossa oli nykytaiteen museo.

Lauantaina lähdimme junalla Mulhousen kaupunkiin, jossa kävimme kaupoilla ja seurasimme paikallista 
laskiaiskarnevaalia. Myöhemmin illemmalla ranskalaiset järjestivät meille juhlat, paikallisessa juhlatalossa.

Sunnuntaina oli aika olla päivä perheen kanssa. Osa kävi metsäretkellä ja osa porukasta pyöri Belfortin 
kaupungissa.

Maanantaina otimme ryhmäkuvan, jossa pidämme Euroscolan paitoja. Tämän jälkeen kirjoitimme tämän 
tekstin ja kohta olimmekin jo lähdössä kohti lentokenttää ja kylmää koto-Suomea.

                                               
      Teksti ja kuvat: leiriläiset



Penkkarit 2019            Kuvat: Susanna Anttola



Penkkarit 2019            Kuvat: Susanna Anttola



Erasmus KA2 -projektin  InWASTEgation matka Hollantiin 

Olimme Hollannissa Zoetermeerissä Erasmus+ Inwastegation- projektimatkalla 31.3.- 6.4.2019. Kau-
punki sijaitsee n. 60 km päässä Amsterdamista. Mukana oli Suomen lisäksi oppilaita sekä opettajia 
Saksasta, Romaniasta, Espanjasta sekä tietysti Hollannista. 

Matkan aikana vierailimme Rotterdamissa ja Amsterdamissa kohdekaupungin lisäksi. Jokaisena päivänä 
meillä oli erilainen tehtävä ruoantuotantoon ja ekologisuuteen liittyen. Kävimme tutustumassa vuohi-
farmiin ja juustontuotantoon, vihannesten ja kasvisten pakkaamiseen ja varastointiin Van Oers Uni-
tedissa sekä Greeneryssä, leivän tuotantoon Hoogvlietissa ja paprikoiden kasvatukseen ja tuotantoon 
Royal Pepperissä. 

Amsterdamissa ja Rotterdamissa kiertelimme torilla ja erilaisissa ruokapaikoissa sekä haastattelimme 
ihmisiä heidän ruokailutottumuksistaan ja siitä mistä he ostavat ruokansa ja puhuimme heidän kanssaan 
ekologisuudesta. Meillä oli myös vapaa-aikaa tutustua kaupunkeihin ja kävimme syömässä ja ostoksilla. 
Koululla Zoetermeerissä ollessamme teimme erilaisia tehtäviä ja pidimme esitelmiä tehtäviin liittyen. 

Reissu oli yleisesti ottaen todella hieno kokemus ja oli hienoa oppia hollantilaisesta kulttuurista. Yllät-
tävää oli se, kuinka erilaista voi löytyä niin läheltä. Saimme myös hiottua hieman englannin taitojamme 
matkalla, mikä on aina hyväksi. 
  

Esitelmä Globe Hopesta
        
 
      

         Kanavaristeilyllä Amsterdamissa
Kuvat: Tuula Jantunen ja Tiina Peltoniemi
Teksti: Maisa Lampinen, Emma Niskanen, Milla Nylander, Timi Hovi ja Rita Lahtinen



Schwerin 2018 leirikoulu

Reissussa oli mukana neljätoista opiskelijaa ja kaksi opettajaa. Ensin lensimme Berliiniin, jonka jälkeen 
menimme junalla Schweriniin. Tämän jälkeen meidät sijoitettiin perheisiin. 

Seuraavana päivänä menimme perheiden lasten mukana kouluun. Vierailimme paikallisissa nähtävyyk-
sissä esim. Schwerinin teatterirakennuksessa ja Schwerinin linnassa. 

Yhtenä päivänä matkustimme junalla Wismariin. Wismar on vanha hansakaupunki ja siellä oli vanhoja 
goottilaisia rakennuksia. Olimme myös joka päivä saksalaisilla joulumarkkinoilla. Paikallinen koulu oli 
yksityinen ja esimerkiksi oppitunneilla ja välitunneilla oli ehdoton kännykkäkielto. Verrattuna Vihdin 
lukioon koulu oli vanhanaikainen, sillä oppilailla ei ollut mukana omia läppäreitä ja suuri osa tehtävistä 
tehtiin vanhanaikaisesti paperille.

Perheet olivat hyvin erilaisia. Useilla oli hyvin varakkaat perheet ja talot olivat isoja. Joidenkin talojen 
kylpyhuoneiden ovissa ei ollut lukkoja, kun toisten perheillä oli iso talo, jossa oli monta kerrosta.



Saksalaisten leirikoulu Suomessa

21 Saksalaista saapui tiistaina 19. maaliskuuta puolen päivän aikaan. Sitten oli tutustumisleikkejä kou-
lussa. Koulun loputtua mentiin perheisiin. 

Keskiviikkona saksalaiset menivät Haltiaan ja Globe Hopeen. 

Torstaina oli Fazerila ja Heureka reissut. 

Perjantaina mentiin Helsinkiin tutustumaan museoon ja nähtävyyksiin sekä mentiin Raxiin syömään. 

Lauantaina oli vapaavalintaista tekemistä osa oli esimerkiksi shoppailemassa ja osa keilaamassa. 

Aikaisin sunnuntaiaamuna saksalaiset lähtivät kotiin. Retket olivat mukavia. He tykkäsivät Suomen 
ruoasta koulussa ja kotona. Pitivät Vihdin lukiota hienona. 

           Teksti: leiriläiset



NY Vuosi yrittäjänä -kurssi

Vihdin lukion yrittäjyysopinnot laajenivat lukuvuodelle 2018–2019 käsittämään yhteensä jo kuuden kurssin verran 
opintoja. Yrittäjyysopintojen keskeisin kurssi oli yhä valtakunnallista NY Vuosi yrittäjänä -ohjelman pohjalta rak-
ennettu Vuosi yrittäjänä -kurssi, joka toteutettiin jo kuudetta vuotta peräkkäin. Tämän vuoden kurssi oli edellisvu-
osien tapaan suosittu ja syksyllä 21 yrittäjähenkistä nuorta lähti tutustumaan yrittäjyyden perusteisiin.

Lukuvuoden aikana toteutetut orientoivat opinnot pitivät sisällään muun muassa erilaisiin liikeideoihin tutustumis-
ta ja niiden toimivuuden arviointia, oman liikeidean kehittelyä sekä erinäisten paikallisten nuorten yrittäjäper-
soonien tapaamista. Saimme tutustua omaa yritystä menestyksekkäästi pyörittävän koulumme entisen opiskelijan 
Mikael Collinin yrityksen toimintaan sekä yritystoiminnassa mukana olevan myös entisen opiskelijamme Waltteri 
Vaakanaisen business-kuvioihin. Alkutapaamisten kautta kurssilaiset saivat sekä tietoa yrittäjyydestä käytännön 
tasolla että mahdollisia ideoita kurssin tärkeimpään työhön eli oman yrityksen perustamiseen.

Vuosi yrittäjänä -kurssin keskeinen idea olikin opiskelijoiden omien yritysten perustaminen. Kaiken kaikkiaan 
yrityksiä perustettiin kahdeksan kappaletta. Alkusyksy oli kurssilaisille kiireistä aikaa, sillä toimivan liikeidean 
keksiminen tuotti monelle suuria haasteita. Lopulta ideat kuitenkin hahmottuivat, käytännön byrokratia saatiin 
hoidettua ja yritysten toiminta lähti syyslukukauden kuluessa käyntiin. Liikeideat olivat moninaisia: yhdet kooda-
sivat kouluarkea helpottavia sovelluksia, toiset järjestivät liikuntakerhoa alakoululaisille, kolmannet myivät hienoja 
design-kelloja ja jotkut hankkivat välipala-automaatin. Yhteistä yrityksille oli paikallistietouden hyväksikäyttämin-
en, vähäiset alkuinvestoinnit ja varsin innokas toiminta.

Erityisen kunnia-    maininnan ansaitsee 
Henri Kulmalan ja Paavo Karin älypuhelinten 
huoltoon erikoistunut Luurihuolto, joka valit-
tiin Uudenmaan (pois lukien Vantaa ja Espoo) 
parhaaksi NY-yritykseksi ja pääsi siten osallistu-
maan NY Uskalla yrittää -kilpailun finaalitapahtu-
maan Helsingissä. Itse fi- naali sujui erinomaisesti 
ja positiivista palautetta tuli valtavasti. Lisäksi 
poikien yritys voitti Taaleri Special Award 
-rahapalkinnon, jonka myötä he pääsevät ensi 
kesänä Porin Suomi- Areena -tapahtumaan 
myyntipuhekilpailuun. Menestyksen myötä Paa-
vo pääsi myös kertomaan yrittäjyyskokemuksistaan 
MTV3:n Huomenta Suomi -ohjelmaan.

Toukokuun alkupuolen aikana yritysten toiminta lopetettiin. Yritykset raportoivat vuoden sujumisesta laatimalla 
vuosikertomuksen ja tekemällä tilintarkastajan hyväksymän tilinpäätöksen. Samassa yhteydessä nuoret yrittäjänalut 
pääsivät analysoimaan omia kokemuksiaan vuodesta sekä pohtimaan sitä, missä onnistuttiin ja missä jäi eniten 
kehittämisen varaa. Useimmilla suurin oivallus oli se, että menestyksekäs yrittäjyys vaatii työtä. Tähän ajan löytämi-
nen lukioarjen keskellä oli osalle haastavaa. Vuoden lopussa oli aika myöntää diplomit ainutkertaisesta vuodesta 
yrittäjänä, antaa kurssimerkinnät sekä jakaa Vihdin yrittäjien sponsoroimat stipendipalkinnot kolmelle me-
nestyneimmälle tai innostuneimmalle yritykselle. Vaikka vuosi oli työntäyteinen niin opiskelijoille kuin ohjaavalle 
opettajallekin, voidaan todeta kurssin olleen ainutkertaisia muistoja meille kaikille jättänyt ikimuistoinen kokemus. 
Vuoden päätteeksi opettajakin palkittiin yhdeksi kolmesta vuoden yrittäjyysopettajasta Suomessa. Onnistuneen yrit-
täjyysvuoden osoituksena muutama yrittäjyyskurssilainen onkin jatkamassa yritystoimintaa ”ihan oikeana yrityk-
senä”. Jälleen kerran Vihdin lukion nuorten yrittäjyys otti siis aimo harppauksen eteenpäin!

Luurihuolto NY:n pojat pääsivät tuulettamaan Taaleri Award 
-palkinnon voittoa.



Teksti: Oskari Ropponen, kurssin ohjaava opettaja
Kuvat: Nuori Yrittäjyys ry ja Oskari Ropponen

Aktiivinen yrittäjyystoiminta toi osalle yrittäjyyskurssilaisista mahdollisuuden päästä Slushiin. 
Kuvassa vasemmalta oikealle Kaarlo Kauriinvaha, Miikka Moilanen, Elis Kautonen ja Niilo Vuori.

Persoonallisia design-kelloja valmistanut Wellamo Watches yrittäjyysmessuilla Helsingissä.



Kansainvälistä yrittäjyyttä

Vihdin lukio osallistui myös lukuvuonna 2018–2019 kansainväliseen yrittäjyystoimintaan huolimatta 
aiemmin kolmivuotisen CBEwB-hankkeen päättymisestä. Tämän tilalle viriteltiin yhdessä muutaman 
muun eteläsuomalaisen lukion kanssa ESCFE-hanke, jossa nuoret Virosta, Latviasta ja Suomesta 
kokoontuivat yhteen yrittäjyystoiminnan merkeissä. Hanke kuivui lopulta kahden tapaamisen mit-
taiseksi: syksyllä tutustuttiin ekologisesti kestävään yrittäjyyteen Tallinnassa ja huhtikuussa osallistuttiin 
yrittäjyysmessuille sekä suureen yrittäjyyskonferenssiin Latviassa. Vihdin lukiosta mukana oli kolme 
aktiivista nuorta, jotka kaikki ryhtyivät alusta alkaen tekemään yhteistyötä muiden maiden nuorten 
kanssa. Tuloksena hankkeesta oli mahtavia kontakteja, kokemusta kansainvälisestä yhteistyöstä, kielitai-
don karttumista sekä monta mieltä rikastuttanutta kokemusta. Tulevaisuuden työelämätaitoja parhaim-
millaan siis!

         Teksti ja kuvat: Oskari Ropponen

Motion co NY:n Juliana Häkkilä kansainvälis-
illä myyntimessuilla Latviana Riiassa huhti-
kuussa.

Kouluarkea helpottavia teknologisia sovel-
luksia luonut Kisma NY kansainvälisillä yrit-
täjyysmessuilla Latvian Riiassa huhtikuussa. 



NY 24h-leiri

 Vietimme Nuori yrittäjyys ry:n valtakunnalliseen konseptiin perustuvaa yrittäjyyden 24h- leiriä Vihdin pir-
tillä 26.4-27.4.2019. Tarkoituksena oli tutustuttaa leiriläiset yrittäjien maailmaan. Kaiken kaikkiaan leirille 
osallistuikin lopulta 49 innokasta opiskelijaa ja kymmenen tutoria. Pizzan syömisen ja seurustelun lisäksi 
leiriläisille järjestettiin yrityksen perustamiseen tutustuttavia rasteja. Tehtävänä oli rastien aikana luoda 
kuvitteellinen yritys ja miettiä sen toimintoja. Tavoitteena oli, että leiriläiset olisivat leirin aikana keksineet 
yrityksellensä ainakin tuotteen, kohderyhmän ja sijainnin. Muita pohdittavia asioita olivat esimerkiksi logo, 
mainosvideo ja markkinointipuhe.

Majoittautumisen ja ryhmäytymisen jälkeen leiriläiset kerääntyivät pienryhmiin. Leirin ohjaajat Oskari 
Ropponen ja Susanna Anttola ohjasivat leiriläiset luomaan omat Drive-tiedostot yrityksen suunnittelua 
varten. Seuraavaksi leiriläiset siirtyivät kiertämään ryhmissä erilaisia yrittäjyyteen liittyviä rasteja. Illan 
ensimmäinen rasti käsitteli brainstormingia. Rastin aikanana leiriläiset opettelivat mainostamaan yritystään 
nopeasti ja kattavasti rajatussa ajassa. Toisen rastin tarkoituksena oli luoda keksitylle yritykselle logo ja nimi. 
Kolmannella rastilla pidettiin yrityksen perustamiskokous, jossa esimerkiksi valittiin jokaisella yrityksen 
perustajalle titteli ja tehtävä. Viimeisessä rastissa suoritettiin Vihdin kunnalta saatu haastetehtävä. Leirin 
vetäjien johtaman ensimmäisen blogikirjoituksen tekemistä seurasi pizzaillallinen. Kun pizzat oli syöty ja 
limut juotu, leiriläiset siirtyivät tutorien järjestämille rasteille. Noin vartin pituisia rasteja oli neljä kappalet-
ta. Ensimmäisellä rastilla etsittiin kilpailijoita ja harjoiteltiin esittelyä. Toinen rasti käsitteli SWOT- ja Lean 
Canvasin bisnesmallin luomista, joiden tarkoituksena oli avata yrityksen mahdollisuuksia menestyä. Seuraa-
vaksi leiriläiset siirtyivät rastille, jossa pohdittiin markkinointia ja tehtiin somesuunnitelma. Viimeisellä 
rastilla keksittiin yritykselle hyvä myyntipuhe. Onnistuneiden rastien kunniaksi tutorit ja leiriläiset pääsivät 
saunomaan Vihdin pirtin tunnelmalliseen saunaan. Ensimmäinen saunavuoro oli poikia varten ja sen jäl-
keen saunaan pääsivät tytöt. 

Saunavuorojen jälkeen leiriläisiä odottivat iltarastit. Näistä ensimmäisellä leiriläiset saivat ohjeet mai- nos-
videon tekemiseen ja suunnittelivat yritykseen sellaisen. Toisella rastilla pohdittiin yrityksen 
toimitiloja ja kolmannella yrityksen taloutta. Illan viimeinen ohjelmanumero oli nauruhermoja koetellut 
”call center”, jonka jälkeen leiriläisille kerrattiin aamun ohjelma. 

Leirillä aamu alkoi kello 7.45 polttopallolla. Pelin jälkeen pohdittiin edellisen päivän onnistumisia sekä sitä, 
mitä pitäisi vielä parantaa. Leiriläiset pääsivät myös täydentämään edellisen päivän kesken jääneitä rastien 
tehtäviä. Aamulla oli hyvää aikaa suunnitella mainosvideoita tutorien avustuksella sekä täydentää ryhmän 
blogikirjoituksia edellisen päivän osalta. Aamupala oli brunssin muodossa, minkä jälkeen alkoivat mainos-
videon kuvaukset ja editointi. Editoinnin päätyttyä alkoi leirin viimeinen rasti, joissa oli kyse ryhmähengen 
kohottamisesta Aliaksen avulla. Rastien päätyttyä ryhmät viimeistelivät myyntipuheensa ja yritysesittelynsä. 
Tämän jälkeen yritykset ja mainosvideot esiteltiin koko ryhmälle. Leirin ohjelma päättyi loppusanoihin ja 
todistusten sekä palkintojen jakoon. Myös tutoreille jaettiin palkinnot. Lopuksi siivottiin yhdessä pirtti pu-
htaaksi. Kaiken kaikkiaan kaikki tuntuivat viihtyvät leirillä erinomaisesti.



Lukion kirjasto lukuvuosi 2018 - 2019

Lukuvuoden aikana kirjasto on muotoutunut aiempaa rauhallisemmaksi ja luontevammaksi työtilaksi.Tieto-
kirjaosaston puoli muutettiin lukusalimaiseksi hiljaisen työskentelyn tilaksi, ja kaunokirjallisuuden puolelle 
tehtiin tilaa muutamalle ryhmätyöskentelypisteelle.

Syyslukukausi päättyi perinteiseen Finlandia-palkintoveikkaukseen, johon osallistuttiin tänäkin vuonna 
runsaasti. Tämä jokavuotinen perinne on selvästikin vakiinnuttanut paikkansa opiskelijoiden parissa, sillä 
moni opiskelija myös äidinkielen kurssien ulkopuolelta innostui veikkaamaan suosikkiaan ja siten samalla 
pohtimaan omaa lukemistaan. 

Kevätlukukausi pyöräytettiin kirjastossa käytiin Lukurauhan 
päivän kampanjalla, jolloin kirjastossa oli koko päivän paikalla 
kirjastonhoitaja ja jolloin lanseeratiin myös kirjaston oma 
Classroom-sivusto. Sivustolla opiskelijat voivat muun muassa 
toivoa uusia hankintoja. Lisäk- si kirjastossa on nostettu esiin 
erilaisia kirjallisuuteen liittyviä merkkipäiviä, kuten maa-
liskuussa Minna Canthin päivä. Lukuviikon hengessä kirjastoon 
hankittiin huhtikuussa uutta luettavaa.

Kirjasto on näiden huippuh- etkien lisäksi myös vahvasti osana 
arkea, sillä erityisesti kaunokir- jallisuutta lainataan ja luetaan niin 
kotimaisilla kielillä kuin eng- lanniksikin. Monelle opiskelijalle 
kirjasto onkin ensisijainen paikka, josta etsiä luettavia teoksia muun muassa äidinkielen ja kirjallisuuden sekä 
englannin kursseille. Lisäksi kirjastoon on tehty erillinen osasto elämäkerta- ja muistelmateoksille, ja lehtihy-
lly on täydentynyt paikallisilla sanomalehdillä. Kirjaston roolina onkin olla Vihdin lukiossa lukuharrastuksen 
ja monipuolisen lukutaidon kehittämisen vankka kivijalka. 

         

         Jonna Lehtinen ja Iida Soikkeli
         Lukion kirjastosta vastaavat opettajat



Blogg om Åland 5.5. - 8.5.2019

Söndag 5.5.
Vi åkte från Åbo med fartygen på morgonen. Dagen var solig 
men det blåste hårt i skärgården. När vi ankommit till Marie-
hamn gick vi till hotellet. Vi gick runt i staden och såg några 
fina sevärdheter och byggnader. Vi följde också en stig som led-
de till olika skyltar som gav oss information om Ålands histo-
ria. På kvällen gick vi till stranden.

   Byggnader i Mariehamn

Måndag 6.5.
Vi åkte med bussen runt på Åland. Vi hade en guide som 
berättade oss om Ålands historia, kultur och andra viktiga 
saker om Åland. Vi såg olika sevärdheter och byggnader 
på Åland och vi åkte genom många kommuner. Vi besökte 
Kastelholms slott, Taffels fabrik och Bomarsunds fästnings-
ruin. Kastelholms slott och Bomarsunds fort var viktiga 
delar av Åland innan Åland förknippades till Ryssland med 
Finland i år 1809.

På eftermiddagen besökte vi Mariehamns stadbibliotek. 
Där lärde vi oss om Ålands litteratur och bibliotekarien 
förevisade oss några böcker som berömda åländska för-
fattare hade skrivit. På kvällen gick vi på bio och såg fil-
men Shazam. 

     Bomarsund

Kastelholms slott



Tisdag 7.5.
I dag åkte vi till Ålands lyceum. Vi lärde känna till lyceum och åt lunch där. Skolans matsedel hade dagens fisk på den 
här tisdag. Efter lunchen föredrog lokala studerande Ålands lyceum till oss. Vi också deltog lyceums lektioner som 

hanterade fysik, historia och finska. Efter skolan intervjuade vi en åländska tjej som studerar i Ålands lyce-
um. På kvällen gick vi till en minigolfplats och spelade minigolf. 

    
      Ålands lyceum

Onsdag 8.5.
Vi vaknade på den sista gången på Åland. Fortfarande hade vi ganska mycket att göra. Vi över-
lämnade vårt rum och fortsatte till Ålands sjöfartsmuseum. Museet var snyggt och fullt av in-
formation. På museet var också segelfartyget Pommern. Med 
Pommern har man gjort många resor till exempel till Australien. 
Efter vi hade besökt museet åt vi åländska pannkakor. Sen gick vi 
till hamnen och vår resa tillbaka till Åbo började. Vi ankom till Åbo 
på kvällen klockan 19.50.

      Pommern

       Bilder: Aaro Sariola
       Blogg: Aapo Joensuu, Jori Kuvaja, Aaro Sariola



Vihdin lukion retket ja vierailijat lukuvuonna 2018–2019

Lukuvuoden 18-19 aikana kaikki kakkoset TET-harjoittelussa yhden päivän valitsemanaan ajankohtana.

Jakso 2

• 15.8. NY-lähettiläs Aino Tissari YR3-kurssin vieraana
• 15.8. Toisen vuoden opiskelijoille TET-esittely: Opiskelijoiden pitää suorittaa yksi TET-päivä luku-

vuoden 2018-2019 aikana osana opinto-ohjauksen OP2-kurssia.
• 21.8. Maantieteen kertauskurssi GE5.1 HY:n Maantieteen laitoksella. Isäntinä tutkija Rami Ratvio 

ja koordinaattori Markus Jylhä: drone-kuvausta käytännössä ja teoriassa, uutta tutkimustietoa sekä 
ilmastonmuutoksen etenemisestä arktisilla alueilla että kaupunkien alueellisesta eriytymisestä.

• 29.8. Yhteiskuntaopin YH4.1-ryhmän opintovierailu Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuteen
• 29.8. Waltteri Vaakanainen kertomassa yrittäjyydestä YR3-kurssin vieraana
• 30.8. Filosofian FI5-kurssin vierailu käytännöllisen filosofian laitokselle Helsinkiin
• 31.8 Uskonnon UE4.1-ryhmä vierailu Uspenskin katedraaliin ja Helsingin tuomiokirkkoon
• 11.9. MTV3:n toimittaja Marjaana Wikmanin luento auditoriossa: Kuuntelemassa 4 ÄI 4 -ryhmää.
• 14.9 Helsingin yliopiston kestävän kulutuksen professori Eva Heiskanen luennoi yhteiskuntaopin 

(YH5.1) ja maantieteen (GE5.1) kertauskurssilaisille taloudesta ja ilmastosta 
• 19.9. Yrittäjä Mikael Collin kertomassa omasta yrittäjyydestään YR3-kurssilla

Jakso 2

• 9.10. ranskan opiskelijoiden teatteriretki Helsinkiin
• 21.10.–27.10. IT and Language Teaching Erasmus KA2 -projektin tapaaminen Vihdin lukiossa
• 25.10. abien mahdollisuus vierailla Koe Kampus! -tapahtumassa Helsingissä
• 26.10. kätilö Jaana Laine kertoi GE1-ryhmille rohingoyjen elämästä SPR:n Bangladeshin pakolais-

leireillä
• 29.10.-1.11. InterACT for Inclusion Erasmus KA1- projektin tapaaminen Maltalla
• 28.10-3.11. S(t)imulation European Identity Erasmus KA2 -projektin tapaaminen Vihdin lukiossa
• 2.-4.11. ESCFE-projektin Kick off -konferenssi Tallinnassa
• 6.11. biologian Ekologia ja ympäristö -kurssilaisten (BI2.1 ja 2.2)  kiertotaloustyöpaja ja eräretki 

Haltiaan Nuuksiossa
• 7.11. TAT:n edustaja Sami Mäki kertomassa yrittäjyyden itsenäisistä kursseista (YR5 ja YR8)
• 8.11. Ekologia ja ympäristö -kurssin retki (BI2.1) Globe Hopeen
• 13.11 Terveystiedon TE4-kurssin tutustumiskäynti Nummelan paloasemalle
• 29.10.-2.11.Tuutorit vierailevat Vihdin ja Veikkolan yläkouluilla esittelemässä Vihdin lukiota
• 13.11. Romeo ja Julia -näytelmä auditoriossa
• 14.11. abien mahdollisuus vierailla AMK kampuspäivä! -tapahtumassa Helsingissä
• 15.11. BI2.1 tutustumassa Nummelan energia Oy:n hakevoimalaan yrittäjä Mikko Keisalan 

opastamana.
• 15.11. KU4.1 Helsingissä tutustumassa Kiasman ja Amos Rexin näyttelyihin
• 26.-30.11. ystävyysvierailu Saksaan, Schweriniin
• 27.11. Toisen ja kolmannen vuoden opiskelijat Studia- jatko-opintomessuilla

Jakso 3

• 28.11.-10.12. HI2.5, HI2.6 ja HI3.1 -kursseilla tutkija Mikko Puustinen Helsingin yliopistolta 
seuraamassa kurssien oppitunteja osana HisLit-tutkimushanketta.

• 29.11 draamakurssilaisten (DR1.1) teatteriretki StellaPolarikseen Helsinkiin
• 2.-8.12. InWASTEgation ErasmusKA2-projektin tapaaminen Espanjassa, Barcelonassa



• 5.12. YR3-kurssilaisia osallistumassa Takeoff ja Slush-tapahtumiin
• 11.12 Terveystiedon TE4-kurssin tutustumiskäynti Nummelan paloasemalle
• 11.1.  Vihdin lukion alumnit käyvät Entisten opiskelijoiden päivässä esittelemässä kaikille Vihdin 

lukion nykyisille opiskelijoille tämän hetkistä opiskelupaikkaansa.
• 16.1. yhdeksäsluokkalaiset tutustuvat Vihdin lukioon
• 10.1. RUB16 -kurssin retki Svenska Teaterniin Helsinkiin
• 15.1. Maantieteen kansallinen kisa
• 17.1. Ötökkäakatemia -  Jonna Kulmuni, tutkijatohtori (lajiutumisgenomiikka) Sanja Hakala, 

tohtorikoulutettava (levittäyttyminen) Helsingin yliopistosta - BI5.2 ja 6.2 vieraana kertomassa muu-
rahaisista

• 13.-19.1. Ranskalaiset leirikoululaiset Belfortista Vihdin lukiossa
• 27.1.-2.2. InterACT for Inclusion ErasmusKA1 -projektin tapaaminen Maltalla

Jakso 4

• 7.2. Juha Ritvala, Roope Kangas ja Anssi Rekula kertomassa kansainvälisestä yrittäjyydestä YR3-kurs-
sin vieraana

• 9.2. YR3-kurssin yrittäjiä myyntimessuilla Tallinnassa
• 3.3.–9.3. IT and Language Teaching ErasmusKA2 -projektin tapaaminen Saksassa, Limbach-Ober-

frohnassa
• 4.3. Antti Sokero (Opinsys) kertoi TO3-kurssilla tietoturvasta ja -suojasta.
• 5.3.- 11.3.Ystävyysvierailu Ranskaan, Belfortiin ja Euroscolaan, Euroopan parlamenttiin, Strasburgiin
• 12.3. Ekologia ja ympäristö -kurssin retki (BI2.3) Globe Hopeen 
• 13.3. Pilvi Heinonen Länsi-Uudenmaan Osuuspankista vieraili TO3-kurssilla. 
• 15.3. Uskalla yrittää -semifinaali ja myyntimessut Helsingissä (YR3-kurssin yrityksiä mukana)
• 19.3. BI2.3 tutustumassa Nummelan energia Oy:n hakevoimalaan yrittäjä Mikko Keisalan opastama-

na.
• 19.3. Yhteiskuntaopin YH4.2-ryhmän opintovierailu Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuteen
• 19.-24.3. Saksalaiset leirikoululaiset Schwerinistä Vihdin lukiossa
• 20.3. Eeva Kaskinen Länsi-Uudenmaan ulosottovirastosta vieraili TO3-kurssilla.
• 21.3. BI2.3 Vihdin Luonnon kevätkokouksessa kuuntelemassa HTT, VTM tutkijatohtori Heta 

Heiskasta Tampereen yliopistosta. Aiheena ilmastonmuutos ja siihen vaikuttaminen
• 22.3. BI2-kurssilaisia Korkeasaaren koululaiskonferenssissa. Aiheena apinat ja laiton eläinkauppa.
• 23.-30.3. InterACT for Inclusion ErasmusKA1-projektin tapaaminen Saksassa, Wieslochissa
• 25.3. Ihmisen biologia -kurssin (BI4.1 ja 4.2) retki BioPop’iin ja Biotieteiden laitokselle Viikkiin
• 31.3. -5.4. S(t)imulating European Identity ErasmusKA2-projektin tapaaminen Azoreilla, Ponta Del-

gadassa
• 31.3.- 6.4.InWASTEgation ErasmusKA2-projektin tapaaminen Hollannissa, Zoetermeerissä
• Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa -kurssin (UE5) opintoretki Helsinkiin. Kohteena 

Ateneum ja aiheena Suomalaisen taiteen tarinat ja myytit. 

Jakso 5

• 9.-11.4. ESCFE-projektin yrittäjyyskonferenssi ja myyntimessut Riiassa Latviassa
• 15.4. elinvoimajohtaja Petra Ståhl, vt. kaavoituspäällikkö Miia Ketonen ja ympäristöpäällikkö Sari Jan-

hunen GE4-kurssien vieraana kertomassa tulevasta vaikuttamisprojektista
• 15.4. Helsingin yliopiston edustaja kertomassa 2. vuoden opiskelijoille yliopisto-opinnoista opin-

to-ohjauksen OP2-kurssilla
• 17.4. Laurean edustaja kertomassa 2. vuoden opiskelijoille ammattikorkekouluopinnoista opin-

to-ohjauksen OP2-kurssilla
• 24.4. Ammatteja, ammatteja -tapahtuma järjestetään 1. ja 2. vuoden opiskelijoille
• 25.4. Ekologia ja ympäristö -kurssilaisten (BI2.6)  linturetki Vanjärvelle oppaina lintumiehet Mika 

Malin, Paavo Koli ja Jari Landen
• 26.-27.4. Yrittäjyyden 24h-leiri (YR1-kurssi) Vihdin pirtillä



• 5.-8.5. RUB111 -kurssin opintoretki Ahvenanmaalle
• 2.5. Maantieteen Geomedia-kurssin (GE4) retki kunnan kaavoitukseen, isäntinä elinvoimajohtaja 

Petra Ståhl, vt. kaavoituspäällikkö Miia Ketonen ja ympäristöpäällikkö Sari Janhunen
• 2.5. Helsingin yliopiston geotieteiden ja  maantieteen laitoksen ja GE2.2-ryhmän yhteisprojekti lähi-

ympäristön uhanalaisten hyönteisten puolesta hyönteishotellien rakentamisen merkeissä.
• 3.5. Tuutorit ryhmäytymässä Espoonlahden lukion tuutoreiden kanssa Helsingissä kaupunkisuunnis-

tuksen merkeissä
• 3.5. psykologian opiskelijat Martiina Hagman ja Marika Otranen Turun yliopistosta toteuttivat 

mielenterveyttä käsittelevän oppitunnin PS1.6. ryhmälle osana Euroopan psykologianopiskelijoiden 
liiton (EFPSA) kampanjaa Mind the Mind.

• 5.-8.5. Ruotsin kielen RUB111-kurssin opintoretki Ahvenanmaalle
• 7.5. Ekologia ja ympäristö -kurssin retki (BI2.6) Globe Hopeen
• 7.5 ja 9.5 Lakitiedon kurssin (YH4.3) vierailu käräjäoikeuteen Lohjalle
• 8.-9.5. Uskalla yrittää -finaali (YR3) Helsingissä
• 10.5. Historian HI5.1-ryhmän vierailu Kansallismuseoon
• 13.5 HUS psykologi Jyrki Nikanne vieraili PS4 kurssin oppitunnilla aiheenaan mielenterveyden 

häiriöt ja psykoterapia.
• 14.5. elinvoimajohtaja Petra Ståhl ja vt. kaavoituspäällikkö Miia Ketonen asiantuntijoina avustamassa 

GE4-kurssin vaikuttamisprojektissa
• 14.5 Historian HI5.2-ryhmän vierailu Kansallismuseoon
• 17.5. I Love Muovi -lähettiläs Tommi Manninen Ylestä BI2.6-kurssin vieraana
• 17.–19.5 Ihmissuhde-kurssilaiset (UE9.1) viettivät viikonlopun Riuttarannassa

KU4.1 Helsingissä tutustumassa Kiasman 
ja Amos Rexin näyttelyihin

GE4-kurssilaisten valmistamat 
hyönteishotellit kiinnitettiin lukion 

lähimaastoon




