MARJO MELA

Perinteikäs
yksityiskoulu
Pihlajamäessä

HELSINGIN UUSI YHTEISKOULU , joka paremmin
tunnetaan Huikkana, on alun perin Lucina Hagmanin, opettajan, naisasianaisen ja poliitikon, vuonna
1899 Kruununhakaan perustama koulu. 1960-luvulla koulu muutti samaan aikaan rakennettuun
Pihlajamäen lähiöön. Koululla on oma perusopetuksen oppilaaksiottoalueensa. Lukiossa on kolme
rinnakkaisluokkaa, ja koulun lukioon tullaan myös
muista kaupunginosista.
Koulurakennus on arkkitehti Osmo Siparin piirtämä. Tilat ovat valoisat ja selkeät sekä edustavat
aikansa koulurakentamisen huippua. Alueen oppilasmäärä kasvaa nopeasti ja lisää tilaa tarvitaan,
joten samalle tontille on tulossa 1500 neliön lisärakennus. Koulun tontilla on myös kuplahalli, jossa
pelataan muun muassa sisäjalkapalloa, ja koululla
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on tähän tilaan käyttöoikeus. Lisäksi koululla on
oma kuntosali.
Huikassa on hyvä henki ulkona ja sisällä
HUYK pitää itseään aivan tavallisena lähikouluna, mutta toimintaa ohjaavat Lucina Hagmanilta
perityt arvot eli tasa-arvoisuus, yhdenvertaisuus,
huolenpito, välittäminen ja yhteisöllisyys. Koulun
periaatteena on pitää kaikista huolta, ja oppilashuoltoon panostetaankin melkoisesti. Koulussa
työskentelee muun muassa kasvatusohjaaja, jonka
tehtävänä on ohjata oppilaita kasvamisessa, suunnitella välituntitoimintaa ja pitää peruskoululaisille
parkkia. Tämä on yksi tapa rauhoittaa koulun arkea. Koulussa on paljon maahanmuuttajaopiskelijoita, joten eri äidinkieliä ja kulttuureja riittää. Lisäksi koulu sijaitsee varsin haastavalla alueella, ja

oppilaiden jatkaminen toiselle asteelle on koululle
kunnia-asia, johon panostetaan. Ongelmiin pyritään puuttumaan välittömästi ja siihen on panostettu. Oppilaat ottavatkin varsin herkästi yhteyttä,
kun ongelmia ilmenee, ja tämä on yksi koulun perusperiaatteista.
Peruskoulussa on englanti-suomi -linja ja lukiossa kuvataidepainotus. Opiskeluryhmiin mahtuu
hyvin, ja jakoryhmiä järjestetään tarpeen mukaan.
Koulussa on noin 600 oppilasta, joista 270 lukiossa. Opettajat opettavat sekä peruskoululaisia että
lukiolaisia.
Koulu alkaa sekä peruskoulussa että lukiossa
kello 9 ja päättyy yleensä 14.30. Vain joitakin kuvataiteen ja liikunnan tunteja on myöhemmin. Tunnit
ovat 90-minuuttisia ja lukuvuosi jakautuu kuuteen

jaksoon. Abeilla on abivuonna 4 jaksoa. Tämä on
todettu koulussa toimivaksi järjestelyksi.
Koululla on myös kansainvälisiä projekteja Englantiin ja erilaisia Erasmus- ja kumppanuuskouluprojekteja esim. Puolan ja Iso-Britannian kanssa.
Peruskoulun oppilaat viihtyvät yleensä Huikassa ja hakeutuvat sinne usein myös lukioon, sillä
useimmille se on lähilukio. Jotkut hakeutuvat keskikaupungin lukioihin, jotta maailmankuva avartuisi, mutta muistelevat kuitenkin peruskouluaikojaan
hyvällä.
Huikan rehtori Katri Hirvonen tuli kouluun
matematiikan opettajaksi 1990-luvulla, toimi ensin apulaisrehtorina ja on nyt ollut jo muutaman
vuoden rehtorina, joten Huikka on todella hänen
koulunsa!
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