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rehtorin katsaus 
kuluneeseen vuoteen

 

”Miten saisin tämän palani tuohon palapeliin? Voisitteko aut-
taa?” Näin kysyi yleisöltä hieman hämmentyneenä Kallion lu-
kion opiskelija näytelmässä MINÄ-ME Kallion lukion Studio-
teatterissa. Nuoret pohtivat minuuden eri rooleja. Seinällä oli 
suuri palapeli, joka symbolisoi minäkuvan rakentumista.

Tämä ja monta muuta teatteriesitystä on saanut ensi-iltansa 
koulussamme kuluneen lukuvuoden aikana. Myös monet 

musiikkiproduktiot ovat kaikuneet alasalissa. Tanssiproduktioita 
on ollut useita; tanssittu on myös yhdessä tanssiin painottuvan 
kumppanikoulumme tukholmalaisen Södra Latins gymnasiumin 
opiskelijoiden kanssa sekä Tukholmassa että Kallion lukiossa. 

Olemme myös syventäneet yhteisöllisyys-teemaamme. On puhut-
tu yhdessä kokoontumisesta ja tekemisestä, toistemme tekemisiin 
tutustumisesta, kiittämisestä ja tehokkaammasta tiedottamisesta. 

Tiedottaminen on osoittautunut tärkeäksi, koska meitä ja tapahtu-
mia on paljon. Onhan hyvä olla selvillä, mitä kulloinkin tapahtuu 
ja missä opiskelijamme esiintyvät: ovatko he teatteri Kapsäkissä, 
alasalissa, yläsalissa, Studioteatterissa, kaupungilla, yksityiskodis-

sa, kulttuurikeskus Nifinissä vai kenties kirjoittamassa runoja 
Akateemisessa kirjakaupassa, Kallion kirjastossa tai jossain muu-
alla. 

Yhteisöllisyys on laajentunut myös Studia generalioihin, joihin 
olemme kokoontuneet monesti. Opiskelijoiden haastateltavina 
on ollut henkilöitä kulttuurivaikuttajista ministereihin. Myös 
koulun entiset opiskelijat ovat käyneet kertomassa meille, mil-
laista koulussa oli pari - kolmekymmentä vuotta sitten. 

Satakymmenenvuotias Kallion lukio on ollut selkeästi osa Kallio-
yhteisöä. Yhteistyötä on tehty satavuotiaan Kallion kirjaston, sa-
tavuotiaan Kallion kirkon, Kallio kipinöi -tapahtuman ja Kallio 
kukkii -tapahtuman kanssa. 

Koti-teema on ollut yhtenä lukuvuotemme kattoteemana. Kirjal-
lisen ilmaisun ja kuvataiteen Helsinki Home –yhteistyöproduk-
tion lopputuotoksena oli kuvallinen ja kirjallinen näyttely. Opis-
kelijat vierailivat kodeissa, enimmäkseen ikäihmisten kodeissa, 
haastattelivat ja kuvasivat. Näyttely pystytettiin Nifinin avariin 
tiloihin.

 
Meille vai teille –produktiossa kirjallinen ilmaisu, puheilmaisu 
ja musiikki tuottivat kamaridraamaa, joka oli itse kirjoitettua, 
sanoitettua, sävellettyä, dramatisoitua ja esitettyä. Esityksiä oli 
mm. museoissa sekä Suomessa että Ruotsissa, teatteri Kapsäkissä, 
NIFIN:ssä, koulussa, kirjastossa. Myös puheilmaisun ja lavastuk-
sen yhteistyönä toteutetulla Nukketeatteri-kurssilla nousi kotiaihe 
yhdeksi sisällölliseksi teemaksi.

Kalliolaiset kuvataiteen opiskelijat pystyttivät Lauttasaaren yhteis-
koululaisten kanssa PoP uP KOTI -näyttelyn Ruoholahden metro-
asemalle osana ”Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina” -juhlavuot-
ta. Mikä tekee kodista kodin, mitä on olla koditon, missä muualla 
kuin kotonamme, olemme kuin kotonamme? Teema ulottui myös 
varsinaisen koti-käsitteen ulkopuolelle: unenomaiset, surrealisti-
set ja syväfilosofiset pohdiskelut nivoutuivat  arkirealismiin.

Koti-teema oli mukana myös Rooma-produktiossamme. Kalli-
on lukion opiskelijat olivat ystävyyskoulumme Liceo Viscontin 
vieraina.  Kalliolaiset ja roomalaiset opiskelijat pitivät Roomassa 
yhteisseminaarin, jossa he ennalta annettujen tehtävien pohjalta 
keskustelivat perheen rooleista, tavoista ja ruokakulttuurista.

Kallion lukio on ollut mukana yhdessä pääkaupunkiseudun 17 
muun lukion kanssa toukokuussa päättyneessä Opetus- ja kulttuu-
riministeriön rahoittamassa, Espoon, Helsingin ja Vantaan yhteis-
hankkeessa  Yoyo:ssa: Yhteisöllisellä ohjauksella yksilölliselle opin-
topolulle. Hankkeen perusajatuksena on ollut kirkastaa jokaisen 
opettajan tehtävää ohjaajana, opiskelijan henkilökohtaisen jatko-
opintoihin orientoivan suunnitelman laatimista, työelämäyhteyk-
siä ja yhteyksiä korkeakouluihin. Näiden lisäksi Kallion lukiossa 
on suunniteltu ja toteutettu ryhmänohjausta opiskelijan tarpeita 
enemmän huomioon ottavasta näkökulmasta.

Opiskelijamäärien vähentyessä Helsingissä päädyttiin lukioiden 
lakkauttamisen sijaan kampusyhteistyöhön, jolla tarkoitetaan aina 
neljän lukion yhteistyötä. Kampuksia on kaikkiaan kolme. Kallion 
lukio kuuluu samaan kampukseen Alppilan lukion, Helsingin ku-
vataidelukion ja Itäkeskuksen lukion kanssa. Koulut säilyvät itse-
näisinä kouluina, yhteistyö lisääntyy lähinnä yhteisesti tarjottavi-
na syventävinä ja soveltavina kursseina. Tämä mahdollistaa myös 
sellaisten kurssien tarjoamisen opiskelijoille, joissa valintamäärät 
ovat niin pieniä, ettei yksi eikä kaksikaan lukiota niukkenevissa 
resursseissa pystyisi kursseja tarjoamaan. Kampustoiminnalle 
luodaan rakenteita lukuvuonna 2012-2013. Toiminta käynnistyy 
varsinaisesti 2013-2014.

Kampustoiminnan rinnalla kehittyy myös Stadin eKampus. Se 
johdattelee uudenlaiseen opettamis- ja oppimiskäsitykseen ja 
palvelee tulevaisuudessa mitä parhaiten lukiokampustoimintaa. 
Verkko-opetuksen ilmiöpohjaista opetussuunnitelmaa ja sähköi-
siä oppimisympäristöjä ovat olleet kehittämässä eri lukioista vali-
tut kehittäjäopettajat. 

Kallion lukio on mukana jo muutaman vuoden jatkuneessa, kuu-
den koulun yhteisessä  KoSy–hankkeessa, Korkeammalle ja sy-
vemmälle. Hankkeen nimissä tarjotaan kursseja, joiden tavoitteet 
ovat korkeammalla kuin normaalin opetussuunnitelman mukais-
ten kurssien. Kallion lukion kaksi opettajaa tarjosivat kuluneena 
lukuvuotena suuren suosion saaneen äidinkielen ja historian yh-
teisen Holokausti –kurssin, joka pidettiin osittain Auschwizissa.

Kallion lukion omat rakennushankkeet eivät ole kaikilta osin ol-
leet myötätuulessa. Museotasoisten luonnontiedelaboratorioiden 
uusimista suunniteltiin tilakeskuksen edustajien ja eri asiantun-
tijoiden kanssa puoli vuotta. Kun rakentamisen piti alkaa, hanke 
pantiin jäihin kustannusarvion noustessa suunniteltua korkeam-
maksi. Syynä on myös se, että Kallion lukio on rakentamisoh-
jelmassa menossa peruskorjaukseen vuonna 2016. Nykyopetus-
suunnitelmiin perustuva luonnontieteiden opetus ei kuitenkaan 
voi enää odottaa viittä vuotta tarvitsemaansa oppimisympäristöä.

Koulun turvallisuuden kannalta tärkeää alasalin sähköremonttia 
on suunniteltu tämän kevään aikana, ja rakentamisen pitäisi alkaa 
kesällä. Opettajien huoneen kalustus on myös suunniteltu muutet-
tavaksi nykyaikaisiksi työpisteiksi.

Koulustamme on tänäkin vuonna kirjoittanut iso joukko ylioppi-
laita erinomaisin arvosanoin. Myös hakijamäärämme ovat ikäluo-
kan pienentymisestä huolimatta yhä suuria.  Koulusta lähtiessään 
opiskelijat kiittävät hyviä opettajia. Matemaattiset aineet, äidinkie-
li, kielet ja reaaliaineet eivät välttämättä joka päivä näy ulospäin 
taideaineitten tavoin. Ne ovat kuitenkin se vankka kivijalka, jonka 
perustalle erityistehtävälukio rakentuu. 

Kiitos opettajat erinomaisesta panostuksestanne tämänvuotiseen 
opetustyöhön. Kiitos opiskelijat, teidän parhaaksenne rakennam-
me ilolla Kallion lukiota kohtaamaan tulevaisuuden haasteita. 
Erityiskiitos oppilaskunnan hallitukselle. Kiitos myös muulle 
henkilökunnalle hyvästä ja toimivasta yhteistyöstä sekä kaikille 
yhteistyökumppaneillemme koti- ja ulkomailla.

 
 Hyvää kesää ja aurinkoista lomaa!

  
   Helena Helenius-Lamminparras

AV
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ilmaisutaito- ja taideaineet

KIRJALLINEN ILMAISU

Ensimmäisellä kurssilla kirjoitettiin lähinnä proosatekstejä, 
joiden avulla harjoiteltiin aiheiden löytämistä ja kirjoitta-

misprosessista tietoiseksi tulemista. Oppilaat tarkkailivat itseään, 
reaktioitaan, uniaan, ympäristöään, kanssaihmisiään ja harjoitte-
livat havaitun ja kuvitteellisen aineksen yhdistämistä.

Toisella kurssilla kirjoitettiin runoja. Niiden avulla harjoiteltiin 
ilmaisun monipuolistamista ja syventämistä. Kirjoittamisen tek-
niikasta esiin tulivat mm. kuvallistaminen, rytmi, pelkistäminen 
ja sointuisuus.

Kolmannella kurssilla tutkittiin oman kokemusmaailman siirtä-
mistä fiktion aineksiksi ja syvennettiin narratologisia valmiuksia 
eri aihepiireistä kirjoittaen.

Neljännellä kurssilla harjoiteltiin erityisesti oman kirjoittamisen 
ja luetun ja koetun kulttuuritietoisuuden kytkemistä, tehtiin in-
tertekstuaalisia harjoituksia, myös elokuvat ja näyttelykäynnit 
sysäyksenä.

Viidennellä kurssilla kukin oppilas teki laajan itse valitsemansa 
lopputyön prosessikirjoittamisen periaatteita noudattaen, yksilöl-
lisessä ohjauksessa. Työt vaihtelivat romaanikäsikirjoituksista lau-
lujen sanoituksiin. Suositeltavaa oli myös kytkeä kirjallisen ilmai-
sun työ muihin taide- ja ilmaisuaineisiin Näitä yhteistyön tuloksia 
nähtiin ja kuultiin mm. puheilmaisun lopputöiden yhteydessä.

Kuluneena lukuvuonna on opiskelijoiden omien tekstien yksityi-
nen ohjaaminen ja kritiikki jatkunut vilkkaana. Kirjallisen ilmai-
sun opiskelijoiden tekstejä on myös esitetty yhteisproduktioina 
puheilmaisun ja näyttämöilmaisun kanssa eri tilaisuuksissa niin 
koulussa kuin ulkopuolisissakin tilaisuuksissa, sekä niitä on jul-
kaistu eri medioissa. 

Kuluneena lukuvuonna  puheilmaisun, kirjallisen ilmaisun ja mu-
siikin yhteistyöprojektin aiheena oli Koti. Samaa teemaa käsitteli 
myös kuvataiteen ja kirjallisen ilmaisun yhteinen kurssi.

Kirjan ja ruusun kurssi järjestettiin Kirjan ja ruusun päivänä Aka-
teemisen kirjakaupan asiakkaille sekä myöhemmin Kallion kirjas-
tossa satoja tilausrunoja kirjoittaen 

Suurin kiitos kirjallisen ilmaisun kuluneen lukuvuoden 
työstä kuuluu kirjallisuudesta innostuneille, työskentelyyn 
sitoutuneille, kriittisesti  ja innovatiivisesti ajatteleville Kal-
lion lukion kirjallisen ilmaisun opiskelijoille.

 

täällä kädet on kotonaan, ratikan tangossa kiinni,
ja jalat osaa perille ihan itse.

talot kadun molemmin puolin on korkeita,
siellä jalkakäytävän pohjalla on katsottava ylös lokkeihin koska silloin on helpompi hengittää.

puistojen nurmikoiden ruumiinmuotoiset painaumat, niissä me istutaan vuorotellen, 
kaupunki puristuu
ympärille kuin merivesi sukeltaessa.

tämä kaupunki on tatuoinut itsensä mun silmäluomien sisäpintoihin.
kun täältä lähden, tänne palaan, enkä oikeastaan lähde.
sormenjäljet ja jalkojen valkoiset maalijäljet on siroteltu ympäri kaupungin ja niistä te voitte minut
tunnistaa.

    Iida Käyhkö



6 7

Median johdantokursseilla tutustuttiin eri medioiden toimin-
tatapoihin, ilmaisutapoihin, rakenteisiin ja pelisääntöihin. 

Johdantokursseilla oli kaksi tavoitetta: hankkia työvälineitä tule-
via kursseja varten sekä ymmärtää media-alaa kokonaisuutena. 
Ymmärrystä ja työvälineitä rakennettiin pienten harjoitustöiden, 
juttusuunnitelmien ja keskustelujen kautta. Tunneilla käsiteltiin 
muun muassa uutistyötä, julkisuutta, mainontaa, mediatalout-
ta, kansalaisjournalismia, medioiden käytön syitä sekä median 
tulevaisuutta Suomessa ja maailmalla. Johdantoryhmät tekivät 
kurssiensa aikana myös vierailut. Kolme ryhmää vieraili Nelosen 
tv-uutisissa, yksi Helsingin Sanomien NYT-liitteessä ja kaksi mai-
nostoimisto Bob Helsingissä.

Lehtikirjoittamisen kursseilla tutustuttiin yhdessä lehtikirjoitta-
misen perusteisiin ja analysoitiin erilaisia lehtitekstejä. Lähdettiin 
liikkeelle miettimällä, minkälaisista aiheista ja näkökulmista voi 
jutun kirjoittaa, niin että se löytää lukijansa, ja miten julkaisufoo-
rumi vaikuttaa tyyliin ja juttujen aiheisiin. Perehdyttiin toimittajan 
työn sisältöön ja problematiikkaan ja vierailtiin mm. Päivälehden 
museossa tutustumassa suomalaisen lehdistön historiaan. Nyky-
päivän toimitustyöstä olivat kurssilaisille puhumassa päätoimittaja 
Maija Toppila ja toimittaja Irina Björkman. Kursseilla kirjoitettu-
jen juttujen aihepiiri oli lavea: toiset löysivät jutunaiheet läheltä, 
tuleviin opintoihin tai asumiseen liittyen, toiset kirjoittivat henki-

löjuttuja mm. siitä, miten avustajakoira ja isäntänsä elävät yhteis-
tä arkea, miten toipuva anorektikko näkee sairautensa tai minkä-
laisia ovat transsukupuolisen ihmisen arjen haasteet.   

Radiotyön kurssit alkoivat kuuntelemalla. Kuunneltiin useita eri-
laisia juttuja ja lähetyksiä: uusia ja vanhoja, verkosta ja eetteristä. 
Kuullusta kerättiin työkaluja omaa radiotyötä varten. Käsiteltiin 
myös radion pelisääntöjä ja tekijänoikeuksia. Radiokurssit hui-
pentuivat pienryhmissä tehtyihin suoriin lähetyksiin. Tunnin 
mittaisten lähetysten dramaturgia (juonnot, juttupaikat, musii-
kit) suunniteltiin osana kurssia.  Jokainen opiskelija teki osaksi 
lähetystä myös oman haastatteluun perustuvan radiojutun ja 
editoi sen. Lopputyölähetysten teemat vaihtelivat salaisuuksista 
ja sananvapaudesta alastomuuteen ja yöhön. Lähetykset toimi-
tettiin Helsingin kaupungin nuorten mediakeskuksen HattuRa-
diossa. Radiokursseilla tehtiin vierailut Bassoradioon ja YleX:lle.

Lukuvuonna 2011–2012 Kallion lukio syvensi yhteistyötään 
myös muiden radioalan oppilaitosten (Metropolia Ammattikor-
keakoulun, Laajasalon opiston ja Vaskivuoren lukion) kanssa. 
Toukokuussa 2012 kolme radiokurssin lopputyölähetystä toimi-
tettiin jalostettuina versioina Kaupunkiradion taajuudella 100 
MHz. Yhteistyö jatkuu syksyllä 2012 oppilaitosten uudessa yh-
teistyöhankkeessa Vaaliradio.

ME4-kursseilla opiskeltiin dokumentaarista elokuva- ja televi-
siokerrontaa sekä opeteltiin kuvauskaluston ja editointilaitteiden 
käytön perusteet. Opiskelijat tekivät ryhmissä tai yksin itsenäisiä 
lyhyitä dokumentteja. Dokumentit paneutuivat kiinnostaviin ja 
yhteiskunnallisiinkin aiheisiin, kuten dementiaan, unohtamatta 
kuitenkaan todellisuuden kevyttäkään puolta, kuten pop-tähteyt-
tä.

ME5-kursseilla tutustuttiin elokuvan historiaan, elokuva-ana-
lyysin perusteisiin ja elokuvan tulkintaan. Opiskelu painottui 
fiktiiviseen elokuvan analyysiin, mutta käytiin myös läpi doku-
menttielokuvan ilmaisukeinoja. Projektitöissään opiskelijat esit-
telivät laveasti elokuvan eri osa-alueita, eri genrejä ja eri maiden 
elokuvakulttuuria. Näyttelijä Krista Kosonen kertoi opiskelijoille 
mm. elokuvatyöstä vieraillessaan koululla. Lisäksi ryhmä vieraili 
tuotantoyhtiö Helsinki-filmissä, jossa ohjaaja- käsikirjoittaja Alek-
si Bardy kertoi elokuvatuotannosta käsikirjoittamisesta elokuvan 
levitykseen.

Fiktiivisen elokuva- ja televisiotyön kursseilla opiskeltiin fiktiivistä 
elokuva- ja televisiokerrontaa sekä syvennettiin elokuvan ilmaisu-
keinojen hallintaa ja teknistä osaamista. Käsiteltäviä osa-alueita 
olivat käsikirjoitus, tuotannonsuunnittelu, kuvasuunnittelu, kuva-
us, valaisu, ohjaus sekä leikkaus. Opiskelijat kokeilivat rohkeasti 
erilaisia fiktion lajityyppejä tehden niin hyytäviä kauhuelokuvia 
kuin ratkiriemukkaita komedioita.

Kallion lukiossa oli mahdollisuus suorittaa myös median lukiodip-
lomi, joka on itsenäisesti joltakin median osa-alueelta toteutettava 
näyttötyö, esimerkiksi laajahko lehtiartikkeli, radio-ohjelma tai 
lyhytelokuva. Ohjaava opettaja seurasi töiden edistymistä ja arvioi 
lopputuloksen yhdessä ulkopuolisen asiantuntijan kanssa. 

Mainosanalyysikurssilla tutustuttiin suomalaisen mainonnan 
historiaan, tarkasteltiin mainonnan muutoksia ja kehittymistä; 
opiskeltiin myös mainonnan keinoja. Käsiteltiin mainonnan rajoi-
tuksia.  Kurssityönä opiskelijat ideoivat ryhmissä mainoskampan-
jan ja tekivät kampanjasuunnitelmat, joista yksi kampanjan osa 
toteutettiin.  Tehtiin antimainoselokuva, jonka aiheena oli naisten 
kosmetiikka ja toinen, kiusaamista ja syrjimistä käsittelevä yhteis-
kunnallinen mainos. Tehtiin myös printtimainoksia opiskelijoiden 
ideoimista, tuoreista näkökulmista. Kurssi vieraili mainostoimisto 
TBWA:ssa.
 
Median opiskelijat esittivät töitään myös useissa koulun tilaisuuk-
sissa, muun muassa joulujuhlassa, aamunavauksissa, avoimissa 
ovissa ja Talvipäivän tapauksessa.

MEDIA

Radiokurssilaiseet Jussi Rusanen, Elias Riipinen ja Venla Lassila 
lopputyölähetystensä kimpussa. Vastakkaisella sivulla Sirja Eskeli-
nen editoi videota.

AV

KO

KO
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TANSSI

Tanssin ensimmäisellä kurssilla tutustuttiin tanssin perusele-
mentteihin: tilaan, aikaan, muotoon, energiaan ja dynamiik-

kaan. Liikeimprovisaatio, erilaiset liikekokeilut, rytmit, mielikuvat 
ja tanssisarjat olivat tapojamme tuottaa liikettä. Etsimme, kuinka 
keho toimii luovan ilmaisun välineenä. Tanssin ensimmäisellä 
kurssilla teimme ekskursioita Esplanadin puistoon, Hakaniemen 
torille ja Kallion kirjastoon. Tilankäytön ja liikkeiden muodon 
kautta tehdyt improvisaatiot herättivät ihmiset katsomaan ja ihas-
telemaan tanssijoiden energistä improvisaatiota. 

Akrobatia-kurssilla opettelimme kehonhallintaa ja ketteryyttä. 
Turvalliset tukiotteet takasivat, että jokainen sai kokeilla vaikeita-
kin temppuja. Kuperkeikkojen, kärrynpyörien, käsinseisontojen, 
puoli- ja kokovolttien ja ihmispyramidien kautta perehdyttiin ak-
robatian maailmaan. 

Kolmannella tanssin kurssilla keskityimme nykytanssiin. Paino-
piste oli teknisten taitojen lisäksi liikkeen kokemisessa. Harjoitte-
limme erilaisia tanssisarjoja, improvisoimme ja teimme erilaisten 
liikeaihioiden ja –ideoiden kautta myös omia liikesarjoja. Painon 
tunteminen liikkeessä, liikkeen virtaavuus sekä erilaiset liikkumi-
set tilassa olivat kurssin keskeisiä sisältöjä. 

KK

Neljännellä kurssilla keskityimme koreografian tekemiseen. 
Tanssiteoksen syntyprosessi tuli varmasti kaikille kurssilaisille 
jakson aikana tutuksi. Toisessa ja kolmannessa jaksossa valmis-
tuivat suositut oppilaskoreografiat. Koreografeina toimivat Me-
lissa Jolma, Karoliina Kauhanen, Jessica Ketonen, Emma Leppo, 
Lotta Nenonen,  Reetta Rauhala ja Ilona Särkkö. Tanssin kurs-
silla 3-4 valmistui teos ”En Chans till Dans”, koreografia, jolla 
vierailimme Södra Latinin lukiossa, Tukholmassa. Teos esitettiin 
myös alasalissa ja Live 1.0 -klubilla. Kevään lopussa valmistui teos 
”Vastapaino” Kallion lukion yläsaliin. Vastapaino-produktioon 
liittyi yhteistyö Käpylän vanhainkodin kanssa. 

Jazztanssin kurssilla tehtiin erilaisia jazztanssisarjoja lyhyistä 
lämmittelysarjoista pitkiin tanssillisiin sarjoihin. Harjoittelimme 
erilaisia rytmiharjoitteita musiikin säestyksellä ja ilman. Tanssil-
lisuuden löytäminen toistojen ja oman harjoittelun kautta sekä 
nopeat aksentoidut sarjat ja hengittävät adagio-sarjat olivat osana 
kurssia. Teimme tunneilla myös erilaisia venytys- ja lihasvoima-
harjoitteita. 

Kallion lukiossa valmistui 14 tanssin lukiodiplomia. Tanssikatsel-
mus järjestettiin huhtikuussa 2011 yläsalissa. Tanssin lukiodip-
lomin arvioitsijoina toimivat Joona Halonen, Mirva Mäkinen ja 
Linda Priha.

Tänäkin vuonna on Kallion lukiossa harrastettu ja opiskeltu teatteria ahkerasti. Imp-
rovisaation ja kohtauksen tekemisen kursseilla on sukellettu teatterin tekemisen 

maailmaan ja tutustuttu itseen teatterin tekijänä. Kakkoskurssien esityskierrokset oli-
vat jälleen kerran ällikällälyöviä: aiheet vaihtelivat klassikkotulkinnoista Muumeihin ja 
Deep Purpleen. Yhdellä kakkoskursseista toimi opetusharjoittelijana Jari Laakso (Central 
School of Speech and Drama / London University). Näyttelijän yksilöllisen harjoittelun 
kursseilla loppumattoman variaation luotaamista on jatkettu edelleen. Millaiset harjoitte-
lutavat sopivat minulle parhaiten? Ja kuka minä oikeastaan olen? 

Teatterin tekemisessä ei keskitytä pelkästään näyttelemiseen. 
Myös ohjaajan näkökulma on ollut keskeisesti esillä. Ohjaa-
mista on opiskeltu sekä teoriakursseilla että käytännön har-
joittelukursseilla ja käytännössä ohjaamista on voinut kokeilla 
etenkin teatterin lukiodiplomitöissä. Diplomityökatselmuk-

set järjestettiin sekä syksyllä että keväällä, ja laadukkaita 
töitä valmistui yhteensä toista kymmentä. Käytännön 

teatterin tekemisen lisäksi teoriakurssit ovat tarjon-
neet monenlaisia vaihtoehtoisia näkökulmia teatteriin 
ja erityisesti näyttelemiseen. Näyttelijän harjoittelun 
teoriakurssilla pohdittiin muun muassa ruumis-mie-
li-jaon haitallisuutta näyttelemisen kannalta ja tun-

teiden näyttelemisen problematiikkaa. Teatterin 
oppiaineessa on tehty yhteistyötä muun muassa 

Teatterikorkeakoulun (opetusharjoittelijat) ja 
Helsingin Kaupunginteatterin (Tarinoita Pit-

känsillan kupeesta -esitys) kanssa. 

TEATTERI

SH

Kohtaus näytelmästä Tokion kasvot
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Teatteriproduktioissa sovellettiin osaamista teatterin tekemisen eri 
osa-alueilta esitysten valmistamiseen:

Olipa kerran mies, joka piti lupauksensa ja lähti pelastamaan… 
Odysseus-näytelmä kotiinpaluusta kutsui marraskuussa Studiote-
atteriin niin tekijät kuin katsojatkin pohtimaan muun muassa san-
karuutta, luottamusta ja uskollisuutta. Noora Pietilän valaisema 
huiman visuaalinen esitys, jossa näyttelijöiden kehot taipuivat tai-
tavasti ilmaisemaan ihmis-, eläin- ja jumalroolien lisäksi niin aikaa 
kuin paikkaakin, toteutettiin osana Opetus- ja kulttuuriministeri-
ön Taikalamppu-hanketta sekä Annantalon taidekeskuksen Kirja-
näyttämö-projektia, jossa kohderyhmänä olivat viidesluokkalaiset 
oppilaat. Kalliossa vieraili 16 luokkaa, joista kahdeksan osallistui 
näyttelijöiden vetämään työpajaan, jossa käsiteltiin esityksen he-
rättämiä kokemuksia. Näytelmän käsikirjoituksen laativat teat-
teriopiskelijat ja Annemari Untamala Arto Kivimäen ”Odysseia 
lapsille” -teoksen, Pentti Saarikosken suomentaman Homeroksen 
”Odysseia”-teoksen ja Eppu Nuotion ja Tuutikki Tolosen kirjoitta-
man näytelmän ”Odysseuksen harharetket” pohjalta. 

Marraskuussa ensi-iltansa sai myös Minna Canthin näytelmä 
Papin perhe uudelleen sovitettuna. Näytelmässä perheen kuopus 
Maiju on vakaasti päättänyt ryhtyä näyttelijäksi isänsä raivoisasta 
vastustuksesta huolimatta ja näkee jo haaveissaan itsensä Suoma-
laisen Teaatterin (myöhemmin Kansallisteatteri) lavalla. Nämä 
haaveet ja teatterin kulissien takainen ihmemaa näytettiin tässä 
esityksessä katsojille sellaisenaan, äksyine näyttämömestareineen 
ja hössöttävine puvustajineen. Kokonaisuudessaankin näyttelijä-
ryhmä teki vakuuttavaa ensembletyötä. Esityksen vaikuttavasta 
visuaalisuudesta vastasi Teatterikorkeakoulun opetusharjoittelija, 
lavastaja Mimmi Resman, joka opetti ryhmälle skenografiaa ja 
ohjasi heitä lavastuksen ja puvustuksen suunnittelussa ja toteutuk-
sessa. Arvoituksellinen äänimaisema ja originaalimusiikki olivat 
Simo Suomalaisen (vier.) käsialaa. Esityksen ohjasi Hannu Tuisku. 

Monikulttuurinen ja -taiteinen Tokion kasvot nähtiin Studiote-
atterin lavalla joulukuussa. Japaninsa tunteva Amanda Kaura (4. 
vsk) sekä käsikirjoitti että ohjasi teoksen, jossa toisenlaisen kult-
tuurin kautta omamme peilautui hienolla tavalla. Näyttelijöiden 
ilmaisussa oli aivan erityistä syvyyttä jo pelkästään siitä syystä, että 
he puhuivat enimmäkseen japania. Videoheijasteiden ja varjoku-
vien käytöllä saatiin aikaan pysähdyttävä vaikutelma toisenlaisesta 
maailmasta. Hannu Tuisku toimi projektin ohjaavana opettajana.      

Tammikuussa elämää järkytti Menetetty Meksiko, joka oli kuvaus 
huumebisneksen kouriin joutuneiden nuorten armottomasta elä-
mästä. Kun kohtalona näyttää väistämättä olevan joko ajautumi-
nen tappajaksi tai prostituoiduksi, ei valoa näy. Hyvin varjoisa ja 
ailahtelevainen oli esityksen valosuunnittelukin (Jussi Rusanen), 
mikä loi osaltaan esityksen uhkaavaa tunnelmaa. Esityksen poh-
jana toimi William Shakespearen Macbeth; näyttelijät puhuivat 
välillä silosäkeitä, välillä kadun kieltä. Sekä tästä kielen haastavuu-
desta että ankaran maailman ruumiillistamisesta näyttelijät suo-

riutuvat hienosti.  Esitys vieraili myös harrastajateatterifestivaalil-
la Mikkelissä (ohjaus Hannu Tuisku).

Syksyn pimeydessä kirjoitetut minuuden pohdinnat pääsivät uu-
teen valoon saadessaan raikkaan teatterillisen muodon kevään 
MINÄ - ME -näytelmässä. Omia haaveita ja pelkoja työstettiin 
kehollisesti tanssia ja teatteria yhdistäväksi esitykseksi. Ryhmä-
lähtöisessä prosessissa osallistujat kyseenalaistivat rohkeasti omia 
ennakkoluulojaan tutkien koskettavasti roolejaan yhteisön jäse-
nenä. Produktion ohjasi taitavasti maaliskuiseen ensi-iltaan opin-
näytetyönään tanssi- ja teatteripedagogiikan opiskelija Katja Put-
konen (TeaK). Ohjaavana opettajana toimi Annemari Untamala. 

Maaliskuussa Studioteatteriin rävähti toinenkin ryhmälähtöisen 
prosessin tuloksena syntynyt esitys, Tämä on Siperia. Ohjaaja, 
tanssi- ja teatteripedagogiikan opiskelija Maaretta Riionheimo 
(TeaK) luotsasi ennakkoluulottoman näyttelijäryhmänsä hie-
nolle tutkimusmatkalle meitä ympäröivään maailmaan. Ryhmä 
teki tarkkailuretkiä lähitienoille ja tutki improvisaatioiden kautta 
vallitsevia käsityksiä yhteiskunnastamme. Yhteiskunnallisuus ei 
todellakaan ollut tässä esityksessä kuollut kirjain, vaan elävää ja 
hämmästyttävää tapahtumien virtaa. Näyttelijäryhmä ruumiillisti 
nerokkaalla tavalla muun muassa ihmisen syntymän alkumunas-
ta (!), kirjastoissa vallitsevan tukahduttavan hiljaisuuden ja tämän 
meidän yhteiskuntamme lakkaamatta jauhavana koneena. Ohjaa-
vana opettajana toimi Hannu Tuisku. 

HA

Menetetty Meksiko: Mira Aaltonen ja Riikka Palimo

Tosileikissä menneessä ajassa kaikki oli mahdollista: osallistuja 
voi päästä auttamaan suolat ja sokerit sekoittanutta kokkipoikaa, 
voi todistaa naisten äänioikeuden syntyvaiheita, sai etsiä kadon-
nutta käsikirjoitusta, löysi suojan kellarista pommituksilta, pääsi 
olympiasankarin kanssa samaan valokuvaan, näki kansainvälisty-
misen vaikutuksia arjessa ja sai tervehtiä piispaa. Hyppysellinen 
Unioninkatua – aika- ja lautasmatka pääkaupungissa 1812-2012 
levittäytyi Tähtitorninmäeltä Kallion kirkolle. Toukokuussa kah-
den päivän ajan lähinnä neljäsluokkalaisista oppilaista koostunut 
yleisö pääsi elämykselliselle matkalle tutustuen Helsingin histo-
riaan seitsemässä kohteessa. Opiskelijoitten ahkera ydinryhmä 
vastasi upeasti taustatyön tekemisestä ja käsikirjoittamisesta; 
heidän lisäkseen ja heidän ja Annemari Untamalan ohjauksessa 
esityksissä näytteli myös kakkoskurssilaisia. Projekti toteutettiin 

KP

MINÄ - ME -esityksen näyttelijät

Piispa Irja Askola (Sointu Sihvonen) seuraa kesähar-
joittelijoiden (Janina Javanainen ja Antti Savinainen) 
kosintaa Kallion kirkossa

yhteistyössä Annantalon taidekeskuksen, Helsingin kaupungin-
museon, MTK:n ja Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -organi-
saation kanssa. 

TT
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Valotekniikan peruskurssilla käytiin läpi näyttämövalais-
tuksen perusteita, tutkittiin valon ja värien käyttäytymistä, 

opiskeltiin valonheitintyyppejä, laskettiin sulakkeiden kestävyyk-
siä, harjoiteltiin valopöytien ja savukoneiden käyttöä sekä tieten-
kin ripustettiin ja kytkettiin lamppuja loputtoman monta kertaa. 
Syksyn ryhmän kanssa suunniteltiin ja rakennettiin valaistukset 
kuvitteellisiin teatterikohtauksiin, kevään ryhmän kanssa toteutet-
tiin valot teatteritaiteen lukiodiplomeihin studioteatteriin.

Valotekniikan jatkokurssilla keskityttiin valosuunnitteluun ja 
etsittiin “punaista lankaa” eli valaistuksen kantavaa ideaa. Parin 
harjoitusvalaistuksen jälkeen opiskelijat alkoivat työstää itsenäi-
siä harjoitustöitään, joista suurin osa oli koulun muiden kurssien 
puitteissa järjestettyjä teatteri-, tanssi-, musiikki- ja puheilmaisun 
esityksiä. Vierailulla käytiin Ryhmäteatterissa ja tutustuttiin talon 
valaistusjärjestelmiin ja valosuunnittelijan työhön.

Äänitekniikan peruskurssilla tutustuttiin audion perusteisiin ja 
liveäänentoistoon. Tahti oli kova, kun opiskeltiin kaikki laitteet 
mikrofonista mikserin kautta kaiuttimiin. Kytkentäharjoituksia 
ja käytännön harjoituksia tehtiin paljon, mutta teoriatietoakaan ei 
päästy pakoon. Kurssin lopuksi kasattiin musaproduktion äänen-
toisto alasalin lavalle ja tehtiin soundcheck.

Äänitekniikan jatkokurssi keskittyi studioäänittämiseen. Tutustut-
tiin digitaaliaudion perusteisiin, Cubase-äänitysohjelmiston käyt-
töön sekä Pengerkadun äänistudioon ja sen kytkentöihin. Käytiin 
läpi studiotyöskentelyn ja miksauksen työvaiheet. Yhteisenä kurs-
sityönä äänitettiin ja miksattiin Kallion lukion kuoron äänite. Li-
säksi opiskelijat tekivät omat harjoitustyöt. Käytiin vierailulla alan 
oppilaitoksessa sekä ammattipajassa.

Näiden kurssien lisäksi opiskelijat tekivät runsaasti itsenäi-
siä valaistus- ja miksaustöitä koulun esityksiin ja tapahtu-
miin. Myös valoinstallaatio nähtiin koulun ikkunoissa jou-
lujuhlan jälkeen. Vanhojentanssien valaistus rakennettiin 
alusta asti osittain vuokrakalustolla Suvilahden kattilahalliin. 
Tanssiopiskelijat hyödynsivät lukiodiplomeissaan ensim-
mäistä kertaa yläsaliin rakennettua LED-valaisujärjestelmää. 
Näiden kurssien lisäksi opiskelijat tekivät runsaasti itsenäisiä va-
laistus- ja miksaustöitä koulun esityksiin.

VALO- JA ÄÄNITEKNIIKKA  

Lavastuksen kursseilla opiskelijat ovat pereh-
tyneet näyttämön visuaalisuuteen. Kurssien 

sisältöinä ovat olleet lavastuksen historia ja lavasta-
jan työ perusteet. Konkreettinen käsillä tekeminen 
sekä kollektiivinen projektityöskentely ovat olleet 
oppimisen perusta. Opetusvierailuja on tehty Te-
atterimuseoon sekä Helsingin kaupunginteatterin 
kulisseihin. Kurssitöitä ovat olleet erilaiset kaksi- ja 
kolmiulotteiset harjoitustyöt, joissa kurssilaiset ovat 
tehneet näkyviksi visioitaan muun muassa eri näy-
telmäkohtauksista. Joulukuussa rakennettiin pie-
noismalleista näyttely koulun tiloihin. 

Varsinaiset koetukset ovat olleet koulun joulujuhlan 
performatiivinen Alkemisti-visualisointi Työvä-
enopiston näyttämöllä sekä Pop up koti -näyttelyn 
toteuttaminen Ruoholahden aseman vitriineissä. 
Alkemisti-performanssissaan itse suunnittelemiin-
sa valoasuihin pukeutuneet lavastajat kokosivat 
joulujuhlan johtoajatuksen valosta ja pimeydestä. 
Performanssin kohokohtana oli erilaisista lampuis-
ta, savukoneesta ja piirtoheittimestä rakennettu ko-
konaistaideteos, jonka tärkeänä osana oli myös juh-
laa varten rakennettu äänimaailma.  Ruoholahden 
metroaseman Pop up -näyttelyssä oli esillä Kallion 
lukion ja Lauttasaaren Yhteiskoulun kotiaiheiset 
oppilastyöt. Lavastajien osuus oli suunnitella ja to-
teuttaa näyttelyn visuaalinen ilme.  

Syyslukukauden suurhankkeena toteutettiin Kalli-
on lukion historian tiettävästi ensimmäinen lavas-
tuksen ja puheilmaisun laaja nukketeatteriprojekti. 
Projekti alkoi tutustumisena nukketeatteriin taide-
muotona. Parinkymmenen kurssilaisen voimin ke-
hiteltiin tarinoita ja samalla valmistettiin tarinoiden 
nuket ja rekvisiitta. Joulukuussa valmistui neljä ly-
hyttä esitystä, joita yleisö pääsi seuraamaan monena 
iltana.  

LAVASTUS 

Lavastajien Alkemisti-teos joulujuhlissa

TL
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Puheilmaisun perusteet -kurssilla opiskeltiin esiintymisen, 
kuuntelemisen ja vuorovaikutuksen perustaitoja. Tavoit-

teena oli löytää rohkeutta ja iloa viestintään. Harjoiteltiin taitoa 
puhua ymmärrettävästi ja mielenkiintoisesti sekä taitoa kohden-
taa sanottava ja pitää yllä kontaktia. Opiskeltiin taitoa perustella 
oma näkemys ja arvioida muiden perusteluja. Tutustuttiin myös 
omaan ääneen ja kehoon viestintävälineinä. 
 
Puheilmaisun toinen kurssi keskittyi esiintymistaitoihin. Kurs-
sin alkupuolella pidettiin valmistellut vaikuttamaan pyrkivät 
puheet; opeteltiin puheen elävöittämistä, puheella vaikutta-
mista sekä yleisön kiinnostuksen herättämistä ja ylläpitoa. 
Kurssin loppupuolen puhetaidetyöpajoissa työstettiin erilaisia 
puhetaide-esityksiä ja harjoiteltiin sanattoman viestinnän kei-
noja puhetaidetyössä. Kurssit päättyivät juonnettuihin puhetai-
dekavalkadeihin, jotka sisälsivät muun muassa runonlausuntaa, 
monologeja ja stand up -komiikkaa. 
 
Kolmannella kurssilla harjoiteltiin ihmissuhteisiin, opiskeluun 
ja työhön liittyviä vuorovaikutustaitoja. Opiskeltiin muun mu-
assa keskustelu-, väittely- ja neuvottelutaitoa sekä erilaisissa 
haastattelutilanteissa tarvittavia taitoja. Tutkittiin myös ryhmä-
dynamiikkaa, ryhmärooleja ja erilaisia osallistumisen tapoja. 
Keskeistä oli taito kuunnella ja taito erottaa havainnot ja tulkin-

nat toisistaan. Harjoiteltiin myös konfliktinratkaisua ja pohdit-
tiin tunteiden viestimistä. 

Tarinankerrontakurssilla opiskeltiin sekä spontaania että val-
misteltua tarinankerrontaa. Kerrottiin erilaisia tarinoita oman 
elämän tarinoista fantasiaan, kansantaruista kauhuun, muis-
toista vitseihin ja uutisista uniin. Tutkittiin faktan ja fiktion 
rajaa. Tarkasteltiin erilaisten kertojanäkökulmien vaikutusta 
tarinaan, kertojaan, kuulijaan ja yhteiskuntaan. Harjoiteltiin 
myös rikkaan kielen sekä erilaisten tyylien ja dramaturgisten 
rakenteiden käyttämistä tarinankerronnassa. Kurssin lopputyö-
tarinoina kerrottiin esimerkiksi omista tai lainatuista teoksista 
muokattuja tarinoita sekä oman suvun ja perheen tarinoita. 

Puheilmaisun lopputyökurssilla tehtiin itsenäisiä päättötöitä. 
Erikoistumisopinnot toteutettiin yksin tai parityönä. Loppu-
työntekijät valitsivat haluamansa puheilmaisun osa-alueen ja 
saivat siinä yksilöllistä ohjausta. Lopputöinä valmistui stand 
up -komiikkaa, erilaisia tekstintulkinnan ja tarinankerronnan 
esityksiä sekä yksi puheilmaisun lopputyön ja musiikin lukio-
diplomin yhdistelmäteos. 

Puheilmaisu-oppiaineeseen kuuluu myös puheviestinnän kurs-
si jännittäjille. PU7-kursseilla keskusteltiin puhumispelosta ja 

PUHEILMAISU

Anna Kananen ja Nana Stenius, Meille vai teille? -produktio

SS

sen ilmenemismuodoista. Jännitystä ei voi poistaa, mutta sitä 
kohti voi mennä, siihen voi tutustua ja sen voi oppia jäsen-

tämään. Näin omaa jännitystä on mahdollista myös hallita. 
Kurssien tavoitteena oli lisätä uskallusta ja tehdä töitä 

kohti puhumisrohkeutta. Teemaksi nousi: ”Esiintyä 
voi vaikka jännittää.” Tutkittiin jännitystietoa sekä 

tehtiin useita pieniä esiintymis- ja keskusteluhar-
joituksia. Keskeisiä aiheita olivat myös esiinty-

misen vuorovaikutuksellisuus sekä erilaiset 
keinot hoitaa omaa vireytymistä. Tavoitteena 

oli saada uusia positiivisia kokemuksia pu-
humisesta. PU7-kursseilla oli opiskelijoita 

myös Alppilan lukiosta, Luonnontiede-
lukiosta ja Sibelius-lukiosta.

Tänä lukuvuonna puheilmaisun ja 
filosofian yhteinen Puhu viisaas-

ti -kurssi (PU8) keräsi paljon 
mielenkiintoa ja se toteutet-

tiin kaksi kertaa. 

Opiskelijat pääsivät harjoittelemaan kurssilla käsiteltyä 
retoriikan ja argumentoinnin teoriaa myös käytännössä. 
Opiskelijat valmistelivat ja toteuttivat pienryhmissä tai pa-
reittain valitsemistaan aiheista keskusteluja ja väittelyitä. 
Kursseilla syntyi ensimmäisistä tunneista alkaen mielen-
kiintoisia keskusteluja viisaan puheen ominaispiirteistä.

Puheilmaisun opiskelijat työskentelivät ja esiintyivät myös 
kurssien ulkopuolella.

Kallion lukion perinteinen puhekilpailu pidettiin marras-
kuussa 2011. Valmistelluista puheista ja ex tempore -pu-
heista rakentuneen kilpailun voitti Venla Kosonen. Toisen 
palkinnon sai Maiju Ylönen ja kolmannen palkinnon Kris-
ta Uusitalo. Venla Kosonen voitti myös yleisöäänestyksen.

Kallion lukion väittelykilpailu pidettiin joulukuussa 2010. 
Väittelykilpailun voittivat Sofie Hirvonen ja Nea-Maria 
Törmänen. Tiukan finaalin toinen pari oli Miro Apostola-
kis ja Antrei Riukula.

Syyskuussa 2011 pidettiin Kallion lukion ensimmäinen 
stand up -jousto studioteatterissa. Keskipäivän klubilla 
esiintyi kahdeksan koomikkoa. Kalliossa kasvaa PU2-
kurssien jäljiltä uusi stand up -sukupolvi.

Puheilmaisun opiskelijoita esiintyi myös useissa koulun 
muissa tilaisuuksissa, muun muassa Live 1.0 -klubilla, aa-
munavauksissa, avoimissa ovissa, Talvipäivän tapauksessa 
ja KYYRYn iltamissa.  
 
Kallion lukiossa valtakunnallisen puheviestinnän päättö-
kokeen suoritti 16 opiskelijaa

Puheilmaisun ja lavastuksen yhteisessä 
produktiossa lähdettiin tiettävästi ensim-
mäistä kertaa Kallion lukion historiassa 
laajemmin kokeilemaan nukketeatterin 
mahdollisuuksia. Kurssilaiset opiskeli-
vat esineteatterin saloja ja valmistivat 
pienryhmissä esitystensä tarinat, nuket 
ja rekvisiitan. Kuvassa nukettaa Veera 
Snellman.

VV
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Lukuvuoden suuri puhetaideproduktio oli ”Meille vai teil-
le?” Produktio toteutettiin yhteistyössä kirjallisen ilmaisun 

ja musiikin kanssa. Työn ytimessä oli koti. Kirjallisen ilmaisun 
opiskelijat kirjoittivat kaikki ”Meille vai teille?” -esitysten teks-
tit. Puheilmaisun ja musiikin opiskelijat rakensivat teksteistä 
kahdeksan itsenäistä teosta, kahdeksan pientä kamaridraamaa: 
”Onko tässä kodissa mulle paikka?”, ”Koti auki? Koti kiinni? Saa-
ko tulla?”, ”Tavarataivas ja selviytymissormus”, ”Missä on koti?”, 
”Kilpikonna ilman kuorta”, ”Aivan kuin hän olisi yhä täällä”, 
”Kuka täällä määrää?” ja ”Yksin kotona”. 

Kaikki kamaridraamat sisälsivät sekä puhetaidetta että mu-
siikkia. Kaikki sanat, sävellykset ja sanattomuus olivat opiske-
lijoiden omaa käsialaa. Meille vai teille? -produktiota esitettiin 
huhtikuussa 2012 Turussa (Turun Suomalaisessa Yhteiskoulussa 
ja Museet Hemissä) ja Tukholmassa (Hallwylska Museetissa ja 
Kulturhusetissa). Viisi kahdeksasta kamaridraamasta esitettiin 
sekä suomeksi että ruotsiksi. 

Toukokuussa 2012 esiinnyttiin Helsingissä muun muassa Sine-
brychoffin taidemuseossa, Pohjoismaiden kulttuuri-instituutissa 
ja Karhusaaren huvilassa. Kallion lukion Meille vai teille? -pro-
duktio oli osa laajempaa museoiden ja koulujen välistä yhteis-
työprojektia ”Kotoa käsin – Hemifrån”. Projektia koordinoi Val-
tion taidemuseo: Sinebrychoffin taidemuseo. 

MUN, MUNSUN JA MEIDÄN KOTI

Koti on ihmisen henkilökohtaisin asia. Sitä varjellaan, sitä 
laitetaan ja siellä ollaan niin paljon, että lopulta unoh-
tuu, mikä se oikeastaan on. Ehkä koti on osiensa summa, 
mutta mikä on riittävä osaksi, ja kuinka monta osaa on 
tarpeeksi?  

Kodit ovat keskenään erilaisia, ja silti niissä on yhtäläi-
syyksiä yli kulttuuri- ja aikarajojen. Vaikka kirjoittaa 
fiktiota, samankaltaisuuksien löytämiseksi on oltava 
rehellinen omastaan. Kodin rakenteita pitää ravistella ja 
arkipäivää erotella. Kun itsestäänselvyydet riisutaan, koti 
voi olla rumakin paikka. Vaatii rohkeutta kirjoittaa siitä, 
mistä lähtee ja minne palaa päivittäin. 

Vielä enemmän vaatii rohkeutta antaa se omansa, kotipa-
lansa, jonkun Toisen käsiin ja tehtäväksi. Kun ei se kuiten-
kaan tiedä, miten meillä, mun tekstissä, pitää olla. 

Ja eihän se tiennytkään, vaan se Toinen teki jotain omaa. 
Mun jutusta tuli munsun, siitä tuli meidän. 

Kolmas kirjoitti, että kodissa yhdistyy ihanasti minun ja 
meidän. Kolmas oli oikeassa, ja joku sanoi katsomossa, että 
noin se on Meilläkin.

  Ronja Salmi (KIL ja PU)

MR

MEILLE VAI TEILLE? 

Kirjallisen ilmaisun (KIL8), puheilmaisun (PU10) ja musiikin 
(MU13) yhteistyöproduktio.

MUSIIKKI
  

Ensimmäisellä kurssilla tutustuttiin musiikin eri elementteihin 
käytännön musisoinnin avulla laulaen, soittaen, kuunnellen 

ja improvisoiden. Kurssilla etsittiin omaa ääni-instrumenttia sekä 
harjoiteltiin moniäänistä laulua ja bändisoittoa. Jokainen opiskeli-
ja soitti useita eri instrumentteja ja lauloi.
 
Toisella kurssilla perehdyttiin suomalaisen musiikin eri lajeihin 
ja lyhyesti länsimaisen taidemusiikin historiaan. Tällä, niin kuin 
kaikilla musiikinkursseilla, pääpaino oli musiikin tekemisessä; eri 
musiikinlajien olennaisia piirteitä haettiin pääasiassa tunneilla 
harjoitellusta ohjelmistosta.
 
Yhdistetyllä kolmannella ja neljännellä kurssilla valmisteltiin kon-
sertti, joka esitettiin joustotunnilla ja iltakonserttina. Konserteis-
sa on yleensä jokin ulkomusiikillinen teema tai juoni, joka sitoo 
konserttien musiikillisesti monipuolisen ja -tyylisen ohjelmiston 
yhteen. Tänä lukuvuonna konserttien otsikot olivat ”Ei se väärin 
oo”, ”Everything Happens for a Reason”, ”Maailmanloppu 2012” ja 
”Tie Azerbaidžaniin”.
 
Viidennellä kurssilla valmisteltiin produktio, jossa opiskelijat vas-
tasivat itse kappaleiden valitsemisesta, sovittamisesta ja harjoitta-
misesta sekä konsertin käytännönjärjestelyistä.
 

Keväällä sävellettiin ja esitettiin akustista musiikkia laajassa Meille 
vai teille? -produktiossa, joka tehtiin yhteistyössä muun muassa 
Sinebrychoffin taidemuseon kanssa. Produktiossa kirjallisen il-
maisun, puheilmaisun ja musiikin opiskelijat käsittelivät teemaa 
”koti”; opiskelijoiden tekemien tekstien pohjalta rakennettiin 
kahdeksan kohtauskokonaisuutta, joissa oli puhetta ja musiikkia. 
Kohtauksia esitettiin Turussa ja Tukholmassa – myös ruotsin kie-
lellä – sekä Helsingissä pitkin kevättä. 
 
Koulun kuoro lauloi populaari- ja kansanmusiikkia sekä klassista 
musiikkia eri maista. Kuoro esiintyi koulun juhlissa, vanhempai-
nilloissa ja avoimissa ovissa sekä piti kaksi konserttia huhtikuussa.
 
Musiikki oli merkittävässä osassa myös monien muiden taideai-
neiden produktioissa. Opiskelijoiden omia musiikkiproduktioita 
kuultiin myös päivänavauksissa, joustotunneilla ja iltatilaisuuksis-
sa koulussa ja koulun ulkopuolella, kuten Live1.0 -klubilla Ravin-
tola Allotriassa. Musiikin lukiodiplomin suoritti neljä opiskelijaa.

MU3-4 Everything Happens for a ReasonKamaridraaman tulkkina Adele Hyry

MH
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KUVATAIDE

Ensimmäisellä kurssilla on kokeiltu erilaisia kuvan tekemisen 
tekniikoita. Vapaa kokeilu sekä omat henkilökohtaiset mieli-

kuvat, tunteet ja ajatukset ovat olleet työskentelyn lähtökohtana. 
Laajempaa viitekenttää kuvakulttuureihin on saatu taidemuseo-
käynneillä muun muassa Ateneumiin ja Kiasmaan. Muilla kuva-
taiteen kursseilla on syvennetty niin ympäristöesteettisiin teemoi-
hin, arkkitehtuuriin, muotoiluun kuin kuvaviestintään, mediaan ja 
kuvataiteen eri ilmiöihin. Vierailukäyntejä on tehty muun muassa 
Designmuseoon, kaupungin taidemuseoon Tennispalatsiin, Valo-
kuvamuseoon ja Design Forumiin. 

Kuvataideluokassa on maalattu, piirretty, valmistettu naamioita, 
kelloja, tuunattu kenkiä ja leikkikaluja. Taidekuviin keskittyvällä 
kurssilla on tehty vapaan taiteellisen työskentelyn ohessa analyyt-
tisemmin prosessikirjoja. Kaikki opiskelijat ovat päässeet tutus-
tumaan kuvankäsittelyn saloihin, ja muutamilla kursseilla on sy-
vennetty taitoja valokuvauksesta ja graafisesta suunnittelusta. Niin 
uudempi digitaalinen tekniikka kuin perinteinen filmivalokuvaus 
on ollut suosiossa. 

Keväällä opiskelijat panivat itsensä likoon Pengerkadun vaativassa 
maalausprojektissa, jonka tuloksena monet Kallion lukion luokka- 
ja varastotilojen ovet ja seinät saivat uusia raikkaita kuvia. 

Nykytaiteen työpajassa toteutettiin vuoden yhteistä kotiteemaa va-
lokuvauksen keinoin. Yksi ryhmä teki syksyllä kiinteää yhteistyötä 
kirjallisen ilmaisun opiskelijoiden kanssa kuvaamalla helsinki-
läisiä koteja. Kuvista ja teksteistä rakennettiin näyttely Helsinki-
Home, joka oli keväällä esillä Pohjoismaisessa kulttuuripisteessä 
tarkoituksena myöhemmin lähteä kiertueelle Turkuun, Tukhol-
maan ja New Yorkiin. Sinebrychoffin taidemuseo koordinoi tätä 
hanketta. Toinen kotiryhmä lähti kameroineen tutkimaan teemaa 
oman identiteettinsä kautta ohjaajanaan opetusharjoittelija Taru 
Liikanen Aalto-yliopistosta. Valokuvat olivat tammikuussa esillä 
Ruoholahden metroaseman vitriineissä osana Lauttasaaren Yh-
teiskoulun kanssa järjestettyä PoP uP KOTI -näyttelyä. Näyttely 
kuului Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -juhlavuoden ohjel-
maan. 

Syksyllä toteutettiin kolmen oppiaineen, historian, kuvataiteen 
ja yhteiskuntaopin yhteinen kulttuuriprojekti La mia casa è la 
tua casa. Italialaisen ja suomalaisen kotikäsitteen tutkiminen 
huipentui projektin opintomatkaan Roomaan. Ohjelmassa oli 
perinteisten nähtävyyksien lisäksi muun muassa vierailukäynti 
ystävyyskouluumme Liceo Viscontiin ja legendaariseen Cinecittà-
elokuvastudioon. 

Kuvataiteen lukiodiplomeja valmistui tänä vuonna viisi. Diplo-
mityöt olivat esillä koulun ala-aulassa joulukuussa. Pengerkadun 
pihagalleriassa Camera Aureassa taas pitivät neljä kalliolaista yh-
teisen lopputyönäyttelyn keväällä. Erilaisia kuvataidenäyttelyitä on 
säännöllisesti pidetty esillä ruokalan seinällä ja käytävällä pitkin 
vuotta. 

AV

Ku 1 -kurssi on ollut minusta mukavan rajaton 
kurssi, jossa sai myös etsiä itseään. Opin mm. että 
myös looginen voi olla abstraktia. - Venla 

Lempitehtäväni oli parityö, joka perustui rytmiin 
ja väreihin. Parasta kurssissa oli se, että ohjeet 
olivat aika vapaat ja sai tehdä oman mielensä 
mukaan. Koin kurssin rauhoittavana ja terapeut-
tisena. - Milka

Kurssin alkupään työt olivat abstrakteja ja niissä 
piti ikään kuin saada mieli paperille. Musiikin 
kuuntelu gesso-työssä oli ajatuksena viehättävä, 
mutten lopulta saanutkaan oikein tuntemuksista-
ni kiinni. - Venla

Ryhdyin tekemään saviomakuvaani sillä ajatuk-
sella, että minun näköiseni työtapa johtaa myös 
näköiseeni lopputulokseen. Tein omakuvan kokei-
lemalla, mitkä tavat muotoilla savea tuntuisivat 
miellyttävämmiltä ja onnistuin lopputuloksessa-
kin. - Ilmo

Muokkasin kuvaa ensimmäistä kertaa elämäs-
säni, joten siihen nähden levyn kansi onnistui 
jotenkuten. Kuvanmuokkaus oli hauskaa. - 
Noora

Minulla oli paljon ennakkoluuloja naamion 
suhteen. Onnistuin kuitenkin niin hyvin, että 
hyvä mieli jatkui koko illan. - Wenla

Tunteiden piirtäminen oli helppoa ja sain hyvin 
erilaiset tunteet liittymään toisiinsa. Keskustelu 
avasi näkökulmia. - Karoliina

Mielekkyyttä on varmasti tuonut haasteet, 
joita jotkut työt ovat asettaneet, kun hikoilee ja 
kiroilee jonkun työn kanssa ja lopulta onnistuu. 
- Vesta

Ateneum-vierailu oli yksi kurssin mielenkiin-
toisimmista ja kivoimmista asioista. Vaikka 
Kiasmassa tuli hieman kiire, kaikki ryhmäs-
sämme onnistuivat ja osallistuivat taideteoksen 
esittelytehtävässä. - Arttu
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Kuvataiteen ensimmäisen kurssin opiskelijat ja Terhi Ylimäisen Deliverance-teos Kiasmassa.

Fiona Jokivuolle, KU 2 : seinämaalaus Titanic, Pengerkadun vessa.AV

Janna Tuominen, KU 2 : ovimaalaus Pengerkadun editointitilaan

Sonja Partanen, KU 2 : ovimaalaus teatterin harjoitustilaan

AV

AV
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KALLION LUKION 
YLIOPPILASJUHLA                                             

     5.12.2011
klo 15.00

Kallion lukion alasalissa
Porthaninkatu 15

00530 Helsinki

LAKITETTAVAT SAAPUVAT
REHTORIN PUHE

 Helena Helenius-Lamminparras

KALLION LUKION KUORO
 
 johtajana Matias Harju
 kuoron valmentanut Markus Sidoroff
 piano Jukka Tolonen

 Suomen maa
  säv. Kaj Chydenius
   san. Aleksis Kivi
 
 Maailman toiselle puolen
  säv. ja san. Haloo Helsinki!
  sov. Markus Sidoroff

YLIOPPILASTODISTUSTEN, LUKION 
PÄÄTTÖTODISTUSTEN JA LUKIODIPLOMIEN 
JAKAMINEN

YLIOPPILAAKSI JULISTAMINEN

GAUDEAMUS IGITUR

REHTORIN PUHE UUSILLE YLIOPPILAILLE

STIPENDIEN JAKAMINEN

YLIOPPILAAN PUHE

  Ronja Oja

MAAMME

YLIOPPILAAT POISTUVAT
 

Piirileikit pääkoulun alasalissa heti juhlan jälkeen. Tule 
tanssimaan! Ja pysähdy hetkeksi ennen tanssia kentälle 
koulun eteen. Koulun ikkunoissa elää TEA1.6:n ja Jussi 
Rusasen valotaideteos.
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a Alkemistit: Sanni Aho, Sirja Eskelinen, Sara Juntunen, Iina Jussila, Elina 

Järvinen, Asta Lehtola, Marianne Mannila, Roosa Räty, Viivi Sjöblom, 
Nana Stenius, Kanerva Viitanen.  
Ohjaava opettaja: Aija Viita.

Symbolit: LA1.2. 
 
Valot: Jussi Rusanen, Noora Pietilä  
 
Ääni: Matias Harju

   5.12.2011 valmistuneet
   Barco Eric Oliver
   Böhm Anna Elisa
   Hynninen Viivi Martta Matleena
   Jokinen Elisa Laura Susanna
   Jukarainen Julia Laura Anniina
   Kankkunen Johanna Maija-Leena
   Kaura Amanda Riina
   Kinnunen Katariina Maria
   Kumpulainen Helinä Inkeri
   Luovula Thomas Tapani Enrique
   Matinpuro Kerttu Elina
   Nieminen Minna Maaria
   Niskanen Petra-Pauliina
   Oja Ronja Maria Serafia
   Orenius Michelle Siriya
   PentikäinenHeini Emilia
   Pönkänen Inna Laura Maria
   Sandström Sara Malin Matilda
   Susila Matilda Anna Elisa
   Tolvanen Eevi Katariina

Kallion yhteiskoulu –säätiön,  Armas Paavolan stipendirahaston sekä 
Kallion yhteiskoulun ystävät ry:n lahjoittamat stipendit  saivat seu-
raavat ylioppilaat:

Böhm Anna: monipuolisesta taiteellisesta työstä
Jokinen Elisa: opiskelumenestyksestä
Kankkunen Johanna: menestyksestä puheilmaisussa
Matinpuro Kerttu: monipuolisesta taiteellisesta työstä
Nieminen Minna : erinomaisesta menestyksestä kielten opiskelussa
Oja Ronja: monipuolisesta taiteellisesta työstä tekstin ja äänen kanssa
Pentikäinen  Emilia: opiskelumenestyksestä
Sandström Sara: opiskelumenestyksestä
Tolvanen Eevi: erinomaisesta menestyksestä tanssissa
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lukuvuoden tapahtumia ja 
toimintaa

PÄIVÄNAVAUKSET, JOUSTOT JA 
KATSOMUKSELLISET TILAISUUDET 

Päivänavaukset on pidetty salitilaisuuksina alasalissa. Ne ovat 
olleet enimmäkseen opiskelijoiden suunnittelemia ja toteutta-

mia. Koordinaattorina on toiminut lehtori Matias Harju. 

Kerran kuukaudessa on ollut Kallion seurakunnan järjestämä 
päivänavaus, josta on vastannut Kallion seurakunnan pastori  

Minna Ruuttunen yhdessä opiskelijoidemme kanssa. Yhdessä on 
suunniteltu myös joulu- ja kevätkirkko. Joulu- ja kevätkirkkojen 
vaihtoehtona ovat olleet et-tilaisuudet, joista on vastannut elämän-
katsomustiedon opettaja Ukri Pulliainen. 

Perjantaisin klo 12-13 on ollut joustotunti. Joustotunnilla kou-
luyhteisö on saanut nauttia opiskelijoiden esityksistä: teatte-

rin, puheilmaisun, tanssin tai musiikin produktioista 

UUTTA RYHMÄNOHJAUKSESSA

Kallion lukio on ollut kuluneena lukuvuotena mukana val-
takunnallisessa ohjauksen kehittämishankkeessa. Kalli-

ossa hanke on painottunut ryhmänohjauksen uudistamiseen. 
Ryhmänohjauksen käytännön organisointi muutettiin ja myös 
sisältöön on panostettu. Suurin ja näkyvin muutos on ollut 
ryhmänohjaustuokioiden eli rottisten korvaaminen ryhmän-
ohjaajien päivystysajoilla. Kerran jaksossa on järjestetty myös 
ryhmänohjaustunti, johon on jokaiselle vuosikurssille räätälöity 
omia sisältöjä. Ro-tunneilla on keskusteltu muun muassa koulun 
arkipäivään liittyvistä tasa-arvokysymyksistä, käsitelty Kallion 
perinteisiin liittyviä asioita sekä puhuttu ainevalinnoista ja yo-
kirjoituksista. Ryhmänohjaustunnit ovat tarjonneet foorumin, 
jossa ryhmänohjaaja ja opiskelijat ovat rauhassa voineet kohdata 
yhteisen asian äärellä. Ajankohtaisista asioista tiedottaminen on 
sen sijaan siirretty Wilmaan. Ryhmänohjauksen uudistamisesta 
tehtiin arviointikysely sekä opiskelijoille että ryhmänohjaajille. 

MH

LIIKKEELLÄ!

KLUBI-ILLAT

Kallion lukion liikunnallisen lukuvuoden aloitti jo perinteek-
si muodostunut liikuntailtapäivä syyskuun 6. päivänä. Tätä 

ennen 2., 3. ja 4. lukuvuoden opiskelijat olivat kisailleet opettajien 
kanssa elokuun ryhmäytymispäivänä, mutta liikuntailtapäivänä 
koko koulu oli yhdessä liikkumassa jalkapallon, pyöräilyn, uinnin, 
kävelyn, keilailun ja kiipeilyn merkeissä. Hieman kostea sääkään ei 
tuntunut haittaavan sisukkaita liikkujia, vaikka antoikin ulkolajei-
hin pienen lisämausteen.

Syyskuun lopussa alkoi Helsingin lukioiden tyttöjen jalkapallosar-
ja, johon koulun joukkue osallistui ensimmäistä kertaa. Alkuloh-
kossa pelit sujuivat niin hyvin, että joukkue eteni toiseen lohkovai-
heeseen, jonka turnaus pelattiin marraskuussa. Toisessa lohkovai-
heessa panokset olivat kovat: kahdesta jatkolohkosta kaksi lohkon 
parasta pääsi Final four -lopputurnaukseen. Joukkue tiesi, että 
jatkoon päästäkseen olisi pelattava todella hyvin, koska vastustajat 
olivat myös erittäin hyviä. Kovan taistelun jälkeen jatkopaikka jäi 
saavuttamatta, mutta viesti muille kouluille oli selvä: tämä oli vasta 
harjoitusta, ensi vuonna me näytetään! 

Syksy eteni kohti joulua, mutta talvi antoi odottaa itseään. Vuosi 
vaihtui, mutta edelleenkään lunta ei ollut maassa. Tämä aiheut-
tikin ikävän yllätyksen toisen talviliikuntakurssin osallistujille: 
tammikuun reissu Himokselle jouduttiin perumaan huonon lumi-
tilanteen vuoksi.

Onneksi talvi lopulta tuli koko maahan ja helmikuun talviliikun-
takurssilaiset pääsivät viettämään liikunnallisen pitkän viikonlo-
pun Keski-Suomessa, Himoksen hienoissa maisemissa hiihtäen, 
lautaillen ja lasketellen. Viikonloppu oli todella onnistunut pie-
nistä vastoinkäymisistä huolimatta ja antoi mukavan piristyksen 
pimeän talven keskellä.

Maaliskuussa järjestettiin talvikauden päätteeksi rusettiluistelu 
Rautatientorin jääpuistossa. Oppilaskunnan järjestämät kilpailut 
antoivat lisävirtaa jäällä kiitäneisiin kalliolaisiin, ja kaunis sää pal-
kitsi kaikki jääpuistoon saapuneet luistelijat ja tunnelmanaistijat.
Kevättä kohden alkoi myös lenkkipolku kutsua kalliolaisia, ja 
syykin oli selvä: kevään juoksukoetukset lähestyivät. Helsingissä 
järjestettäviin juoksutapahtumiin oli osallistumassa niin opettajia 
kuin opiskelijoitakin. Toukokuun 5. päivänä kaksi urheaa opet-
tajaa juoksi City-run-puolimaratonin Helsingin kantakaupunkia 
kiertävällä reitillä kauniissa kevätsäässä. Kova harjoittelu palkit-
tiin, ja maaliviivan ylittivät hieman väsyneet mutta sitäkin onnel-
lisemmat juoksijat.

Kallion liikunnallisen lukuvuoden päätti Naisten ja Tyttöjen 
kymppi -liikuntatapahtuma. Tyttöjen kymppiin osallistui 13 opis-
kelijaa ja opettajaa. Opiskelijat olivat harjoitelleet ahkerasti 5. jak-
son ajan Tavoitteena tyttöjen kymppi -liikuntakurssilla, ja opetta-
jien lenkkiporukka oli käynyt perjantaisin yhteislenkillä aina, kun 
se oli mahdollista. Ahkera harjoittelu palkittiin. Mahtava tunnel-
ma ja hieno juoksusää antoivat juoksijoille niin paljon lisävirtaa, 
että väsymys ei näkynyt onnellisten maaliintulijoiden kasvoilta 
lainkaan. Kaikki tapahtumaan osallistuneet olivat voittajia!

Kaiken kaikkeaan Kallion lukuvuotta 2011-2012 voi pitää liikun-
nallisena, ja jos ennusmerkit pitävät paikkansa, sitä ovat tulevat-
kin vuodet!

Kallion lukio toteutti yhteistyössä Musiikkiteatteri Kapsäkin, 
Pop & Jazz Konservatorion, Sibelius-lukion ja Keski-Helsin-

gin Musiikkiopiston kanssa uuden Live 1.0 -klubin. Klubin koti-
paikkana toimi ravintola Allotria Musiikkiteatteri Kapsäkin yhte-
ydessä. Live 1.0 luotiin nuorten esittävien taiteiden areenaksi ja 
kohtaamispaikaksi. Kaikki klubi-illat olivat ikärajattomia ja mak-
suttomia. Syksyllä 2011 järjestettiin seitsemän ja keväällä viisi Live 
1.0 -klubia. Kallion lukion opiskelijat esittivät klubilla musiikkia, 
tanssia ja stand up -komiikkaa. Parasta oli esitysten, esiintyjien ja 
yleisön kirjo.  
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  VIHREÄ LIPPU

Vihreä lippu on päiväkotien, koulujen, oppilaitosten sekä las-
ten ja nuorten vapaa-ajan toimijoiden kestävän kehityksen 

ohjelma. Ohjelman kriteerit täyttävä osallistuja saa ohjelman tun-
nuksena toimivan vihreän lipun käyttöoikeuden. Käytännössä oh-
jelma näkyy muun muassa parantuneena kierrätyksenä koulussa. 
Vihreä lippu -ohjelmaa Kallion lukiossa toteuttaa joukko opiskeli-
joita muutaman opettajan avustuksella.

Lukuvuonna 2011-2012 Kallion lukion Vihreä lippu -ryhmä on 
järjestänyt erilaisia kierrätystapahtumia. Olemme järjestäneet 
sekä syys- että kevätlukukaudella tuunauspäivän, jolloin tarjo-
simme koulun opiskelijoille välineitä stailata omia tavaroitaan tai 
tavaranvaihdosta jäljelle jääneitä esineitä uuteen uskoon. Syyslu-
kukaudella tuunauspäivä oli ympäristöviikon yhteydessä, jolloin 
järjestettiin erilaisten ympäristötempausten sarja: jo aiemminkin 
mainittu tuo ja vie -periaatteella toimiva tavaranvaihtohuone, jät-
teenlajittelukilpailu sekä tietysti tuunausta. 

Kouluumme viime vuonna perustettu metallinkeräysastia on otet-
tu käyttöön. Olemme myös luoneet kontakteja Helsingin kuvatai-
delukion Vihreän lipun edustajiin, ja yhteistyötä aiotaan lisätä 
tulevana lukuvuonna.

Vihreä lippumme on ehditty varastaa 4-5 kertaa, mutta vaikka 
lippumme riistettäisiin meiltä, olemme siitä huolimatta Vihreän 
lipun koulu; kestävään kehitykseen ja kierrätykseen tähtäävään 
toimintaan aiotaan panostaa jatkossakin.
    Tuuli Savela

 KIRJOITUSKILPAILU

Kallion vuotuinen kirjoituskilpailu avattiin 10.11. Tekstien 
viimeinen palautuspäivä oli 12.12. Kilpailussa oli sekä proo-

sa- että lyriikkasarja. Aiheena oli Aamu. Kirjoituskilpailuun otti 
osaa yli 60 Kallion lukiolaista. Palkinnot jaettiin joulujuhlassa 
21.12. Raatiin kuuluivat rehtori Helena Helenius-Lamminparras 
(puheenjohtaja), lehtori Eva Havo, opettaja Ulla Mäkilä ja Kyy-
ryn edustajana Maria Vuorenjuuri. Raati päätti poikkeuksellisesti 
palkita neljä proosatekstiä ja vain yhden lyriikkatekstin. Rahapal-
kinnot kirjoituskilpailuun lahjoitti KYYRY (Kallion yhteiskoulun 
ystävät ry).

Proosasarja:
Voittaja: Ina Rautiainen
Toinen sija: Jukka Tolonen
Kolmas sija: Aino-Ellen Eljaala
Neljäs sija: Pihla Venho

Lyriikkasarja:
Voittaja: Viola Metsistö

 KORKEAMMALLE SYVEMMÄLLE

Kallion lukio osallistui kuluneena lukuvuotena Korkeammal-
le syvemmälle -hankkeeseen yhdessä viiden muun helsinki-

läislukion kanssa. Kurssit tarjoavat motivoituneille ja lahjakkaille 
opiskelijoille mahdollisuuksia tavoitella normaaleja lukiokursseja 
korkeammalle ja pureutua tavallista opiskelua syvemmälle kan-
nustavassa ilmapiirissä. Kallion lukio oli mukana kahden Kosy-
kurssin, Holokaustin (opettajina Monja Kataja ja Niina Väntä-
nen)sekä Jatko-opinnot ulkomailla –kurssin (opettajina Riku 
Alkio ja Sari Vahtera) voimin.

 IHMISIÄ, ILMIÖITÄ JA TARINOITA STUDIA GENERALIASSA

Kuluneen lukuvuoden Studia Generaliat ovat jälleen käsitelleet 
ajankohtaisia ja mielenkiintoisia aiheita. Tuttuun tapaan Stu-

diat ovat keränneet salin täyteen opiskelijoita ja vieraille on esitetty 
runsaasti kysymyksiä myös yleisön puolelta. Syksyn ensimmäises-
sä Studiassa vieraili kansanedustaja Jani Toivola, joka oli itse ot-
tanut yhteyttä kouluumme ja toivonut pääsevänsä vieraaksi. Toi-
volan kanssa puhuttiin erityisesti vähemmistöjen asemasta Suo-
messa sekä uudesta ilmiöstä, ”vihapuheesta”. Vierailullaan Toivola 
kertoi myös työstään kansanedustajana ja siitä, miten uusi työ on 
muuttanut hänen elämäänsä. 

Lukuvuoden toisessa Studiassa vieraili Madventures-tv-ohjelmas-
ta tunnetuksi tullut toimittaja Riku Rantala. Studiassa paljastettiin 
Rantalan kirjoittaneen uransa alussa julkkisjuoruja Suosikkiin 
sekä hänen osuutensa hiihtomaajoukkueen doping-skandaalin 
paljastamiseen. Rantala puhui myös paljon median roolista Suo-
messa ja vastasi Madventures-ohjelmaan kohdistuneeseen kritiik-
kiin. Lisäksi saimme kuulla tarinoita mitä erikoisimmista paikois-
ta, joissa Rantala on käynyt Madventuresia kuvatessaan.

Kevään viimeisessä Studiassa vieraili kulttuuri-, urheilu- ja tasa-
arvoministeri Paavo Arhinmäki. Ministerin kanssa oli keskusteltu 
mahdollisesta vierailusta jo koko lukuvuoden ajan, joten oli iloi-
nen yllätys, että vierailu onnistui vielä tänä keväänä. Ministerin 
vierailulla keskusteltiin erityisesti syrjäytymisestä ja  kulttuurista. 
Kiinnostavimmaksi aiheeksi tuntui kuitenkin nousevan raha – to-
siaankin, siitä puhe mistä puute. 

Studia Generalia -työryhmän kokoonpano on vaihdellut kuluneen 
lukuvuoden aikana useaan otteeseen. Tänä vuonna työryhmäs-
sä ovat olleet mukana Liisa Kalliokoski, Nelli Kampman, Marja 
Kuikka, Minja Orava, Nuutti Sinisalo, Heta Lampinen ja Taika 
Martikainen. Työryhmää on ohjannut tuttuun tapaan koulumme 
äidinkielen ja median opettaja Riitta Kulmanen. Työryhmällä on 
jo ideoita ensi vuoden Studioita ajatellen, joten nähtäväksi jää, 
mitä seuraava lukuvuosi tuo tullessaan!

                Nelli Kampman, Studia Generalia -työryhmä

MOToimittaja Riku Rantala Studia Generalian haastattelussa.

AV
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STADIN STARASTA HOLOKAUSTIIN

Yksi koulun yhteisöllisyyttä ja tukevista tapahtumista kulu-
van lukuvuoden aikana oli koko koulun yhteinen työpaja-

päivä. Se järjestettiin 11. huhtikuuta 2012 koulupäivän aikana 
klo 9-15. Työpajapäivän idea esiteltiin vuoden 2011 kevätluku-
kauden viimeisessä veso-tilaisuudessa. 

Syksyllä opettajat jakautuivat oppiainerajat ylittäviksi pieniksi 
työryhmiksi, ja päivän toteutusta suunniteltiin lukuvuoden ai-
kana lähinnä opettajainkokousten yhteydessä. Työpajapäivän 
ryhmät jalkautuivat eri puolille koulua ja kaupunkia. Työpa-
joissa tutkittiin muun muassa Helsinkiä ja Kallion kaupungin-
osaa, sarjakuvaa sekä holokaustia, suunniteltiin rakennuksia 
Geogebra-matematiikkaohjelmiston avulla, laadittiin sähköi-
selle kartalle reittiehdotuksia koulun kansainvälisille vieraille 
tai koulun uusille opiskelijoille, leivottiin, pelattiin blogiperiaat-
teella päivitettävää Stadin Stara -peliä iPadien avulla eri puolilla 
kaupunkia sekä havainnollistettiin omilla ilmaisutaitoesityksillä 
lähiympäristöstä poimittuja mielikuvia. 

Päivästä annettu palaute on ollut pääosin myönteistä. Tulevina 
lukuvuosina voidaan harkita uuden työpajapäivän suunnittele-
mista ja järjestämistä.

Stadin Stara -työpaja, blogikirjoitus kohteesta Hietaniemi 

Lokikirja 8.4.1857

Matkustettuamme 32 päivää ilman vettä ja ruokaa laivan ruu-
massa saavuimme viimein Hietaniemeen. Tavoitteenamme oli 
löytää silmiähivelevää estetiikkaa. Rantauduttuamme Hieta-
niemen rantatörmälle meitä kohtasikin kalmankatkuinen näky. 
Hautausmaa tulvi katkerista kuoleman kyyneleistä, ja kalman 
kourat hivelivät kuihtuneita vartaloitamme. Hopeamiekoin kat-
koimme kuolon köynnökset ympäriltämme, ja eteemme avautui 
ainutlaatuinen estetiikan täyttämä maailma. 
 
Perämies - meistä heikoin - lankesikin hautausmaata korista-
vien patsaiden viettelyksiin, ja se koitui hänen kohtalokseen. 
Seireenien lailla he kutsuivat meitä luokseen, ja heidän juma-
lallinen kauneutensa oli sokaista meidät. Hautakivi ratkesi 
ja epäonninen perämies imeytyi manalan syviin syövereihin. 

 
 
Onneksi me viettelyksen kuiluista selviytyneet löysimme lopulta 
koivukujan autuuteen ja onneen. Koivukujan päässä kohtasimme 
portinvartijan, joka velvoitti meitä ryhtymään maakravuiksi pääs-
täksemme lopullisesti pois kalman kirouksesta.

Löydettyämme tien ulos umpikujalta vaikuttaneesta kalmistosta 
löysimme onneksi elonpilkahduksen havumättäiden välistä. Pieni 
valonpilkahdus antoi meille uutta toivoa ja kannustusta uuteen elä-
määmme maakrapuina. 

    joukkue Sumeet
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 HYVINVOINTI JA TASA-ARVO PUHUTTIVAT

Valtakunnallisen vuonna 2010 toteutetun kouluterveyskyse-
lyn tulokset saivat aikaan keskustelua nuorten hyvinvoin-

nista. Syyslukukaudella lukiossamme tehtiin tasa-arvokysely, jolla 
pyrittiin kartoittamaan, miten kouluterveyskyselyssä ilmenneet 
tasa-arvoon liittyvät tulokset kytkeytyvät Kallion lukion opiske-
lijoiden kokemuksiin. Tasa-arvokyselyn teemoja käiteltiin sekä 
RO-tunneilla että kaikkien opiskelijoiden yhteisessä salitilaisuu-
dessa. Maaria Nuoranne oli yksi salitilaisuuden valmistelijoista:

Suomessa toteutettiin vuonna 2010 kouluterveyskysely, johon 
vastasi yhteensä 103 445 nuorta. Myös Kallion lukio osallistui 

tähän kahden vuoden välein suoritettavaan kartoitukseen, jossa 
selvitetään suomalaisnuorten terveydentilaa, elinoloja, kouluym-
päristöä ja hyvinvointia. 

Tunnetusti perinteisiä Kallion lukion arvoja ovat suvaitsevaisuus, 
avoimuus ja vapaus olla juuri sitä mitä on. Näihin arvoihin ovat 
luottaneet sekä opiskelijat että opettajat, ja siksi kouluterveysky-
selyn vastaukset saivat monet yllättymään. Erityisesti seksuaalis-
ta häirintää ja seksuaalista väkivaltaa koskeneet tulokset olivat 
huolestuttavan suuria – häirintää olivat jollain elämänalueella 
kokeneet 48% ja väkivaltaa 23% vastanneista oppilaista. Luvut 
eivät eroa muista pääkaupunkiseudun kouluista, eivätkä kyseiset 
tapahtumat välttämättä liity mitenkään kouluumme, mutta ne jär-
kyttivät silti.  Täytyikin kysyä itseltämme: onko koulumme todella 
imagonsa veroinen?

Opettajien taholta asiaan puututtiin välittömästi. Lukiossamme 
toteutettiin oma tasa-arvokysely, jonka tuloksista pyrittiin käy-
mään keskustelua yhdessä opiskelijoiden kanssa. RO-tunneilla 
keskusteltiin esimerkiksi uskonnon roolista Kallion lukiossa, sek-

suaalisesta suuntautumisesta johtuvasta syrjinnästä ja opettajien 
vaikutuksesta oppilaisiin. Suunnitteilla oli 2. vuosikurssilaisille 
yhteinen RO-tunti, jossa käsiteltäisiin seksuaalisuutta, ja kokoon-
nuimme keskustelemaan siitä rehtorin, opon, terveydenhoitajan, 
psykologin sekä viiden opiskelijan voimin. Mukana oli myös 
Anna Puusniekka Mannerheimin Lastensuojeluliitosta, joka kes-
kustelumme tiimoilta myöhemmin piti itse tilaisuuden. 

Olimme kaikki yhtä mieltä siitä, että seksuaalisten itsemäärää-
misoikeuksien tulisi olla jokaiselle nuorelle selvät. Toki eri ihmi-
set kokevat eri tilanteet seksuaalisena häirintänä, mutta jokaisen 
tulisi olla tietoinen omista oikeuksistaan sekä seksistä kieltäyty-
miseen että seksuaalisuuden toteuttamiseen liittyen. Keskustelu 
ajautui nopeasti poikkeuksellisen epäsuomalaiseen ilmapiiriin 
koulussamme: tällaisessa rakkautta pursuavassa, läheisyyden-
hakuisessa ja äänekkäästi itseään toteuttavassa ihmisjoukossa ei 
jokainen ehkä tunnekaan oloaan miellyttäväksi. Halaaminen on 
ihanaa, ihan oikeasti, mutta keskustelumme sai minut pohtimaan 
asiaa toiselta kannalta. Kaikki eivät nauti läheisyydestä tai spon-
taaneista rakkaudentunnustuksista, ja jokaisella on oikeus olla 
rauhassa kouluympäristössään. Kannattaa tutustua toiseen kun-
nolla, ennen kuin säntää tämän päälle ruokajonossa. 

PEACE & LOVE

Kallion lukio on monella tapaa erityinen lukio. Yksi näistä erityi-
syyksistä on hieman vinoutunut  sukupuolijakauma. Poikien vä-
häinen määrä vääristää tilannetta auttamatta – he saavat valtavan 
määrän huomiota. Tytöiltä kuuleekin usein valituksia siitä, kuin-
ka pojat saivat taas ne parhaat roolit tai veivät show’n tai pyörittä-
vät jo kymmenettä tyttöä kierroksessa. Tilanne ei kuitenkaan ole 
mustavalkoinen. Poikiin kohdistuvat paineet alkavat heti tutus-
tumispäivänä, jolloin määrätietoiset kakkostytöt alkavat värvätä 
heitä vanhojentanssipareikseen. Ja sama meno jatkuu seuraavat 
kolme vuotta – kymmenien tyttöjen pyöriessä ympärillä päivästä 
toiseen ei ole ihme, jos ”maine nousee päähän”. Sen seurauksena 
ei juurikaan jää aikaa katsella rauhassa ympärilleen ja kehittyä 
omaan tahtiin; ensimmäiselle vuosikurssille tultaessa ovat monet 
kuitenkin vielä 15-vuotiaita. Sukupuolijakauma luo yhtä lailla 
paineet myös tytöille, jotka usein teini-iässä ovat muutenkin 
epävarmoja itsestään. Kun vielä täytyy piirittää samaa poikaa, 
joka sitten valitseekin kaverisi eikä sinut, on vääristynyt minäkuva 
entistä ehompi. Täytyy muistaa, ettei ole millään tapaa viallinen, 
vaikkei löytäisikään poikaystävää Kalliosta – ehdokkaita ei vain 
yksinkertaisesti ole tarpeeksi. Ja sitten ovat vielä seksuaaliset 
suuntautumiset. Täällä moni on niin sataprosenttisen varma siitä, 
”missä joukkueessa pelaa”, että vielä itseään hakevat saattavat 

mennä aivan sekaisin. Raja suvaitsevaisuuden ja ylikorostamisen 
välillä on joskus hyvin häilyvä ja sen ylityksellä tulee helposti 
loukattua toista, vahingossakin. Pakollinen tätikommentti: 
kaikkihan me tässä vielä kehitytään.

Kaikki nämä asiat johtuvat lähinnä luonnosta ja siitä tosiasiasta, 
että olemme inhimillisiä ihmisiä, mutta ymmärtänette varmasti, 
että keskustelumme oli todella hedelmällistä. Päällimmäisenä aja-
tuksena siitä jäi mieleen sana rauha. Annetaan rauha etsiskellä, 
rauha olla rauhassa, rauha rakastaa – itseä ja muita. Näin kuului 
myös itse RO-tilaisuuden otsikko, jonka alla käyty keskustelu ra-
joitetun aikansa takia jäi vielä kesken ja pintapuoliseksi. Siispä toi-
von, rakkaat koulutoverit, että otamme lusikan kauniiseen käteen 
ja käymme itse aiheesta avointa keskustelua tai tulemme vähin-
tään tietoisiksi kyseisistä ilmiöistä täällä kiven sisässä. 

    Maaria Nuoranne

”Missä muualla kuin kotonani, olen kuin kotona”, Minerva Seppälän valokuvateokset, KU5
Kuvat olivat esillä Ruoholahden metroasemalla pidettävässä näyttelyssä Pop up -koti, osa 
Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -ohjelmistoa.  
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         KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Kalliossa on opiskellut vaihto-oppilaina tänä lukuvuonna An-
gelica Zucchiatti Kanadasta, Kevin Lâm Saksasta ja Tatiana 

Galli Italiasta. 

Irlantilainen opinto-ohjaaja Peter Hyde vietti Kallion lukiossa 
toukokuun toisella viikolla kolme päivää tutustuen opinto-

ohjaaja Riku Alkion työhön ja suomalaisen lukion arkeen. Hyde 
vieraili oppitunneilla ja kokouksissa  ja kävi englannintunnilla ker-
tomassa irlantilaisesta koulusta ja jatko-opiskelusta irlantilaisissa 
yliopistoissa.

Lukuvuoden Koti-teeman tie vei Roomaan saakka. Ryhmä kal-
liolaisia ja kumppanikoulumme Liceo Viscontin opiskelijoita 

tutki tahoillaan kotia eri näkökulmista, ja osaset koottiin loka-
kuussa Roomassa järjestetyssä yhteisessä työpajapäivässä. Koska 
koti on aivan kulttuurin ytimessä, esitykset herättivät vilkkaan 
kulttuurien välisen vuoropuhelun. Yksi suomalaisista työryhmis-
tä esitteli italialaisille suomalaisen kodin juhlaruokakulttuuria. 
Muun muassa sokerimunkit ja sima maistuivat myös isäntäväelle. 
Viscontin väki puolestaan kutsui meidät yhteiselle illalliselle, joka 
tarjosi opiskelijoille mahdollisuuden tutustua paremmin toisiinsa.

Rooman-ohjelmaamme kuului luonnollisesti tutustumista Roo-
man historiallisiin kohteisiin opiskelijoiden laatimien suunni-
telmien mukaan. Huikeimmat opiskelijaopastukset hyödynsivät 
taitavasti pelillisyyttä pedagogisena menetelmänä. Pelaajaryhmät 
etenivät vaikeissa olosuhteissa, koska sateen pyhimys Esterin an-
siosta kadut tulvivat ja osa metroasemista suljettiin. Ehkäpä Roo-
man viikosta olisi voinut saada historian, kuvataiteen ja yhteiskun-
taopin kurssien lisäksi yhden kurssin liikunnasta.

Koulumme Rooman perinteisiin kuuluva lauantairetki suuntautui 
tällä kertaa Rooman muinaiseen satamaan Ostiaan. Siellä opis-
kelimme muun muassa amfiteatterin akustiikkaa ja käymälöiden 
suunnittelua yhteistyössä alueen kuuluisien kulkukoirien kanssa.  
Ryhmämme oli vähällä jäädä Ostiaan, sillä paikallinen rautatie-
asema oli suljettu ja linja-autopysäkillä oli noin kilometrin jono. 
Onneksi luovat ja kokeneet opettajat paikansivat olemattoman 
bussilinjan ja muut matkailijat etääntyivät jälkeemme jäävään pö-
lypilveen.  

    Jari Aalto

KOTI ROOMASSA 

”Con te partiró 
Paesi che non ho mai 
veduto e vissuto con te, 
adesso si li vivró...” 

Sellon ääni soi ihmisten puheen ja naurun yli. Ilta on pimennyt 
tuoden mukanaan katulamput ja niiden alla parveilevat ihmiset. 
Istumme valaistun Pantheonin edessä, suihkulähteen reunalla ja 
syömme jäätelöä viimeistä kertaa. Pistaasia, ananasta ja omenaa. 
Olen kuulemma hölmö, koska en valinnut suklaata ennen niitä. 
Mutta minä pidän siitä juuri näin, pidän kaikesta juuri näin. 
Kaikista ihmisistä, jotka istuvat ravintoloissa, elävästä musii-
kista, makeasta jäätelöstä, jopa kylmästä kivestä, jolla istumme. 
Sekä hänen naururypyistään, kun pudotan puolet jäätelöstäni. 
Eikä se edes harmita, se on kaiken tämän arvoista. Katson ylös 
taivaalle ja kuvittelen, että voin nähdä tähdet.

”Con te partiró 
su navi per mari 
che, io lo so, 
no, no, non esistono piú 
con te io li vivró”
   nimim. Rooman-matkaaja

AJ

Kosy-hankkeeseen kuuluvan Holokausti-kurssin puitteissa 
tehtiin 13.5.-16.5.2012 opintomatka Puolaan. Kallion luki-

on, Helsingin kuvataidelukion sekä Etu-Töölön lukion opiskeli-
joista koostunut ryhmä teki kahden päivän mittaisen vierailun 
Oswiecimissa sijaitsevaan Auschwitziin, tutustui museoalueeseen 
ja osallistui työpajoihin. Matkan kolmantena päivänä tutustuttiin 
muun muassa Krakovan historialliseen keskustaan sekä Schind-
lerin museoon.

OPINTOMATKA PUOLAAN 

Pelinjohtaja Noora Norros jakaa pelikuoret Pantheonin aukiolla ja 
huippuvauhdikas Rooman kirkkokierros alkaa.

AV

AV
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Tanssin ja ruotsin yhteisproduktio ”En chans till dans!” teki 
opintomatkan 16.-19.10. Tukholmaan. Kallion lukion 15 

opiskelijan joukko muodosti pienryhmiä, jotka valmistivat tans-
sinopettajan johdolla esityksen. Tanssiesitys esitettiin ystävyys-
koulussamme Södra Latinin lukiossa. Paikalliseen kulttuuriin 
saatiin lisäksi syvällisempää tuntumaa, kun opiskelijat ja opettajat 
tutustuivat ruotsalaiseen kouluun, sen puitteisiin ja oppituntei-
hin sekä majoittuivat isäntäkoulun oppilaiden perheisiin. Mat-
kaa suunniteltiin yhdessä Södra Latinin tanssinopettajien kanssa. 
Suomalaiset ja ruotsalaiset opiskelijat olivat yhteydessä keskenään 
projektia varten perustetun Facebook-ryhmän kautta. Yhteispro-
jektiin Kallion lukiosta osallistuivat tanssin lehtori Mirva Mäkinen 
ja ruotsin lehtorit Heidi Repo ja Marjut Koivunen.

Tammikuun 18.-21. päivinä samainen Södra Latinin lukion tanssi-
linjan kolmas vuosikurssi teki vastavierailun. Sen 13 opiskelijaa ja 
kaksi opettajaa tutustuivat vuorostaan Kallion lukioon. Lauantaina 
”Tammikuun tapauksessa” ruotsalaiset vieraamme esittivät tans-
siproduktionsa ”Perimplin”. Vieraat yöpyivät Tukholman-matkan 
tapaan perhemajoituksessa opiskelijoidemme luona. Yhteistyötä 
Södra Latinin kanssa jatketaan uusilla projekteilla myös tulevana 
lukuvuonna.

 EN CHANS TILL DANS!

Viimeinen tanssitunti…

Ruotsalaisten vieraiden parissa viettämämme aika oli len-
tänyt surullisen nopeasti ja jäljellä oli enää viimeinen yh-
teinen tanssitunti. Siispä kokoonnuimme koko ryhmä keski-
viikkoaamuna jo tutuksi tulleeseen tanssisaliin, jonka ikku-
noista Södra latinin kaupunginosa mukulakivikatuineen ja 
tunnelbana-asemineen levittäytyi alapuolellemme.

Tämänkertainen tunti oli täysin improvisaatiopohjainen. 
”Alkuherättelyjen” jälkeen jakauduimme pareiksi, yksi 
suomalainen, yksi ruotsalainen. Tehtävänantona oli yrit-
tää kopioida toisen liikkeitä parhaansa mukaan. Tämä 
osoittautui kuitenkin vaikeammaksi kuin miltä se oli en-
sialkuun kuulostanut ja herätti porukassamme yleistä 
huvittuneisuutta. Nauru ja lyhyet lausahdukset poukkoi-
livat ilmassa sekoittuen stereoista pauhaavaan musiikkiin. 
Puhe ja nauru loppuivat vähitellen, ja jossain vaiheessa salin 
täyttivät enää musiikki ja yli kahdenkymmenen ihmisen yh-
teinen liike. Jokainen pari keskittyi toisiinsa täysillä unohta-
en hetkeksi kaiken muun. Käsivarren heilautus, nilkan ojen-
nus, sormenpään suoristus. Yhteistä kieltä ei tarvittu. Oli 
vain tanssia. Minuutit vierivät hiljakseen, ja toisen liikkeiden 
matkiminen kävi loppua kohden aina vain helpommaksi. 

AV

Viimein musiikki vaimeni ja iloinen puheensorina täytti 
taas huoneen, kun jokainen kävi parinsa kanssa läpi teh-
tävän herättämiä ajatuksia. Keskittyneisyyden ilmapiiri 
leijui jonnekin katonrajaan ja sieltä aina Tukholman tai-
vaalle, jättäen jälkeensä jotakin sellaista, mitä sanat eivät 
kykenisi kuvaamaan.

Kiitos kaikille upeille kanssamatkaajille! ”Jag är fantas-
tisk», eller hur?

   Oona Areva

OPPILASKUNNAN HALLITUKSEN 
TEEMANA YHTEISÖLLISYYS

Oppilaskunnan hallituksen valinnan jälkeen ensimmäinen 
kokous päästiin pitämään hyvissä ajoin syyskuun alussa. 

Puheenjohtajaksi valittiin Nanna Kariniemi ja varalle Lauri Sep-
päläinen. Sihteerin tehtävät jakoivat Nuutti Sinisalo ja Petri From. 
Oppilaskunnan hallituksen muut jäsenet ovat Maija Laulajainen ja 
Siiri Pirjamo ensimmäiseltä vuosikurssilta, Sofie Hirvonen, Robert 
Sundman ja Tanja Hoikkala toiselta, Onerva Hannula, Taika Mar-
tikainen ja Jussi Rusanen kolmannelta ja neljänneltä vuosikurssil-
ta. Jussi Rusanen toimi myös hallituksen taloudenhoitajana.

Syyskuun alussa ilmestyi tieto kampushankkeesta, joka tulisi vai-
kuttamaan myös Kallion lukioon. Hallitus vieraili yleisissä kam-
pushankkeen tiedotustilaisuuksissa ja pyrki selvittämään koulu-
laisten kantaa asiaan. Hallitus päätti ilmoittaa kantansa johtokun-
nalle. Syyskuun aikana hallitus kokoontui neljä kertaa. Syyskuun 
aikana hallitusta kehotettiin ottamaan osaa Helsingin nuorisovai-
kuttamisjärjestelmä Ruudin vaaleihin, joissa valittaisiin nuoria 
vaikuttajia parantamaan nuorten asioita. 

Lokakuussa hallitus kokoontui kaksi kertaa käsittelemään kampus-
hanketta ja Ruuti-tapahtumaa. Lokakuun aikana päätettiin myös 
hallituksen ryhmäytymispäivästä. Oppilaskunnan hallitus vieraili 
Ruuti-tapahtumassa sankoin joukoin. Vaikkakin muiden koulun 
oppilaiden osallistuminen oli vähäistä, koulun oppilaita päätyi 
myös tapahtuman juontotehtäviin. Lokakuussa alettiin myös to-
teuttaa kitakiinnikarkilla-hanketta, jonka tarkoituksena on pitää 
ihmiset hiljaa yo-kirjoitusten aikana. Lokakuussa päätettiin, että 
kokouksia pidetään ainakin joka maanantai, ruokatunnilla.

Marraskuussa alettiin suunnitella Kolmen Suuren bileitä torkkelin 
ja Sibelius-lukion kanssa. Kuukauden ensimmäisessä kokouksessa 
päätettiin, että suunnittelemaan lähtevät Lauri, Maija sekä Tanja, 
mutta lopulta suunnitteluun osallistuivat myös Sofie ja Nanna. 
Kolmen Suuren bileitä suunniteltiin armottomasti kolmessa kou-
lussa. Juhlat päätettiin järjestää Gloriassa. Kallion vastuulle tuli 
hoitaa bändejä paikalle ja juontaa tapahtuma. Kolmen Suuren jäl-
keen pidettiin ”jälkipyykki”, jossa kritisoitiin pitkiä jonottamisai-
koja. Muuten oppilailta tullut palaute oli hyvää. 
Marraskuussa järjestettiin myös halloween-teemapäivä, jonka 
teemaksi oppilaat päättivät elokuvan. Paras puku palkittiin. Mar-
raskuussa kokouksia oli neljä. Hallitus päätti vaihtaa koulukuvaus-
firmaa.

Joulukuussa hallitus järjesti ryhmäytymispäivän. Ryhmäytymis-
päivästä haluttiin ottaa kaikki hyöty irti, joten oppilaskunnan hal-
litus leipoi pipareita koko koululle ja jakoi niitä aamunavauksen 
yhteydessä glögin kera. 

Tammikuussa hallitus järjesti koululaisille omat varjovaalit. Var-
jovaaleissa ensimmäisellä kierroksella koulumme äänesti voitta-
jaksi Pekka Haaviston. Toisella kierroksella voittajaksi nousi Sauli 
Niinistö, tosin huomautettakoon, että suurin osa äänesti tyhjää. 

Helmikuussa hallitus kokoontui vain kaksi kertaa. Silloin lähdet-
tiin hakemaan myös kaupungin tarjoamaa Ruuti-rahoitusta. Pää-
timme, että oppilaskunnan hallitus järjestää Suomenlinna-päivän 
samalla konseptilla kuin viime vuonna.    

Maalis-huhtikussa oppilaskunnan hallitus järjesti luistelutapah-
tuman joustolle ja lähetti kaksi jäsentään hakemaan Ruuti-rahaa 
kaupungintalolle. 

Toukokuussa hallitus järjesti perinteisen vesisodan ja köyden-
vedon kuvataidelukiota vastaan sekä yhteisöllisyyttä parantavan 
Suomenlinna-päivän.

Hallitus kokoontui rehtorin kanssa viisi kertaa vuoden aikana. 
Kokouksissa puhuttiin koko oppilaskuntaa koskevista hallinnol-
lisista asioista, joista merkittävimmiksi nousivat tiedeluokkien 
uudistaminen ja Kampus-hanke.

Jussi Rusanen on myös tämän vuoden jatkanut pitkää työtään 
kaappien omistajien ja avainten luetteloimiseksi.  Tunnelin päästä 
näkyy valoa.

Tällä kaudella on huomattu, että hallituksen jäsenten aktiivisuutta 
on parannettava heti lukuvuoden alusta lähtien, jotta mahdolli-
simman moni pysyisi mukana toiminnassa vielä keväällä.  Muis-
tutusviestit väliin jääneistä kokouksista ja hienonhieno syyllistä-
minen on todettu kaikista tehokkaimmiksi tavoiksi.

  Lauri Seppäläinen ja Nuutti Sinisalo
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KALLION YHTEISKOULUN YSTÄVÄT RY

Koulun yhteydessä toimiva yhdistys on peräisin yksityiskou-
luajalta. Se kuuluu valtakunnalliseen Koululaisten vanhem-

pien liittoon. Yhdistyksen jäseninä on opiskelijoiden vanhempia, 
opettajia ja entisiä opiskelijoita. Puheenjohtajana on toiminut lu-
kuvuonna 2011-2012 Päivi Meinander ja sihteerinä Elina Wihko 
ja vuosikokouksen jälkeen Eva Havo. Varainhoitajana toimi Jukka 
Kasvi.

KYYRY osallistui syksyllä 1. vuosikurssin vanhempainiltaan esit-
telemällä toimintaansa. 1.11 koululla järjestettiin KYYRYn  Syksyn 
satoa -ilta, jossa esiintyi koulun opiskelijoita. Talvipäivän tapahtu-
maan osallistuttiin pitämällä info-pistettä. Uusia Kallio-rintanap-
peja myytiin  KYYRYn herkkutiskillä 13.4.

KYYRYn varoista myönnetään avustuksia opiskelijoiden esityk-
siin, laitehankintoihin ja kilpailujen palkintoihin sekä kansainväli-
seen yhteistyöhön kuuluviin projekteihin. Yhdistys myöntää myös 
varoja stipendeihin.

Yhdistyksen hallitukseen ovat kuuluneet  Eva Havo, Jukka Kasvi, 
Anna Lilja, Silva Ruoppila, Maria Vuorenjuuri ja Elina Wihko sekä 
vuosikokouksesta lähtien Riitta Rantala ja varalla Sari Julin ja Petri 
Rantala.

Varsinaiset jäsenet: huoltajien edustajat, Heikki Takkinen 
(pj.), Tuula Vuori-Salo (varapj.), Arto Helenius, Anneli 

Kihlström, Jukka Laurila, opettajakunnan edustajat: Ukri Pul-
liainen, Irma Vuorio-Hellman, muun henkilökunnan edustaja: 
Erja Laine, oppilaskunnan edustajat: Silja Uusikangas ja Karo-
liina Havaste.

Varajäsenet (henkilökohtaiset): Sari Tarvonen, Mikko Korttila, 
Margit Suurhasko, Alexander Borodavkin, Teemu Lehto, Riku 
Alkio, Riitta Kulmanen, Marjo Niskanen, Juho Kirvesmäki ja 
Aleksi Jyllilä.

Syyslukukaudella kokoonnuttiin kaksi kertaa. Hyväksyttiin 
Kallion lukion toimintasuunnitelma ja tuntikehys lukuvuodeksi 
2011 - 2012.  Annettiin lausunto työ- ja loma-ajoista lukuvuo-
deksi 2012 - 2013. Annettiin lausunto, joka koski lukioverkon 
tarkistamista. Myönnettiin rehtorille oikeus osallistua koulu-
tuksiin ja kansainvälisen toiminnan edellyttämään matkustami-
seen ja edustamiseen.

Kevätlukukaudella kokoonnuttiin kaksi kertaa.  Hyväksyttiin 
vuoden 2012 budjetti, sekä lukuvuoden 2011 - 2012 toteutunut 
toimintasuunnitelma.

KALLION LUKION JOHTOKUNTA 
1.1.2009 – 31.12.2012

 
KALLION YHTEISKOULU -SÄÄTIÖ

Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Tomi Lindblom, 
muina hallituksen jäseninä Jari Aalto, Mia Halonen, Hele-

na Helenius-Lamminparras, Esko Lukkarinen ja Marjatta Siljola.

Säätiö jakaa stipendirahaa Kallion lukion taiteellisesti ja/tai kiele-
llisesti menestyneille opiskelijoille säätiön sisään perustetusta 
kouluneuvos Armas Paavolan stipendirahastosta.

Kallion lukio täyttää 110 vuotta vuonna 2012. Tämän kunniaksi 
säätiön hallitus päätti julistaa haettavaksi Kallion lukion opiskeli-
joille apurahaa kesällä 2012 tehtäviin kieli- tai taideopintomat-
koihin.

Apurahan saivat Anna Berger Saksassa tapahtuvaan oppilasvai-
htoon ja/tai Ruotsissa Billströmin kansankorkeakoulussa tapah-
tuvaan kesäkurssiin ja/tai Suomessa tai Englannissa pidettävään 
Finnish-British Societyn järjestämään kielikurssiin sekä Vilma 
Virtanen Seinäjoella tapahtuvaan Sibelius-akatemian jazzleiriin.

LAHJOITUKSIA

Kallion yhteiskoulussa äidinkielen lehtorina 1946-1977 toimi-
nut Viljo Tervonen kuoli 19.5.2011. Eläkevuosinaan kuului-

saksi unkarilaisen kansanperinteen tutkijaksi ja kääntäjäksi tullut 
Tervonen oli testamentannut omaisuutensa Suomen Kulttuurira-
hastolle.

Viljo Tervosen serkun, professori Reijo Norion avustuksella Kult-
tuurirahasto lahjoitti Tervosen jäämistössä olleen unkarilaisen tai-
teilijan László Bornemiszan (1916-1995) taulun Kallion lukioon. 
Taulu on surrealistinen kaupunkikuva, johon on maalattu Viljo 
Tervosen piirteet.

Pirkko Vapaavalta lahjoitti teoksensa Tilapäisesti poissaoleva 
(2012) Kallion lukiolle 10.5.2012. Luovutustilaisuutta juhlistettiin 
opettajien kahvitilaisuudella.

Pirkko Vapaavalta on kirjoittanut ylioppilaaksi Kallion Yhteiskou-
lusta  vuonna 1951 ja tehnyt elämäntyönsä äidinkielen lehtorina. 
Kirja on kirjoittajan oma kehitystarina  ja kertoo sodanjälkeisestä 
Helsingistä  ja siitä, kuinka nuori tyttö pääsee unelmiensa kou-
luun, Kallion Yhteiskouluun.

   Kiitämme lahjoituksista.

AV AV
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Toisen vuosikurssin opiskelijalle yksi koulun tärkeimmistä pe-
rinteistä ovat vanhojentanssit, mikä näkyy heti uuden syyslu-

kukauden ensimmäisenä päivänä, kun ensimmäisen vuosikurssin 
pojat saavat tuta vanhojentanssiparipyyntöjä epätoivoisilta, vielä 
parittomilta kakkostytöiltä. Itsekin epätoivoisena jouduin turvau-
tumaan lähisukulaisiin, kun en lähtenyt ykköspoikia vainoamaan. 
Ylipäätään vanhojentanssien saama koulujen sisäinen mediahuo-
mio on vuosittain päätähuimaava, mikä nostaa odotukset itse ta-
pahtumaa kohtaan todella korkealle. Vaan samaten nousivat myös 
paineet. Paineensietokyky laitettiinkin kovalle koetukselle, kun 
osa naispuolisista opiskelijatovereista oli hankkinut vanhojen-
mekkonsa jo syksyllä ja loput enemmän tai vähemmän pelotteli-
vat, että jos nyt ei toimi, niin pian tulee olemaan liian myöhäistä.

Tänä vuonna vanhojentansseja ei tanssittukaan Paasitornissa, 
vaan juhlasaliksi vaihtui Suvilahden Kattilahalli Kalasatamassa. 
Itse juhliin valmistautuminen hoitui ahkerasta, jo syksyllä alka-
neesta ajan loppumisen pelottelusta huolimatta kahdessa, kolmes-
sa kuukaudessa. Äidin työkaverin vinkkaamana mekko tilattiin 
jenkeistä alle sadan euron ja perhetuttu ompelija hoiti kavennuk-
set ja lyhennykset kuntoon. Kampaaja varattiin naapurista tutulta 
kampaajalta ja korkokengillä opeteltiin kävelemään viikkoja en-
nen, kunnes juhlapäivä koitti viimein hyvissä ruumiin ja sielun 
voimissa viime hetken sairastumisesta huolimatta.

TANSSIEN KOULUN VANHIMMIKSI

Sanomattakin lienee selvää, että viimeinen mahdollisuus har-
joitella tanssit tositilanteessa juhlapaikalla sai jännityksen nou-
semaan pintaan. Vaan kun suuri päivä oli viimein kohdalla ja 
itse kukin pääsi näkemään konkreettisesti kaikkien panostuksen 
hedelmät toinen toistaan upeampina pukuvalintoina, ei jännittä-
miselle jäänyt sijaa kaikelta ihastelemiselta! Kun viimein ensim-
mäiset tanssit omalle koululle alkoivat, juhlasali oli saatu kaikessa 
karuudessaan kauniisti valaistuksi ja tanssiminen kattoa kannat-
televien, kuuden jyhkeän tolpan ympärillä toimi todella hyvin. 
Parien tanssiessa tanssit perinteisesti kahdessa eri ryhmässä oli 
takahuoneessa jännittyneen ja helpottuneen sekainen tunnelma 
aina vaihtojen aikaan. Ryhmänvaihdot tarjosivat myös sopivasti 
aikaa ommella mekkoja takaisin kasaan!

Kun viimein pääsi kuulemaan vuosien varrelta tutut tanssimu-
siikit niin, että itse pyörähteli niiden tahtiin, tietynlaisen täytty-
myksen tunne oli sanoinkuvaamaton – ei niinkään ylenpalttisen 
upeassa ja mahtavassa mielessä vaan ennemminkin nostalgisessa 
mielessä: viimein mekin osasimme tanssiaskeleet kyseisiin kap-
paleisiin ja saatoimme tanssia tiemme koulun vanhimmiksi.

    Ellinora Kasvi

NP

kalliolaisiksi
 perinteiden 

kautta
Kallion lukiossa alotti elokuussa 2011 opiskelunsa 

158 peruskoulun päättänyttä nuorta. Kalliolaiseksi 
on vuoden aikana tultu monien aloittavia opiskelijoita 
koskevien perinteiden kautta, joista ensimmäisiä on 
tervetulotilaisuudessa vannottu kalliolainen vala ja sen 
yhteydessä laulettu Kalliolle kukkulalle. Uudet opiske-
lijat ovat tutustuneet Kallion arkeen ja toisiinsa myös 
jokasyksyisen ryhmäyttämispäivän, aktiivisen tutor-
toiminnan sekä ryhmänohjausten avulla. 

 Kallioon

Kaikki valmiina muttei kuitenkaan. 
Katsotaan silmiin ja vältellään katseita. 
Avoimina muuttumaan, tulemaan joksikin suureksi. 
Osaksi jotain ainutlaatuista ja kaunista.

Hymyillään ja leikitään reippaita. 
Sisällä pieni ihminen pelkää. 
Silti annetaan mennä, esitetään luodinkestäviä. 
”Sellaisia me nyt ollaan.”

Halataan ja sanotaan moi. 
Ei osata mutta tsempataan muita. 
Ollaan vähän ymmällään. 
Ja aika-ajoin, eletään hetkessä kuin muuta ei olisi.

Ylijumalia, katsotaan niitä ihaillen. 
Yritetään olla parempia kuin oikeasti ollaan. 
Roikutaan kiinni jossain minässä, mutta ollaan silti me. 
Pysytään yhdessä, unelmista kootaan tulevaisuuden palapeli.

Leikitään isoja ihmisiä. 
Varpaat kaiken suuren kynnyksellä, koetetaan nähdä 
huomiseen. 
Ja joskus elämä lyö meitä avokämmenellä. 
Eikä silti vaihdettaisi tätä mihinkään.

    Essi Haara

AV
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Kallion lukio ei ole aivan perinteinen koulu, mutta sillä on 
varsin paljon omia perinteitä. Niiden kyseenalaistaminen on 

osa sitä välttämätöntä isänmurhaa, jolla uudet opiskelijat ottavat 
koulun omakseen, mutta onneksi opiskelijamme näkevät myös pe-
rinteiden arvon, ja toki oppilaskunta luo itsekin omia perinteitään.

Itse olen aina ollut perinteiden miehiä, jostain syystä pidän siitä 
ajatuksesta, että näin tämä on tehty ennenkin ja tullaan tekemään 
vielä monta kertaa. Opiskelijana osallistuin jo silloisiin nasujaisiin 
raskaimman kaavan mukaan hölmöiltyäni itseni mustalle listalle, 
ja myöhemmin sodin palokunnalta lainatun sankoruiskun kanssa 
torkkelilaisia vastaan, toimitin Kyky-lehteä ja soitin bändissä, joka 
oli kyllin aktiivinen saadakseen aikanaan potkijaisissa Vuoden 
päivänavausten riesa -palkinnon. Todelliseen perinnemaratoniin, 
koulun joulujuhlaan kaikkine osineen, osallistuin kuitenkin vain 
yhtenä vuonna. Siitä jäi niin paljon paikattavaa, että vielä yhden-
toista opettajavuoden jälkeenkään ei tunnu, että nämä kisat on nyt 
nähty.

Erityisesti jäivät korpeamaan abivuoden Tiernapojat. Muriaani 
soitti esityspäivän aamuna ja vaati painokkaasti minua tulemaan 
paikalle. Kieltäytyminen otti luonnon päälle, vaikka kuume huiteli 
lähellä neljääkymppiä. Jouduin huomaamaan, että missatusta kei-
kasta Tiernapoikien vähemmän tunnetussa viidennessä roolissa, 
muriaanien kuninkaan tulkkina, ei noin vain pääse irti. Siitä jäi 
minuun monta repliikkiä, ja kenelle minä ne nyt sanon? Koska 
pääsee luontevasti sanomaan ”hänen korkeutensa sanoo, että te 
olette yksi styranki”?

Minulle joulujuhlan korkehin hetki on kuitenkin piirileikkien po-
loneesi, on aina ollut. Sen intro tuo mieleen Suomen hiihtoliiton 
luvalla tehdyt, kahdenkymmenen vuoden takaiset muromainok-
set, ja itse tanssi on omituinen, riemukas karnevaaliversio jäykästä 
vanhojen tanssista. Poloneesin tanssiminen yhdessä teidän kaik-
kien kanssa on valtavan hauskaa, mutta iso osa sen viehätystä on 
tietenkin, että kaikkien hyvien perinteiden tapaan siinä on jaetun 
yhteisen kokemuksen lisäksi myös yksityinen taso, joka on sekin 
merkityksellinen. Tuolle tasolle ei liity ainoastaan muromainoksen 
rivakkaa vuorotyöntöä lykkivä Harri Kirvesniemi vaan myös pu-
natukkainen tyttö, joka oli ensimmäinen poloneesiparini ja josta 
tuli sittemmin vaimoni.

Vaikka piirileikkien musiikit ja itse tanssit ovat vuosikymmeniä 
vanha kalliolainen perinne, on tärkeä ymmärtää, että niitä ei tans-
sita siksi, että ne ovat perinne. Ei meidän Oolannin sotamme ole 
tanssi vainajille. Ei Kallion lukio instituutiona tarvitse esimerkiksi 
juuri piirileikkejä – me kalliolaiset niitä tarvitsemme, sekä me ny-
kyiset että ne muutamat entiset, jotka joka vuosi tulevat vähän an-
teeksipyytävän näköisinä uudestaan tanssimaan. Sama pätee kaik-
kiin perinteisiimme, yhtä lailla salipäivänavauksiin ja viimeisen 

PERINTEISTÄ

päivän pomppulinnaan – ei sitäkään tilata, koska se on perinne, 
vaan koska se on hauskaa ja tarpeellista. Ainakin pomppulinnan 
kohdalla on ilmeistä, että sen hankkiminen loppuu heti, kun se 
lakkaa olemasta hauskaa, ja niin pitääkin käydä. Ulkopuolisen 
silmin olisi kyllä herkullista katsoa, kuinka koulun edustan 
kentällä kehrättäisiin hattaraa ja hypeltäisiin pomppulinnassa 
väkisin, naama nutturalla.

Kriittistäkin suhtautumista koulun perinteisiin tarvitaan. Tapa, 
jonka takana kukaan ei oikeasti seiso, on kauhistus, eikä meidän 
todella pidä pitää perinteistämme kiinni vain siksi, että ennenkin 
on pidetty. Perinteitä täytyy myös aika ajoin päivittää, eikä uusille 
ole tilaa, jos mitään vanhaa ei saa muuttaa. Kalliolaiset kuitenkin 
yleensä oikeasti haluavat kokea olevansa kalliolaisia. Millaista oli-
si kalliolaisuus, jossa ei olisi mitään vuodesta toiseen tunnistetta-
vaa? Mitä olisi kalliolainen identiteetti, jos sen rakennuspalikat 
pantaisiin määrätietoisesti uusiksi kolmen vuoden kierrolla tai 
vielä tiheämmin? Millaisessa hukassa olisi kalliolainen opettaja, 
joka edustaisi opiskelijoille lähinnä kaikkea sitä vanhaa, josta on 
luovuttava, koska se ei ole heidän itse keksimäänsä?

Yhteinen arki kertoo meille kalliolaisille, keitä me olemme. Yh-
teiset perinteet antavat aavistuksen myös siitä, keitä olivat mei-
dän edeltäjämme – ne, jotka edelleen kertovat ylpeinä käyneensä 
Kallion lukion ja jotka tulevat satalukuisina paikalle, jos koulusta 
lähtevälle opettajalle pitäisi saada järjestettyä serenadi.

   Ari-Pekka Niemi

 

He olivat kokeneita, älykkäitä sekä itsevarmoja. Heidän 
vallattomuutensa oli kuitenkin tasapainossa vastuunkan-
non kanssa ja samalla, kun he olivat yhteisöllisiä vaikut-
tajia, he olivat myös yksilöllisiä oman tiensä kulkijoita. He 
olivat abeja.

Tällaisia mielikuvia muistan itselläni olleen abiudesta ensim-
mäisellä vuosikurssilla. Näin jo toisen abivuoden viettänee-

nä olen huomannut, kuinka osa kiiltokuvasta on totta ja osa ehkä 
taruakin ihmeellisempää. Abivuosi on eräänlaista etujen ja vaati-
musten välistä (kauhun) tasapainoa. Kahdeksan aamujen bussiin 
juoksut ovat vähitellen jääneet taakse – ja on sitä ”abin oikeutta-
kin” tullut käytettyä. Kuitenkin vaikka vapaudet lisääntyvät, myös 
työn vaativuus ja oma vastuu kasvavat. Kertauskursseilla tuotetaan 
vanhoja ylioppilasvihkoja ja esseitä liukuhihnalta, jotta olisimme 
valmiita kohtaamaan kuudesta kahdeksaan tunnin hikoilun. Lo-
pulta H-hetki koittaa ja lievä hysteria ennen koetta saattaa iskeä 
helposti, kun koevalvoja kysyy: ”Haluatko nenäliinan?”

Matka elokuusta toukokuuhun voi olla henkisesti ankara, kypsy-
mistä vaativa kokemus: meihin kohdistuu odotuksia, joihin yri-
tämme vastata tai saatamme asettaa itsellemme tavoitteita, joihin 
pyristelemme vimmaisesti, koskien niin yo-arvosanoja kuin mui-
takin saavutuksia. Kun syksyllä ensi kertaa tajusin tulevan lähdön 
Kalliosta, mietin kuumeisesti, olinko tullut sellaiseksi ihmiseksi 
kuin olin ajatellut tulevani lukion aikana. Minusta tuntui, että en. 
Kyräilin koulussa vierailevia ysejä katkerana, kunnes opon vas-
taanotolla purkaessani sydäntäni havahduin viisaisiin sanoihin: 
”Kehitystä ei voi kiirehtiä.” On osattava luottaa itseensä ja siihen, 
että elämä kantaa.

Omalla kohdallani tämä on kenties korostunut tänä vuonna ne-
livuotisuuden myötä. Suurin osa ystävistäni valmistui jo kolmen 
vuoden jälkeen, minkä seurauksena minun on täytynyt olla it-
senäisempi ja rohkeampi kuin vanhassa tutussa laumassa. Uusia 

sosiaalisia piirejä muodostuu, mutta ihan fyysinen läsnäolo kou-
lussa alkaa rakoilla viimeistään lukuloman alussa. Kirjoitusten 
jälkeen taas pyrkimiset ja pääsykokeet ovat jo ovella ja sitten siellä 
kolkuttaakin Jehovan todistaja tai tulevaisuus. 

Kesän kynnyksellä voi sanoa, että pienen hikoilun ja muutaman 
kyynelen jälkeen abius kantaa kuitenkin hedelmää. Varsinaisen 
lukurumban jälkeen tuore ylioppilas on vihdoinkin tähänastisen 
elämänsä (tai ainakin koulutuksensa) huipulla. Muutenkin lukio-
vuosien aikana meille on kertynyt paljon kokemuksia, tietoa ja 
taitoja, joita voimme käyttää tulevissa koitoksissa – tiedän esi-
merkiksi sen, että hätätapauksessa pystyn juoksemaan aamubus-
siini neljässä minuutissa. Jo penkkaripäivänä roikkuessani siinä 
ykkösten ja kakkosten käsivarsilla matkalla rekkaan tunsin oloni 
riemastuneeksi ja ylpeäksi, mutta myös haikeaksi. Miten voin jät-
tää taakseni yhteisön, jonka positiivinen voima saa laukkukaso-
jen peittämät käytävätkin raikumaan? Entä kaikki hetket Helvetin 
ja Sky Barin väliltä? Miten mahdollisena taiteen tekijänä uskallan 
ruveta ottamaan vastuuta tuolla kylmässä maailmassa ilman le-
gendaarisen, tiivistämis- ja hurraamiskykyisen kalliolaisyleisön 
ja tukea? Kasvualustana Kallio on ollut varsin rikas ja pehmeä-
kin. Koulumme perinteet päivänavauksista piirileikkeihin, arvot 
ja taidekasvatus ovat olleet niitä tekijöitä, jotka ovat jättäneet lei-
mansa lukiovuosiimme ja varmasti myös persooniimme. Itselleni 
viimeinen vuosi on ollut kasvun ja itsetuntemuksen aikaa, jolle 
kalliolaisuus on luonut kauniit puitteet. Kallio voi antaa kasva-
teilleen paljon hyvää, kunhan siihen osaa tarttua. Tästä aion pitää 
kiinni, minne tie viekään.
    
    Karen Soinila

ELOKUUSTA TOUKOKUUHUN – VIIMEISEN KERRAN
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valtioneuvoston asetuksen (955/2002) 8§:ssä säädetystä pakollisten kurssien määrästä kahdeksan kurssia. Opiskelijan tulee kuitenkin 
suorittaa vähintään puolet lukion jokaisen oppiaineen pakollisista kursseista.

Opiskelijamäärät  
2.6.2012

1.vsk  158
2.vsk  155
3.vsk  144
4.vsk    19
5.vsk      1
yht.  477 Luvuissa mukana ulkolaiset vaihto-opiskelijat

5.12.2011 valmistui 21 ylioppilasta
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KALLION LUKION OPPIKIRJAT LV 2011 - 2012
AINE  TEKIJÄ  NIMI   KUST.   KURSSIT 
 
Äidinkieli ja       Aalto…     WSOY
kirjallisuus    Kieli ja tekstit 1     1, 2
    Kieli ja tekstit 2     3
    Kieli ja tekstit3     5,6
          7-9: sovitaan  
          kurssien alussa

    
Englanti  Daffue-Karsten…English United 1,2,3  Tammi   1- 3
  Daffue-Karsten...English United 4,5,6  Tammi   4- 6 
  Daffue-Karsten...English United 7-8  Tammi   7,9
   
A-ruotsi
  Fiilin...  Varför inte! 1
     Varför inte! 2  Opetushallitus  1-4
    Varför inte! 3
    Varför inte! 4
  Bulut...  Magnet 5-6  WSOY   5-6 
    Varför inte! 7-8   

    1.-8. kurssit  Grammatik Galleri   Otava

B-ruotsi    Magnet 1-7  WSOY   1-7 
 
A-saksa  Mäkinen & al.  Genau 1,2,3  WSOY   1-3 
    Genau 4.5.6     4-6
    Genau      7-8

B2-saksa    Panorama 1-3, teksti- ja tehtäväkirja   1-3
    Panorama 4-6     4-6
    Panorama 7-8       7-8
 
B3-saksa    Panorama Start     1-2
    Panorama 1-3     1-5
  
B3-ranska    Voilà! 1. pour le lycée  Otava   1-3
    Voilà! 1. Harjoituskirja    1-3
    Voilà! 2. pour le lycée     4
    Voilà! 3.      5
    Voilà! 4.      6
    Voilà! 5.        7
    Voilà! 6.        8 

B2-ranska  Bärlund…  Voilà! 2-6, teksti+tehtäväkirja  Otava  1-6
    kurssit 7-8 ilmoitetaan myöhemmin   7-8
 
A-ranska    oppikirja ilmoitetaan myöhemmin

VEB3  Jegorenkov.. Mozno 1-2 tekstikirja + tehtäväkirja Otava  1-6 

  
VEA  Jegorenkov  Ekstrim 1-2   Opetushallitus      1-6
    Kurssit 7-8 ilmoitetaan kurssin alussa

Espanja  González  Dime!    Otava   1-2
    Dime!      3
  Kautto  Entre Amigos   Tammi   4-8
    tekstikirja ja harjoituskirja

Italia  Ziglio  Espresso 1    Otava  1-  
    Espresso 2      3-5
    Espresso 3      6-8
 
 
Matematiikka pitkä oppimäärä
  Kontkanen… Pyramidi 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 Tammi   1-13
    Kaikki kurssit: MAOL-taulukot (Otava)
    14. kurssi sovitaan kurssin alussa
     
Matematiikka lyhyt oppimäärä  
    Sigma 1(uusitettu laitos, 2009)  Tammi   1-3  
    Sigma 2(uudistettu laitos, 2011)
    Sigma 3 (uudistettu laitos,2011)
  Aalto..  Lyhyt matematiikka 4,5,6,7,8  WSOY  4-8
    Kaikki kurssit: MAOL-taulukot (Otava)
     9. kurssi sovitaan kurssin alussa  

Biologia  Happonen… BIOS 1,2,3,4,5,6   WSOY  1-6

  
Maantiede  Cantell  GEOS 1, 2    WSOY  1-2
      3. ja 4. kurssi sovitaan kurssin alussa
 
Fysiikka  Hämeri…  Empira1,2,3   Otava  1-3
  Hatakka…  Physica 4,5,6   WSOY  4-6  
    sekä MAOL-taulukot kaikilla kursseilla
  
Kemia  Lehtiniemi… Mooli 1,(painos 2010)2, 3, 4, 5,6  Otava  1-5
    6. kurssi sovitaan kurssin alkaessa                   
    sekä kaikilla kursseilla MAOL-taulukot  Otava uusin painos 
 
Uskonto       Silta  1-3     WSOY                1-3  
    Kurssit 4-5, sovitaan kurssin alettua

Elämänkatsomustieto   Dialogi yksilöstä ja yhteisöistä  Tammi   3 

   
Filosofia    Filosofian Odysseia     1  
    Etiikan Odysseia     2  
    Tiedon Odysseia     3  
    Yhteiskunnan Odysseia    4
 
Psykologia    Kurssien 1-2 oppikirjat ilmoitetaan kurssien alussa 
    Mielen maailma 3, Ihminen ja tieto WSOY  3
    Mielen maailma 4, Tunteet ja motiivit…    4
    Mielen maailma 5, Persoonallisuus ja …   5
  Ahokas…   Sosiaalipsykologia   WSOY  6

Historia    1. kurssin kirja valitaan kurssin alussa Edita
    Kaikkien aikojen historia 2,4,5,6  Edita  2,4,5,6
    Corpus 3    Tammi   3
    Kaikkien aikojen historia 4  Edita  4

Yhteiskuntaoppi   Uusi yhteiskuntatieto    Otava Forum 1 
    Uusi taloustieto    Otava Forum 2 
    Linkki 3 Lakitieto    WSOY  3 
    Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni  Otava Forum 4 

Terveystieto Virtaa  Terveyden perusteet    Atena  1
    Nuoret, terveys ja arkielämä    2
    Terveys ja tutkimus     3
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stipendien ja palkintojen saajat

STIPENDIT

Kallion yhteiskoulu -säätiö, kouluneuvos Armas Paavolan 
stipendirahastosta, on lahjoittanut stipendin seuraaville 
ylioppilaille:

Hilma Kiuru, erinomaisesta menestymisestä kielten opinnoissa
Karen Soinila, erinomaisista taiteellisista saavutuksista

Iida Käyhkö, menestymisestä kielten opinnoissa sekä kirjallisen 
ilmaisun opinnoissa
Sini Matkonen, menestymisestä kielten opinnoissa
Maura Minerva, menestymisestä kielten opinnoissa
Ina-Maria Rautiainen, menestymisestä kielten opinnoissa

Jaana Thagapsova, menestymisestä kirjallisen ilmaisun 
opinnoissa
Viola Metsistö, menestymisestä kirjallisen ilmaisun opinnoissa

Onerva Hannula, menestymisestä teatteriopinnoissa
Heidi Mäkelä, menestymisestä teatteriopinnoissa
Irina Nuutinen, menestymisestä teatteriopinnoissa
Tatu Sinisalo, menestymisestä teatteriopinnoissa

Karoliina Kauhanen, menestymisestä tanssin opinnoissa
Lotta Nenonen, menestymisestä tanssin opinnoissa

Laura Korpikunnas, menestymisestä median opinnoissa
Roosa Kuusisto, menestymisestä median opinnoissa
Eero Liimatainen, menestymisestä median opinnoissa

Jaakko Klemettilä, menestymisestä äänitekniikan opinnoissa

Taru Jäntti, menestymisestä puheilmaisun ja musiikin opinnoissa
Taika Martikainen, menestymisestä puheilmaisun opinnoissa
Antrei Riukula, menestymisestä puheilmaisun opinnoissa

Maija Niva, menestymisestä musiikin opinnoissa
Osku Ärilä, menestymisestä musiikin opinnoissa

Heta Huttunen, menestymisestä kuvataiteen opinnoissa
Nita Lindfelt, menestymisestä kuvataiteen opinnoissa

Kallion yhteiskoulun ystävät ry (KYYRY) on lahjoittanut 
stipendin seuraaville ylioppilaille:

Roosa Jokela, hyvästä opintomenestyksestä
Viola Metsistö, hyvästä opintomenestyksestä

Alex Anton, menestymisestä, tsemppaamisesta ja toisten 
kannustamisesta
Milka Räisänen, menestymisestä, tsemppaamisesta ja toisten 
kannustamisesta

Riemuylioppilaat eli vuonna 1962 Kallion yhteiskoulusta 
ylioppilaaksi päässeet, VIII B-luokan (matematiikkaluokka) 
oppilaat ovat lahjoittaneet stipendin seuraaville ylioppilaille:

Annika Åkerfeldt, erinomaisesta menestymisestä matematiikan 
opinnoissa
Sanni Kriikku, erinomaisesta menestymisestä matematiikan, 
tanssin ja musiikin opinnoissa

Akateeminen kirjakauppa on lahjoittanut stipendin seuraa-
ville ylioppilaille:

Liisa Kalliokoski, menestymisestä kirjallisen ilmaisun opinnois-
sa
Stiina Saari, menestymisestä kirjallisen ilmaisun opinnoissa
Milka Räisänen, menestymisestä kirjallisen ilmaisun, puheilmai-
sun, musiikin ja matematiikan opinnoissa

LC Helsinki / Hakaniemi on lahjoittanut stipendin 
seuraavalle ylioppilaalle:

Taika Martikainen, yhteisöllisestä toiminnasta

Handelsbanken on lahjoittanut stipendin seuraavalle yliop-
pilaalle:

Womma Seppälä, menestymisestä puheilmaisun opinnoissa

ABB Oy on lahjoittanut stipendin seuraavalle ylioppilaalle:

Roosa Jokela, menestymisestä fysiikan opinnoissa

KIRJAPALKINNOT

Pohjola-Norden ry:n lahjoittamat kirjat saivat:

Arttu Liimatta, Justiina Saari, Sonja Sinisalo

Riksföreningen Sverigekontakt  ja Sveska litteratursällskapet 
i Finland –yhdistysten lahjoittamat kirjat saivat:

Hilma Kiuru, Annika Åkerfeldt

Saksan suurlähetystön lahjoittaman kirjan sai 
Vilhelmiina Kaikkonen

Kirjapalkinnon erinomaisesta menestymisestä tanssiopinnoissa 
sai Oona Areva

Kirjapalkinnon erinomaisesta työskentelystä Shakespeare-
KoSy-kurssilla sai Saga Sarkola

LEHTIPALKINNOT

Tiede-lehden vuosikerran saivat menestymisestä 
luonnontieteissä Ylva Junila ja Jenni Kalilainen

Helsingin Sanomien vuosikerran sai paras äidinkielen osaaja 
Silja Uusikangas

Hufvudstadsbladetin lehtipalkinnon erinomaisesta 
menestymisestä ruotsin kielen ylioppilaskokeessa saivat:

Marika Häkkilä
Hilma Kiuru
Vilhelmiina Koskinen
Sanni Kriikku
Iida Käyhkö
Viola Metsistö
Iina Rautiainen
Hilla Ruoppila
Annika Åkerfeldt

MUUT PALKINNOT

Kallion yhteiskoulu -säätiön hallitus julisti Kallion lukion 
opiskelijoille haettavaksi apurahaa kesällä 2012 tapahtuviin kieli- 
tai taideopintoihin liittyviin matkoihin. Apurahan antaminen 
liittyy Kallion lukion juhlavuoteen koulun täyttäessä 110 vuotta.

Apurahat maksettiin kouluneuvos Armas Paavolan 
stipendirahastosta, ja apurahan saajat olivat Anna Berger ja 
Vilma Virtanen 

Opetushallituksen, yhdessä Venäjän Federaation opetus- ja 
tiedeministeriön ja Moskovan alueen valtion yliopiston sekä 
Venäjän Federaation avaruuslentojen komentokeskuksen 
kanssa, Moskovassa ja Moskovan alueella järjestämään 
lahjakkaille lukiolaisille tarkoitettuun venäläis-suomalaiseen 
matematiikan ja fysiikan kesäkouluun 3.-16.6.2012 on valittu
Anna Berger
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 ILMOITUSASIOITA
 Kesän uusintakoepäivä on torstaina 7.6. klo 10
 Koulun kanslia on suljettu 2.7. – 27.7.
 Rehtori on vuosilomalla 2.7.-3.8.

SYKSYN 2012 YLIOPPILASKIRJOITUKSET
Yo-tutkintomaksujen eräpäivä on 30.6.

Kuullunymmärtämiskokeet

ma 10.9. vieras kieli, pitkä oppimäärä
englanti  klo 8.30
saksa  klo 11.00
ranska  klo 13.00
venäjä/espanja klo 15.00

ti 11.9. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
ruotsi  A- ja B-taso klo 8.30

ke 12.9. vieras kieli, lyhyt oppimäärä
saksa  klo 8.30
ranska  klo 11.00
venäjä  klo 13.00
englanti  klo 14.00
espanja/italia klo 15.00 

Kirjalliset kokeet klo 9.00

pe 14.9.    äidinkieli, tekstitaidon koe
ma 17.9.   vieras kieli, pitkä oppimäärä
ke 19.9.   uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto
pe 21.9.   toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
ma 24.9.   äidinkieli, esseekoe
ke 26.9.   psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
pe 28.9.   matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
ma 1.10.   vieras kieli, lyhyt oppimäärä

Syksyn 2012 lakkiaiset pidetään keskiviikkona 5.12. klo 15.00 koulun alasalissa

 LUKUVUODEN 2012-2013 TYÖ- JA LOMA-AJAT
 
  
  Syyslukukausi 13.8. – 22.12.
  Syysloma 15.10.-19.10.
  Joululoma 23.12. – 6.1.
  lauantaityöpäivä 24.11.

  Kevätlukukausi 7.1. – 1.6.
  Talviloma 18.2. – 22.2.

 
Uusi lukuvuosi alkaa maanantaina 13.8.2012 seuraavasti: vanhat opiskelijat (vuositaso 2-4) klo 10.00 koulun alasalissa 
ja uudet opiskelijat klo 12.00 koulun alasalissa. Jokaisen on oltava paikalla ensimmäisenä koulupäivänä. Mahdollisesta 
poissaolosta on sovittava etukäteen rehtorin kanssa.

      

KEVÄÄN 2013 YLIOPPILASKIRJOITUKSET
Kirjallinen koe klo 9.00
pe 8.2.   äidinkieli, tekstitaidon koe

Kuullunymmärtämiskokeet
ma 11.2. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
ruotsi  A- ja B-taso klo 8.30

ti 12.2. vieras kieli, pitkä oppimäärä
englanti  klo 8.30
saksa  klo 11.00
venäjä  klo 13.00
ranska/espanja klo 15.00

ke 13.2. vieras kieli, lyhyt oppimäärä
saksa  klo 8.30
venäjä  klo 11.00
englanti  klo 13.00
ranska  klo 14.00
espanja/italia klo 15.00 

Kirjalliset kokeet klo 9.00
ma 11.3. äidinkieli, esseekoe 
ke  13.3. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia 
pe 15.3. vieras kieli, pitkä oppimäärä 
ma 18.3. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
ke 20.3. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
pe 22.3. uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto
ma 25.3. vieras kieli, lyhyt oppimäärä

AV
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KOSKETTI, RAVISTI, LIIKUTTI

Siperia opetti, hämmästytti, ihastutti!

Sain tapahtumapäivän runokiskalta hyvin merkityksellisen tekstin 
neiti ääripäästä

Ykkösten tervetulopäivän ohjelma oli elämys uudelle opelle

Kotiproggiksen esitykset. Kolme taiteenalaa tuli puhtaana ja kirk-
kaana sydämeen

Kaikki tanssit, jotka olen nähnyt, ovat olleet uskomattoman hienoja. 
Se opiskelijoiden paneutumisen määrä! Ja taito!

Antrein puheilmaisun esitys oli ihmeellinen!  Aika ja paikka katosi-
vat ja yleisö uppoutui tarinaan täysin.

Pääsin talviaamuna klo 9.30 newyorkilaiselle jazzscatclubille Elina 
Virtasen ja orkesterin aamunavauksessa.

Joulun alla teimme joulukuusen koristeeksi toiveketjun: 
opiskelijat kirjoittivat hyvän mielen joulutoiveita 
liuskoille, ne liimattiin yhteen ketjuksi ja ripustettiin 
kuuseen. 100 innokasta toivojaa, ainakin 200 toivetta

Kuoron konsertti. Wau!

   Kiittäen opettajat


