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Kulunut lukuvuosi 
rehtorin silmin

 

Päätämme tänään koulumme 111. lukuvuoden. Viime syksy-
nä tämä Hanna Castrenin perustama Sörnäisten yhteiskoulu, 

nykynimeltään Kallion lukio, vietti 110-vuotisjuhlaansa. Koulun 
ensimmäinen lukuvuosi alkoi siis 1.9.1902. 

Koulu perustettiin aikanaan vastaamaan Sörnäisten alueen lasten 
ja nuorten hätähuutoon. Hanna Castren ajatteli, että valistus ja 
sivistys auttaisivat lapsia ja nuoria parhaiten saamaan paremman 
elämän. Hänen visionsa tuskin kuitenkaan oli perustaa koulu, 
josta tulisi 110 vuoden saatossa Suomen suosituin lukio ja josta 
valmistuisi lahjakkuuksia Suomen taide- ja tiede-elämälle. Niin on 
kuitenkin käynyt.

Vankalta perustalta on myöhempien sukupolvien ollut hyvä kou-
lua kehittää. Koulumme on noudattanut Opetusministeriöltä 
saatua erityistehtävää noin 30 vuotta erinomaisen ansiokkaasti. 
Lukiostamme kiinnostuneita on paljon; yhdestä lukiopaikasta 
Kalliossa taistelee tänä keväänä 2,5 hakijaa. 

Lukiomme täyttäessä 110 vuotta täytti naapurimme Kallion kir-
jasto 100 vuotta. Nämä seniori-ikään ehtineet instituutiot synnyt-
tivät yhdessä luovan ja nuorekkaan tapahtumaketjun: kirjastoon 
kutsuttiin kirjailijoita, ja lukiomme opiskelijat haastattelivat heitä. 
Näissä kirjailijailloissa olivat haastateltavina muun muassa kirjaili-
jat Sofi Oksanen, Katja Kettu ja Antti Tuomainen. 

Juhlavuoden kunniaksi kouluumme on saatu myös uutta visuaa-
lista ilmettä. Viime syksynä otimme käyttöön opiskelijoiden suun-
nitteleman logon sekä uudet koulusta kertovat julisteet. Kilpailun 
voittanut logo kuvaa ala-aulassa olevaa 1920-luvun klassismia 

edustavaa pientä pyöreää ikkunaa, joka on jaettu yhtä moneen 
ruutuun kuin koulussa opiskellaan ilmaisutaitoaineita. Uskon, 
että tällä perinteisestä Kallion lukiosta kertovalla uudella tunnuk-
sella mennään seuraavat sata vuotta. 

Juhlavuotta vietimme kokonaisen viikon. Kutsuimme päivän-
avauksiin entisiä kalliolaisia, opiskelijoita ja opettajia, kertomaan 
koulun merkityksestä heidän uralleen ja elämälleen. Viikko hui-
pentui kouluväelle tarjottuihin kakkukahveihin ja -mehuihin. 
Juhlimme merkkivuotta myös mittavalla tanssin, lavastuksen, 
musiikin sekä valo- ja äänitekniikan produktiolla:Satakymmenen 
oli näyttävä ja kuuluva juhlaperformanssi. Produktiossa kuvattiin 
taiteen keinoin inhimillistä kasvua ja muutosta. 

Koulu on elänyt kulunutta lukuvuotta itseään säästelemättä. Lu-
kuisat teatterin, median, kuvataiteen ja musiikin tasokkaat lukio-
diplomit sekä loistavat tämän kevään ylioppilastulokset kertovat 
omaa tarinaansa. 

Osaamista on jaettu tukholmalaisen, frankfurtilaisen ja rooma-
laisen ystävyyskoulun opiskelijoiden kanssa. Holokausti-kurssi 
on vienyt opiskelijoita Puolaan.

Opettajat ovat kouluttautuneet verkkopedagogiikan osaajiksi ja 
muutamassa aineissa on tehty verkkopedagogiikkaan pohjautu-
via kursseja. Kielten opetuksessa on otettu pitkä askel tieto- ja 
viestintätekniikan suuntaan. Kaikessa opetuksessa käytetään tie-
to- ja viestintätekniikkaa, joissakin aineissa hieman toisia enem-
män. Matematiikan opetuksessa on lähdetty yksilöllisempiin ja 
opiskelijoita enemmän vastuuttaviin opetusmetodeihin. 

Pelioppiminen on innostanut monia kalliolaisia opiskelijoita, ja 
tätä oppimisen iloa on tarjottu myös muiden koulujen opiskeli-
joille. Pelioppimisemme on mukana Aalto-yliopiston koordinoi-
massa We.learn.it -hankkeessa. Tämän hankkeen puitteissa opis-
kelijat ovat päässeet Tukholmaan saakka jakamaan kokemuksiaan 
pelipedagogiikasta. 

Teatterin opetuksessa on pyritty synnyttämään enemmän vapau-
den tilaa ja korvattu perinteisiä ohjaajalähtöisiä teatterin tekemi-
sen keinoja näyttelijälähtöisemmillä.

Puheviestinnässä on tehty uusi upea avaus: Spoken word. Tätä 
vaikuttamaan pyrkivää puhemuotoa veimme tuliaisina Roomaan 
ystävyyskoulumme Ugo Foscolon opiskelijoille ja opettajille. Opis-
kelijoiden organisoima tanssi-battle hurmasi kalliolaiset yhdellä 
lukuvuotemme joustotunnilla. Tanssi-battlella on juurensa katu-
tanssissa, ja siinä kalliolaiset näyttivät erinomaiset tanssitaitonsa 
ja kertoivat samalla Kallion tanssin opetuksen huikeasta tasosta.

Lavastuskurssi osallistui Suomi-Unkari seuran järjestämään Pala-
nen Unkaria -kilpailuun tilainstallaation videotaltioinneilla. Video 
Harhaa voitti lukiolaisten ja ammatillisten oppilaitosten sarjan, ja 
pieni opiskelijaryhmä pääsi toukokuussa palkintomatkalle Buda-
pestiin. 

Lukiomme on osa lukiokampusta, johon kuuluvat lisäksi Alppilan 
lukio, Helsingin kuvataidelukio ja Itäkeskuksen lukio. Kampus-
yhteistyötä on suunniteltu kulunut lukuvuosi ja ensi lukuvuonna 
tarjotaan kaikille neljän koulun opiskelijoille kursseja yhteisiltä 
kampustarjottimilta. Kampusyhteistyöllä luodaan opiskelijoille 
laajempaa tarjontaa ja yksilöllisiä opintopolkuja.  Osaamisen ja-
kaminen on myös yksi kampusyhteistyön tavoite. Kallion lukio 
on tarjoamassa kampukselle monia kursseja, mutta samalla se on 
myös saamassa jotain aivan uutta: muun muassa japanin ja kii-
nan opiskelumahdollisuuksia Itäkeskuksen lukion tarjoamana. 
Tämä toimintamme vastaa siihen opetusministerin viestiin, että 
lukiokoulutuksen on mahdollistettava joustavien opintopolkujen 
rakentaminen opiskelijoille myös muiden koulumuotojen opetus-
tarjontaa hyödyntäen.

Kallion lukio on muiden kaupungin lukioiden tavoin osana  Sta-
din eKampusta. Stadin eKampus pyrkii luomaan kouluille suotui-
sat oppimisympäristöt tieto- ja viestintätekniikan käyttöön. Stadin 
eKampus tarjoaa kaikille lukioiden opiskelijoille ensi lukuvuon-
na ilmiöpohjaisia opintokokonaisuuksia, joita ovat suunnitelleet 
opettajat eri lukioista. 

Tämän lukuvuoden ehkä suurin valtakunnallinen lukio-opis-
keluun liittyvä avaus on ollut ylioppilastutkinnon uudistamisen 
käynnistäminen. Sähköiset ylioppilaskirjoitukset ovat totta jo 
reilun kolmen vuoden kuluttua. Syksyllä 2016 kirjoitetaan en-
simmäisinä saksan kieli, filosofia ja maantiede. Sen jälkeen joka 
kirjoituskerta lisätään sähköisesti kirjoitettavia aineita, kunnes 

keväällä 2019 koko tutkinto tehdään tietoteknisesti. Sähköiset kir-
joitukset mullistavat yli 160 vuotta vanhan ylioppilastutkinnon, 
ei ainoastaan niin että kynä muuttuu näppäimistöksi vaan myös 
koetehtävien muoto muuttuu ja laajenee. Tällä koetyypillä pysty-
tään mittaamaan entistä enemmän kokelaiden ajattelun ja tiedon 
käsittelemisen taitoja.

Uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.8.2016. Opetusmi-
nisterin asettama työryhmä valmistelee esitystä yleisiksi valtakun-
nallisiksi tavoitteiksi ja lukiokoulutuksen tuntijaoksi. Jännittynee-
nä lukioväki odottaa uutta tuntijakoa, johon opiskelijat toivoisivat 
suurempaa valinnaisuutta.

Tämän lukuvuoden tavoitteet on saavutettu. Kiitos opettajat 
erinomaisesta ohjauksesta ja opetuksesta, vastuun kantamisesta, 
innostamisesta ja motivaation ylläpitämisestä sekä yleisten että 
yksilöllisten tavoitteiden saavuttamisesta. 

Erityiskiitoksen haluan antaa kahdelle 1.12.2012 eläkkeelle siirty-
neelle Kallion lukion opettajalle. 

Matematiikan ja kemian lehtori Eila Elo opetti ja ohjasi lähes 19 
vuoden ajan luovia kalliolaisia matemaattisen ajattelun lähteille 
kokemaan oppimisen ja oivaltamisen iloa. Kiitos Eila Kallion lu-
kion hyväksi tekemästäsi työstä. 

Toisen erityiskiitoksen annan erityisopettaja Sinikka Willbergil-
le. Kiitos Kallion lukion puolesta, mutta kiitos myös Helsingin 
kaikkien lukioiden puolesta lukion erityisopetuksen pioneerille. 
Sinikan tekemien opetussuunnitelmien mukaan edelleenkin toi-
mitaan Helsingin lukioissa. Opiskelijoiden suulla sanoisin: kiitos 
opettamisesta, ohjaamisesta, kuuntelemisesta, ymmärtämisestä ja 
itsetunnon rakentamisesta. 

Kiitos kaikki opiskelijat. Erityisesti  haluan kiittää toimivaa oppi-
laskunnan hallitusta erinomaisesta yhteistyöstä, kiinnostuksesta 
ja osallistumisesta koulun kehittämiseen.

Kiitos yhteistyökumppaneille, myös ulkomailla. Kiitos Kallion yh-
teiskoulu -säätiölle kouluneuvos Armas Paavolan stipendirahas-
tosta saamistamme stipendeistä tänäkin keväänä. Kiitos Kyyrylle, 
Kallion yhteiskoulun ystäville, erinomaisesta yhteistyöstä, monis-
ta palkinnoista, avustuksista ja stipendeistä. Kiitos Kallion luki-
on johtokunnalle motivoituneesta toiminnasta, mielenkiinnosta 
koulua kohtaan sekä erinomaisesta yhteistyöstä.

Onnea 136 uudelle ylioppilaalle!
 
 Aurinkoa, lämpöä ja rentouttavaa lomaa!
  Helena Helenius-Lamminparras

AV
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Rakas kollegamme, erityisopettaja Sinikka Willberg jäi vuo-
denvaihteessa eläkkeelle erityisopettajan tehtävästään kol-

menkymmenenviiden palvelusvuoden jälkeen. Sinikan työura 
Helsingin kaupungin palveluksessa alkoi vuonna 1977 luokan-
opettajana, ja erityisopettajaksi hän siirtyi erikoistumisensa jäl-
keen vuonna 1993. Sinikka on Helsingin kaupungin ensimmäinen 
virkaan valittu lukion erityisopettaja ja on pioneerityöllään pitkälti 
luonut perustan lukioikäisten erityisopetukselle.

Ajatus lukioiden erityisopetuksen järjestämisestä virisi jo vuonna 
1994, kun apulaiskaupunginjohtaja Antti Viinikka perusti työryh-
män selvittämään, miten nuorten syrjäytymistä voitaisiin ehkäistä. 
Tätä ennen oppimisvaikeuksista kärsiville oli peruskoulun erityis-
opetusta lukuun ottamatta tarjolla vain joitakin työväenopiston 
kursseja ja pienimuotoista toimintaa, kuten ns. lukinurkkaus Kal-
lion kirjastossa. 

Työryhmän mietinnön perusteella päätettiin perustaa erityisopet-
tajan virka, johon etsittiin pätevää, iloista, avointa, sydämellistä ja 
ennakkoluulotonta opettajaa.  Sinikka ei hakenut tätä avoinna ole-
vaa tehtävää, mutta hänen tiedettiin täyttävän erinomaisesti kaikki 
nämä pätevyys- ja sopivuusvaatimukset, joten  hänet pyydettiin 
tähän tehtävään, ja hän aloitti ensimmäisenä Helsingin kaupungin 
lukioiden erityisopettajana 1.8.1997. Hanke lähti aluksi liikkeelle 
niin, että mukana oli 10 kaupungin lukiota, mutta jo syksyllä 1998 
kaupunki avasi toisen erityisopettajan viran, ja  erityisopetuksen 
piiriin tulivat kaikki kaupungin 21 lukiota ja iltalukiota. 

Sinikka on siis ollut lukioikäisten erityisopetuksen uranuurtaja: 
hän on alusta pitäen ollut rakentamassa erityisopetuksen opetus-
suunnitelmaa ja luonut edelleenkin käytössä olevan LUE-kurssin 
ja kurssimateriaalin – alan oppimateriaaliahan ei ole ollut tar-
jolla. Ajan myötä  myös lukitestaus on arkipäiväistynyt ja solah-
tanut osaksi koulun käytänteitä. Sinikan uuttera, innostunut työ 

on luonut koulun erityisopetukselle sen aseman ja merkityksen, 
joka sillä nykyään on. Sinikka on joutunut vuosien varrella myös 
taistelemaan oman oppiaineensa puolesta, pitämään sen asioita 
esillä ja puolustamaan oppilaiden oikeutta saada heille kuuluva 
tuki opiskeluunsa.  

Konkreettisen opetus- ja vastaanottotyön lisäksi Sinikan työ nä-
kyykin myös yleisemmin kouluväen asenteissa: enää ei lukivaike-
uksista kärsiviä leimata epäonnistujiksi, vaan nähdään, että jokai-
sen on tärkeää löytää oma oppimistyylinsä. Sinikka on työssään 
aina korostanut, että erityisopetuksen keskeisenä tavoitteena on 
oppijan itsetuntemuksen lisääminen ja sitä kautta myös itsetun-
non vahvistaminen. Hän on esimerkillään osoittanut meille muil-
le, että opettajan tehtävänä on kulkea rinnalla ja auttaa opiskelijaa 
löytämään oma polkunsa, omat vahvuutensa.

Opiskelijan kohtaaminen onkin ollut yksi monista Sinikan vah-
vuuksista, sillä hänellä on ollut taito kuulla opiskelijaa ja asettua 
tämän tueksi. Kollegan on ollut helppo ohjata opiskelija Sinikan 
vastaanotolle, koska on voinut luottaa sekä hänen ammattitai-
toonsa että empatiakykyynsä. Hänestä on välittynyt palo tehdä 
työtään tinkimättömästi, ja hän on myös jatkuvasti syventänyt 
osaamistaan erilaisilla työtään tukevilla kursseilla.

Kollegat jäävät varmasti kaipaamaan myös monia yhteisiä kes-
kusteluja keittiön pöydän ääressä ja sitä Sinikkaa, jonka kanssa on 
voinut jakaa ajatuksia monenlaisista taiteen ja kulttuurin asioista. 
Sinikan rakkaus klassiseen musiikkiin, kirjallisuuteen ja tanssiin 
on tärkeä osa hänen persoonaansa ja yksi niistä asioista, jonka 
hänestä muistamme. Kovin mielellämme olisimme Sinikan vielä 
pitäneet, mutta suotakoon hänelle myös kaikki se uusi ja hauska, 
joka jo odottaa kulman takana!
   Riitta Kulmanen

Erityisopettaja 
Sinikka Willberg 
jäi eläkkeelle 1.12.2012
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Kemian ja matematiikan lehtori Eila Elo toimi Kallion lukion 
opettajana vuosina 1994–2012. Hän tuli Helsingin kaupun-

gin palvelukseen vuonna 1978 ja toimi ennen Kallion lukiota mm. 
Kruununhaan yläasteella ja lukiossa. Viime vuodet Eila opetti pel-
kästään pitkää matematiikkaa, mutta matemaatikon lisäksi hän oli 
opiskeluaikojensa hengen mukaisesti myös luonnontieteilijä, hä-
nellä oli laudatur-opinnot myös kemiasta. Eila piti opettamisesta 
samoin kuin opettajiksi opiskelevien ohjaamisesta, ja hän muisteli 
monesti myös normaalikouluaikojaan. 

Opetuksessaan Eila korosti aukotonta päättelyä ja asioiden tarkkaa 
perustelua. Hän painotti, että matematiikka on kaunista, ja tähän 
kauneuteen tulee tehtävien ratkaisuissa ja etenkin matemaattisissa 
todistuksissa jokaisen pyrkiä. Eilan bravuureina olivat harppi ja 
viivain -konstruktiot. Hän piirsi lankaharpilla ja viivaimella tark-
koja geometrisia kuvioita ja välitti tätä taitoa myös opiskelijoilleen. 
Graafisten laskinten myötä konstruktiot ovat jääneet vähemmälle 
huomiolle. Käsin piirretyt geometriset konstruktiotehtävät kui-
tenkin ilmentävät matematiikan olemusta sellaisella syvällisellä 
tavalla, ettei niitä pitäisi apuvälineiden kehittyessäkään kokonaan 
unohtaa. 

Eilan mielestä matemaatikon tärkeimpänä työkaluna, harpin ja 
viivaimen lisäksi, on liitutaulu. Hän piti kiinni näkemyksestään, 
vaikka uusia tietotekniikkaan pohjautuvia opetusvälineitä tuli 
hänen työvuosiensa aikana pikkuhiljaa kouluihin. Näkemys yh-
distää monia matemaatikoita, ja edelleen jokaisen matemaatikon 
työhuoneen seinällä on liitutaulu, jolle voi nopeasti hahmottaa 
ajatuksiaan oivalluksen syntyessä.

Eila oli vaativa opettaja, mutta tunteja kevennettiin huumorilla. 
Eilan sutkautuksia  muistelevat niin jo valmistuneet kuin nykyi-
setkin oppilaat. Ihastelua ovat herättäneet myös tarinat videope-
lien pelaamisesta. Eila halusi tietää, mistä ”nuoriso puhuu ja on 
kiinnostunut”. 

Minulla on ollut ilo toimia Eilan kollegana. Kun aloitin Kallion 
lukiossa vastavalmistuneena, minut otettiin tasavertaisena kolle-
gana mukaan kokeneiden opettajien joukkoon. Arvostan Eilan 
kokemuksen tuomia mielipiteitä ja näkemyksiä, ja ne ovat olleet 
tärkeitä opettajaksi kasvamisessa. Olen usein kysynyt ja saanut 
Eilalta neuvoa opetukseen liittyvissä asioissa sekä käynyt monia 
keskusteluita kurssien painopisteistä ja ongelmakohdista.

Ensimmäistä kertaa kursseja opettaessani Eila usein sivulauseis-
sa totesi huomautuksia kurssin pääkohdista: mitkä tehtävät olivat 
oleellisia, mitä merkintöjä ei saanut unohtaa ja mistä asioista on 
aikaisemmin rokotettu ylioppilaskirjoituksissa. Sen jälkeen hän 
usein totesi ”kyllähän sinä nämä varmaan tiesitkin” ja ”kyllä sinä 
osaat”. Neuvot sekä rohkaisut ovat olleet tärkeitä, ja olen ottanut 
ne kiitollisena vastaan. Ilman Eilan kokemuksen tuomaa viisautta 
en olisi niitä tietänyt. Eila jakoi myös luottavaisesti vastuuta, ja us-
kon, että hän ajatteli työn opettavan tekijäänsä. 

Opetustyön ohessa vapaa-ajallaan Eila oli aktiivisesti mukana 
järjestöissä, harrasti urheilua, tanssia ja musiikkia. Viime vuosina 
suuren osan ajasta ovat vieneet perheen koirat, joiden kanssa Eila 
on kiertänyt jo varsin monessa maapallon kolkassa. Kun ylioppi-
laskirjoitusten jälkeen vaihdoimme Eilan kanssa kuulumisia, hän 
kertoi päivien täyttyvän harrastuksistaan, ja matkoja oli oletetusti 
tiedossa. Näiden harrastusten lisäksi Eila kertoi käyvänsä usein 
myös Kallion kirjastossa. Samalla hän katselee kirjaston takana 
sijaitsevalle koululle päin ja muistelee hyvillä mielin kalliolaisia ja 
Kallion vuosia. 

Toivottavasti joskus kirjastoreissu venyy pidemmäksi ja tulet kou-
lulle katselemaan menoa ja kertomaan kuulumisistasi.
Kiitos yhteisistä vuosista!

   Kalliolaisten puolesta
               Ulla Mäkilä

Kemian ja matematiikan 
lehtori Eila Elo
jäi eläkkeelle 1.12.2012
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ilmaisutaito- ja taideaineet

KIRJALLINEN ILMAISU
Kirjallisen ilmaisun lukuvuotta väritti lehtori Eva Havon vuo-

rotteluvapaa. Evan saappaisiin astui kolmen jakson ajaksi sa-
nataidekasvattaja Outi-Maria Takkinen.

Ensimmäinen kurssi oli tänäkin lukuvuonna hyvin suosittu. Kurs-
silla pyrittiin kasvattamaan ilmaisurohkeutta ja kokeiltiin erilaisia 
kirjoittamisen tekniikoita. Tehtävien kautta tutkittiin mahdolli-
suuksia yhdistää omaelämäkerrallista ja fiktiivistä ainesta kauno-
kirjalliseksi tekstiksi ja harjoiteltiin kirjoittajalle tärkeää havainto-
herkkyyttä. 

Toisella kurssilla opiskelijat kirjoittivat runoja, monet ensi kertaa 
elämässään. Kontaktia nykyrunouteen otettiin monella tavoin: 
yksi ryhmä kirjoitti kritiikkejä tuoreista runokokoelmista Lukufii-
lis-lehteen, toinen ryhmä sai vieraakseen runoilija Sinikka Vuolan. 
Lisäksi haettiin runoudelle uudenlaisia julkaisukanavia: yhden 
ryhmän Mirkka Rekola -pastisseja ja toisen aforismeja julkaistiin 
koulun Info-TV:ssä, ja yhden ryhmän hovinarrirunoja julkaistaan 
vuosikertomuksessa.

Kolmannella kurssilla jatkettiin itsetuntemukseen ja kaunokirjal-
lisuuteen pohjautuvan materiaalin kehittämistä kohti omaäänistä 
kirjallista ilmaisua. Nuoren Voiman Liiton Novelli palaa! -hanke 
innosti opiskelijoita lähettämään kurssilla ja kurssin ulkopuolella 
syntyneitä novelleja valtakunnalliseen kirjoituskilpailuun. 

Neljännellä kurssilla tutkittiin intertekstuaalisuutta ja taiteiden-
välisyyttä. Kirjoitettiin oodeja ilolle, draamallisia tilanteita Alli 
Tryggin puistoon sijoittuvista muistoista, sankarin myyttisiä mat-
koja, kirjeitä, uskontunnustuksia, päiväkirjamuotoista tekstiä, mo-
nologeja, runoja ja proosaa. Pelisuunnittelija, sanataiteilija Pekko 
Koskinen vieraili kurssilla ja esitteli opiskelijoille kehittämiään 
uudenlaisia lukemisen työkaluja.

 
Viidennellä kurssilla opiskelijat tekivät laajan, itse suunnittele-
mansa lopputyön prosessikirjoittamisen periaatteita noudattaen 
ja yksilöllisessä ohjauksessa. Työt vaihtelivat pitkistä novelleista 
elokuvien ja erilaisten esitysten käsikirjoituksiin.

Ensimmäisessä jaksossa toteutettiin kirjallisen ilmaisun ja mu-
siikin yhteistyönä Tyttöräp-kurssi, jossa lähestyttiin miesvaltaista 
hiphop-genreä naisnäkökulmasta. Uutena avauksena kirjallisen 
ilmaisun opiskelijat aloittivat yhteistyön Helsingin Kirjamessujen 
kanssa. Opiskelijat juonsivat nuorille suunnatun Louhi-lavan oh-
jelman, tekivät lukuisia kirjailijahaastatteluita ja välittivät uutisia 
ja tunnelmia lavalta reaaliaikaisesti Facebookissa, Twitterissä ja 
Instagramissa koko messujen ajan. Go Kallio, go!

Kirja ja ruusu -kurssi järjestettiin perinteiseen tapaan Kirjan ja 
ruusun päivänä Akateemisen kirjakaupan asiakkaille. Voi miten 
odotettuja taskulyyrikot Akateemisessa ovatkaan! Tällä kertaa 
Kirjan ja ruusun päivä sattui samalle päivälle Live 1.0 -klubin 
kanssa, joten taskulyyrikot pääsivät kokeilemaan tilausrunojen 
kirjoittamista myös siellä. Fiilis oli mahtava, tilauksissa uutta 
energiaa ja yhteistyö runoja tulkinneiden puheilmaisun opiske-
lijoiden kanssa antoisaa. Taskulyriikka sopii myös lavalle – siitä 
ilta antoi varmuuden!

Kevään aikana Kallion lukio aloitti yhteistyön Nuoren Voiman 
Liiton ja Saima Harmaja -seuran kanssa. Olimme mukana suun-
nittelemassa Sanaamo-nimistä nuorten sanataidetapahtumaa, 
jonka NVL järjesti 25.5. toimintakeskus Hapessa. Saima Harma-
jan syntymän 100-vuotisjuhla huomioitiin kirjallisen ilmaisun 
kursseilla kurkistuksina helsinkiläisen runoilijan elämään ja tuo-
tantoon. 

Parikymmentä killin opiskelijaa istuu piirissä luokkahuoneessa. 
Keskittyneisyys on punoutunut liikkeisiin ja paperit kuiskut-

televat ollakseen häiritsemättä. Yksi toisensa perään opiskelijat 
saavat monisteen luettua ja nostavat katseensa tekstistä Pekko 
Koskiseen, Todellisuuden tutkimuskeskuksen teemavuoden tut-
kimusjohtajaan. 

”Tekstin pinta on vähän kuin trampoliini. Se voi pompauttaa mil-
loin vain mielikuviin, jotka eivät liity alkuperäiseen tekstiin mil-
lään tavoin”, Pekko sanoo sanojaan tarkoin makustellen. Uuden-
laisen lukemistavan tavoittelun avuksi saamme Pekolta erilaisia 
käsitteellisiä työkaluja, joiden avulla voimme keskittyä tekstin eri 
osa-alueisiin ja yksityiskohtiin; löytää jotakin sellaista, mitä ku-
kaan toinen lukija tai edes tekstin kirjoittaja ei voi löytää. Rivien 
välistä ei tarvitse paljastua maailmaa mullistavia viisauksia – tär-
keintä on käyttää mielikuvitustaan ja etsiä, ei ”vain lukea”. 

Tunnin aikana saamme työkalupakkiimme esimerkiksi ”yhdistä-
jän”, jonka tarkoituksena on hakea silta kahden tekstistä löytyvän 
yksityiskohdan välille. Lukija päättää tarkastella vaikkapa kahta sa-
naa tai lausetta tekstissä vain suhteessa toisiinsa unohtaen hetkeksi 

koko muun tekstin. Pohdiskelemalla ja assosiaatioketjujen mat-
kaan heittäytymällä syntyy usein jotakin aivan uutta ja mahtavaa, 
jotakin yhtä aikaa hämärää ja totuuden ytimeen kietoutunutta.                                      

On kummallista huomata, että tekstin lukutavan määrittäminen ei 
välttämättä olekaan kaventavaa vaan avartavaa toimintaa. Pelkäs-
tään pysähtymällä tarkastelemaan lähemmin kahta yksityiskohtaa 
onnistui kukin meistä muuttamaan ympäröiviä lauseita, jopa koko 
tekstin sävyä ja sen herättämiä mielikuvia! 

Tunnin mittaan saimme mitä erilaisimpien tulkintojen myötä 
huomata, että työkalut ovat aivan yhtä yksilöllisiä kuin käyttäjänsä. 
Se, mikä tuntuu toiselle luontevalta, jää toiselle etäiseksi. Jokaisen 
lukijan on muokattava työkalut omaan käteensä sopiviksi, minkä 
jälkeen omat välineensä voi kirjoittaa osaksi ilmaisuaan. Kokei-
lemalla erilaisia työkaluja erilaisiin teksteihin voi tylsimmästäkin 
tekstistä löytää portin johonkin kiinnostavaan ja omintakeiseen 
– ja mikä parasta, työkalut kulkevat aina kätevästi mukana, olipa 
housuissa taskuja tai ei. Jos Pekko tunnin lopussa olisi pyytänyt 
meitä lukemaan tekstin läpi, olisi joku meistä ollut valmis puolen 
minuutin kuluttua, toinen viikon päästä.
    Justiina Saari

Kirjan ja ruusun päivä Akateemisessa kirjakaupassa

SR

PEKKO KOSKISEN VIERAILU KIL4 -KURSSILLA
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Median johdantokursseilla tutustuttiin eri medioiden toimin-
tatapoihin, ilmaisutapoihin, pelisääntöihin ja rakenteisiin. 

Johdantokursseilla oli aina kaksi tavoitetta: hankkia työvälineitä 
tulevia kursseja varten sekä ymmärtää media-alaa kokonaisuu-
tena. Ymmärrystä ja työvälineitä rakennettiin harjoitustöiden, 
juttusuunnitelmien, väittelyjen ja keskustelujen kautta. Tunneilla 
käsiteltiin muun muassa uutistyötä, julkisuutta, mainontaa, me-
diataloutta, kansalaisjournalismia, medioiden käyttösyitä sekä 
median tulevaisuutta Suomessa ja maailmalla. Johdantoryhmät 
tekivät kurssiensa aikana myös vierailut. Neljä ryhmää äänesti it-
sensä vierailulle Nelosen tv-uutisiin, yksi Helsingin Sanomiin ja 
kaksi mainostoimisto TBWA:han.

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. Vierail-
tiin Ilta-Sanomien toimituksessa, jossa toimittaja kertoi iltapäi-
välehden työn lähtökohdista ja juttujen syntymisestä ja vastaili 
aktiivisen opiskelijaryhmän kysymyksiin. Kursseilla kirjoitettujen 
juttujen aihepiiri oli lavea: juttujen aiheet vaihtelivat yhteiskunnal-
lisista aiheista muotiin ja harrastuksiin.

Radiotyön kurssit alkoivat kuuntelemalla. Kuunneltiin useita eri-
laisia juttuja ja lähetyksiä: uusia ja vanhoja, verkosta ja eetteristä. 
Kuunnellusta kerättiin työkaluja omaa radiotyötä varten. Käsi-
teltiin myös radion pelisääntöjä ja tekijänoikeuksia. Radiokurssit 
huipentuivat pienryhmissä tehtyihin suoriin lähetyksiin. Tunnin 
mittaisten lähetysten dramaturgia (studiopuhe, jutut, musiikit) 
suunniteltiin osana kurssia.  Jokainen opiskelija teki lopputyölä-

hetykseensä myös oman journalistisen radiojutun ja editoi sen. 
Lopputyölähetysten teemat vaihtelivat rakkaudesta ja rikoksista 
70-luvun yöelämään ja kuumottaviin paikkoihin. Lähetykset toi-
mitettiin Helsingin kaupungin nuorten mediakeskuksen Hattu-
Radiossa. Kaikki kolme radiokurssia äänestivät itsensä vierailulle 
Bassoradioon. Lisäksi tehtiin erityisvierailu NRJ:lle. Radiokurs-
sin juttuja voi kuunnella koulun kotisivujen Galleriasta.

Lukuvuonna 2012–2013 Kallion lukio jatkoi iloisesti syvenevää 
yhteistyötään muiden pääkaupunkiseudun radioalan oppilaitos-
ten kanssa. Maan raikkaimpaan radiokerhoon kuuluvat Kallion 
lisäksi Metropolia Ammattikorkeakoulu, Laajasalon opisto ja 
Vaskivuoren lukio. Lokakuussa 2012 kolme radiokurssin loppu-
työlähetystä toimitettiin jalostettuina kahden tunnin versioina 
Vaaliradion taajuudella 89,7 MHz. Vaaliradio-lähetykset tehtiin 
Metropolian studiosta Arabianrannasta. Toukokuussa Kallion 
radioeliitti teki kahdeksan tuntia suoraa lähetystä Kaupunkira-
dioon 89,7 MHz. Kaupunkiradion lähetykset toimitettiin Vaski-
vuoren studiosta Martinlaaksosta. Kiitos kaikki! Yhteistyö jatkuu 
ja rikastuu taas ensi vuonna.

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 
yhteiskunnallisiin aiheisiin rohkeasti ja omaäänisesti.

ME5-kursseilla tutustuttiin elokuvan historiaan, elokuva-ana-
lyysin perusteisiin ja elokuvan tulkintaan. Opiskelu painottui 
fiktiivisen elokuvan analyysiin, mutta kurssilla käytiin myös läpi 
dokumenttielokuvan ilmaisukeinoja. Projektitöissään opiskeli-
jat esittelivät laveasti elokuvan eri osa-alueita, eri genrejä ja eri 
maiden elokuvakulttuuria. Kyyry ry:n kustantamana kurssilla oli 

mahdollisuus elokuvakäyntiin, ja elokuvaksi vali-
koitui ranskalaisen François Ozonin elokuva Vie-
ras talossa, jota analysoitiin myöhemmin kurssil-
la. Katsottiin myös dokumenttiohjaaja Susanna 
Helkeen dokumentti American Vagabond, jonka 
jälkeen ohjaaja Helke myös vieraili koulussa pu-
humassa dokumenttielokuvan teosta. 

Fiktiivisen elokuva- ja televisiotyön kursseilla 
opiskeltiin fiktiivistä elokuva- ja televisiokerron-
taa sekä syvennettiin elokuvan ilmaisukeinojen 
hallintaa ja teknistä osaamista. Käsiteltäviä osa-
alueita olivat käsikirjoitus, tuotannon suunnitte-
lu, kuvasuunnittelu, kuvaus, valaisu, ohjaus sekä 
leikkaus. Opiskelijat kokeilivat rohkeasti erilaisia 
fiktion lajityyppejä. Kurssitöinä syntyi niin hyy-
täviä kauhuelokuvia kuin ratkiriemukkaita ko-
medioita. 

Kallion lukiossa oli mahdollisuus suorittaa myös 
median lukiodiplomi, joka on itsenäisesti jolta-
kin median osa-alueelta toteutettava näyttötyö, 
esimerkiksi laajahko lehtiartikkeli, radio-ohjelma 
tai lyhytelokuva. Ohjaava opettaja seurasi töiden 
edistymistä ja arvioi lopputuloksen yhdessä ulko-
puolisen asiantuntijan kanssa. 

Kallion lukion historian toinen kuunnelmakurssi 
elettiin syksyllä 2012. KillMe16 (KIL16 & ME16) 
yhdisti maailman vanhimman mediataiteen lajin 
ja maan nuorimmat tekijät. Aluksi kuuntelimme 
ammattilaistöitä ja teimme pieniä harjoituskäsi-
kirjoituksia, harjoitusäänimaisemia, harjoitus-
dialogeja ja harjoitushullutteluja. Analysoimme 
teoksia ja otimme opiksemme. Teimme rikasta 
yhteistyötä YLEn Radioteatterin kanssa – eri-
tyiskiitos Tiina Luomalle, Mirjami Heikkiselle 
ja Elisa Salolle. Kurssin lopputöinä, pienissä ryh-
missä tehtyinä, syntyi kolme esikoiskuunnelmaa, 
kolme totta taikatemppua: Lintuhäkki, Alastulo 
ja Pirstomieli. Teosten ensi-ilta oli perjantaina 
30.11.2012 Studioteatterissa. Toiveuusinta pi-
dettiin perjantaina 25.1.2013 osana tammikuun 
Iltakoulua. Kaikki kolme teosta voi kuunnella 
koulun kotisivujen Galleriasta. Tervemenoa voi-
mistelusalille, suihkuun, yksinäisyyteen, Lontoo-
seen, sateiselle parvekkeelle, muistoihin, lintujen 
luo, mielen murtomaastoon. 

Median opiskelijat esittivät töitään myös useissa 
koulun tilaisuuksissa, muun muassa joulujuhlas-
sa, aamunavauksissa, avoimissa ovissa, joustolla 
ja tammikuisessa Iltakoulussa. 

MEDIA
Radiotyön kurssilla Rosa Uusikylä 
ja Valpuri Alanen

Elina Niemi ja radiolähetys

KO

KO

Kun vanhus ja pikkutyttö vihdoin istuivat vastakkain pöydän ääressä ja 
alkoivat puhua repliikkejään ja näytellä tarinaamme, uskaltauduin ajat-
telemaan, että ehkä tämä vielä joskus valmistuu. Ja niin se valmistuikin. 
Ja onnistui jopa yli odotusten. Vaikka taistelu tietokoneen ja tekniikan 
kanssa hidasti kulkuamme tuon tuosta, aristavat kantapäät unohtuivat, 
kun pääsimme ylpeydellä esittämään valmistunutta kuunnelmaamme ja 
sukupolvien välistä dialogia pimennetyssä Studioteatterissa. Oli hienoa 
saada tutustua kuunnelman tekemiseen ja kokea se itse kaikessa moni-
puolisuudessaan.
  Wilma Dahlman, 
  toinen Lintuhäkki-teoksen tekijöistä. 
  Lintuhäkki kertoo kahden yksinäisen, 
  vanhuksen ja lapsen, arkisesta kohtaamisesta  
  ja maagisesta matkasta. 
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Samuli De Pascale teki oppilasohjauksensa August 
Strindbergin Uninäytelmästä. Siinä Indran tytär las-
keutui toukokuussa alasaliin ottamaan selvää ihmisen 
osasta. Maanpäällisen vaelluksensa aikana tytär koh-
tasi suuren joukon erilaisia ihmisiä, joiden elämä oli 
täynnä huolia, murheita, odotusta ja tyhjiä unelmia. 
Tytär kohtasi niin rakkautta kuin rakkaudettomuut-
takin ja koki moneen kertaan: ”Käy ihmistä sääli.” 
Klassikkonäytelmä puhutteli tekijöitään ja katsojiaan 
tässä ajassa ja sai miettimään, näinkö haluamme elää?

”Vanhassa vara parempi ” -näytelmä vieritti vanhain-
kodin Studioteatterin lavalle toukokuussa. Rebecca 
Laineen oppilasohjauksessa nuoret näyttelijät imp-
rovisoivat ohjaajan ja Jenni Kantolan synopsiksen 
ympärille vanhusten ja hoitohenkilökunnan välisen 
valtapelin. Katsoja sai huomata, että absurdi kertomus 
kodista, unelmista ja muutoksesta ulottaa sanomansa 
vanhainkodin ulkopuolellekin korostaen yhteisölli-
syyden voimaa ja riemua.

Toukokuussa Studioteatteriin esityksen Sirkus 4801 
valmistanut ryhmä suunnitteli, käsikirjoitti ja ohjasi 
esityksen ja näytteli siinä itseohjautuvasti kokonaise-
na ryhmänä, mikä on kunnioitettava saavutus. Esitys 
kuvasi sirkukselta näyttävää mielen maailmaa, mieli-
sairaalan osastoa, jossa pähkinöillä lääkityt taiteilijat 
aktivoidaan suorittamaan järjettömiä numeroitaan. 
Uusi tulokas Miimikko tutustui mm. loputtomasti 
avustajia vaihtavaan Taikuriin, Mysteerimiehen ja Hil-
min käsittämättömään rakkauteen sekä viinan ja ulos-
teiden kanssa riehuvaan parivaljakkoon, Ramboon ja 
hänen äitiinsä Utgardiin. Esitys herätti kysymyksen, 
mikä ympärillemme levittäytyvässä ärsykemaailmas-
sa on arvokasta ja mikä vain stimuloi sijaistoimintoja 
(ohjaavat opettajat Timo Raita ja Hannu Tuisku).

Kevään teatteridiplomiesitykset olivat jälleen kerran 
korkeatasoisia ja esittivät laajan skaalan teatterin teke-
misen keinoja. Rakas lurjus oli taidokkaasti toteutettu 
täysiverinen farssi, kun taas hurja ja peloton sukellus 
ihmismielen sokkeloihin, Minä, oli hyvinkin perfor-
manssinomainen.  Myös Shh haastoi kunnianhimoi-
sesti perinteisen teatterin konventioita. Esitykset Jos 
mä tahdon niin mennään vittu pyörällä Afganistaniin, 
”Anteeksi käyn puuteroimassa nenäni” ja Täydellisyys 
– miksi? löysivät teemansa nuorten kokemusmaail-
masta ja käsittelivät niitä oivaltavasti. Näissä kuudessa 
esityksessä suoritettiin yhteensä 17 teatterin lukiodip-
lomia näyttelemisen ja/tai ohjaamisen alalta. Raadin 
muodostivat Jemina Sillanpää, Timo Raita ja Hannu 
Tuisku.  

TEATTERI

Teatteria on tänäkin lukuvuonna opiskeltu Kalliossa intohi-
moisesti. Teatterin ykköskurssilaiset harjoittelivat teatteri-

ilmaisun perustaitoja rakentaen omaa pohjaansa. Kakkoskurs-
silaiset opettelivat roolin rakentamista ja toimimista esiintyen 
ryhmäläisilleen ja osa myös mm. Tammikuun iltakoulussa koulun 
ulkopuoliselle yleisölle. Ohjaamisen ja näyttelemisen syventävillä 
kursseilla oli mahdollisuus tarkastella teatterin tekemistä sekä käy-
tännön että teoreettisen lähestymistavan kautta.
 
Lukuvuoden aikana valmistettiin myös kuusi teatteriesitystä. Muu-
tostarinoita/tarinoita muutoista valloitti marraskuussa koko Pen-
gerkadun kolmannen kerroksen. Esitys tapahtui samanaikaisesti 
kolmessa tilassa. Väliajalla yleisö vaihtoi paikkaa. Studioteatterissa 
nähtiin kahden nuoren kasvukertomus Nelostietä etelään (käsikir-
joitus ja ohjaus Ronja Koivukangas, 4. vsk). Esityksessä Euroopan 
halki, kadun yli kuljettiin puheilmaisun luokan lähes täydellisessä 
pimeydessä 1940-luvun Ukrainasta 2000-luvun Helsinkiin ja lo-
pulta Ukrainaan matkalla olevaan junaan seuraten samalla kahden 
tytön rakkaustarinaa Pengerkadun yksiössä. Harjoitushuoneessa 
eli ”Kopissa” remelsivät omaan asuntoon muuttaneen nuorenpa-
rin kaverit railakkaassa sitcomissa Kämppäkivaa (käsikirjoitukset 
ryhmä, ohjaus Hannu Tuisku). 

Tammikuussa Studioteatterissa koettiin järisyttäviä hetkiä Helsin-
ki Redrum -esityksen parissa (käsikirjoitus ryhmä, dramaturgia 
ja ohjaus Ona Korpiranta, 3. vsk). Näyttelijät laittoivat todellakin 
itsensä likoon väkivaltaiseen kapinaan nousevina naisina ja heitä 

alistavina miehinä. Ohjaaja luotsasi oivaltavasti näyttelijöitään 
kohti rytmisesti elävää teatteritapahtumaa. Shokeeraavia muoto-
ja viljelleen esityksen voimakkaan eettinen näkökulma muistutti, 
että sukupuolten välinen tasa-arvo ei suinkaan ole jotain, mikä 
olisi jo toteutunut.  

Miten voi olla hyvä muille ja samaan aikaan hyvä myös itselle? 
Sitä pohdittiin Bertolt Brechtin kirjoittamassa Setšuanin hyvä ih-
minen -näytelmässä maaliskuussa. Näytelmän ytimen ympärille 
improvisoitiin myös kohtauksia tämän päivän Helsingistä. Yksi 
esitys ei muuta koko maailmaa, mutta yksi esitys on kuitenkin 
niin tekijöilleen kuin katsojilleenkin mahdollisuus kohti muu-
tosta. Tätä mahdollisuutta opiskelijaryhmä haki ja jakoi studio-
teatterissa yleisön kanssa ohjaajanaan Annemari Untamala, joka 
toimi myös seuraavissa kahdessa oppilasohjauksessa ohjaavana 
opettajana.

Koulun nettisivujen galleriasta 
löytyy Kallion eri teatteri-
produktioita. QR-koodi vie 
suoraan näytelmään Setsuanin 
hyvä ihminen.

KALLION IMPROSKABA 2013

Keväällä 2013 Kallion lukiossa järjestettiin koulun 
historian ensimmäinen improvisaatiokilpailu. Kil-
pailu koostui tutuista improvisaatiotehtävistä, jotka 
testasivat joukkueiden heittäytymistä, ryhmähenkeä 
ja musikaalisuutta. Raadin muodostivat Antto Hink-
kinen, Timo Raita sekä kalliolainen Julia Hellberg. 
Ensimmäiseksi voittajajoukkueeksi selviytyi ’’Lau-
lavat talonmiehet’’, Minea Lång, Otto Henriksson ja 
Miko Jaakkola. Tapahtuman organisoivat ja juonsivat 
opiskelijat Pietu Wikström ja Wenla Reimaluoto. 
  
  Kallio onnittelee voittajia!

NP

Vanhassa vara parempi, Rebecca 
Laineen oppilasohjaus esitettiin 
Studioteatterissa toukokuussa.

TEA12 – SAKSAN JA TEATTERIN YHTEISPRODUKTIO

Lokakuussa 2012 koulumme sai saksalaisia vieraita Frankfurtin 
Ziehenschulesta. Kyseessä oli joka toinen vuosi järjestettävä 

vaihto saksalaisen ystävyyskoulumme kanssa. Neljän päivän ajan 
teimme teatteria Hannu Tuiskun ja Taisto Reimaluodon johdolla, 
mikä huipentui esitykseemme LoveLiebeRakkaus perjantai-iltana.

Tammikuussa 2013 oli vastavierailun aika. Kuusihenkinen ryh-
mämme matkusti Frankfurtiin opettaja Johanna Kilpiön kanssa. 
Asuimme isäntäperheissä jo syksyllä tutuksi tulleiden saksalaisten 
luona. Päivisin harjoittelimme koululla teatteria saksalaisen opet-
tajan Petra Rolken ja muutaman muun henkilön johdolla. Iltaisin 
tutustuimme saksalaiseen kulttuuriin, kävimme Filmimuseossa 
sekä englantilaisessa teatterissa katsomassa musikaalin ”Sweet 
Charity”. Keskiviikkoiltana pidimme oman esityksemme liittyen 
uniin ja unelmiin. Esityksessä puhuimme saksaa, suomea ja eng-
lantia.

Kokonaisuudessaan tämä sekä Suomeen että Saksaan sijoittuva 
teatteriproduktiomme oli erittäin onnistunut. Parasta oli yhteis-
työ mukavien saksalaisten kanssa. Suosittelemme vastaavanlaista 
lämpimästi kaikille!

  Riikka Isotalo & Saaramaria Soininen
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Valotekniikan peruskurssilla käytiin läpi näyttämövalaisun 
perusteita, tutkittiin valon ja värien käyttäytymistä, opis-

keltiin valonheitintyyppejä, laskettiin sulakkeiden kestävyyksiä, 
harjoiteltiin valopöytien ja savukoneen käyttöä sekä tietenkin 
ripustettiin ja kytkettiin lamppuja loputtoman monta kertaa. 
Kurssin lopussa suunniteltiin ja rakennettiin valaistukset kuvit-
teellisiin teatterikohtauksiin.

Valotekniikan jatkokurssilla keskityttiin valosuunnitteluun ja 
etsittiin “punaista lankaa” eli valaistuksen kantavaa ideaa. Parin 
harjoitusvalaistuksen jälkeen opiskelijat alkoivat työstää itse-
näisiä harjoitustöitään, joista suurin osa liittyi koulun muiden 
kurssien puitteissa järjestettyihin teatteri-, tanssi-, musiikki- ja 
puheilmaisun esityksiin. Vierailtiin Ryhmäteatterissa, jossa tu-
tustuttiin Ylihuomenna hän tulee -näytelmän valosuunnitte-
luun sekä valosuunnittelijan työhön.

VALO- JA ÄÄNITEKNIIKKA  

Mitä teatteriesityksen taustalla tapahtuu? Miten 
näyttämön visuaalisuus syntyy, ja kuka puvustaa 

näyttelijät? Tähän kaikkeen perehdyttiin lavastuksen kurs-
seilla. Oppiaineen sisältönä on konkreettisen tekemisen 
ohessa lavastuksen historia ja lavastajan työn perusteet. 
Opetusvierailuja on tehty Teatterimuseoon sekä Helsingin 
kaupunginteatterin kulisseihin. Erilaisten harjoitustöiden 
lisäksi kurssilla on opittu kollektiivisen projektityöskente-
lyn taitoja.

Kallion lukion juhlavuoden kunniaksi toteutettiin iso 
tanssin ja musiikin spektaakkeli Satakymmenen, jossa 
lavastajat saivat ideoida ja toteuttaa esiintyjien puvut ja 
visuaalisen ympäristön. Voimat yhdistettiin valo- ja ää-
nitekniikan kurssilaisten kanssa, ja lopullisessa toteutuk-
sessa onkin vaikeata nähdä eroja eri osa-alueiden välillä. 
Puvuista tehtiin soittimia, ja valo muuttui lavasteiksi. Ko-
konaistaideteos täydentyi, kun tämä kaikki liitettiin yhteen 
tanssin, äänimaailman ja musiikin kanssa.

Keväällä lavastajat toteuttivat installaation taidemaalari 
Victor Vasarelyn optisten taideteosten pohjalta. Suuri-
kokoiset teokset maalattiin parinkymmenen kurssilaisen 
voimin ja ripustettiin kellarikäytävään kiehtovaksi psy-
kedeeliseksi tilaksi. Valotekniikan opiskelijoiden avulla 
loihdittiin outoon tilaan jännittävä tunnelma. Vasarely-
henkinen tunnelma videoitiin ja leikattiin muutamaksi 
lyhytelokuvaksi, joilla ryhmä osallistui Unkari-seuran jär-
jestämään Palanen Unkaria -kilpailuun. Ilo oli suuri, kun 
tuli tieto, että yksi videoista oli voittanut oman sarjansa 
pääpalkinnon. Toisella videolla saaliina oli kunniamainin-
ta. Palkintona kaksi opiskelijaa ja yksi opettaja pääsivät 
toukokuussa viiden päivän matkalle Budapestiin, Unka-
riin, Unkarin ulkoministeriön kustantamana.     

LAVASTUS 

Maiju Ylönen ja Severi Aho maalaavat kulisseja lavastajien 
Victor Vasarely -installaatioon. QR-koodeista pääsee katso-
maan lavastajien Palanen Unkaria -kilpailun palkittuja vi-
deoita.

Äänitekniikan peruskurssilla tutustuttiin audion perusteisiin ja 
liveäänentoistoon. Tahti oli kova, kun opiskeltiin kaikki laitteet 
mikrofonista mikserin kautta kaiuttimiin. Kytkentä- ja käy-
tännön harjoituksia tehtiin paljon, mutta teoriatietoakaan ei 
päästy pakoon.

Äänitekniikan jatkokurssi keskittyi studioäänittämiseen. Tu-
tustuttiin digitaaliaudion perusteisiin, äänitysohjelmiston 
käyttöön sekä Pengerkadun äänistudioon ja sen kytkentöi-
hin. Käytiin läpi studiotyöskentelyn ja miksauksen työvaiheet. 
Kurssin lopuksi opiskelijat tekivät omat harjoitustyöt.

Näiden kurssien lisäksi opiskelijat tekivät runsaasti itsenäisiä 
valaistus- ja miksaustöitä koulun esityksiin ja tapahtumiin. 
Vanhojen tanssien valaistus ja äänentoisto rakennettiin opis-
kelijoiden kanssa Suvilahden Kattilahalliin osittain vuokraka-
lustolla.

AV

MH

Anna Minkkinen säätää Kattilahallin valoja 
Vanhojen tansseja varten.
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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 vaikuttamis-
ta sekä yleisön kiinnostuksen herättämistä ja ylläpitoa. Kurssin 
loppupuolen puhetaidetyöpajoissa työstettiin erilaisia puhetai-
de-esityksiä ja harjoiteltiin sanattoman viestinnän keinoja puhe-
taidetyössä. Kurssit päättyivät juonnettuihin puhetaidekavalka-
deihin, jotka sisälsivät muun muassa runonlausuntaa, monolo-
geja ja stand up -komiikkaa. 

Kolmannella kurssilla harjoiteltiin ihmissuhteisiin, opiskeluun ja 
työhön liittyviä vuorovaikutustaitoja. Opiskeltiin muun muassa 
keskustelu-, väittely- ja neuvottelutaitoa sekä erilaisissa haastat-
telutilanteissa tarvittavia taitoja. Tutkittiin myös ryhmädyna-
miikkaa, ryhmärooleja ja erilaisia osallistumisen tapoja. Kes-
keistä oli taito kuunnella ja taito erottaa havainnot ja tulkinnat 
toisistaan. Harjoiteltiin myös konfliktinratkaisua ja pohdittiin 
tunteiden viestimistä. 

Tarinankerrontakurssilla opiskeltiin sekä spontaania että val-
misteltua tarinankerrontaa. Kerrottiin erilaisia tarinoita oman 
elämän tarinoista fantasiaan, kansantaruista kauhuun, muistois-
ta vitseihin ja uutisista uniin. Tutkittiin faktan ja fiktion rajaa. 
Tarkasteltiin erilaisten kertojanäkökulmien vaikutusta tarinaan, 
kertojaan, kuulijaan ja yhteiskuntaan. Harjoiteltiin myös rik-
kaan kielen sekä erilaisten tyylien ja dramaturgisten rakenteiden 
käyttämistä tarinankerronnassa. Kurssin lopputyötarinoina ker-

PUHEILMAISU
rottiin esimerkiksi omista tai lainatuista teoksista muokattuja 
tarinoita sekä oman suvun ja perheen tarinoita. 

Puheilmaisun lopputyökurssilla tehtiin itsenäisiä päättötöitä. 
Erikoistumisopinnot toteutettiin yksin tai ryhmätyönä. Lop-
putyöntekijät valitsivat haluamansa puheilmaisun osa-alueen 
ja saivat siinä yksilöllistä ohjausta. Lopputöinä valmistui stand 
up -komiikkaa, erilaisia tekstintulkinnan ja tarinankerronnan 
esityksiä sekä kaksi audiovisuaalista työtä. Esityksiä tehtiin sekä 
koulun omiin että koulun ulkopuolisiin tiloihin.

Puheilmaisu-oppiaineeseen kuuluu myös puheviestinnän kurs-
si jännittäjille. PU7-kurssilla keskusteltiin puhumispelosta ja 
sen ilmenemismuodoista. Jännitystä ei voi poistaa, mutta sitä 
kohti voi mennä, siihen voi tutustua ja sen voi oppia jäsentä-
mään. Näin omaa jännitystä on mahdollista myös hallita. Kurs-
sin tavoitteena oli lisätä uskallusta ja tehdä töitä kohti puhu-
misrohkeutta. Teemaksi nousi: ”Esiintyä voi vaikka jännittää.” 
Tutkittiin jännitystietoa sekä tehtiin useita pieniä esiintymis- ja 
keskusteluharjoituksia. Keskeistä oli myös esiintymisen vuoro-
vaikutuksellisuus sekä erilaiset keinot hoitaa omaa vireytymis-
tä. Tavoitteena oli saada uusia positiivisia kokemuksia puhumi-
sesta. Lukuvuoden 2012–2013 ryhmä loi keskenään merkityk-
sellisen määrän uutta älyä ja rohkeutta.

Puheilmaisun ja filosofian yhteinen Puhu viisaasti -kurssi 
(PU8) on vakiinnuttanut paikkansa vuosittaisella suosiolla. 
Opiskelijat pääsivät harjoittelemaan kurssilla käsiteltyä retorii-
kan ja argumentoinnin teoriaa myös käytännössä. Opiskelijat 
valmistelivat ja toteuttivat pienryhmissä tai pareittain valitse-
mistaan aiheista keskusteluja ja väittelyitä. Kursseilla syntyi 
ensimmäisistä tunneista alkaen mielenkiintoisia keskusteluja 
viisaan puheen ominaispiirteistä.

Kallion lukion väittelykilpailu pidettiin marraskuussa 
2012. Väittelykilpailun voittivat Miro Apostolakis ja 
Ronja Salmi. Tiukan finaalin toinen pari oli Kalle Kei-
nonen ja Lauri Seppäläinen.

Kallion lukion perinteinen puhekilpailu pidettiin tammikuus-
sa 2013. Valmistelluista puheista ja ex tempore -puheista ra-

kentuneen kilpailun ensimmäisen sijan jakoivat Miro Apostolakis 
ja Niklas Baarman. Kolmannen palkinnon sai Marjaana Niemi-
nen. Yleisö äänesti omaksi suosikikseen Ellen Eljaalan.

Lukuvuonna 2011–2012 ensimmäistä kertaa päivänvalon nähnyt 
stand up -jousto sai tänä vuonna jatkoa. Hienoa! Lokakuisena 
perjantaina studioteatterissa esiintyi kymmenen koomikkoa. Kal-
liossa jalostuu PU2-kurssien jäljiltä uusi stand up -sukupolvi.

Puheilmaisun opiskelijoita esiintyi myös useissa koulun muissa 
tilaisuuksissa, muun muassa joulujuhlassa, Live 1.0 -klubilla, aa-
munavauksissa, avoimissa ovissa, Next Gate -messuilla, tammi-
kuun Iltakoulussa, vanhempainilloissa ja KYYRYn iltamissa.  

Puheilmaisun opiskelijat keikkailivat myös koulun ulkopuolisissa 
tilaisuuksissa. Esimerkiksi syyskuussa 2012 Marianne Susi ja Miro 
Apostolakis juonsivat Helsingin rehtoripäivät Finlandia-talossa. 
Helmikuussa 2012 Heidi Laakso ja Miro Apostolakis olivat mu-
kana Radio Helsingin historiallisessa Tämän puheen haluaisin 
kuulla -toivekonsertissa. Heidi ja Miro ottivat klassikoihin kantaa 
osana viisihenkistä raatia sekä tulkitsivat ääneen ne neljä puhetta, 
joista ei saatu äänitettä. Nelituntisen konsertin voi kuunnella edel-
leen Radio Helsingin kotisivuilta.

MH

PP

Puhekilpailun yleisön suosikki Ellen Eljaala.
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TANSSI
Vuoden 2012–2013 tanssin kursseilla on ollut kivaa, ja hiki 

on lentänyt. Oppilaiden taitotaso on ollut todella korkea ja 
motivaatio vähintäänkin katossa. Opiskelijat ovat olleet mukana 
erilaisissa koreografioissa ja työstäneet myös omia koreografioita. 
Olemme jokaisella tanssin kurssilla käyneet katsomassa yhden 
tanssiteoksen, ja opiskelijoille on muodostunut käsitys tanssista 
myös taidemuotona.

Tanssin ensimmäisellä kurssilla tutustuttiin tanssin perusele-
mentteihin (tila, aika, muoto, energia, dynamiikka). Liikeimpro-
visaatio, erilaiset liikekokeilut, rytmit, mielikuvat ja tanssisarjat 
olivat tapojamme tuottaa liikettä. Tutkimme, kuinka keho toi-
mii luovan ilmaisun välineenä. Tanssin ensimmäisellä kurssilla 
teimme ekskursioita Esplanadin puistoon, Hakaniemen torille ja 
Kallion kirjastoon. Tilankäytön ja liikkeiden muodon kautta teh-
dyt improvisaatiot herättivät ihmiset katsomaan ja ihastelemaan 
tanssijoiden energistä improvisaatiota. 

Akrobatia-kurssilla opettelimme kehonhallintaa ja ketteryyttä. 
Turvalliset tukiotteet takasivat sen, että jokainen sai kokeilla vai-
keitakin temppuja. Kuperkeikkojen, kärrynpyörien, käsinseison-
tojen, puoli- ja kokovolttien ja ihmispyramidien kautta perehdyt-
tiin akrobatian 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. 

Neljännellä kurssilla keskityimme koreografian tekemiseen. Tans-
siteoksen syntyprosessi tuli varmasti kaikille kurssilaisille jakson 
aikana tutuksi. Toisessa ja kolmannessa jaksossa valmistuivat suo-
situt oppilaskoreografiat. Koreografeina toimivat Albert Ihanus, 
Henna Karekari, Maaria Nuoranne, Roope Ryöppy, Julia Paaja-
nen, Rosa Salomaa, Amel Sihvonen ja Pietari Vappula. Tanssin 
3–4-kurssilla valmistui teos ”Back up singers”, joka oli yhteistyö- 
produktio ruotsin kurssin  ”Dans på svenska” kanssa. Vierailimme 

Back up singers -koreografialla lokakuussa Södra Latinin lukiossa 
Tukholmassa. Teos esitettiin myös koulumme yläsalissa. Koulum-
me opiskelija Melissa Jolma esitti soolon ”Odotan” (kor. Melissa 
Jolma ja Mirva Mäkinen) rehtoripäivillä Finlandia-talossa. 

Jazztanssin kurssilla harjoiteltiin erilaisia jazztanssisarjoja, ly-
hyistä lämmittelysarjoista pitkiin tanssillisiin sarjoihin. Teimme 
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 16  tanssin lukiodiplomia. Tanssikatsel-
mus järjestettiin huhtikuussa 2013 yläsalissa. Tanssin lukiodiplo-
min arvioitsijoina toimivat Giorgio Convertito, Satu Elovaara ja 
Mirva Mäkinen.

RN

RN

Koulumme 110-vuotisen taipaleen johdosta valmistui 
eri taideaineiden yhteistyön tuloksena teos ”Satakym-
menen” marraskuussa alasaliin. Produktio oli tanssin, 
musiikin, puvustuksen, lavastuksen ja valo- ja ääni-
tekniikan yhteistyö.
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Kallion lukion musiikin kursseilla kaikki pääsivät osallistu-
maan musiikin tekemiseen monipuolisesti lähtötasosta riip-

pumatta. Tekemisen tuoksinassa muistettiin kuitenkin myös poh-
tia vastaan tulleita musiikillisia ratkaisuja ja ilmiöitä.

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 opiske-
lija soitti useita eri instrumentteja ja lauloi.
 
Toisella kurssilla painotus oli suomalaisessa musiikissa, jonka 
avulla lähestyttiin musiikin ilmiöitä ja ominaisuuksia. Pohdittiin, 
mikä tekee musiikista hyvää ja huonoa. Tekeminen ja kokeilemi-
nen olivat pääroolissa. Harjoiteltiin omien pop-biisien säveltämis-
tä.
 
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 teemat liikkuivat mm. yö-
kerhon hämyssä, vanhanajan iltamissa, joissa meininki riistäytyi 
käsistä, sekä oman tulevaisuuden pohtimisessa.
 Viidennellä kurssilla valmisteltiin produktio, jossa opiskelijat vas-

tasivat itse kappaleiden valitsemisesta, sovittamisesta ja harjoitta-
misesta sekä konsertin käytännön järjestelyistä. Tämän vuoden 
produktiossa tulkittiin Disney-kappaleita uusin sovituksin.
 
Ensimmäisessä jaksossa lanseerattiin kirjallisen ilmaisun kanssa 
tyttöräp-kurssi, jossa lähestyttiin miesvaltaista hiphop-genreä 
naisnäkökulmasta. Kurssin alussa haettiin inspiraatiota Don 
Johnson Big Bandin studiolta, minkä jälkeen kurssilaiset keskit-
tyivät omien tekstien työstämiseen ja esittämiseen. Myös omia 
biittejä rakennettiin tai käytettiin livemuusikoita. Studioteatteris-
sa ja alasalissa pidettyjen keikkojen lisäksi osa räppäreistä esiintyi 
pitkin syksyä mm. Live 1.0 -klubilla, Kyyryn iltamissa ja Next 
Gate -messuilla.

Koulun kuoro lauloi populaari- ja kansanmusiikkia sekä klassista 
musiikkia eri maista. Kuoro esiintyi koulun juhlissa, vanhempain-

illoissa ja avoimissa ovissa sekä piti oman konsertin tammikuus-
sa. Kuoro oli mukana myös Satakymmenen-juhlaproduktiossa.

Musiikki oli merkittävässä osassa myös monien muiden 
taideaineiden produktioissa. Opiskelijoiden omia mu-

siikkiproduktioita kuultiin myös päivänavauksis-
sa, joustotunneilla sekä iltatilaisuuksissa niin 

koulussa kuin koulun ulkopuolellakin. Mu-
siikin lukiodiplomin suoritti kahdeksan 

opiskelijaa.

SATAKYMMENEN

Joukko Kallion lukion lavastajia, valo- ja ääniteknikoita, kuo-
rolaisia sekä musiikin opiskelijoita yhdisti syksyllä 2012 voi-
mansa koulun 110-vuotisjuhlan kunniaksi. ”Satakymmenen”-

niminen juhlateos valmistui marraskuun lopussa, ja sitä esitettiin 
viiden näytöksen verran koulun alasalissa. Esityksessä oli mukana 
lähes sata Kallion lukion opiskelijaa sekä ryhmä kuvanveistäjiä 
Helsingin kuvataidelukiosta. Ohjaavina opettajina toimivat Mirva 
Mäkinen, Aija Viita, Matias Harju ja Markus Sidoroff sekä Tuire 
Kannukene.

Abstraktin teoksen teemaksi valikoitui kallioperä ja sen muok-
kautuminen vuosisatojen saatossa. Esityksessä kuvattiin maail-
man syntyä, laavavirtaa, sulan aineksen kiteytymistä kiinteäksi, 
räjähdyksiä, nousuja ja tuhoja. Prosessi huipentui timantin hiou-
tumiseen. Kallioperässä tapahtuvat muutokset vertautuvat myös 
inhimilliseen kasvuun, joka on toisaalta elämän mittainen hidas 
prosessi. Kuitenkin siihen kuuluvat myös arvaamattomat, väkival-
taiset, nopeat ja kipeät käänteet. Muutos tarjoaa aina mahdolli-
suuden kasvuun.

Musiikin ja tanssin osalta teos rakentui soolojen sekä pienen lau-
luyhtyeen ja suuren kuoron vuorottelulle. Sävelletyn musiikin ja 
valmistettujen koreografioiden ohella esitys sisälsi paljon liikkeel-
listä ja äänellistä keksintää. Valo- ja ääniteknikot sekä lavastajat 
verhosivat tapahtuvan tanssin ja musiikin taianomaiseen hohtee-
seen. Luonto osallistui teokseen ensilumella, joka satoi runsaana 
kaupungin ylle. 

Teoksen taiteellinen ydin oli taidemuotojen välisessä vuorovaiku-
tuksessa sekä esiintyjien kyvyssä reagoida toistensa tekemiseen. 
”Satakymmenen” oli ennen kaikkea taiteiden välisen yhteistyön ja 
ystävyyden voimannäyte. Otteita esityksestä nähtiin vielä koulun 
joulujuhlassa Helsingin  työväenopiston juhlasalissa myöhemmin 
syksyllä.   
    Markus Sidoroff
 

Eero Leichner soittaa bassoa

Musiikilliset iltamat nostatti alasalin tunnelman kattoon. 
Aukeaman kuvat: Renja Nurmi

MUSIIKKI
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Taidemuseokäynneillä on kuvan tekemiseen saatu laajempaa vii-
tekenttää. Erilaisiin kuvakulttuureihin on tutustuttu muun mu-
assa Ateneumissa ja Kiasmassa.  Vierailukäyntejä on tehty myös 
Designmuseoon, kaupungin taidemuseoon Tennispalatsiin ja 
Design Forumiin.

”Oli ihan huippua käydä Ateneumissa ja Kiasmassa, sillä ul-
kopaikkakuntalaisena en ollut niissä aiemmin vieraillut.” Ella

”Ateneumin symbolismi-näyttely oli mielenkiintoisempi ja 
sain siitä enemmän irti kuin Kiasman taiteesta.” Laura

”Kun kävimme Kiasmassa, se muutti näkökulmani kuvatai-
teeseen. Se näytti minulle, että kuvataide voi olla hauskaa-
kin.” Ruut

Taidekuviin keskittyvällä kurssilla on vapaan taiteellisen työsken-
telyn ohessa tehty analyyttisemmin prosessikirjoja omasta oppi-
misesta. Kuvankäsittely on kaikille opiskelijoille ollut yhteinen 
oppimisen alue, jota on vielä päässyt syventämään kuvataiteen 
kolmannella kurssilla. 

”Kulttuurijuuri-juliste oli ehdottomasti lempityöni. Pidän 
kuvankäsittelystä ja työn tekeminen oli hauskaa.” Marianne

”Arvokasta-työn tekeminen oli myös mielenkiintoista, vaikka 
kuvankäsittelyohjelman käyttö oli vaikeaa. Mutta nyt opin 
sitäkin paremmin!” Noora

”Kuvankäsittely oli minulle uusi juttu ja sitä oli jännä 
kokeilla.” Hilla

Kuvataiteen toisella kurssilla pelattiin yhden aamupäivän ajan 
oppimispeliä nimeltä Kallion Stärä. Kurssilaiset kulkivat jouk-
kueina ympäri Kallion kaupunginosaa tutkien niin rakennustai-
detta, muotoilua, ympäristösuunnittelua kuin laajemmin alueen 
historiaa ja sen yhteiskunnallisia, ajankohtaisia teemoja. Apunaan 
pelaajilla oli tablettilaitteet, joiden avulla tehtävät suoritettiin ja 
joihin välittömästi saatiin myös palaute opettajilta. Peli ideana on 
kerätä matkan varrelta jalokiviä ja löytää pelin kirkkain timantti, 
Kallion Stärä. 

KUVATAIDE

Lähtökohtana kuvien tekemiselle on ollut oma henkilökoh-
tainen kuvailmaisu, mielikuvat, tunteet, omat tulkinnat ja 

ajatukset. Erilaiset kuvan tekemisen tavat ja tekniikat ovat tulleet 
tutuiksi. Tänä vuonna kuvataideluokassa on perinteisesti maalat-
tu, piirretty, tehty savitöitä, valmistettu naamioita ja käsinukkeja 
tai kokeiltu epätavallisia kuvan tekemisen keinoja, kuten kenkien 
tuunaamista. 

”Yleensä en pidä kuvaamataidosta, mutta oli jotenkin ihanaa, 
kun sai tehdä juttuja, johon omat taidot riittivät. Ensimmäi-
sen tunnin jälkeen asenne vaihtui positiivisemmaksi. Opin 
ehkä sellaista, ettei tarvitse olla itselle niin kriittinen.” Ella

”Olen oppinut tällä kurssilla mm. värioppia. Kurssi on myös 
avannut uusia ulottuvuuksia muotokielellä ilmaisuun.”  Aada

”Painotin töissäni mielikuvituksellisuutta ja halusin eritoten 
juuri uskaltaa leikkiä sillä. Värit, aiheet, muodot ja materiaa-
lit - estottomasti lähdin niitä kokeilemaan.” Vesta

”Maalaus on yllättävän rentouttavaa. Innostuin ajatuksesta, 
että voisin ruveta maalaamaan koeviikkoina poistaakseni 
stressiä.” Ruut 

Syksyn alussa osallistuttiin kahden ryhmän kanssa World Design 
Capital -tapahtumaan Knit´n´Tag, jossa Vanhan kirkkopuiston 
puihin valmistui useita kymmeniä taideteoksia langasta. Kallion 
lukiolla oli kaksi puuta puettavana, ja kalliolaisten Älä pelkää, älä 
palele! -teema sai mukavaa huomiota mediassa. 

Kuvataiteen toisella kurssilla tehtiin pienoismalleja unelmien 
kodeista. Vasemmalla on Aino Kapasen mielikuvituksellinen in-
teriööri. QR-koodi vie koulun nettisivujen galleriaan, missä voi 
tarkemmin tutustua kurssilaisten luomuksiin. Toisesta ruutukoo-
dista pääsee katsomaan, minkälaista neulegrafittia ensimmäisellä 
kurssilla tehtiin World Design Capital -tapahtumassa Knit´n´Tag.

AV

Pelillisyyteen perustuvaa pedagogiikkaa on kokeiltu Kallion luki-
ossa useaan otteeseen. Stadin Stärä-pelikonseptin myötä koulu on 
mukana kansainvälisessä We.Learn.It -hankkeessa, jossa tarkoi-
tuksena on jakaa kokemuksia uusista, innovatiivisista oppimisen 
tavoista ympäri Eurooppaa. Qr-koodin kautta pääsee tutustumaan  
hankkeeseen tarkemmin.

Kuvataiteen lukiodiplomeja valmistui tänä vuonna viisi, ja niiden 
näyttely pidettiin joulukuussa koulun toisessa kerroksessa. Lisäksi 
valmistui useita kuvataiteen lopputöitä pitkin vuotta. Erilaisia ku-
vataidenäyttelyitä on säännöllisesti pidetty esillä ruokalan seinällä 
ja käytävällä.

Graafisen suunnittelun kurssilla suunniteltiin syksyllä 2012 
Kallion lukiolle oma logo ja graafinen ilme. Kahdentoista 

opiskelijan joukko ideoi pienryhmissä erilaisia versioita koulun 
omasta brändistä, sen logosta sekä juliste- ja lehtimainospohjis-
ta. Ideat esiteltiin arvovaltaiselle raadille, jossa edustettuina olivat 
niin koulun johto, oppilaskunta kuin graafisen alan ammattilaiset. 
Paras ehdotus valittiin, ja se hiottiin yhteisvoimin valmiiksi sopi-
vasti koulun 110-vuotisjuhlaviikolle, jolloin nuorten suunnittelma 
visuaalinen kokonaisuus julkistettiin koko koululle. Lähtökohta 
logolle löydettiin koulun ala-aulan ikkunakuviosta.  

Graafisen ilmeen suunnittelivat opiskelijat Venla Anttila, Samu-
li De Pascale, Rosa Frauenknecht, Riikka Isotalo, Juulia Jokinen, 
Vilma Kantanen, Kalle Keinonen, Anna Laine, Priska Natri, Renja 
Nurmi, Karin Pantieri ja Karoliina Sorjonen.  Ohjaavina opettaji-
na toimivat Riku Alkio ja Aija Viita. 

Erityiskiitos konsultoinnista suunnittelija Olli Sirénille ja markki-
nointiviestintätoimisto N2:lle!

KALLION LUKION LOGO 
JA GRAAFINEN ILME

LE
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KALLION LUKION 
YLIOPPILASJUHLA

5.12.2012
klo 15.00

LAKITETTAVAT SAAPUVAT

REHTORIN PUHE
Helena Helenius-Lamminparras

KALLION LUKION KUORO
johtajana Matias Harju
kuoron valmentanut Markus Sidoroff
Elvis istuu oikealla
säv.ja san. Olavi Uusivirta
sov. Markus Sidoroff

YLIOPPILASTODISTUSTEN, LUKION
PÄÄTTÖTODISTUSTEN JA LUKIODIPLOMIEN
JAKAMINEN

YLIOPPILAAKSI JULISTAMINEN

GAUDEAMUS IGITUR

REHTORIN PUHE UUSILLE YLIOPPILAILLE

Cloud Patterns
säv. Nancy Gustavson
The Sound of Music
säv.Richard Rogers
Sov. Deborah Friou
ylioppilas Marjaana Hulkko, harppu

STIPENDIEN JAKAMINEN

Stockholm i natt
säv. ja san. Niclas Frisk, Andreas Mattson
& Peter Jöback
ylioppilas Elefteria Apostolidou, laulu
Toomas Keski-Säntti, piano

YLIOPPILAAN PUHE
Ronja Salmi

MAAMME

YLIOPPILAAT POISTUVAT

Kallion lukion alasalissa
Porthaninkatu 15

00530 Helsinki

Kallion yhteiskoulu -säätiön lahjoittamat stipendit saivat seuraavat 
ylioppilaat:
Marjaana Hulkko (erinomaisesta menestyksestä kielten opinnoissa 
sekä erinomaisesta yleisestä menestymisestä) 

Hyvästä menestyksestä taideopinnoissa saivat stipendin    
seuraavat ylioppilaat:
Ronja Koivukangas (teatteri)
Sirja Eskelinen (media, kuvataide, lavastus)
Nelli Kampman (media sekä ansiokas toiminta koulun    
studia generalia -ryhmässä)
Nana Stenius (puheilmaisu)

Kallion yhteiskoulun ystävät ry:n (KYYRYN) lahjoittamat stipendit 
hyvästä menestyksestä lukio-opinnoissa saivat seuraavat ylioppilaat: 
Milla Piiroinen, Ylva Junila ja Terhi Mäkinen.

Akateemisen kirjakaupan lahjoittaman stipendin sai Jannika Lalu 
(kirjallinen ilmaisu).

Handelsbankenin lahjoittaman stipendin saivat Sonja Sinisalo (yhtei-
söllisyydestä sekä menestymisestä puheilmaisun ja median opinnois-
sa) ja Anssi Vilpponen (menestyksestä musiikin opinnoissa).

Helsingin Kirjamessujen lahjoittaman stipendin sai Ronja Salmi (erin-
omaisesta menestymisestä kirjallisessa ilmaisussa sekä laaja-alaisista 
taiteellisista ansioista).

  Apostolidou Elefteria
   Eskelinen Sirja Ilona
   Hanhela Heidi Ilona Kirsikka
   Havaste Karoliina Amanda
   Huhtala Suzanna Patricia
   Hulkko Marjaana Satu Talvikki
   Junila Ylva
   Juusola Mari Paju Johanna
   Kampman Nelli Vivica
   Kirvesmäki Juho Kristian
   Koivukangas Ronja Anniina
   Lalu Christa Jannika Lauriina
   Laurila Kaija Kukka
   Lehtiranta Jarkko Jouni Samuli
   Linder Hildamaija

   Mäkinen Terhi Pauliina
   Ojola Veera Maria
   Piiroinen Milla Maria
   Raatikainen Jesse Jonathan
   Rikanniemi Kanerva Anna Marjatta
   Salmi Ronja Elsa Illusia
   Seppälä Minerva Liisa Xenia
   Sinisalo Sonja Cecilia
   Snellman Veera Sofia
   Stenius Nana-Maria Petronella
   Sunila Sanni Tuula Johanna
   Tarvonen Ella Eveliina
   Vehmainen Henrika Ria Maaria
   Venho Pihla Liisa
   Vilpponen Anssi Ilari Aleksis

 5.12.2012 valmistuneet

Stipendien saajat 5.12.2012

Arvoisa rehtori,
kunnioitetut opettajat, 

rakkaat ystävät ja vanhemmat.
Hyvät ylioppilastoverit, 

Matalapaineen aikaan kouluumme kulkeutuu Meiran kah-
vipaahtimon, tuoreen kahvintuoksu. Tuoksu on lämmin, 
tumma ja ystävällinen. Kun astuin ensimmäisen kerran 
koulumme kiviseen aulaan, tuo jauhettujen kahvipapujen 
aromi tervehti minua sydämellisesti. 
Tuoksusta tiesin tulleeni kotiin. 

Koti ei kuitenkaan ole yksittäinen asia. Koti on asioidensa 
summa. Minulle kotiin, Kallioon, kuuluu tuo tuoksu ja ne 
loputtomat, valuvat, lintsatut päivät oppilaskunnan huo-
neen sohvalla. Anteeksi siitä. 
Toisaalta kotiin kuuluvat myös ne kiihdyttävät oppitunnit, 
joiden aiheista halusin keskustella vielä monta viikkoa. 
Kiitos siitä. 

On mahdotonta sanoa, minkälainen koti Kallio on meille 
kaikille. Meistä jokainen valmistuva on istunut eri pulpe-
tissa niillä kiihdyttävillä oppitunneilla ja nähnyt luokka-
huoneen omin silmin. Katseiden suunnista muodostuvassa 
verkostossa, näkökulmien risteyskohdissa, on iso osa kotia. 
Kodin ydin on katseiden kohtaamisessa. 

Sanotaan, että koti on paikka, jonne voi palata. Mutta yh-
deksäntoistavuotiaalle, nyt valmistuvalle ylioppilaalle, koti 
on paikka, josta lähteä. 
Me olemme nyt lähdössä. Se on aika pelottavaa. 
Tulevaisuus on aika pelottavaa. 

Eikä ihme. Juuri nyt tulevaisuus näyttää aika synkältä. 

Tällä hetkellä trendikkäintä kirjallisuutta ovat dystopiaker-
tomukset. Dystopia on utopian vastakohta, pessimistinen ja 
toivoton näkemys tulevaisuudesta. Dystopialle on tilausta, 
koska ilmassa on pelottelua. Pelon voi melkein haistaa. 

Eurokriisi, eläkepommi, 30 000 syrjäytynyttä nuorta. Ra-
pautuva hyvinvointivaltio, levoton Itä ja  horjuva Eurooppa. 
Huolestumisen aiheita on juuri niin paljon, kuin osaamme, 
tiedämme, niitä nimetä. Tiedämme tuhansia uhkia, ja siksi 
meitä pelottaa.  

En aio sanoa, että tieto lisää tuskaa. Mutta sanon, että tieto 
lisää pelkoa. 

Pelolla taas on lamauttava vaikutus. Minun dystopiani on-
kin tiedon hyökyaalto ja rannalla seisovat, pelosta jähmet-
tyneet ihmiset. 

Rakkaat ystävät, älkää jääkö rannalle. Älkää antako pelon 
upottaa teitä rantahiekkaan, niin että merivesi huuhtoo tei-
dän ylitsenne. Aalto hioo vuosien kuluessa kulmat ja sär-
mät, jättäen jälkeensä vain pyöreitä pikkukiviä. 

Minä tiedän, että pelottaa. Mutta vain myrskyn silmässä voi 
vaikuttaa sen kulkusuuntaan. 

Tiedosta riippumatta, annetusta datasta piittaamatta, us-
kaltakaa nousta paikoiltanne. Uskaltakaa nousta ja kohdata 
katseet, kohdata haasteet, jotka teille esitetään.  
Uskaltakaa nousta myrskyn selkään. Siitäkin huolimatta, 
että olette hetkessä tyhmiä. Muistakaa, että fakta on fakta 
vain niin kauan, kunnes toisin todistetaan. 
Siis todistakaa vastaan. Ja todistakaa vastaan sitä yleistä 
tietoa, jonka perusteella päivittäin toimimme toistemme 
kanssa. 
Toimikaa toisin. 

Rohkeus kun ei riipu tiedosta. Rohkeus riippuu sydämestä. 
Ja vain rohkeudella dystopia jää kirjallisuudenlajiksi. 

Kun astuin ensimmäisen kerran koulumme kiviseen au-
laan, minua pelotti. Pelotti kohdata katseet, minulle esitetyt 
haasteet. Tiedon mykistävä hyökyaalto. En arvannut, että 
raskaiden ovien takana odotti tummapaahtoinen kodin 
tuoksu. Ja että kodissa ei ole mitään pelättävää. 

Yhdeksäntoistavuotiaalle, juuri valmistuneelle, koti on 
paikka josta lähteä. Mutta kun lähtee kodista, joka on ra-
kennettu Kalliolle kukkulalle, saa ottaa jotain mukaansa: 
rohkeutensa. 

Rakkaat ystävät, lähdön hetkellä minua puhuttelee runoilija 
Edith Södergran:

 ”Tahdon seisoa 
 tulevaisuuden rajalla 
 ja huutaa: 
 Ei pelota!”

     
Ronja Salmi 

YLIOPPILAAN PUHE
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Tapahtumia ja toimintaa

PÄIVÄNAVAUKSET, JOUSTOT 
JA KATSOMUKSELLISET 

TILAISUUDET 

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

ja toteuttamia. Päivänavausten koordinaattorina on toiminut 
lehtori Matias Harju. 

Myös Kallion seurakunta on järjestänyt muutaman päivän-
avauksen. Yhdessä seurakunnan kanssa on suunniteltu myös 
joulu- ja kevätkirkko.  Niiden vaihtoehtoina ovat olleet et-
tilaisuudet, joista on vastannut elämänkatsomustiedon opet-
taja Ukri Pulliainen.

Perjantaisin klo 12–13 on ollut joustotunti. Joustotunnilla 
kouluyhteisö on saanut nauttia opiskelijoiden esityksistä: 
teatterin, puheilmaisun, tanssin tai musiikin produktioista.

LIIKUNNALLINEN LUKUVUOSI

Lukuvuosi 2012–2013 oli Kallion lukiossa varsin liikunnalli-
nen. Syyslukukausi saatiin vauhtiin jo perinteeksi muodostu-

neella koko koulun liikuntailtapäivällä, joka järjestettiin syyskuun 
alussa. Tänä vuonna lajivalikoimaan kuuluivat uinti, jalkapallo, 
pesäpallo, keilaus, kiipeily, tanssi sekä kävely. Onnistuneen päivän 
kruunasi hieno syyssää.

Kevätlukukausi alkoi sekin liukkaasti: rusettiluistelu Brahen ken-
tällä tammikuun talvisena perjantaina liikutti kalliolaisia muka-
vien jääleikkien merkeissä. Oppilaskunnan järjestämä ohjelma ja 
kuuma mehu toivat lämpöä talviseen tapahtumaan.

Torstaina 21.3.2013 vietimme etukäteen kansainvälistä Earth 
Hour 2013-tapahtumaa. Ruokavälitunnilla yli sata opiskelijaa ja 
muutama opettaja muodostivat yhdessä koulun kentälle tekstin 
”Kallio Hour 2013”. 

LE

Opin nopeasti, että parhaan päivänavauskoke-
muksen voi saada vain sanomalla ”kyllä”. Kun 

pohdin, lähtisinkö viisi minuuttia aiemmin kotoa 
ehtiäkseni päivänavaukseen, vastaus on kyllä. Ih-
misten valuessa ylimmistä kerroksista kohti aulaa 
ja alasalia jännitän hieman esiintyjän puolesta: 
villi ulvonta ja kiihtyvä taputus kannustavat ehkä 
ensimmäistä kertaa esiintyvää kanssaopiskelijaa ja 
saavat ainakin minut hymyilemään hilpeästi. Odo-
tukset ovat korkealla, mutta se ei tarkoita, että odot-
taisimme loppuun asti hiottuja viulukonserttoja ja 
repliikilleen tarkkoja teatteriperformansseja. Ei tar-
vitse osata esittää Finlandia-palkinnon arvoisia ru-
noelmia tai akrobatiaa vain yhden köyden varassa. 
Mielenkiintoisempaa on nähdä ja kokea jotain me-
tafyysisempää: itsensä voittamista, rohkaistumista, 
ajatusten herättämistä ja heräämistä sekä kollektii-
vista myhäilyä ja hykertelyä. Joskus poistun salista 
jopa liikuttuneena ja tunnen maailman olevan hitu-
sen parempi paikka kuin kuvittelin. 

Muiden onnistumiset ja kokeilut inspiroivat kokei-
lemaan itsekin jotain uutta. Innostavaa on myös 
se, kun joku on keksinyt jotain, mitä en olisi iki-
maailmassa itse tajunnut tehdä. Päivänavauksissa 
on siis huikeasti mahdollisuuksia, eikä ainoastaan 
lavaesiintyjän osalta. Esityksiin kuuluu vahvasti 
myös muita tekijöitä, kuten valo- ja äänitekniikkaa 
ja lavastusta. Jokaiseen noin varttitunnin show’hun 
on tarvittu monen ihmisen aikaa, panosta ja yhteis-
työtä. 

Ehkä arvokkainta onkin se, että meille kalliolaisille 
on tarjolla näin helposti lähestyttävä foorumi, sillä 
missä muualla nuoret voivat esittää tällä hetkellä 
huimaa suosiota nauttivaa stand-upia tai rohkeaa 
itämaista tanssia? Entäpä nuoret muusikonalut: 
ikä ei iltaisin riitä ravintoloihin, mutta samanlaisen 
hämyisän ja rennon tunnelman voi saavuttaa alasa-
lissa. Tänä vuonna olenkin ylpeä ekavuosikurssilai-
sista, jotka ovat omaksuneet päivänavausrutiinin ja 
uskaltautuneet itsekin lavalle. Koen päivänavaukset 
kaiken kaikkiaan merkittäväksi osaksi koulumme 
yhteishenkeä ja sisäistä imagoa, niillä on niin pal-
jon tarjottavaa jopa opettajille.

    
   Siiri Pirjamo

ASIANTUNTIJAVIERAILIJOITA

Koulussamme vieraili lukuvuoden aikana eri alojen asiantun-
tijoita. Ravitsemusterapeutti Olli Ilander kävi puhumassa 

23.10.2012 ro-tunnilla terveellisten ruokailutottumusten merki-
tyksestä. Tammikuussa 22.1.2013 tietokirjailija, yhteiskuntatie-
teiden tohtori Johanna Hurtig vieraili koulussamme. Hän puhui 
aiheesta Uskonnolliseen yhteisöön sijoittuva väkivalta – tutki-
muksen eettiset jännitteet. Viidennen jakson ro-tunnilla 23.4. 
järjestettiin toisen vuosikurssin opiskelijoille suunnattu luento- ja 
keskustelutilaisuus alasalissa. Tilaisuuden aiheena oli Seksuaa-
lisuus osana ihmistä. Vieraana oli seksologi, erityisasiantuntija 
Maaret Kallio Väestöliitosta. 

Toukokuussa oli edessä liikunnallisen lukuvuoden viimeinen 
koitos, Tyttöjen kymppi, joka juostiin Naisten kympin yhteydessä 
toukokuun viimeisenä sunnuntaina. Kahdeksan opiskelijatyttöä 
ja viisi naisopettajaa taivalsi 10 km Helsingin kauniissa maise-
missa nauttien mahtavasta liikuntatapahtumasta ja tunnelmasta, 
jonka tuhannet reitin varrelle kerääntyneet kannustajat saivat ai-
kaan. Maalissa kaikki olivat voittaneet itsensä!
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NÄIN TEHDÄÄN STUDIA GENERALIA

Jossain vaiheessa kanslistikin varmasti kyllästyy siihen, että 
olemme jatkuvasti lainaamassa joko avaimia, sinitarraa tai sak-

sia. Ryysäämme neukkariin tarjottimien kanssa, jätämme kahvi-
kupit tiskaamatta ja myöhästymme tunneilta. Joskus roikumme 
koululla iltakuuteen saamatta aikaiseksi käytännössä yhtään mi-
tään. Tästä sählingistä ja ajoittaisesta turhautumisesta olisi tarkoi-
tus syntyä tunnin mittainen haastattelu jostakusta meitä ja toivot-
tavasti muitakin kiinnostavasta henkilöstä. Se, mitä lavalla näkyy, 
on vain loppuhuipennus, kun pitkä prosessi tulee päätökseen.

Valmistelut alkavat siitä, kun mietimme, kenet haluaisimme 
vieraaksi. Hullujakin ideoita kannattaa heittää, sillä ne saatta-
vat toteutua. Sitten toivotaan, että haluamamme tyyppi a) vastaa 
puhelimeen b) suostuu tulemaan vastailemaan kysymyksiimme 
donitsipalkalla. Kun vieras varmistuu, alkaa taustatyö ja raivoisa 
googlaaminen. Haastattelua koskevista ensimmäisistä muistiinpa-
noista ei kukaan ota selvää. Ne ovat muutaman sanan listoja isoin 
kirjaimin kirjoitettuna, joissa on kysymysmerkkejä, huutomerkke-
jä ja todella paljon pisteitä. Kelaksi kutsuttu asiakirja alkaa pikku-
hiljaa jalostua, jolloin siitä tulee ”pihvi”. Välillä hyvistäkin ideoista 
joudutaan luopumaan, jos ne eivät enää istu haastattelun kaareen 
tai tematiikkaan. Pelkän kysymyksenasettelun lisäksi joudutaan 
miettimään ihmisen persoonaa ja hänen mahdollisia vastauksi-
aan, puhetapaansa ja esiintymiskokemuksen määrää. Millä ky-
symyksillä aloitetaan haastattelu ja viritetään vieras tunnelmaan, 
miten saamme hänet kertomaan juuri sen anekdootin, jonka ha-
luamme yleisölle jakaa? Mitä jatkokysymyksiä mihinkin aiheeseen 
saatetaan joutua tekemään? Mitä jos aikaa on liikaa tai liian vähän? 
Haastattelua joudutaan rakentamaan siis koko tapahtuman tuotta-

misen kannalta. Tietysti kaikkeen ei voi varautua:  vieras  saattaa-
kin yhtäkkiä nousta seisomaan ja kertoa tarinan takapuolestaan, 
kuten ensimmäisessä Studiassa, jossa olin mukana.

Prosessin parhaita hetkiä ovat ehdottomasti sellaiset, joita joku 
voisi kutsua flow-tilaksi. Joku heittää idean, toinen lisää siihen jo-
tain, kolmas tarkentaa ajatusta ja neljäs muotoilee siitä kysymyk-
sen. Ja Riitta korjaa kieliopilliset puutteet. Jotta saamme aikaan 
keskustelua lavalla, tarvitsemme ensin keskustelua kulisseissa. 
Välillä neuvottelutilassa on koettu todella intensiivisiä työtunteja, 
on liikututtu ja ärsyynnytty, mutta myös naurettu hervottomasti. 
Flow-tilaksi kutsuisin siis myös niitä päiviä, kun joku on suivaan-
tunut jostain artikkelista, ajankohtaisohjelmasta tai lausunnosta 
ja sitten sitä puidaan koko joukolla huomaamatta ajan kulkua. 
Ehkä oikeastaan antoisimpia keskusteluja ovat juuri ne, joiden 
aikana ruodimme jotain ajankohtaista aihetta eikä varsinainen 
haastattelu edisty lainkaan. 

Eeppiseksi yhteenvedoksi sanoisinkin, että hedelmällisintä koko 
prosessissa on kuunteleminen, kysyminen ja kyseenalaistaminen. 
Kulisseissa käyty keskustelu on antanut uutta perspektiiviä asioi-
hin, ja uskon, että jalostuneempi rekonstruktio siitä stagella tar-
joaa yleisölle samanlaisia ahaa-elämyksiä ja rohkaisee nostamaan 
kissan pöydälle ja ottamaan kantaa.

Lukuvuonna 2012–2013 Studia Generalia -luentosarjan vieraina 
olivat kirjalija Pirkko Saisio, laulaja-lauluntekijä Mariska sekä oh-
jaaja Susanna Helke.
    Minja Orava 

MO

Studia generalian vieraana laulaja-lauluntekijä Mariska, 
haastattelijoina Tua Holappa ja Alli Wartiovaara. 

KIRJOITUSKILPAILU

Kallion lukion vuotuinen kirjoituskilpailu avattiin 6.11. Teks-
tien viimeinen palautuspäivä oli 4.12. Kilpailussa oli totut-

tuun tapaan kaksi sarjaa: proosa- ja draamatekstien sarja sekä 
lyriikan sarja. Aiheena oli Muisti. Palkinnot jaettiin joulujuhlassa 
21.12. Kilpailun raatiin kuuluivat rehtori Helena Helenius-Lam-
minparras, lehtori Ari-Pekka Niemi, lehtori Liisa Rantamäki ja 
opettaja Tiina Rintala. Rahapalkinnot kirjoituskilpailuun lahjoitti 
KYYRY (Kallion yhteiskoulun ystävät ry).

 Proosasarja

 Voittaja: Alli Wartiovaara
 Toinen sija: Aurora Salmi
 Kolmas sija: Reeta Suvanto

 Lyriikkasarja

 Voittaja: Sonja Ojala
 Toinen sija: Senja Rajalin
 Kolmas sija (jaettu): Anna Carlson ja Oona Kujala  

 VIHREÄ LIPPU

Vihreä lippu on päiväkotien, koulujen, oppilaitosten sekä 
lasten ja nuorten vapaa-ajan toimijoiden kestävän kehityk-

sen ohjelma. Ohjelman kriteerit täyttävä osallistuja saa ohjelman 
tunnuksena toimivan vihreän lipun käyttöoikeuden. Käytännössä 
ohjelma näkyy kestävää kehitystä, kierrätystä ja ympäristönsuoje-
lua aktiivisesti edistävänä toimintana koulun arjessa. Vihreä lippu 
-toimintaa Kallion lukiossa toteuttaa joukko opiskelijoita muuta-
man opettajan avustuksella.

Kallion lukion Vihreä lippu -ryhmä on jatkanut työskentelyään 
lajittelun ja kierrättämisen edistämiseksi koulussa lukuvuonna 
2012–2013. Olemme toteuttaneet sekä syys- että kevätlukukau-
della perinteiset tavaranvaihtopäivät koeviikon yhteydessä. Lisäk-
si olemme keksineet uudenlaisia toimintamuotoja: olemme parin 
viikon välein alkaneet pitää ”biojätteettömiä päiviä”, eli pyrkineet 
kampanjoimaan ruokalassa sen puolesta, ettei ruokaa heitettäisi 
niin paljon pois. Olemme myös kokoontuneet Helsingin kuvatai-
delukion, Alppilan lukion ja Itäkeskuksen lukion Vihreän lipun 
edustajien kanssa ideoimaan kampuskoulujen ryhmien yhteis-
toimintaa. Koulu on saanut tänä lukuvuonna oikeuden käyttää 
kestävää vihreää lippua, mikä on tärkeä saavutus ja osoitus pitkä-
kestoisesta Vihreä lippu -toiminnasta. Toivottavasti saamme myös 
konkreettisesti pitää tämän vihreän lipun, eikä joku esimerkiksi 
keksi jälleen kerran varastaa sitä.
    Tuuli Savela
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PALA KALLION LUKION HISTORIAA

Kallion lukion aulat ovat vaikuttavia. Ne houkuttelevat pysäh-
tymään ja ihailemaan. Kuuluisa arkkitehti piti erityisen tär-

keänä vuonna 1928 valmistuneen koulurakennuksen kauneutta ja 
viihtyisyyttä ja ikään kuin kohottavaa tunnelmaa. Hän valvoi, että 
niin lasimaalauksien kuin puisten seinäkoristeidenkin työ oli erit-
täin taidokasta. Entisten rehtoreiden mukaan hän kävi jopa ihai-
lemassa niitä myöhemmin. Minusta tuntuu, että hän on vieläkin 
läsnä, kun aulojen akustiikkaa hyödynnetään esityksissä ja talon 
kauniita yksityiskohtia tutkitaan.

Tulin Kallion yhteiskouluun äidinkielen ja kirjallisuuden opetta-
jaksi vuonna 1973. Nuori opettaja huomasi heti olevansa keskel-
lä yhteistä toimintaa oppituntein ohessa. Järjestettiin teemailtoja, 
kuoron konsertteja, näytelmiä, teatteri-iltoja ja tietysti perinteisiin 
juhliin panostettiin. Myös opettajat esiintyivät niin kuin nykypäi-
vänäkin. Olen saanut olla järjestämässä 75-vuotisjuhlia, 90-vuotis-
juhlia sekä 100-vuotisjuhlia. Kaikkiin on kuulunut monia erilaisia 
tilaisuuksia ympäri kaupunkia. Ikimuistoiset pääjuhlat on vietetty 
Finlandia-talossa. 

Kallion lukion vaiheita muisteltiin viime syksynä kokonaisen 
viikon ajan. Silloin tuli 110 vuotta koulun perustamisesta. Van-
himpana muistelijana sain mahdollisuuden alkaa vähän kauem-
paa. Ensimmäisen opettajavuoteni mieleenpainuvin teinibileiden 
valvontakokemus oli Hurriganes-yhtyeen vierailu koulussamme. 
Abitytöt olivat ylpeinä  käyneet kertomassa, että he tuntevat kal-
liolaisen bändin, joka  on tosi  suosittu. Se oli harvinaisen totta.

Meillä oli bileissä sellainen käytäntö, että jokainen sai tuoda yh-
den kaverin, josta myös vastasi. Illalla alkoi oven täydeltä lappaa 
pieniä tyttöjä lähes aikuisine kavereineen, joita he tuskin tunsi-
vat.  Onneksi  järjestysmiehemme olivat kookkaita, rauhallisia 
ja päättäväisiä abeja. Luokalle jäämisestä voi joskus olla hyötyä. 
Vanhempi kollega totesi heti, että ”iäkkäimmät teinit” on neu-
voteltava ulos, olihan kyseessä yksityistilaisuus. Olisi historian 
vääristelyä muistaa, että neuvottelu sujui rähinöittä ja uhkailuitta. 
Se kuitenkin onnistui. Salissa oli mahtava tunnelma ja volyymi. 
Yleisö oli haltioissaan.

Naapuri soitti poliisit paikalle. Kuulin, että niin oli käynyt en-
nenkin. Poliiseja kiinnosti lähinnä se, milloin lopetamme. He 
totesivat, että väkeä oli tosi paljon, mutta järjestys tuntui olevan 
melko hyvä. Kokenut valvoja kohotti kulmakarvojaan ja oli val-
mis selittämään, mutta poliisit vetivät yllättäen käden lippaan ja 
poistuivat. Tehtävä oli suoritettu. He lupasivat tulla takaisin, jos 
tarve vaatii. Onneksi ei vaatinut.

Rokki soi kutsuvasti ja lipunmyyjätytöt toivat onnellisina kassa-
lippaan lukon taakse turvaan. Jos silloin kohtalotar olisi kertonut, 
että 30 vuoden kuluttua Suomen kansa katselee tästä yhtyeestä 
tehtyä elokuvaa, jossa Kallion lukion entiset oppilaat ovat kaikissa 
päärooleissa, olisin sanonut: ”Vähän rajaa.” Mutta kuinkas sitten 
kävikään?
    Tuire Lukkarinen

Kallion lukion 110-juhlaviikkoa vie-
tettiin 12.–16.11.2012. Koko koulun 

yhteiseen kakkukahvitilaisuuteen ja kou-
lun uuden visuaalisen ilmeen julkistami-
seen päättyneen viikon päivänavaukset 
käsittelivät Kallion lukion historiaa ja 
merkitystä eri näkökulmista. Aamujen 
puhujina olivat rehtori Helena Helenius-
Lamminparras, näyttelijä-ohjaaja Lauri 
Nurkse, näyttelijät Iina ja Minka Kuusto-
nen, apulaisrehtori Jari Aalto sekä senio-
rilehtori Tuire Lukkarinen.

KALLION LUKIO 
110 VUOTTA

Satakymmenen
Soolo: Maija Koivistoinen ja Taru Tammi

Kuluma
Käsikirjoitus, ohjaus, kuvaus, leikkaus: 
Sirja Eskelinen, Sonja Sinisalo, ME4, 
ohjaava opettaja Timo Wright

Kuluma-teos on valittu DocPoint-dokumenttielokuvafesti vaalin 
opiskelijatyösarjaan tammikuussa 2013.

Satakymmenen
Otteita Kallion lukion juhlaesityksestä. 
Kuoroa johtaa Markus Sidoroff
säv. ja sov. Markus Sidoroff

Tanssiryhmä, musiikkiryhmä, kuoro, lavastaja-puvustajat, valo-
suunnittelijat
Ohjaavat opettajat: Mirva Mäkinen, Markus Sidoroff,  Matias 
Harju, Aija Viita, Giorgio Convertito ja Tuire Kannukene

Varpunen jouluaamuna
Yhteislaulu

Lapsuuteni puut
Ella Snellman ja Lotta Pohjola, PU2, 
ohjaava opettaja: Sampo Harju
(tekstit: Daniil Harms, Kaarina Helakisa, Eino Leino, Edith Söder-
gran)

Ketun joululaulu
Säv. Mia Helander
San. Kanteletar
Sov. Matias Harju / Jussi Chydenius, Mia Helander, Hannu Lepola
Joulun keikkaputki (MU16), ohjaava opettaja Matias Harju

Kallion lukion kirjoituskilpailun 2012 palkintojen 
jako
Kirjoituskilpailun teema on Muisti. 
Palkinnot jakaa rehtori Helena Helenius-Lamminparras.

Remember the Time 
Säv. ja san. Michael Jackson, Edward Riley, Bernard Belle
Joulun keikkaputki

W.T.P.
Koreografia: Henna Karekari
Tanssijat: Johnsson Karoliina, Karekari Henna, Koskelo Erkka, 
Riekkinen Jere, Heidi Laakso, Linnea Parkkonen, Mirkka Ollila

Musiikki: House of Pain - Jump around, Chris Brown ft   
Tyga & Kevin McCall - Deuces, Wiley - Heatwave
Ohjaavat opettajat: Mirva Mäkinen ja Giorgio Convertito

Christmas is all around me 
Säv. ja san. Reg Presley 
Joulun keikkaputki

 

Piirileikit pääkoulun alasalissa heti ju
hlan jälkeen. 

Tule tanssimaan Joulun keikkaputken

tahdittamana!

KALLION LUKION 
JOULUJUHLA 

2012

Työväenopiston juhlasali, 
21.12. klo 15.00

LEKakkukahvit portaikossa
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STADIN STÄRÄÄ ETSIMÄSSÄ

Syyslukukaudella Kallion lukion opettajat Aija 
Viita, Jari Aalto ja Riku Alkio vetivät viiden lu-

kion yhteisen KoSy-kurssin Stadin Stärä, jossa kes-
kityttiin pelioppimiseen. Kurssilla hyödynnettiin 
mobiiliteknologiaa oppimisen tukena. Stadin Stärä 
on sekoitus Afrikan Tähteä, Amazing Racea, kau-
punkisuunnistusta ja liveroolipeliä koottuna vuoro-
vaikutteiselle alustalle.

Pelaaminen on kiehtova pedagoginen tapa opiskella. 
Stärä-pelit perustuvat tutkivaan ja kokemukselliseen 
oppimiseen. Pelien avulla harjoitellaan muun muas-
sa työelämässä tarvittavia tiimityöskentelyn taitoja. 
Kallion lukio on mukana Aalto-yliopiston koordi-
noimassa kansainvälisessä We.learn.it -hankkeessa 
tällä opettajien kehittämällä pelipedagogisella me-
todilla. Kevätlukukaudella Kallion lukion opiskelijat 
pelasivat kuvataiteen 2. kurssilla Kallion Stärä -pe-
lin, jossa tutustuttiin Kallion ympäristöön pelialus-
taa hyödyntämällä.

”En ole aikoihin ollut näin innostunut koulutyöstä. 
Tehtävien tekeminen oli hauskaa ja ryhmän hyvän 
hengen ja ideoiden ansiosta jokaisesta tehtävästä 
jaksoi innostua”, tiivisti eräs peliin osallistuneista 
kokemuksensa.

Maija Rautiaisen ja Aino Pensolan  joukkue löysi 
jalokivistä kirkkaimman, Kallion Stärän. HL

KORKEAMMALLE 
SYVEMMÄLLE

Kallion lukio osallistui kuluneena lukuvuotena 
Korkeammalle syvemmälle -hankkeeseen yh-

dessä viiden muun helsinkiläislukion kanssa. Kurssit 
tarjoavat motivoituneille ja lahjakkaille opiskelijoille 
mahdollisuuksia pyrkiä normaaleja lukiokursseja 
korkeammalle ja pureutua tavallista opiskelua sy-
vemmälle kannustavassa ilmapiirissä. Kallion lukio 
oli mukana kahden kurssin, Stadin Stärän ja Holo-
kaustin voimin. 

Helsingin rehtori- ja johtajapäivät järjestettiin 26.–
27.9.2012 Finlandia-talossa. Päivien teemana oli De-

sign Education for Changing Societies.

Päivien ensimmäisen päivän juontajina ja pienten ohjelmi-
en esittäjinä toimivat Kallion lukion opiskelijat. Juontajina 
toimivat ansiokkaasti Miro Apostolakis ja Marianne Susi. 
Melissa Jolma taas latasi myönteistä energiaa rehtoripäivien 
alkuun avaamalla päivät upealla tanssiesityksellään.

Ennen kahvitaukoa Miro Apostolakis pyysi yleisöltä vinkkejä 
kappaleeseen, jonka hän sanoitti ja sovitti kahvitauon aika-
na ja esitti tauon jälkeen. Hän oli koonnut lauluunsa asioita 
aiemmin päivällä kuulemistaan puheenvuoroista sekä rehto-
reiden vinkeistä. Miro sai erinomaisesta esityksestään rehto-
riyleisöltä raikuvat aplodit.

LIVE 1.0 -KLUBI

Live 1.0 -klubi täyttää jo kaksi vuotta. Onnea, uhmakas Live! 
Syksyllä 2011 perustettu Live 1.0 on nuorten esittävien tai-

teiden areena: klubi nuorille taiteilijoille ja nuorelle yleisölle. Live 
1.0:n kotipaikkana toimii Ravintola Allotria Hämeentie 68:ssa. 
Kallion lukio tekee klubia yhteistyössä Musiikkiteatteri Kapsäkin, 
Pop & Jazz Konservatorion, Sibelius-lukion ja Keski-Helsingin 
musiikkiopiston kanssa. Lukuvuonna 2012–2013  järjestettiin yh-
teensä kahdeksan klubi-iltaa: neljä syksyllä ja neljä keväällä. Kaik-
kiin iltoihin oli vapaa pääsy. Kaikki illat olivat ikärajattomia. Pop 
& Jazz Konservatorio ja Sibelius-lukio toivat klubille villin kirjon 
musiikkia. Kallio tarjosi musiikin lisäksi stand upia, räppiä, tari-
nankerrontaa ja spoken wordiä. Kirjan ja ruusun päivänä 23.4. 
kalliolaiset kirjoittivat ja esittivät tilauksesta runoja. Live 1.0 -klubi 
jatkuu lukuvuonna 2013–2014. Tervetuloa tekemään ja kokemaan 
lisää!

Alussa oli vain Karo, Rosa ja vitsit. Sitten löysimme Sampon, 
tai oikeammin Sampo löysi meidät ja piilevän potentiaa-

limme. Puhiksen kakkoskurssilla ja stand up -joustolla noussut 
into komiikkaan oli kyltymätön, ja olimme iloisia, kun kuulim-
me muusamme pyynnön esiintyä Live 1.0 -klubilla. Valmiste-
limme settejämme tahoillamme ja tsemppasimme toisiamme. 
Saavuimme Allotriaan hiukan ennen show’ta. Jännitys oli kova. 
Ystäviemme ja sukulaistemme lisäksi paikalla oli erikoislaatui-
sia Sibelius-lukion edustajia ja heidän läheisiään. Tilanne oli 
aivan uudenlainen, sillä emme olleet aikaisemmin esiintyneet 
muille kuin omille koulutovereillemme. Nyt piti oikeasti olla 
hyvä. Karon paniikkia lisäsi myös se, että hän esiintyisi herkän 
ranskalaisen rakkauslaulun jälkeen. Klubin tunnelma oli odot-
tava, ja yleisö lämpeni onneksi nopeasti. Vaikka setit olivatkin 
valmisteltuja, Allotrian mielenkiintoinen ja ennakkoluuloton 
sisustus tarjosi Karolle vielä lisäinspiraatiota. Kun Karon setti 
tuli päätökseen ja hän oli viimein saanut jaettua traumaattiset 
kokemuksensa musiikkivideoista ja äidistään, tuli Rosan vuoro. 
Rosa nousi majesteettisesti tuolistaan, heilautti kättään ja nau-
rahti rentoutuneesti. Tämä oli hänelle tuttua. Settikin oli ihan 
hyvä. Muutama ihminen hymähti yleisössä (Rosan isä kova-
äänisimmin). Kokonaisuudessaan illasta jäi meille molemmille 
innostava fiilis ja mahdollisuus kerskua esiintyneensä klubilla. 
Lisäsimme Live 1.0:n ansioluetteloihimme.
            
  Karoliina Sorjonen & Rosa Sievers

HO

Eero Leichnerin spoken word -esitys Live 1.0 -klubilla
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On omituisen lämmin marraskuinen päivä Sveit-
sissä. Ikkunasta näkyy sumuun haaleasti piirty-

vä Mont Blanc. Lautasellani oleva ruoka on satumai-
sen hyvää. Sen on loihtinut joku tämän ruokalan rans-
kalaisista huippukokeista. Huone on täynnä iloista pu-
heensorinaa ja naurua. Kaikki hymyilevät. Kaikki ovat 
nuoria ja kauniita. Tämä ei totisesti ole ensimmäinen 
odotus, kun puhutaan työyhteisöstä, joka koostuu 
käytännössä pelkästään matemaatikoista ja fyysikois-
ta. Saako teoreettinen fysiikka olla näin hauskaa?

Marraskuussa 2012 fysiikan opettaja Risto Jokinen 
luotsasi viiden hengen kalliolaisopiskelijajoukon Ge-
nevessä sijaitsevaan CERNiin (Conseil Européen pour 
la Recherche Nucléaire), Euroopan hiukkasfysiikan 
tutkimuskeskukseen. CERNiä kutsutaan monellakin 
perusteella luonnontiedemaailman mekaksi. Se on 28 
valtion yhteistyöprojekti, joka vastaa tällä hetkellä tie-
demaailman nopeimmasta ja kunnianhimoisimmasta 
kehityksestä. Lisäksi se on koti maailman suurimmalle 
hiukkaskiihdyttimelle, LHC:lle (Large Hadron Colli-
der), jolla tutkitaan muun muassa antimateriaa, uusia 
teoreettisia hiukkasia sekä universumin syntyä. Ennen 
matkalle lähtöä kävimme Helsingin yliopiston fysii-
kan luennoilla, kirjoitimme tutkielmia sekä kävimme 
tutustumassa fysiikan laitoksen omaan hiukkaskiih-
dyttimeen.

Matka oli ilmiselvästi aivan ainutkertainen. Ainut-
kertaisuutta tuskin vähensi CERNissä aiemmin juuri 
samana vuonna löydetty ”jumalhiukkanen”, Higgsin 
bosoni, joka sai kansainvälistä huomiota mediassa ja 
vei nykyaikaista fysiikkaa aimo harppauksen eteen-
päin. CERN on dynaaminen yhteisö, joka käsittää yli 
kolmasosan koko maailman kokeellisista fyysikoista. 
Koko ajan tapahtuu jotain. Koskaan ei voi tietää, mitä 
läpimurtoja kyseisenä päivänä voi syntyä.

Viisipäiväisen reissumme ensimmäinen ilta keskittyi 
Geneven kaupunkiin. Seuraavana aamuna sitten al-
koikin jo itse toiminta. Rautatieasemalta lähti ratikka 
numero 14 suuntanaan CERN ja Sveitsin ja Ranskan 
raja. Kolme CERN-päivää kuluivat hurjan nopeas-

MATKA TIETEEN MEKKAAN

ti luentoja kuunnellessa, suuria laitteita katsellessa ja eri tutkimusohjelmiin 
tutustuessa. Ryhmällemme yksi suurimmista yllätyksistä oli se, miten suo-
malaisopiskelijat päästettiin kaikkialla aivan kosketusetäisyydelle – olivatpa 
kyseessä laitteet, joilla on jo voitettu tai ollaan vasta voittamassa Nobel-pal-
kintoja. Vielä odottamattomampaa oli nähdä se tietokone, jolla Tim Berners-
Lee vuonna 1990 kehitti World Wide Webin.

Luennot ja kokeet eivät suinkaan rajoittuneet hiukkasfysiikkaan, vaan häm-
mästykseksemme saimme kuulla uskomattomista koejärjestelyistä, joissa 
esimerkiksi tulevaisuuden syöpää hoidetaan antimateriakanuunalla ja ilmas-
tonmuutos torjutaan hiukkaskiihdyttimillä. Jokainen puhuja oli oman alansa 
huippuasiantuntija. Kaikki he olivat niin asioilleen omistautuneita, että osa-
sivat myös kertoa niistä yksinkertaisesti ja jargonia vältellen. Jollakin ihmeen 
tavalla heillä riitti kaiken kiihdyttämisen ja löytämisen välissä aikaa pienille 
taidelukiolaisille ja heidän kysymyksilleen.

Viiteen päivään mahtui myös aivan tavallista turistielämää, loputtomia mie-
lenkiintoisia keskusteluita, naurua ja yhteiseloa. Ranskan ja Sveitsin raja tuli 
ylitettyä aivan huomaamatta tusinan kertaa alueella kulkiessa. Viimeinen 
päivämme huipentui vierailuun YK:n Geneven päämajassa. Matkan jälkeen 
pää tuntui hieman hellältä kaiken uuden tiedon jälkeen, mutta mikä tunne 
olisikaan sen autuaampi?

CERN-prokkis oli ainutlaatuinen kokemus. Ennen kaikkea se edusti minulle 
sitä, että Kallion lukio on oikea paikka myös niille hulluille, jotka ovat kiin-
nostuneita niin ilmaisutaidosta kuin fysiikasta.

     Miro Apostolakis

Miro Apostolakis, Otto-Wille Koste, Elias Riipinen, 
Anni Kröger ja Lauri Seppäläinen CERNin tutkimus-
keskuksen tunnelissa. 

Kalliolaiset maailmalla

KOSY-Holokausti-kurssin 30 opiskelijaa viidestä eri lukiosta teki-
vät kurssin päätteeksi 5.5.–9.5.2013 opintomatkan Puolaan. Pe-

rillä opiskeltiin kaksi päivää Auschwitz-Birkenaun valtionmuseossa. 
Kiertokäyntien ja työpajojen lisäksi tavattiin 89-vuotias leirin enti-
nen vanki, Tadeusz Smreczyński. Krakovan kaupungissa tutustuttiin 
Schindlerin tehdasmuseoon, Kasimierzin juutalaiskorttelehin ja nau-
tittiin klezmer-konsertista. Opettajina olivat Niina Väntänen Kallion 
lukiosta ja Anne Mattsson Helsingin kuvataidelukiosta.

Viisi Kallion lukion opiskelijaa sekä matema-
tiikan ja fysiikan lehtori Risto Jokinen osallis-

tuivat marraskuussa 2012 Sveitsissä sijaitsevaan Eu-
roopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskus CERNiin 
tehdylle matkalle.

Voitettiin Unkarin matka! Lavastuskurssilaisten tasokas projekti 
unkarilaisesta taidemaalarista Victor Vasarelysta poiki  matkan 

lisäksi myös mainetta ja kunniaa. Pieni delegaatio pääsi toukokui-
seen Budapestiin tutustumaan Unkarin kulttuuriin ja historiaan la-
vastuksen opettaja Aija Viidan kanssa. Matkaseurueessa mukana oli 
eri kouluasteiden oppilaita ja opettajia ympäri Suomea. Ohjelmassa 
oli mm. vierailu Suomen Budapestin suurlähetystöön, Unkarin Par-
lamenttiin ja Kansallismuseoon. Bussimatka Komáromiin, Slovakian  
puolelle ja Tonavan mutkan kautta takaisin Budapestiin oli yksi pal-
kintomatkan mieleenpainuvimmista elämyksistä.

AV

Matkapalkinnon voittaneet Anna Hellberg ja Sini Åström kuuntelivat kiinnostuneena Unkari-Suomi Seuran puheenjohtaja Enikõ Szíjin 
esitelmää Budapestin historiasta. Suomalais-ugrilaisen kulttuurin ja kielen huippuasiantuntija oli varsinainen tietopankki meille matkan 
aikana. Lämmin kiitos matkan järjestäjille ja erityisesti Enikõlle, joka oli matkamme sydän ja sielu.

Kallion lukion 15 opiskelijaa vieraili Ruotsissa 
Södra Latinin lukiossa 21.–25.10.2012 tanssin 

ja ruotsin Dans på svenska -yhteistyökurssin mer-
keissä. Opiskelijat esittivät tanssiteoksen ”Back up 
Singers”. Koreografia oli Mirva Mäkisen ja ryhmän 
yhteistyö. Matkan aikana opiskelijat osallistuivat 
Södra Latinin lukion tanssitunneille ja kävivät kat-
somassa tanssiteoksen Dansens husissa.
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OPPILASKUNNAN 
HALLITUKSEN VUOSI 

Oppilaskunnan hallitus, myös OPKH ja hallitus, valittiin op-
pilaskunnan vaaleilla elokuun 24. päivä. Oppilaskunnan 

hallituksessa kaudella 2012–2013 toimivat ensimmäiseltä vuosi-
kurssilta Laura Eklund Nhaga (vpj), Joel Kalpio, Okko Karvonen, 
Africa Mobarac (tiedotusvastaava) ja Juuso Pikkarainen, toiselta 
vuosikurssilta Katariina Kauppila, Maija Koivistoinen (pj), Re-
becca Mattsoff, Siiri Pirjamo (sihteeri) ja Asta Sveholm sekä kol-
mannelta vuosikurssilta Emil Sillanpää (rahastonhoitaja) ja Noora 
Pietilä. OPKH aloitti toimikautensa vallanvaihtokokouksella syys-
kuun alussa. Kokouksessa edellisen lukuvuoden hallitus luovutti 
valtansa ja uusi hallitus valitsi toimijat luottamustehtäviin.

Syksyn ensimmäinen uurastus oli ylioppilaskirjoitusten aikaan 
järjestettävä perinteinen hiljaisuuskampanja, jossa OPKH jakoi 
karkkia kokeentekijöiden työrauhan turvaamiseksi. Seuraavana 
olikin vuorossa hieman spesiaalimpi tapahtuma, sillä saimme 
mahdollisuuden järjestää kuntavaalipaneelin koulullemme. Seitse-
män eduskuntapuolueen edustajat saapuivat paikalle vastaamaan 
haastattelijoiden ja yleisön tiukkoihin kysymyksiin.

Haasteelliseksi koettu halloweenin pukeutumisteema, ”se mistä 
vanhempani minua varoitti”, innoitti ilahduttavan monia pukeutu-
maan lapsuutensa pelottelun kohteiksi lokakuun lopussa. Hallitus 
järjesti myös vuoden tauon jälkeen ”pelotteluhuoneen” helvettiin, 
missä ainakin tunnustelulaatikot aiheuttivat kiljahdusreaktioita 
opiskelijoissa.

Joulukuu alkoi rauhallisissa fiiliksennostatustunnelmissa, kun 
hallituksen edustajat jakoivat edellisenä iltana leivottuja pipareita 
joulukuun ensimmäisenä maanantaina. Iloa tuottivat myös glögi 

ja ”turvallista joulua” toivottaneet kondomit. Vastavuoroisesti op-
pilaskunta toi hymyn hallituksen huulille, kun seuraavalla viikol-
la järjestetyn Plan-keräyksen tuotto laskettiin – saimme kerättyä 
224,78 euroa koulumme guatemalalaisen kummipojan hyväksi.

Vuosi 2013 alkoi tammikuussa uutteralla Kolmen suuren bileiden 
järjestämisellä. On aina mukavaa nähdä, kuinka innokkaina eten-
kin kalliolaiset ovat ostamassa KSB-lippuja, vaikka jonon pituus 
voisi kauhistuttaa monia. Helmikuussa OPKH osallistui luistelu-
jouston ja maaliskuussa Kallio hourin sekä hiljaisuuskampanjan 
järjestämiseen.

Aina yhtä iloisena tapahtumana pidetty vappumarssi lähti jälleen 
runsaslukuisena liikkeelle huhtikuun viimeisenä päivänä sateen 
uhkasta huolimatta. Intiaanikesä-teema sai monet panostamaan, 
ja etenkin sotamaalauksia näytti riittävän. Hallituksen vuosi päät-
tyi perinteiseen vesisotaan Torkkelia vastaan, ja uutena tapahtu-
mana järjestettiin kolmanneksi viimeisenä koulupäivänä kau-
pungin Ruuti-rahoilla KallioFest, jossa useat opiskelijat pääsivät 
esittelemään musisointitaitojaan.

Hallituksen jäsenet ovat aktiivisesti osallistuneet myös kampustoi-
minnan kehittämiseen ja pyrkineet edelleen parantamaan koulun 
kaappisysteemiä, joka on vuosien saatossa rappeutunut pahasti. 
Lisäksi OPKH piti vuoden aikana niin keskenään kuin rehtorin 
ja koulun ulkopuolistenkin kanssa kolmisenkymmentä kokousta, 
mikä vastaa määrältään noin yhtä kokousta viikossa.
   
   Maija Koivistoinen
  oppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja

FK

AD FONTES! 
PUHETTA, PAATOSTA, POLITIIKKAA!

Lukuvuoden 2012–2013 erityisproduktio oli puheilmaisun, fi-
losofian ja yhteiskuntaopin yhteinen AD FONTES! PUHET-

TA, PAATOSTA, POLITIIKKAA! -produktio. Ad fontes, toiselta 
nimeltään Rooma-prokkis, jatkoi Kallion lukion pitkää Rooma-
yhteistyötä. Produktion tavoite oli luoda suhde uuteen ystävyys-
koulumme Liceo Ugo Foscoloon. 

Tavoite toteutui. Tiiviisti ja villisti. Ugo Foscolossa töitä teki 21 
opiskelijaa ja yksi opettaja. Kalliossa töitä teki 27 opiskelijaa ja kol-
me opettajaa. Pidimme yhteyttä halki lukuvuoden muun muassa 
yhteisen blogin avulla. Kohtasimme kaikki toisemme Helsingissä 
9.–14.4. ja Roomassa 18.–24.4. Opiskelijat asuivat matkojen ajan 
toistensa kodeissa. 

Opiskelun ytimessä oli puheella vaikuttaminen. Roomalaiskol-
legamme analysoivat Italian absurdin vaalikevään puhujia. Kal-
liolaiset penkoivat klassikoita ja retoriikan roomalaisia juuria. 
Peilasimme itseämme aiempiin suuriin puhujiin. Otimme käyt-
töön Suomessa vielä uuden puhetaidon lajin, spoken wordin, ja 
edistimme sen rantautumisesta Helsinkiin ja Roomaan. Jokainen 

HO

kalliolainen teki kurssin lopputyönä oman vaikuttamaan pyrkivän 
puheensa: joko klassisen puheen tai spoken word -numeron. Pu-
heita esitettiin Kallion lukion studioteatterissa, Tieteiden talolla, 
Live 1.0 -klubilla sekä Helsinki Poetry Connectionin Poetry Jam 
-klubeilla. Roomassa kalliolaiset puhuivat Liceo Ugo Foscolossa, 
Villa Lantessa, Forum Romanumilla ja Yeo Yeo -klubilla. Pidimme 
pieniä puheita myös produktion omissa roomalais-helsinkiläisissä 
työpajoissa. 

Ad fontes! -produktion nimissä syntyi puheita muun muassa 
hiljaisuudesta, yo-stressistä, tyttöjen asemasta ja hyvinvoinnista, 
elämästä tässä ja nyt, omien unelmien kuuntelemisesta, Suomen 
kaivosteollisuudesta, rakastumisesta, rinnoista, kodista, äidistä, 
yhteiskuntatietoisuudesta, rohkeudesta, uudesta eurooppalaisuu-
desta sekä ihmisten hyvyydestä ja mielenkiintoisuudesta kult-
tuurista riippumatta. Tuntuvinta ja arvokkainta, kerta toisensa 
jälkeen, oli puhujien vilpittömyys. Syntyi ymmärrystä, yllätyksiä 
ja kaiken lajin kyyneliä. Tästä on hyvä jatkaa. Meillä on uusi ystä-
vyyskoulu Albanossa Roomassa.  

Suomen Rooman-instituutin Villa Lanten ”loggiasta”  avautuvat upeat näköalat Roomaan.

Tekijät ja taustavoimat



36 37

1.1.2009–1.12.2012

Varsinaiset jäsenet: huoltajien edustajat Heik-
ki Takkinen (pj.), Tuula Vuori-Salo (varapj.), 

Arto Helenius, Anneli Kihlström ja Jukka Laurila, 
opettajakunnan edustajat Ukri Pulliainen ja Irma 
Vuorio-Hellman, muun henkilökunnan edustaja 
Erja Laine, oppilaskunnan edustajat Silja Uusikan-
gas ja Karoliina Havaste.

Varajäsenet (henkilökohtaiset): Sari Tarvonen, 
Mikko Korttila, Margit Suurhasko, Alexander Bo-
rodavkin, Teemu Lehto, Riku Alkio, Riitta Kulma-
nen, Marjo Niskanen, Juho Kirvesmäki ja Aleksi 
Jyllilä.

KALLION LUKION JOHTOKUNTA 

AV

1.1.2013–31.12.2016

Varsinaiset jäsenet; huoltajien edustajat Heikki Takkinen 
(pj), Antti Kesseli (vara pj.), Jarmo Harjula, Rita Huhtala ja 

Päivi Mattsoff, opettajakunnan edustajat Ukri Pulliainen ja Tuo-
mas Karkamo, muun henkilökunnan edustaja Erja Laine, oppi-
laskunnan edustajat Lauri Seppäläinen ja Jussi Rusanen.

Varajäsenet (henkilökohtaiset): Merja Juolahti, Antero Polso, 
Outi Reinola, Jukka Laurila, Marjut Kokko, Ulla Mäkilä, Liisa 
Rantamäki, Marjo Niskanen, Nuutti Sinisalo ja Janina Javanai-
nen.

Syyslukukaudella kokoonnuttiin yhden kerran. Hyväksyttiin 
Kallion lukion toimintasuunnitelma ja tuntikehys lukuvuodeksi 
2012–2013.  Annettiin lausunto työ- ja loma-ajoista lukuvuodeksi 
2013–2014. Myönnettiin rehtorille oikeus koulutuksiin osallistu-
miseen ja kansainvälisen toiminnan edellyttämään matkustami-
seen ja edustamiseen.

Kevätlukukaudella kokoonnuttiin neljä kertaa.  Päätettiin luku-
vuoden 2013–2014 lauantaityöpäivät. Hyväksyttiin vuoden 2013 
budjetti, sekä lukuvuoden 2012–2013 toteutunut toimintasuunni-
telma. Kallion lukiossa avoinna oleviin virkoihin, musiikki (virka 
n:o 4520) ja erityisopetus (virka n:o 4934), valittiin Matias Harju 
ja Maarit Tomisaho. Annettiin lausunto erityisopettajan virka-
vaalista tulleeseen valitukseen.

 
KALLION YHTEISKOULU -SÄÄTIÖ

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

Helenius-Lamminparras, Esko Lukkarinen ja Marjatta Siljola. 

Hallitus on kokoontunut kerran vuosikokoukseen, jossa puheen-
johtaja kertoi säätiön varallisuustilanteen. Kokouksessa myös pää-
tettiin Kallion lukion vuoden 2013 kevään ja syksyn ylioppilaille 
kouluneuvos Armas Paavolan rahaston tuotoista jaettavien stipen-
dien jakoperusteet. 

Kokouksessa käytiin läpi Kallion lukion opiskelijoiden Anna Ber-
gerin sekä Vilma Virtasen matkaraportit. Säätiön hallitus oli ja-
kanut heille stipendit Kallion lukion 110-juhlavuoden kunniaksi 
kesällä 2012 tehtäviä taide- ja kieliopintomatkoja varten.

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 
lukuvuonna 2012–2013 Päivi Meinander ja  sihteerinä Eva Havo 
ja vuosikokouksen jälkeen Tuija Tikkanen. Varainhoitajana toimi 
Jukka Kasvi.

KYYRY osallistui syksyllä 1.vuosikurssin vanhempainiltaan esitte-
lemällä toimintaansa. 6.11. koululla järjestettiin KYYRYn Syksyn 
satoa -ilta, jossa esiintyi koulun nykyisiä ja entisiä opiskelijoita. 
Tammikuun iltakoulu -tapahtumaan osallistuttiin pitämällä info-
pistettä ja kahvilaa.

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

Yhdistyksen hallitukseen ovat kuuluneet Jaana Arpalahti-Kolu, 
Eva Havo, Sari Julin, Jukka Kasvi, Tiina Liljeblad, Päivi Meinander, 
Riitta Rantala, Katja Uusihakala ja Maria Vuorenjuuri sekä varajä-
seninä Petri Rantala ja Raija Schreck.

Kiitämme Parkkisen pariskuntaa, Kristiinaa ja Jukkaa, jotka vietti-
vät maaliskuussa 100-vuotissyntymäpäiväänsä ja osoittivat synty-
mäpäivälahjansa KYYRYn tilille.

AV

Kallion lukiosta vuonna 2009 ylioppilaaksi päässyt 
Sarri Nironen lahjoitti koulullemme viisi kappaletta 

esikoisromaaniaan Tähdenpeitto. Tähdenpeitto on tarina 
kahdesta nuoresta,  jotka elävät samassa kaupungissa, Hel-
singissä, ja kuitenkaan eivät. Se on nuoren ihmisen kirja, 
ei kuitenkaan nuortenkirja. Kirjan on kustantanut WSOY.

LAHJOITUS
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Mitä Kallio meihin jättää?

Muiden onni tarttui minuunkin. En ollut ennen nähnyt ihmi-
siä palaamassa kouluun kesäloman jälkeen onnesta kiljuen. 

Olin itsekin innoissani, mutta surin yhä loppunutta lomaa. Jokin 
ilmapiirissä sai minutkin hihkumaan. Innokkaimmat opiskeli-
jat keräilivät telttojaan koulun edustalta ja grillasivat makkaraa, 
monet nauroivat ja halailivat toisiaan. Se kuuluisa ryhmähenki ei 
ole tyhjän koulurakennuksen ilmassa, vaan se saapuu sinne joka 
syksy uusien ja vanhojen kalliolaisten kanssa. Sitä me ykkösetkin 
olimme jo ensimmäisenä päivänä, kalliolaisia. Emme vain uusia 
pelokkaita ykkösiä, vaan osa koulua. Hyvä on, olimme me ehkä 
hieman pelokkaitakin, onhan lukio ihan uusi ja jännittävä vaihe 
elämässämme.

Vanhat oppilaat edistivät kotiutumistamme perinteiden avulla, 
eikä Mustasaaressa leikkiessä ja hanhen kakassa istuessa riemul-
la ollut rajaa, kun tarjolla oli vielä jättimäisiä korvapuustejakin. 
Vähitellen alkoi oppia ryhmäläisten nimiä, ja yllättävän nopeas-
ti huomasi, kuka ”hengaa” kenenkin kanssa ja keistä muodostuu 
kaveriporukka. Tämä reissu ei olisi ollut mitään ilman mahtavia 
tutoreita, jotka olivat valmiita hyppäämään mahalleen maahan 
edellä mainittuun epämieluisaan nurmikonpilaajaan, vain saadak-
seen meidät nauramaan.

Perinteistä puheen ollen, pääsimme myös heti tiivistämään ala-
saliin ja täyttämään lavan mahtavilla tanssiesityksillämme. Koko 
sali oli täynnä hurraavia ihmisiä ja tunnelmaa. Muiden loistavat 
tanssit ja ilonpito estivät jalkoja puutumasta, mutta kädet tapu-
tettiin punaisiksi. Perinteistä perinteikkäin oli tietysti yhdessä 
laulettu Kalliolle kukkulalle, joka soikin sitten seuraavat kolme 
tai neljä vuotta taukoamatta päässä. Ihanaa oli myös, kun salista 
poistuessamme vanhemmat oppilaat tulivat halaamaan ja toivot-
tivat meidät vilpittömästi tervetulleiksi.

Mutta missä todella otin ensiaskeleeni kalliolaisena? Vastaus on 
yksinkertainen: portaissa. Ensimmäinen viikko meni yleisessä 
euforiassa, eikä portaita edes huomannut, mutta sitten ne iski-
vät täysillä vastaan. Todella tunsin kotiutuneeni vasta, kun valitin 
niistä enää vain joka toisella välitunnilla. Mutta tässä sitä ollaan, 
matkalla ylöspäin, porras kerrallaan. Vähän ehkä hengästyttää, ja 
reisissä tuntuu väsymys, mutta huipulle päästessä on palkintona 
ainakin täydelliset pohjelihakset, jos ei nyt muutama laudaturkin.

   Marianne Aulake   

SL

SL

PORRAS PORTAALTA KALLIOLAISEKSI

Tervetuloa Kallioon, ykköset!
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Ensimmäisenä päivänä, kun saavuin Kallioon, jo 500 metriä 
ennen koulun pääovia kuulin lauseen: ”Tää on ehkä kaikkein 

ikävin kysymys, mut onks sul jo wanhojen pari?” Jokaisen kalli-
olaisen pojan ensikosketus wanhoihin syntyy jo ensimmäisenä 
päivänä. Myös oman tanssiparin löytää yleensä pian, tai ehkä olisi 
tarkemmin ilmaistua sanoa päätyvänsä jonkun pariksi. Rehelli-
sesti sanottuna se on yhtä aikaa sekä imartelevaa että ahdistavaa, 
vaikka kieltämättä pojille myös melko helppoa. 

Harjoitteluvaihe tuntuu aina välillä työläältä, hikiseltä ja puudut-
tavalta. Samoja tansseja harjoitellaan, harjoitellaan ja harjoitellaan 
vielä vähän lisää. Liikunnanopettajamme Alexin hermot venyvät 
ja paukkuvat kerran jos toisenkin, kun oppi ei sitten millään halua 
upota paksuihin kalloihimme. Lopulta ahkeran harjoittelun jäl-
keen tanssit kuitenkin jollain ihmeellä on sisäistetty ja suuri päivä 
lähestyy.

Siinä missä tytöt tuntuvat stressaavan kampauksesta, mekosta, 
meikeistä ja koko tanssipäivästä jo hurjasti etukäteen, pojilla har-
voin tuntuu olevan samaa ongelmaa (ehkä tähän vaikuttaa myös 
kokemus, joka karttuu kun tanssii useaan kertaan). Puku kannat-
taa hankkia ajoissa, jos sen tahtoo vuokrata, mutta helpointahan 
on toki, jos puvun saa vaikka serkulta tai veljeltä lainaksi. Puvun 
hankinnan jälkeen poikien osa stressistä onkin suoritettu. Kaikki 
on kasassa. Koittaa se suuri päivä, jota on odotettu jo harjoitusten 
alusta tai edellisistä tansseista asti.

KUN VANHOIKSI TULLAAN

Itse wanhojen päivä sujui ainakin omalta osaltani nopeasti, 
muistikuvia jää yllättävän vähän. Mieleen jäävät kuitenkin tyyli, 
kauneus ja valo, enkä usko tämän olleen ainakaan pelkästään pu-
kujen ansiota. Se johtui ihmisten kasvoista loistavista hymyistä. 
Odotuksen palkinnut päivä ja ilmapiiri olivat vääntäneet jokaisen 
suupielet ylöspäin.

Pitkän päivän aikana tanssittiin kaikki tanssit kolmeen kertaan, 
minkä kyllä huomasi illalla jaloissa. Päivän aikana ihmisille ehti 
sattua ja tapahtua kaikkea pahoinvoinnista äänilaitteiston hajoa-
miseen. Iltaesityksen revittelyissä soitin alkoi vedellä viimeisiään, 
ja siksi revittely tanssittiin kahteen kertaa pomppivan raidan 
hyppiessä sinne sun tänne, mikä teki tanssista aivan uudenlaisen. 
Tunnelma oli kuitenkin katossa niin yleisön kuin tanssijoidenkin 
osalta.

Itse tanssien jälkeen kurssi otettiin kohti ravintola Töölönrantaa 
ja wanhojen illallista. Alku-, pää- ja jälkiruoasta nautittiin kai-
kessa rauhassa ihanassa pöytäseurassa. Vaikka ihmiset olivatkin 
jakautuneet eri pöytiin, saattoi yhteisöllisyyden aistia koko ravin-
tolassa. Se oli lämmin päätös hienolle ja tunnelmalliselle päivälle.
   
    Niklas Baarman

MH

Kolmas, viimeinen vuosi koulussamme on saanut minut usein 
miettimään, mitä ”kalliolaisuus” pohjimmiltaan merkitsee. 

Stereotyyppinen mielikuva, joka minulla oli kallionlukiolaisesta 
avatessani koulun jykevän oven ensimmäistä kertaa, on muren-
tunut näiden vuosien varrella. Nopeasti selvisi, että kalliolaisuus 
on paljon muutakin kuin värikkäitä vaatteita ja Salattuja elämiä. 
Keskellä alasalin raikuvia suosionosoituksia kalliolaisuuden voi 
aistia ilmassa, mutta vaikeampaa on yrittää pukea koulumme 
henki sanoiksi.

Historian ja yhteiskuntaopin opettajamme Jari Aalto sanoi eräällä 
taidehistorian kurssin tunnilla, että 1500-luvun renessanssihuma-
nistien sivistysihanne muistuttaa Kallion lukion arvoja. Hän ki-
teytti ihanteen kolmeen vaiheeseen: ”1. Opiskele 2. Ajattele kriit-
tisesti 3. Asetu vastustamaan.” Rinnastus viehätti minua kovasti, 
mutta ”kalliolaisiin” arvoihin liittyy toki muutakin kuin sivistys-
ihanne. Lukiessani historian ylioppilaskokeeseen aloin etsiä Eu-
roopan historiasta lisää ”Kallion henkeä”. Valistusaika ja Ranskan 
suuri vallankumous kiteyttävät mielestäni hyvin koulumme yhtei-
set arvot. Vapaus, veljeys ja tasa-arvo olisi tosin sopivampaa vaih-
taa trendisanoiksi: yksilöllisyys, yhteisöllisyys ja suvaitsevaisuus.

Yhtä oikeaa ”kalliolaista” identiteettiä ei tietysti ole olemassakaan. 
Koulussamme on noin 500 oppilasta ja yhtä monta käsitystä kal-
liolaisuudesta. Vaikka vuosikurssilta toiselle siirtyvät perinteet ja 
kiinnostus taide- ja ilmaisutaitoaineita kohtaan yhdistävät meitä, 
olemme kaikki erilaisia. Tänä vuonna koulussamme on puhuttu 
paljon suvaitsevaisuudesta. Puhekilpailussa monen osanottajan 
suusta kuului muodossa tai toisessa kysymys: suvaitaanko kou-
lussamme vain tietynlaista erilaisuutta? On totta, että tiiviillä yh-

teisöillä on tapana rajoittaa yksilöllisyyttä. Kallion lukiossa yh-
teisöllisyyteen kuuluu kuitenkin perinteisesti ajatus, että kaikki 
kelpaavat sellaisina kuin ovat. Siitä kannattaa pitää kiinni.

Kun me abit jätämme Kallion taaksemme ja astumme suureen 
maailmaan, ymmärrämme luultavasti, kuinka samanmielisiä 
ihmisiä koulumme olikaan täynnä. Joudumme puhkaisemaan 
niin sanotun ”Kallio-kuplan” ja kohtaamaan ihmisiä, joiden nä-
kemykset poikkeavat omistamme. Silloin me tarvitsemme juuri 
aitoa suvaitsevaisuutta. Ei ole vaikeaa suvaita ihmisiä, jotka ajat-
televat samalla tavalla kuin me, mutta hankalammaksi suvait-
seminen muuttuu, jos keskustelukumppanilla on mielipiteitä, 
joita pidämme arvojemme vastaisina. Suvaitsevaisuus on yritystä 
ymmärtää. Omista arvoistaan ei tarvitse luopua, mutta toisen oi-
keutta erilaisiin arvoihin täytyy kunnioittaa.

Me tämän kevään muuttolinnut olemme saaneet kokea vuoros-
tamme ihmeellisen vapauden tunteen. Penkkaripäivänä rekan 
kyydissä se hulmusi hiuksissa, mutta vasta ylioppilaskirjoitusten 
jälkeen se iski kunnolla tajuntaan. Vapaus kiehtoo, naurattaa ja 
samalla vähän pelottaa. Kallio on kolmen vuoden ajan rytmittä-
nyt päiviämme, koonnut kaverimme saman katon alle ja tuonut 
arkeemme yllätyksiä. Se on opettanut meille uusia asioita itses-
tämme ja maailmasta ja haastanut ravistelemaan rakenteita, re-
nessanssihumanismin hengessä. Koulusta luopuminen tuntuu 
kipeältä, mutta onneksi muistoista ei tarvitse päästää irti. Kallio 
on ja pysyy meissä. Vaikka tulevaisuuteen ei ole karttaa, jokai-
nen meistä on valkolakki päässään lähempänä unelmiaan kuin 
ensimmäisenä koulupäivänään.

    Senja Rajalin

MITÄ KALLIO MEIHIN JÄTTÄÄ?
NJ
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Wilmaan kolahti viesti. Sain pyynnön laatia vuosiker-
tomukseen tekstin, jossa muistelisin jotakin opetuk-

seen liittyvää, mieleen jäänyttä tuntia tai hetkeä. Niitä hetkiä 
ja tunteja onkin vuosien varrella ollut useita, ja vaikka kuin-
ka mietin, niistä on mahdotonta poimia jotakin yksittäis-
tä tuokiota. Kallion lukio on minussa kiinni aika monella 
muistolla.

Kallion lukio taisi tulla minuun jo vuonna 1987. Silloin 
16-vuotiaana katselin telkkarista Famea, soittelin kitaraa, 
lauloin koulun kuorossa, harrastin kirjoittamista ja haavei-
lin pääsystä juuri tänne Kallioon, erityistehtävän ilmaisu-
taidossa saaneeseen maineikkaaseen lukioon. Vilkkumaan 
Maijaa lainatakseni äiti kuitenkin sanoi viimeisen sanan ja 
se oli EI: hänestä ei ollut järkevää, että alkaisin kulkea 70 
kilometrin koulumatkaa tai muuttaisin omilleni Helsinkiin. 
Niinpä siis jäin pikkukuntamme lukioon, jatkoin kirjoitta-
mista ja toimitin koulun lehteä. Unelmani Famesta – Kalli-
on lukiosta – jäi haaveeksi.

Kun sitten syksyllä 1997 olin kirjoittamassa gradua ja silloi-
nen Kallion lukion rehtori Seppo Nyyssönen soitti minulle 
pyytääkseen töihin, en miettinyt montakaan sekuntia. Kal-
lion lukioon! Jos en nyt opiskelemaan päässyt, niin ainakin 
töihin!

Näihin 16 vuoteen mahtuu monia hyviä hetkiä. Niitä on 
ollut ihan jokaisella kurssilla, ykköskurssista aina abikurs-
seihin asti. On upeaa katsoa ekavuosikurssilaisia, jotka in-
nostuvat ruotsin opiskelusta ja puuhaavat innoissaan pientä 
mininäytelmää tai räppäävät ruotsin kirjan tekstikappaletta 
tunnilla. On ihanaa nähdä se noste, mikä monilla tapahtuu 
kakkosen keväällä tai abivuoden syksyllä isojen kisojen 
lähestyessä. Tässä viimeisessä jaksossa olen iloinnut in-
nokkaista ja aktiivisista kolmoskurssilaisista, jotka osaavat 
esittää hyviä kysymyksiä. Myös suullinen kurssi RUB6 on 
tuottanut iloa: on pidetty satutunteja ruotsinkielisille päivä-
kotilapsille, laulettu, luettu kirjoja, katsottu elokuvia, pidetty 
esitelmiä, vierailtu lite här och där, harrastettu suunnistusta 

 HETKIÄ JA VUOSIA KALLIOSSA

sekä koulun sisällä että Kallion lähiympäristössä, soitet-
tu André Wikströmille, pidetty ruotsalaisen näkkileivän 
maistiaiset ja opeteltu tanssimaan buggia. Opetuksen li-
säksi olen saanut minäkin laulaa Kallion lukion kuorossa 
ja esiintyä opettajien bändissä, ja näistä jälkimmäisen myö-
tä olen saanut kokea supertähden huumaa vuosittain aina 
vartin verran.

Isoimmat elämykset ovat tulleet kuitenkin luokkahuoneen 
ulkopuolella. On ihanaa, kun joskus istun yksinäni kol-
meseiskassa kirjaamassa poissaoloja Wilmaan ja kuulen, 
kuinka opiskelijat puhuvat käytävällä keskenään ruotsia. 
Olen iloinen, kun huutelen opiskelijoita sisään kirjoitussa-
liin ja sisään mennessään he hyräilevät jotakin kielioppi-
laulua, jota on ruotsin tunnilla laulettu. Vuosien varrella 
olen saanut myös entisiltä opiskelijoilta monta viestiä, jois-
sa he kertovat, missä ovat tarvinneet oppimaansa ruotsia 
– useimmiten he ovat selvinneet sillä varsin hyvin.

Ja siinäpä sitten onkin se opetusfilosofiani tärkein ydin. 
Tärkeää ei ole virheetön osaaminen, vaan se että MENEE 
JA TEKEE. Virheettömällä kielitaidolla kun ei tee mitään. 
Uskalluksella ja pienellä hullunrohkeudella tekee. Kieli ei 
ole itsetarkoitus, sehän on vain väline, jolla ihmiset voivat 
olla tekemisissä toistensa kanssa, olla tekemässä uusia tari-
noita. Niinpä nyt lähtiessäni kohti uusia haasteita, pieni pa-
lanen Kalliota sydämessäni, haluan toivottaa teille kaikille 
sopivaa määrää hullunrohkeutta, mielenkiintoisia tarinoi-
ta ja hyvää kesää. Isoja kisoja varten kannattaa kuitenkin 
pitää mielessä ainakin yksi kielioppilaulu: ”Densamma ei 
oo substantiivin eessä!”

   Heidi Repo

Tunnustus: Olen ollut huono kalliolainen. Tai en 
ehkä suoranaisesti huono, mutta vähän laiskanpuo-
leinen. Olen nimittäin jo kertaalleen luistanut kou-

lumme jokavuotisista jouluperinteistä, vaikka jo ykkösellä 
minulle kerrottiin niiden olevan koulumme parasta antia. 
Nyt toisena lukiovuotenani päätin ryhdistäytyä, jottei Kallio 
jäisi minulta tältä osin kokematta.

Perinnemenua selailtuani päätin ottaa koko kattauksen. 
Aloitin joulujuhlasta, jonka teemana oli tänä vuonna muis-
ti. Esityksissä pohdittiin paitsi muistoja myös muistamisen 
välttämättömyyttä elämämme ja minuutemme kannalta. 
Mieliimme palautettiin koulumme 110-vuotisjuhla, jos-
sa muistia käsiteltiin tanssin ja musiikin keinoin. Ihmiset 
muistavat ja unohtavat – mutta mitä on kirjoitettu kiven 
muistiin? 

Joulujuhlasta vaikuttuneena suuntasin koululle, jossa joka-
vuotiset piirileikit olivat alkamassa. Olin hieman huolissani 
omasta pärjäämisestäni, sillä ainoasta piipahduksestani pii-
rileikkiharjoituksiin oli kulunut ikuisuus. Onnekseni sain 
huomata, että leikkien osaaminen ei ollut vaatimuksena 
ensinkään. Oven sulkeutuessa ja tanssimisen alkaessa koin 
pääseväni eräänlaiseen ajattomuuden tilaan, jossa mennei-
syys ja nykyisyys kohtasivat. Hetken aikaa olin joku, joka jo 
vuosikymmeniä sitten tanssi samaiset perinteiset piirileikit 
turvallisessa väentungoksessa. Kiitos tukahduttavan kuu-
muuden myös sen jonkun otsalla kenties helmeili muutama 
hikipisara, mutta  nauru raikui musiikkiakin kovempana.  

Piirileikkien myötä ymmärsin, että kouluyhteisö säilyy ra-
kenteellisesti melko samanlaisena vuodesta toiseen. On ryh-
miä, on rajoja, on yksinäisyyttä ja erillisyyttä, mutta toisaalta 
on myös yhdessä kokemisen hetkiä, joissa pyörimme käsikä-
dessä niidenkin kanssa, jotka monesti käytävällä sivuutam-
me tervehtimättä. Sellaista yhtä suurta perhettä, mitä me pii-
rileikeissä hetken aikaa olimme, meistä tuskin saa pysyvästi 
hiottua, mutta uskon, että voimme perinteitä harjoittamalla 
päästä aavistuksen lähemmäs tuota idylliä. 

NÄIN KALLIO MUISTAA 
Joulu Kalliossa

Perinteiden kautta yhteisö muistaa ja pitää mennyttä ar-
vossa, vaikka yksilöt eivät aina niin tekisikään. Samat lei-
kithän leikitään vuodesta toiseen; historia roikkuu meissä 
laahuksena, jota ei kannata hylätä, sillä se on kuin muisti. 
Se antaa meille nimen ja identiteetin tehden meistä sen, 
keitä me olemme. 

Emmekä me syyttä suotta toista joitakin rituaaleja vuo-
desta toiseen, vaan säilytämme juuri sen, mitä pidämme 
arvokkaana. Perinteet muokkautuivat vuosien myötä vas-
taamaan yhteisön tarpeita. Emme saisi ajatella niitä  yksin-
omaan kahlitsevina ja konservatiivisina muodollisuuksina, 
vaan tapoina joita meidän ei välttämättä tarvitse noudat-
taa, jos emme itse koe niitä tärkeiksi. Kun perinteiset tier-
napojat eivät enää saaneet yleisöä riemastumaan, alettiin 
Kalliossa esittää kokonaan uudenlaisia variaatioita tuosta 
kaikkien tuntemasta näytelmästä – tänäkin  jouluna istuin 
todistamassa varsin mielenkiintoista vankilaan sijoittuvaa 
tiernapoikatulkintaa. 

Ennen tiernapoikia, jotka tunnetusti päättävät Kallion 
lukion jouluperinnekattauksen, vilinä ja vilske vaihtuivat 
hiljaisuudeksi. Rauhoittuminen kirkossa kruunasi oman 
jouluperinnekokonaisuuteni. Se muistutti sitä hetkeä pii-
rileikeistä, kun hikiset ja hengästyneet opiskelijat laulavat 
piirissä kappaleen Maa on niin kaunis. Siihen liittyy yh-
teenkuulumisen lisäksi rauha ja joulustressistä vapautumi-
nen. Ihmiset tarvitsevat sellaisia hetkiä. 

Kaiken tämän koettuani olen iloinen, että en viettänyt vii-
meisiä päiviä ennen joululomaa kotona laiskotellen, vaan 
keräsin voimani ja osallistuin. Joulumielen lisäksi mieleni 
perukoille painui Kallion muotoinen muistijälki, jota aika 
ei hetkessä pyyhi pois. 
   
   Matilda Edlund
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KOSKETTI, IHASTUTTI, JÄI MIELEEN

Syksyn liikuntapäivän tanssinopettaja-opiskelijat

Jesse Raatikaisen runomatinea ”Kurssi 75” kosketti ja ravisteli

Tanssibattlessa oli huikea kannustamisen ja yhdessä kokemisen 
meininki. Ja ykköset upeasti edustettuina! 

Potkiaisten hyvä, positiivinen fiilis + mahti abivideo

Spoken word – hieno avaus Kallion lukiolta

Maaria Nuoranne & co:n päivänavaus: rock!

RUB6 suullinen kurssi heittäytyi ja esitti Hyppelihiirtä ruotsiksi 
Kallion kirjastossa: rörande!

Joulujuhlan lyhytelokuva!

Kallio Hour 2013

12E:n aamuavaus ”Psykedelia” oli hienosti yhdessä suunni-
teltu, hyvin harjoiteltu ja upeasti esitetty show. 

Näyttävä vallanvaihto rap-skenessä!

Avointen ovien Runokiska ja Kirja ja ruusu kaikkialla – 
upeita runoja, ihania ja ammattimaisia taskulyyrikoita, 
ootte parhaita!!!

Opiskelijoiden mahtava yhteishenki ja toistensa kannusta-
minen proggisten valmistamisessa! 

Tanssin lukiodiplomit oli törkeen hienot

   Kiittäen opettajat

FK
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   Ihanus Pentti Albert Alexander
   Jokivuolle Fiona Milona
   Juntunen Sara Hannele
   Karjula Siiri Esteri
   Kasvi Christel Ellinora
   Kiiskinen Jenna Johanna
   Kärkäs Suvi Maria
   Lindroos Ella Kaarina
   Minkkinen Anna Sofia Mirjam
   Natri Sara Priska Johanna
   Nuoranne Maaria Helena
   Nyman Anni Orvokki
   Oksanen Tiia Oona Tuulia
   Sarimaa Ville Eerik
   Sihvonen Jannina Henriikka
   Strömberg Lisbeth Emilia
   Suominen Julia Henriikka
   Tonttila Katariina Amanda
   Vyyryläinen Emmi Katriina

  10D 
   ryhmänohjaaja Alex Bodson
   Berger Livia Anna Emilia
   Hampaala Oona Veera Kristiina
   Helaskoski Jessica Ina Alexandra
   Hirvonen Joel Hannes
   Jolma Laura Melissa
   Kallio Sampo Esko Taneli
   Kamari Fedja Hannes
   Keinonen Kalle Kalervo
   Kemppainen Kiisa-Mari Katriina
   Koste Otto-Wille
   Lehtonen Ella Peppiina
   Mannila Marianne Sara Leedsia
   Marjander Anna Maria Sofia
   Ojajärvi Rony Matti Mikael
   Raittila Sinna Katariina
   Rakemaa Liisa Helena
   Riipinen Elias Pietro
   Räty Roosa Aurora
   Wikström Pietu Anton

  10E 
    ryhmänohjaaja Johanna Kilpiö
   Aho Sanni Vilina
   Alajoki Sanna Kristiina
   Brchisky Anna Aleksandra
   Cantell Ilmo Johannes
   Frauenknecht Rosa Julia
   Gröndahl Ella Emilia Jarintytär
   Hyyryläinen Iida Anniina
   Isotalo Riikka Marianne
   Jussila Iina Minttu Sofia
   Karlsson Camilla Maria
   Konttas Lotta Riina Loviisa
   Kuokkanen Karoliina Aino Alfhilda
   Nieminen Krista Emilia
   Pietilä Noora Hanna Emilia
   Salomaa Rosa Maria
   Sivula Eva Annica
   Sundman Robert Anders
   Tuominen Annika Tuuli Maria
   Turunen Selma Aino Ilona
   Ullakko Katriina Mervi Elisa
   Vappula Pietari Sulo Oskari
   Willamo Mimosa Helena
   Ylimäki Venla Matilda

   09 
    Ryhmänohjaaja Monja Kataja
   Delikouras Danae Martha Ulla
   Hatunpää Fanny Timandra
   Kantola Jenni Maria
   Klasila Minni Lise Lotte
   Kröger Mirja Anni Orvokki
   Laine Rebecca Lilja Juliana
   Leppo Emma Tellervo
   Mannerkoski Astrid Johanna
   Mänttäri Sofia Aurora
   Nieminen Anna-Riitta Marjaana
   Petäjä Vilma Roosa Maaria
   Rauhala Reettaleena
   Rautila Kanerva Maarit
   Rusanen Jussi Matias
   Salmi Sofi Aamu Aurora
   Saukko Pauliina Johanna
   Suomalainen Lotta-Maria Elisabeth
   Suvanto Reeta Sofia Jekaterina
   Timonen Miika Kasperi
   Westerstråhle Brita Margareta
   Virtanen Vilma Birgit
   Österman Helmi Minerva

     

Opiskelijamäärät  
1.6.2013

1.vsk  151
2.vsk  161
3.vsk  154
4.vsk    22
yht.  488  Luvuissa mukana ulkolaiset vaihto-opiskelijat

5.12.2012 valmistunut 30 ylioppilasta

Kallion lukion vuoden 2005 opetussuunnitelman tuntijako 
Oppiaine tai aineryhmä  Pakolliset kurssit   Syventävinä opintoina
        tarjottavien valtakunnallisten 
        kurssien määrä

Äidinkieli ja kirjallisuus                6                 3
Kielet

perusopetuksen vuosiluokilta
1-6 alkava kieli (A-kieli)                6                 2
perusopetuksen vuosiluokilta                               
7-9 alkava kieli                 5                 2
muut kielet        16

Matematiikka
lyhyt oppimäärä                6                  2
pitkä oppimäärä                10                  3

Ympäristö- ja luonnontieteet
Biologia                2                  3
Maantiede    2    2
Fysiikka                 1    7
Kemia     1    4

Uskonto ja elämänkatsomustieto               3    2
Filosofia                  1    3
Psykologia                 1    4
Historia                  4    2
Yhteiskuntaoppi    2    2
Taito- ja taideaineet   5

Liikunta    2    3
Musiikki    1-2    3
Kuvataide    1-2    3

Terveystieto    1    2
Opinto-ohjaus    1    1

Ilmaisutaitoaineet (opiskeltava yhteensä vähintään 12 kurssia)

Kirjallinen ilmaisu   2    3
Media                  1    5
Puheilmaisu    2    3
Tanssi     1    3
Teatteri    2    7
Valo- ja äänitekniikka       4
Lavastus        1

 

Kallion lukiossa opiskelijoiden tulee suorittaa vähintään 12 ilmaisutaitoaineiden kurssia. Opiskelijat ovat oikeutettuja vähentämään 
valtioneuvoston asetuksen (955/2002) 8§:ssä säädetystä pakollisten kurssien määrästä kahdeksan kurssia. Opiskelijan tulee kuitenkin 
suorittaa vähintään puolet lukion jokaisen oppiaineen pakollisista kursseista.
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KALLION LUKION OPPIKIRJAT LV 2012 - 2013

AINE  TEKIJÄ  NIMI   KUSTANTAJA  KURSSIT 
 

Äidinkieli ja       Haapala ym. Särmä sarjan iso käsikirja Otava   1-3 ja 5-6  
kirjallisuus    tehtäväkirjat sovitaan kurssin alussa     
    Kurssit 4 ja 7-9 sovitaan kurssin 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, 2, 3, 4  Opetushallitus  1-4
      
  Bulut...  Magnet 5, 6, 7  WSOY   5-6, 8 
    Varför inte! 7  Opetushallitus(uud.painos) 7  
  Kaunisto  Grammatik Galleri    Otava   1-9

B-ruotsi    Magnet 1-7  WSOY   1-7 
 

A-saksa  Mäkinen & al.  Genau 1-3   WSOY   1-3 
    Genau 4.-6      4-6
    Genau 7-8      7-8
    9. kurssi ilmoitetaan myöhemmin
    Kielioppi :Viel Erfolg  WSOY

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     1-2
    Panorama 1-3     1-5
  

A-ranska    Voilà 3, Voilà 4 ja Systematiqque    1-3

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

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

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

  
Espanja  González  Dime! 1   Otava   1-2
    Dime! 2   Otava   3-4
    Dime! 3   Otava   5-6
  Kautto  Entre Amigos  Tammi    7-8
    Materiaali ilmoitetaan myöhemmin   9

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
    Uusimpia painoksia suositellaan 
     
Matematiikka lyhyt oppimäärä  
    Sigma 1,2,3,4,5,6   Tammi   1-6  
  Aalto..  Lyhyt matematiikka 7,8  WSOY  7,8
    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, 3,4   WSOY  1-4
 
Fysiikka  Hämeri…  Empira1,2,3   Otava  1-3
  Hämeri…  Empira 4,5,6   Otava  4-6  
    sekä MAOL-taulukot kaikilla kursseilla

Kemia  Lehtiniemi… Mooli 1,(painos 2010 tai uudempi)  Otava   1
    Mooli 2,3,4,5   Otava  2-5
    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  
    Kaikkien aikojen historia 2,4,5,6  Edita  2,4,5,6
    Corpus 3, kurssi kolme  Tammi   3
     
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-säätiöön perustetusta kouluneuvos Armas 
Paavolan stipendirahastosta jaetaan vuosittain stipendejä sekä 
kielissä että taideaineissa menestyneille opiskelijoille. Kallion 
yhteiskoulu-säätiön lahjoittamat stipendit saivat seuraavat yli-
oppilaat:

Laaja-alainen ja erinomainen opintomenestys, erityisesti 
useissa kielissä Anna Berger

Hyvä opintomenestys useissa kielissä
Tania Hoikkala, Iida Hyyryläinen, Sara Juntunen, Anna 
Kananen, Emma Leppo, Priska Natri, Maaria Nuoranne, 
Senja Rajalin, Reettaleena Rauhala, Kanerva Rautila ja Vilma 
Virtanen

Erinomaiset taiteelliset saavutukset Miro Apostolakis
Monipuolinen taiteellinen toiminta Fiona Jokivuolle

Menestyminen kirjallisessa ilmaisussa Fanny Hatunpää
Menestyminen teatterissa Marianne Susi ja Pietu Wikström
Menestyminen puheilmaisussa 
Marjaana Nieminen ja Reeta Suvanto
Menestyminen tanssissa 
Melissa Jolma ja Reettaleena Rauhala
Menestyminen mediassa 
Minja Orava, Eliel Paavola ja Ville Sarimaa
Menestyminen lavastuksessa Rebecca Laine
Menestyminen valo- ja äänitekniikassa 
Noora Pietilä ja Jussi Rusanen
Menestyminen graafisessa suunnittelussa Kalle Keinonen
Menestyminen musiikissa Albert Ihanus
Menestyminen kuvataiteessa Priska Natri

Kallion yhteiskoulun ystävät (KYYRY) ry:n lahjoittamat sti-
pendit saivat hyvästä yleisestä opintomenestyksestä seuraavat 
ylioppilaat: 

Emma Lilja, Samuli de Pascale, Aurora Salmi ja Annika 
Tuominen

Riemuylioppilaat, vuonna 1963 Kallion yhteiskoulusta yliop-
pilaaksi päässeet lahjoittivat stipendejä Kallion lukion yliop-
pilaille.

8A:n, humanistisen linjan opiskelijat lahjoittivat stipendit 
seuraaville ylioppilaille:

Erinomainen menestyminen historian opinnoissa 
Vilja Keskimäki ja Senja Rajalin
Erinomainen menestyminen uskonnon opinnoissa 
Anton Keskinen

8B:n, matemaattisen linjan opiskelijat lahjoittivat stipen-
dit seuraaville ylioppilaille:

Erinomainen menestyminen matematiikan, fysiikan ja 
kemian opinnoissa Pietu Wickström
Erinomainen menestyminen matematiikan ja fysiikan 
opinnoissa Anni Kröger ja Otto-Wille Koste
Erinomainen menestyminen kemian opinnoissa 
Roosa Harmo

Helsingin ortodoksinen seurakunta lahjoitti stipendit orto-
doksisen uskonnon opinnoista:

Juuli Aholainen ja Anna Brchisky

LC Helsinki/Hakaniemi lahjoitti stipendin yhteisöllisestä 
toiminnasta ansioituneelle ylioppilaalle:

Lauri Seppäläinen

ABB Oy lahjoitti stipendin fysiikan opinnoissa menestyneelle 
ylioppilaalle:

Lauri Seppäläinen

Suomen kirjamessut lahjoitti stipendin kirjallisessa ilmaisus-
sa menestyneelle ylioppilaalle:

Johanna Kettunen

Akateeminen kirjakauppa lahjoitti stipendin kirjallisessa 
ilmaisussa menestyneelle ylioppilaalle:

Senja Rajalin

Handelsbanken lahjoitti stipendin puheilmaisussa menestyneel-
le ylioppilaalle:

Olli Haapaniemi

Svenska folkskolans vänner yhteistyössä Suomen ruotsinopetta-
jien kanssa lahjoitti stipendit huippupisteet A-ruotsissa kirjoit-
taneille ylioppilaille:

Camilla Karlsson ja Vilma Virtanen

KIRJAPALKINNOT

Riksföreningen Sverigekontakt ja Svenska litteratursällskapet 
-yhdistyksen lahjoittamat kirjat saivat

Sara Juntunen ja Senja Rajalin

WSOY:n kirjalahjat saivat seuraavat ylioppilaat:
Menestyksestä biologian opinnoissa Lauri Seppäläinen
Menestyksestä maantieteen opinnoissa 

Fanny Hatunpää, Asta Lehtola ja Emmi Vyyryläinen

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun kirjaston lahjoittaman 
kirjapalkinnon aktiivisesta teatteriopiskelusta sai 

Samuli de Pascale

Saksan suurlähetystön lahjoittaman kirjapalkinnon sai 
Priska Natri

Antikvariaatti Punaisen Planeetan lahjoittaman lahjakortin sai 
ylioppilas Vilja Keskimäki

LEHTIPALKINNOT

Helsingin Sanomien vuosikerran sai paras äidinkielen osaaja, 
ylioppilas Priska Natri

Tiede-lehden vuosikerran menestymisestä luonnontieteissä sai
Pieti Pällijeff

MUUT PALKINNOT

Finnish-British Society:n järjestämän valtakunnallisen kir-
joituskilpailun toisen palkinnon sai Irene Nikkarinen

Suomen ruotsinopettajien ja Kulturkontakt Nordenin järjes-
tämän valtakunnallisen lukion 2. vuosikurssin ruotsin kielen 
kirjoituskilpailun sarjassa pitkä oppimäärä ensimmäisen 
palkinnon sai Maija Koivistoinen

l´Institut français de Finlande (Ranskan valtio/Ranskan ins-
tituutti Helsingissä) järjestää juhlallisen palkintojenjakoti-
laisuuden 4.6.2013. Tilaisuudessa jaetaan A-ranskan lauda-
turien kirjoittajat erinomaisesta menestymisestä. Tilaisuu-
teen on kutsuttu Anna Berger

Suomi-Unkari seuran ja Unkarin Helsingin-suurlähetystön 
järjestämässä Palanen Unkaria – kilpailussa voittivat lavas-
tuskurssilaiset oman sarjansa pääpalkinnon ja kolmannen si-
jan. Pääpalkintona oli pienen delegaation matka Budapestiin 
toukokuussa.  
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Kesän uusintakoepäivä on torstaina 6.6. klo 10.00.
Koulun kanslia on suljettu 24.6.–26.7.
Rehtori on vuosilomalla 1.7.–2.8.

SYKSYN 2013 YLIOPPILASKIRJOITUKSET
Yo-tutkintomaksujen eräpäivä on 30.6.

Kuullunymmärtämiskokeet
ma 9.9.  toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
  ruotsi A- ja B-taso   klo 8.30
 
ti 10.9. vieras kieli, pitkä oppimäärä
  englanti klo 8.30 
 saksa klo 11.00
 venäjä klo 13.00
 ranska/espanja klo 15.00

ke 11.9. 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
pe  13.9. äidinkieli, suomi ja ruotsi, tekstitaidon koe
ma 16.9. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia 
ke  18.9. vieras kieli, pitkä oppimäärä 
pe  20.9. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
ma 23.9. äidinkieli, suomi ja ruotsi, esseekoe
ke  25.9. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
pe  27.9.      uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto 
ma 30.9.  vieras kieli, lyhyt oppimäärä

Syksyn 2013 lakkiaiset pidetään torstaina 5.12. klo 15.00 koulun alasalissa.

 LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖ- JA LOMA-AJAT
 
 Syyslukukausi  13.8.–21.12.
 Syysloma  14.–18.10.
 Joululoma  23.12.–6.1.
 Lauantaityöpäivä 23.11.

 Kevätlukukausi 7.1.–31.5.
 Talviloma  17.–21.2.
 Lauantaityöpäivät 25.1. ja 29.3.

Uusi lukuvuosi alkaa tiistaina 13.8.2013 seuraavasti: vanhat opiskelijat (vuositaso 2–4) klo 10.00 koulun alasalissa 
ja uudet opiskelijat klo 12.00 koulun alasalissa. Jokaisen opiskelijan oletetaan olevan paikalla ensimmäisenä 
koulupäivänä. Mahdollisesta poissaolosta on sovittava etukäteen rehtorin kanssa.
Syksyn ensimmäinen uusintakoepäivä on torstaina 22.8. klo 16.30
      

KEVÄÄN 2014 YLIOPPILASKIRJOITUKSET
Kirjallinen koe klo 9.00
pe 7.2. äidinkieli, suomi ja ruotsi, tekstitaidon koe

Kuullunymmärtämiskokeet
ma 10.2.  vieras kieli, pitkä oppimäärä
  englanti klo 8.30 
 saksa klo 11.00
 ranska klo 13.00
 venäjä/espanja klo 15.00

ti 11.2. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
  ruotsi A- ja B-taso   klo 8.30
 
ke 12.2. vieras kieli, lyhyt oppimäärä
  saksa   klo 8.30 
  ranska  klo 11.00
  espanja  klo 13.00 
 englanti  klo 14.00
  venäjä/italia klo 15.00 
 

Kirjalliset kokeet klo 9.00

ma 10.3. äidinkieli, suomi ja ruotsi, esseekoe
ke 12.3. uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto 
pe 14.3.  vieras kieli, pitkä oppimäärä 
ma 17.3. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
ke  19.3. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä 
pe 21.3. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
ma 24.3. vieras kieli, lyhyt oppimäärä

ilmoitusasioita
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VIIKKO HOVINARRINA

Kil2.4-kurssin opiskelijat kokeilivat hovinarrina 
olemista Kallion lukiossa 15.–19.4.2013.

Jos haluat kuulla Kalliosta
muutamankin huhun
niin kuule kuulija tarkasti
kun sulle seuraavaa ma puhun

Yks Kalliossa on yli muiden
Fjällräven kånken
kulkee kanssa hölösuiden
Fjällräven kånken

Jos lisää vielä tahdot
sinä Kalliosta kuulla
niin havaintojain kertoilen
ma hovinarrin suulla

Varsin moni Kalliossa
totisesti tietää
että aamunavausta peruttua
ei voi Matias Harju sietää

Ruokalaan nyt noustessaan
moni puuskuttaapi salaa
mut on Alex Bodson innoissaan
nyt kyllä kaloreita palaa!

OPKH:n huoneessa
ei ykkösiä sallita
tekis niille mieli sanoa
että ole hiljaa saatana

Joku huutaa innoissaan
mul on vättiä ja tanssia
joustolla muista katsastaa
mun taideperformanssia

Kalliolle kukkulalle
musaluokassa taas soi
ovat oppilaat niin innoissaan,
mahtavia perinteet on noi!

Kalliosta moni löytää
sitä kaipaamaansa svengii,
siellä roikkuu alati
kovin boheemia jengii

Ja kiire niillä on aina vaan
aivan kaikkialle
ohi vilahtaapi kalulainen
kiirii askeleet kaiun alle

Yksikin noista äskettäin
reppunsa kouluun unohti
se nyt ketunhäntä sivullaan
oottaa maanantaita hiljalti

Hiljainen on kerrankin
koulu Kallion
ja yksin jäänyt naulakkoon
tuo kettureppu on

Yksin viettää iltaansa tuo
ainokainen Kånken
Ja muistakaa te kuulijat
se on Fjällräven Kånken

Kalliolaisten tyylinäytteitä ryhmäytymis-
päivän viestikilpailussa Kaivopuistossa. 

AV


