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Lukuvuosi 
2014-2015 

uusien 
haasteiden 
taustalla

 Ravintola Kappeli, toukokuun ensimmäinen maanantai. Aino 
Sibelius soittaa pianoa ja runoilija L. Onerva juo kahvia tyy-

likkäässä sulkahatussaan; tarjoilija tärkätyssä esiliinassaan huo-
lehtii palvelusta. Välillä Aino tulee pois pianonsa takaa. Naiset 
haaveilevat ja kantavat huolta miehistä. Aino odottaa puolisoaan 
Jean Sibeliusta saapuvaksi, ja L.Onerva on vastikään rakastunut 
runoilija Eino Leinoon.

Olen kahden alakouluryhmän kanssa 1900-luvun alun Helsingin 
keskustassa. Kuljemme historiallisesti merkittävästä paikasta toi-
seen. Tulemme Svenska Teaternista ja menemme vanhalle Stock-
mannille. Kuljemme säveltäjä Jean Sibeliuksen jalanjäljissä.

Kallion lukion opiskelijat näyttelevät ja musisoivat eri paikoissa 
katkelmia 150 vuotta sitten syntyneen säveltäjän elämästä. Pää-
osassa nähdään tietysti itse Sibelius, mutta mukana ovat myös 
Aino Sibelius, heidän tyttärensä sekä muita sen ajan  taiteilijoita ja 
tavallisia helsinkiläisiä.

Edellä mainittu on pieni näyte koulumme erityistehtävää. Siinä 
teatterin ja musiikin keinoin lähestyttiin kansallissäveltäjän elä-
mää. Yhteistyökumppaneina tässä produktiossa olivat muun mu-
assa Annantalo, Helsingin kaupunginmuseo, opetus- ja kulttuuri-
ministeriö sekä Sibelius-Akatemia.

Lukuvuosi on sisältänyt kymmeniä muita taideproduktioita, hie-
noja kuvataidenäyttelyitä, lopputöitä, lukiodiplomeja, kirjallisen 
ilmaisun opiskelijoiden järjestämiä Openmic -joustoja, erinomai-
sia itse tuotettuja radio-ohjelmia - juuri sitä ydintä, mitä ilmaisu-
taidon erityislukiolta osataan odottaa. 

Taideproduktioita on viety myös ulkomaille. Saksaan ja Italiaan on 
tehty yhteistyötä, ja kanavia on avattu myös Pietarissa joka vuosi 

toteutettaville teatterifestivaaleille yhteistyössä Goethe Instituu-
tin kanssa.  Kiinnostuneet fysiikan opiskelijat pääsivät opinto-
matkalle Sveitsiin Cerniin.

Taide- ja taitoaineitten vastapainona on opetettu tuhansia tunteja 
kieliä ja matematiikkaa, reaaliaineita, kaikkea sitä, mitä opiskelija 
tarvitsee selvitäkseen hyvin tuloksin ylioppilaaksi ja päästäkseen 
jatko-opintoihin. Eri oppiaineitten luomaa vaihtelua ja tasapai-
noa opiskelijat pitävät Kallion suolana.

Kallion lukio päättää nyt 113. toimintakautensa.  Hanna Castre-
nilla, koulun ensimmäisellä rehtorilla, oli haaveena perustaa Sör-
näisiin yhteiskoulu sekä tytöille että pojille.  Meillä kalliolaisilla 
on tänä päivänä haave saada toimia edelleenkin hyvin resursso-
ituna erityistehtävälukiona. Erityistehtäväämme kuuluvat seitse-
män oppiainetta muodostavat ikään kuin yhden kokonaisuuden. 
Opiskelijoiden erityisosaamista lisäävien, tasokkaiden produkti-
oiden synnyttämiseen tarvitaan  kirjoittamista, tuottamista, pu-
hetaidetta, näyttelemistä, tanssimista, lavastusta, valoa ja ääniä.

Koulutusasiat ovat olleet myös valtakunnallisesti esillä: Lukio-
koulutuksen rahoituslainsäädäntöä oltiin uudistamassa, samoin 
lukiolakia.  Nämä uudistukset kuitenkin kaatuivat myös monien 
muiden lakiuudistusten kaaduttua. Nyt elämme odottavan aikaa. 
Tiedämme, että valtakunnallisesti koulutussektorilla rahoituspe-
rusteet muuttuvat. Miten se vaikuttaa esimerkiksi juuri erityisteh-
tävälukioihin, jää nähtäväksi. Toiveikkaina kuitenkin päätämme 
tämän lukuvuoden. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti kaksi selvitysmiestä selvit-
tämään erityistehtävälukioiden tilaa, asemaa ja tulevaisuutta. 
Selvitys on julkinen, mutta sen ehdottamat toimet saavat vielä 
odottaa.  Selvityksessä esitetään, että erityistehtävälukioista luo-

daan valtakunnallinen innovaatiokeskusten verkosto. Verkostoon 
pääsemisen valintaperusteina käytettäisiin tietoja lukion vetovoi-
maisuudesta, koulutuksen toteutumisesta, vaikuttavuudesta sekä 
innovaatiokeskusroolista.

Kallion lukio täyttää kaikki selvitysmiesten asettamat kriteerit ja 
on valmis perustamaan omaan erityistehtävään nojaavan, muista 
kouluista poikkeavan, verkostoituvan innovaatiokeskuksen, jossa 
ylioppilaskirjoitusten tulokset ovat reilusti yli maan keskitason, 
keskeyttäminen vähäistä ja jonne hakijoita on ympäri Suomea 
kaksin-kolminkertainen määrä sisäänottoon nähden.

Uusia mahdollisuuksia avaavat valtakunnalliset opetussuunnitel-
mien perusteet, jotka  tulivat kommentoitaviksi huhtikuun puoles-
savälissä. Tuntijakoon ei suuria muutoksia tullut. Muutokset ovat 
yleisessä osassa. Digitalisaatio, teemaopinnot sekä ilmiöoppimi-
nen nostetaan esille. 

Helsingin kaupungin opetussuunnitelma tehdään valtakunnal-
listen opetussuunnitelmien perustalle ja siinä tärkeään osaan 
nousevat opetusmenetelmät,  ajattelutaidot, tieto- ja viestintätek-
nologian käyttö sekä ilmiöoppiminen, jokaisen kurssin yhteydet 
muihin kursseihin ja oppiaineisiin. Joukko opettajia alkaa työstää 
kaupungin opetussuunnitelmaa heti syyslukukauden alussa. Ope-
tussuunnitelma tehdään o365-alustalle niin, että kaikki opettajat 
pääsevät kommentoimaan etenevää työtä. Uudet opetussuunnitel-
mat otetaan käyttöön 1.8.2016.

Olemme valmistautuneet sähköiseen ylioppilastutkintoon. Yliop-
pilastutkinnon sähköistyminen tapahtuu siten, että syksyllä 2016 
alkava prosessi päättyy keväällä 2019, jolloin kaikki ylioppilastut-
kinnon kokeet tehdään tietoteknisesti. Ylioppilastutkinto ei muu-
tu vain tietokoneella tehtäväksi, vaan mittaa tekniikan ongelmien 
ratkettua entistä enemmän ajattelun- ja tiedon soveltamisen taito-
ja. Tämä haastaa myös opetusta muuttumaan enemmän opiskeli-
jakeskeiseksi. Opettajan tärkeä rooli oppimisprosessissa muuttuu 
enemmän ohjaavaksi.  Opiskelijan sitouttaminen omaan oppi-
misprosessiinsa on merkittävää. Oppimisympäristö voi myös olla 
aivan muu kuin luokkahuone. Pyrkimys onkin pois laboratorio-
oloista käytännön elämään, mikäli se vain on mahdollista.

Ilmiöoppiminen pyrkii viemään opetusta enemmän elävään elä-
mään. Kallion lukiossa ilmiöiden tarkastelu on ollut tuttu käsite 
taideaineissa jo vuosia. Asioita lähestytään eri oppiaineiden ja eri 
kurssien näkökulmasta. Tänä lukuvuonna toteutuneet kokonai-
suudet Talous ja Kirja Kallio ovat erinomainen esimerkki ilmiö-
oppimisesta.  Ensi lukuvuodeksi suunniteltu ilmiö Music Cafe on 
jälleen uutta luova ja erinomaisesti sidoksissa käytännön elämään 
yrittäjyyden näkökulmasta. 

Yo-kirjoituksiin valmentautuminen on tapahtunut konkreettisesti 
myös sähköisten kokeiden avulla. Opettajat ovat pitäneet kymme-
niä sähköisiä kokeita. Ylioppilastutkintolautakunnan kehittämää 

Abitti-alustaa on kokeiltu onnistuneesti sekä filosofian että yhteis-
kuntaopin kokeissa.

Virtuaalimaailman vastapainona kalliolaiset kokoontuvat joka 
aamu opiskelijoiden pitämään päivänavaukseen. Päivänavaukset 
ovat enimmäkseen opiskelijoiden omia taiteellisia tuotoksia, kurs-
seilla opittua ja opitun soveltamista. 

Kaksi kertaa lukuvuoden aikana olemme kokoontuneet Studia ge-
neraliaan. Toisena vieraanamme oli kuvajournalisti Niklas Meltio, 
joka kertoi koskettavasti työstään sota-alueilla. Toisessa studiassa 
olivat vierainamme säveltäjä Kaj Chydenius sekä tanssitaiteilija 
Hanna Brotherus. Kallion opiskelijat valmistelivat Studia genera-
liat ja toimivat niissä erinomaisina haastattelijoina. 

Digitalisaatio, uudet opetussuunnitelmat, ylioppilastutkinnon uu-
distuminen ja mahdolliset rahoitusuudistukset ovat tämän päivän 
haasteita ja mahdollisuuksia lukiokoulutuksessa. 

Kuitenkin tärkein työ tehdään aina opettajan ja opiskelijan väli-
sessä kohtaamisessa. Näistä kohtaamisista ja hyvistä opettajista 
Kallion lukio saa niin nykyisiltä kuin valmistuneiltakin opiskeli-
joilta kiitosta. 

Kiitos opettajat kuluneesta kaudesta, onnistuneesta ja tärkeästä 
työstänne. Kiitos koko henkilökunnalle lukuvuoden työstä.  

Kiitos kaikki Kallion opiskelijat. Erityisesti haluan kiittää oppilas-
kunnan hallitusta hyvästä yhteistyöstä. Rehtorin palavereissa on 
keskustelu ollut avointa.

Kiitos yhteistyökumppaneille. Kiitos Kallion yhteiskoulu -säätiöl-
le kouluneuvos Armas Paavolan stipendirahastosta saamistamme 
stipendeistä. Kiitos Kyyrylle, Kallion yhteiskoulun ystäville hyväs-
tä yhteistyöstä, monista palkinnoista, avustuksista ja stipendeistä. 
Kiitos Kallion lukion johtokunnalle mielenkiinnosta koulua koh-
taan sekä hyvästä yhteistyöstä.

Onnea 106 uudelle ylioppilaalle!
 Iloa ja valoa jokaisen kesälomaan!

            Helena Helenius-Lamminparras

AV
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Ilmaisutaito- ja taideaineet

MEDIA
Median johdantokurssilla tutustuttiin video-, radio- ja leh-

tikerrontaan käytännön töiden kautta. Keskiössä olivat 
kiinnostavat  näkökulmat, haastatteleminen, editointiprosessi ja 
yleisölle kohdentaminen. Rinnalla opiskeltiin teoriaa, jossa sy-
vennyttiin median käyttösyihin, vaikutuksiin, etiikkaan ja talou-
dellisiin reunaehtoihin. Maailmantapahtumat tuottivat myös tun-
nille puheenaiheita, kuten Charlie Hebdoon ja sananvapauteen 
liittyviä teemoja sekä Facebookin, WhatsAppin ja Instagramin 
yhteisomistuksen herättämiä kysymyksiä. 

Monia käytännön töitä tehtiin yhteistyössä koulun ulkopuolisten 
tahojen kanssa. Kinaporin palvelukeskuksessa haastateltiin van-
huksia muun muassa elämän käännekohdista. Tilanteeseen liittyi 
hienoja kohtaamisia: yksi kinaporilainen naureskeli, ettei olisi ar-
vannut, että 90-vuotiaana pääsisi vielä ensi kertaa haastatteluun. 
Yksi opiskelijoista taas tajusi, ettei ole koskaan jutellut kunnolla 
vanhuksen kanssa. Vanhusten haastattelut ja monet muut työt on 
julkaistu blogissa osoitteessa kalliomedia123.wordpress.com. Osa 
töistä sai julkaisupaikan koulun ulkopuolelta. Talvella tehtiin isot 
jutut nuorten suosikkiapplikaatioista ja poliittisista näkemyksistä 
Helsingin Sanomiin. Kirjailijoiden, näyttelijöiden ja tutkijoiden 
videohaastatteluja julkaistiin myös Otava-kustantamon Särmä-
nimisessä äidinkielen oppikirjassa. Keväällä kurssilla tehtiin ko-
lumneja Ylen uutisten nettisivuille. Kurssilla vierailtiin MTV:n 
uutisissa ja Ylen uutisissa.
 
Lehtikirjoittamisen kurssilla syvennyttiin pitkään journalistiseen 
kirjoittamiseen. Haastattelemisen lisäksi kurssilla puhuttiin muun 
muassa juttuaiheiden ideoinnista ja taustoittamisesta. Kurssilais-
ten kiinnostus kohdistui tänä lukuvuonna muun muassa parti-
oon, jossa 10-vuotiaista leiriläisistä ovat vastuussa vain muutamaa 
vuotta vanhemmat ohjaajat. Hienoja juttuja syntyi myös muun 
muassa muunsukupuolisista ihmisistä, naisten itsepuolustuskurs-
seista, kuplavolkkariharrastuksesta sekä kissakahvilasta. Kurssilla 
toimittajan työstä oli puhumassa Helsingin Sanomissa ja Ylioppi-
laslehdessä työskennellyt toimittaja Maria Pettersson.
 
Radiotyön kurssilla tähtäin oli lopputyössä, tunnin mittaisessa 
suorassa lähetyksessä. Hatturadio-nettiradiokanavalla esitetty-
jen lähetysten aiheet vaihtelivat absolutismista kilpikonniin ja 
häpeästä elämän tarkoitukseen. Valmiuksia suoran lähetyksen 
tekemiseen hankittiin perehtymällä radiodramaturgiaan sekä 
kuuntelemalla radiojuttuja eri ajoilta ja eri puolilta maailmaa. 
Kevään kurssilla kuunneltiin myös Johannesburgissa sijaitsevan 
Westburyn nuorisokeskuksen radio-opiskelijoiden töitä, joista 
myös keskusteltiin tekijöiden kanssa Skypen välityksellä. Kursseil-
la vierailtiin myös YleX:ssä, jossa päästiin studioon seuraamaan 
iltapäivälähetyksen tekemistä aivan kosketusetäisyydeltä.
 
Kallion lukio jatkoi kuluvana lukuvuotena yhteistyötään myös 
muiden pääkaupunkiseudun radioalan oppilaitosten kanssa. Tou-
kokuussa kalliolaiset ottivat osansa opiskelijoiden vetämän Kau-

TKA

ELKuvaustilanne  elokuvakurssilla

Tommi Kokkonen ja Anri Väre studiossa

punkiradion taajuuksista ja tekivät neljä tunnin mittaista suoraa 
lähetystä. Kaupunkiradion lähetysten aiheet vaihtelivat Suomi-
kliseistä taiteilijoiden inspiraationlähteisiin. Lähetykset toimitet-
tiin Vaskivuoren lukiosta Martinlaaksosta.
 
Elokuvakurssien (ME4 ja ME6) oppilastyöt olivat vuoden aikana 
esillä joustoilla ja juhlissa, ja ne osallistuivat mediakasvatuskeskus 
Metkan Minun elokuvani -tapahtumaan. ME4-kurssilla opiskel-
tiin dokumenttielokuvien ja asiaohjelmien tekoa ja opeteltiin ku-
vauskaluston ja editointilaitteiden käytön perusteet. Dokumentti-
ohjaaja ja -leikkaaja Antti Tuomikoski ja dokumenttiohjaajaopis-
kelija Tuomo Ala-Kojola vierailivat kursseilla kertomassa eloku-
vistaan. ME6-kursseilla tehtiin fiktioelokuvia, musiikkivideoita ja 
trailereita, opiskeltiin fiktiokerrontaa sekä syvennettiin elokuvan 
ilmaisukeinoja ja teknistä osaamista. Elokuvaohjaaja Ville Jankeri 
vieraili kertomassa Pussikaljaelokuvasta.
 
ME5-kurssilla tutustuttiin elokuvan historiaan, analyysiin ja tul-
kintaan. Kurssilla pohdittiin muun muassa fiktion ja dokumentin 
eroja, elokuvan genrejä sekä kerronnan tapoja ja -tasoja. Elokuva-
analyysia pohjustettiin katsomalla lyhytelokuvia ja kokopitkiä elo-
kuvia. Kurssin päätteeksi opiskelijat valmistivat muille esityksen 
valitsemastaan elokuvan genrestä, elokuvahistorian aikakaudes-
ta tai jostakin elokuvantuottajamaasta.

                          Tuomas Kaseva, Riitta Kulmanen ja Emilia Lehtinen
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ILMAISU

Kirjallisen ilmaisun opetuksessa on lukuvuonna 2014-15 ollut 
edeltävän vuoden tavoin kaksi vahvaa painopistettä. Toi-

saalta oman ”peruskirjoittamisen” ylläpitäminen ja kehittäminen 
kurssien myötä ja toisaalta vahvasti koulusta ulos suuntautunut 
toiminta kirjallisuuden eri ammattiryhmien ja toimijoiden kanssa 
KirjaKallion puitteissa. KirjaKallio on mahdollistanut myös yksi-
löllisen työskentelyn, opiskelijat ovat niin opettajien kuin kunkin 
projektin ulkopuolisten ammattilaisten ohjauksessa päässeet teke-
mään monipuolisia kirjallisuuden alan projekteja. 

Merkittävin näistä projekteista on Helsingin Kirjamessujen Louhi-
lavan koko ohjelman suunnittelu ja toteutus. Neljän päivän ajan 
kirjakalliolaiset haastattelivat nuortenkirjailijoita, vetivät kiinnos-
tavia päivittäisiä paneelikeskusteluja, tulkitsivat teosten tekste-
jä, vetivät Kruununhaan yläasteen lukupiiriä, pitivät seminaarin 
kustannusalan toimijoille, järjestivät monipuolisen tiedottamisen 
ja pitivät runosession. Palaute messutyöskentelystä on ollut pel-
kästään kiittävää ja yhteistyömme kirjamessuorganisaation kanssa 
jatkuu. Suuren kiitoksen ansaitsee Kallion lukion entinen opiskeli-
ja, KirjaKallion tuottaja Ronja Salmi. 

Kirjamessujen lisäksi KirjaKallio on tehnyt Kirjan ja ruusun ja 
äitienpäivän yhteistyötä Akateemisen kirjakaupan kanssa. Kus-
tannusosakeyhtiö Otavan juhlavuoden nuortenromaanikilpailun 
raadissa olivat opiskelijat Helmi Turunen ja Sami Mäkäräinen. 

KirjaKallion opiskelijat ovat kirjoittaneet kirjallisuusaiheisia blo-
geja ja olleet muussa yhteistyössä Yleisradion Summerin kanssa. 
Kallion kirjastossa on järjestetty tilaisuuksia, muun muassa kir-
jallisten muotokuvien kirjoittamista. Suomen Kansallisteatterin 
kanssa valmistellaan Otavan romaanikilpailun voittajateoksen 
dramatisointia ja esitystä. Tietokirjallisuuden Tiedon jano –pro-
jektissa opiskelijat ovat mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa 
tietokirjallisuuden tunnetuksi tekemistä. USAn suurlähetystön ja 
eri kustantajien kanssa yhteistyö on jatkunut. Saimme alkusyksys-
tä vieraaksemme 24 Hours Play –konseptin kehittäjät Tina Fallo-
nin ja Philip Nauden New Yorkista.

KirjaKallion opiskelijat valmistivat myös elokuvan rasismista. 
Yhteiset lapsemme ry ja Sisäasiainministeriö tilasivat opiskeli-
joiltamme tekstit ja toteutuksen spoken word –metodilla toteu-
tettuun elokuvaan. Yhteiset lapsemme järjesti mahdollisuuden 
perehtyä rasismin käsitteeseen ja ulottuvuuksiin tavanomaista 
syvemmin. Näiden keskustelujen pohjalta kirjoitettiin ja harjoi-
tettiin esityksiksi tekstit, jotka opiskelijat toteuttivat Emilia Leh-
tisen ohjaamina elokuvaksi. Elokuva esitettiin Suomen Punaisen 
Ristin rasisminvastaisen kampanjan pääjuhlassa Helsingissä Sa-
voy-teatterissa. Näitä tekstejä esitettiin myös Opetusministeriön 
Lukuinto-kampanjan päätösseminaarissa Helsingissä.  

Kalliossa olemme kevään aikana runottaneet eri liikkeitä ja olem-
me kirjoittaneet yleisölle kirjastossa. Lisäksi kouluun on syntynyt 
uusi traditio, kahdesti pidetty Killijousto! Killijoustolla kuullaan 
houserunoilijoita ja avataan open mic. Killijouston käynnistäjiä ja 
moottoreita ovat olleet Linnea Kilpeläinen ja Eden Gebra. Kiitos! 
Myös päivänavauksissa on kuultu opiskelijoiden tekstejä useaan 
otteeseen.

Kallion lukion legendaarisen kirjoituskilpailun arvovaltainen 
raati sai luettavakseen noin kolmesataa tekstiä. Tekstien taso oli 
korkea ja aihetta, joka oli ”Toisin”, lähestyttin monin mielenkiin-
toisin tavoin. Proosasarjan voittajatekstin kirjoitti Oona Terva-
lahti ja lyriikkasarjan Martta Haakana.

Kirjoituskilpailuun osallistuneita sekä kirjallisen ilmaisun kurs-
seilla kirjoitettuja tekstejä voi lukea koulun kotisivuilta sähköi-
sestä Kyky-antologiasta.

Kirjallisen ilmaisun kursseilla tulevat esiin opiskelijoidemme mo-
nipuoliset kaunokirjallisen kirjoittamisen kyvyt. Kielen ja tyylien 
hallinta, rohkeus sanoa, tarkat silmät ja kyky kielellistää havain-
toja ilahduttavat opettajaa. Tänä lukuvuonna nousi esiin rauhalli-
sen, tasapainoisen ja ilmiötasoa syvemmän kirjottamisen trendi. 
Nuorten kirjoittaminen ei ole epätäsmällistä, lyhytjännitteistä tai 
sivistymätöntä. Ei ainakaan Kallion lukion opiskelijoiden.

Kurssit 
Kirjallisen ilmaisun ensimmäisellä kurssilla kirjoitettiin lähinnä 
proosatekstejä, joiden avulla harjoiteltiin aiheiden löytämistä, ha-
vaintoherkkyyttä ja kirjoittamisprosessista tietoiseksi tulemista. 
Opiskelijat tarkastelivat reaktioitaan, muistojaan, uniaan, ympä-
ristöään, kanssaihmisiään ja harjoittelivat havaitun ja kuvitellun 
yhteyksiä.

Toisella kurssilla kirjoitettiin runoja. Niiden avulla harjoitettiin il-
maisun monipuolistamista, riskinottoa. Kirjoittamisen tekniikasta 
esiin tulivat mm. kuvallistaminen, rytmi, sointuisuus ja pelkistä-
minen. Uutta runojen kirjoittamisessa oli KirjaKallion kautta esiin 
nousseet tarpeet ja mahdollisuudet kirjoittaa esitettävää lavaru-
noutta. Ilahduttavaa oli, että monet opiskelijat pitivät runoistaan 
päivänavauksia.

Kolmannella kurssilla tutkittiin oman kokemusmaailman siirtä-
mistä fiktion aineksiksi ja syvennettiin narratologisia valmiuksia 
eri aihepiireistä kirjoittaen. Kurssien aikana syntyi erinomaisia 
tekstejä, joista osa saanee jatkoa opiskelijoiden itsenäisissä töissä.
Neljännen kurssin painopiste on intertekstuaalisuus. Harjoiteltiin 
oman kirjoittamisen ja muun kulttuurin välisiä suhteita. Sysäykse-
nä mm. elokuvat ja kuvataidenäyttelyt. 

CM

Viidennellä kurssilla kukin opiskelija teki laajan itse valitsemansa 
työn prosessikirjoittamisen periaatteita noudattaen, yksilöllisessä 
ohjauksessa. Työt vaihtelivat romaaneista lauluteksteihin, kirjoit-
tamisen kirjo on laaja ja ennalta-arvaamaton. Sana taipuu monek-
si.

Kuluneena lukuvuonna on opiskelijoiden omien tekstien ohjaa-
minen ja kritiikki jatkunut vilkkaana. Kirjallisen ilmaisun opis-
kelijoiden tekstejä on esitetty eri oppiaineiden produktioissa sekä 
KirjaKallion kautta mitä moninaisimmissa yhteyksissä.

Kiitämme kaikkia yhteistyökumppaneitamme, jotka ovat avan-
neet opiskelijoillemme mahdollisuuksia tutustua kirjallisuuden 
monipuoliseen maailmaan. Suuri kiitos kirjallisen ilmaisun ku-
luneen lukuvuoden työstä ja onnistumisten iloista kuuluu kirjal-
lisuudesta innostuneille, työskentelyyn sitoutuneille, kriittisesti 
ja innovatiivisesti ajatteleville Kallion lukion kirjallisen ilmaisun 
opiskelijoille.

    Eva Havo

KirjaKallion väki Helsingin Kirjamessuilla

KIR
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Väittelykilpailu alasalissa

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

taitoa puhua ymmärrettävästi ja mielenkiintoisesti, taitoa koh-
dentaa sanottava sekä taitoa perustella oma näkemys ja arvioida 
muiden perusteluja. Harjoiteltiin myös palautteen antamista ja 
vastaanottamista. Keskeistä oli taito kuunnella sekä taito erottaa 
havainnot ja tulkinnat toisistaan tutustuttiin myös omaan ääneen 
ja kehoon viestintävälineinä. Tavoitteena oli löytää rohkeutta ja 
iloa viestintään.

Puheilmaisun toinen kurssi keskittyi esiintymistaitoihin. Alku-
puolella opiskeltiin vaikuttamisen keinoja ja taitoja, puheen elä-

vöittämistä sekä kuulijakeskeistä lähestymistapaa esiintymiseen. 
Jokainen opiskelija piti oman valmistellun vaikuttamaan pyrki-
vän puheensa. Kurssin puhetaidetyöpajoissa työstettiin erilaisia 
puhetaide-esityksiä, muun muassa runonlausuntaa, monologeja, 
stand up –komiikkaa ja “spoken word” –esityksiä sekä juontamis-
ta. Tuotokset esitettiin kurssit päättäneissä puhetaidekavalkadeis-
sa.

Kolmannella kurssilla harjoiteltiin ihmissuhteisiin, opiskeluun ja 
työhön liittyviä vuorovaikutustaitoja. Tutkittiin ryhmädynamiik-
kaa, ryhmärooleja ja erilaisia osallistumisen tapoja. Opiskeltiin 
työhaastatteluissa tarvittavia taitoja sekä keskustelu- ja väittely-

Puheilmaisun opiskelijat työskentelivät ja esiintyivät 
myös kurssien ulkopuolella:

Kallion lukion väittelykilpailu pidettiin syksyllä 2014. 
Finaalissa väiteltiin aiheesta “Olemme vastuussa tois-

temme hyvinvoinnista vs. Olemme vastuussa vain omasta 
hyvinvoinnistamme”. Finaalin voittivat Juuso Pikkarainen ja 
Katariina Halonen. Raadissa toimivat filosofian ja elämän-
katsomustiedon opettaja Ukri Pulliainen, opiskelija Matias 
Heinonen sekä raadin puheilmaisun asiantuntijajäsenenä pu-
heviestinnän kouluttaja Maiju Ranta.

Kallion lukion perinteinen puhekilpailu pidettiin tammi-
kuussa 2015. Valmistelluista puheista ja ex tempore -puheista 
rakentuneen kilpailun voitti Jessiina Nurmela, ja yleisöäänes-
tyksen voitti Juuso Pikkarainen. Puhekilpailun raatiin kuului-
vat Kallion lukion rehtori Helena Helenius-Lamminparras, 
opiskelija Laura Nhaga Eklund, median opettaja Tuomas 
Kaseva sekä koulun ulkopuolinen asiantuntija, Aalto-yliopis-
ton puheviestinnän yliopisto-opettaja Rinna Toikka. 

Syksyllä 2011 syntyneestä stand up -joustosta on tullut pe-
rinne. Syksyisenä perjantaina täpötäydessä studioteatterissa 
esiintyi monta koomikkoa. Kalliossa jalostuva, uusi stand up 
-sukupolvi on nyt valtaamassa myös lavarunouden ja Spoken 
Word –esitysten kenttää. Tästä lajityypistä kuulimme hienoja 
esityksiä keväällä Kil-joustolla Studioteatterissa.

Puheilmaisun opiskelijoita esiintyi myös useissa koulun muis-
sa tilaisuuksissa, muun muassa  aamunavauksissa, avoimissa 
ovissa, KYYRYn iltamissa ja KirjaKallion tilaisuuksissa.

JO

-ILMAISUPUHE

taitoja. Konfliktinratkaisua harjoiteltiin pedagogisen draaman kei-
noin ja pohdittiin tunteiden viestimistä. Keskeisiä ilmiöitä kurssil-
la olivat dialogisuus sekä assertiivinen viestintä.

Tarinankerrontakurssilla opiskeltiin sekä spontaania että val-
misteltua tarinankerrontaa. Tutustuttiin tarinankerrontaan sekä 
taiteenlajina että ihmisen tapana jäsentää maailmaa. Kerrottiin, 
yhdessä ja yksin, erilaisia tarinoita oman elämän tarinoista fan-
tasiaan,  uutisista satuihin sekä toden ja fiktion sekoittumista. 
Tarkasteltiin erilaisten kertojanäkökulmien vaikutusta tarinaan, 
kertojaan, kuulijaan ja yhteiskuntaan. Harjoiteltiin myös rikkaan 
kielen sekä erilaisten tyylien, rakenteiden ja visualisoinnin käyt-
tämistä. Kurssin lopputyötarinoina kerrottiin esimerkiksi oman 
suvun ja perheen tarinoita sekä valmiista teoksista muokattuja 
uusia tarinoita. 

Puheilmaisun lopputyökurssilla tehtiin itsenäisiä päättötöitä. Eri-
koistumisopinnot toteutettiin yksin tai parittain. Lopputyönteki-
jät valitsivat haluamansa puheilmaisun osa-alueen ja saivat siinä 
yksilöllistä ohjausta. Lopputöinä valmistui muun muassa puhe 
nuorille ja tarinankerronnan esitys sekä eri lajityyppien sekoitus.

Puheilmaisun ja filosofian yhteisellä Puhu viisaasti -kurssilla sy-
vennettiin retoriikan ja argumentoinnin taitoja niin teoriassa kuin 
käytännössä. Opiskelijat valmistelivat ja toteuttivat pienryhmissä 
valitsemistaan aiheista keskusteluja ja väittelyitä. Kursseilla syntyi 
mielenkiintoisia keskusteluja viisaan puheen ominaispiirteistä.
 
Puheilmaisun ja kirjallisen ilmaisun laajasta KirjaKallio-produkti-
osta kerrotaan kirjallisen ilmaisun vuosikertomuksen yhteydessä.
    
    Jaana Oulasvirta

Oppitunti Penksulla
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Tanssin kursseilla on ollut kivaa ja hiki on lentänyt. Painopiste 
on teknisten taitojen lisäksi ollut liikkeen kokemisessa. 

Olemme harjoitelleet erilaisia tanssisarjoja, improvisaatiota 
sekä tehneet erilaisten liikeaihioiden ja –ideoiden kautta myös 
omia liikesarjoja. Painon tunteminen liikkeessä, liikkeen 
virtaavuus sekä erilaiset liikkumiset tilassa ovat olleet osana 
kurssien sisältöjä. 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 peruselementteihin (tila, aika, muoto, energia, 
dynamiikka) pohjautuvat liikeimprovisaatiot, erilaiset liike-
kokeilut, rytmit, mielikuvat ja tanssisarjat olivat tapojamme tuottaa 
liikettä. Olemme etsineet, kuinka keho voi toimia luovan ilmaisun 
välineenä. Teimme joillakin tanssin ensimmäisillä kursseilla 
ekskursioita myös julkisiin tiloihin. Tutustuimme julkisen tilan 
mahdollistamaan uudenlaiseen tilankäytöön.

Akrobatia-kurssilla opettelimme kehonhallintaa ja ketteryyttä. 
Turvalliset tukiotteet takasivat sen, että jokainen sai kokeilla 
vaikeitakin temppuja. Kuperkeikkojen, kärrynpyörien, 
käsinseisontojen, puoli- ja kokovolttien ja ihmispyramidien kautta 
perehdyttiin akrobatian maailmaan.

Toisessa, kolmannessa sekä viidennessä jaksossa valmistuivat 
suositut oppilaskoreografiat. Tanssiteoksen syntyprosessi tuli 
varmasti kaikille oppilaskoreografioissa olleille jakson aikana 
tutuksi. 

Jazztanssin kurssilla teimme erilaisia jazztanssisarjoja, lyhyistä 
lämmittelysarjoista pitkiin tanssillisiin sarjoihin. Harjoittelimme 
erilaisia rytmiharjoitteita musiikin säestyksellä ja ilman. 
Tanssillisuuden löytäminen toistojen ja oman harjoittelun 
kautta sekä nopeat aksentoidut sarjat ja hengittävät adagio-sarjat 
olivat osana kurssia. Teimme tunneilla myös erilaisia venytys- ja 
lihasvoimaharjoitteita.

Kallion lukiossa valmistui myös  tanssin lukiodiplomeja. 
Tanssikatselmus järjestettiin toukokuussa 2015 yläsalissa. 
Tanssin lukiodiplomin arvioitsijoina toimivat Joona Halonen, 
Maiju Kuivalainen ja Mirva Mäkinen.

Koulussamme oli myös tanssin opetusharjottelijoita. Rosa-
Maria Perä ja Emma Saarelainen tekivät opetusharjoittelun 
Teatterikorkeakoululta ja Eevi Tolvanen Savonia ammatti-
korkeakoulusta. Kallion lukion tanssin lehtorin, Mirva Mäkisen, 
ollessa opintovapaalla viransijaisena toimi Maiju Kuivalainen.

    Mirva Mäkinen Kuvasarja viidennen jak-
son oppilaskoreografioista

TANSSI

valokuvasarja: Alva Grünthal
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Teatterin peruskursseilla opiskelijat kehittivät oman ilmai-
sunsa pohjaa. He harjoittelivat kokonaisilmaisua ja erilaisia 

perustaitoja toden ja kuvitellun rajapinnalla liikkumiseen. Roo-
lityöskentelyssä keskityttiin roolin rakentamiseen ja dialogissa 
toimimiseen, ja samalla osallistujat kartuttivat kokemusta esiin-
tymisestä ja esitysten analysoimisesta. Ohjaamisen ja näyttelemi-
sen syventävillä kursseilla oli mahdollisuus tarkastella teatteritoi-
mintaa sekä käytännön että teoreettisen lähestymistavan kautta. 
Keväällä näyttelijäntyötä käsittelevällä teoriakurssilla pureudut-
tiin metodinäyttelemiseen ja yleensäkin stanislavskilaiseen har-
joittelun ja toisaalta niin sanottuun psykofyysiseen harjoitteluun, 
unohtamatta katsausta tämän päivän näyttelijän harjoittelutapoi-
hin. Syksyllä koulussa valmistettiin kymmenen kunnianhimoista 
lukiodiplomityötä.

Teatterin projektikursseilla perehdyttiin tarkemmin näyttelijän-
työhön ja dramaturgiaan ja käytiin läpi esityksen valmistamis-
prosessi.  Annemari Untamalan ohjaamat, työryhmien yhteistyö-
nä käsikirjoittamat ”Ollaan hetki tässä nyt” – ja ”Huolia, hurmaa 
ja hulluttelua – Jean Sibeliuksen Helsinki” -näytelmät sekä Minea 
Långin käsikirjoittama ja ohjaama oppilasohjaus ” Silajev, bear 
– Vodkakekkerit” antoivat jokainen niin tekijöilleen kuin kat-
sojilleenkin mahdollisuuden pohtia, mikä elämässä on tärkeää. 
Suomen kansallisteatterin suurella näyttämöllä näyttelijöiden, 
koulun kuoron ja orkesterin yhteistyönä, Johannes Brotheruk-
sen säveltämän musiikin siivittämänä ”Ollaan hetki tässä nyt” 

nimensä mukaisesti pysähdytti tuntemaan läsnäolon voimaa ja 
juuri silloin siinä ympärillä olevien läheisten ja vähän vieraam-
pienkin säteilevää hyvää mieltä ja rakkautta.  Vodkakekkereitten 
maailmassa elämästä syrjäytyneet nuoret hakivat äärikokemuksia 
tilanteessa, jossa millään ei tunnu enää olevan mitään merkitystä. 
Yksi kädenojennus, sipaisu, katse saattoi vielä saada jatkamaan ja 
jaksamaan. Elämän tarkoitus voi myös olla kietoutuneena taitee-
seen. Jean Sibeliuksen elämä heräsi henkiin fiktiolla sävytettynä 
ja hänen sävellystensä säestämänä toukokuisessa Helsingissä ai-
kamatkaprojektissa. Esityksen valmistamisprosessi osoitti ainakin 
tekijöilleen, että aina kannattaa yrittää ja heittäytyminen tunte-
mattomaan voi olla pelottavaa, mutta vain siten luodaan ja löyde-
tään jotakin uutta.

Hannu Tuiskun ja Hanna Lekanderin ohjauksessa toteutettiin 
kolme teatteriprojektia niin sanottuina oppilasohjauksina: ”Ku-
ninkaita” (ohjaus Isa Ala-Nissilä, käsikirjoitus Ida Takala), ”Liisa 
ihmemaassa” (ohjaus Aliisa Karjalainen) ja ”Älä nuku nyt” (ohjaus 
Lenita Susi). Projektit toteuttivat hyvin oppilasohjausproduktion 
perusideaa: ohjaavat opettajat keskittyvät työskentelyn pedagogi-
seen puoleen ja seuraavat ryhmäprosesseja lähietäisyydeltä, kun 
taas opiskelijat vastaavat esityksen taiteellisesta puolesta. Viimeksi 
mainittu tarkoittaa yhteisistä ratkaisuista neuvottelemista, oman 
taiteellisen työn itseohjautuvaa toteuttamista keskeisine ratkaisui-
neen ja etenkin vastuun ottamista koko esityksen valmistumisesta: 
prokkiksessa ei voi olla vain ”mukana”.  Riemuntäyteinen ”Ku-

ninkaita” pohjautui osittain Anssi Kelan kappaleeseen ”1972” ja 
kertoi sen innoittamana syntyneiden henkilöhahmojen kautta, 
millaista on elää elämänvaihetta, johon kuuluu väistämätön ky-
symys ”Mitä susta tulee isona” ja vastaus ”En mä tiiä”. ”Liisa ih-
memaassa” puolestaan luotasi käsityksiämme ajasta: se on meille 
todellisuuden mittari, keino jäsentää ja ymmärtää. Aika juoksee, 
seisoo, kuluu, valuu hukkaan. Esitys kysyi omalla erityislaatuisel-
la muotokielellään, voiko ajan kulumiseen vaikuttaa, voiko ajan 
pysäyttää. Hienolla tavalla teatterillinen ”Älä nuku nyt” sijoittui 
uneen ja todellisuuteen ja liikkui niiden rajalla. Kaavamainen ja 
arkipäiväinen todellisuus ahdistavine, mitään tarkoittavine pu-
heenparsineen alkoi vähitellen karkottaa hiljaista Jennyä (Kaisla 
Koski) kohti unien maailman vapautta ja vaihtuvuutta. Mutta 
mitä tapahtuu, jos unimaailmaan kiintyy liikaa?

Yhteistyöprojektimme Gymnasium Riedbergin kanssa alkoi 
Frankfurtissa marraskuussa, jolloin neljätoista kalliolaista ja kol-
metoista riedbergiläistä opiskelijaa valmistivat kohtauksia kiirettä 
ja väärinymmärryksiä käsittelevien teemojen pohjalta. Huhti-
kuussa sama joukko harjoitteli työpajassa näyttelijänilmaisun eri 
elementtejä ja esitteli niitä demonstraatiossaan kielimuurit ylittä-
en ja kokonaisvaltaisen ilmaisun voiman osoittaen. 

  Annemari Untamala ja Hannu Tuisku

Elis Lindfors ja Emil Amman näytelmässä 
Silajev, bear - Vodkakekkerit

RP

Jesper Autio, Anna Tavaila ja Tekla Seppälä esityksessä 
Huolia, hurmaa ja hulluttelua - Jean Sibeliuksen Helsinki

MT

Carolina Mobarac näytelmässä 
Liisa Ihmemaassa

CL
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Kuluvan vuoden aikana valotekniikan kursseille on osal-
listunut 77 opiskelijaa. Valotekniikan alkeiskursseja on 

järjestetty kolmesti, valosuunnittelukursseja yhden kerran sekä 
lisäksi keikkakurssi, jonka yhteydessä toteutettiin tapahtuma ja 
sen tekniikka alusta asti.

Valotekniikan alkeiskurssilla käydään teorian ja käytännön 
kautta läpi valo- ja teatteritekniikan käyttöä. Opettelemme  
kahden erilaisen teatteritilan (Alasali ja Studioteatteri) kautta 
himmentimien ja dmx-osoitteiden käytön. Opettelemme eri 
valonheittimet, niiden käyttötarkoitukset ja installoinnit, sekä 
käyttämään teatterisavua ja ohjelmoimaan niin led- kuin liik-
kuvia valoja.  Ohjelmointia opettelemme kahdella erityylisellä 
valopöydällä ja keskitymme löytämään oikeanlaiset käyttötavat 
erilaisille esityksille. Kokeilemme ryhmässä tehtävien harjoitus-
ten myötä käytännössä, miten valo toimii ja miten valoa voi-
daan käyttää esityksessä luomaan atmosfääriä ja samalla struk-
turoimaan lavatapahtumia. Lisäksi opettelemme sähköoppia 
keskittyen teknisten vikojen hahmottamiseen ja korjaamiseen. 
Kurssilla käydään myös henkilönostimen käyttökurssi, jossa 
keskitytään turvallisuuteen. Kurssin lopuksi oppilaat saavat 
henkilökohtaiset palautteet. Kurssilaiset kävivät myös katso-
massa teatteriesityksen.

Vät2-kurssilla kerrataan valotekniikan perusasiat ja valoheitin-
ten käyttömahdollisuudet. Sen jälkeen kurssi keskittyy suun-
nittelemiseen. Käymme läpi valosuunnittelijan työvaiheet ja 

VALO- JA ÄÄNITEKNIIKKA  

valosuunnittelijan velvollisuudet. Tarkastelemme teatterin eri 
genrejä ja miten näitä tulisi valaista. Teemme pienempiä ryh-
mäharjoituksia, joissa luemme käsikirjoituksia ja valaisemme 
kohtauksia. Lopuksi jokainen kurssilainen on vastuussa vuo-
den varrella toteutettavan teatteri- tai tanssiprojektin valaisus-
ta, itsenäisesti tai pareittain. Osana produktion valaisua opis-
kelijat seuraavat harjoituksia, suunnittelevat valot yhteistyössä 
ohjaajan tai koreografin kanssa, piirtävät valokartat, rakentavat 
ja ohjelmoivat valot sekä ajavat esitykset. Lopuksi he kirjoitta-
vat  lyhyen raportin, jossa he käyvät omaa valosuunnitelmaan-
sa läpi. Kurssilaiset saavat henkilökohtaiset palautteet. Kurssilla 
käytiin myös katsomassa kaksi esitystä, nykytanssi- ja teatteri-
esitykset.

Vät5-kurssi painottuu keikkailuun ja tapahtumatekniikkaan. 
Tänä vuonna kurssilla toteutettiin Next step -messuille Kal-
lion lukion messuosaston valaisu, jossa messuille osallistujat 
saivat itse kokeilla valoja valopöydällä. Kurssin kohokohta oli 
vanhojen tanssien valaisu Suvilahden Kattilahalliin. Kattilahal-
lin valaisu on suhteellisen suuritöinen projekti. Opettelemme 
rakentamaan trussiripustukset ja installoimaan kaiken teknii-
kan alusta asti.  Kattilahallin valaisu vaati kurssilaisilta suun-
nitelmallisuutta, koska valtava tila vaatii myös vuokrakalustoa 
koulun oman valokaluston lisäksi. Kurssilla käydään läpi myös 
vuokratarjousten laatiminen ja kilpailutus. Vierailimme myös 
vuokrafirmassa.
                  Marianne Lagus

LAVASTUS 

Lavastus on koulun pienin oppiaine, ainakin kurssimäärien 
mukaan. Kurssitarjottimella on nimittäin tarjolla vain yksi 

syventävä kurssi tätä ainetta. Pienuudestaan huolimatta oppiaine 
on suuri ja näkyvä, sillä Kallion lukion merkittävissä juhlissa ja 
suuremmissa näytelmäproduktioissa näkyy lähes aina lavastajien 
kädenjälki. Piskuinen oppiaine on muutenkin kaikinpuolinen op-
piaineharvinaisuus Suomessa. Kaikista lukioista vain Kalliossa voi 
opiskella lavastusta  itsenäisenä oppiaineena.

Nelisenkymmentä opiskelijaa on tänä lukuvuonna käyttänyt tätä 
uniikkia opiskelutilaisuutta hyväkseen. Ahkerat opiskelijat ovat 
kurssin teoriaopiskelun ohessa paiskineet töitä Kallion juhlalavas-
tusten parissa. Syyslukukauden kurssilaiset toteuttivat Kansallis-
teatterin suurelle näyttämölle näyttävän ikkunainstallaation, ja ke-
väällä vastaava kurssi sai hyvin nopealla aikataululla valmistettua 
riemukkaita, kierrätysmateriaaleista toteutettuja kattokruunuja 
Kattilahallin kattoon Vanhojen tanssien somistukseksi. Kurssilais-

Kallion lukion joulujuhla toteutettiin ensimmäistä kertaa Kansallis-
teatterissa. Juhlan visuaalisuudesta vastasivat koulun valotekniikan 
ja lavastuksen kurssilaiset. Valoteknikan opiskelijat Ninni Aalto, 
Saara Peltonen ja Roni Rautavuori yhdessä opettajansa Marianne 
Laguksen kanssa suunnittelivat valot joulunäytelmään ”Ollaan het-
ki tässä nyt”. Juhlien visuaalisena elementtinä toimi lavan yläpuo-
lella oleva lavastuskurssilaisten ikkunainstallaatio.

AV

ten mielikuvitus, rohkeus tarttua hankkeisiin ja taidokkuus ovat 
olleet visualisointien edellytys. Molemmissa juhlissa on yhteistyö 
valotekniikan opiskelijoiden kanssa ollut saumattoman toimivaa. 

Toiminnallisen työn ohessa on lavastuksessa opiskeltu kaikenlais-
ta skenografiaan liittyvää: mitä tapahtuu näyttämön takana? Kuka 
vastaa esityksen visuaalisuudesta, puvustuksesta ja maskeerauk-
sesta? Lavastuksen historia ja lavastajan työ tulevat tutuiksi sen 
lisäksi, että on käytännössä harjoiteltu kollektiivisen projektityös-
kentelyn taitoja. Kursseilla on tehty opetusvierailuja niin Teatteri-
museoon kuin Helsingin kaupunginteatterin kulisseihin. 

Suuri kiitos siis Kallion lukion aikaansaaville lavastajille ja valo-
teknikoille! Ilman heitä jäisi moni juhla visuaalisesti köyhäksi.

                                                                                       Aija Viita
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Musiikinkursseilla kaikki pääsivät tekemään musiikkia 
omasta lähtötasosta riippumatta ja haastamaan itseään eri 

musiikin alueilla. Tekemisen rinnalla myös pohdittiin vastaan tul-
leita musiikillisia ratkaisuja. 
 
Ensimmäisellä kurssilla tutustuttiin musiikin eri elementteihin 
käytännön musisoinnin avulla: laulaen, soittaen, kuunnellen ja 
improvisoiden. Kurssilla etsittiin omaa ääni-instrumenttia sekä 
harjoiteltiin moniäänistä laulua ja bändisoittoa. Jokainen opiskeli-
ja soitti useita eri instrumentteja ja lauloi.
 
Toisella kurssilla tutustuttiin suomalaiseen musiikkiin. Tärkeim-
pinä työtapoina olivat arvioiva kuunteleminen sekä oma musiikil-
linen keksintä, laulua ja soittoa unohtamatta. 

Yhdistetyillä Mu3- ja Mu4-kursseilla valmistettiin teemalliset 
konsertit. Näitä ”musaproggiksia” järjestettiin tänä lukuvuonna 
kaksi. ”Yks iso taide, kiitos!” -proggiksessa pohdittiin taidetta ja 
taiteilijuutta musiikin keinoin. ”80’s Babies” puolestaan kuljetti 
yleisön aikamatkalle ihanalle kamalalle 80-luvulle.  
 
Mu5-kurssi toteutui tänä lukuvuonna biisintekokurssina. Opiske-
lijat sävelsivät ja sovittivat omaa musiikkia ja kurssin päätteeksi 
kävivät äänittämässä sitä Mediakeskuksen studiossa. 

“Joulun keikkaputki” -kurssi huolehti perinteiseen tapaan lukuis-
ten jouluun johtavien ja siihen liittyvien tapahtumien musiikeista. 
Itse joulujuhlassa Kansallisteatterin suurella näyttämöllä kuultiin 
joululaulupotpuri moniäänisesti pulloilla soitettuna. ”Keikkaput-
ki” toimi myös teatterimuusikkoina joulunäytelmässä ”Ollaan 
hetki tässä nyt”.

Koulun kuoro lauloi populaari- ja kansanmusiikkia eri maista. 
Kuoro esiintyi koulun juhlissa, vanhempainilloissa ja avoimissa 
ovissa sekä piti kaksi konserttia huhtikuussa.

Musiikki oli merkittävässä osassa myös monien muiden taideai-
neiden produktioissa, joista esimerkkeinä teatteriproduktioiden 
livemusiikit.

Opiskelijat tekivät paljon musiikkia kurssien ulkopuolella, ja tätä 
musiikkia kuultiin päivänavauksissa, joustotunneilla sekä iltatilai-
suuksissa, sekä koulussa että koulun ulkopuolella. Musiikin lukio-
diplomin suoritti kolme opiskelijaa.

    Markus Sidoroff

MUSIIKKI
valokuvasarja: Mirva Tyystälä
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Kuvataideopetuksen sisältöjä ovat kuvailmaisu ja kuvallinen 
ajattelu, taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen, ympä-

ristön suunnittelu, arkkitehtuuri ja muotoilu sekä median visuaa-
liset tekstit.

Mitä opin kuvataiteen kursseilla? 
”Yhdistin aiemmin oppimaani uuteen tietoon. Kurssi oli kokonai-
suudessaan kiinnostava retki taiteelliseen itseeni ja siinä käytiin 
hyvin läpi kaikki kuvataiteen yleisimmät tekniikat ja se antoi myös 
paljon välineitä tulevaisuuden harrastamiseen kuvataiteen osalta.”  
Milla

”Olen oppinut tekemään töitä hieman suurpiirteisemmin. Vielä 
en uskaltanut juurikaan kokeilla uusia tyylejä tai työtapoja, mut-
ta kurssi herätti minut tajuamaan, että koeileminen kannattaisi.” 
Maija

”Se mitä pidän tärkeimpänä oppimistani asioista on tietoinen luot-
tamus omaan visiooni ja tekemiseeni. Tietysti erilaiset tekniset asiat 
ovat hyödyllisiä ja opin niistäkin paljon, mutta sisäinen muutos oli 
ehkä olennaisempi.” Inka

”Itsestäni olen oppinut luottamaan paremmin siihen, ettei kaiken 
tarvitse aina olla niin täydellistä. Keskityin ensin suurempaan koko-
naiskuvaan jatkaen siitä yksityiskohtiin.” Suvi

”En pidä itseäni mitenkään kuvataitoisesti lahjakkaana yksilönä, 
mutta opin itsestäni uusia puolia kuvataiteen merkeissä ja työnsin 
itseni uusille poluille, mikä tuntui palkitsevalta.” Edith

Piirustus ja maalaus:
”Sarjakuva: Koska työlle oli annettu niin vähän aikaa, se tuntui 

aluksi vaan kurssiin ahdetulta työltä. Kuitenkin työstä tuli loppu-
jen lopuksi mieluinen.”  Sara

”Croquis-piirustuksia oli kiva tehdä mussantunneilla.” Sofia

”Mielenmaisema: pidin tästä työstä, sillä siinä koin oikeasti ilmai-
sevani itseäni. Maalatessani kaupungin vesiväreillä minä myös 
haastoin itseni tekemällä jotain, mitä en ole ennen yrittänyt.”  Anna

Kolmiulotteinen työskentely:
”Omakuvatyö savesta oli mielenkiintoinen. Ensin tuntui vaikealta, 
mutta annoin käsieni tehdä työn, ja lopputuloksena sainkin val-
miiksi selvän työn persoonastani ja näin heti, mitä se kertoi.”  Aino

”Kello onnistui! Oon aivan hypertyytyväinen siihen.” Siri

”Lempityöni oli kipsinaamio, sillä en ole koskaan tehnyt mitään sen 
kaltaista.” Maria

”Soittimien rakentelu oli erittäin hauskaa! Soittimen akustiikkan 
toimivuus oli hieman vaikeaa, mutta onneksi kaikki järjestyi pie-
nellä lisäsäädöllä. Soittimien muotoilun miettiminen oli kivaa. 
Olin tyytyväinen lopputulokseen.” 
Sesilia

Digitaalinen kuvankäsittely:
”Kuvanmuokkaus oli minulle vierasta, joten se tuotti hieman han-
kaluuksia.Tulin tekemään julisteen loppuun omalla ajallani ja olen 
erittäin tyytyväinen lopputulokseen.” Aino

”Selfie: tämä oli lempityöni. Kuvanmuokkaus oli minulle uutta ja 
kun sai vapaasti kokeilla aivan kaikkea, oli se myös hauskaa.” Aino

KUVATAIDE

Museovierailut:
”Tove Janssonin näyttely oli ihana, mutta vielä suuremman 
vaikutuksen minuun teki Kiasman Alfredo Jaarin näyttely. 
Kävinkatsomassa sen vielä uudestaankin omalla ajalla.” 
Taika

”Lempityöni oli varmaan Omakuva maisemassa. Sen te-
keminen oli kivaa ja olen tosi tyytyväinen lopputulokseen. 
Tove Janssonin näyttely oli hyvä inspiraation lähde.” Heta

Arkkitehtuuri, muotoilu, tilasuunnittelu:
”Minua kiinnosti eniten ensimmäisen tunnin arkkitehtuu-
rin historian katsaus, Designmuseossa käynti ja korujen 
teko.” Saara

”Next Gate -messut: Projekti oli hauska ja oli mukavaa 
kuulla hyvää palautetta. Toimivan tilan suunnittelu oli 
mielenkiintoista ja motivoivaa, ja ryhmämme toimi hyvin 
yhteen.” Mimosa

”Kyyryn iltamiin valmistettu lavastus oli suunnitelman 
mukaisesti kotoisa. Meillä oli reipas, asiat valmiiksi saava, 
kiva tiimi.” Natalia

Lukuvuoden ensimmäisen jakson aikana kokeiltiin musiikin ja 
kuvataiteen ensimmäisten kurssien yhdistämistä laajemmaksi ko-
konaisuudeksi. Opiskelijaryhmä suoritti molemmat kurssit yhtai-
kaa, ja kurssien ohjelmat limittyivät toisiinsa. Palaute kokeilusta 
oli vaihtelevaa.

”Töiden kanssa oli kova kiire. Tämä johtui varmaankin kuvis-musa 
yhdistelmästä. Kuviksen ja musan yhteistyö toimi kohtuullisesti, 
mutta parantamisen varaa on.” Sara

”En ollut varma, miten hyvin kuvis ja musiikki toimivat yhdessä. 
Kurssin loppupuolella voin sanoa, että yllättävän hyvin.” Tuomas

Kuvataiteessa on tehty seitsemän lukiodiplomia ja useita kuvatai-
teen lopputyötä. Lisäksi on osallistuttu ykköskampuksen yhteisel-
le nykytaiteen kurssille Elävää shakkia Taiteiden yönä. Kuvataiteen 
toisella kurssilla on rakennettu Kallion lukion esittelyloossia Next 
Gate -messuille Kaapelitehtaaseen sekä Kyyryn iltamiin viihtyisää 
kahvila- ja oleskelutilaa koulun käytäviin. Kuvataiteen luokkaan 
on taiteiltu seinämaalauksia aiheena Tropiikki. Tapahtumapäivä-
nä esitettiin KU3-kurssin stop motion -animaatioita Medialuolas-
sa. Historian ja kuvataiteen yhteisillä kursseilla toteutettiin matka 
Roomaan ja ystävyyskouluun Liceo Ugo Foscolo Albano Lazia-
lessa. Projektissa kokeillaan erityisesti mobiilioppimista ja uutta 
osallistavaa pedagogiikkaa. Tero Levo Aalto-yliopistosta suoritti 
opetusharjoittelunsa Kallion lukiossa.

   Aija Viita

Nykytaiteen kurssilaiset toteuttivat Elävää shakkia Taiteiden yönä. 
Performanssi toteutettiin yhdessä Alppilan lukion ja Helsingin 
Kielilukion kanssa.
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Tapahtumia ja toimintaa

Opiskelijat ovat pitäneet joka aamu päivänavauksen 
salissa. Päivänavaukset ovat olleet eri taideaineisiin 

liittyviä lyhyitä esityksiä. Niiden koordinoinnista on vas-
tannut Markus Sidoroff. 

Kallion seurakunnasta pastori Mari Mattsson on yhdessä 
opiskelijoiden kanssa valmistanut muutaman kerran lu-
kuvuoden aikana päivänavauksen. Myös joulu- ja kevät-

KALLION LUKIO FACEBOOKISSA

Kuluneena lukuvuotena Kallion lukion Facebook-sivulla on 
jatkettu koulun ja opiskelijoiden elämään liittyvien hienojen 

tarinoiden sekä tapahtumien esittelyä. Niistä saa monipuolisen 
kuvan lukemalla vuosikertomuksen tekstit sekä käymällä verkko-
osoitteessa www.facebook.com/KallionLukio. Kaikki voivat selail-
la ja lukea sivua avoimesti: riittää, että kirjoittaa osoitteen sellai-
senaan selaimen osoitekenttään. Sivua seuranneiden suosikkeina 
näyttivät tänä vuonna olevan muun muassa lukuvuoden aloitus, 
KirjaKallio, Kansallisteatterissa järjestetty joulujuhla, Talvipäivän 
tapaus eli koulun toiminnasta kiinnostuneille järjestetty tapah-
tumapäivä sekä opintomatkat Roomaan ja Frankfurtiin. Kärjessä 
olivat myös vanhojen tanssit, penkkarit ja ylioppilasjuhlat.

Viestintätiimi haluaa osaltaan olla tukemassa opiskelijoiden tai-
tojen ja kokemuksen karttumista sekä havainnollistamista. Näin 
ollen laadimme Aktiivipolku-kurssitodistuspohjan niille opis-
kelijoille, jotka tekevät pitkäjänteistä työtä Facebook-julkaisuja 
varten. Useimmiten tiimin tehtävänannot ovat vaatineet opiskeli-
jalta joustavuutta, nopeiden valokuvaustilanteiden ennakointia ja 
tapahtuman hengen vangitsemista digitaaliseksi kuvaksi parhaalla 
mahdollisella tavalla. Toivomme Aktiivipolku-todistuksen autta-
van ansioituneita opiskelijoita esimerkiksi kesätöitä haettaessa.

Vaikka Kallion lukion Facebook-sivu elää vahvasti nykyhetkessä 
ja tulevaisuutta kartoittaen, se on väistämättä myös merkityksel-
linen osa koulun historiaa. Siksi on olennaista arkistoida yhteisiä 
muistoja. Viestintätiimi on tehnyt kevätlukukaudella selvityksen 
tietojen tallentamisesta koulun omille tallennusvälineille ja to-
teuttanut ensimmäiset varmuuskopiot. Lukuvuoden päättyessä 
ylioppilasjuhliin tehdään toinen, kattava arkistointi. Selvitystyön 
aikana kävi ilmi, kuinka yllättävän ainutlaatuista ja monipuolista 
tietoa sähköiseen muotoon nykyään tallentuu. Tähän mennessä 
kertyneen tiedon katoaminen, vaikka onkin epätodennäköistä, 
että näin kävisi, jättäisi aukkoja monen ihmisen kanssa jaettuihin 
muistoihin. 

Kulunut lukuvuosi on hyvällä tavalla vakiinnuttanut viestintätii-
min asemaa Kallion lukiossa, ja niin kollegiaalinen kuin opiskeli-
joidenkin kanssa tehtävä yhteistyö on lisääntynyt. Haluan omasta 

Kallion lukion facebook-sivut
www.facebook.com/KallionLukio 

puolestani kiittää koko viestintätiimiä, rehtoria, opiskelijoita sekä 
muita yhteistyökumppaneita viestintätiimin toisen toimintavuo-
den tukemisesta ja toteuttamisesta. 

Tänä lukuvuonna viestintätiimin opettajajäseninä toimivat Las-
se Ehrnrooth (vetäjä), Ari-Pekka Niemi  (jäsen) ja Tuomas Kar-
kamo (jäsen). Epävirallisena neuvonantajana toimi Eva Havo. 
Suureksi iloksemme saimme viestintätiimin toimintaan mukaan 
syyslukukauden aikana kaksi motivoitunutta ja tunnollista opis-
kelijaa, Carita Lindbladin ja Mirva Tyystälän.

               Lasse Ehrnrooth

1. Koululaukun heitto sellaiseen nurkkaan, jossa siihen ei 
toivottavasti kompastuta. 

2. (Tehokas siirtyminen ylemmistä kerroksista aulaan ja sa-
niteettitiloihin. (Tätä vaihetta saattavat hidastaa aulan jo 
taputusvaiheeseen, ks. kohta 3, siirtynyt väkijoukko sekä 
yleinen luonteenlujuuden puute: ”Mä jäin tähän jutteleen, 
vaik mun piti käydä vessassa!”)

3. Taputusvaihe. Sisältää tavallisesti juttelua ahtaassa ym-
päristössä korkealla desibelialueella. Aiheet voivat vaih-
della Kallion lukion ekosysteemille tyypillisesti ”laidasta 
laitaan” tai kenties osuvammin ”Aijasta matikkaan” (lisää 
kalliolaisuuden idiomeista kurssilla 8). Vaihe koostuu kol-
lektiivisen kiihtyvästä taputuksesta kannustushuutoineen, 
riitistä, jolla populaatio kutsuu vertaisiaan avaamaan ala-
salin ovet. Taputusvaihe voi venyä kalliolaisille luontaisen 
aamunavauksen aloitusajan (9.30) ylikin, jos dominoiva 
osa populaatiosta (nk. ”esiintyjät”) ei heti lämpene avaa-
maan ovia.

4. Siirtymävaihe. Jakautuu spesifimmin mm. ”Kallio tiivis-
tää” ja ”Hellu sulkee oven” - vaiheisiin, joista kullakin on 
oma ainutlaatuinen semantiikkansa.

5. Esitysvaihe. Kohokohta, jota varten kaikki siirtymäriitit 

ja erinäiset metamorfoosit mahdollisesta ”maanantaidar-
ran” uuvuttamasta ilmiasusta tai muusta ikävyydestä on 
selätetty. Joskus kouluun saavutaan jopa tarpeellista aikai-
semmin tämän vaiheen vuoksi. Lukuvuonna 2014 - 2015 
lavalla nähtiin mm. tanssivia varjoja, stand up- esitys erään 
suositun kirosanan onomatopoeettisista ominaisuuksista, 
väittelykilpailun alkuerät, runonlausuntaa, henkeäsalpaavia 
rap-, tanssi- ja musiikkiesityksiä, videoitua kaakaonjuontia, 
pateettisuutta paperipussi päässä, vesimeloni sekä nykypo-
pulaation kaksi varhaista oppi-isää, setämiehet.

6. Paluu arkeen. Vaihe sisältää raikuvat aplodit, kannustushuu-
toja, tömistelyä, riittejä: ”Menkää tunnille tai jääkää kattoo 
tää loppuun”, *Hellu avaa oven, mutta tunnelma ei rikkou-
du*, ”Menkää tunnille, tääl ei oo enää mitään nähtävää” sekä 
salista purkautumisvaiheen, jossa aamunavauksen osuus 
keskustelussa on tutkitusti noin 99,JEE %.

+ 7.   Kypsyttelyvaihe. Usein aamunavausten katsomisen myötä
yksilöiden ajatuksien tiedostamattomallakin alueella alkaa 
kypsyä ajatus oman aamunavauksen pitämisestä. Allekirjoit-
tanut toteaa painokkaasti, että se kannattaa.

    Maija Alander

Kalliolaispopulaation käyttäytymisvaiheet aamunavauksissa (tutkielma):

kirkon ohjelma on ollut yhdessä seurakunnan ja opiskeli-
joiden tuottamaa. Kirkkotilaisuuksien rinnalla ovat olleet 
et-tilaisuudet, joista on vastannut opettaja Ukri Pulliainen 
yhdessä opiskelijoiden kanssa.

Perjantaisin klo 12-13 on ollut joustotunti, jonka aikana on 
saatu nauttia opiskelijoiden taideproduktioista.

PÄIVÄNAVAUKSET, JOUSTOT JA KATSOMUKSELLISET TILAISUUDET
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LIIKUNNALLINEN LUKUVUOSI

Kallion lukiossa kulunut lukuvuosi oli varsin liikunnallinen, 
yhteisiä liikuntatilaisuuksia oli läpi vuoden.

Syyslukukausi alkoi opettajien kahden joukkueen osallistumisel-
la Kaivopuistossa juostuun Run Fest -juoksutapahtumaan. Matka 
oli 21 km, joka taitettiin viestijuoksuna. Matka ei ollut osallistujaa 
kohden pitkä, mutta vaativaksi juoksun teki elokuun kovin rank-
kasade. Maaliin pääsy oli työn ja tuskan takana, ja juoksukilomet-
rit olivat todennäköisesti kullekin ikimuistoisia.

Syyskuu jatkui liikunnallisesti jo perinteeksi muodostuneella lii-
kuntailtapäivällä. Opiskelijat saivat valita eri lajeista mieleisensä. 
Valikoimassa olivat uinti, jalkapallo, pesäpallo, keilaus, kiipeily, 
minigolf sekä kaupunkisuunnistus. Sää suosi niin vesipetoja kuin 
kaupungilla rasteja etsineitäkin.

Rusettiluistelu Brahen kentällä helmikuun talvisena perjantaina 
liikutti kalliolaisia mukavien jääleikkien merkeissä. Vaikka sää ei 
kaikin puolin ollut paras mahdollinen, oppilaskunnan järjestämä 
ohjelma ja kuuma mehu toivat lämpöä talviseen tapahtumaan.

Toukokuussa oli edessä liikunnallisen lukuvuoden viimeinen koi-
tos, Naisten kymppi, johon Kallion naisopettajat ovat osallistuneet 
jo usean vuoden ajan toukokuun viimeisenä sunnuntaina. Seitse-
män naisopettajaa taivalsi 10 km Helsingin kauniissa maisemissa 
nauttien mahtavasta liikuntatapahtumasta ja tunnelmasta, jonka 
tuhannet reitin varrelle kerääntyneet kannustajat saivat aikaan. 
Maalissa kaikki olivat voittaneet itsensä!
                                                                             Alex Bodson

HH-L

Kallion lukion matemaattis-luonnontieteellisille aloille suun-
tautuneet alumnit tulivat koululle kertomaan opiskeluistaan 

ja töistään. Erilaisia osaajia oli paikalla monilta aloilta: kemian 
ja matematiikan opettaja, tietojenkäsittelytieteen opiskelija, las-
tentauteihin erikoistuva lääkäri, hammaslääketieteen opiskelija, 
bioinformaatikko, akustiikan opiskelija, teoreettisen fysiikan opis-
kelija, ympäristögeofyysikko, kvanttifyysikko, arkkitehtiopiskelija, 
maantieteen opiskelija ja tiedeviestijä. Kallion lukio kiittää ja ku-
martaa kaikkia vieraita!
    Tuomas Karkamo
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Kalliolaiset alumnit Jan Jansson sekä Ronja Oja kertomasssa  kuu-
lumisia lukio-opiskelujen jälkeen

TUK

YMPÄRISTÖN HYVÄKSI

Ympäristötiimin tehtävänä on  tiedottaa luontoon liittyvistä 
teemapäivistä, herättää ajatuksia ja parantaa koulun ympä-

ristöystävällisyyttä.

Tänä vuonna Kallion lukion ympäristötiimi on pyrkinyt saamaan 
Vihreän lipun takaisin Kallion lukiolle.  Sen lisäksi on panostettu 
entistä enemmän näkyvyyteen. 

Pidimme muun muassa kaksi aamunavausta, joista toinen oli toi-
minnasta tiedottava bileaamunavaus ja toinen ajatuksia herättävä 
ympäristöteemainen lyhytnäytelmä. Järjestimme erilaisia tempa-
uksia, kuten Earth houriin liittyvä maapallojen kasvomaalaus, 
rikkinäinen puhelin -peli ruokajonossa ja lappujahti. Keräsimme 
opiskelijoilta ajatuksia luonnosta ja kokosimme niitä ruokalan 
pöydille laitettavaksi. Joulun alla hankimme metsästä joulukuu-
sen ala-aulaan ja koristelimme tämän ”Kullervoksi” nimetyn 
puun kierrätysmateriaaleista askarrelluilla koristeilla. Ympäris-
tötiimin nettijoulukalenteri antoi ideoita ekologiseen joulunviet-
toon. Näiden lisäksi on viikoittain järjestetty biojätteetön päivä.

Ympäristöryhmä jatkaa toimintaansa seuraavinakin vuosina, ja 
siihen voi liittyä kuka tahansa tai vain osallistua erilaisten kiin-
nostavien projektien tekemiseen.

Alex Day ja Aurora Misikangas 

Koulussamme kävi Opetushallituksen isännöimä The Interna-
tional Holocaust Remembrance Alliancen (IHRA) delegaatio 

27.1.2015 tutustumassa Kallion lukiossa toteutettuihin holokaus-
tikursseihin (vuosina 2012-2014). Mukana olivat Professori Ste-
ven Katz, Advisor to IHRA (Bostonin yliopisto, USA), Ms Kathrin 
Meyer, Executive Secretary (Saksa), Ms Julana Bredtmann, Pro-
ject Assistant (Saksa), Rauhankasvatusinstituutti ry:n pääsihteeri 
Johanna Laaja sekä Opetushallituksen edustajina opetusneuvos 
Kristina Kaihari ja ylitarkastaja Anssi Pirttijärvi. Delegaatio halusi 
tutustua suomalaiseen holokaustiopetukseen ja tarkemmin Kalli-
on lukion konseptiin. Kurssin molemmat opettajat, Niina Väntä-
nen ja Anne Mattsson, sekä kuusi kurssilla opiskellutta opiskelijaa 
(Kallion lukiosta ja HKTL:sta) ottivat vieraat vastaan ja esittelivät 
heille yhden aamupäivän ajan kurssin toimintamallia.
    
    Niina Väntänen
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STUDIA GENERALIA 

taide ja journalismi paremman maailman puolesta

Lukuvuonna 2014–2015 Kallion lukiossa järjestettiin kaksi Stu-
dia Generalia -tilaisuutta. Koulussamme vieraili syksyllä so-

tavalokuvaaja Niklas Meltio, ja haastattelun aiheena olivat media, 
valokuvan voima ja etiikka. Keväällä saimme vieraiksi taiteen ja 
yhteiskunnallisen vaikuttamisen teemoja käsittelemään tanssitai-
teilija Hanna Brotheruksen ja säveltäjä Kaj Chydeniuksen. 

Studia Generalian tarkoituksena on valmistella ajankohtaisista ai-
heista laadukas keskustelutilaisuus, jossa opiskelijat haastattelevat 
asiantuntijavieraita. Ryhmä Studian takana valitsee aiheen ja nä-
kökulman, miettii sopivat vieraat keskusteluun sekä suunnittelee 
kysymykset ja haastattelun kaaren. Itse tilaisuus on vain pieni mut-
ta tärkeä osa ryhmän työskentelyä. Haastattelun onnistuminen 
riippuu siitä, kuinka hyvin valittu aihe ja näkökulma on sisäistetty. 
Työskentely on haastavaa mutta palkitsevaa. On hyvin kiinnosta-
vaa päästä syventymään keskustelunaiheisiin, etsimään tietoa ja 
keskustelemaan. Studia Generalia   -työskentelyn kautta olemme 
saaneet kouluun mielenkiintoisia vieraita. Ryhmäläisenä koen 
oppineeni esimerkiksi kysymysten muodostamista, haastattelun 
kaaren hahmottamista ja tilaisuuden käytännön järjestelyjä, mut-
ta ennen kaikkea sen, kuinka pitkäjänteinen prosessi onnistuneen 
keskustelutilaisuuden järjestäminen on. 

Studia Generalia -tilaisuuksien sisällöllinen anti kuuntelijoille 
ja valmisteluryhmälle on ollut suuri. Hyvin sujuneiden haastat-
telujen kautta olemme päässeet aivan uudella tasolla sisään kä-
siteltyihin aiheisiin. Tilaisuuksien tunnelma oli avoin ja hauska, 
vaikka aiheet olivat vakavia. Olemme saaneet kuulla tarinoita niin 
Lähi-Idän kriisitilanteista kuin tanssitaiteilijan työprosessista ja 
Kalliolle kukkulalle  -laulun synnystä.  Niklas Meltio havahdutti 
näkemään sotatilanteiden järkyttävyyden, mutta toi myös uusia 
näkökulmia kuvajournalismiin työkaluna konfliktitilanteissa. 
Kaj Chydeniuksen ja Hanna Brotheruksen keskustelu taiteen ja 
yhteiskunnan suhteesta valotti kalliolaiselle yleisölle kiinnostavia 
aiheita, kuten taiteellista prosessia, vaikuttamista ja taiteilijan ase-
maa yhteiskunnassa. Palkintona ryhmässä työskentelemisestä oli 
oivallus siitä, kuinka hyvä tapa keskustelu on herättää ajatuksia ja 
välittää tietoa. 

                                                                              Helmi Donner

Tanssitaiteilija Hanna Brotherus ja säveltäjä Kaj Chydenius Studia 
generalian vieraina Taika Wiikarin ja Anna Kirvesniemen hastat-
teltavina.

TUK

Anoppi oli ilkeä Marjalle.” Tarkastelen muiden tuomareiden il-
meitä, ja he ovat kanssani selkeästi samaa mieltä: ei riittävän 

pätevä syy oman aviomiehensä hylkäämiseen. Minun käy sääliksi 
Marjaa. Hän seisoo epävarmana ympärilleen pälyillen, ja hänen 
puolustuksensa on heikko. Syyttäjällä on vahvat näkemykset.

Nojaudun taaksepäin, ja seuraan ympärilläni kiihtyvää keskuste-
lua. Syyttäjät ja puolustajat heittävät vuorotellen argumentteja il-
maan. Syytetyt vilkuilevat toisiaan tietäen, että heidän lopullinen 
kohtalonsa on meidän, tuomareiden, käsissä.  Syytettyjä on kolme: 
Marja, Juha ja Shemeikka.

Shemeikka on kylmänrauhallinen, eikä hän näytä välittävän siitä, 
että on joutunut oikeudenkäyntiin. Hän puolustautuu hyvin, ja 
näen jo nyt, että tuo mies kävelee vapaana ulos. Juhalla on lähes 
välinpitämätön asenne oikeudenkäyntiä kohtaan. Hän myös vai-
kuttaa itsevarmalta, jopa liian itsevarmalta tilanteessa, jossa hän 
on selkeästi syyllinen. Hänen puolustuksensa vetoaa mielenterve-
ysongelmiin. Mies näkee kuulemma punaista.

Tunnelma kiihtyy oikeussalissa, joka on täynnä ihmisiä. Huudah-
dukset, naurahdukset ja kuiskaukset sekoittuvat yhdeksi äänimas-
saksi. Seasta ei enää erotu yksittäisiä yskähdyksiä tai sanoja. Hälinä 
velloo salissa. Nostan katseeni ja näen A-P:n ja Riitan ilmeistä, että 
istunto on saatava etenemään. Isken tuomarinnuijallani eli kaveri-
ni penaalilla pöytään kolmesti. Istunto jatkuu.

ÄIDINKIELEN JA KIRJALLISUUDEN KURSSIT KOHTASIVAT JUHAN ÄÄRELLÄ

Yläsali on muuttunut Juhani Ahon kirjoittaman Juha-romaanin 
hahmojen oikeudenkäyntipaikaksi. 1700-luvun Ruotsi-Suomeen 
sijoittuvan romaanin päähenkilöt käyvät kohtalostaan kiivasta 
keskustelua sivuhenkilöiden ollessa paikalla todistajina. Kulje-
tamme tarinaa eteenpäin oman tulkintamme mukaan. Opettajat 
ovat antaneet meille lähes vapaat kädet ja seuraavat oikeuden-
käyntiä sivusta. Olemme lukeneet Juha-romaanin osana Äi3- ja 
Äi6-kursseja ja tulkitsemme kirjaa draamatyöskentelyn kautta. 
Kaikki kirjan hahmot ovat osallisina oikeudenkäynnissä, ja sen 
kuluessa kurssin osallistujat keksivät heille mitä kummallisempia 
taustatarinoita. Polveileva keskustelu on tulosta oman aikansa 
monimutkaisista ihmissuhteista. Kyseessä on eräänlainen histo-
riallinen kolmiodraama.

On tuomion aika. Tuomarit neuvottelevat tuomiot yhdessä, 
minkä jälkeen ne luetaan ääneen. Juha kolmeksi vuodeksi mie-
lisairaalaan punaisen näkemisestä. Marjalle kaksi vuotta ehdol-
lista itsepäisyydestä. Shemeikka vapautetaan, kuten jo aiemmin 
ajattelinkin. Mies puhui hyvin. Oikeudenkäynti on ohi juuri, kun 
kurssilaiset alun hämmennyksen jälkeen alkoivat löytää oman 
roolinsa. Penaali isketään pöytään kolme kertaa.

    Theresa Natri
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SAAHAN TULLA LAULAMAAN?

Vain muutama päivä ennen joululoman alkua minua tultiin 
koulun käytävällä nykäisemään hihasta ja pyytämään Kallion 

perinteiseen Tiernapoika-esitykseen. Heti palautuivat mieleen ala-
asteen Tiernapoika-ajat, jolloin hoilasin Herodeksena eri paikoissa 
keräämässä rahaa luokalle. Enhän siis voinut kieltäytyä. Meitä oli 
neljä opiskelijaa ykköseltä, ja uudistetun käsikirjoituksen olivat 
tehneet kaksi abi-tyttöä. Harjoittelemaan piti alkaa heti, sillä joulu 
ja esitys kolkuttelivat ovelle.

Olen kuullut, että aikaisempina vuosina Tiernapojat on esitetty 
monenlaisina moderneina tulkintoina aina mummoista räppä-
reihin. Tämän vuoden idea oli erilainen. Tarkoitus oli, että aluksi 
tulisimme tekemään ihan tavallista Tiernapoika-esitystä, mutta 
esityksen aikana huomaisimme, kuinka paljon alkuperäisissä Tier-

napojissa on vääryyttä, rasismia ja Mänkin sanoin ”Ihmisoikeu-
dellisesti epäilyttäviä” asioita. Mielestäni idea oli mainio, eikä to-
teutuskaan ollut hassumpi, vaikka olen tietenkin arvioijana puo-
lueellinen. Ja olihan lyhyt mutta tehokas treenijakso aika hauska 
vitseineen ja kommelluksineen.

Kaiken kaikkiaan tästä kalliolaisesta perinteestä jäi hyvä maku 
suuhun; oli kunnia päästä siitä osalliseksi, ja toivon, että tätä 
joululoman käyntiin sysäävää perinnettä jatketaan vielä kauan! 
Joten, annetaanpa seuraavinakin vuosina Tiernapoikien (tai jos 
nyt korrekteja ollaan, niin Tiernahenkilöiden) tulla laulamaan. 
  Hoo vain kaikille! 

    Alvari Stenbäck

Tiernapojat Alvari Stenbäck, Salvador Ikonen, 
Valo Rinne ja Ilmar Grünthal

OVET AUKI JOKA SUUNTAAN

Koulun aula tuntuu toisenlaiselta kuin yleensä. Alasalissa al-
kavan infotilaisuuden alkuun on vielä aikaa, mutta ohitseni 

vilahtelee poikkeuksellisen paljon tuntemattomia kasvoja. Yritän 
parhaani mukaan hymyillä vastaantulijoille ja saada heidät tunte-
maan olonsa tervetulleiksi.

Onneksi en joudu hoitamaan narikkavuoroani yksin, sillä en tah-
do tajuta numerojärjestelmästä mitään. Ehkä se johtuu siitäkin, 
että olen liian levoton perehtyäkseni siihen kunnolla – tahtoisin 
vain huutaa kaikille uteliaille ysiluokkalaisille: ”Hakekaa Kallioon! 
Tämä on mahtava paikka!” Huutamisen sijaan alamme narikka-
kavereideni kanssa jammailla musaluokasta kuuluvan rytmin tah-
tiin. Tanssiva narikka! Missä muualla olisi tällaista?

Päivän toinen tehtäväni on kirjoittaa kirjallisia muotokuvia mui-
den kirjallisen ilmaisun opiskelijoiden kanssa. Muotokuvien kir-
joittaminen puolitutuista ja tuntemattomista tuntuu aluksi vähän 
hankalalta, sillä aikaa on rajallisesti, paperille on pakko saada jo-
takin ja muotokuvan saajaa olisi mukava miellyttää. Muutaman 
tekstin jälkeen juttu alkaa kuitenkin jo sujua, ja uskaltaudun luo-
kan ulkopuolelle mainostamaan pajaamme.

Sisäänheittäjän roolini jää päälle. Kun muut istuvat rauhassa luo-
kassa ja odottavat, että ihmiset tulisivat pyytämään muotokuvaa, 
minä vaanin käytävillä pahaa-aavistamattomia ysejä ja johdatan 
heidät sisään luokkaan selittäen suu vaahdossa, mistä tässä on 
kyse ja miten juttu toimii. Juoksentelen kerroksesta toiseen vesi-
pullo ja kynä mukanani, välillä istahdan kirjoittamaan, hukkaan 
tavaroitani ja selitän samoja asioita uudestaan samoille ihmisille 
– kasvomuistissani ei juuri ole kehumista. Kirjoitan päivän aikana 
niin monta muotokuvaa, etten pysy enää laskuissa.

Aika kuluu niin nopeasti, että vietän kirjallisten muotokuvien pa-
rissa vielä ylimääräiset kaksi tuntia, vaikka se ei kuulunut suunni-
telmiini. Lopulta minulla ei ole enää mitään hajua, mitä kaikkea 
olen päivän mittaan tullut kirjoittaneeksi. Tekstit ovat lähteneet 
käsistäni heti valmistuttuaan, täysin hiomattomina, kuulakärkiky-
nän muste vielä märkänä. Sellaisina raakileina, joita en normaali-
tilassani perfektionistisena pöytälaatikkokirjoittajana voisi ajatel-
lakaan antavani toisten luettavaksi.

Mutta ehkä teksti itsessään ei tällä kertaa olekaan ollut pääosassa, 
ehkä se on ollut väline, tapa kohdata uusi ihminen ja sanoa: ”Ter-
vetuloa Kallioon! Onpa upea hiustyyli. Olisi kiva tutustua.”

Tammikuun avoimien ovien päivä, Talvipäivän tapaus, on kaiva-
nut minusta esille uudenlaisen kirjoittajan, uudenlaisen ihmisten 
kohtaajan sekä todellisen sählääjän. Ahmiessani päivän päätteeksi 
mokkapalaa koulun kahvilassa oloni on väsynyt mutta tyytyväi-
nen. Ei muuta kuin kohti uusia sisäänheittäjän pestejä!
              
    Maija Huttunen
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KALLION LUKIO VÄLITTÄÄ

Kallion lukiolainen saa usein selitellä sukulaisille ja tuttaville, 
mitä “siellä ilmaisutaidon lukiossa oikein tehdään”. Helpointa 

olisi luetella koulussamme opiskeltavat taideaineet.

Kalliolaiset kuitenkin käsittävät ilmaisutaidon paljon laajemmin. 
Sitä toteutetaan koulussamme upean yhteishengen ja kannustavan 
ilmapiirin kautta: jokainen voi tehdä itselleen tärkeitä asioita ja 
saada siihen tukea opettajilta ja toisilta opiskelijoilta. Minulle, ja 
ihastuttavan monelle muulle, tärkeää on tasa-arvo.

Kalliolaiset tekevät paljon työtä tasa-arvon eri muotojen toteutu-
misen puolesta. Jokaisella kuuluisi olla yhtäläinen oikeus inhimil-
liseen elämään: sosiaalisiin suhteisiin, viihtyisään elinympäristöön 
ja välittämiseen. Siksi lähdimme tänäkin vuonna taistelemaan 
tasa-arvon puolesta vapaaehtoistyön voimin. Ideana oli tuoda jou-
lumieli palvelutaloihin.

Työ alkoi jo lokakuussa. Kyselin aluksi osallistujia Kallion Face-
book-ryhmässä – ja heitähän löytyi! Hetken perästä aina media-
valpas äidinkielen- ja medianopettajamme Riitta Kulmanen otti 
minuun yhteyttä ja kertoi Ylen ja Suomen Punaisen Ristin (SPR) 
Lupa Välittää -kampanjasta. Päätimme ottaa samalla osaa siihen-
kin.

Kun tavoitteet olivat kutakuinkin selvillä meille molemmille, 
aloimme värvätä osallistujia toden teolla. Riitta pommitti Wilma-
viestein ja kuulutuksin, minä Facebookin ja koulukavereiden kaut-
ta. Ensimmäiseen Kallio Cares! -tapaamiseen tuli jo kymmeniä ih-
misiä, ja ilmapiiri oli innostunut. Opettajiakin oli mukana useita!

Otimme Riitan kanssa yhteyttä SPR:n meille osoittamiin palve-
lutaloihin, ja vastaanotto oli huikea. Meitä todella odotettiin, ja 
kaikenlainen ohjelma ja läsnäolo olivat lämpimästi tervetulleita. 
Ideointimme tuloksena meistä auttamishaluisista syntyi neljä 
ryhmää: laulajat, runonlausujat, ulkoiluttajat ja muun ohjelman 
ideoijat. Laulajia ohjeisti erityisesti musiikinopettaja Markus Si-
doroff, ja lausujia auttoivat opo Sampo Harju ja äidinkielenopet-
taja A-P Niemi. Vaikka ryhmät myöhemmin sekoitettiin, moni 
idea päätyi itse vierailuille.

Kun aikataulut olivat vihdoin selvillä, sai jokainen valita itsel-
leen sopivat päivät, jolloin lähtisi vierailulle palvelutaloon. Jotta 
ryhmän sisäinen yhteydenpito helpottuisi, Kaisla Kemppainen, 
Emma Louhelainen Kukka Louhimies ja Venla Väänänen lupau-
tuivat kukin oman vierailunsa vastuuhenkilöiksi. He perustivat 
Facebookiin tapahtumasivut visiiteilleen ja hoitivat järjestelyt 
palvelutalojen sekä oman ryhmänsä kanssa. Vaikka ulkoilu jou-
duttiin perumaan huonon sään takia, vierailuiden ohjelmaan 
kuului kuitenkin palvelutalosta riippuen juttelua asukkaiden 
kanssa, askartelua, leivontaa, kahvittelua, Lucia-kulkuetta, laula-
mista ja laulattamista sekä runonlausuntaa.

Ennen joulua kävimme kaiken kaikkiaan neljässä hoitokodis-
sa ja saimme jokaisesta kutsun tulla uudestaan. Lisäksi meidät 
kutsuttiin Ylen vanhuksille järjestämiin Radiotansseihin, joissa 
saimme tärkeälle asiallemme näkyvyyttä myös Puoli Seitsemän 
-ohjelman kautta.

Joulun jälkeen vierailimme uudelleen Merenpisara-nimisessä 
palvelutalossa, kun meidät toivotettiin tervetulleiksi erään asuk-
kaan runonjulkistustilaisuuteen. Juliuksena esiintyvä taiteilijam-
me oli kirjoittanut meistä runon kiitokseksi ennen joulua esittä-
mästämme lausunnasta ja lisäksi hän esitti pantomiimiesityksen. 
Runo on luettavissa Kallion lukion Facebook-sivuilla.

Kaiken työn jälkeen projektimme oli onnistunut ja erittäin an-
toisa niin meille, kuin hoitokotien asukkaille ja henkilökunnalle. 
Olen ollut toteuttamassa vastaavia projekteja nyt neljänä vuonna, 
kolmena niistä Kalliossa. Joka vuosi olen kuullut päällimmäiseksi 
mieleen jääneen ajatuksen siitä, kuinka pienillä teoilla voi olla us-
komattoman suuri merkitys jonkun muun elämässä. Ajatus kuu-
lostaa kuluneelta, mutta kun toinen itkee vieressä ilosta, ei voi 
olla ajattelematta, etteikö kova työ olisi tekemisen arvoista.

Vapaaehtoistyön perinne palvelutalojen asukkaiden kanssa saa-
nee jatkoa tulevinakin vuosina. Kallion henki, yhdessä tekemisen 
ja olemisen meininki, on jotain, mitä jään Kallio-urani jälkeen 
kaipaamaan. Monissa kouluissa tehdään vapaaehtoistyötä, mutta 
Kallion lukiossa vapaaehtoistyökin on erityistä: kun jokin asia on 
meistä tärkeä tai kiinnostava, se näkyy. Eikä ihme, niin siinä itse-
ään ilmaistessa helposti käy.

   Emma Turunen

MENESTYSTÄ FILOSOFIASSA

Kalliolainen Janika Vikman voitti filosofian Baltic Sea Essay 
Competitionissa jaettua pronssia - ja oli paras suomalainen 

(mukana oli neljätoista maata). Toinen kalliolainen, Kasper Ket-
tunen, tuli valituksi Suomen IPO (kansainväliset filosofia olym-
pialaiset) valmennusryhmään, josta valitaan kevällä Suomen kaksi 
edustajaa itse kisoihin.

Janikan essee

“If we extend unlimited tolerance even to those who are intolerant, 
if we are not prepared to defend a tolerant society against the 
onslaught of the intolerant, then the tolerant will be destroyed, and 
tolerance with them.”

(Karl Popper: The Open Society and its Enemies, 1945)

The word “tolerance” has a rather condescending ring to it, since 
it implies by definition that the subject of tolerance is in some 
way beneath the person who is practicing said tolerance, which 
is why such acceptance is necessary in the first place. Perhaps this 
negative connotation stems from the conversation in which the 
word tolerance is commonly used, such as conversations about 
class, race and social status. It is present whenever there is conflict 
between different kinds of norms and ideas.

If we were to take a more optimistic approach towards the 
concept of tolerance, we could define it as allowing something 
that differentiates from one’s own beliefs or ways of acting, to 
take place. It doesn’t necessarily even contain acceptance or 
encouragement, but these things aren’t exclusive. It is the bare 

minimum of, simply put, “getting along”. Intolerance is the 
antithesis of tolerance and usually results in verbal or physical 
conflict between differentiating parties and sometimes shows in 
more subtle ways such as limitations of opportunities from the 
other group. This usually happens if the power dynamics are 
imbalanced between the groups.
The subject of tolerating the intolerant becomes relevant when we 
try to evaluate the ideal of tolerance, and the results that we hope 
to achieve with it. If we were to say that tolerance in itself is an 
intrinsic value that must be preserved at all costs, then obviously 
there is no way of “defending a tolerant society against the 
onslaught of the intolerant” without being contradictory. We are 
faced with a dilemma: if we should be accepting of all views and 
practices, wouldn’t that include intolerant views and practices, 
too?

One problem that concerns limited tolerance is that in order to 
evaluate what should and should not be tolerated, we end up using 
normative terms such as Justice and Moral and Solidarity, and 
these things are subjective and dependent on point of view. We 
have no means of finding any kind of conclusive truth that could 
objectively state what should and should not be allowed.

However if we look at the impact tolerance has on a society as 
a whole, and the reasons it is to be desired, we might come into 
the conclusion that as a priority, people’s safety and well-being 
weight more than the ideal of all-consuming tolerance. Some 
politicians for example have claimed that they have the right to 
have racist or homophobic opinions, since tolerance should also 
extend to intolerance. However it is reasonable to say that there 
is no obligation to respect an opinion that disrespects another 
human being’s existence. When we move from concepts and ideas 
to actual reality, from normative to descriptive, we need to start 
evaluating ideas since they don’t live in a vacuum and have an 
actual impact on society. The “live and let live”-principle could 
be seen as a contract that stands as long as it’s followed by all 
participants.

Popper paints a rather dramatic picture of the detrimental effects 
that unaddressed intolerance would have on the society. To 
see whether that’s a realistic picture, one has to understand the 
different natures of tolerance and intolerance. Like I pointed out 
before, tolerance in itself is really nothing but allowance, while 
intolerance is disapproval. These two things play out in people’s 
actions rather differently. Allowing something to take place, or 
removing oneself from the position where one even could stop 
something from taking place, is passive compared to actively 
criticizing or stopping something from taking place.

Tolerance is passive, while intolerance is not. This is why it would 
be reasonable to claim that intolerance will eventually annihilate 
tolerance, if allowed to.
    Janika Vikman
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Kalliolaiset maailmalla

Fysiikan Cern-kurssi alkoi hiukkasfysiikan luennoilla yliopis-
toissa Suomessa ja päättyi Sveitsin Geneveen. Kampuskurssilla 

oli mukana yhteensä 20 oppilasta, joista 5 motivoituneita kalliolai-
sia. 

Tapahtumapaikkana Geneve oli hyvin kaunis, vaikka ei kaupunki-
na tarjonnut paljoa tekemistä. Ehdottomasti kiinnostavinta siellä 
oli tutkimuslaitos. Luennot olivat huippuhyviä, asian juuri ja juu-
ri ymmärsi lukiosta saaduilla avuilla ja tieto oli uutta, inspiroivaa 
sekä harvinaisella tavalla syventävää. 

En tajunnut, kuinka väsyneet jalkani olivat, ennen kuin pääsin 
istumaan. Olin vallannut itselleni kaksi penkkiä hiostavasta 

bussista. Luvassa olisi reilun tunnin rauha, jota olin odottanut 
pitkään. Tuntiin ei tarvitsisi vakuutella olevansa kunnossa, vaikka 
hetkeksi haluaa vetäytyä yksinäisyyteen. Italialaisten ystävällisyys 
ja välittäminen on hellyyttävää ja aitoa, mutta suomalaisena koen 
tarvitsevani vähän enemmän tilaa, toisin kuin paikalliset, jotka 
tulevat iholle.

Albano vilkuttaa viimeisen kerran näyttäen vielä parastaan: tur-
koosi järvi vilahtelee puiden läpi, ja pystyn melkein erottamaan 
vastarannalta Paavin kesäasunnon puutarhan valkoiset luomu-
munat. Vaikka matka on vasta puolivälissä, upeita kokemuksia on 
kertynyt jo kokonaisen reissun verran. Tiedän näkeväni Roomassa 
mitä mielettömämpiä asioita ja ihmisiä, päällimmäisinä tunteina 
ovat kiitollisuus, onni ja väsymys. Korkeat kukkulat painavat kor-
vani lukkoon, eikä opettajan puhe kuulu selvästi. Suljen silmäni ja 
tuuletus pyrähtää päälle.

Seitsemän päivää, 168 tuntia, 10080 minuuttia ja 604800 sekuntia, 
25 nuorta ja kaksi opettajaa, apunaan kymmenen iPadia. Tämä oli 
kokoonpanomme lähtiessämme Italiaan toteuttamaan interaktii-
vista Euroopan unionin Erasmus+projektia. Etukäteen olimme 
tutustuneet mobiililaitteilla toimivaan ActionTrack -sovellukseen, 
jossa etsitään kartalle merkittyjä tehtäviä. Teimme pienissä ryh-
missä liikkuen tehtäviä laidasta laitaan: lyhytelokuvia, runoja, 
valokuvia, artikkeleita ja pelejä. Kuitenkin aina mentiin oppilaan 
luovuus edellä.

Oman säväyksen kokemukseemme toivat italialaisissa perheissä 
viettämämme ensimmäiset kolme päivää. Italialaisten vieraanva-
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raisuus oli todella liikuttavaa. Ensimmäisenä iltana erään perheen 
äiti totesi: “Mentre siete qui, sono tua mamma”, eli sillä aikaa kun 
olet täällä, olen äitisi. Viimeisenä aamuna saimme tuliaisia per-
heillemme Suomeen viemisiksi. Vierailu avasi italialaista kulttuu-
ria, ja opimme arvostamaan suomalaista järjestelmällisyyttä, mut-
ta myös ihailemaan italialaisten asenteita ja arvoja.

Roomassa vietimme loppumatkan hotellissa suomalaisen ryhmän 
kanssa. Tutustuimme Rooman historiaan ja taiteeseen hyödyn-
täen ActionTrack -sovellusta. Matkaa maustoivat loistava ruo-
ka, metrolakko, ihmisten paljous, sävähdyttävä historia ja taide, 
italialainen jäätelö ja lämmin sää, joka oli verrattavissa Suomen 
kesään.

Kaiken kaikkiaan kokemus oli ikimuistoinen, ja se kulkee varmas-
ti pitkään mukana. Haluamme koko sydämestämme kiittää opet-
taja Aija Viitaa hauskoista ja nokkelista ActionTrack –tehtävistä. 
Vaivannäkösi näkyi jokaisessa pisteessä. Kiitos Niina Väntänen 
erityisen suuresta panoksestasi mahdollistaaksesi tämän matkan. 
Myös asiantuntemuksesi historiallisissa nähtävyyksissä oli an-
toisa, usein jopa hyödyllisempi kuin itse oppaan. Kiitokset myös 
Maria Vittorialle ja muille italialaisille opettajille sekä oppilaille, 
jotka tutustuttivat meidät italialaiseen kouluun ja järjestivät kai-
ken Italian päässä.

Näin upeasta kokemuksesta on helppo lähteä rakentamaan upeaa 
vierailua italialaisille, kun he saapuvat Suomeen ensi lukuvuonna.

   Oona Tervalahti ja Anri Väre 

CERNissä pääsi tutustumaan monipuolisesti tutkimuslaitoksen 
toimintaan eri alojen edustajien näkokulmista. Ohjelmaan kuului 
kaiken teorian lisäksi myös CERNin historian sekä laitteistojen 
esittelyä. Matkalla sai lähietäisyydeltä seurata, miten tutkimus 
käytännössä tapahtuu keskittyen erilaisiin tutkimusprojekteihin.  
Siellä tutustuttiin muun muassa maailman suurimpaan hiukkas-
kiihdyttimeen (LHC –kiihdytin), antimateriaohjelmaan sekä pil-
vien ilmastovaikutukseen fysiikan näkökulmasta Cloud-koease-
man avulla. Matka opetti myös paljon tieteentekijöiden välisen 
yhteistyön merkityksestä.  Kurssi oli erinomainen tilaisuus oppia 
ymmärtämään maailmankaikkeutta paremmin!

                                                                       Veera Schroderus

CERN – TIETEEN YTIMESSÄ

TAIDETTA JA HISTORIAA ROOMASSA
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 THEATER MACHT SPASS!

teatteria saksaksi 

Kallion lukio tekee yhteistyötä teatteritaiteeseen ja saksan kie-
leen liittyen frankfurtilaisen lukion Gymnasium Riedbergin 

kanssa. Projekti toteutuu noin joka toinen vuosi. Marraskuussa 
14 opiskelijaa ja kaksi opettajaa Kallion lukiosta matkustivat noin 
viikoksi Saksaan Frankfurtiin. Toteutimme yhdessä Gymnasium 
Riedbergin opiskelijoiden kanssa teatteriprojektin, joka jatkuu 
huhtikuussa 2015 Suomessa saksalaisten tullessa vastavierailulle 
Kallion lukioon.

Matka Frankfurtiin oli onnistunut: näimme ja koimme todella 
paljon noiden päivien aikana!

“Liebes Tagebuch, Wir besuchten Museum für 
moderne Kunst (MMK2) mit Emma und unseren 
Gastschwestern.” (Anna K.) 

“Am Abend haben wir Abendessen zusammen mit den 
deutschen Schülern und Schülerinnen gegessen. Ich 
habe ein Schnitzel mit grüner Sauce gegessen. Das ist 
eine Spezialität hier in Frankfurt. Danach haben wir 
das Schauspiel ”39 Stufen” geguckt. Das hat mir sehr 
gefallen.” (Aura C.)

“Die Stimmung in dem traditionellen Restaurant hat 
mir total gefallen, aber ich fand es nicht angenehm, 
weil ich SAUERKRAUT essen musste. ... Na ja, es hat 
trotzdem Spaß gemacht!” ( (Sara Y.) 

“Warum müssen wir schon in zwei Tagen los? Hier ist 
es so schön!” (Emma L.)

Gymnasium Riedbergin kotisivut: www.gymnasium-riedberg.de/

ELO

Kesäkuun tulostenjulkistamispäivän aamu ei todellisuudessa 
ollutkaan niin aurinkoinen kesäpäivä kuin olin jo aikoja sit-

ten päässäni visioinut. Ilma oli harmaa, ja jouduin pukeutumaan 
t-paidan sijasta takkiin. Kuukausien jännitys purkautui, kun as-
tuin sisään koulun aulaan, joka oli täynnä sateesta litimärkiä, mut-
ta silti täynnä iloa olevia ihmisiä, joiden kanssa tulisin viettämään 
seuraavat kolme vuotta.

Kesälomalla muistan ensimmäistä kertaa ikinä odottaneeni kou-
lun alkamista. Järjestimme toisilleen vielä tuntemattomien ykkös-
ten ja tutorien kanssa tapaamisia pitkin kesää ja pidimme päivit-
täin yhteyttä viestittelemällä. Kallion lukio oli ollut monille meistä 
pitkäaikainen, jopa vuosien mittainen tavoite.

Elokuu ja ensimmäiset kouluviikot olivat hieman väsyttäviä, mut-
ta en silti voisi kuvitella helpompaa ja parempaa aloitusta, kun on 
saapunut uusien ihmisten keskelle uuteen kaupunkiin ja kouluun. 
Tunsin itseni aidosti tervetulleeksi.

Tutorit korostivat alusta asti ryhmäytymisen ja yhteishengen tär-
keyttä järjestämällä tapahtumia sekä luokan että kaikkien ykkös-
ten kesken. Kalliosta ainutlaatuisen tekee juuri yhteishenki, josta 
saa valtavasti virtaa tavallisiinkin koulupäiviin.

Sukulaiseni kysyi joitakin kuukausia sitten, miten olen viihtynyt 
Kalliossa, ja ennen kuin ehdin itse vastata, ehti äitini kommen-
toida väliin: ”Ainakin se on lähtenyt joka aamu hymyillen kotoa.”
                                                                            Vincent Kinnunen

TKA
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ALUSSA OLI...
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PRINSESSAPÄIVÄ

Tyhjentäen hiuksiin jo toista lakkatölkkiä, jalat väsyneinä kor-
kokengistä ja hengitys raskaana kenraaliharjoituksen jäljiltä. 

Näissä tunnelmissa wanhat valmistautuivat päivän ensimmäiseen 
esitykseen. 

Wanhojen tanssithan ovat olleet jo 1970-luvun lopulta saakka 
perinteenä lukion toisen vuosikurssin opiskelijoille. Minäkin olin 
haaveillut wanhojenpäivästä lapsesta asti ja askelia opiskelin isosi-
sarusteni avulla. Odotin innolla tulevaa, sillä tiesin saavani viettää 
upean kokemuksen rakkaimpien ystävieni kanssa.

Jo lukion ensimmäisenä päivänä pojat saavat tanssipyyntöjä Kal-
lion maaperällä, kun tytöt yrittävät kuumeisesti löytää tanssipa-
ria harvojen poikien joukosta. Tyttöpari ovat tavallisia, ja itsekin 
tanssin parhaimman ystävättäreni kanssa. Harjoitukset alkoivat 
ennen joulua, ja valmistelut vaativat monia tunteja. Myös tans-
sipaikkamme Kattilahallin ehostustoimet käynnistettiin hyvissä 
ajoin. Lavastusryhmä näki paljon vaivaa upeisiin kattokoristei-
siin, ja valomiehet loivat taianomaisen tunnelman muuten hyvin 
elottomaan saliin. Yleisön harvat istumapaikat ja parvi saivat tilan 
näyttämään kuin 1800-luvun tanssiaisissa.

Juuri ennen tanssien alkamista taukotilan täytti suuri puheensori-
na, kun kahdensadan tanssijan joukko puheli hermostuksissaan. 
Epäilyjä kuiskailtiin: “Onko tämä nyt niin hienoa kuin kaikki sa-
novat?” Muutama hameenhelma repesi, monta hikipisaraa putosi 
lattialle ja jalat muumioitiin rakkolaastareilla. Kuitenkin kaikki 
oli sen arvoista. Päivä oli ollut täynnä glamouria, hauskanpitoa 

ystävien kanssa ja paljon unohtumattomia hetkiä. Se oli ollut 
mahtavampi kuin kukaan osasi unelmoida, ja epäilijätkin saivat 
huomata pelkonsa turhiksi.

Kaikki tanssit esitettiin kolmesti, joten uupumus oli kova, mutta 
hymyilemätöntä ilmettä oli mahdotonta löytää onnellisten wan-
hojen kasvoilta. Olimme saaneet viettää lyhyen tovin prinsseinä 
ja prinsessoina. Täydellisen päivän kruunasi vielä yhteinen ilta. 
Wanhat oli, ja on edelleen, yksi ikimuistoisimmista lukiohetkistä. 
                                                                              Susanna Kolu

No siinä tapauksessa ei ole mikään ihme, että näytät tuollaisel-
ta!” naurahti hieroja, kun jäykähkö small talk oli siirtynyt 

opiskeluaiheeseen ja olin juuri kertonut opiskelevani Kalliossa. 
Onkin peräti hupaisaa, miten kalliolaisuus näyttäytyy ulkopuoli-
sille lähinnä yhteisinä ulkonäkötekijöinä ja jonkinlaisena kollektii-
visena omituisuutena. Pukeutumispäivinä viereinen paikka met-
rossa pysyy tyhjillään, ja Nyt-liite kertoo yhdeksi Kallion alueella 
asuvan tunnusmerkiksi sen, että tunnistaa taidelukiolaiset paljais-
ta jaloista. Teatteriopettajamme Hannu Tuisku tiivisti asian: ”Jos 
pidät kadulla ääntä, olet joko hullu, humalassa tai taideopiskelija”.

Ja silti meille, joiden käsitykset ja kokemukset Kalliosta kumpua-
vat keltaisten seinien sisäpuolista, Kallio on niin paljon muutakin 
kuin ulkopuolelle näkyvät ja kuuluvat merkit. Se on aamunavauk-
sesta vyöryvä ja soriseva massa, se on iltaisen pimeä ja hiljainen 
Penksu, se on uskomattoman tarkkanäköinen kehitysehdotus ja 
hauska viesti vessan seinässä. 

Kallio tiivistää. Se on huomaamattamme tiivistänyt meissä ennen 
ykkösvuotta pärskähdelleen innostuksen virran kiinteäksi kokei-
lunhaluksi. Uusien tapojen ja asioiden kokeilu on ollut jännittävää, 
mutta turvallista, sillä jopa niljakkaalle kielekkeelle osuessaan on 
voinut luottaa siihen, että vakaa ja järkähtämätön Kallio ottaa vas-
taan. Mahdolliset pienet naarmut ovat opettavaisia muistoja, jotka 
muistuttavat matkan jatkuessa, että yhdessä me uskalsimme. 

Aikaisten aamujen, pitkään venyneiden iltojen ja koeviikkojen 
ansoittamaa kovaa, kylmän kivistä pintaa ovat sammaleiden lail-

la pehmentäneet  toiset ihmiset.  Yhteiselo sujuu kitkatta, kun 
ympärillä olevia ihmisiä on ollut niin helppo arvostaa. Suuresta 
kalliolaisjoukosta jokainen on varmasti löytänyt ihmisiä, jotka 
saavat suun loksahtamaan auki taitavuudellaan, ystävällisyydel-
lään ja aitoudellaan. Ja jos vastaan on sattunut joku, jonka kanssa 
maailmat eivät ole täysin kohdanneet, on tilanne osattu hyödyntää 
väittelytaitojen hiomisena ja ajatusten jakamisena samalla ehkäpä 
uutta oppien. Enpä ole monen riitasoinnun kuullut Kallion sei-
nistä kaikuneen. 

Ennen kaikkea Kalliosta on jäänyt korvaamattomia ystäviä, joi-
den kanssa koetut tuokiot kutittelevat pitkään lämpöisinä tuntei-
na aivan haimassa saakka. Lohdullisinta on, että Kalliolle valetut 
rakenteet tunnetusti pitävät. Siitä kielii jo sekin riemu, millä eri 
aikoina Kalliossa opiskelleet ihmiset vertaavat omia kokemuksi-
aan opinahjostamme.

On helppo seistä suorassa tai vaikka yleisestä vinkkelistä katsoen 
vähän vinossa, kun jalkojen alla on jylhä, tukeva Kallio. Raken-
simme majamme ja samalla osan itsestämme tälle jykevälle perus-
talle.  Kun päättäjäispäivänä saamme ulkoisena symbolina painaa 
päähämme valkolakin, on sisäisiin järjestelmiimme kirjattu paitsi 
laajalti ylistettyä kriittistä ajattelua ja palautteen antamisen alkeet, 
myös suonissa kohisevaa tekemisen ja kokemisen riemua. Tämän 
kohinan lämmittämin käsin uskallamme tarttua pelotta elämän 
suomiin mahdollisuuksiin ja ehkäpä kahdenkymmenen vuoden 
päästä kadulla vastaantulevaan vanhaan kalliolaiskaveriinkin.
    Jessiina Nurmela

KALLIOLLE KUKKULALLE RAKENSIN MINÄ MAJANI
CM

”

JALKOJENI ALLA KALLIO

AV
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KALLION LUKION JOHTOKUNTA 

1.1.2013 – 31.12.2016

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

Mattsoff, opettajakunnan edustajat: Ukri Pulliainen, Tuomas Kar-
kamo, muun henkilökunnan edustaja: Erja Laine, oppilaskunnan 
edustajat: Joe Kalpio, Aino Lukkaroinen.

Varajäsenet (henkilökohtaiset): Merja Juolahti, Antero Polso, Outi 
Reinola, Jukka Laurila, Marjut Kokko, Ulla Mäkilä, Liisa Rantamä-
ki, Marjo Niskanen, Olli-Pekka Turunen, Carolina Mobarac

Syyslukukaudella kokoonnuttiin yhden kerran.  Hyväksyttiin Kal-
lion lukion toimintasuunnitelma ja tuntikehys lukuvuodeksi 2014-
2015.  Annettiin lausunto työ- ja loma-ajoista lukuvuodeksi 2015-
2016.  Vahvistettiin Kallion lukion päivitetyt järjestyssäännöt.

Myönnettiin rehtorille oikeus osallistua koulutuksiin ja kansainvä-
lisen toiminnan edellyttämään matkustamiseen ja edustamiseen.

Kevätlukukaudella kokoonnuttiin kaksi kertaa.  Päätettiin luku-
vuoden 2015 - 2016 lauantaityöpäivät. Hyväksyttiin vuoden 2015 
budjetti, sekä lukuvuoden 2014 - 2015 toteutunut toimintakerto-
mus. 

 KALLION YHTEISKOULU -SÄÄTIÖ

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

na Helenius-Lamminparras (varapj), Esko Lukkarinen ja Marjat-
ta Siljola. 

Hallitus on pitänyt sähköpostikokouksia sekä kokoontunut ker-
ran vuosikokoukseen, jossa puheenjohtaja kertoi säätiön sijoitus- 
ja varallisuustilanteen. Kokouksessa päätettiin vuoden 2015 Kal-
lion lukion ylioppilaille kouluneuvos Armas Paavolan rahaston 
tuotoista jaettavien stipendien jakoperusteet sekä keskusteltiin 
mahdollisesta opiskelijoille tarkoitetusta, kieliin tai taiteisiin liit-
tyvän matkan matka-avustuksesta.  

Koulun yhteydessä toimiva Kallion yhteiskoulun ystävät ry 
on peräisin yksityiskouluajalta. Se kuuluu valtakunnalliseen 

Koululaisten vanhempien liittoon. Yhdistyksen jäseninä on opis-
kelijoiden vanhempia, opettajia ja entisiä opiskelijoita. 

KYYRY osallistui syksyllä 1. vuosikurssin vanhempainiltaan 
esittelemällä toimintaansa. Koululla järjestettiin 11.11. KYYRYn 
syksyn satoa-ilta, jossa esiintyjinä oli koulun opiskelijoita. Tam-
mikuun avoimet ovet-tapahtumaan osallistuttiin pitämällä info-
pistettä.  

KYYRYn varoista myönnetään avustuksia opiskelijoiden esityk-
siin, kilpailujen palkintoihin sekä kansainväliseen yhteistyöhön 
liittyviin projekteihin. Yhdistys myöntää varoja myös vuosittai-
siin stipendeihin.

Puheenjohtajana on toiminut lukuvuonna 2014-2015 Päivi Mei-
nander ja sihteerinä Tuija Tikkanen. Varainhoitajana toimi Jaana 
Arpalahti-Kolu. Yhdistyksen hallitukseen ovat kuuluneet Jaana 
Arpalahti-Kolu, Teiju Autio, Heidi Day, Sirpa Kohtanen, Päivi 
Meinander, Mimma Sopanen, Tuija Tikkanen sekä varajäseninä 
Daniela Ekelund ja Katja Merontausta.

KALLION YHTEISKOULUN YSTÄVÄT RY

Kyyry:n facebook-sivut
https://www.facebook.com/Kyyry.ry 

OPISKELIJAKUNNAN HALLITUKSEN VUOSI

FK

Tekijät ja taustavoimat

Kallion lukion opiskelijakunnan hallitus lukuvuodelle 2014-
2015 valittiin alkusyksyllä opiskelijakunnan hallituksen vaa-

leissa. Uuteen hallitukseen valittiin 1. vuosikurssilta Arthur Rinne, 
Ilona Sorri, Veera Anttila, Matias Kivipuro ja Lauri Pylvänäinen, 
2. vuosikurssilta Roni Rautavuori, Verna Virkkunen, Maj Ilola, 
Benjamin Pitkänen ja Ahti Brummer ja 3. vuosikurssilta Caroli-
na Mobarac ja Olli-Pekka Orkkos. Ensimmäisessä kokouksessa 
puheenjohtajaksi valittiin Roni ja varapuheenjohtajaksi Carolina, 
sihteeriksi Ilona, varasihteeriksi Verna Virkkunen, rahastonhoita-
jaksi Olli-Pekka ja tiedotusvastaavaksi Carolina. 

Lukuvuoden 2014-2015 toiminta alkoi koulukuvauksen järjestä-
misestä syksyllä 2014. Hallituksen kauteen on mahtunut useiden 
tapahtumien suunnittelua ja toteuttamista. Ensimmäisenä OPKH 
järjesti Halloweenin. Halloweenina oli pukukilpailu, jonka voitta-
jat palkittiin, sekä lisäksi koulun kellarikerrokseen oli järjestetty 
ääni-installaatio pahiksista, joka oli myös pukukilpailun teema. 
Tämän jälkeen olemme jakaneet tammikuussa glögiä ja pipareita 
joulun jälkimainingeissa. 

Tänä vuonna olemme edustaneet koulumme opiskelijoita opiske-
lijahuollon ryhmän kokouksissa ja entiseen tapaan myös opetta-
jainkokouksissa ja kampuskokouksissa. Rehtorin kokoukset ovat 
olleet myös tärkeä osa työtämme OPKH:ssa. Työn ohessa olemme 
myös käyneet virkistäytymässä Östersundomin nutalla. 

Toimintaamme on voinut seurata Google Docsista, josta löytyvät 
kokouksemme esityslistat ja pöytäkirjat. Tämä muutos on ollut osa 
avoimuutta, jota olemme halunneet korostaa tänä hallituskautena.
Suuria ponnistuksia olivat myös koulumme hyväntekeväisyyske-

räys Plan- lapselle sekä Fidan Eväät Elämään -keräys lasten kou-
lunkäynnin edistämiseksi Nepalissa. Näytimme osana koulun 
hyväntekeväisyyskeräystä elokuvan Autolla Nepaliin alasalissa.

Vuoden suurimpiin ja “päheimpiin” juttuihin, ei ainoastaan Kal-
liossa, vaan myös Torkkelissa ja Sibiksessä, kuuluu Kolmen suu-
ren bileiden järjestäminen. Järjestimme ja toteutimme yhdessä 
näiden kahden muun koulun kanssa koulujemme väliset mahti-
bileet kulttuurikeskus Gloriassa tammikuussa. 

Keväällä toimintaamme ovat kuuluneet muun muassa luistelu-
jouston mehuhuolto ja jo perinteeksi muodostunut vappumars-
si. Suurimpana keskustelunaiheena on kuitenkin keväällä ollut 
Ruuti-rahojen käyttö. Yhdessä koko opiskelijakunnan voimin 
äänestimme tämän vuoden rahan käyttökohteeksi jo viime vuon-
na nähdyn Kallio-Festin. Tänä vuonna mukaan tulivat kuitenkin 
Kolmen suuren bileiden hengessä mukaan naapurikoulut sibis ja 
torkkeli. Uusi nimi on siis KSF eli Kallio Sibis Fest, koska bändit 
tulevat näistä kouluista. Keväällä voimavaramme ovat keskitty-
neet pääasiassa tähän isoon projektiin.

Kuluneena vuotena hallitus on tukenut, ja tukee jatkossakin 
muun muassa proggiksia ja erilaisia kouluun liittyviä hankkeita.

Opiskelijakunnan hallitus 2014-2015 kiittää menneestä vuodesta! 
Meillä on ollut kivaa.  Toivottavasti olemme onnistuneet toimi-
maan opiskelijoiden edustajina esimerkillisesti.

Opiskelijakunnan hallituksen puolesta
   Benjamin Pitkänen
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MUU HENKILÖKUNTA

Koulusihteeri: Erja Laine
Terveydenhoitaja: Mari Koistinen
Lääkäri: Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon lääkäri
Koulupsykologi: Raija Salonen
Koulukuraattori: Kati Niskanen
Kouluisäntä: Sami Nyberg, Vesa Pailakka (Pengerkatu)
Kouluhuoltajat: Josi Heikkinen, Helena Konttila, Marjo Niskanen, 
Lin Liqing 
Kanslia-avustaja: Heidi Rissanen

Opettajat ja henkilökunta

REHTORI

Helena Helenius-Lamminparras, TM

LUKION OPETTAJAT

Aalto, Jari, FM, historia ja yhteiskuntaoppi, apulaisrehtori
Alkio, Riku, FM, opinto-ohjaus, virkavapaana 
1.8.2014–31.7.2015,sijaisena 
Sampo Harju FM
Bodson, Alex, LitM, liikunta, terveystieto
Ehrnrooth, Lasse, FM, englanti
Harju, Matias, MuM, , musiikki, valo- ja äänitekniikka, 
virkavapaana 1.8.2014–31.7.2015, sijaisena Markus Sidoroff, MuM 
ja Marianne Lagus
Havia, Jaana, FM, venäjä, ranska

Havo Eva, FL, kirjallinen ilmaisu
Härkönen, Jyri, FM, ortodoksinen uskonto
Jokinen, Risto, FM, fysiikka, matematiikka
Karkamo, Tuomas, FM, matematiikka
Kataja, Monja, FM, äidinkieli ja kirjallisuus
Koivunen, Marjut, FM, ruotsi
Kokkonen- Lozano, Kirsi-Marja, Fm, espanja
Kulmanen, Riitta, FM, äidinkieli ja kirjallisuus, media
Laitinen, Anu, TM, uskonto, psykologia, opinto-ohjaus
Laurila, Sari, FL, biologia, maantiede

Lehtinen, Emilia, FM, mediailmaisu
Meinander, Päivi, FM, ruotsi, englanti
Meriläinen, Katri, FM, ruotsi
Mäkilä, Ulla, FM, matematiikka, virkavapaana 2.12.2013–
31.5.2014, sijaisena Oona Kaasinen, FM
Mäkinen, Mirva, LitM, tanssit. maist, tanssi, virkavapaana useita 
jaksoja, sijaisena Maiju Kuivalainen, tanssit. maist.
Niemi, Ari-Pekka, FM, äidinkieli ja kirjallisuus
Osola, Kaisa, VTM, puheilmaisu, media, virkavapaana 1.8.2014–
31.7.2015, sijaisena Tuomas Kaseva, HuK ja Sofia Smeds, FM

Oulasvirta, Jaana, FM, puheilmaisu 
Pulliainen, Ukri, FM, filosofia, elämänkatsomustieto
Rantamäki, Liisa, FM, maantiede kemia, biologia, matematiikka
Saari, Hanna, FM, saksa
Tomisaho, Maarit, KM, EO, erityisopetus
Tuisku, Hannu, FM, teatteri, virkavapaana 2.10.2014–7.4.2015, 
sijaisena Hanna Lekander TaM
Untamala, Annemari, TeT, teatteri, 
Venemies, Kati, FM, englanti
Viita, Aija, TaM, kuvataide, lavastus 
Vuorio-Hellman, Irma, FM, uskonto, psykologia
Väntänen, Niina, FM, historia ja yhteiskuntaoppi

Suomen Tiedeseura palkitsi vuosijuhlassaan 29.4.2015 
kaksi ansioitunutta opettajaa ja heidän koulujaan. 
Toinen palkituista oli Kallion lukion englannin kielen 
lehtori Kati Venemies.

HISTORIAA

I Marraskuun 13. päivänä 1901 jätti Hanna Castrén alamaisen 
anomuksen koulun perustamiseksi.

II Sörnäisten yhteiskoulu viisiluokkaiseksi reaalikouluksi suun-
niteltuna aloitti toimintansa 1. syyskuuta 1902 Kivikon huvilan 
vuokrahuoneistossa ensimmäisenä oppikouluna Pitkänsillan poh-
joispuolella.

III Burmeisterin perilliset rakennuttivat mainitun huvilan tontille 
“Pääskynpesän koulun”, jossa koulu toimi vuodet 1905-1919.

IV Koulu muuttui yliopistoon johtavaksi vuonna 1913. Sen ni-
meksi tuli tällöin Kallion yhteiskoulu.

V Syksyllä 1919 koulu muutti Venäläisen hyväntekeväisyysyhdis-
tyksen taloon Itäinen Viertotie 39:ään, jossa toiminta jatkui vuo-
teen 1929.

VI Kallion yhteiskoulu siirtyi 1929 omalle pohjalle Porthaninkatu 
15:een.

VII Koulun lisärakennus valmistui ja otettiin käyttöön syysluku-
kaudella 1957.

VIII Kallion yhteiskoulu siirtyi Helsingin kaupungin omistukseen 
1.8.1977 ja jatkaa toimintaansa Kallion yläasteena ja Kallion lu-
kiona.

IX Kallion lukio ryhtyi noudattamaan ilmaisutaitopainotteista 
lukusuunnitelmaa syksystä 1981. Hanketta oli ajanut pontevasti 
rehtori Armas Paavola professori Martti Ruudun tukemana.

X Kallion lukio jäi yksin Porthaninkatu 15:een Kallion yläasteen 
siirryttyä Aleksis Kiven kouluun syksystä 1982.

XI Valtioneuvosto myönsi ilmaisutaidon erikoislukion oikeudet 
Kallion lukiolle 27.6.1985 rehtori Armas Paavolan sitkeän, moni-
vuotisen työn tuloksena.

XII Opetusministeriö määräsi 11.4.1994 Kallion lukiolle ilmaisu-
painotteiseen opetussuunnitelmaan perustuvan erityisen tehtä-
vän.

“Näin on tämä uusi viljelyskenttä syntynyt Sörnäisiin. 
Rakas taivaallinen Isä auttakoon meitä siihen akanan-
sekaisia siemeniä kylvämästä, ja armahtakoon Hän meidän 
puutteellisuuttamme! On edesvastaaja Isän tykönä, Jeesus 
Kristus, jokavanhurskas on – se on turvani.”

(Koulun perustaja Hanna Castrén 
avajaispuheessaan1.syyskuuta 1902.)

FK
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5.12.2014 valmistunut 28 ylioppilasta

Kallion lukion vuoden 2005 opetussuunnitelman tuntijako 
Oppiaine tai aineryhmä  Pakolliset kurssit   Syventävinä opintoina
        tarjottavien valtakunnallisten 
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Kielet
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Liikunta    2    3
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Valo- ja äänitekniikka       4
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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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AINE  TEKIJÄ  NIMI   KUSTANTAJA  KURSSIT 
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kirjallisuus    Tehtävävihkojen käytöstä sovitaan erikseen kurssien alussa
    Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus. Digikirja. ISBN 978-951-1-26988-5  
 
           

A-englanti  Karapalo  Open Road   Otava   1-3
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    Open Road      7
    English United 7-8 (vain 1. jaksossa) Sanoma Pro      
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A-saksa  Mäkinen & al.  Genau 1-3       1-3 
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    Panorama 7-8       7-8
 
B3-saksa    Panorama Start     1-2
    Panorama 1-3     1-3 

A-ranska    Voilà 3-6 ja Systematiqque  Opetushallitus 1-7
    Résaux(tekstik.)   Éli  4-9

B2-ranska  Bärlund…  Voilà! 2-6    Otava  1-8
           8-9
 
B3-ranska    Éscalier 1 (ja opiskelijan CD)  Otava  1-2
    Voilà! 2. pour le lycée     3-4
    Voilà! 3-6      5-8
        
 
A-venäjä  Jegorenkov  Ekstrim 1,tekstikirja ja harjoituskirja Opetushallitus      1-3
    Ekstrim 2, tekstikirja ja harjoituskirja   4-6
    
B3-venäjä  Jegorenkov.. Mozno 1-2 tekstikirja + tehtäväkirja Otava  1-8 
  
A-espanja  Kontturi  Español Uno   Finn Lectura 1-3
  Ribas…  España Y Latinoamericana    4-5
    6-8 ilmoitetaan myöhemmin
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    iDime! 2    Otava  3-4
    iDime! 3    Otava  5-6
  Kokkonen-Lozano iDime! 4    Otava   7-8
    Kurssi 9 ilmoitetaan myöhemmin    9

B3-italia    Bella Vista    WSOYpro  1-3
    Espresso2      4-6
    7-9 ilmoitetaan kurssin alussa

Matematiikka pitkä oppimäärä

  Kontkanen… Pyramidi 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 Sanomapro 1-13
    (uusimmat painokset) 
    14. kurssi sovitaan kurssin alussa
    Kaikki kurssit: MAOL-taulukot   Otava
      
Matematiikka lyhyt oppimäärä  
  Hassinen...  Sigma (uusimmat painokset)  Sanomapro 1-8  
    9. kurssi sovitaan kurssin alussa 
    Kaikki kurssit: MAOL-taulukot   Otava 
      

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  
    kaikki kurssit: MAOL-taulukot    Otava

Kemia  Lehtiniemi… Mooli 1,(painos 2010 tai uudempi)  Otava   1
  Lehtiniemi... Mooli 2,3,4,5   Otava  2-5
    kaikki kurssit: 
    MAOL-taulukot (uusin painos)   Otava  
           
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    1. ja 2. kurssien 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 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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KALLION LUKION 
YLIOPPILASJUHLA

5.12.2014
klo 15.00

Syksyn lakkiaisissa jaetut stipendit

Dahlman Wilma
Eljaala Ellen
Henriksson Otto
Hällsten Susanna
Kareoja Kaisla
Koskinen Roosa
Rastas Anni
Reimaluoto Venla
Sievers Rosa
Sihvonen Amel

5.12.2014 VALMISTUNEET

LAKITETTAVAT SAAPUVAT

TERVETULOA
Helena Helenius-Lamminparras

MUSIIKKIESITYS
Minä toivon
säv. ja san. Jonna Tervomaa
sov. Markus Sidoroff

Kallion lukion kuoro
joht. Markus Sidoroff

säestys Nella Siilasmaa

YLIOPPILASTODISTUSTEN, 
LUKION PÄÄTTÖTODISTUSTEN JA 
LUKIODIPLOMIEN JAKAMINEN

YLIOPPILAAKSI JULISTAMINEN

GAUDEAMUS  IGITUR (yhteislaulu)

REHTORIN PUHE UUSILLE 
YLIOPPILAILLE

STIPENDIEN JAKAMINEN

MUSIIKKIESITYS
Jos kaadun
säv. ja san. Riina Riekkola ja Oskari Pokela

Riina Riekkola (laulu ja kazoo) ja 
Oskari Pokela (laulu ja kitara)
 
YLIOPPILAAN PUHE
Aino-Ellen Eljaala
 
MAAMME

YLIOPPILAAT POISTUVAT

   Burman Vesta Rebekka
   Dahlman Wilma Wilhelmiina
   Eljaala Aino-Ellen Josefina
   Haukeland Lyydia Veronika
   Henriksson Otto Aleksei
   Huotari Maria Jessica

   Huttunen Anssi Johannes
   Hynynen Outi Johanna
   Hällsten Susanna Emilia
   Kareoja Kaisla Maria
   Kauppila Jenni Katariina
   Kettunen Kasper Emil Kasimir

   Kojonen Anniina Liina Lyydia
   Koskinen Roosa Miina
   Lintunen Meri Henna Karoliina

   Oesch Saga Enni Maria
   Parkkinen Sini Linnea
   Pensola Aino Helena
   Rastas Anni Frida
   Rautiainen Maija Leeni Elisa
   Reimaluoto Venla Maria

   Rinne Katariina
   Ristolainen Paula Tuulia
   Saikku Anni Maria
   Sievers Rosa Kaarina
   Sinisalo Nuutti Laurinpoika
   Sipilä Niilo Abraham
   Sveholm Asta Sofia

Stipendien lahjoittajat:

Kallion yhteiskoulun ystävät ry

Kallion yhteiskoulu-säätiö

Akateeminen kirjakauppa

AV

KALLION LUKION 
YLIOPPILAS- JA 

KEVÄTJUHLA
30.5.2015

klo 10.00

Arffman Maare Emilia
Aulake Marianne Kristiina
Brotherus Aida Milette
Castrén Aura Malviina
Dahlström Jon Kasper Mikael
Edlund Matilda Sofia
Halonen Katariina Anna Maria
Heikkilä Junia Camilla
Hellberg Anna Sofia
Hellberg Julia Alexandra
Hernesaho Venla Emma Tuuli
Ihlberg Anni Birgitta
Ingher Sonya Edith Helena
Jaakkola Minna Marja Annikki
Johansson Amanda Kaarina
Jolkkonen Fanny Sofia
Juhola Hanna Sofia
Juntura Minea Anni Amanda
Jäntti Jaakko Ilmari
Järvinen Anne Katariina
Kahri Elina Johanna
Kallio Anna-Roosa Emilia
Kallio Natalia Rosa Mariana
Kalpio Joel Kim Oskari
Kangas Ruusu Vilma Viktoria
Karhunen Paula Henriikka
Karjalainen Aliisa Marianne
Karvonen Okko-Pekka Pietari
Keinänen Heidi Elina
Kesseli Vilma Inkeri
Kettunen Emilia Vilma Pauliina
Kiikeri Vilma Elina
Kirvesmäki Kaisa Susanna
Koivumäki Helmi Aino Henriikka
Kontio Osiiris Maurintytär
Kortessalo Helmiina Maria

Koskelo Erkka Juhani
Kotkaniemi Hilma Lydia
Kotro Vilma Albertiina
Kuikka Marja Inkeri
Kujala Oona Maria
Kääriäinen Roosa Ida Maria
Lilja Rauna Anniina Ilmatar
Lilja Olli Emil Johannes 
Louhimies Kukka Linnea
Louhivuori Vilho Viktor
Lounela Mimmi Aurora
Lukkaroinen Aino Tuulia
Luokkala Neea-Mariia Karoliina
Luukas Olivia Tyyne Animais
Lång Minea Ilona
Matula Nelli Sofia
Merenlahti Lahja Aliisa
Metsikkö Noora Tuulia Amanda
Murto Elina Julia
Mäkinen Johannes Lauri Sakari
Norros Anna Victoria
Noschis Emilia Anna Augusta
Nurmela Jessiina Lauriina
Nyström Hilla Elisa
Ojala Sonja Maria
Okkonen Tiia Eveliina
Pajunen Niklas Valdemar
Parviala Tuulia
Peltomäki Saara Katariina
Perttula Henri Akseli Johannes
Pikkarainen Juuso Arttu Elmeri
Pouramo Emilia Josefiina
Pulkkinen Mari Hannele
Päällysaho Helmi Kanerva
Pönkä Saila Mari Johanna
Rania Hilma Ilona Sofia

ONNEA 106 UUDELLE YLIOPPILAALLE!LAKITETTAVAT SAAPUVAT 

SUVIVIRSI  

REHTORIN PUHE 
Helena Helenius-Lamminparras

MAAILMAN TOISELLA PUOLEN 
(säv:  Leo Hakanen ja Lauri Eskolin, san, 
Elisa Tiilikainen, Jarmo Mykkänen ja Leo 
Hakanen, sov. Markus Sidoroff)

KESÄYÖ 
(säv. ja san. Laura Sippola, sov. Markus 
Sidoroff
 Kallion lukion kuoro
 johtaa Markus Sidoroff
 säestys Ilmar Grünthal 

YLIOPPILASTODISTUSTEN, LUKION 
PÄÄTTÖTODISTUSTEN JA LUKIODIP-
LOMIEN JAKAMINEN 

YLIOPPILAAKSI JULISTAMINEN 

GAUDEAMUS IGITUR 

REHTORIN PUHE UUSILLE 
YLIOPPILAILLE 

HOW 
(säv. ja san. Regina Spector, sov. Helmi 
Koivumäki)
 Helmi Koivumäki, laulu
 Anna Hellberg, sello ja laulu
 Axel Liljeblad, alttoviulu
 Jon Petterson, kontrabasso
 Juuso Pikkarainen, rummut
 Ilmar Grünthal, piano 

STIPENDIEN JAKAMINEN 

YLIOPPILAAN PUHE
 Jessiina Nurmela

MAAMME  

YLIOPPILAAT POISTUVAT 

Lakkiaisyhtye:
Sonja Arffman, piano
Mirjami Kärkkäinen, viulu
Reko Varilo, viulu
Isa Kortekangas, alttoviulu
Maija Huttunen, huilu

Aalto-sali
Kulttuuritalo
Sturenkatu 4

00510 Helsinki

Kallion lukion alasalissa
Porthaninkatu 15

00530 Helsinki
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Kallion yhteiskoulu-säätiö, kouluneuvos Armas Paavolan stipendirahastosta, on 
lahjoittanut stipendin seuraaville ylioppilaille:
Hellberg Anna, menestymisestä kielten opinnoissa
Järvinen Anne, menestymisestä kielten opinnoissa
Karvonen Okko, menestymisestä kielten opinnoissa
Kotro Vilma, menestymisestä kielten opinnoissa
Rima Julia, menestymisestä kielten opinnoissa
Ylinen Inari, menestymisestä kielten opinnoissa

Saari Justiina, menestymisestä kielten opinnoissa sekä monipuolisesta taiteellisesta työstä
Matula Nelli, menestymisessä kielten opinnoissa ja menestymisestä teatterin opinnoissa
Aulake Marianne, menestymisestä kielten opinnoissa ja menestymisestä kuvataiteen opinnoissa

Edlund Matilda, kauniista kirjoittamisesta
Nurmela Jessiina, menestymisestä puheilmaisun opinnoissa
Koivumäki Helmi, menestymisestä musiikin opinnoissa
Lång Minea, menestymisestä teatterin, erityisesti ohjaamisen opinnoissa
Pajunen Niklas, menestymisestä tanssin opinnoissa
Pönkä Saila, menestymisestä tanssin opinnoissa
Salomaa Henri, menestymisestä median opinnoissa

Kallion yhteiskoulun ystävät ry (KYYRY) on lahjoittanut stipendin hyvästä yleisestä 
opintomenestyksestä seuraaville ylioppilaille:
Louhimies Kukka
Norros Anna
Ojala Sonja

Helsingin kirjamessut on lahjoittanut stipendin menestymisestä kirjallisen ilmaisun 
opiskelussa seuraavalle ylioppilaalle:
Ihlberg Anni

Akateeminen kirjakauppa on lahjoittanut stipendin menestymisestä kirjallisen ilmaisun 
opinnoissa seuraaville ylioppilaille:
Turunen Helmi

LC Helsinki / Hakaniemi on lahjoittanut stipendin yhteisöllisestä toiminnasta seuraavalle 
ylioppilaalle:
Turunen Emma

Riemuylioppilaat eli vuonna 1965 Kallion yhteiskoulusta ylioppilaaksi päässeet ovat lah-
joittaneet stipendin menestymisestä äidinkielessä ja kirjallisuudessa sekä teatteritaiteissa 
seuraavalle ylioppilaalle:
Hellberg Anna

Raunu Essi Amanda
Riekkola Katariina Marja Helena
Rikkinen Veera Helmi
Rima Sara Julia
Rinnekangas Ruut Arantza
Ruotimo Tuomas Taneli
Rutanen Taru Tuulia
Saari Mimmi Justiina
Salko Kukka Matilda
Salomaa Henri Jaakko Juhana
Salonen Pinja Mirella Auroora
Schreck Pauliina Hannele
Seppä Emma Aleksandra
Seppälä Susanna Annika
Seppänen Aaro Erkki Orson
Silverio Julia Felicia
Suutari Satu Venla Inkeri
Svala Jenna Pauliina
Takala Ida Matilda Mirjam
Tervo Markus Tapio
Turunen Helmi Kerttu
Turunen Emma Katariina
Vainio Olli Ilmari
Vaittinen Sara Maria
Vanhala Minta-Matleena 
Vikman Janika Jenny-Maria
Voutilainen Maiju Pauliina
Vuorikivi Sini Tuuli Katriina
Väänänen Venla Victoria
Ylinen Inari Aurora
Yrjönen Saana Tuulia Timontytär
Zambrano Bruno Erándini
Zanella Alma Federica
Zghaib Ina-Lena Katarina  
 

ABB Oy on lahjoittanut stipendin lahjakkaimmalle fysiikan 
opiskelijalle kannustamaan matematiikan ja fysiikan opintoi-
hin. Stipendin saaja on
Pönkä Saila

Sirius-palkinto on stipendi sekä kunniakirja, jotka lahjoitetaan 
viidelle parhaalle fysiikan reaalikokeessa menestyneelle.  Lah-
joittajana on IS-VET oy yhdessä MAOL ry:n (Matemaattisten 
Aineiden Opettajien Liitto) kanssa. Sirius-palkinnon sai yliop-
pilas
Saila Pönkä

Antikvariaatti Planeetta lahjoitti stipendin kevään 2015 yliop-
pilaalle. Se myönnetään ansioitumisesta runoudessa seuraaval-
le ylioppilaalle:
Pikkarainen Juuso

Asseri, Alli ja Arto Joutsimäen stipendirahastosta Suomessa 
asuvalle, enintään lukioikäiselle laulaja-lauluntekijälle kannus-
tukseksi oman musiikin tekemiseen sai stipendin
Saga Söderström

Suomen tietokirjailijat ry ja Lauri Jäntin säätiön tietokirjasti-
pendin menestymisestä luonnontieteissä sai
Liisa Pösö

Kirjapalkinnot

WSOY lahjoitti kirjan seuraavalle ylioppilaalle menestymisestä 
maantiedon opinnoissa 
Aulake  Marianne

Sverigekontakt i Finland rf, Svenska kulturfonden ja Schildts 
& Söderström lahjoittivat kirjat seuraaville ylioppilaille, jotka 
ovat menestyneet ruotsin opinnoissa ja joille ruotsin kieli on 
ollut erityinen kiinnostuksen kohde:
Norros Anna
Saari Justiina

Saksan suurlähetystön lahjoittaman kirjan erinomaisesta me-
nestymisestä saksan kielen opinnoissa sai ylioppilas
Eskola Katja

Stipendien ja palkintojen saajat

Teatterikorkeakoulun kirjaston lahjoittaman kirjan sai yliop-
pilas
Vaittinen Sara

Kallion lukion mediaopettajien kirjalahjoituksen menestymi-
sestä mediaopinnoissa saivat seuraavat ylioppilaat:
Metsikkö Noora
Päällysaho Kanerva 

Lehtipalkinnot

Tiede-lehden vuosikerran sai aktiivisuudesta luonnontieteiden 
opiskelussa ja ympäristötiimiläisenä
Ovaska Aino

Muut palkinnot

Finnish-British Society kirjoituskilpailussa kymmenen par-
haan joukkoon pääsi ja sai kirjapalkinnon
Anna Mäki-Jyllilä

Kansainvälisessä filosofian Baltic Sea Essay –kilpailussa kol-
mannelle sijalle sijoittui ylioppilas
Janika Vikman

Ranskan suurlähetystö palkitsi ranskan ylioppilaskirjoituksis-
sa menestyneitä ylioppilaita. Palkinnon saivat

Hellberg Anna, Järvinen Anne ja Matula Nelli erinomaisesta me-
nestymisestä pitkän ranskan ylioppilaskokeessa

Nikkarinen Irene, Norros  Anna,  Parviala Tuulia, Rima Julia ja 
Väänänen Venla erinomaisesta menestymisestä lyhyen ranskan 
ylioppilaskokeessa

Stipendit
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SYKSYN 2015 YLIOPPILASKIRJOITUKSET
 
Syksyn 2015 yo-tutkintomaksujen eräpäivä on 30.6.

Kuullunymmärtämiskokeet
ma 7.9. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä 
 ruotsi, A- ja B-taso   klo 8.30

ti  8.9. vieras kieli, pitkä oppimäärä
 englanti    klo 8.30
 saksa    klo 11.00
 ranska   klo 13.00
 venäjä /espanja   klo 15.00
 
ke 9.9.  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
pe 11.9. äidinkieli, tekstitaidon koe
ma 14.9. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia 
ke 16.9. vieras kieli, pitkä oppimäärä 
pe 18.9. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
ma 21.9. äidinkieli, esseekoe
ke 23.9. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
pe 25.9.       uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto  
ma 28.9.  vieras kieli, lyhyt oppimäärä

Syksyn 2015 lakkiaiset pidetään perjantaina 4.12. klo 15.00 koulun alasalissa.

LUKUVUODEN 2015-2016 TYÖ- JA LOMA-AJAT
 
 Syyslukukausi  11.8.2015–18.12.2015
 Syysloma  12.10.–16.10.
 Joululoma  19.12.–6.1.

 Kevätlukukausi 7.1.2016–4.6.2016
 Talviloma  22. –26.2.
 Lauantaityöpäivä 23.1. ja sitä korvaava lomapäivä perjantai 6.5.

Uusi lukuvuosi alkaa tiistaina 11.8.2015 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.

Syyslukukauden  ensimmäinen ylimääräinen koepäivä on keskiviikkona 26.8.2015 klo 16.30.

      

Kesän ylimääräinen koe on torstaina 4.6. klo 10.00. 
Koulusihteeri on vuosilomalla 22.6.–24.7. 
Rehtori on vuosilomalla 29.6.–30.7.

KEVÄÄN 2016 YLIOPPILASKIRJOITUKSET

Kirjallinen koe klo 9.00

pe 12.2. äidinkieli, tekstitaidon koe

Kuullunymmärtämiskokeet

ma 15.2.  vieras kieli, pitkä oppimäärä
  englanti   klo 8.30
 saksa   klo 11.00
 ranska   klo 13.00
 venäjä/espanja  klo 15.00

ti 16.2. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
  ruotsi, A- ja B-taso   klo 8.30–9.00

ke 17.2. 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 14.3. äidinkieli, esseekoe
ke 16.3. uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto 
pe 18.3.  vieras kieli, pitkä oppimäärä
ma 21.3. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
ke 23.3. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
ke 30.3 psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia 
pe 1.4 vieras kieli, lyhyt oppimäärä

ilmoitusasioita
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Katsot minua

Mitä näet?

Näetkö ihmisen
kasan luita, verta
ja nahkaa
sykkivän sydämen
ja väräjävät keuhkot
pari kättä ja jalkaa
joissa varpaita ja sormia?

Sinä katsot minua
ja kerrot minusta tarinan

Näet tummat silmäni
ja kielellesi kihoaa vesi
ajatellessasi sademetsän syövereistä
kuohittuja kaakaopapuja

Haluat pöyhiä tuuheaa tukkaani
näet hiukseni liaaneina
joista roikkumalla pääset
lähemmäksi puissa asustavia
kolibreja

Kosketat ihoani
ja näet auringon paahteen
rannalle loiskuvat aallot
ja siiveniskut horisontissa
mutta minä maistan hiekan
vain suussani
kun yritän selittää
etten ole kirkkaankeltainen
mehukas ananas
joka toimitettiin savannilta
kaupan kautta
sinun suusi armoille

Vaikka siemeneni olisi peräisin
vehreämmiltä vesiltä
olen juurtunut tähän
kylmään maahan
jonka kuoren läpi synnyin
ja puskin tieni valoon
niin kuin sinäkin

Haluaisit nyppiä terälehteni
ja jauhaa ne mausteeksi
chai latteesi

Entä jos
en tunnekaan itseäni
eksoottiseksi?

Sinä katsot minua
mutta et näe minua
olen niin paljon muutakin
kuin mitä sinun silmiisi sattuu

Olen ujo väärässä seurassa
osaan virkata huonosti
napsutan molempien käsien sormilla
ja olen hyvä ystävä
tai ainakin yritän olla

En tarvitse sinua
kertomaan minulle
kuka olen

Tiedän kyllä kuka
tomumajassani asuu
vaikka vuokra olisikin
välillä rästissä.

Talila Lipan

Talila Lipanin runo on yksi Yhteiset lapsemme ry:n ja Sisäasiainministeriön 
rasisminvastaiseen projektiinsa Kallion lukiolaisilta tilaamista teksteistä.


