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Lukuvuosi 
2015-2016

innovaatioita toteuttaen 
ja uusia suunnitellen

 

Music Cafe viehättävine kahviloineen, menestys Pietarin 
teatterifestivaaleilla, Discover Two Cities – kansainvälistä 

yhteistyötä roomalaisen koulun kanssa, teatteria, puhetaidetta, 
tanssia, mediaa, musiikkia, kuvataidetta ja KirjaKallio kymmeni-
ne  yhteistyökumppaneineen. Näiden lisäksi erinomaisesti opittua 
englantia, ruotsia, ranskaa, saksaa, venäjää, espanjaa, matematii-
kassa uusi pedagoginen lähestymistapa hyvine tuloksineen, yh-
teiskunnallista ja eettistä kiinnostusta asioihin, kiinnostusta omaa 
terveyttä ja luonnontieteitä kohtaan. 

Tätä kaikkea ja paljon muuta on ollut kalliolaisen arjessa kulu-
neena vuonna. Myös ensi lukuvuosi tuo uutta mukanaan: uudet 
opetussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.8.2016. Valtakunnalliset 
opetussuunnitelman perusteet saimme viime lokakuussa. Ope-
tussuunnitelmatyö on leimannut koko lukuvuotta. Jokainen kou-
lutuksen järjestäjä rakentaa valtakunnallisiin perusteisiin oman 
opetussuunnitelman, minkä jälkeen koulut tekevät omansa. Tä-
mänvuotisessa prosessissa opettajat olivat tekemässä Helsingin 
kaupungin yleistä osaa, joka on sama kaikille kaupungin lukioille. 
Koulut tekivät tarkennuksia yleisen osan teksteihin. Valtakunnal-
lisista, kaikille yhteisistä ja syventävistä kursseista on kaupungissa 
vain yksi opetussuunnitelma. 

Eri koulujen opettajista kootut aineryhmät tekivät puolestaan ai-
nekohtaiset opetussuunnitelmat.  Satakunta Helsingin kaupungin 
opettajaa on ollut sitoutuneena opetussuunnitelmatyöhön. Omas-
ta lukiostamme mukana oli kymmenen opettajaa. 

Kallion lukion erityistehtäväaineiden opetussuunnitelmiin ei 
ole valtakunnallisia perusteita.  Taideopettajat ovat luoneet itse 
kurssikokonaisuuden. Kurssimäärät ja kurssien otsikot säilyvät 
jokseenkin samoina.  Taideopettajat kirjoittivat uudestaan kurs-
sien opetussuunnitelmat nykyaikaistaen sisältöjä ja oppimisme-
netelmiä.

 Uusissa opetussuunnitelmissa nousevat esille osaamisen tunnus-
taminen ja tunnistaminen. Henki on opiskelijakeskeisempi, sal-
livampi ja tilaa antavampi. Digitaalisuus ja oppimisympäristöjen 
monimuotoisuus ovat tärkeitä. 

Sähköiset ylioppilaskirjoitukset on avattu kahdella ylioppilas-
tutkintolautakunnan järjestämällä valtakunnallisella harjoitus-
kokeella. Ensi syksynä kirjoitetaan sähköisesti filosofian, maan-
tiedon ja saksan ylioppilaskokeet. Seuraavana keväänä sähköiset 
kokeet lisääntyvät psykologian, ranskan ja yhteiskuntaopin ko-
keilla. Kokeita lisätään vähitellen niin, että keväällä 2019 koko 
ylioppilastutkinto suoritetaan sähköisesti.

Ylioppilastutkinnon koetehtävät myös muuttuvat. Niistä tulee 
enemmän ajattelua ja päättelykykyä mittaavia, ja ne pyrkivät 
enemmän vastaamaan autenttisia tilanteita. Tähän samaan pyr-
kivät myös uudet opetussuunnitelmat. 

Kallion lukio haki ja pääsi kaupungin digistrategiaan kuuluvak-
si pilottikouluksi. Pilottihankkeemme otsikkona on Pulpetiton 
koulu ja virtuaaliset oppimisympäristöt.  Lukiomme pilotti vastaa 
suoraan uuteen opetussuunnitelmaan, jossa puhutaan oppimis-
ympäristöjen monimuotoisuudesta ja digitalisaation ottamisesta 
mukaan pedagogisiin ratkaisuihin. Pulpetiton koulu tarkoittaa 
opiskelemista enimmäkseen tiimeissä, käytävillä, kirjastoissa jne. 
Oppimisympäristönä voi olla taidenäyttely, hallinto-oikeus, edus-
kunta, Svenska Teatern tai jokin vastaava ympäristö. Vain mieliku-
vitus on rajana. Opiskelijat voivat olla myös virtuaaliympäristössä 
tai digitaalisen yhteyden päässä opettajasta sen mukaan, mikä par-
haiten ja tarkoituksenmukaisimmin sopii kuhunkin tilanteeseen.

Maaliskuussa Opetushallitus käynnisti haun lukioiden kehittämis-
verkostoon. Verkosto on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön Uusi 
lukio – Uskalla kokeilla -kehittämisohjelmaa. Olemme hakeneet 
verkostoon, mutta haun tuloksista ei vielä tiedetä. Verkoston toi-
minnassa mukana oleville erilaiset tapahtumat ja sähköinen alusta 
ovat tukemassa osaamisen jakamista verkoston sisällä sekä muille 
tahoille.

”Jokainen hetki on kokonaisuuden kannalta tärkeä”,  kirjoittaa kal-
liolainen teatteriopiskelija erittäin vahvaa yhteiskunnallista viestiä 
tuoneen Puputyttö-nimisen näytelmän käsiohjelman takakannes-
sa. Hänen viisas ajatuksensa on tärkeä myös ilmiöoppimisessa. 
Monen oppiaineen kurssit katsovat samaa ilmiötä kukin näkökul-
mastaan ja luovat siitä kokonaisuuden. 

Taideopetuksessa ilmiöoppiminen on ollut arkipäivää vuosittain 
toteutuvissa kymmenissä produktioissa. Ilmiöoppiminen voi olla 
yhden kurssin sisäistä mutta myös usean kurssin kokonaisuus. 
Erittäin hyvä esimerkki on kalliolainen Music Cafe, jossa neljän eri 
oppiaineen - musiikin, kuvataiteen englannin ja yhteiskuntaopin 
- näkökulma tuottaa oikean musiikkikahvilan. Opiskelijat oppi-
vat yrityksen perustamisen lainalaisuuksia pystyttäessään oikeita 
kahviloita; he oppivat myös tekemään musiikkia kahvilaan, sisus-
tamaan sitä ja palvelemaan englanniksi. Seuraavaksi lukuvuodeksi 
olemme suunnitelleet useita ilmiökokonaisuuksia. 

Hanna Castren perusti aikanaan koulun, mikä oli sen ajan roh-
kea teko, yhteiskoulun, jota kävivät tytöt ja pojat.  Nyt 114 vuotta 
myöhemmin tämä koulu elää ja voi hyvin.  Katsomme rohkeasti 
tulevaisuuteen, uskomme omiin kykyihimme ja siihen, että erin-
omaisesti tehty työ kantaa. Erityistehtävälukioiden tulevaisuus on 
edelleen epäselvä. Kallion lukion luulisi erinomaisine tuloksineen 
ja suurine hakijamäärineen säilyttävän asemansa tuleville ikäluo-
kille eritystehtävän saaneena taidelukiona.

Haluan kiittää kaikkia stipendien lahjoittajia: Kallion yhteiskoulu-
säätiötä, joka kouluneuvos Armas Paavolan stipendirahastosta on 
lahjoittanut ylioppilaille merkittäviä stipendejä ja Kallion yhteis-
koulun ystäviä (KYYRYÄ) stipendilahjoituksista sekä myös kaik-
kia muita raha- ja kirjapalkintojen lahjoittajia. 

Kiitos Kallion lukion johtokunnalle koulua monin tavoin tu-
keneesta toiminnasta sekä opiskelijakunnan hallitukselle kiitos 
erittäin hyvin tehdystä työstä sekä opiskelijakunnan hyväksi että 
koulun kehittämiseksi. 

Kallion lukion on yhteisö, jonka jokainen opiskelija, opettaja, hen-
kilökunnan ja oppilashuollon jäsen on kokonaisuuden kannalta 
tärkeä. Kaikki yhdessä muodostamme koulun, jonka lippahatuis-
sa lukee I love Kallion lukio.  Olen teistä kaikista ylpeä. Kiitos ku-
luneesta lukuvuodesta. 

Onnea 118 uudelle ylioppilaalle! Iloitsen yhdessä teidän 
jokaisen kanssa.

 Aurinkoista kesää ja hyvää lomaa!

  Helena Helenius-Lamminparras
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ILMAISU

Kirjallisen ilmaisun opiskelussa on ollut lukuvuonna 2015 
- 2016 edellisten vuosien tapaan kaksi vahvaa painopistet-

tä; toisaalta opiskelijoiden oman kaunokirjallisen kirjoittamisen 
kehittäminen ja ylläpitäminen ja toisaalta vahvasti koulusta ulos 
suuntutunut työskentely kirjallisuuden eri ammattiryhmien ja toi-
mijoiden kanssa KirjaKallion puitteissa. Olemme myös  jatkaneet 
kirjallisen ilmaisun omaa Killijoustoa, jossa lavalle tänä vuonna 
kapusi myös ilahduttavan monta ensimmäisen vuosikurssin opis-
kelijaa.

Koulumme BookCrossing-hylly on tavoittanut innokkaita kirjojen 
vaihtajia ja lukijoita.

Koulumme legendaarisen kirjoituskilpailun aiheena oli tänä luku-
vuonna ”Huomenna”. Kilpailuun jätettiin liki kolmesataa hienoa 
tekstiä, joista arvovaltainen raati valitsi lyriikkasarjan voittajaksi 
Maija Alanderin tekstin ja proosasarjan voittajaksi Anna Kirves-
niemen kirjoittaman tekstin. Annan vaikuttava teksti on luettavis-
sa ohessa.

Kirjallisen ilmaisun kursseilla tulevat esiin opiskelijoidemme 
monipuoliset kaunokirjallisen kirjoittamisen kyvyt. Ensimmäi-
sellä kurssilla perehdytään sisäisen ja ulkoisen havainnointiin, 
tarkkaan katseeseen ja rentoon kirjoittamiseen. Toisella kurssilla 
kirjoitetaan lyriikkaa, haikuista Spoken Wordiin; rytmiin, kieleen, 
symboliikkaan ja sanomaan perehtyen. Kolmas kurssi sisältää ris-
tivetoa. On tarkkailtava ja ymmärrettävä  omaa sisäistä minää ja 
samalla pyrittävä siirtämään tätä fiktiiviseksi tekstiksi. Neljännel-

lä kurssilla huvitellaan intertekstuaalisessa viidakossa. Ja viides 
kurssi on laajemman oman tekstin tekemiseen tarkoitettu. Opis-
kelijat ovat tänäkin vuonna kirjoittaneet romaanikäsikirjoituksia, 
runoutta, näytelmiä ja monenlaisia kaunokirjallisia hybridejä.

Opiskelijamme ovat tänä lukuvuonna kirjoittaneet älykkäästi, 
innokkaasti ja suurella sydämellä sekä avoimin mielin. Erityisen 
ilahduttavaa on ollut ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden 
innokas työskentely monelle aivan uuden ilmaisutavan parissa. 
Kielen ja tyylien hallinta, rohkeus sanoa, havaintojen tarkkuus, 
maailmankuvan kehkeytyminen ja kyky kielellistää omia ajatuk-
sia ovat ilahduttaneet kirjallisen ilmaisun kaikilla tunneilla. Opis-
kelijat kirjoittavat syviä, rauhallisia tekstejä. Ilmiötasoa syvempi 
kirjoittaminen ei ole trendi vaan kertoo nuorten tavasta ymmär-
tää maailmaa, kirjallisuutta ja itseään. Nuorten kirjoittaminen ei 
ole nopeaa, epätäsmällistä, pinnallista tai sivistymätöntä. Ei aina-
kaan Kallion lukion opiskelijoiden. 

Kiitämme kaikkia yhteistyökumppaneitamme, jotka ovat avan-
neet opiskelijoillemme mahdollisuuksia tutustua kirjallisuuden 
monipuoliseen maailmaan. Suurin 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

KIR
JAL

LIN
EN

Ilmaisutaito- ja taideaineet

Kirjoituskilpalun proosasarjan 
voittajateksti, Anna Kirvesniemi



6 7

KirjaKallio on Kallion lukion jo monivuotinen kirjallisuus-
hanke. Kahden erityistehtäväaineen, kirjallisen ilmaisun ja 

puheilmaisun yhteistyöproduktio on toteuttanut syksystä 2012 
lähtien Helsingin Kirjamessujen nuortenkirjalavan, Louhi-lavan, 
koko ohjelman suunnitteluineen ja toteutuksineen. Tänä vuonna 
yli 80 tuhatta messukävijää kohtasi KirjaKallion innostuneet ja 
paneutuneet tekijät.

KirjaKallio haastatteli nelipäiväisillä messuilla yli 40 kirjailijaa, 
muutamaa Skypen kautta Atlantin yli. Sen lisäksi, että teoksiin 
perehdyttiin ja niiden teemoista keskusteltiin kirjailijan kanssa, 
teokset herätettiin myös eloon. Jokaiseen haastatteluun kuului 
myös puhetaide-esitys: monologi tai dialogi. Kirjakallio menee 
teksti edellä.

Jokaisena messupäivänä käytiin myös yksi tai kaksi paneelikes-
kustelua. Keskusteluissa eri alojen asiantuntijat puhuivat kunkin 
päivän teemasta. Teemoja olivat nuorten köyhyys ja syrjäytyminen 
sekä nuorten mielenterveys, nais- ja miesalat opinnoissa ja työelä-
mässä, kirjallisuuden tyttöhahmot, sekä sosiaalinen media. Vierai-
namme olivat muun muassa kansanedustajat Liv Andersson ja Vil-
le Rydman, tutkija Saara Särmä, toimittaja Ina Mikkola, kirjailija-
toimittaja Jenni Pääskysaari sekä näyttelijä-kirjailija Antti Holma. 

Messujen toteuttamisesta vastasi useita työryhmiä. Erityisen suu-
ren ja merkittävän työn teki iskuryhmä, joka vastasi tiedotuksesta, 
mediasuhteista ja monista käytännön asioista. Iskuryhmä toteut-
ti myös Nenäpäivän tilaaman videotallenteen. Louhi-lavan kirjat 
lahjoitettiin tänä vuonna HUSin nuorisopsykiatriselle osastolle.

Messujen ohjelman tuottamisesta ja viestinnästä vastasi jo kolmat-
ta vuotta kirjailija-toimittaja-tuottaja Ronja Salmi. Ihan järjettö-
män suuret kiitokset Ronjalle!

Kirjamessujen lisäksi Kirjakallio on työskennellyt koko lukuvuo-
den. Yhteistyökumppaneitamme ovat olleet eri kulttuurialojen 
toimijat, kustantamot, kansalaisjärjestöt, sanataideklubit, kirjas-
tot, Helsingin Yliopisto, Lukukeskus, museot ja monet muut.

Elokuussa kirjakalliolaiset Laura Eklund-Nhaga ja Tanja Lebedeff 
esiintyivät Sotaveteraanien Veljesliiton 75-vuotisjuhlassa Helsin-
gin Messukeskuksessa. Tanja Lebedeffin Samaan suuntaan - teks-
tin muokkaukseen osallistui myös Laura Eklund-Nhaga. Laura 
on esiintynyt lukuvuoden aikana lukuisissa tilaisuuksissa esittä-
mässä rasismia käsitteleviä tekstejään. Lauran esityksen kuulivat 
muun muassa Ystävyysseurojen Liiton juhlan osallistujat, ja Tan-
ja sekä Eden Gebra esiintyivät muun muassa Opetusministeriön 
valtakunnallisen lukukampanjan päätöstilaisuudessa.

KirjaKallion ja Sinebrychoffin museon yhteistyö jatkui tänäkin 
lukuvuonna. Taidemuseon senioriklubin lisäksi kolmanneksi 
kumppaniksi saimme Helsingin Yliopiston äidinkielen opiskeli-
joita. Yhteisen projektimme teemana oli  Kohtaamisia - Kolmen 
sukupolven taidetreffit. Perehdyimme teatteriin, kuvataiteisiin, 
elokuvaan ja kirjallisuuteen. Esitysten jälkeen kokoonnuimme 
keskustelemaan koetusta ryhmissä, joiden ikähaitari oli 16-83 
vuotta. Projekti jätti jälkeensä onnellisen olon; sukupolvet koh-
tasivat taiteen äärellä.

KirjaKallio pääsi satojen hakijoiden joukosta mukaan Helsingin 
Kaupungin Liikennelaitoksen (HSL) 70-vuotisjuhlien tapahtu-
maan Taidelinjalla. Opiskelijamme kirjoittivat neljän päivän ajan 
kirjallisia muotokuvia metroasemilla. Vastaanotto oli liikuttava ja 

Louhi-lava muuttuu ensi syksynä 
KirjaKallion nimikkolavaksi

iloinen. Kirjallisia muotokuvia on kirjoitettu myös muistisairaiden 
hoitokodissa, tapahtumapäivänä ja tilaustekstejä muissakin eri yh-
teyksissä.

Yhteistyö Yhdysvaltain suurlähetystön kanssa on tuottanut iloa tä-
näkin vuonna: opiskelijamme ovat päässeet esittämään tekstejään 
lähetystön tilaisuuksiin, ja olemme saaneet vastaanottaa kiinnos-
tavia vieraita. Pulizer-palkittu runoilija Rae Armantrout piti oppi-
tunnin Kalliossa ja Laura Eklund-Nhaga sekä Tuukka Pietarinen 
esiintyivät lähetystössä hänen kunniakseen pidetyllä vastaanotol-
la. Losangelesilainen  bestsellerkirjailija Ryan Gattis vieraili kerto-
massa rotumellakoita käsittelevästä kirjastaan, joka on herättänyt 
suurta huomiota. Hän twiittasi: “#One of my favorite events I´ve 
ever done. The students were so inspiring.” Detroitilainen hip hop 
ja spoken word -tähti Mahogany Jones piti spoken word  -työpajan 
koululla maaliskuussa 2016. Työpajassa syntyneitä tekstejä esitet-
tiin saman illan aikana klubilla Harjun nuorisotalolla Mahoganyn 
ja paikallisen räppäreiden kanssa.

Jo edellisenä luuvuonna antoisasti alkanut yhteistyö Yhteiset Lap-
semme  -järjestön kanssa jatkui. Rasisminvastainen spoken word  
-projekti  ”Mä puhun samaa kieltä” osallistui neljään tapahtumaan. 
Esityksiä kuultiin muun muassa Cafe Engelin Taiteiden yön tapah-
tumassa, jota veti tasa-arvovaltuutettu Eva Biaudet. Tämän lisäksi 
Feministisen foorumin ihmisoikeustilaisuudessa, Ruskeat tytöt; 
rasismi ja ihmisoikeudet -seminaarissa sekä Kulttuurikeskus Cai-

san rasisminvastaisen viikon opiskelijatapaamisessa pidettiin live-
vedot. Aiheesta tehtyä videota esitettiin Yhteiset Lapsemme ry:n 
rasisminvastaisissa tapahtumissa ja kouluissa eri puolilla Suomea. 

Kirjakallion ja Akateemisen kirjakaupan yhteistyö jatkui. Opis-
kelijat kirjoittivat Kirjan ja ruusun päivänä lähes 300 tilausrunoa. 
Haastattelimme myös Kohtaamispaikalla Kirjan ja ruusun päivän 
kirjailijaa Ronja Salmea. Yhteistyömme saa vielä lisää uusia muo-
toja ensi lukuvuonna.

Kirjakallio aloitti keväällä yhteistyön tietokirjallisuutta edistävän 
Tiedon jano -hankkeen kanssa. KirjaKallion opiskelijat valitsivat 
tuoreista tietokirjoista itseään koskettaneita teoksia ja toimittivat 
niistä tekstejä, videoita ja esityksiä.

KirjaKallio toteutti KirjaKallio Word  -klubin osana Helsingin 
Työväenopiston teatteriviikkoa toukokuussa ja tarjosi kaksi tuntia 
lavarunoutta monin muodoin.

Keväällä viritettiin yhteistyötä myös Pojatkin lukee -hankkeen 
kanssa. Niin tämäkin kuten monet jo edellä mainitut tai vasta keh-
keytymässä olevat ideat ja toimet lupaavat kiinnostavaa, kirjallista 
ja työteliästä seuraavaakin lukuvuotta! Suuri kiitos kaikille tämän 
vuoden KirjaKallioon osallistuneille!
 
    Eva Havo
 

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

tiin taitoa puhua ymmärrettävästi ja mielenkiintoisesti sekä taitoa 
kohdentaa oma sanottava ja pitää yllä kontaktia. Lisäksi kehitet-
tiin taitoa perustella oma näkemys ja arvioida muiden perusteluja. 
Tutustuttiin myös omaan ääneen ja kehoon viestintävälineinä. Ta-
voitteena oli tutkia omia vahvuuksia sekä löytää rohkeutta ja iloa 
viestintään.

Puheilmaisun toinen kurssi keskittyi esiintymistaitoihin. Kurs-
sin alkupuolella opiskeltiin vaikuttamisen keinoja ja taitoja sekä 
puheen elävöittämistä ja kuulijakeskeistä lähestymistapaa esiinty-
miseen. Jokainen opiskelija piti oman valmistellun vaikuttamaan 
pyrkivän puheensa. Kevään 2016 ryhmissä perinteisen retoriikan 
vaihtoehtona oli valmistaa ja esittää puhe niin sanotun kutsu-
retoriikan keinoin. Kurssin loppupuolen puhetaidetyöpajoissa 
työstettiin erilaisia puhetaide-esityksiä, muun muassa lausuntaa, 
monologeja, stand up -komiikkaa ja spoken word -runoutta. Pu-
hetaidetyöt esitettiin kurssit päättäneissä puhetaidekavalkadeissa, 
joihin kutsuttiin myös ulkopuolista yleisöä.

Kolmannella kurssilla harjoiteltiin ihmissuhteisiin, opiskeluun ja 
työhön liittyviä vuorovaikutustaitoja. Opiskeltiin erilaisia keskus-
telu-, väittely- ja neuvottelutaitoja sekä tutkittiin ryhmädynamiik-
kaa, ryhmärooleja ja erilaisia osallistumisen tapoja. Keskinäis-
viestinnän kurssin ytimessä oli taito kuunnella sekä taito erottaa 
havainnot ja tulkinnat toisistaan. Harjoiteltiin myös konfliktinrat-
kaisua ja pohdittiin tunteiden viestimistä.

Neljännellä, tarinankerronnalle omistetulla kurssilla opiskeltiin 
sekä spontaania että valmisteltua tarinankerrontaa. Tutustuttiin 
tarinankerrontaan sekä taiteenlajina että ihmisen tapana jäsen-
tää maailmaa. Kerrottiin yhdessä ja yksin erilaisia tarinoita oman 
elämän tarinoista fantasiaan ja  uutisista urbaaneihin legendoi-
hin sekä tutkittiin toden ja fiktion sekoittumista ja häilyvää rajaa. 
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. Lopputyötarinat esitettiin yhteisellä päättöpikni-
killä.

Puheilmaisun ja filosofian yhteisellä Puhu viisaasti -kurssilla 
syvennettiin retoriikan ja argumentoinnin taitoja niin teorias-
sa kuin käytännössäkin. Opiskelijat valmistelivat ja toteuttivat 
pienryhmissä valitsemistaan aiheista keskusteluja ja väittelyitä. 
Kursseilla syntyi mielenkiintoisia keskusteluja viisaan puheen 
ominaispiirteistä. 

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 spoken 
word -esityksiä, runojen lausuntaa, kuunnelma lapsille, stand up 
-komiikkaa sekä poikkitaiteellisia esityksiä. Lopputöitä esitettiin 
Kallion lukion tiloissa, Lapinlahden Lähteen tapahtumassa van-
hassa Lapinlahden mielisairaalassa sekä ala-asteen kouluilla.

Kallion lukion perinteinen väittelykilpailu pidettiin marras-
kuussa 2015. Finaalissa väiteltiin aiheesta ”Taito- ja taideai-

neiden numeroarviointi yläkouluissa ja lukioissa tulisi säilyttää / 
lakkauttaa”.  Finaalin voittivat Matias Kivipuro ja Lauri Pylvänäi-
nen. Tiukan finaalin toinen pari oli Tarina Rautionmaa ja Erkki 
Saastamoinen. Finaalin raadissa toimivat toimittaja Anna Laine 
koulun ulkopuolisena asiantuntijana, opo Matias Huttunen opet-
tajien edustajana sekä opiskelija Elli Melasniemi opiskelijoiden 
edustajana.

Kallion lukion perinteinen puhekilpailu pidettiin tammikuussa 
2015. Valmistelluista puheista ja ex tempore -puheista rakentu-
neen kilpailun voitti Aku Nurmi, toisen palkinnon sai Jutta Majava 
ja kolmannen palkinnon Eetu Sopanen. Yleisö valitsi suosikikseen 
Jutta Majavan. Puhekilpailun raatiin kuuluivat Kallion lukion reh-
tori Helena Helenius-Lamminparras, tanssin opettaja Mirva Mä-
kinen, opiskelija Irene Nikkarinen ja ulkopuolisena asiantuntija-
jäsenenä Inkeri Roos-Cabrera, puheviestinnän yliopisto-opettaja 
Aalto-yliopistosta.

PUHE
Väittelykilpailijat kättelevät tiukan finaalin jälkeen.

Syksyllä 2011 syntyneestä stand up -joustosta on tullut jo perin-
ne. Lokakuisena perjantaina 2015 täpötäydessä studioteatterissa 
esiintyi kuusi koomikkoa. Kalliolaisen stand up -kulttuurin rin-
nalle nousee vuosi vuodelta vahvemmin myös spoken word -lava-
runous. Spoken word kukoisti tänä vuonna PU2-kurssien puhe-
taidekavalkadeissa, useissa KirjaKallion tilaisuuksissa PuheNyt!-
festivaalin Rakkauspuhetta-tapahtumassa Suvilahdessa. 

Puheilmaisun opiskelijoita esiintyi myös useissa koulun muissa 
tilaisuuksissa, muun muassa  aamunavauksissa, avoimissa ovissa, 
vanhempainilloissa, KYYRYn iltamissa ja KirjaKallion tilaisuuk-
sissa halki kaupungin. Puheilmaisun ja kirjallisen ilmaisun yhtei-
sestä KirjaKallio-hankkeesta kerrotaan sivuilla **–**. KirjaKallio 
toteuttaa vuosittain Helsingin Kirjamessujen Louhi-lavan koko 
ohjelman sekä tekee halki lukuvuoden yhteistyötä useiden kirjal-
lisuusalan toimijoiden kanssa.

Puheilmaisun opiskelijat työskentelivät ja esiintyivät myös kurssien ulkopuolella:

SH

-ILMAISU
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En enää koskaan harrasta vaan teen
En enää sitoudu, pidän vain kiinni.

En ilahdu, hymyilen,
merkityksiltä lymyilen.

Kirjoitukseni on enää koukeroita paperilla,
enkä nimeä lastani, jotta hän ymmärtäisi itseään paremmin.

Rakastan kosketuksella,
enkä koskaan hylkää,

vaan lähden.

Kallistun oman onnen nojaan, kun näen:
Jäät räpiköimään sanojen ojaan.

Sitä on olla kaksin kielen kanssa:
Kysyt aina, että mitä kuuluu,
et mitä kuuluisi.

Missä kohtaa tuli pilkku subjekteja erottamaan?
Säännölliset persoonamuodot predikaatissa ja se,
kun ei enää tai-vu-ta?

Milloin tuli sana?
Milloin salaisuudesta oli jäljellä vain verivana,
joka vielä kulkee välillämme jakajana?

Miksi ajatuksista tuli seurauksia syistä,
puheesta niin hyistä,
mieleemme kieleemme haaksirikkoja historian hylyistä.

Kumpa voisikin seistä sanojensa takana.
Nähdä niiden selät ja edessä oleva matka.
Nähdä: Pysähdy – ja Jatka.

Kerran sinulla oli yksi sana, niin kovaa kiljaistu että
niin kauan olen juossut sanan puolustajana.
Vasempana laitapakkina, tahdon saada pallon mutten seistä maalissa.

Mutta sana jäi ilman puheenvuoroa,
kun joku koitti yksin muodostaa kuoroa.

Voisinko vain antaa ihoni lainaan?
Voisinko vain saada silmäsi?

Missä kohtaa tilasta tuli välimerkki,
valtatiestä ajatusviiva?
Kirjaimissakin on rakoja, mutta niistä ei suoriteta          pakoja.

Jokainen meistä osaa loitsun:
A, B, C, D, E, F, G
vaan kuinkakohan moni on niillä tikapuilla päässyt taivaaseen.

Ja entä jos ei puhu taivaan kieltä?
Miten osoittaa  -  mieltä?

Lauseesi on tehty Kiinassa.
En osaa vastata, enkä vastaa mistään.
Sinulla vieraita maita, minulla pelkkiä rajoja.

Minä
ja me

Välissä:
inä
ja e.

Puhut, vastaan mm-m...,
mutta viesti ei mene perille.

Sillä on

Sinä
ja se

inä
e

s e i n ä.

  Verna Virkkunen 
  Puheviestinnän lopputyö 
   

Johdantokursseilla harjoiteltiin mediatyön perustaitoja ja 
tutustuttiin alan eettisiin periaatteisiin. Jokainen opiskelija 
toimitti ja julkaisi kaksi pientä journalistista juttua. Jutut 

toimitettiin teksti-, audio- tai videotöinä oman kiinnos-
tuksen mukaan. Johdantokurssin töissä harjoiteltiin 

ennen kaikkea aiheiden valintaa, näkökulman 
rajaamista, haastattelutaitoja, rohkeutta hank-

kia parhaat haastateltavat, kykyä editoida 
tiiviitä juttuja sekä kykyä edistää omia 

töitä myös sosiaalisissa medioissa. Tavoitteena 
oli tehdä tarkkaa ja koskettavaa journalismia, joka 

koukuttaa lukijat, kuuntelijat ja katsojat. Kaikki johdan-
tokurssien työt julkaistiin ME1-kurssien yhteisessä blogissa 

kalliomedia123.wordpress.com. Osa jutuista toimitettiin ja jul-
kaistiin yhteistyönä kumppanimedioidemme, Ylen ja Helsingin 
Sanomien, kanssa. Viisi johdantokurssia vieraili MTV3:n Uutisis-
sa ja yksi Helsingin Sanomissa. Kiitos, yhteistyökumppanit.

Lehtikirjoittamisen kursseilla tutustuttiin yhdessä lehtikirjoitta-
misen perusteisiin ja analysoitiin erilaisia lehtitekstejä. Lähdettiin 
liikkeelle miettimällä, minkälaisista aiheista ja näkökulmista voi 
jutun kirjoittaa, niin että se löytää lukijansa, ja miten julkaisu-
foorumi vaikuttaa tyyliin ja juttujen aiheisiin. Perehdyttiin toi-
mittajan työn sisältöön ja problematiikkaan. Helsingin Sanomien 
kanssa tehtiin kahdenlaista yhteistyötä: kurssilaiset saivat vierailla 

Filosofiaradiossa Matias Kivipuro, Anna Mäki-
Jyllilä ja Linnea Kilpeläinen pohtivat syvällisiä.

MEDIA

ko
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toimituksessa oppimassa toimittajan työstä ja lisäksi kaupunkitoi-
mituksen toimittaja Katja Kuokkanen oli kertomassa kurssilaisille 
tutkivasta journalismista. Kursseilla kirjoitettujen juttujen aihe-
piiri oli lavea: kirjoitettiin nuorten ulkonäköpaineista, työnhausta 
ja ajanviettopaikoista, tehtiin henkilöjuttuja nuorista poliitikoista, 
tanssikoulun opettajasta ja soitinkorjaajasta.

Radiotyön kurssit alkoivat kuuntelemalla. Kuunneltiin yhdessä 
erilaisia juttuja ja lähetyksiä: uusia ja vanhoja, verkosta ja eette-
ristä, Suomesta ja maailmalta. Kuunnellusta kerättiin työvälineitä 
omaa radiotyötä varten. Kurssit huipentuivat pareittain tain kol-
misin tehtyihin suoriin lähetyksiin. Jokainen opiskelija toimitti 
ja editoi myös oman journalistisen radiojutun osaksi lähetystään. 
Tunnin mittaisten lähetysten dramaturgia (suora studiopuhe, mu-
siikki ja etukäteen toimitetut jutut) suunniteltiin osana kurssia. 
Lopputyölähetysten teemat vaihtelivat filosofiasta ja deep webistä 
rohkeuteen ja pakolaisuuteen. Lähetykset toimitettiin Helsingin 
kaupungin nuorten mediakeskuksen HattuRadiossa. Radiokurssit 
vierailivat YleX:llä ja Bassoradiossa. Kallion lukion radiotöiden 
parhaimmistoa voi kuunnella Kallion lukion SoundCloudista: 
soundcloud.com/kallionlukio. SoundCloudissa julkaistaan sekä 
radiokurssin että äänitekniikan kurssin (VÄT4) helmiä.

Kallion lukio jatkoi yhteistyötään myös muiden pääkaupunkiseu-
dun radioalan oppilaitosten kanssa. Intohimoiseen radiokerhoon 
kuuluvat Metropolia Ammattikorkeakoulu, Laajasalon opisto, 
HattuMedia sekä Vaskivuoren ja Kallio lukiot. Yhteistyön nimissä 
19 kalliolaista radiotyöläistä teki kymmenen tuntia suoraa lähe-
tystä Kaupunkiradion taajuudelle 102,0 MHz. Lähetykset toimi-
tettiin toukokuussaa 2016 Vaskivuoren studiossa Martinlaaksossa. 
Kiitos, kaikki yhteistyökumppanit. Kallion lukio osallistui muiden 
radioalan oppilaitosten kanssa myös Radiofestivaalin 2017 suun-
nitteluun. Radiofestivaali siirtyy 2017 ensimmäistä kertaa Tampe-
reelta Helsinkiin.

Dokumenttielokuvakursseilla tehtiin dokumentteja mm. moni-
kulttuurisuudesta, vankien puutarhanhoidosta ja lasten suurista 

kysymyksistä. Dokumenttiohjaajat Iiti Yli-Rinne ja  Hanna Ho-
vitie vierailivat kursseilla kertomassa töistään. Fiktioelokuva-
kursseilla tehtiin lyhytelokuvia mm. unista, ennakkoluuloista ja 
onnesta. Siiri Kivimäen Sami Toiskallion elokuva ”Keiju”, jonka 
pääosassa tanssi Luka Salonen, esitettiin Tampereen lyhyteloku-
vafestivaalien Kelaamo-näytöksessä. Elokuva-alan ammattilaiset 
Maria Lappalainen, Annalisa Schmuckli, Hannaleena Hauru ja 
Tanja Heinänen vierailivat kertomassa töistään. Elokuvakurssien 
kaikki oppilastyöt olivat vuoden aikana esillä joustoilla ja kou-
lun juhlissa, ja elokuvat osallistuivat myös mediakasvatuskeskus 
Metkan Minun elokuvani -tapahtumaan. Kevään korvalla perus-
tettiin vihdoin myös Kallion lukion virallinen YouTube-kanava. 

Elokuva-analyysin kurssilla tutustuttiin elokuvan historiaan, 
elokuva-analyysin perusteisiin ja elokuvan tulkintaan. Analysoi-
tiin sekä lyhytelokuvia että pitkää fiktioelokuvaa ja tarkasteltiin 
dokumentin ja fiktion eroja. Opiskelu painottui fiktiiviseen elo-
kuvan analyysiin. Kyyry ry:n stipendin turvin kurssilaisilla oli 
mahdollisuus analysoida yksi teatterilevityksessä ollut elokuva. 
Ammattilaisnäkökulma elokuvamaailmaan saatiin, kun eloku-
vaohjaaja Zaida Bergroth vieraili oppitunnilla kertomassa eloku-
vanteosta. Projektitöissään opiskelijat esittelivät laveasti elokuvan 
eri osa-alueita, eri genrejä, ohjaajia ja eri maiden elokuvakulttuu-
ria Hitchcockista Bergmaniin ja Ranskan uudesta aallosta Nol-
lywoodiin.

Median opiskelijat esittivät töitään myös kurssien ulkopuolella, 
muun muassa aamunavauksissa, avoimissa ovissa, vanhempainil-
loissa ja KYYRYn Syksyn satoa -iltamissa. Viisi kalliolaista radio-
opiskelijaa, Helmi Donner, Matias Kivipuro, Venny Mervola, Vel-
ma Tiusanen ja Sami Toiskallio, toimittivat reportaaseja YleX:n 
Etusivu-ohjelmaan 26.4.2016 Kallion lukion ja Ylen yhteistyön 
nimissä. Tänä vuonna nähtiin myös erityisen taidokas, kuvit-
teellisista mainoksista ja tv-ohjelmista koostuva abivideo, jonka 
tekijöitä olivat Sara Joensuu, Emmi Rantamäki, Okko Käyhkö ja  
Elis Lindfors.  
   Riitta Kulmanen ja Kaisa Osola

Kalliolaiset Yle X -studiollako

Kahdesta mediakurssista tuli tärkeä osa abivuottani. Molemmilla kursseilla aiheet sai 
valita itse. Molemmilla kursseilla oli tarkoitus ymmärtää uutta maailmasta: tavata ja 

haastatella ihmisiä sekä välittää heidän tarinoitaan katsojille ja kuulijoille.

Elokuussa alkoi ME4: dokumenttielokuva. Dokumentin idea sai alkunsa, kun pohdimme 
Sami Toiskallion kanssa, mikä olisi ajankohtainen ja mielenkiintoinen aihe. Koulun vierei-
seen vastaanottokeskukseen saapui lisää turvapaikanhakijoita. Uutiset täyttyivät pakolai-
sista, mutta otsikot aiheesta olivat joko negatiivisia tai poliittisia. Ihmisten tarinat puuttui-
vat. Päätimme etsiä dokumenttiimme pakomatkasta selvinneen turvapaikanhakijan, joka 
voisi jakaa tarinansa ja samalla auttaa meitä ymmärtämään paremmin pakolaiskriisiä ja 
sotaa pakenevia ihmisiä. 
   
Tiesimme jo alun perin, että vastaanottokeskuksissa olisi paljon sääntöjä ja rajoituksia. Ihmi-
siä pitää suojella, totta kai, mutta byrokratian määrä yllätti silti. Kuvauslupapyyntöihimme 
suhtauduttiin nihkeästi, ja johtajan jälkeen oli aina vielä toinen johtaja, jolta piti kysyä lupaa. 
Neljännessä vastaanottokeskuksessa onnistuimme viimein. Monien sähköpostien ja tarkas-
tuskäynnin jälkeen saimme luvan tulla kuvaamaan Punavuoren vastaanottokeskukseen. 
   
Helmikuussa alkoi ME3: radiokurssi. Päätimme jatkaa pakolaisteemalla. Kurssin päättäväs-
sä livelähetyksessä olisi tunti aikaa puhua tiukasta ja haastavasta aiheesta. Alkoi tiedon-
keruu. Oli ymmärrettävä, mistä Turkki-sopimuksessa oli kyse ja mitä pakolaisleireillä ta-
pahtuu. Lähetyksen reportaaseja varten haastattelimme MTV3:n ulkomaantoimittaja Rita 
Strömmeriä ja Suomen Punaisen Ristin tiedottaja Mirva Heleniusta, jotka olivat molemmat 
olleet kriisialueilla työkeikoilla. HattuRadion studiossa kuumotti, mutta hyvin tehty pohja-
työ kannatti. Tuntui mahtavalta saada kiitosta siitä, että niin isoa ja sekavaa aihetta käsitel-
tiin niin selkeästi ja rauhallisesti. 

Pakolaisradio poiki meille tilaisuuden päästä vetämään toinen livelähetys Kaupunkiradion 
taajuudelle 102 MHz. Lisäksi Kallion ja Yleisradion yhteistyöstä syntyi myös kokonaan uusi 
radiojuttu, YleX:lle toimitettu reportaasi naisesta, jonka kodissa asuu kolme sukupolvea ja 
turvapaikanhakija. Kiitos, Aija Viita. Kiitos, Hamid.

Suuresta työmäärästä huolimatta nautin prosesseista. Projektit toivat lisää ymmärrystä ih-
misiä kohtaan, jotka ovat jättäneet kaiken ja yrittävät sopeutua täysin vieraaseen maahan, 
kulttuuriin ja kieleen. Ymmärsin, miten paljon sosiaalisella kanssakäymisellä ja tavallisilla 
arkipäivänaskareilla on merkitystä, kun ihminen yrittää sopeutua uuteen elämään. Ymmär-
sin, miten raskasta on olla toimettomana ja niin sanotusti välitilassa odottaessaan päätös-
tä turvapaikasta. Tuntuu tärkeältä, että pääsen jakamaan kaikkea oppimaani myös muille. 
Maailma kaipaa vähemmän vihamielisyyttä ja enemmän ymmärrystä. 
      
                Venny Mervola 

   

 VOIKO PAKOLAISUUTTA YMMÄRTÄÄ?
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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

OppilaskoreografioitaTapahtumapäivänä

TANSSI

Valokuvasarja: Siri Haapanen
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Teatteria opiskeltiin tänäkin lukuvuotena ahkerasti ja intohi-
moisesti. Ykköskurssin improvisaatiosta ja itsetuntemuksesta 

edettiin rakentamaan roolia ja harjoittelemaan esiintymistä ja arvi-
ointia. Kakkoskursseilla tehtiin itseohjautuvana ryhmätyönä suu-
ret määrät pieniä esityksiä: yksin neljännen jakson TEA-kakkosten 
”minifestari” käsitti 17 esitystä, toinen toistaan ihmeellisempiä. 
TEA kutosilla kaikkein intohimoisimmat näyttelijät sukelsivat yk-
silöllisen harjoittelun syvänteisiin, mistä tuloksena oli yksilöllisten 
kokemusten arvaamaton laajuus. Teatterihistoriassa avattiin klas-
sikkonäytelmien avulla teatterin traditioita. Ohjaamiseen oli mah-
dollista paneutua sekä teorian että käytännön työskentelyn paris-
sa. Syksyllä nähtiin upeita lukiodiplomeja lähes neljänkymmenen 
opiskelijan valmistamana. Läpi lukuvuoden valmistui useita teat-
teriesityksiä, joista Annemari Untamalan ohjauksessa seuraavat: 

Meidän proggisporukka suunnitteli suljettujen ovien takana joulun 
spektaakkelia. Pohdittiin erilaisia jouluja ja päätettiin lähettää näy-
telmän henkilöt Espanjaan asti oivaltamaan rakkauden ja lähim-
mäisten merkitys. Syntyi näytelmä ”Kaukaa näkee lähelle”, jonka 

käsikirjoittamiseen osallistui koko työryhmä ja jonka laulut sä-
velsivät Ilmar Grünthal ja Sara Joensuu. Mukana esiintymässä oli 
koulun kuoro. Meidät laitettiin äärirajoille, mutta sieltä noustiin 
vahvempina yksilöinä valmiina toimimaan tiiminä, pienenä teat-
teriperheenä. Ja ennen kuin huomasimmekaan, Kansallisteatterin 
Suuren näyttämön esirippu nousi edessämme paljastaen täyden 
katsomon. Taas kerran kalliolaisille avattiin ovi Ilarin ja kumppa-
nien maailmaan, eikä yleisö varmasti olisi voinut toivoa parem-
paa. (Matias Kivipuro ja Martta Mäkinen)

Voiko kadulla makaavan ihmisen ohi kävellä auttamatta? Jättää-
kö aikuisten parisuhteen repeäminen lapsen varjoonsa? Kuulee-
ko kukaan, kun huudan pahaa oloani? Näitä teemoja lähdettiin 
tutkimaan muun muassa Tommy Tabermannin, Franz Kafkan ja 
Haloo Helsinki –bändin innoittamina. Vähitellen työskentelykie-
li kääntyi saksaksi ja syntyi esitys ”Vorbei?”, joka sai voitokkaan 
ensi-iltansa Pietarissa 18.3. saksankielisten koululaisten teatte-
riryhmien festivaalissa. Pietarista Kallioon palasi yhteen hitsau-
tunut taitava ensemble. Tärkeänä tukena teatteriprosessissa oli 
saksan kielen lehtori Hanna Saari.

TEATTERI
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Kolmantenatoista päivänä keväistä toukokuuta eivät suinkaan 
olleet kyseessä   ”Playboy-lehden kansimimmit ” eikä ”Luoteis-
Helsingin rusakkonaaraat”, vaan Saara Turusen palkittu näy-
telmä ”Puputyttö”. Pengerkadun tunnelmallisen intiimissä stu-
dioteatterissa nähtiin sensaatiomainen, pornofantastinen, mutta 
myös kaunis näyttämösovitus, jossa nuori nainen etsii paikkaan-
sa elämän palapelissä. Yllättävistä vastoinkäymisistä huolimatta 
produktio loksahti kiitoradalleen ”lennonjohdon hyväksymänä” 
ja mukana ollut työryhmä sai ihanan fyysisen ja mitä mait-
tavimman kokemuksen teatteriprosessista. (Salvador Ikonen) 

Hannu Tuiskun toimiessa puolestaan vastaavana opettajana val-
mistuivat seuraavat esitykset:

Teatteriproggis ”Ec-stasis” oli nopeatempoinen ja tiivis. Aikaa sen 
työstämiseen oli vain kuusi viikkoa. Esityksen aiheeksi alkoi muo-
dostua ihmisen hurjuus, ajatus siitä, ettei mikään pidättele meitä. 
Ihminen voi tehdä mitä vain, mutta suurin osa meistä kuitenkin 
noudattaa yhteisön asettamia normeja. Mutta missä menee raja? 
”Ec-stasis” oli hyvin työryhmälähtöinen. Näyttelijät jakautuivat 
kolmeen ryhmään: heimoon, inserttiin ja kehyskertomukseen. 
Ryhmiin jakaminen oli mielestäni hyvä, sillä vastuu jakautui ta-
saisesti ja kaikkien ideat saatiin tehokkaasti käyttöön. Proggiksen 
pohjana oli psykofyysinen näyttelijänharjoittelu. Esitykset olivat 
Työväenopiston näyttämöllä, mutta lisäesitykset pidettiin kui-
tenkin koululla alasalissa, huomattavasti pienemmällä näyttä-
möllä. Kävimme esiintymässä ”Ec-stasiksella” myös Tampereen 
Murros-teatterifestareilla, ja omasta mielestäni siellä oli meidän 
paras vetomme. Ja ikävä kyllä viimeinen. (Mimmu Korvenpää) 

Minkä pitäisi olla toisin ja mikä sattuu? Missä oman elämämme 
rajat kulkevat? Näistä kokemuksista syntyi ”Lottovoittajat”, tunti ja 
viisitoista minuuttia sadunsekaista poliittista teatteria väliinputo-
ajien sukupolvesta. Huikeinta koko projektissa oli näyttelijäporuk-
ka, joka antoi kaikkensa yhteisen esityksen eteen. Käsittämättömän 
hienojen yksilösuoritusten lisäksi Lottovoittajien sydämessä oli 
ryhmän keskinäinen luottamus, josta muodostui omissa silmissäni 
koko esityksen keskiö. Upeaa oli myös palaute, jota esitys sai. Vaikka 
kalliolainen yleisö onkin aina paras, lähdimme myös esiintymään 
Vernissan lavalle Loistefestareille, joilta Lottovoittajat kahmi mu-
kaansa roimasti kehuja, ohjauksen kunniamaininnan sekä jatko-
paikan kansallisille Teatris-festivaaleille Vaasaan toukokuussa. 
Yhteishenki näkyi myös raadin kehuissa, kun ensembletyötämme 
kehuttiin niin tarkaksi, että tuntui kuin ryhmä olisi hengittänyt sa-
maan tahtiin. (ohjaaja Linnea Kilpeläinen) 

Meidän ryhmän proggis, tämän kevään viimeinen, ”Moderni erhe”, 
toteutetaan yhteistyössä Suomen mielenterveysseuran kanssa. Esi-
tyksiä on Käpylän, Ressun ja Kannelmäen peruskouluissa, Lapin-
lahden sairaalassa ja Mental Health Art Week –päätapahtumassa 
Helsingin Työväenopistolla. Varsinaista käsikirjoitusta ei ole, vaan 
esityksen rakenne on koottu ideoimalla ja tekemällä kohtauksia. 
Erikoisen proggiksesta tekee koko esityksen ajan päällä oleva mu-
siikki, joten vuorosanoja on vähän. Nyt kun ensi-iltaan on kaksi 
viikkoa, alkaa kokonaisuus vihdoin ja viimein olla kasassa ja pää-
osa kohtauksista valmiina. Enää vaaditaan harjoittelua ja iskujen 
hiomista sekä muuta hienosäätöä ennen ensi-iltaa. (Meri Truhpo-
nen) 
 
  Anne-Mari Untamala, Hannu Tuisku

Senni Kankaanpää, Verna Tuominen, Ina Serola, Ilmar Grün-
thal ja Siiri Räsänen näytelmässä ”Kaukaa näkee lähelle” 

HD

Annika Miettinen ja ”Puputyttö”
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VALO- JA ÄÄNITEKNIIKKA  

Keikkatekniikka-kurssilaiset suunnittelivat ja rakensivat van-
hojen tanssien valaistuksen ja äänentoiston Suvilahden Kattila-
halliin. Tänä vuonna keikkatekniikan kurssilaiset myös somis-
tivat tilaa, ja tyylikäs kokonaisuus sai paljon kiitosta juhlijoilta. 

Tänä lukuvuonna järjestetyllä äänitekniikan kurssilla (VÄT4) 
otettiin tuntumaa kenttä-äänittämiseen, äänisuunnitteluun 
sekä musiikin äänittämiseen ja miksaamiseen. Vierailimme 
Ylen kuunnelmastudiolla, jossa äänisuunnittelija Tiina Rostela 
esitteli kuunnelmakerronnan perusteita ja saloja. Kurssin lo-
puksi järjestettiin studioteatterissa “Täällä ei ole mitään nähtä-
vää” -niminen oppilastöiden kuunnelmus.

Varsinaisten kurssien lisäksi opiskelijat tekivät runsaasti itse-
näisiä valaistus- ja miksaustöitä koulun esityksiin ja tapahtu-
miin. 

    Matias Harju

Valotekniikan peruskurssilla käytiin läpi valojärjestelmä- 
ja näyttämövalaisun perusteita. Opiskeltiin valonhei-

tintyyppejä ja koululla olevien valopöytien käyttöä, laskettiin 
sulakkeiden kestävyyksiä ja piirrettiin valokarttoja. Opiskelijat 
tekivät myös valosuunnitteluharjoituksia näytelmätekstien koh-
tauksiin, joihin rakensivat yhdessä suunnittelemansa valosetin 
ja ohjelmoivat kohtauksen sisään valotilanteita. Valotekniikan 
peruskurssilla käytiin myös katsomassa teatteriesitys, jonka va-
losuunnittelua analysoitiin ryhmän kesken.

Valotekniikan jatkokurssilla keskityttiin valosuunnitteluun. 
Kurssilla käytiin läpi värioppia ja miten rytmittää ja tukea esi-
tystä valosuunnittelun keikoin. Opiskelijat myös työstivät itse-
näiset harjoitustyöt, joista suurin osa liittyi erilaisiin teatteri-, 
tanssi-, musiikki- ja puheilmaisun esityksiin. Kurssin aikana 
katsottiin myös Kansallisteatterin Nummisuutarit-näytelmä, 
jonka valosuunnittelusta jokainen opiskelija teki syväluotaavan 
valoanalyysin. Kurssilla vieraili valosuunnittelija Eero Alava, 
joka tutustutti opiskelijoita livebändien ja sirkusesitysten valo-
suunnitteluun.

Teknikot Tuukka Aim
asm

äki ja Roni Rautavuori 
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LAVASTUS 

Toisen jakson lyhyen matematiikan geometrian kurs-
silla suunniteltiin geometrisista kappaleista himmeli 

joulujuhlan lavastusta varten. Suunnitelmaan kuuluivat ha-
vainnollistavat piirrokset, kappaleiden särmien pituuksien, 
pinta-alojen ja tilavuuksien määrittäminen sekä näiden avul-
la tehdyt tarvikelaskelmat lavastuskurssilaisia varten. Kol-
mannessa jaksossa lavastuskurssilaiset toteuttivat suunnitel-
man rakentamisen ja  sovittamisen Kansallisteatterin tilaan. 
Platonin kappaleista, ”maailmankaikkeuden alkuaineista”, 
koostuvan himmelin osaset maalattiin UV-maalilla, ja tätä 
mahdollisuutta hyväksikäyttäen valotekniikan kurssilaiset 
suunnittelivat ja toteuttivat valaistuksen. Eri väreissä loistava 
himmeli toivotti kalliolaiset juhlaan tervetulleiksi sekä valaisi 
matkaa kohti joululomaa. 

   Ulla Mäkilä

LAVASTUKSEN, MATEMATIIKAN 
JA VALOTEKNIIKAN HIMMELI

Av

Lavastaja Anna Kallio rakentaa himmelin ripustusta.
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Kalliossa on tänä vuonna tehty ja esitetty runsaasti opiskeli-
joiden omaa musiikkia. Biisintekoa ja musiikillista luovuutta 

on harjoitettu jo ykkös- ja kakkoskursseilla osana monipuolista 
musiikin tekemistä ja tutkimista. Näillä, kuten muillakin Kallion 
lukion musiikinkursseilla, kaikki pääsevät tekemään musiikkia 
lähtötasostaan riippumatta ja haastamaan itseään musiikin eri 
alueilla. Tänä lukuvuonna musiikin kursseilla on myös hyödyn-
netty digitaalisia oppimateriaaleja ja käytetty esimerkiksi tablette-
ja säveltämistyökaluina.

MUSIIKKI
Säveltäminen ja sanoittaminen ovat olleet suuressa roolissa eten-
kin kahdella Music Café -ilmiökurssilla, joissa opiskelijat suun-
nittelivat ja perustivat ohjelmallisia pop up -kahviloita ympäri 
Helsinkiä. Biisien kirjoittaminen ja esittäminen ovat olennainen 
osa Music Café -kursseja.

Myös monet yksittäiset opiskelijat ovat olleet aktiivisia biisinteki-
jöitä ja iloksemme esittäneet tuotantoaan myös koulumme tapah-
tumissa: päivänavauksissa, joustoilla ja juhlissa. Etenkin päivän-

Ron “Bumblefoot” Thal seuraa Oliver Salon soitantaa.

MH

avauksista on muodostunut merkittävä foorumi oman musiikin 
esittämiselle ja uusien ideoiden kokeilemiselle yleisön edessä.

Säveltäminen ja sanoittaminen ovat olleet suosittuja teemoja myös 
musiikin lukiodiplomeissa. Tänä lukuvuonna diplomin suoritti 
neljä opiskelijaa.

Biisinteko oli esillä myös kahdessa workshopissa, kun Yhdys-
valtain suurlähetystö järjesti koulullemme kaksi amerikkalaista 
muusikkoa: syksyllä Ron “Bumblefoot” Thal kertoi ja demonstroi 
persoonallisella tavallaan, mikä hänen lähestymistapansa on mu-
siikin tekemiseen. Keväällä puolestaan Will Wells piti biisityöpa-
jan, jossa hän tuunasi opiskelijoiden kanssa muutamaa Music Café 
-kappaletta.

Yhdistetyillä MU3- ja MU4-kursseilla valmisteltiin teemalliset 
konsertit. Näitä “musaproggiksia” järjestettiin tänä lukuvuonna 
kolme: “Tero ja Mirella Taikakukka Ilmatar von Järvinen” -prog-
giksen teemana olivat kontrastit ja vastakohdat – ja tietenkin epä-
toivoinen rakkaus. “12 h sexiä” seurasi yhden illan tapahtumia ja 
kolmen parin tarinaa Benin karaokebaarissa. “The Rock” sijoittui 
vankilaan ja marssitti oranssit haalarit alasalin lavalle.

“Joulun keikkaputki” -kurssi huolehti perinteiseen tapaan lukuis-
ten jouluun johtavien ja siihen liittyvien tapahtumien musiikeista. 

Suurin koitos oli itse joulujuhla, jossa Kansallisteatterin suurella 
näyttämöllä kuultiin aluksi keikkaputkitonttujen Tiptap-puhe-
kuoroesitys, minkä jälkeen putkelaiset toimivat teatteriorkesterina 
joulunäytelmässä “Kaukaa näkee lähelle”.

Teatterin lisäksi musiikki oli merkittävässä roolissa myös monien 
muiden taideaineiden produktioissa, joista esimerkkinä tanssiesi-
tysten livemusiikit. Lisäksi opiskelijat ovat tehneet runsaasti mu-
siikkia kurssien ja produktioiden ulkopuolella.

Koulun kuoro harjoitteli viikoittain ja lauloi populaari- ja kan-
sanmusiikkia eri maista. Kuoro esiintyi koulun juhlissa, vanhem-
painilloissa ja avoimissa ovissa sekä piti kaksi konserttia. Kuoro 
lauloi ja näytteli myös joulunäytelmässä ”Kaukaa näkee lähelle” 
Kansallisteatterissa.

Koulun kamariorkesteri kokoontui periodiluonteisesti. Syksyn ja 
kevään yo-juhlissa se säesti yhteislaulut. Näiden lisäksi orkesteri 
teki kalliolaista historiaa ja debytoi vanhojen tansseissa, joissa se 
toimi livebändinä säestäen osan tansseista, muun muassa Nuo-
ruustangon.
    Matias Harju

Kallion lukion kamariorkesteri debytoi vanhojen tansseissa. Orkesteria johti Matias Harju.

Av
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Mitä opin kuvataiteen kursseilla? 
”Olen kuvantekijänä yleisesti ja itsestäni oppinut tällä 
kurssilla paljon, koska olen päässyt käyttämään erilaisia 
ideoita ja mahdollisuuksia, mutta myös saanut muiden 
töistä inspiraatiota ja ajateltavaa.”  Jesse

”Opin kokeilemaan rohkeasti erilaisia tekniikoita ja 
materiaaleja. Esimerkiksi kuvankäsittelyä tietokoneel-
la. Lisäksi opin, että kuviksessa ja kuvataiteessa on kyse 
muustakin kuin vain siitä kuinka teknisesti tai taiteelli-
sesti hieno teos on.” Juuli

”Opin itsestäni, ettei kannata olla liian itsekriittinen, 
mutta täysillä tekeminen taas kannattaa.” Tilda

”Otin paljon itselleni suurelta tuntuvia riskejä, jotka tun-
tuvat kylläkin lopputuloksessa kostautuvan... Toisaalta 
riskien ottaminenkin on tavoite, johon pyrkiä, eli täytin 
itselleni uuden tavoitteen!” Saija 

”Heittäydyin täysin työhön enkä kauheasti miettinyt, 
mitä teen. Aluksi se tuntui vähän hullulta, mutta myö-
hemmin aloin ymmärtää, että heittäytyminen on tärkeää 
kuvataiteen tekemisessä, ainakin minulle.” Rosa

”Kokonaisuudessaan kuviskurssi opetti minulle laajasti 
erilaisten materiaalien käyttöä ja yhdistelemistä sekä 
oman taiteellisen vision sopeuttamista käytössä oleviin 
materiaaleihin.” Helmi 

Piirustus ja maalaus:
”Työ, jossa kaikki maalasivat toistensa töitä oli todella 
jännittävä. Siinä oli mukavaa huomata muiden näke-
myksiä työstä.” Kasper

”Mieluisinta kurssin aikana oli tehdä Tunteiden näyttä-
mö - ja Musiikki ja värit -töitä. Maalaaminen ja piirtä-
minen oli kivaa.” Tilda
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Kuvataideopetuksen sisältöjä ovat kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu, taiteen tuntemus ja kulttuurinen 
osaaminen, ympäristön suunnittelu, arkkitehtuuri ja muotoilu sekä median visuaaliset tekstit.
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”Lempparini oli Tunteiden näyttämö, sillä rakastan vesivä-
rien käyttöä ja maalaamista.Koen ylittäneeni itseni tällä 
kurssilla!” Milla

Kolmiulotteinen työskentely:
”Onnistunein työ on mielestäni naamio, vaikka se onkin 
vähän huolittelua vailla. Tykkään tosi paljon väreistä ja va-
lööristä naamiossa.” Martta

”Kipsiä en ollut ennen käyttänyt ja pidin todella paljon 
naamion tekemisestä ja maalaamisesta! Lopputuloksesta 
tuli hauska.” 
Katariina
 
Digitaalinen kuvankäsittely:
 ”Tietokoneella työskentely oli vaihtelevaa, mutta rehellisesti 
heikoin osa-alueeni. Omat vahvuuteni eivät ole tietokoneen 
äärellä.”
Annika

”Töistä eniten pidin kulttuurijuurijulisteesta, sillä voitin 
epäluuloni tietokonetyöskentelyyn.” Saija

”En ole hirveästi tehnyt kuvankäsittelyä, mutta se oli kivaa, 
vaikka siinä tulikin vähän kiire.” Tiia

Museovierailut:
”Ateneum-vierailusta jäi mieleen kuinka oli hienoa nähdä 
Suomen tunnetuimpia maalauksia todella läheltä.” Juuli
 
”Molemmat museovierailut olivat mielenkiintoisia ja Kias-
massa ryhmätehtävä oli tosi kiva!” Annika

”Taidenäyttelyt olivat mielestäni mukavia. Kiasma kuiten-
kin vei voiton: rakastan kirkkaita värejä ja omituisia kuvioi-

ta, abstraktia, ja siksi Kiasma oli minulle ainutlaatuinen elämys.” 
Milla

”En ole hirveästi käynyt taidemuseoissa ja ajattelin ”tylsää”. Yl-
lätyin, kuinka mielenkiintoinen ja hieno Kiasman näyttely oli! Ja 
todella ajatuksia herättävä.” Tiia
 
 Muuta:
”Tykkäsin kurssin itsenäisyydestä ja rennosta tunnelmasta, ja 
että loppujen lopuksi oli aika vapaat kädet tehdä omannäköisiä 
töitä.” Martta

”Kuvis ei ole oikein ikinä ollut juttuni, mutta kurssi oli kiva sillä 
se ei vaatinut harrastuneisuutta ja sai tehdä juuri niinkuin ha-
lusi.” Tinja

Kalliossa on tehty kolme kuvataiteen lukiodiplomia ja useita 
kuvataiteen lopputöitä. Lisäksi on osallistuttu ykköskampuk-

sen jo perinteeksi muodostuneelle yhteiselle nykytaiteen kurssille 
Elävää shakkia Taiteiden yönä. Kuvataiteen toisella kurssilla on 
rakennettu Kyyryn iltamia varten viihtyisiä kahvila- ja oleskelu-
tiloja koulun käytäviin. Tapahtumapäivänä esitettiin KU3-kurssin 
stop motion -animaatioita Medialuolassa. Vaihuvia näyttelyitä on 
pidetty koulun käytävillä ja ruokalassa.

Kaupungin tarjottimella oleva KU2-kurssi on tänä lukuvuonna 
ollut mahdollista suorittaa Music cafe -ilmiöopiskeluna yhdessä 
musiikin, yhteiskuntaopin ja englannin kurssien kanssa. Pienryh-
mät ovat perustaneet viisi musiikkikahvilaa kahdessa erillisessä 
projektissa.
   Aija Viita

Kuvataiteen kurssilaiset Ernesto Neton näyttelyssä Kiasmassa

Av
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NYT MYÖS INSTAGRAMISSA

Kallion lukion verkkoviestinnässä oli rikas vuosi. Koulun 
kotisivut uudistettiin syksyllä 2015. Uusi kotisivupohja 

oli Helsingin kaupungin yhteinen. Kallion oma tavoite oli 
tehdä sivuista selkeät, omalakiset ja kutsuvat. Onnistui! Uu-
distustyö jatkuu lukuvuonna 2016 - 2017.

Värikkyys ja omalakisuus lisääntyivät myös koulun sosiaa-
lisissa medioissa. Valtaosa koulun Facebook-kuvista on ny-
kyisin nuorta kalliolaista käsialaa. Syksyllä opiskelijatoimitus 
tuotti sivulle myös pieniä reportaaseja. Kiitos, kaikki tekijät! 
Tehdään kädenjäljestänne ensi vuonna entistä isompi.

25. syyskuuta syntyi myös jotain täysin uutta: opiskelijoiden 
toimittama Kallion lukion instagram. Pieni opiskelijatoimi-
tus ryhtyi kertomaan opiskelijoiden arjesta ja juhlasta kulis-
sien takaa, virallisuuksien ohi. Pioneerivuosi tuotti lähes 250 
julkaisua ja tuhat seuraajaa. Kiitos, ahkerat moderoijat! Ensi 
vuonna lisää arkea ja juhlaa, tiedettä ja taidetta, rakkautta 
ja riskejä.

    Kaisa Osola

Tapahtumia ja toimintaa

Opiskelijat ovat pitäneet joka aamu päivänavauksen sa-
lissa. Päivänavaukset ovat olleet eri taideaineisiin liit-

tyviä lyhyitä esityksiä. Niiden koordinoinnista on vastannut 
Markus Sidoroff.

Kallion seurakunnasta pastori Mari Mattsson on yhdessä 
opiskelijoiden kanssa valmistanut muutaman kerran luku-

PÄIVÄNAVAUKSET, JOUSTOT JA KATSOMUKSELLISET TILAISUUDET

vuoden aikana päivänavauksen. Myös joulu- ja kevätkirkon ohjelma 
on ollut yhdessä seurakunnan ja opiskelijoiden tuottamaa. Kirkkotilai-
suuksien 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 naut-
tia opiskelijoiden taideproduktioista.

STUDIA GENERALIAT

Lukuvuoden aikana järjestettiin kaksi Studia generalia -ti-
laisuutta, toinen syys- ja toinen kevätlukukaudella. Syksyn 

studian otsikkona oli Politiikkaa vai polttopulloja - keskustelua 
yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoista. Anarkisti Suvi Auvis-
ta, taiteilija Jani Leinosta ja poliitikko Matti Niemeä haastattelivat 
Matias Kivipuro ja Riikka Rintala. Studia-ryhmässä mukana olivat 
lisäksi Ahti Brummer, Laura Eklund-Nhaga, Linnea Kilpeläinen, 
Anna  Mäki-Jyllilä ja Arthur Rinne.

Itse olin mukana jälkimmäisessä. Kevään 2016 Studia generalian 
suunnittelu alkoi tammikuun alussa lyhyen johdattelun jälkeen 
yhteisellä aivoriihellä. Työryhmämme kokoontui suunnittele-
maan, mitä loppukevään studia tulisi käsittelemään. Ryhmä koos-
tui itseni lisäksi yhdeksästä muusta opiskelijasta: Samuel Heczko, 
Pinja Helasuo, Vilhelmiina Keskilä, Matias Kivipuro, Elli Melas-
niemi, Anna Mäki-Jyllilä, Riikka Rintala, Jooseppi Räikkönen ja 
Tiia Tikkala. Ensimmäisissä kokouksissa jaoimme varsin alkukan-
taisia ajatuksia mahdollisista teemavaihtoehdoista, joista useam-
pikin tuntui mielenkiintoiselta. Meidän oli kuitenkin mietittävä, 
mikä alustavista ehdotuksistamme olisi sekä yleisesti kiinnostava 
että ajankohtainen. Liuta harkitsemattomia, epämääräisiä ideoi-
ta kaventui lopulta yhteen mieleiseen. Päätimme aiheeksemme 
onnellisuuden ja hyvän elämän, niiden välisen suhteen ja sen, 
miten ne voisi nykypäivänä saavuttaa. Käsitteenä onnellisuuden 
tavoittelu on tietenkin vanha, varsinainen filosofien kestosuosik-
ki. Halusimme kuitenkin tarttua sen ikiaikaiseen myyttiin astetta 
modernimmasta näkökulmasta, joten tarvitsimme paikalle mie-
lenkiintoisia vieraita, joilla olisi asiaan jotain painavaa sanottavaa.

Löysimme vieraiksi ahkeran taustatutkimusten jälkeen helsinki-
läispappi Olli Valtosen, Helsingin yliopiston sosiaalietiikan pro-
fessori Jaana Hallamaan sekä filosofi-onnellisuustutkija Frank 

Martelan. Uskoimme vahvasti heidän pätevyyteensä aiheessa, sillä 
vaikka hyvän elämän perimmäiset kysymykset ovatkin jokaisen 
pohdittavana, heidän näkökulmansa vaikuttivat merkittävän sy-
vällisiltä ja harkituilta. Vieraiden kutsumisen ohella meidän oli 
hoidettava myös itse keskustelutilaisuuden suunnitteleminen. 
Kävimme kokouksissa usein tiukkaa keskustelua siitä, miten tilai-
suus tulisi rakentaa ja mitä kaikkea oikeastaan halusimme käsitel-
lä aiheraamien sisäpuolelta. Suurelta osin visiomme oli kuitenkin 
yhtenäinen ja työnteko sujui hyvin myös ilman vastaavaa tuotta-
jaamme, äidinkielenopettaja Monja Katajaa, joka onneksemme 
piti silmällä työn jälkeä tarvittaessa neuvoen. Itse tehdessä tuli op-
pineeksi paljon ja yllättyi siitä, kuinka voimakkaan journalistisen 
taidonnäytteen joukko nuoria mieliä voi saada kokoon puhtaasta 
kiinnostuksesta. Oma-aloitteinen, opettajasta irroitettu työskente-
ly oli toimivaa, ja saimme tilaisuudesta mielestäni selkeästi oman 
näköisemme, sangen ansiokkaan lopputuloksen.

Studia generalia on laajentanut näkökulmaani maailmaan. Sen 
työstäminen on ollut hyvin pitkäjänteistä ja säntillistä, mutta ri-
kastuttavaa. Hyvän elämän käsite jaksaa mietityttää minua ja 
muita ikäisiäni, sillä kasvamme aikuisiksi keskellä aikaa, jossa 
epävakaat tilanteet jatkuvasti horjuttavat maailman tasapainoa. 
Niin ympäristön kuin taloudenkin tila vaikuttaa usein toivotto-
malta, joten mietimme toisinaan, voiko unelma onnellisuudesta 
elää siitäkin huolimatta. Kevään Studia generalia on häkellyttävä 
löytöretki ihmisen onnen ja muiden positiivisten tunteiden juuril-
le. Se on onnellisuuden ikuisuusmyytin tutkiskelua kehittyvässä 
nykypäivässä. Se on heltymättömän kovan ryhmätyön tuotos. Se 
on pistävän kriittinen oodimme onnellisuudelle alati muuttuvassa 
maailmassa.

    Iina Vuorimaa

Kevään Studia generaliassa 
opiskelijat Samuel Heczko 
(vas.) ja Anne Mäki-Jyllilä 
(oik.) haastattelivat tutkija 
Frank Martelaa, pappi Olli 
Valtosta ja professori Jaana 
Hallamaata.Av



26 27

JO
U

LU
JU

H
LA

 S
U

O
M

EN
 K

A
N

SA
LL

IS
TE

AT
TE

R
IS

SA
Rambo on Nadja Sumasen Otavan nuortenro-

maanikilpailun voittaja, josta Kansallisteatterissa 
nähtiin Elina Kilkun ohjaama ja dramatisoima näyttä-
mösovitus. Kansallisteatterin Omapohjan näyttämöllä 
nähtiin kahdeksan näyttelijää sekä livebändi Kallion 
lukiosta. Myös muu työryhmä ohjaajasta, lavastajasta, 
valosuunnittelijasta ja ääniteknikon assistenteista valo-
kuvaajaan ja videoiden tekijöihin tuli Kalliosta. Ram-
boa esitettiin Kansallisteatterissa 11 kertaa ja Kallion 
lukion tiloissa 5 kertaa.

Ohjaaja Elina Kilkun mukaan koko projekti oli yhtä 
juhlaa kalliolaisten taituruuden ja mielettömän hienon 
työskentelyasenteen ansiosta. 

   Elina Kilkku
   ohjaaja

nv

OHJELMA 

17.12.2015 klo 13.00

Impromptu
  Joulun keikkaputki -bändi

Tervetuliaissanat ja kirjoituskilpailun palkintojen jako
  rehtori Helena Helenius-Lamminparras
  kilpailun voittaja lukee tekstinsä

Kaukaa näkee lähelle 
  Ohjaus: Annemari Untamala 
  Käsikirjoitus: Ryhmän ideoinnin pohjalta  
  Annemari Untamala
  Valot: Roni Rautavuori, Siiri Kivimäki ja  
  Luka Salonen 
  Äänet: Matias Heinonen
  Lavastus: Työryhmä 
  Puvustus: Camilla von Wehrt ja 
  Siiri Räsänen
  Käsiohjelma: Ina Serola
  Julisteet: Martta Mäkinen ja 
  Matias Kivipuro
  Valokuvaus: Eveliina Timonen, Diana  
  Ebrahim, Latisha Allen, Matias Kivipuro
  Assistentit: Matias Kivipuro ja Eetu Ollila

Lavalla: Latisha Allen, Sonja Arffman, Maiya Bonney, Eemeli 
Brooks, Diana Ebrahim, Ilmar Grünthal, Pihla Hauru, Salvador 
Ikonen, Senni Kankaanpää, Vincent Kinnunen, Matias Kivipu-
ro, Martta Mäkinen, Eetu Ollila, Milla Palin, Siiri Räsänen, Nana 
Saijets, Wilhelmiina Seppä, Ina Serola, Eveliina Timonen, Verna 
Tuominen, Camilla von Wehrt.

Muuta väkeä ja  kuoro: Abu Ikhilor Leo, Apajainen Helmi, Fanni 
Fagerlund, Ginzboorg Judit, Halla Matleena, Karjalainen Natalia, 
Kella Hertta, Keski-Säntti Milla , Kommonen Anna, Kupiainen 
Hilma, Kärki Anna, Lappalainen Linnea, Lehtinen Ines, Lipsanen 
Anni, Manelius Linda, Marjanen Elsa, Marttinen Sanni, Moilanen 
Theo, Muukkonen Kia, Nortamo Oona, O’Mahoney Ida, Palo-
vaara Wilhelmiina, Paunu Maija, Pirkkola Helmi, Rutanen Anni, 
Sipilä Valma, Sippola Vilma, Tapio Maija, Tilja Mirke, Tommiai-
nen Ida, Tossavainen Iina, Tuominen Maija, Ukkonen Sini, Uuttu 
Donna, Valkeinen Virpi, Arffman Sonja, Homan Samir, Immonen 
Roosa, Lönnqvist Kaisla, Nsambu Alen 

Joulun keikkaputki -bändi: Tuukka Aimasmäki, Minttu Aittola, 
Ilmari Järvenpää, Elina Kanerva, Anna Kirvesniemi, Nanu Knuu-
tinen, Susanna Kolu, Paulus Kähkönen, Laura Nhaga Eklund, 
Oskari Pokela, Kajsa Rajamäki, Johanna Tujula, Saara Tuomisto, 
Juuli Vainikka, Nonna Vallin, Janina Vikman

Impromptussa: Joulun keikkaputki –bändi sekä Jesper Autio, Mir-
jami Kärkkäinen, Axel Liljeblad

Joulujuhlan työryhmä
 Kuoron ohjaus: Markus Sidoroff
 Bändin ohjaus: Matias Harju    
 Valot: Carita Elko, ohjaava opettaja

Himmeli    
 Suunnittelu: Geometrian kurssi MAB2.1
 Toteutus: Lavastuksen kurssi LA1.1
 Valaistus: Valoteknikot
 Yhteistyössä opettajat  Carita Elko, Tuomas 
 Karkamo, Ulla Mäkilä ja Aija Viita 

Suomen Kansallisteatteri:
Äänitekniikka: Matti Pollari,Timo Viialainen, Iiro Iljama,
       Konsta Ojala
Valotekniikka: Ville Virtanen ja Katri Kinnunen
Näyttämötekniikka: Antti Kivikoski
Tekniikan assistentti: Jukka Vuokko
Järjestäjä: Johanna Hannikainen 
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Kynnys ilmoittautua mukaan puhekilpailuun vaikuttaa korkeammalta 
kuin missään muussa Kallion monista kilpailuista. Kirjoituskilpai-

luun voi osallistua monella tekstillä, ja väittelykilpailuun mennään parin 
kanssa. Väittelykilpailuun meneminen ei myöskään vaadi kovinkaan pal-
jon ennakkosuunnittelua. Minulle ainakin puheiden pitäminen oli luki-
oon tullessa siinä määrin vierasta, että jopa innostuttuani puhekilpailun 
ajatuksesta koin paineita siihen valmistautumisesta jo hyvissä ajoin: ha-
lusin löytää hyvän aiheen jo syksyllä, suunnitella puheen joululomalla ja 
harjoitella ankarasti, opetella kaiken ulkoa eleitä myöten. En osallistunut 
ensimmäisenä vuonna, enkä toisena. 

Tiesin jo ensimmäisenä vuonna, että lavalla liikkuminen vaikuttaisi kuu-
lijoihin lähes yhtä paljon kuin sanojen asettelu ja nämä kaksi varmasti 
enemmän kuin esimerkiksi perustelut. Kaikista tärkeimpänä pidin kuiten-
kin aihetta, koska yleisön oli oltava jo vähintään jossain määrin puolellani, 
eikä kuitenkaan olisi hyvä, jos puhe olisi tarpeeton yleisölleen, koska ky-
seessä on kilpailu. Tänä vuonna huomasin vihdoinkin, että keinotekoisen 
ruoan puolesta olisi syytä pitää puhe. Tämänkin aiheen kohdalla mietin 
moneen kertaan, olisiko kalliossa kukaan tämän puheen tarpeessa. En 
löytänyt syitä, miksi joku ei olisi jo tajunnut, kuinka tärkeää on kehittää 
synteettisiä ruokia, saati sitten, miksi joku vastustaisi niitä. Kun on käy-
nyt Kalliossa kaikki kurssit, joilla puhutaan argumentoinnista, ei varmasti 
unohda, että sen olisi hyvä olla kaksipuoleista.

Tulostenjulkistusaamunavauksessa kaverini letitti hiuksiani ja odotin 
hyvillä mielin näkeväni kolmen kilpailuun osallistuneen tytön hakevan 
palkinnot. Pidin heidän puheitaan parempina kuin omaani. Esitellessään 
voittajapuhetta rehtori kuitenkin mainitsi kaksi asiaa, jotka varmasti liit-
tyivät vain yhteen puheeseen: aloitin puheeni esittelemällä tuomani rek-
visiitan, kananuggetit, ja päälläni oli silloin paita, jonka kuvassa erilaisilla 
eläimillä on yllään t-paita, kuvan yllä lukee “This shirt was tested on ani-
mals” ja alla “It didn’t fit”. En muista mitään muuta, mitä hän sanoi puhees-
tani, vain nämä tuntomerkit, joista tiesin, että minut pyydettäisiin lavalle.

Jälkeenpäin pyysin tuomaristoa tarkkaillutta Jaana Oulasvirtaa kerto-
maan, mitä puheestani oli sanottu. Rakenne sai kiitosta, rytmi oli hyvä, 
aihe oli hyvin kohdennettu ja mielenkiintoinen, käytin tilaa hyvin lavalla 
ja niin edelleen. Itse muistan puheestani lähinnä, etten liikkunut niin kuin 
olin suunnitellut. Tilaan on mahdollista luoda yleisön mielissä assosiaati-
oita, kuten hyvien asioiden puoli ja huonojen asioiden puoli. Muistan, että 
minun piti syödä nugettejani lavalla, mutta sen sijaan pidin koko ajan vain 
yhtä niistä kädessäni. Siinä olikin sitten tarkkaan suunniteltu osuus! En ih-
mettele, että puhe kuulosti joltain muulta kuin paperista suoraan luetulta. 
Papereissani oli vain jäsentelemättömiä näkökulmia, joiden järjestyskään 
ei ollut puheessa sama kuin paperilla.

Kokemukseni perusteella voin suositella osallistumista – kukin omalla 
tyylillään. Yleisö on kalliossa jokaisen osallistujan puolella, joten ota rau-
hallisesti. 
    
     Aku-Oiva Nurmi

PUHEKILPAILUSSA 

Kallion kirjastossa pidettiin ensimmäinen Music cafe. 
Lotta Kokko järjestelee tarjoilua Kallion kirjastossa.  

Av

MUSIC CAFE

Kallion lukiossa järjestettiin kuluneena lukuvuotena 
kaksi Music Cafe –nimistä opintokokonaisuutta, 

neljän oppiaineen dynaamista myllyä, jossa yrittäjyys, 
musiikin tuottaminen, visuaalinen suunnittelu ja työ-
elämän englanti löivät kättä. Projektin aikana opiskelija 
suoritti aineenopettajien ohjauksessa yhteensä neljä lu-
kiokurssia (englanti, kuvataide, musiikki ja yhteiskun-
taoppi). 

Music Cafe -konsepti perustuu uuteen pedagogiikkaan, 
joka tuo lukio-opiskeluun lisää käytännönläheisyyttä ja 
enemmän eri oppiaineita yhdistävää toiminnallisuutta, 
niin sanottua ilmiöopiskelua. Uudistetut opiskelukäy-
tänteet tuottavat jo tulosta, vaikka virallisesti lukion 
uudet opetussunnitelmat otetaan käyttöön vasta ensi 
syksynä.

Ensimmäinen Music Cafe -konseptin mukainen pop up 
-kahvila perustettiin tänä lukuvuonna helmikuun pak-
kasilla Kallion kirjaston sisätiloihin, missä kahvitarjoi-
lun ohessa lukiolaiset esittivät säveltämäänsä musiikkia 
kirjaston asiakkaille ja ystäville. Rohkea pilottiryhmä 
näytti hyvää mallia opiskelutovereilleen. Innostus tart-
tui, ja keväällä järjestettiin peräti neljä erillistä kahvilaa 
Kallion ympäristöön. 

   Lasse Ehnrooth

 What is Carry on Café?

Carry on Café is a Coffee shop – 
on a wagon! it was found by four 
students from Kallion luKio. we 
and three other student groups 
have partiCipated a Course that 
merges art, musiC, soCial studies and 
english.

we, in other words essi, helmi, 
mimosa and virpi, want to welCome 
you to our wagon to enjoy live 
musiC and the Coming summer with a 
Cup of Coffee or a Cold drinK.

our loCation will vary beCause 
of our ability to move. you will 
be informed about our speCifiC 
loCations and opening hours here 
on our faCebooK page.

opening hours:
Tue 17.5. and Thu 19.5. from 11:30-
16:30 around Kallio
SaT 21.5 on reSTauranT day aT 11:00-
17:00

Av
Mimosa Misinkangas, Helmi 
Neuvonen ja kahvikärry. Av
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Asettelen jugurtilla päällystetyt pähkinät suoriin riveihin, 
kroisanttini makaa pullean uljaana tarjottimen etuosassa, ja 

paljaaksi riisuttu vesipullo seisoo tarjottimellani puoliksi täytetty-
nä. Mielessäni pauhaavat pasaatituulet, merivirrat ja hierarkisen 
diffuusion teoria. Silmäilen tietokonettani. Tällä värkillä minun 
pitäisi tehdä kohta jotain suurta ja ihmeellistä. Luon viimeisen vil-
kaisun maantiedonopettajaan, Sariin, hän hymyilee kannustavasti. 
Astun kymmenien johtojen, it-tukihenkilöiden, opettajien ja ytl:n 
virkamiesten täyttämään yläsaliin. Minut ohjataan määrätylle pai-
kalle, jonka jälkeen kiinnitän tietokoneeni pistorasiaan ja tökkään 
abitti-tikun koneeni usb-reikään. Ajankuluksi naureskelemme 
Matiaksen kanssa ylioppilaskokeiden järjettömyyttä ja saamme 
muutaman vieressämme istuvan hermoilemaan. Kello lähestyy 
yhdeksää, ja yksi kokelas yrittää vielä saliin, kymmenen minuuttia 
ennen kokeen alkua, mutta tuloksetta. Lopulta koe alkaa ja aloitan 
käynnistämällä tietokoneeni. Aparaatti ei suostu kuitenkaan kir-
jautumaan ytl:n valvomaan verkkoon, jossa koe on määrä tehdä. 
”Älä panikoi”, hoen itselleni. Nostan käteni ylös ja saan avukseni 
pienen kaljuuntuneen miehen, joka saa koneeni välittömästi toi-
mimaan. Hymyilen hänelle helpottuneesti ja aloitan kokeen. Ad-
realiini on huipussaan seuraavat viisi tuntia, kunnes poistun salista 
toiseksi viimeisimpänä.   
 

Kirjoitan tulevana syksynä maantieteen sähköisesti, ja sitä ajatel-
len tämä harjoituskoe oli valtavan silmiäavaava kokemus. Aluksi 
ajattelin, ettei sähköisyys voi tuoda mitään uutta ylioppilaskirjoi-
tuksiin, mutta jo pelkkä kirjoittaminen on paljon nopeampaa, 
jouhevampaa ja teksti helpommin muokattavissa. Tehokkaam-
man tekstintuottamisen lisäksi sähköiset aineistot ja erilaiset 
kuvaajat ja diagrammit monipuolistavat ylioppilaskirjoituksia. 
Maantieteessä kysymysten tueksi oli annettu videoita, kuvaajia, 
uutisia ja taulukoita. Sain tehdä harjoiuskokeessa sähköisellä tie-
tokoneohjelmalla tsunamin syntykaavion ja pienhiukkasten vuo-
sikeskiarvoja käsittelevän diagrammin. Tämän olisi toki voinut 
tehdä myös käsin, mutta tietokoneella tehden säästyi valtavasti 
aikaa ja vaivaa. Toki oli myös tehtäviä, joiden hyödyt eivät lisään-
tyneet sähköisyyden myötä. En myöskään pitänyt kokeen moni-
valintaosuudesta, sillä tehtävä, josta voi saada arvaamalla pisteitä, 
toimii erittäin huonosti osaamisen mittarina. Koe oli luonteel-
taan erittäin soveltava, ja pelkkä asioiden teoreettinen tietäminen 
ja käsitteistön hallitseminen ei riittänyt. Kokonaisuudessa koke-
mus oli erittäin aistikas, informatiivinen, ja mikä tärkeintä, ensi 
syksynä astelen saliin kuin vanha konkari.   

    Arthur Rinne     

KOHTI SÄHKÖISTÄ YO-KOETTA

HHL

Kalliolaiset maailmalla

Syksyllä 2015 järjestettiin Kallion lukiossa jokavuotiseen tapaan 
saksankielisiin korkeakouluopintoihin valmentava Deutsches 

Sprachdiplom -tutkinto. Tällä kertaa tuon kansainvälisen ja ar-
vostetun kielidiplomin sai  viisi opiskelijaa, kaikki korkeimmalla 
arvosanalla C1. Diplomit jaetaan juhlallisesti alkusyksystä Saksan 
suurlähetystössä. Onnittelut hienoista suorituksista!

Saksan kielellä ja teatterilla on Kallion lukiossa jo perinteisesti yh-
teisiä projekteja, kuten joka toinen vuosi toteutuva Saksa-Frank-
furt-yhteistyö sikäläisen lukion Gymnasium Riedbergin  kans-
sa.    Teemme paljon yhteistyötä Helsingin Goethe -Instituutin 
kanssa, jonka kautta saimme  kutsun tulla esiintymään  keväällä 
2016 kunniavierasteatteriryhmänä  saksankielisille teatterifesti-
vaaleille Pietariin. Ryhmämme ”Vorbei?”-teatteriesitys sai todella 
kiittävän vastaanoton.

 SAKSAN KIELELLÄ

Huhtikuun 19. päivä saimme myös Helsingin Goethe -Instituutin 
kautta mahdollisuuden saada saksalaisen teatteriryhmän ”Stil-
le Hunde” vetämään koulullemme Teatteri-workshopin saksan 
kielellä, ja tämän jälkeen ryhmä eli näyttelijät Christoph  Huber 
ja Stefan Dehler esittivät hauskan ja oivaltavan teatteriesityksen 
”der gestiefelte Kater” (Saapasjalkakissa) saksan lukijoille. Vaikka 
jotkut päivän ohjelmaan osallistuneista opiskelijoista eivät olleet 
saksan lukijoita, osasivat he päivän päätteeksi melko monta sak-
sankielistä sanaa. Theater auf Deutsch macht Spass!

HS
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LAVENTELINAINEN JA MUITA 
espanjalaisia elämyksiä

Hyvät matkustajat, olemme saapuneet kohteeseen! Lämpötila 
näin tyynenä ja romanttisena iltana on plus 15 astetta. Eli au-

tenttinen sää meille suomalaisille mennä vääntämään kebabia naa-
mariin!” Näin raikui kapteenin matala kuulutus koneen laskeutu-
essa Malagan lentsikkakentälle, ja tuumasta toimeen toteutimme 
el capitanon ehdotukset. Kebab maistui kera ketsupin sekä jugurt-
tikastikkeen, mutta tärkeintä ei ollut ruoka, vaan aloitettu taival 
upouusien Välimeren piipertäjien eli espanjalaisten host-tyyppien 
kanssa. Ensimmäinen kosketuspinta espanjalaiseen kulttuuriin 
tuntui sähläykseltä kerrakseen. Espanjalaisten kovaäänisyys ja 
mahdoton vipellys tuottivat tulosta: eräs ryhmämme opiskelijoista 
katosi, mutta onneksi kuitenkin löytyi naapurista. 

Seuraavan aamun sarastaessa starttasi armoton sopeutuminen, 
sillä paluu takaisin äiti-Suomeen ei ollut vaihtoehto. Niin kamalal-
ta kuin se kuulostaakin, sitä se ei kuitenkaan ollut. Herättyämme 
uusista espanjalaisista sängyistä aamupalaksi lyötiin muffinsseja, 
serranokinkku-leipiä, juopoteltavia jugurtteja isolla kätösellä ja 
vieläpä 4 free! Aamupalan jälkeen olikin jo aika lähteä kouluun. 
Jotkut menivät ihan vain kävellen ja osa pääsi aamuisin kouluun 
autokyydillä. Suurin piirtein jokainen aamu meni samalla kaavalla 
koko hemaisevan viikon ajan. 

Espanjalaiset käytöstavat olivat raik-
kaan eläväisiä, etenkin pöytätavat, 
jotka suomalaisen näkökulmasta sä-
rähtivät silmään: sotkuilta ei vältetty. 
Huomasimme, miten erilaiset tavat 
meillä oli, kun pääsimme syömään 
ravintolaan isäntäperheittemme kans-
sa. Volyymi oli aina katossa etenkin 
bussimatkoilla, eikä yhteislauluilta tai 
kuorosodilta säästytty. Espanjalaisen 
organisoinnin tyyli huvitti meitä, ja 
matkat keskustaan aina vähän venäh-
tivät, sillä he eivät ikinä kiirehtineet. 
Myös suunnitelmat vaihtuivat hyvin 
lennosta eikä koskaan voinut olla ai-
van varma, minne oikeasti ollaan nyt 
päätymässä.  Vanhemmuus käsitteenä 
on espanjalaisille yltäkylläistä huolen-
pitoa. Vanhemmat haluavat aina olla 

tietoisia lastensa liikkeistä, mikä on arvostettavaa, mutta tuntui 
tarpeettomalta meistä suomalaisista. Olimme kuitenkin yhtä kii-
tollisia huolenpidosta kuin maukkaista serranovoileivistäkin.

Päivittäin kävellessämme erinomaisesti siistittyjä Alhaurin de la 
Torren katuja ilmassa sävähti nenään kummallinen ominaistuok-
su, erään matkalaisen sanoin hieman puhtaan laventelimainen, 
mutta tuoksu osoittautui kuitenkin makeiksi churroiksi. Pieni 
kaupunginosa oli täynnä toinen toistaan kauniimpia valkoisia 
koteja. Ihmisruuhka sijoittui Malagan keskustaan, jossa laitoim-
mekin Visan vinkumaan useilla shoppailu- ja vähemmän shop-
pailureissuilla. Malagan mageimmat nähtävyydet olivat Picasso-
museo, Alcazaban linnake, Malagan nykytaiteenmuseo, suuri 
kauppahalli ja vanhakaupunki. Katuja tallatessa reppu painoi 
enemmän kuin selkä jaksoi kanta,a sillä se oli täytetty espanjalai-
silla kinkkusämpylöillä – bocadilloseilla - kera Jamon Serranon 
ja juuston, brownieseilla, sipseillä, suklaalla, kaakaolla, pillime-
huilla ja monella vesipullolla. Eväitä oli joka lähtöön eikä nälkä 
varmastikaan päässyt yllättämään.

Oli mahtavaa nähdä tätä espanjalaista kulttuuria pitkin viik-
koa, kun pääsi asumaan isäntäperheissä, käymään paikallisessa 
koulussa. Se, mikä kruunasi tämän matkan, oli tutustuminen 
espanjalaiseen kulttuuriin ja tapoihin. Nämä kaikki kruunasivat 
meidän matkamme ja olivat niin sanotusti piste i:n päälle. Emme 
vaihtaisi tätä ainutlaatuista kokemusta mihinkään.  Jokaisen, jol-
la on vain pienikin mahdollisuus tehdä tälläistä projektia, tulisi 
tarttua siihen.

SL

Diana Ebrahim, Lasse Viitamäki

Koulun alku syksyllä oli kuin hyppy ihan uuteen elämään, uu-
det menot, ystävät ja kuviot. Kallion opiskelijoista täydet käy-

tävät ja tiivis tunnelma olivat hyvin vastaanottavia. Elokuussa au-
rinko paahtoi päivät ja illat viiletimme Helsingin kaduilla laulaen. 
Alussa en tuntenut koululta   juuri ketään, mutta ei mennyt kuin 
hetki, ja olin jo löytänyt oman paikkani uusien ystävien keskeltä. 
Istuimme äidinkielen luokassa hikoillen shortseissa, nauroimme 
ja puhalsimme saippuakuplia.

Ensimmäisellä viikolla koko koulun ollessa ala-aulassa odottamas-
sa aamunavausta kaksi ystävääni muistivat syntymäpäivääni aloit-
tamalla onnittelulaulun. Hetken päästä koko ala-aula lauloi laulua 
kovaan ääneen, vaikkeivät edes tienneet, kenelle laulettiin.
Olin ihmeissäni ja hyvin iloinen. Se sai minut tuntemaan itseni 
osaksi porukkaa.

Pikku hiljaa alkoi tuntua siltä, kuin koko elämä olisi siirtynyt Kalli-
oon. Päivät alkoivat täyttyä ohjelmasta eri puolilla Kallion kaupun-
ginosaa. Asun koululla, oppitunneilla, Penksulla, erilaisissa esityk-
sissä, Kallion kirjastossa ja harrastuksissa jossain lähistöllä. Kallio 
on kuin toinen koti. Joka aamu istuessani alasalin lattialla yhdessä 

Etappeja

ENSIMMÄINEN VUOSI

lähes koko koulun kanssa katsomaan aamunavausta hymy nousee 
aina korviini asti ja tunnen oloni niin onnelliseksi. Tiedän, että 
täällä minun kuuluu olla.

Syksy oli täynnä ohjelmaa, ja tuntui, ettei ollut hetken rauhaa, 
eikä sitä tuntunut edes kaipaavan. Talven tullessa ja päivien pi-
detessä koulupäivät alkoivat kuitenkin toisinaan tuntua aivan 
ylitsepääsemättömän pitkiltä. Kallion kuoro oli mukana koulun 
joulunäytelmässä. Harjoituksia tuntui olevan koko ajan, ja aina oli 
buukattu johonkin. Viikko Kansallisteatterissa harjoittelemassa ja 
esiintymässä kuoron ja teatteriporukan kanssa oli kuitenkin aivan 
mieletön kokemus! 

Koulutehtävät vievät paljon aikaa, mutta silti jaksamme painaa 
täysillä, kun lukujärjestykset notkuvat teatterin ja killin kursseja, 
jotka virkistävät ajatuksia ja oloa pitkien päivien keskellä. Kallioon 
pääseminen oli minulle ja monelle ystävälleni pidempiaikainen ta-
voite, joka toteutui suuren hakupaperiskaban jälkeen kesällä, ja se 
oli sen  arvoista! Isäni muistuttaa aina, että kouluun pääseminen 
on kuitenkin kaikkein helpoin osa. Sitten se oikea työ vasta alkaa.  
    Ines Lehtinen

tk
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VANHIMMAKSI

Puuteri pöllyää. Strasseja, hiuslakkaa, huulipunaa ja kauluksien 
vakavailmeistä nykimistä, ruusunlehtiä lattialla, savukonetta 

ja salamavaloa. Sataviisikymmentä huolella laittautunutta silliä 
hikisessä, kahisevassa ja hihittelevässä purkissa. Voitko sä kiris-
tää? Saansksmä lainaa lakkaa? Vitsi tääl on huono ilma. Onks toi 
oikeesti tän paikan ainoo peili? Kerrataan vielä, pliis.

Orkesteri virittelee soittimia. Mikki saattaa alkaa kiertää. Huu-
lipuna voi levitä, askel unohtua ja äiti nolata salakavalasti katso-
mosta käsin vilkuttamalla. Aika monessa tanssissa jalalla on riski 
ajautua edeltävän helman päälle, ja pylväät rajaavat käytettävää 
tilaa sekä luovuutta. Liian monet tanssitreenit näin jälkikäteen 
ajateltuna väliin jättänyt tanssijaparka on enää vain hermostunut, 
valmiiksi hikinen ja hiertynyt, elämänsä kuulemma hohdokkaim-
man päivän koneistossa kaikkensa yrittävä pikku mutteri, jonka 
suurin päämäärä on enää vain selviytyä tästä kaikesta kunnialla. 
Helma ei saa revetä. Partnerin käsi on kuin pelastusköysi. Mistä 
sä nää valkoiset hanskat löysit? Apteekista sai, kymmenen parin 
pakkauksessa.

Aika moni näyttää vähän huonovointiselta. Onks jollain hakaneu-
laa? Buranakaan ei ois pahitteeks. Älä vielä sitä ruusua suuhun 
laita! Jonoon. Musiikkia! Ja sitten mennään.

Etukäteen tanssijaparka vähän pelkäsi katsomossa odottavia mai-
reita hymyjä. Tanssijaparka oli melko varma siitä, että kameran 
näkeminen kangistaa, rytmi jää hyytymiksi vereen, diskopallon 
heijastus osuu silmään ja kaiken aikaa sitä vain miettii, että pitäi-
si miettiä tilaisuuden ainutkertaista ihanuutta eikä sitä, pysyykö 
kenkä jalassa. Tanssijaparka pelkäsi, että jokin menee pieleen.
 
Katsomon hymyt, hikiset ohimot, naksuvat nivelet ja koko tans-
sivan kuvion yhteisessä ruumiinlämmössä kahisevat askeleet 
kohdatessaan tanssijaparka kuitenkin ymmärsi, ettei päivästä tee 
ainutkertaista mikään muu kuin juuri epäonnistuminen. Tanssija 
keksi, että pieleen on hauska mennä, koska sinne menevät muut-
kin ja palaavat muistojen kanssa. Tanssijasta oli hurjan hauskaa ja 
helpottavaa tietää, että on olemassa jokin tietty kaava, johon kaik-
ki pyrkivät, mutta toisaalta kaavasta tekee elävän ja tämänhetki-
sen juuri se, miten sen suorittamisessa kompuroidaan. Tanssija 
tuli ajatelleeksi, tangossa törröttävää ruusunvartta väistäessään ja 
yhä uusiin hymyihin hämillisenä vastatessaan, että vanhojentans-
seissa on jonkinlainen hupsuuden ja arvokkuuden harvinainen 
tasapaino. Voidaan puhua sukupolvet ylittävästä kokemuksesta, 
koska kokemus on yhteinen, toistuva ja tunnistettava - revenneitä 
helmoja, fanfaareja ja ihastuksen henkäyksiä vuosikymmenestä 
toiseen.
    Maija Alander

vk

Usein sanotaan, että asioiden tärkeyden ymmärtää vasta, kun 
on joutumassa luopumaan niistä. Voin monen keväällä 2016 

lakkinsa saavan abiturientin puolesta todeta tämän vasta viime 
metreillä tapahtuneen havahtumisen. Kallion lukio on erityinen 
koulu. Ryhmä taitavia opiskelijoita, kourallinen työtään rakasta-
vaa henkilökuntaa, toisille tapa elää. Täältä lähtiessämme tulee 
olemaan vaikeaa löytää samanlaista isoa syliä, jossa voi turvassa 
kasvaa ja kokeilla uutta. 

Ehkä vain meidän lukiossamme etsitään porukalla vegaanista yli-
oppilaslakkia ja väitellään ruokalassa kiivaasti siitä, mitä on tai-
de. Meillä on ollut aamureivit, syvälle luihin menevät proggikset 
ja oppitunnit, joilta myöhästyminen aidosti harmitti. Risteilyjen 
utuiset aamuyön tunnit, jännittynyt hiljaisuus Kattilahallin ahtaas-
sa takahuoneessa ja häikäisevä karkkisade, kun huusimme yhdes-
sä: ”Päästäkää minut pois Kalliosta!” 

Vuosikurssi 2013 on viimeinen ”luomuvuosi”. Olemme saaneet 
nauttia Jari Aallon käsialasta liitutaululla, tuskasta ranteissa parin 
esseen jälkeen ja Särmän painosta laukussa. Meidän jälkeemme 
tulevilla on edessään opetuksessa käytettävän teknologian lisään-
tyminen, sähköiset ylioppilaskirjoitukset, kursseihin kohdistuvat 
huolestuttavat leikkaukset ja opetussuunnitelman muutokset. 

Kallion lukio on jättänyt meihin kaikkiin jäljen, halusimmepa sitä 
tai emme. Tietenkään ei minkään median kulutus ilman tuttujen 
kalliolaisten bongailua ole enää mahdollista. Paljon syvemmän 
jäljen on kuitenkin uurtanut Kallion yhteishenki ja toisista vä-
littäminen. Tämän vanhan rakennuksen sisälle on muodostunut 
yhteisö, jossa moni saa vaikean peruskouluajan jälkeen kokea 
ensimmäistä kertaa hyväksyntää ja yhteenkuuluvuutta. Vapautta 
olla itsensä.

On saattanut olla yllättävää huomata, kuinka nopeasti Kallioon 
pääsyn jälkeinen huuma muuttui kovaksi puurtamiseksi kurssien 
ja kirjoitusten parissa. Saamme olla ylpeitä, kun tuo työmäärä on 
nyt takanapäin. Teille, joilla pitkä matka on vasta aluillaan, voin 
luvata tämän: tulette löytämään opiskelun seasta mieleenpainuvia 
hetkiä. 

Hetkiä juuri ennen lavalle nousua. Hetkiä, kun yhdessä muiden 
kanssa odottaa kauhuissaan ja silti toiveikkaana tuloksia. Hetkiä, 
kun tunti on peruttu ja aurinko lämmittää. Hetkiä, jotka jäävät 
vahvimmiksi muistoiksi Kalliosta. Hetkiä, joita en aio unohtaa.

    - Ruu
    Aurora Misikangas

JÄÄHYVÄISET

AM
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OPISKELIJAKUNNAN HALLITUKSEN VUOSI

Kallion lukion opiskelijakunnan hallituksella on taas kerran 
takanaan onnistunut vuosi. Opiskelijakunnan hallituksen 

toiminta on pysynyt melko samanlaisena kuin aiempina vuosina, 
mutta pieniä muutoksia on kuitenkin tehty. Esimerkkinä mainitta-
koon lukuvuoden alussa vuosikokouksessa päätetty muutos: jokai-
selta vuosikurssilta valittiin tänä vuonna hallitukseen neljä jäsentä, 
kun aiempina vuosina 1. ja 2. vuosikurssilta valittiin molemmilta 
viisi jäsentä ja abeista kaksi jäsentä.

Jaksottaisia kokouksia rehtorin kanssa on jatkettu, mutta tänä 
lukuvuonna hallitus on saanut yhä enemmän tilaa myös muissa 
kokouksissa. Hallitukselta on pyydetty lausuntoa muun muassa 
uudesta opetussuunnitelmasta, koulun pilottihankkeesta ja pois-
saolokäytänteistä. Jäsenet ovat olleet myös säännöllisesti mukana 
opettajienkokouksissa ja opiskelijahuoltoryhmän tapaamisissa.

Opiskelijakunnan hallituksen järjestämät tapahtumat ovat nou-
dattaneet tänä vuonna perinteistä kaavaa. Kolmen suuret bileet 
järjestettiin tammikuussa tuttuun tapaan kulttuuritalo Gloriassa. 
Vappuna hallitus järjesti perinteisen vappumarssin. Viime vuo-
den Kolmen suuren fest -tapahtumaa mukaillut pienempi piknik-

tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Sibelius-lukion ja Helsigin 
kuvataidelukion kanssa 2.6.

Rehtorin pyynnöstä hallitus on järjestänyt opiskelijoille ohjel-
maa muutaman kerran, kun opettajien yhteisen iltapäivän vuoksi 
opetus on päättynyt aiemmin. Tapahtumat eivät kuitenkaan ole 
keränneet kuin pieniä osallistujamääriä. Hallituksen mietittäväk-
si jääkin, miten samanlaiset iltapäivätapahtumat ensi kaudella 
järjestetään.

Koulujen välistä yhteistyötä on harjoitettu pitkin vuotta. Perin-
teisten Sibelius-lukion ja Helsingin kuvataidelukion kanssa jär-
jestettyjen tapahtumien lisäksi hallitus vieraili ennen joulua Tam-
pereen yhteiskoulun lukiolla, joka on myös erikoistunut ilmaisu-
aineisiin. Hallitus oli myös mukana ylipormestarin oppilaskun-
tapäivillä kaupungintalolla, missä Helsingin ammattikoulujen ja 
lukioiden opiskelijakunnat äänestivät viralliseen julkilausumaan 
esitykset koulumatkojen tuista ja terveydenhoitajien tasavertai-
sesta saatavuudesta eri koulujen välillä.

   Matias Kivipuro, 
                  Opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja

Kuvamanipulaatio: CM

KALLION LUKION JOHTOKUNTA 

1.1.2013–31.12.2016

Varsinaiset jäsenet: 
Huoltajien edustajat: Heikki Takkinen (pj), Antti Kesseli (varapu-
heenjohtaja), Jarmo Harjula, Rita Huhtala, Päivi Mattsoff 
Opettajakunnan edustajat: Ukri Pulliainen, Tuomas Karkamo 
Muun henkilökunnan edustaja: Erja Laine  
Opiskelijakunnan edustajat: Laura Eklund Nhaga ja Arthur Rinne.

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

Syyslukukaudella kokoonnuttiin yhden kerran.  Hyväksyttiin 
Kallion lukion toimintasuunnitelma ja tuntikehys lukuvuodeksi 

2015–2016.  Annettiin lausunto työ- ja loma-ajoista lukuvuodeksi 
2016–2017 ja päätettiin lukuvuoden 2016–2017 lauantaityöpäivä 
ja sitä korvaava vapaapäivä.

Kevätlukukaudella kokoonnuttiin kaksi kertaa. Hyväksyttiin vuo-
den 2016 budjetti sekä lukuvuoden 2015–2016 toteutunut toimin-
takertomus. 

Linjanjohtaja hyväksyi (päätös 8.3.2016 § 3062) rehtorin esityksen 
siirtää toistaiseksi otettu tuntiopettaja, Ulla Mäkilä, avoinna ole-
vaan virkaan (vakanssi 4072).  

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

Uusi opetussuunnitelma (1.8.2016 alkaen) lähetettiin hyväksyttä-
väksi opetuslautakuntaan.

 KALLION YHTEISKOULU -SÄÄTIÖ

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

na Helenius-Lamminparras (varapuheenjohtaja), Marjatta Siljo-
la ja Kati Sinkkonen.

Hallitus on kokoontunut kerran vuosikokoukseen, jossa pu-
heenjohtaja kertoi säätiön sijoitus- ja varallisuustilanteen. Ko-
kouksessa todettiin vuoden 2016 Kallion lukion ylioppilaille 
kouluneuvos Armas Paavolan rahaston tuotoista jaettavien sti-
pendien määrä ja jakoperusteet. 

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

seen Koululaisten vanhempien liittoon. Yhdistyksen jäseninä 
on opiskelijoiden vanhempia, opettajia ja entisiä opiskelijoita.

KYYRY osallistui syksyllä ensimmäisen vuosikurssin vanhem-
painiltaan esittelemällä toimintaansa. Koululla järjestettiin 
10.11. KYYRYn Syksyn satoa -ilta, jossa esiintyjinä oli koulun 
opiskelijoita. Tammikuun avoimet ovet -tapahtumaan osallis-
tuttiin pitämällä infopistettä.

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 2015 - 2016 Päivi 
Meinander ja sihteerinä Mimma Sopanen. Varainhoitajana toi-
mi Tuula Nortamo. Yhdistyksen hallitukseen ovat kuuluneet 
Teiju Autio, Heidi Day, Päivi Meinander, Tuula Nortamo, Kris-
tiina Oikarinen ja Mimma Sopanen sekä varajäseninä Kristina 
Perho ja Tarja Nylund.

KALLION YHTEISKOULUN YSTÄVÄT RY

Tekijät ja taustavoimat
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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)
Kouluhuoltaja: Josi Heikkinen
Keittiöhenkilökunta: Marjo Niskanen ja Lin Liqing 
Kanslia-avustaja: Erin Tamminen

Opettajat ja henkilökunta

REHTORI

Helena Helenius-Lamminparras, TM, HuK

LUKION OPETTAJAT

Aalto, Jari, FM, historia ja yhteiskuntaoppi, apulaisrehtori
Alkio, Riku, FM, opinto-ohjaus, virkavapaana 
1.8.2014–31.7.2015,sijaisena 
Matias Huttunen FM
Bodson, Alex, LitM, liikunta, terveystieto, virkavapaana 21.12.2015 
– 12.4.2016, sijaisena Kalle Kuokkanen, LitM
Ehrnrooth, Lasse, FM, englanti
Elko, Carita, valotekniikka
Harju, Matias, MuM, musiikki, äänitekniikka 
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, virkavapaana 
10.8.2015 - 30.9.2015, sijaisena Minna Kallankari, FM
Koivunen, Marjut, FM, ruotsi
Kokkonen- Lozano, Kirsi-Marja, FM, espanja
Kulmanen, Riitta, FM, äidinkieli ja kirjallisuus, media, virkava-
paana 1.12.2015 – 12.4.2016, sijaisena Minna Kallankari, FM, 
äidinkieli ja kirjallisuus, Miia Vähähyyppä media

Kähkönen, Heli, FM, ruotsi
Laitinen, Anu, TM, uskonto, psykologia, opinto-ohjaus
Laurila, Sari, FL, biologia, maantiede
Lehtinen, Emilia, FM, media
Meinander, Päivi, FM, englanti
Mäkilä, Ulla, FM, matematiikka 
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
Oulasvirta, Jaana, FM, puheilmaisu 
Pulliainen, Ukri, FM, filosofia, elämänkatsomustieto
Rantamäki, Liisa, FM, maantiede, kemia, biologia, matematiikka
Saari, Hanna, FM, saksa
Sinkkonen, Kati, FM, englanti
Tomisaho, Maarit, KM, EO, erityisopetus
Tuisku, Hannu, FM, teatteri, 
Untamala, Annemari, TaT, teatteri, 
Viita, Aija, TaM, kuvataide, lavastus 
Vuorio-Hellman, Irma, FM, uskonto, psykologia
Väntänen, Niina, FM, historia ja yhteiskuntaoppi

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.)

HISTORIAA
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Opiskelijat

   15A
   ryhmänohjaaja Ulla Mäkilä
   Ceder Rosa Juliana
   El-Gendy Susan Samira
   Friman Asta Ella Erika
   Gustafsson Ronja Kaisla Vilhelmiina
   Haapaniemi Inka Johanna
   Helovirta Mariel Kristiina
   Hintsa Matias Ilmari
   Holopainen Helmi Anna Onerva
   Jaskari Mira Marianna
   Kaarna Mona Annika
   Korsimaa Katariina Amanda Maria
   Neuvonen Helmi Meri Margareta
   Paajanen Maikki Henriikka
   Palovaara Wilhelmiina Emilia Ellen
   Pennanen Oona Julia
   Pirkola Helmi Maria
   Purho Venla Juulia
   Rutanen Anni Emilia
   Räikkönen Arttu Aleksi
   Rämä Elisa Anni Aurora
   Sallinen Aurora Adalmina Amelie
   Sipilä Valma Ilmi Adalmiina
   Soinila Ville Juhani
   Sormunen Saga Sofia
   Suomalainen Emmi Kaarina
   Tammisto Pihla Suvituuli
   Tapio Maija Helena
   Tilja Laila Mirke Maarit
   Tuomainen Veikko Juhani
   Valkeinen Virpi Vilhelmiina
   Valldén Viljami
   Vienonen Eetu Elmeri  

  15B
   ryhmänohjaaja Irma Vuorio-Hellman
   Azerot Olivia Alexandra
   Borchert Lilith
   Degerman Veera Taru Kaarina
   Hyväkkä Stella Sofia
   Kauppinen Jesse Joonatan
   Kilpeläinen Kia Julia
   Kinni Saga Tuulia
   Kokko Helmi Helinä Marika
   Kommonen Anna Maria Dolores
   Kupiainen Hilma Liisi Johanna
   Lappalainen Juuli Kristiina
   Lehtinen Akseli Otso Elias
   Maaranen Tiia Kristiina

   Manelius Linda Mathilda
   Marttinen Sanni Aurora
   Mussalo Anna Emilia
   Mäkiniemi Julia Anna Maria
   Norja Ella Fiina Margareetta
   Nurkka Siiri Irene
   Nylund Rosa Amanda
   Oikarinen Tuuli Krista Maria
   Orrela Viena Kanerva
   Paussu Minna Ellinoora
   Pihlström Meeri Elvira
   Rajalin Siiri Saga
   Raveala Risto Kalervo
   Riihiaho Lauri Kalle Sakari
   Robertson Emilia Elli-Noora
   Sainio Paul Matti
   Salán Sanna Maaria
   Ukkonen Sini Johanna

  15C
   ryhmänohjaaja Päivi Meinander 
   Ginzboorg Judit Alisa
   Haanmäki Liina
   Haarlaa Tuomas Tapio
   Hettula Emilia Anni Maria
   Hirsimaa Mimosa Tuuli Ailikki
   Holmi Arianna Emilia
   Hoskio Marita Kristiina
   Kahri Maija Aurora
   KalliokoskiMirka Anna Jolanda
   Kareoja Iris Tuuli
   KarjalainenNatalia Tuuli Pauliina
   Kemppainen Sara Emilia
   Ketonen Luna Anette Virginia
   Komu Ellen Meri Katariina
   Laisi Iiris Sylvia
   Laitinen Lotta Peppiina
   Leppälä Ella Lyydia
   Meer Bella Eleanora
   Munck Aino Rauha
   Noponen Jonatan Marius Mikael
   Nortamo Oona Karoliina
   Oupornikova Alexandra
   Palviainen Matti Akseli
   Perho Kristel Julia Aleksandra
   Peuhu Nelma Maria
   Piekkala Miika Matias
   Piipponen Juulia Aino Alexandra
   Tallgren Vilja Matilda
   Tapio Martta Meri Tuulia
   Wahlgren Aura Eloisa

   15D
   ryhmänohjaaja Sari Laurila
   Backman Nella Marianna
   Fagerudd Fanni Katariina
   Helenius Elisa Maria
   Hynninen Roosa Emilia
   Järvinen Ellen Lovisa
   Kiviniemi Kreetta Linnea Kristiina
   Kuhanen Maija Susanna
   Kupila Sara Sohvi Sylvia
   Laine Nette Anette
   Lappalainen Rauha Linnea
   Lappi Jenni Julia Katariina

   Latva-Hoppala Oona-Emilia
   Lehikoinen Tatu Erkki Topias
   Misikangas Mimosa Iida Maaria
   Moilanen Onerva
   Nybondas Molly Johanna Elisabeth
   O’Mahoney Ida Hanna Florentina
   Olenius Kasper Alexander
   Rantanen Vilppu Uljas
   Rautiainen Jella Jadina Annikki
   Rehmonen Erika Roosa
   Ritala Isabella Marianne
   Sainio Siiri Onerva
   Sevón Julia Elisa
   Sola Tuuli Katri Susanna
   Suviyö Vilma Katri Elina
   Tossavainen Iina Xin Xing Fu
   Tuominen Valtteri Juho
   Turva Essi Amanda
   Valve Kanerva Kaislakerttu
   Vihma Sylvi Nelmiina

  15E
   ryhmänohjaaja Ukri Pulliainen
  Abu Ikhilor Leo Oboh
   Apajainen Helmi Aliina
   Bäckström Meri Emilia
   Degerman Inka Maria Mikaela
   Halla Matleena Maija Matilda
   Holopainen Venla Marjatta
   Huhtamies Tilda Tuulikki
   Karlsson Carita Anniina
   Kartovaara Emilia Amanda
   Kella Hertta Aurora
   Keski-Säntti Milla Ronja
   Kivimäki Elsa Sofia
   Konttinen Nuutti Oskari
   Kärki Anna Katariina
   Lampinen Siiri Serafiina
   Lehtinen Ines Ursula
   Lipsanen Anni Siiri Elina
   Marjanen Elsa Orvokki
   Muukkonen Kia Marjukka
   Ovaskainen Aino Pihlaja
   Paunu Maija Kaarina
   Puttonen Reetta Ulrika
   Puumi Milla Laura Anneli
   Saarinen Tatu Petteri
   Simonen Elsa Milla Olivia
   Sippola Vilma Ilmatar
   Söderlund Saija Jasmin
   Tenwolde Amanda Katherine               
   Christopherintytär
   Tikkanen Minttu Maria Elina
   Tomminen Ida Karolina
   Tuominen Maija Kaarina
   von Holten Anniina Marie

   14A
   ryhmänohjaaja Liisa Rantamäki
   Allen Amie Latisha
   Auranheimo Lotta Johanna
   Bonney Maiya
   Ebrahim Diana Emelia Enajat
   Hellstén Linnea Elisa
   Hiltunen Suvi Johanna
   Homan Samir Vihtori

   Kivipuro Matias Ville Olavi
   Koivunen Hanna Emmi Maaria
   Kontinen Heta Bettina Peperonia
   Kähkönen Paulus Mikael Olavi
   Kärkkäinen Mirjami Sofia
   Luoto Aino Johanna
   Meriläinen Anni Unikko Katriina
   Myllynen Emma Loviisa
   Mäkinen Martta Emilia
   Nerkko Tinja Katariina Katjantytär
   Niemi Oona Mariia
   Niklander Emilia Aleksiina
   Pakkala Rosa Maria
   Pieski Pinja Aletta
   Pitkänen Annika Sofia
   Poikela Inka Elina
   Rantala Sara Maiju Katriina
   Rinne Valo Eevert Johannes
   Serola Ina Roosa
   Sorri Ilona Liia Augustiina
   Toiskallio Sami Santeri
   Truhponen Meri Mia Maria
   Tuominen Verna Aurora
   Törmä Roosa Kirsi Marita

  14B
   ryhmänohjaaja Ari-Pekka Niemi 
   Alapulli Ilona Aino Elina
   Alauzy Clotilde
   Blåberg Inari Karoliina
   Haapanen Siri Ingrid Alisa
   Hauru Pihla Katariina
   Hopia Sini Sofia
   Kallioinen Oskari
   Kanerva Elina Kreetta
   Kankaanpää Senni Hilda Aleksandra
   Kaura Edith Fiia Kristiina
   Kontinen Aino Elina
   Lohilahti Annika Vilma Katariina
   Malinen Vilma Iida
   Mattila Laura Vilhelmiina
   Mettinen Leevi Alpo Antinpoika
   Mynttinen Mathilda Sofia
   Peres Restrepo Valeria
   Pylvänäinen Lauri Ilmari
   Pöllänen Viivi Tuulia
   Ratia Inka Maaria
   Rinne Arthur Antti Erik
   Ryynänen Elias Anton
   Räsänen Siiri Matilda
   Sievänen Senja Riitta Maria
   Särkiniemi Aki Lauri
   Tikkanen Mea Helmiina
   Todoriko Katri Liisa
   Toppari Tekla Kamomilla
   Tuisku Ronja Edith Henrietta
   Vesanto Susanna Elisa
   Vesmanen Léda
   Virtanen Susan Linnea
   Wartiovaara Linnea Tuulikki

   14C
    ryhmänohjaaja Marjut Koivunen
    Anttila Veera Mirja Vilhelmiina
   Byman Elise Marjut

   Donner Helmi Onerva
   Goresh Lia
   Heczko Samuel Olli
   Ikonen Samuel Salvador
   Kanninen Emilia Pauliina
   Keskilä Vilhelmiina Elli Maria
   Kokko Lotta Ida Maria
   Korander Rosa Aurora
   Kukkonen Tuomas Jussi
   Kärkkäinen Aida Taru Tuulia
   Laulaja Aino Pihlamaaria
   Lillqvist Emma Sofia
   Mäki-Jyllilä Anna Aurora
   Ollila Eetu Samuli
   Pirttimaa Siiri Sesilia Annika
   Pohjonen Sara Inari
   Saarela Veronika Sisko Orvokki
   Snellman Hilda Helinä
   Stenbäck Alvari Ukko-Erik
   Sundqvist Paulina Cecilia
   Suvanto Aino Ottilia Antintytär
   Tiisala Suvi Tuuli Vellamo
   Tikkala Tiia Emmi Eveliina
   Tuomisto Saara Maria
   Turunen Tuuli Ulriikka
   Varilo Reko Topias
   Vesamäki Reija Aino Matilda
   Vuorimaa Iina Maria
   Wikström Nia Elisa

   14D
   ryhmänohjaaja Hanna Saari 
   Ahonius Otto Eemeli
   Alander Maija Susanna
   Bakker Angelica Natacha Naomi
   Eskola Katja Maria
   Heiniö Venla Eveliina
   Helasuo Pinja Susanna
   Huovinen Elisa Maria
   Karhunen Ann-Mari Iiris
   Karlsson Rosa-Mariia Viktoria
   Kinnunen Vincent Eemil
   Kivimäki Siiri Matilda
   Knuutinen Nanu Renata
   Kortelainen Ainu Onneli Aleksandra
   Kämäräinen Katariina Elvi Maria
   Machreich Tirlittan Taikatuulia
   Miettinen Annika Sofia Aurora
   Paasovaara Annukka Ester
   Palin Milla Daniela
   Pellikka Mico Verneri Kristian
   Pikkarainen Siru Susanna Suvituuli
   Rintala Riikka Sylvia
   Ruuhilahti Enni Julianna Päivänsäde
   Räikkönen Jooseppi Juho Jukanpoika
   Saijets Nana Anetta
   Savolainen Alicia Maria
   Suikki Regina Lumenkukka
   Suominen Ilona Elisa Inkeri
   Takala Sanni Elina Aurora
   Timonen Eveliina Emilia
   Tuliainen Iida Julia
   Uuttu Donna Amanda Julia
   von Wehrt Camilla Ida Maria

  14E
   ryhmänohjaaja Tuomas Karkamo 
   Aimasmäki Tuukka Joonatan
   Antila Alli Karoliina Aamutähti
   Arffman Sonja Elina
   Brooks Matias Allan Eemeli
   Grünthal Ilmar Matti Mihkel
   Hahl Anni Liisa Maria
   Heino Rosa Amanda Emilia
   Hellgren Riikka Maria
   Holappa Ella Matilda
   Honkaniemi Anni Katriina
   Hänninen Kasper Pekka Juhani
   Immonen Roosa Mariia
   JärveläinenMette Matilda
   Kallio Anna Kaarina
   Kantonen Tyyni Alma Orvokki
   Kivelä Vera Maria Josefina
   Kohtanen Karoliina Elisa Miljaana
   Kutilainen Kukka Hilda Maria
   Laine Meri Taika Marjatta
   Lönnqvist Kaisla Anna Maria
   Masalin Erika Ester
   Melasniemi Elli Liliana Violetta
   Nsambu Alen Alfonso Olavi
   Närhi Aapo Julius
   Ollila Vilma Kaarina
   Suutari Heta Ottilia
   Uddström Erika Aino Katarina
   Vasantola Marikki Catalina
   Viitamäki Lasse Visa Johannes
   Viranko Maria May

  
  13A
   ryhmänohjaaja Niina Väntänen 
   Autio Jesper Valtteri
   Gil Oona Pauline
   Hallberg Mona Emilia
   Havia Emma Kerttu Annikki
   Havukoski Olga Vilhelmiina
   Johnsson Meri Maaria
   Kirppu Anni Henriikka
   Korvenpää Mimmu
   Lebedeff Tanja Tuulikki
   Majava Jutta Marianne
   Nordberg Eelis Antti Ossian
   Nurmi Rauna Natasa
   Nylén Tiia Linnea
   Ovaska Aino Julia Marketta
   Pösö Liisa Lemmikki
   Rajamäki Aino Kajsa Manteli
   SaastamoinenErkki Adolf Tapio
   Salonen Luka Samuel
   Stenroos Kia Rosa Justiina
   Timonen Taija Katrina
   Tiusanen Velma Sofia
   Tukeva Vilja-Maria Matilda
   Tuominen Sara Jasmin Emilia
   Turunen Liina Vilhelmiina
   Uimonen Tea Maria
   Ulán Sofia Siiri Elisabet
   Vaarno Essi Aino Emilia
   Vainikka Juuli Rosanna
   Vainio Veera Ilona Emilia
   Willman Pinja Aurora Alexandra
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  13B
   ryhmänohjaaja Kati Sinkkonen
   Brilhante Biris Sofia
   Ekelund Gabriela Maria Rosa-Adéle
   Eklund Nhaga Laura Irmeli
   Fernström Niina Kristiina
   Jääskeläinen Janina Kristiina
   Kaunismaa Rini Anniina Inkeri
   Keinänen Emmi Sofi Susanna
   Kilpeläinen Linnea Anna Maria
   Kokkonen Tommi Tapani
   Lattu Marissa Pia Veronika
   Liuski Rosanna Elina Anneli
   Louhelainen Emma Selina
   Niemi Aino Kristiina
   Nikkarinen Irene Kristiina
   Nuotio Emilia Alice
   Nykänen Matilda Kaisa Linnea
   Oinonen Katri Emilia
   Parada Barrenechea Sofia Izarra
   Perkinen Annika Tuulia
   Piasecki Jessica Olivia
   Putkonen Pirita Anni Liisa
   Pääkkölä Liinu Leea Sofia
   Sihvonen Laura Marjaana
   Söderström Nelly Saga Pilvikki
   Tolsa Tuuli Annika
   Wiikari Taika Marja Helena
   Vikman Janina Katarine
   Vuola Saara Laura Ollintytär
   Väre Anri Eevi Aleksandra

  13C
   ryhmänohjaaja Anu Laitinen
   Ahlgren Sanni Sofia
   Aittola Minttu Alexandra Adeliina
   Brotherus   Johannes Alexander
   Day Alex Heimo Markus
   Gebra Eyesus Eden Maria
   Haakana Martta Elsa Helena
   Holmberg Jimi Valtteri
   Huolman Sara Linda Katariina
   Kaura Ella Ester Karoliina
   Kavanto Julia Anna Sofia
   Kourula Meri Sonja Elina
   Kurkela Jasmin Pauliina
   Kärkkäinen Vilma Elisa
   Leksis Krista Leeni Karoliina
   Liljeström Emma
   Lindblad Sara Carita
   Mäkipää Lyydia Xiujie Maria
   Natri Theresa Minea Marjatta
   Nurmi Aku-Oiva Henrik
   Paananen Vilma Emmi Annika
   Pitkänen Joonas Benjamin

   Pulkkinen Aliisa Emilia
   Seppä Janina Wilhelmiina
   Talvio Ella Maria
   Tentke Tanja Johanna
   TervalahtiOona Emilia
   Tujula Johanna Elina
   Ukkola Olivia Dora Lydia
   Viippola Minka Amira   

  13D
    ryhmänohjaaja Riitta Kulmanen
   Abu Salah Lilia Wetzeria
   Airaksinen Jenni Camilla
   Heinonen Matias Voitto Oskari
   Hovi Vilma Kaarina
   Huang Joonatan Anming
   Ilola Maj Henrietta
   Ivars Hilda Helmi Maria
   Jegoroff Laura Elisabet
   Joensuu Sara Martta Katariina
   Kolu Susanna Maria Adriana
   Kuvaja Sara Sofia Kaarina
   Käyhkö Okko Eemeli
   Lindfors Elis Albert
   Lounela Emma Ilona
   Lukkarinen Vilja Liina
   Lähde Wilma Elli Tuulia
   Milan Tuuli Sorella
   Paananen Sanna Pauliina
   Piehl Elsi Tuulia
   Pokela Yrjö Oskari
   Rantanen Jenni Susanna
   Rislakki Riia Ilona
   Rytilä Noora
   SaavalainenAino Amanda Sofia
   Salmela Regina Ella-Leona
   Siilasmaa Nella Karoliina
   Sopanen Eetu Juhani
   Terho Meri Aurora
   Tikka Sofia Aleksia
   Tyystälä Mirva Maria Tuulikki
   Vedenoja Julia Laura Katariina

  13E 
    ryhmänohjaaja Risto Jokinen / 
    Monja Kataja  
   Brummer  Ahti Ilpo
   Harikko Zaida Anniina
   Heiskanen Tuulia Kuutar
   Huttunen Maija Talvikki
   Irving Viviana Vanilla
   Kaján Saaga Severiina
   KirvesniemiAnna Erika
   Koivumäki Laura Emilia Annukka

   KorkeamäkiSiiri Modesty
   KortekangasIsa Ilona
   Kyyhkynen Judit Rosalinda
   Leino Saara Silva Sofia
   Lymi Ella Lumikki
   Mervola Venny Maria
   Misikangas Aurora Sini Maria
   Mäntynen Mari Johanna
   Nurmi Kaisla Sesilia
   Ojansuu Eeva Viola
   Pääkkönen Petra Aliisa
   Rantamäki Emmi Karoliina
   Rautavuori Roni Ben Nour
   Salo Oliver Felix Kristian
   Seppälä Tekla Maria
   Tavaila Anna Linda Katriina
   Ukkonen Selina Sointu
   Valanne Valeria Ilma
   Vilkko Siiri Amanda
   Virkkunen Verna Leanna
   Yrjönmäki Sara Salome
  
     12
    ryhmänohjaaja Alex Bodson 
   Ammann Emil Viljami
   Backman Jasmin Nette Rosita
   Eloranta Samuli
   Färding Aada Peppi
   Färm Aatos Otto Oskari
   Järvenpää Ilmari Atlas Gabriel
   Koski Kaisla Inkeri
   Kurki Olivia Patricia Alexandra
   Laakkonen Saara Maria
   Liljeblad Axel Erik
   Lindqvist Annukka Elisa Aurora
   Matchalov Nita Alexandra
   Mobarac Fanny Carolina
   Muuronen Milla Maija
   Mäkäräinen Sami Eemil Aleksi
   Pietarinen Tuukka Ilmari
   Rantamo Marika Anna Elisa
   Rautionmaa Tarina Sademaria
   Reilin Onni
   Sara-aho Oskar Onni
   Sarvi Laura Susanna
   Siivonen Pinja Iita Emilia
   Siljoranta Nina Elisabeth
   Stenberg Iita Milja Matilda
   Suominen Maija Orvokki
   Susi Lenita
   Sydänmaanlakka Iiris Linnea
   Turunen Olli-Pekka Iivari
   Valjakka Mira Jemina
   Vallin Nonna Aino Amanda
   Vantola Juuso Valentin

Opiskelijamäärät  4.6.2016

1.vsk  157
2.vsk  155
3.vsk  147
4.vsk   31
yht.  490

5.12.2015 valmistunut 28 ylioppilasta

Luvuissa mukana ulkolaiset vaihto-opiskelijat

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

Äidinkieli ja kirjallisuus                6                 3
Kielet

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

Matematiikka
lyhyt oppimäärä                6                  2
pitkä oppimäärä                10                  3

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

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

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

Terveystieto    1    2
Opinto-ohjaus    1    1

Ilmaisutaitoaineet (opiskeltava yhteensä vähintään 12 kurssia)

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

 

Kallion lukiossa opiskelijoiden tulee suorittaa vähintään 12 ilmaisutaitoaineiden kurssia. Opiskelijat ovat oikeutettuja vähentämään 
valtioneuvoston asetuksen (955/2002) 8§:ssä säädetystä pakollisten kurssien määrästä kahdeksan kurssia. Opiskelijan tulee kuitenkin 
suorittaa vähintään puolet lukion jokaisen oppiaineen pakollisista kursseista.
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kALLIon LUkIon oPPIkIRJAt Lv 2015 - 2016

AInE  tEkIJÄ  nIMI   kUStAntAJA  kURSSIt 
 

Äidinkieli  Haapala ym. Särmä- sarjan käsikirja (myös digi-versio käy, 
ja kirjallisuus   ISBN 978-951-1-26988-5)   Otava  1-10
    Tehtävävihkojen käytöstä sovitaan erikseen 
    kurssien alussa.
    
A-englanti  Karapalo  Open Road 1, 2, 3   Otava  1-3
    Open Road 4, 5, 6     4-6
    Open Road 7, 8     7-8

A-ruotsi  Koivunen  Inne 1-8    Finn Lectura  1-8
     
B-ruotsi  Appel…  Precis 1-3/ePrecis 1-3   SanomaPro  1-3
  Bulut…  Magnet 4-7   SanomaPro  4-7
    

A-saksa  Mäkinen & al      Genau 1-3      1-3
     Genau 4-6      4-6
    Genau 7-8      7-8
    Kielioppi: Viel Erfolg    WSOY 
    
B2-saksa    Panorama 1-3, teksti- ja tehtäväkirja    1-3
    Panorama 4-6      4-6
    Panorama 7-8      7-8
    
B3-saksa    Panorama Start     1-2
    Panorama 1-3      1-3

A-ranska    Voilà 3-6 ja Systématique   Opetushallitus 1-8
    Résaux (tekstik.), tilattu Akateemiseen  Éli  4-8

B2-ranska  Bärlund…  Escalier 1-2    SanomaPro  
1-3
    Voilà!4-6    Otava  4-7
    Abiranska    Otava  8  
      
B3-ranska    Éscalier 1 (ja opiskelijan CD)   Otava  1-2
  
    
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    Oppimateriaali ilmoitetaan kurssien alussa
 
B3-espanja  González  iDime! 1    Otava  1-2
    iDime! 2    Otava  3-4
    iDime! 3    Otava  5-6
                    Kokkonen-Lozano iDime! 4    Otava  7-8
        Kurssi 9 ilmoitetaan myöhemmin 

B3-italia    Bella Vista    SanomaPro  1-3
    Ilmoitetaan kurssien alussa     4-6
    In piazza 2      7

  
AInE  tEkIJÄ  nIMI   kUStAntAJA  kURSSIt 
  

Matematiikka Kontkanen… Pyramidi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 SanomaPro             1-10, 12-13
pitkä oppimäärä   (uusimmat painokset)  
    Kurssit 11 ja 14 sovitaan kurssin alussa  
    Kaikki kurssit: MAOL-taulukot  Otava 

Matematiikka Hassinen  Sigma (uusimmat painokset)  SanomaPro  1-8
lyhyt oppimäärä   9. kurssi sovitaan kurssin alussa  
    Kaikki kurssit: MAOL-taulukot  Otava 
    
Biologia                Happonen…  BIOS 1, 2, 3, 4, 5  WSOY   1-5
    

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       1. kurssin materiaali ilmoitetaan kurssin alussa  
    Silta-sarja    SanomaPro  2-5 
 
    

Elämänkatsom.   Dialogi yksilöstä ja yhteisöistä  Tammi    3

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

Historia    Kurssit 1 ja 2 sovitaan kurssin alussa  
    Kaikkien aikojen historia 3, 4, 5, 6 Edita   3,4,5,6
      

Yhteiskuntaoppi   Uusi yhteiskuntatieto   Otava Forum  1
    Uusi taloustieto   Otava Forum  2
    Jokaisen oikeustieto   SanomaPro  3
    Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Otava Forum  4
    
Terveystieto   Te1, Lukion Syke, Terveyden perusteet  Edita  1
    Te2, Lukion Syke,  Nuoret, terveys ja arkielämä Edita  2
    Te3, Lukion Syke,  Terveys ja tutkimus  Edita  3
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KALLION LUKION 
YLIOPPILASJUHLA

4.12.2015
klo 15.00

SYKSYN LAKKIAISISSA JAETUT STIPENDIT

Kallion yhteiskoulu -säätiön kouluneuvos Armas Paavolan sti-
pendirahastosta lahjoittamat stipendit saivat seuraavat ylioppi-
laat:

Aalto Ninni, menestyksestä valo- ja äänitekniikan opinnoissa
Ala-Nissilä Isa, monipuolisesta taiteellisesta työskentelystä, erityi-
sesti menestymisestä teatterin opinnoissa
Grünthal  Alva, monipuolisista kieliopinnoista sekä menestyksestä 
tanssin opinnoissa
Jakonen Salla, menestyksestä lavastuksen opinnoissa
Kuru Elina , monipuolisista kieliopinnoista
Lipan Talila, menestyksestä kirjallisen ilmaisun opinnoissa
Vuorinen Iida, menestyksestä puheilmaisun opinnoissa

Kallion yhteiskoulun ystävät KYYRY lahjoittaman stipendin sai 
seuraava ylioppilas:
Rissanen Kerttu, hyvästä opintomenestyksestä

Helsingin kirjamessujen lahjoittaman stipendin sai seuraava 
ylioppilas:
Järvinen Nina, menestyksestä kirjallisen ilmaisun opinnoissa

4.12.2015 VALMISTUNEET

   Aalto Ninni Katariina Aurora
   Ala-Nissilä Isa Julia
   Avellan Anna Elina
   Eklund Anna Elina
   Grünthal Alva Eeva Silvia
   Heikkilä Saara Julia
   Heino Pia Sofia Catharina
   Heinäsmäki Kaisa Johanna
   Jakonen Salla Emilia
   Jalkanen Nelli Peppiina
   Jaskari Mimosa Linnea
   Juolahti Emmi Karoliina
   Järvinen Nina Maria
   Keveri Oona Maarit Helena

   Kuosmanen Ruut Karoliina
   Kuru Elina Maria
   Lipan Talila Bat-Or Aliisa
   Lönnrot Joel Otto Gabriel
   Mikkelä Kaisa Alma-Sofia
   Purtilo Peppiina Olivia
   Rantala Kerttu Helmiina
   Rissanen Kerttu Matilda
   Sahlberg Vera Maria
   Savinainen Antti Janne Henrikki
   Schroderus Veera Inkeri
   Suutari Alma Serafia
   Tomnikov Nathan
   Vuorinen Iida Maria Katariina

Kallion lukion alasalissa

LAKITETTAVAT SAAPUVAT

TERVETULOA
Helena Helenius-Lamminparras

VAR DET EN DRÖM?
Kallion lukion kamariorkesteri 
 Säv. Jean Sibelius, Op. 37, Nro 4
 Sov. Matias Harju
  
YLIOPPILASTODISTUSTEN, LUKION 
PÄÄTTÖTODISTUSTEN JA LUKIODIPLOMIEN 
JAKAMINEN

YLIOPPILAAKSI JULISTAMINEN
Helena Helenius-Lamminparras

GAUDEAMUS  IGITUR 
yhteislaulu

REHTORIN PUHE UUSILLE YLIOPPILAILLE

LASTU LAINEHILLA
Ylioppilas Joel Lönnrot, laulu
Emilia Nuotio, piano 
 Säv. Jean Sibelius, Op. 17, Nro 7
 San. Ilmari Kianto

STIPENDIEN JAKAMINEN
 
YLIOPPILAAN PUHE
Talila Lipan
 
MAAMME

YLIOPPILAAT POISTUVAT

Av

KALLION LUKION 
YLIOPPILAS- JA 

KEVÄTJUHLA
4.6.2016
klo 10.00

Airaksinen Jenni Camilla
Aittola Minttu Alexandra Adeliina
Ammann Emil Viljami
Autio Jesperi Valtteri 
Backman Jasmin Nette Rosita
Brilhante Biris Sofia
Ekelund Gabriela Maria Rosa-
Adéle
Eloranta Samuli
Fernström Niina Kristiina
Färding Aada Peppi
Färm Aatos Otto Oskari
Harikko Zaida Anniina
Havukoski Olga Vilhelmiina
Hovi Vilma Kaarina
Ilola Maj Henrietta
Irving Viviana Vanilla
Jegoroff Laura Elisabet 
Joensuu Sara Martta Katariina
Johnsson Meri Maaria
Järvenpää Ilmari Atlas Gabriel
Jääskeläinen Janina Kristiina
Kaján Saaga Severiina
Kaura Ella Ester Karoliina
Kavanto Julia Anna Sofia
Keinänen Emmi Sofi Susanna
Kirppu Anni Henriikka
Koivumäki Laura Emilia Annukka 
Kolu Susanna Maria Adriana
KorkeamäkiSiiri Modesty
Koski Kaisla Inkeri
Kourula Meri Sonja Elina
Kurki Olivia Patricia Alexandra
Kuvaja Sara Sofia Kaarina
Kärkkäinen Vilma Elisa
Laakkonen Saara Maria
Lattu Marissa Pia Veronika
Lebedeff Tanja Tuulikki
Leino Saara Silva Sofia
Liljeblad Axel Erik

Liljeström Emma
Lindblad Sara Carita
Lindfors Elis Albert
Lindqvist Annukka Elisa Aurora
Louhelainen Emma Selina
Lounela Emma Ilona
Lukkarinen Vilja Liina
Lymi Ella Lumikki
Lähde Wilma Elli Tuulia
Majava Jutta Marianne
Metsähuone Viena Ella Amanda
Misikangas Aurora Sini Maria
Mobarac Fanny Carolina
Mäkipää Lyydia Xiujie Maria
Mäkäräinen Sami Eemil Aleksi
Mäntynen Mari Johanna
Natri Theresa Minea Marjatta
Niemi Aino Kristiina
Nikkarinen Irene Kristiina
Nuotio Emilia Alice
Nykänen Matilda Kaisa Linnea
Oinonen Katri Emilia
Ovaska Aino Julia Marketta
Paananen Sanna Pauliina
Paananen Vilma Emmi Annika
Parada Barrenechea Sofia Izarra
Perkinen Annika Tuulia
Piehl Elsi Tuulia
Piasecki  Jessica Olivia
Pietarinen Tuukka Ilmari
Pitkänen Joonas Benjamin
Pulkkinen Aliisa Emilia
Pääkkönen Petra Aliisa
Pösö Liisa Lemmikki
Rantamo Marika Anna Elisa
Rantamäki Emmi Karoliina
Rantanen Jenni Susanna
Rautionmaa Tarina Sademaria
Reilin Onni
Saastamoinen Erkki Adolf Tapio

ONNEA 118 UUDELLE YLIOPPILAALLE!
LAKITETTAVAT SAAPUVAT

SUVIVIRSI

REHTORIN KATSAUS PÄÄTTYNEESEEN 
LUKUVUOTEEN
Helena Helenius-Lamminparras

DOKUMENTTIELOKUVA ”HELEI”
Tekijät Tekla Toppari ja Sara Yrjönmäki
  
YLIOPPILASTODISTUSTEN, 
LUKION PÄÄTTÖTODISTUSTEN JA 
LUKIODIPLOMIEN JAKAMINEN

YLIOPPILAAKSI JULISTAMINEN
Helena Helenius-Lamminparras

GAUDEAMUS  IGITUR 
yhteislaulu

REHTORIN PUHE UUSILLE YLIOPPILAILLE

LAKKI BAND – ELÄMÄNJANO
Säv. Sara Joensuu ja Axel Liljeblad 
San. Sara Joensuu   
 Sara Joensuu, laulu
 Axel Liljeblad, kitara
 Ilmar Grünthal, piano
 Matias Heinonen, basso
 Eelis Nordberg, Rummut

STIPENDIEN JAKAMINEN
 
YLIOPPILAAN PUHE
Tanja Lebedeff
 
MAAMME

YLIOPPILAAT POISTUVAT

Yhteislaulujen säestys: Kallion lukion ka-
mariorkesteri, sov, ja joht. musiikin lehtori 
Matias Harju
Tekniikka: Savoy-teatterin henkilökunta
Airueet: Maikki Paajanen, Julia Sevón, 
Amanda TenWolde ja Mirke Tilja

Savoy-teatterissa
Kasarmikatu 46
00130 Helsinki
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Kallion yhteiskoulu-säätiö, kouluneuvos Armas Paavolan stipendirahastosta, on 
lahjoittanut stipendin seuraaville ylioppilaille:

Ammann Emil, menestymisestä kielten opinnoissa
Irving Viviana, menestymisestä kielten opinnoissa
Kavanto Julia, menestymisestä kielten opinnoissa
Misikangas Aurora, menestymisestä kielten opinnoissa
Rantamäki Emmi, menestymisestä kielten opinnoissa
Wiikari Taika, menestymisestä kielten opinnoissa
Yrjönmäki Sara, menestymisestä kielten opinnoissa

Mobarac Carolina, aloitteellisesta, aktiivisesta ja monipuolisesta taiteellisesta työskentelystä, 
erityisesti valokuvauksesta 
Brilhante Biris Sofia, tanssista
Kärkkäinen Vilma, puheilmaisusta
Liljeblad  Axel, monipuolisesta musiikkiosaamisesta
Lindqvist Annukka, monipuolisesta teatteriosaamisesta
Pietarinen Tuukka, kirjoittamisesta
Pääkkönen Petra, musiikkiteatteriosaamisesta
Susi Lenita, monipuolisesta teatteriosaamisesta  
Söderström Saga, monipuolisesta musiikkiosaamisesta
Vaarno Aino, kuvataiteesta
Väre Anri, monipuolisesta mediaosaamisesta

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

Liljeström Emma
Nikkarinen Irene
Ovaska Aino

Helsingin kirjamessut on lahjoittanut stipendin kirjoittamisesta seuraavalle ylioppilaalle

Lebedeff Tanja

Akateeminen kirjakauppa on lahjoittanut stipendin seuraaville ylioppilaille

Majava Jutta, kirjoittamisesta
Ukkonen Selina, kirjoittamisesta
Väre Anri, aktiivisesta toiminnasta kirjallisuuden alalla 

LC Helsinki / Hakaniemi on lahjoittanut stipendin yhteisöllisestä toiminnasta seuraavalle 
ylioppilaalle

Kavanto Julia

Saavalainen Aino Amanda Sofia
Salmela Regina Ella-Leona
Seppä Janina Wilhelmiina
Seppälä Tekla Maria
Sihvonen Laura Marjaana
Siivonen Pinja Iita Emilia
Siljoranta Nina Elisabeth
Sopanen Eetu Juhani
Stenberg Iita Milja Matilda
Suominen Maija Orvokki
Susi Lenita
Sydänmaanlakka Iiris Linnea
Söderström Nelly Saga Pilvikki
Talvio Ella Maria
Tavaila Anna Linda Katriina
Tentke Tanja Johanna
Tervalahti Oona Emilia
Timonen Taija Katrina
Tiusanen Velma Sofia
Tolsa Tuuli Annika
Tuominen Sara Jasmin Emilia
Turunen Olli-Pekka Iivari
Tyystälä Mirva Maria Tuulikki
Uimonen Tea Maria
Ukkola Olivia Dora Lydia
Ukkonen Selina Sointu
Vaarno Essi Aino Emilia
Vainikka Juuli Rosanna
Vainio Veera Ilona Emilia
Valjakka Mira Jemina
Vallin Nonna Aino Amanda
Vantola Juuso Valentin
Vedenoja Julia Laura Katariina
Wiikari Taika Marja Helena
Viippola Minka Amira
Vikman Janina Katarine
Vilkko Siiri Amanda
Väre Anri Eevi Aleksandra
Yrjönmäki Sara Salome

Svenska fokskolans vänner (SFV) lahjoitti stipendejä ruotsin 
ylioppilaskirjoituksissa ansiokkaasti menestyneille. Stipendin 
saivat

Pääkkönen Petra, erinomainen menestys A-ruotsin 
ylioppilaskokeessa
Ukkonen Selina, erinomainen menestys B-ruotsin 
yliopplaskokeessa

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

Ovaska Aino
 

Kirjapalkinnot

Taideyliopiston teatterikorkeakoulun kirjaston kirjalahjoituk-
sen sai
Ekelund Gabriela

Sverigekontakt i Finland rf, Svenska kulturfonden ja Schildts & 
Söderström lahjoittivat kirjat seuraaville opiskelijoille
Pääkkönen Petra
Ukkonen Selina

Saksan suurlähetystön lahjoittaman kirjapalkinnon erinomai-
sesta saksan kielen taidosta  sai ylioppilas
Ukkonen Selina

Pohjola-Norden lahjoitti kirjoja seuraaville opiskelijoille
Backman Nella
Pieski Pinja
Suomalainen Emmi

Espanjan suurlähetystö palkitsi espanjan kielen ylioppilasko-
keen kirjallisessa osiossa parhaiten menestyneet. Kirjapalkin-
non sai 
Mervola Venny

Stipendien ja palkintojen saajat

Latinan opettajan lahjoittaman kirjapalkinnon menestymises-
tä latinan opinnoissa sai ylioppilas
Yrjönmäki Sara

Biologian opettajan lahjoittaman kirjapalkinnon erinomaises-
ta menestyksestä biologian opinnoissa saavat ylioppilaat
Ovaska Aino
Vaarno Aino

Lehtipalkinnot

Long Playn vuositilauksen saavat ylioppilaat
Nikkarinen Irene
Ovaska Aino

Tiedelehden vuosikerran sai aktiivisuudesta luonnontieteiden 
opinnoissa
Sevón Julia

Kemia-lehti yhteistyökumppaneineen lahjoitti Kemia-lehden 
vuosikerran kemian ylioppilaskirjoituksissa erinomaisesti me-
nestyneelle. Lehden sai ylioppilas
Ovaska Aino

Muut palkinnot

Yhteiskunta-alan osaajien edunvalvoja Yhteiskunta-alan kor-
keakoulutetut ry on palkinnut ylioppilaskokeissa hyvin me-
nestyneitä yhteiskuntaopin kirjoittajia. Stipendi myönnettiin 
syksyllä 2015 Suomen kolmelle lukiolaiselle ja yksi palkinnon 
saajista oli
Liljeström Emma

Ranskan suurlähetystö kutsui ranskan kielen ylioppilaskokees-
sa laudaturin kirjoittaneet palkitsemistilaisuuteen. Kutsun 
saivat
Kivimäki Siiri
Ukkonen Selina
Vaarno Aino

 

Stipendit
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SYKSYN 2016 YLIOPPILASKIRJOITUKSET
 
Kuullunymmärtämiskokeet
ma 12.9. vieras kieli, pitkä oppimäärä 
 englanti    klo 8.30 
 ranska   klo 11.00
 venäjä   klo 13.00
 espanja    klo 15.00

ti  13.9. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
  ruotsi A- ja B-taso   klo 8.30

ke 14.9. vieras kieli, lyhyt oppimäärä
  ranska   klo 8.30 
  espanja   klo 11.00
  englanti   klo 13.00 
 venäjä   klo 14.00
 italia   klo 15.00

Kirjalliset kokeet klo 9.00, saksan kirjallisten kokeiden yhteydessä myös 
kuullun ymmärtämisen koe
pe  16.9. äidinkieli, suomi ja ruotsi, tekstitaidon koe
ma 19.9. uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede (sähköinen koe), terveystieto 
ke  21.9. vieras kieli, pitkä oppimäärä: englanti, ranska, espanja, saksa (sähköinen koe, kuullun ymmärtämisen koe ja  
 kirjallinen koe samalla koekerralla), venäjä
pe  23.9. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
ma 26.9. äidinkieli, suomi ja ruotsi, esseekoe
ke  28.9. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
pe  30.9.      psykologia, filosofia (sähköinen koe), historia, fysiikka, biologia 
ma 3.10  vieras kieli, lyhyt oppimäärä: englanti, ranska, espanja, saksa (sähköinen koe, kuullun ymmärtämisen koe ja  
 kirjallinen koe samalla koekerralla), venäjä, italia, portugali, latina, saame
ke 5.10. saamen äidinkielen koe

Syksyn 2016 lakkiaiset pidetään perjantaina 2.12. klo 15.00 koulun alasalissa.

LUKUVUODEN 2016 - 2017 TYÖ- JA LOMA-AJAT
 
 Syyslukukausi  11.8.–22.12.
 Syysloma  17.–21.10.
 Joululoma  23.12.–8.1.
 Lomapäivä  5.12.

 Kevätlukukausi 9.1.– 3.6.
 Talviloma  20.–24.2.
 Lauantaityöpäivä 21.1.

Uusi lukuvuosi alkaa maanantaina 11.8.2016 seuraavasti: vanhat opiskelijat (vuositaso 2–4) klo 10.00 koulun 
alasalissa ja uudet opiskelijat klo 12.00 koulun alasalissa. Jokaisen opiskelijan oletetaan olevan paikalla 
ensimmäisenä koulupäivänä. Mahdollisesta poissaolosta on sovittava etukäteen rehtorin kanssa.

Syksyn ensimmäinen ylimääräisen kokeen päivä on ke 24.8. (viim. ilm. kokeeseen to 18.8.). 

Syksyn 2016 yo-tutkintomaksujen eräpäivä on 30.6.

Kesän ylimääräinen koe on torstaina 9.6. klo 10.00. 
Koulusihteeri on vuosilomalla 27.6.– 29.7. 
Rehtori on vuosilomalla 6.7.-28.7.

KEVÄÄN 2017 YLIOPPILASKIRJOITUKSET

Kirjallinen koe klo 9.00

pe 10.2. äidinkieli, suomi ja ruotsi, tekstitaidon koe

Kuullunymmärtämiskokeet

ma 13.2.  toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
  ruotsi A- ja B-taso   klo 8.30

ti 14.2. vieras kieli, pitkä oppimäärä
  englanti   klo 8.30 
 venäjä  klo 11.00
 espanja  klo 13.00
 
 
ke 15.2. vieras kieli, lyhyt oppimäärä
  espanja  klo 8.30 
  englanti  klo 11.00
  venäjä  klo 13.00 
 italia  klo 14.00
     

Kirjalliset kokeet klo 9.00, saksan ja ranskan kirjallisten kokeiden yh-
teydessä myös kuullun ymmärtämisen koe

ma 13.3. äidinkieli, suomi ja ruotsi, esseekoe
ke 15.3. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia (psykologia ja filosofia sähköisenä kokeena)
pe 17.3.  vieras kieli, pitkä oppimäärä: englanti, ranska, espanja, saksa venäjä (saksa ja ranska sähköisenä  
 kokeena, kuullun ymmärtämisen koe ja kirjallinen koe samalla koekerralla)
ma 20.3. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
ke  22.3. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä 
pe 24.3. uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto (yhteiskuntaoppi 
 ja maantiede sähköisenä kokeena)
ma 27.3. vieras kieli, lyhyt oppimäärä: englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä, italia, portugali, latina, saame  
 (saksa ja ranska sähköisenä kokeena, kuullun ymmärtämisen koe ja kirjallinen koe samalla koe-
 kerralla).
ke 29.3.  saamen äidinkielen koe

ilmoitusasioita
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Vapaaehtoistoiminta Eurooppaan saapuneiden pakolaisten avuksi on lukuvuonna ol-
lut osa myös Kallion lukion toimintaa. Elokuussa järjestettiin koululla vaatekeräys. 

Pussukoita ja nyssyköitä kerääntyi hurja kasa, ja yhteistoimin saalis vietiin naapurissa si-
jaitsevaan Kaarlenkadun vastaanottokeskukseen. Koulun joulujuhliin Kansallisteatteriin 
kutsuttiin turvapaikanhakijoita, ja opiskelijat ovat myös tuottaneet useita pakolaisaiheisia 
radio-ohjelmia oppiaineessa Media. Vaikuttaminen yhteiskunnan ajankohtaisiin kysymyk-
siin ja vähäosaisten tukeminen ovat koulumme kulttuuria ja perinnettä.

VAATEKERÄYS TURVAPAIKANHAKIJOILLE
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