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Fame-ilmiö on puhuttanut Kallion lukiolaisia koko lukuvuo-
den. Ilmiötä lähestyttiin monen taideaineen näkökulmasta ja 

suurella joukolla. Fame sai ensi-iltansa toukokuun toisena. 

Tämä musiikin, teatterin, tanssin, valo- ja äänitekniikan, lavastuk-
sen sekä median megaproduktio sai paljon upeaa palautetta puo-
litoistatuhantiselta katsojajoukoltaan. Kallion lukion opiskelijat 
venyivät uskomattomiin suorituksiin niin teatterin, musiikin kuin 
tanssinkin taitajina. Lavastus, puvustus, maskeeraus sekä valo- ja 
äänitekniikka olivat kohdallaan ja ikään kuin pisteenä i:n päälle 
tuottajaryhmä teki Fame-elämyksestä kokonaisuuden. Produkti-
ossa oli mukana yli 80 opiskelijaa. Maskeeraajina toimivat Stadin 
ammattiopiston opiskelijat.

Fame kertoo koulun ydinosaamisesta, ja sen valossa on helppo 
ymmärtää, miksi tänäkin keväänä noin 300 peruskoululaista ta-
voittelee Kallion lukiota ensisijaiseksi lukiopaikakseen. 

Kulunut kouluvuosi on ollut säästöjen lukuvuosi myös meillä. 
Seuraavaa kautta suunniteltaessa leikkauksia on vielä lisättävä, sil-
lä vuosi 2015 on Helsingin kaupungin taloudessa edellistä vuotta 
niukempi. Tavoittelemme kuitenkin edelleenkin opiskelijoillemme 
mahdollisimman laajaa kurssitarjontaa. Tämän mahdollistaa kam-
pusyhteistyö, jonka toiminta on ollut käynnissä nyt ensimmäisen 
lukuvuotensa.  Kampusyhteistyö laajenee seuraavana vuonna. Nii-
tä kursseja, joita emme pystyisi niukkenevissa resursseissa tarjoa-
maan yksin, emmekä enää edes yhdessä Kuvataidelukion kanssa, 
tarjotaan nyt kampuskursseina, neljän lukion yhteisinä.

Valtiovalta on vilautellut omassa kehysriihessään erityistehtävä-
lukioiden aseman heikentämistä. Vuonna 2017 kaikki lukioluvat 
menevät uusiksi. Kouluja tulisi arvioida ennen uusien lupien 
antamista. Tulokselliset ja tulevaisuuteen katsovat lukiot voisivat 
olla yksi Suomen menestystekijöistä.

Tuntijakokeskustelu on vellonut koko lukuvuoden. Joulukuussa 
OKM:n julkaisemaan tuntijakoehdotukseen ovat lausunnon an-
taneet useat kymmenet tahot. Näyttää siltä, ettei opiskelijoiden 
toivoma laaja valinnaisuus toteudu vielä tässä tuntijakouudistuk-
sessa. Lausunnoista olisi määrä tehdä uusi tuntijakoehdotus ja 
esitellä se valtioneuvostolle alkukesästä.

Muiden lukioiden tavoin myös Kallion lukiossa valmistaudutaan 
sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin. Opettajat ovat kouluttautuneet 
ja kampuksen yhteinen laboratorio Kuvataidelukiossa mahdollis-
taa sähköisten kokeiden harjoittelemisen reaaliaineissa. Kallion 
lukio on myös saanut oman pienemmän laboratorion, jossa en-
sisijaisesti voidaan kokeilla kielten kokeiden sähköistä toteutus-
ta. Sähköisten ylioppilaskirjoitusten, Digabin, suunnittelijat ja 
toteuttajat ovat myös kiertäneet kouluissa puhumassa aiheesta. 
Ensimmäisenä syksyllä 2016 kirjoitetaan sähköisesti saksa, filo-
sofia ja maantiede. 

Kansalaisyhteiskunta 200 vuotta on monin tavoin otettu huomi-
oon koulussamme. Syksy alkoi valtiopäivätansseilla Helsingin 
päärautatieaseman asemahallissa. Eduskunnan puhemies kutsui 
Kallion lukiolaisia tanssimaan asemahalliin samaan tapaan kuin 

200 vuotta sitten.  Opiskelijamme tanssivat erinomaisesti 1800-lu-
vun alun malliin.

Studia generalioissa on pohdittu sananvapautta, ihmisoikeuksia 
ja tasa-arvoa. Studia-vieraina ovat olleet muun muassa Helsingin 
Sanomien päätoimittaja Riikka Venäläinen, ihmisoikeusjuristi 
Markku Fredman sekä evankelisluterilaisen kirkon Helsingin hiip-
pakunnan piispa Irja Askola. Opiskelijat haastattelivat menestyk-
sellisesti studia-vieraita. 

Säteilevää Famea esitettiin joka ilta yhden viikon ajan. Yhtä aikaa 
Famen kanssa sai ensi-iltansa masennusta käsittelevä Pirstaleita 
julkisesta salaisuudesta -näytelmä. Näytelmä vietiin myös ulos 
koulusta ja sitä esitettiin sekä päärautatieasemalla että Pasilan 
asemalla. Nämä elämän ääripäissä olevat näytelmät kertovat Kal-
lion lukion laaja-alaisuudesta. Tämä lukuvuosi on sisältänyt myös 
kaikkea edellä mainittujen esitysten väliltä. On ollut tasokkaita 
radiokurssien ohjelmia, tanssin puhuttelevia oppilaskoreografioita  
ja kuvataiteen koskettavia näyttelyitä ja paljon muuta.

KirjaKallio, kirjallisen ilmaisun ja puheilmaisun yhteistyönä syn-
nytetty uusi tapa tehdä kirjallisuusprojekteja, on tarjonnut opis-
kelijoille uusia foorumeita esiintymiseen. Opiskelijat haastattelivat 
Helsingin kirjamessuilla yli 40 kirjailijaa ja esittivät katkelmia 
heidän kirjoistaan. Opiskelijat saivat osallistua Otavan 125-vuo-
tisjuhlan kunniaksi järjestetyn romaanikilpailun suunnitteluun ja 
tiedottamiseen. Otava julkaisee voittajateoksen 2015 ja se dramati-
soidaan syksyllä 2015 Kansallisteatterin näyttämölle. Esitykset to-

teutetaan yhdessä koulumme opiskelijoiden kanssa. Kallion lukio 
on jo tehnyt yhteistyösopimuksen Kansallisteatterin kanssa.  

Tämän kevään ylioppilaskirjoitusten tulokset ovat selkeästi ylä-
puolella valtakunnan keskiarvoja.  Ennen kaikkea äidinkielessä ja 
kielissä menestys on ollut erinomaista.

Motivoituneisuus pitkän matematiikan opiskeluun on lisääntynyt 
kuluvan lukuvuoden aikana.  Keskeyttämisiä ja hylättyjä arvosa-
noja on selkeästi aikaisempia lukuvuosia vähemmän. Matema-
tiikassa on otettu käyttöön opiskelijaa enemmän osallistava ope-
tusmenetelmä. Tästä menetelmästä on käyty paljon keskustelua, 
myös kritisoivaa, mutta menetelmää puoltaa kuitenkin se, että 
pitkän matematiikan opiskelijoita on nyt enemmän kuin vuosiin. 
Lahjakkaat opiskelijamme ovat saaneet vuoden aikana useita pal-
kintoja. Niistä mainittakoon esimerkiksi Finnish-British Societyn 
järjestämän kirjoituskilpailun toinen palkinto, Äidinkielen opet-
tajain liiton Pikku Finlandia  -kilpailun toinen palkinto sekä voitto 
Sisäasiainministeriön ja Yhteiset lapsemme ry:n Rasisti on pahisti 
-videokilpailusta.  

Tämä vuosi on sisältänyt paljon työtä, monia onnistumisia mutta 
myös hieman huolta lukiokoulutuksen tulevaisuudesta. Luotam-
me kuitenkin siihen, että koululla, jossa tehdään työtä sydämellä 
ja vahvalla, modernilla ammattitaidolla, on paikkansa myös huo-
mispäivän maailmassa. 

Kiitos opettajat. Erityisesti tänä lukuvuonna on ollut aistittavissa 
keskittyminen ydintehtäväämme. Me teemme työtä opiskelijoi-
demme parhaaksi. Kiitos myös koko henkilökunnalle lukuvuoden 
työstä.

Kiitos kaikki opiskelijat. Erityisesti haluan kiittää toimivaa oppi-
laskunnan hallitusta hyvästä yhteistyöstä. Rehtorin palavereissa 
on keskusteltu monenlaisista asioista. 

Kiitos yhteistyökumppaneille. Kiitos Kallion yhteiskoulu -säätiöl-
le kouluneuvos Armas Paavolan stipendirahastosta saamistamme 
stipendeistä tänäkin keväänä. Kiitos Kyyrylle, Kallion yhteiskou-
lun ystäville, hyvästä yhteistyöstä, monista palkinnoista, avustuk-
sista ja stipendeistä sekä erinomaisesta työstä Fame-musikaalin 
väliaikatarjoilujen onnistumiseksi. Kiitos Kallion lukion johto-
kunnalle motivoituneesta toiminnasta, mielenkiinnosta koulua 
kohtaan sekä hyvästä yhteistyöstä.

Onnea  129 uudelle ylioppilaalle!

 Hyvää kesää, valoa ja lämpöä! 
  
  Helena Helenius-Lamminparras

FK
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ilmaisutaito- ja taideaineet

MEDIA

Median johdantokursseilla tutustuttiin eri medioiden toi-
mintatapoihin, ilmaisutapoihin, pelisääntöihin ja rakentei-

siin. Tavoitteita oli kaksi: tehdä useita pieniä journalistisia juttuja 
sekä ymmärtää media-alaa kokonaisuutena. Harjoiteltiin tiukkaa 
näkökulmaa, rohkeutta hankkia parhaat haastateltavat sekä herk-
kyyttä rakentaa juttu suoraan vastaanottajalle. Jokainen opiskelija 
toimitti yhteensä kolme juttua: tekstiä, audiota tai videota oman 
kiinnostuksen mukaan. Osa jutuista toimitettiin ryhmissä, osa 
yksin. Kaikki jutut julkaistiin ME1-kurssien yhteisessä blogissa 
http://kalliomedia123.wordpress.com/. Lisäksi käsiteltiin julki-
suuden pelisääntöjä, mediataloutta, kansalaisjournalismia, medi-
oiden käyttösyitä ja median tulevaisuutta. Kuusi johdantokurssia 
vieraili MTV3:n Uutisissa ja yksi mainostoimisto Kingissä. Kiitos, 
yhteistyökumppanit!

Lehtikirjoittamisen kursseilla tutustuttiin yhdessä lehtikirjoitta-
misen perusteisiin ja analysoitiin erilaisia lehtitekstejä. Lähdet-
tiin liikkeelle miettimällä, minkälaisista aiheista ja näkökulmista 
voi jutun kirjoittaa, niin että se löytää lukijansa, ja miten julkai-
sufoorumi vaikuttaa tyyliin ja juttujen aiheisiin. Perehdyttiin 
toimittajan työn sisältöön ja problematiikkaan ja vierailtiin mm. 
Päivälehden museossa tutustumassa suomalaisen lehdistön histo-
riaan. Yleisradion entinen pääjohtaja Mikael Jungner ja Helsingin 
Sanomien entinen päätoimittaja Mikael Pentikäinen vierailivat 
koulussa kertomassa, minkälaisina suomalaisen median nykytila 
ja tulevaisuus heidän näkökulmastaan näyttäytyvät. Kursseilla kir-

joitettujen juttujen aihepiiri oli lavea: juttujen aiheet vaihtelivat 
yhteiskunnallisista aiheista muotiin ja harrastuksiin.

Radiotyön kurssit alkoivat kuuntelemalla erilaisia juttuja ja lä-
hetyksiä: uusia ja vanhoja, verkosta ja eetteristä, Suomesta ja 
maailmalta. Kuunnellusta kerättiin työvälineitä omaa radiotyötä 
varten. Kurssit huipentuivat pareittain tai kolmisin tehtyihin suo-
riin lähetyksiin. Tunnin mittaisten lähetysten dramaturgia (stu-
diopuhe, jutut, musiikit) suunniteltiin osana kurssia.  Jokainen 
opiskelija toimitti ja editoi myös oman journalistisen radiojutun 
osaksi ryhmänsä lähetystä. Lopputyölähetysten teemat vaihte-
livat fanikulttuurista ja rikoksista uskomuksiin ja salaisuuksiin. 
Lähetykset toimitettiin Helsingin kaupungin nuorten mediakes-
kuksen HattuRadiossa. Kursseilla vierailtiin Radio Helsingissä ja 
YleX:llä. Radiokurssien juttuja voi kuunnella koulun kotisivujen 
Galleriasta. 

Kallion lukio jatkoi yhteistyötään myös muiden pääkaupunkiseu-
dun radioalan oppilaitosten kanssa. Maan raikkaimpaan radio-
kerhoon kuuluvat Metropolia Ammattikorkeakoulu, Laajasalon 
opisto sekä Vaskivuoren ja Kallio lukiot. Toukokuussa 2014 Kal-
lion radioeliitti teki 11 tuntia suoraa lähetystä Kaupunkiradion 
taajuudelle 92,2 MHz. Lähetykset toimitettiin Vaskivuoren stu-
diosta Martinlaaksosta. Kiitos kaikki!

Elokuvakurssien ME4 ja ME6 kaikki oppilastyöt olivat vuoden ai-
kana esillä joustoilla ja koulun juhlissa, ja elokuvia osallistui myös 
Helsingin Saksalaisen koulun elokuvafestivaaliin Andorra-elo-
kuvateatterissa ja mediakasvatuskeskus Metkan Minun elokuvani 
-tapahtumaan. ME4-kursseilla opiskeltiin dokumenttielokuvien 
ja asiaohjelmien tekoa ja opeteltiin kuvauskaluston ja editoin-
tilaitteiden käytön perusteet. Dokumenttiohjaajat Jukka-Pekka 
Kärkkäinen ja Hannes Vartiainen vierailivat kursseilla kerto-
massa töistään. Kevään dokumenteissa tarkasteltiin stadia osana 
ilmiöpohjaista kurssikokonaisuutta ja käytettiin YLEn arkiston 
Helsinki-materiaalia. ME6-kursseilla tehtiin hienoja tiiviitä fik-
tioelokuvia, opiskeltiin fiktiokerrontaa sekä syvennettiin elokuvan 
ilmaisukeinoja ja teknistä osaamista. 
 
ME5-kursseilla tutustuttiin elokuvan historiaan, elokuva-ana-
lyysin perusteisiin ja elokuvan tulkintaan. Opiskelu painottui 
fiktiivisen elokuvan analyysiin, mutta kurssilla käytiin läpi myös 
dokumenttielokuvan ilmaisukeinoja. Kurssilla vierailtiin mm. 
Charles Chaplinin satavuotisjuhlien kunniaksi järjestelyssä Chap-
lin kuvissa -näyttelyssä Helsingin taidemuseossa. Projektitöissään 
opiskelijat esittelivät laveasti elokuvan eri osa-alueita, genrejä ja eri 
maiden elokuvakulttuuria. Kyyry ry:n stipendin turvin kurssilla 
oli mahdollisuus yhteiseen elokuvakäyntiin.

 
Soveltavalla elokuvakäsikirjoituskurssilla ME10 tutustuttiin elo-
kuvan suunnittelun vaiheisiin ideasta käsikirjoitukseksi. Kurssilla 
opiskeltiin käsikirjoittamisen niksejä ja elokuvan dramaturgisen 
kokonaisrakenteen hahmottamista kirjoitusharjoitusten, elokuva-
analyysien, keskustelujen ja luentojen avulla. 

ME12-kurssilla opiskeltiin tuottamiseen liittyviä seikkoja, ta-
pahtumien tuottamista sekä elokuva- ja tv-tuottamista. Käsitel-
tiin tuottamisprosessin eri osa-alueita, tuotannon suunnittelua, 
projektijohtamista ja markkinointia. Humanistisen ammattikor-
keakoulun kulttuurintuottajalinjan opiskelijat olivat kertomassa 
opinnoistaan. Suunniteltiin koulun ihmisoikeuksiin liittyneen 
Studia generalia -tapahtuman mainontaa ja tapahtumaan liitty-
viä flash mobeja. Yhteisenä projektityönä pohdittiin Production 
Housen tuottaman ja Kari Paljakan ohjaaman Kristuksen morsian 
-elokuvan markkinointia. Tuottajan työstä oli ryhmälle kerto-
massa Production Housen toimitusjohtaja, tuottaja Liisa Akimof.  
Käytännön tuottamiseen tuottajaryhmä ryhtyi jo kurssin aikana, 
kun koulun Fame-musikaaliin liittyvä tuotannon suunnittelu al-
koi, ja kevään aikana tuottajaopiskelijat suunnittelivat ja toteutti-
vat Fame-tuotannon.

 Riitta Kulmanen, Emilia Lehtinen ja Kaisa Osola

AV
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Kirjallisen ilmaisun opetusta on lukuvuonna 2013-14 leiman-
nut vahvasti toisaalta opiskelijoiden omien tekstien tuottami-

nen ja kehittäminen, parhaiden perinteiden mukaan, ja toisaalta 
vahvasti koulusta ulos suuntautunut toiminta kirjallisuuden eri 
ammattiryhmien ja toimijoiden kanssa nimenomaan KirjaKallion 
puitteissa. KirjaKallio on mahdollistanut myös yksilöllisen työs-
kentelyn, opiskelijat ovat niin opettajien kuin kunkin projektin 
ulkopuolisten ammattilaisten ohjauksessa päässeet tekemään mo-
nipuolisia kirjallisuuden alan projekteja.

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

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

Kolmannella kurssilla tutkittiin oman kokemusmaailman siirtä-
mistä fiktion aineksiksi ja syvennettiin narratologisia valmiuksia 
eri aihepiireistä kirjoittaen. Kurssien aikana syntyi erinomaisia 
tekstejä, joista osa saanee jatkoa opiskelijoiden itsenäisissä töissä.

Neljännen kurssin painopiste on intertekstuaalisuus. Harjoiteltiin 
oman kirjoittamisen ja muun kulttuurin välisiä suhteita. Sysäykse-
nä mm. elokuvat ja kuvataidenäyttelyt. Neloskurssi kiittää emän-
täämme Marjoa tilaisuudesta leipoa ja kuunnella intertekstejä!

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

Abiturientti Lotta Pellas voitti Äidinkielen Opettajien Liiton 
30-vuotisjuhlaesseekilpailun, Pikku-Finlandian, toisen palkinnon 
esseellään Omin jaloin. Essee syntyi  kirjallisen ilmaisun vitos-
kurssin työnä. Lotta Pellaksen essee julkaistaan vuosikertomuk-
sen s. 33-35.

Kirjan ja ruusun kurssi (osa KirjaKallion toimintaa) järjestettiin 
Akateemisen kirjakaupan asiakkaille satoja runoja kirjoittaen. Li-
säksi runoja kirjoitettiin Kallion kirjastossa. Kallion kaupungin-
osa laputettiin opiskelijoiden kirjoittamin runoin.

Kallion lukion kirjoituskilpailun aiheena oli tänä lukuvuonna 
”Lämmin”. Kirjoituskilpailun lyriikkasarjan voitti Anniliina Las-
sila ja proosasarjan Alli Wartiovaara.

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

Kiitämme kaikkia yhteistyökumppaneitamme, jotka ovat avan-
neet opiskelijoillemme mahdollisuuksia tutustua kirjallisuuden 
monipuoliseen maailmaan. Suuri kiitos kirjallisen ilmaisun ku-
luneen lukuvuoden työstä ja onnistumisten iloista kuuluu kirjal-
lisuudesta innostuneille, työskentelyyn sitoutuneille, kriittisesti 
ja innovatiivisesti ajatteleville Kallion lukion kirjallisen ilmaisun 
opiskelijoille.
   Eva Havo
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Päässä pyörii kirosanoja. Nappi ei toimi. Suora lähetys. Julia 
vieressäni jatkaa rauhallista puhetta ruoasta ja pitää huolta 

kuulijasta. On toukokuu 2014: Murkinamimmien Ruokaradio 
Kaupunkiradiossa 92,2 MHz. Kriittisellä hetkellä, oikealla sekun-
nilla, musiikki soi ja valtaa studion. 

Olemme olleet studiossa aiemminkin. Kämmejä sattuu, ja niistä 
pitää ottaa kiinni. Tärkeintä mitä olen oppinut, on pitää pää kyl-
mänä. 

Kun menin radiotyön kurssille helmikuussa 2013, aavistin vain, 
mitä radion ydin voisi olla. Nyt tiedän: kannattaa tehdä sellaista 
ohjelmaa, jota itse haluaisi kuunnella. 

Ensimmäinen oma suora lähetys Sörkan Hatturadiossa oli kuu-

mottava. Olin varma, että jäädyn. ME3-kurssin lopputyölähetyk-
semme oli omistettu 90-luvulle. Olin haastatellut Ysäriradioon 
Suomen parasta puvustajaa ja vienyt hänet UFFiin aikaostoksille. 
En jäätynyt. En repparikeikalla enkä studiossa. Kiitti kamut! Tär-
keä tunti.

Julia oli tässä vaiheessa jo radiomaailman ammattilainen. Julia oli 
käynyt radiokurssin keväällä 2012, tehnyt sen jälkeen Kaupunki-
radiota 100 MHz Ketun ja Vilkun kanssa sekä Vaaliradiota 89,7 
MHz Metropolian hulppeassa studiossa, josta saisin vain uneksia.

Toukokuu 2013: Repe & Hulio räjäyttää megahertsit! Valloitim-
me Vaskivuoren lukion kellaristudion. Kaupunkiradion taajuus 
89,7 MHz täyttyi urbaaneista legendoista. Selvitimme katuta-
rinoita mm. omilta mummuiltamme (mummot tietää kaiken!) 

sekä kiehtovien tarinoiden oraakkelilta Jari 
Aallolta.

Vuosi kului. Into kyti. Sitten eräänä iltana, 
äidinkielen tekstitaidon aattona 2014, kuulin 
työpaikkailmoituksesta, jossa haettiin radio-
toimittajaa. Soitin kanavan päätoimittajalle ja 
vaadin päästä työhaastatteluun. Radio oli se, 
mitä halusin tehdä. En hyväksyisi kieltävää 
vastausta. Sitä ei tullut.

Nyt toukokuussa 2014 palasimme Julian kans-
sa vielä kerran Vaskivuoreen studioon. Valit-
simme aiheen, jota tärkeämpää ei ole: ruoka.   
Viimeisen Kaupunkiradio-lähetyksen jälkeen 
oli haikea olo. Radiossa hienointa on sen in-
tiimiys. Se on vähän kuin salaisuus tekijän ja 
kuulijan välillä. Eikä radiossa kukaan huomaa, 
että minulla on lukihäriö. 

Ilman Kallion radiokurssia en olisi välttämät-
tä koskaan innostunut radiosta. Nyt se on se, 
mitä tahdon tehdä. Olen oppinut niin paljon, 
että ajoittain huomaan osaavani joitakin asi-
oita paremmin kuin ihmiset, jotka ovat olleet 
alalla jo vuosia.  Pidän pään kylmänä. Koska 
studiossa on kuuma.

  Rebecca Mattsoff 
        ja rakas radiopartneri Julia Martiskainen

RAKAS RADIO
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Kallion lukio toteutti lokakuussa 2012 neljä päivää ohjel-
maa Helsingin Kirjamessuille. Koko Louhi-lava, kaikki 

sen ohjelma, oli opiskelijoiden käsialaa. Syntyi uutta, rohke-
aa, kunnianhimoista kirjallisuustyötä. Kirjamessut innostui 
ja tahtoi jatkaa. Me innostuimme ja tahdoimme jatkaa. Loka-
kuussa 2013 jatkettiin. Koko Louhi-lava oli jälleen kalliolaista 
käsialaa. Neljän päivän käsikirjoituksen laativat ja toteuttivat 
kirjallinen ilmaisu ja puheilmaisu. Produktion tuottamisesta 
ja viestinnästä vastasi syksyllä 2012 Kallion lukiosta valmis-
tunut Ronja Salmi. Yleisöllä, kirjailijoilla, meillä, messuilla ja 
kirjallisuudella oli hauskaa. Ja koskettavaa. Teksti vei, tekijät 
vikisivät. Työnilosta! 

KirjaKallio toteutti messuilla yli 40 kirjailijahaastattelua. 
Sen lisäksi, että teoksista ja niiden teemoista keskusteltiin, 
teokset herätettiin myös eloon. Osana jokaista haastattelua 
nähtiin puhetaide-esitys: monologi tai dialogi käsillä ollees-
ta kirjasta. KirjaKallion konsepti - perehtyneet haastattelijat 
sekä rohkeat, herkät puhetaiteilijat - oli killeriyhdistelmä. Sii-
tä innostuivat ja sitä kiittivät sekä kirjailijat että messuyleisö. 
Kaikkina päivinä käytiin myös laajempi paneelikeskustelu tai 
kaksi. Keskusteluissa eri alojen asiantuntijat elokuvataiteesta 

politiikkaan, journalismista teatteriin, esikoiskirjailijuudes-
ta mammuttimaiseen urakokemukseen puhuivat mm. dys-
topioista, identiteetistä, käsikirjoittamisesta ja huumorista. 
Lauantai-illan kruunuksi järjestimme lavarunousklubin. 
Louhi-lavan sohvilla, KirjaKallio-graffitien alla, istuivat vie-
rainamme mm. Eoin Colfer, Jari Tervo, Johanna Sinisalo, 
Matti Vanhanen, Mikko Rimminen, Miki Liukkonen, Ville 
Virtanen, Salla Simukka, Antti J. Jokinen ja Märät säpikkäät. 
KirjaKallio lahjoitti kaikki Louhi-lavan työssä käytetyt kirjat 
Sophie Mannerheimin sairaalakoululle.

Kiitos vielä kerran, kaikki vieraat, yleisö ja yhteistyökumppa-
nit! Kiitos tarinoista, asiantuntemuksesta, heittäytymisestä, 
dialogista, kiitoksista. Nähdään lokakuussa 2014! Jatketaan 
työtä, joka tuo kirjallisuutta ja sen kaikkia julkisia, salaisia, 
jaettuja, yksityisiä, äänekkäitä ja hiljaisia ulottuvuuksia lä-
hemmäs nuoria ihmisiä. 

Messujen  jälkeen KirjaKallio jatkoi kasvuaan halki kaupun-
gin.  Teimme koko lukuvuoden yhteistyötä eri kustantamojen, 
kirjallisuusjärjestöjen,  kirjastojen ja  kulttuurilaitosten kanssa:  

 
* Kustannusyhtiö Otava julkaisi 10.1. nuortenromaanin kirjoitus-
kilpailun kaikille, jotka eivät ole julkaisseet kaunokirjallista teosta 
nuorille. KirjaKallio oli ja on mukana halki koko prosessin: kil-
pailun viestintätyössä ja esiraadissa on KirjaKallion opiskelijoita, 
kilpailun kuusihenkiseen tuomaristoon kuuluu kaksi KirjaKallion 
opiskelijaa, ja voittajaromaanista tehdään lopulta näytelmä Kan-
sallisteatteriin syksyllä 2015 yhteistyössä Kallion lukion kanssa.
  
* KirjaKallion opiskelijat bloggasivat halki kevään 2014, kahdesti 
kuussa, Otavan Kulma-blogissa. 
 
* KirjaKallion opiskelijat bloggasivat kirjallisuudesta myös YLE 
Summerin blogissa koko lukuvuoden.
 
* KirjaKallio toteutti Happi Poetry Jam -lavarunousklubin perjan-
taina 11.4. yhteistyössä Suomen merkittävimpien lavarunoustoi-
mijoiden kanssa. Helsinki Poetry Connection ja Nuoren Voiman 
Liitto olivat jo pitkään haaveilleet ikärajattomasta lavarunous-
klubista. Happi Poetry Jam oli sellainen, Suomen ensimmäinen. 
Pankki räjähti. Jatketaan!  
 
* Yhteistyöstä Bazar Kustannuksen kanssa syntyi neljä tapah-
tumaa. Lokakuussa 2013 KirjaKallion opiskelijat haastattelivat 
kuubalais-amerikkalaista bestseller-kirjailijaa Cecilia Samartinia 
ja esittivät otteita hänen teoksistaan Helsingin Kymppikirjastos-
sa. Keväällä 2014 KirjaKallion opiskelijat toteuttivat kolmiosaisen 
tapahtumakiertueen Kallion kirjastossa, Kallion lukiossa ja Histo-
rian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton kesäpäivillä. Kiertue pe-
rustui Leningradin piirityksestä selvinneen 16-vuotiaan Lena Mu-
hinan päiväkirjoista julkaistuun teokseen Piirityspäiväkirja. Pa-
neelikeskusteluista ja puhetaiteesta rakentunut kiertue toteutettiin 
yhteistyössä Aleksanteri-instituutin, erityisesti Piirityspäiväkirjan 
toimittaneen tutkimusjohtaja Markku Kangaspuron, kanssa.
  
* Yhteistyöstä Yhdysvaltain suurlähetystön kanssa syntyi kak-
si tapahtumaa. Yhdysvaltalainen bestseller-kirjailija, juris-
ti ja ihmisoikeusaktivisti Scott Turow vieraili koulussamme 
30.1. KirjaKallio päätti vuotensa 23.5. yhdysvaltalais-mek-
sikolaisen kirjailijan ja kansalaisaktivistin Jennifer Cleman-
tin vierailuun. Clemantin teoksia on käännetty yli 20 kielelle, 
hän on toiminut mm. Meksikon Pen-klubin puheenjohtaja-
na ja oli yksi Maailma Kylässä -festivaalin 2014 päävieraista. 

 
Lisäksi KirjaKallion runoklubille syntynyt Laura Eklund-Nhagan 
spoken word -esitys rasismista voitti Rasisti on pahisti -videokil-
pailun ja esitettiin mm. Open Your Mind -juhlassa Kulttuuriareena 
Gloriassa 12.11. Carolina Mobarak voitti Granta-lehden valoku-
vakilpailun, ja KirjaKallion opiskelijat olivat mukana kolmen 
sivun mitalla myös HS Teeman Kirjoittaminen-numerossa loka-
kuussa 2014. 

   Kaisa Osola ja Eva Havo 
 

KirjaKallion Iskuryhmä ja KirjaKallion 
dystopiapaneeli Kirjamessuilla.

 

CM

KI

Mitä tapahtuu seuraavaksi? 
www.facebook.com/kirjakallio

KIRJAKALLIO 

Sonja Ojalan puhetaide-esitys osana Eoin Colferin haastattelua Kirjamessuilla.
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Puheilmaisun perusteet -kurssilla opiskeltiin esiintymisen, 
kuuntelemisen ja vuorovaikutuksen perustaitoja. Harjoi-

teltiin taitoa puhua ymmärrettävästi ja mielenkiintoisesti, tai-
toa kohdentaa sanottava sekä taitoa perustella oma näkemys ja 
arvioida muiden perusteluja. Tutustuttiin myös omaan ääneen 
ja kehoon viestintävälineinä. Tavoitteena oli löytää rohkeutta ja 
iloa viestintään.

Puheilmaisun toinen kurssi keskittyi esiintymistaitoihin. Al-
kupuolella opiskeltiin vaikuttamisen keinoja ja taitoja, puheen 
elävöittämistä sekä kuulijakeskeistä lähestymistapaa esiintymi-
seen. Jokainen opiskelija piti oman valmistellun vaikuttamaan 
pyrkivän puheensa. Kurssin loppupuolen puhetaidetyöpajoissa 
työstettiin erilaisia puhetaide-esityksiä, muun muassa runon-
lausuntaa, monologeja ja stand up -komiikkaa, jotka esitettiin 
kurssit päättäneissä puhetaidekavalkadeissa.

Kolmannella kurssilla harjoiteltiin ihmissuhteisiin, opiskeluun 
ja työhön liittyviä vuorovaikutustaitoja. Opiskeltiin keskustelu-, 
väittely- ja neuvottelutaitoja. Tutkittiin ryhmädynamiikkaa, ryh-
märooleja ja erilaisia osallistumisen tapoja. Keskeistä oli taito 
kuunnella sekä taito erottaa havainnot ja tulkinnat toisistaan. 
Harjoiteltiin myös konfliktinratkaisua ja pohdittiin tunteiden 
viestimistä. 

PUHEILMAISU

Tarinankerrontakurssilla opiskeltiin sekä spontaania että val-
misteltua tarinankerrontaa. Tutustuttiin tarinankerrontaan 
sekä taiteenlajina että ihmisen tapana jäsentää maailmaa. Ker-
rottiin, yhdessä ja yksin, erilaisia tarinoita oman elämän tari-
noista fantasiaan, historiasta kauhuun, muistoista myytteihin ja 
uutisista salaisuuksiin. Tutkittiin faktan ja fiktion rajaa. Tarkas-
teltiin erilaisten kertojanäkökulmien vaikutusta tarinaan, ker-
tojaan, kuulijaan ja yhteiskuntaan. Harjoiteltiin myös rikkaan 
kielen sekä erilaisten tyylien ja dramaturgisten rakenteiden 
käyttämistä. Kurssin lopputyötarinoina kerrottiin esimerkiksi 
oman suvun ja perheen tarinoita sekä valmiista teoksista muo-
kattuja uusia tarinoita. 

Puheilmaisun lopputyökurssilla tehtiin itsenäisiä päättötöitä. 
Erikoistumisopinnot toteutettiin yksin tai ryhmätyönä. Lop-
putyöntekijät valitsivat haluamansa puheilmaisun osa-alueen ja 
saivat siinä yksilöllistä ohjausta. Lopputöinä valmistui erilaisia 
tekstintulkinnan ja tarinankerronnan esityksiä sekä stand up 
-komiikkaa. Teoksia esitettiin mm. Pengerkadun studioteatte-
rissa, vanhainkodeissa, päiväkodeissa, kirjastoissa ja stand up 
-klubeilla.

PU7-kurssilla keskusteltiin puhumispelosta ja sen ilmenemis-
muodoista. Tutkittiin jännitystietoa sekä tehtiin pieniä esiin-
tymis- ja keskusteluharjoituksia. Keskeistä oli esiintymisen 
vuorovaikutuksellisuus sekä erilaiset keinot hoitaa omaa virey-
tymistä. Jännitystä ei voi poistaa, mutta sitä kohti voi mennä, 
siihen voi tutustua ja sen voi oppia jäsentämään. Tavoitteena oli 
tehdä töitä kohti puhumisrohkeutta ja saada uusia positiivisia 
kokemuksia puhumisesta. Jännitys ei ole synonyymi epäonnis-
tumiselle.

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 ja kirjallisen ilmaisun laajasta KirjaKallio-pro-
duktiosta kerrotaan sivuilla 8‒9.  Syksyllä 2011 syntyneestä 
stand up -joustosta on tullut perinne. Hienoa! Syyskuisena 
perjantaina täpötäydessä studioteatterissa esiintyi yhdeksän 
koomikkoa. Kalliossa jalostuva, uusi stand up -sukupolvi valtaa 
tehokkaasti myös koko kaupungin stand up -klubeja ja -kilpai-
luja. Puheilmaisun opiskelijat esiintyivät ja työskentelivät myös 
kurssien ulkopuolella, muun muassa koulun joulujuhlassa, aa-
munavauksissa, avoimissa ovissa, vanhempainilloissa, KYYRYn 
iltamissa, Live1.0 klubilla Allotriassa ja lukuisissa KirjaKallion 
tilaisuuksissa halki kaupungin. 

  Kaisa Osola ja Sofia Smeds

VIISAUTTA 

ESIINTYMISJÄNNITYS-

KURSSIN PÄIVÄKIRJOISTA
 

”Ennen mun jännitys oli epämääräinen möykky, joku, 
joka ei ollut mikään mutta silti oli. Vähitellen olen 
alkanut ymmärtää sitä ja saada joltain osin kasaan, 
mikä se on ja miksi se on. Iso käännekohta oli tieto 
siitä, että muitakin jännittää paljon. Löysin yhtäläi-
syyksiä jännityksen oireista sekä esiintymistilanteissa 
että sosiaalisissa tilanteissa.”
 
”Olen aiemmin saanut ohjeen, että minun tulisi aset-
taa itseni tahallisesti jännittäviin tilanteisiin, esim. ha-
keutua tekemään esitelmiä jne. Olen tehnytkin niin, 
ja se on jossain määrin ollut hyväksi, tosin joskus 
hieman väkivaltaiselta tuntuvan kautta. Jännityksestä 
on tullut arkisempi tunne, jonka uskallan kohdata ‒ 
mutta aiemmin en osannut käsitellä sitä mitenkään. 
Nyt tuntuu, että minulla on työkaluja, joilla voin alkaa 
asettua jännityksen niskan päälle. Ymmärrän, mistä 
jännitys rakentuu ja mitä sille voi tehdä. Osaan virit-
tää kroppaa ja pitää siitä huolta.”

”Tein monien ihmisten kanssa töitä kurssin aikana, 
ja uskoisin oppineeni ihmisistä ainakin yhden uuden 
asian. Minusta nimittäin tuntuu, että on ihmisiä, jotka 
(puheviestinnässä) tukevat, ja ihmisiä, jotka tukeutu-
vat, ja ihmisiä, jotka tekevät molempia. Viimeisenä 
mainittujen kanssa oli mukavinta tehdä asioita. Tämä 
johtuu todennäköisesti siitä, että kun joku ihminen 
luottaa minuun, jopa tukeutuu ”hädän” hetkellä, 
mutta antaa silti myös oman tukensa ja kuuntelee, 
syntyy melkein taatusti hyvä keskustelu tai helppo 
esiintymistilanne. Tietenkin olettaen että molemmat 
toimivat näin. Jotkut ihmiset taas eivät ehkä uskalla 
luottaa toiseen ja tukeutua, mutta antavat kuitenkin 
oman tukensa sitä tarvitsevalle. Ja sitten ovat he, jot-
ka tukeutuvat toiseen ja todella luottavat, mutta eivät 
ehkä osaa olla itse tukijoina. Olen alkanut kiinnittää 
itsessänikin tähän huomiota. Tavoitteena olisi, että 
pystyisin tukemaan ja tukeutumaan.”

Justiina Saaren Stand up -lopputyö 

WD
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Vuoden 2013-2014 suosituimpia tanssin kursseja olivat jälleen 
kerran toisessa, kolmannessa ja viidennessä kurssissa val-

mistuneet oppilaskoreografiat, ja tietysti Fame-musikaali. Kaikilla 
tunneilla on ollut hurja määrä liikettä, iloa ja tanssia. Oppilaiden 
taitotaso on ollut todella korkea ja motivaatio vähintäänkin katos-
sa. Olemme jokaisella tanssin kurssilla käyneet myös katsomassa 
yhden tanssiteoksen ja opiskelijoille on muodostunut laaja käsitys 
tanssista taidemuotona. Toisessa jaksossa Inka-Maria Hakkarainen 
Savonia ammattikorkeakoulusta Kuopiosta teki Kallion lukiossa 
tanssin opetusharjoittelun. Tanssin lehtori Mirva Mäkinen oli nel-
jännen jakson ajan opintovapaalla, hänen viransijaisenaan toimivat 
tanssinopettajat Giorgio Convertito ja Satu Elovaara.

Tanssin ensimmäisellä kurssilla tutustuttiin tanssin peruselement-
teihin (tila, aika, muoto, energia, dynamiikka). Liikeimprovisaatio, 
erilaiset liikekokeilut, rytmit, mielikuvat ja tanssisarjat olivat tapo-
jamme tuottaa liikettä. Etsimme, kuinka keho toimii luovan ilmai-
sun välineenä. Tanssin ensimmäisellä kurssilla teimme ekskursioita 
kaupungin julkisiin tiloihin, puistoihin ja kirjastoihin. Tilankäytön 
ja liikkeiden muodon kautta tehdyt improvisaatiot herättivät ihmi-
set katsomaan ja ihastelemaan tanssijoiden energistä improvisaati-
ota.

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

Kolmannella tanssin kurssilla keskityimme nykytanssiin. Painopiste 
oli teknisten taitojen lisäksi liikkeen kokemisessa. Harjoittelimme 
erilaisia tanssisarjoja, improvisoimme ja teimme erilaisten liikeaihi-
oiden ja –ideoiden kautta myös omia liikesarjoja. Painon tuntemi-
nen liikkeessä, liikkeen virtaavuus sekä erilaiset liikkumiset tilassa 
olivat kurssin keskeisiä sisältöjä.

Neljännellä kurssilla keskityimme koreografian tekemiseen. Tans-
siteoksen syntyprosessi tuli varmasti kaikille kurssilaisille jakson 
aikana tutuksi.

Jazztanssin kurssilla tehtiin erilaisia jazztanssi-sarjoja, lyhyistä läm-
mittelysarjoista pitkiin tanssillisiin sarjoihin. Harjoittelimme eri-
laisia rytmiharjoitteita musiikin säestyksellä ja ilman. Tanssillisuu-
den 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 8 tanssin lukiodiplomia. Tanssikatselmus 
järjestettiin huhtikuussa 2014 yläsalissa. Tanssin lukiodiplomin ar-
vioitsijoina toimivat tanssitaiteen maisteri Satu Elovaara, tanssija-
koreografi Teemu Kyytinen ja Kallion lukion tanssin lehtori Mirva 
Mäkinen.
   Mirva MäkinenAV  Viereisellä sivulla: Dead in love, Roope Ryöppy.

TANSSIA KALLIOSSA

Hain Kallioon alun perin sekä teatterin että tanssin takia, 
mutta näistä jälkimmäinen on ollut ehdottomasti se, joka on 

tempaissut minut kunnolla mukaansa. Näin abivuonna, kun kat-
soo lukiouraansa taaksepäin, näkee, miten on kasvanut tanssijana 
ja kuinka paljon on löytänyt uusia inspiraationlähteitä: 

Olen tutustunut moniin lahjakkaisiin ja monipuolisiin tanssijoi-
hin, niin oppilaisiin kuin opettajiin. On ollut mahdotonta olla 
inspiroitumatta!

Parasta Kalliossa tanssimisessa on ollut päästä katsomaan oppi-
laiden omia taidonnäytteitä. Tanssibattlet ja oppilaskoreografiat 
ovat aina olleet omien lukuvuosieni kohokohtia. Täksi lukuvuo-
deksi innokkaita koreografeja ja tanssijoita oli ilmoittautunut niin 
paljon, että oppilaskoreoista ollaan saatu nauttia jopa kolmessa 
eri jaksossa lukiodiplomiesityksiä unohtamatta. Itse olen päässyt 
kokemaan oppilaskoreot niin oppilaana kuin ohjaajanakin ja mo-
lempina kertoina on ollut ilo huomata proggislaisten motivoitu-
neisuus ja innostus tanssia kohtaan, vaikka ei koskaan aikaisem-
min olisi ottanut yhtä ainuttakaan tanssiaskelta.

Mieleenpainuvimmiksi itselleni ovat jääneet teokset, joita on 
päässyt esittämään yläsalin täydelle yleisölle. Myös viime syksyn 
tanssibattle jouduttiin poikkeuksellisesti pitämään piskuisessa ylä-
salissamme. Tiiviistä tunnelmasta huolimatta fiilis oli koko ajan 
katossa ja kaikki pääsivät ihastelemaan jälleen Kallion rohkeiden 
freestylaajien taidonnäytteitä.

Tanssille pyhitetystä yläsalistamme tuli minulle Kalliossa kuin 
toinen koti. Siellä on suunniteltu ja hiottu lukemattomia tunteja 
eri koreografioita sekä vapaasti vaan improvisoitu eri oppituntien 
välissä. Tanssin avulla olen aina voinut heittää hetkeksi syrjään 
kaikki arjen huolet ja keskittyä vain siihen, mitä Kalliossa eniten 
rakastan.
  Sini Parkkinen
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TEATTERI

Teatteriopiskelussa lähestyttiin monin eri tavoin opiskelijoi-
den oman ilmaisullisen pohjan vahvistamista. Ykköskurssi-

laiset harjoittelivat teatteri-ilmaisun perustaitoja yhdessä ryhmän 
tuella. Kakkoskurssilaiset opettelivat roolin rakentamista ja dia-
logissa toimimista sekä palautteen antamista ja vastaanottamista. 
Ohjaamisen ja näyttelemisen syventävillä kursseilla oli mahdol-
lisuus tarkastella teatteritoimintaa sekä käytännön että teoreet-
tisen lähestymistavan kautta. Lokakuun alussa studioteatterin 
näyttämöllä nähtiin yhteensä yhdeksän omintakeista ja taidokas-
ta teatterin lukiodiplomityötä yli kolmenkymmenen opiskelijan 
valmistamana.

Syksyllä Pengerkadun teatteriluokka avautui vuoden ensimmäi-
selle teatteriproduktiolle Sitruunoita Sisiliasta, joka oli oppilas-
ohjaaja Wenla Reimaluodon esikoisohjaus. Näyttelijäntyössä 
haastettiin opiskelijoita sanattomaan teatteriin, tanssiin ja mi-
miikkaan, tavoitteenaan antaa uudenlaisia työkaluja lähestyä te-
atteritaidetta. Näytelmä näytti yhden päivän tapahtumat italialai-
sessa pikkukylässä, jossa aikaa ei käsitteenä tunneta. Kokonaisuus 
haastoi suomalaista teatteria esittämismuodollaan: näytelmässä 
katsoja kiersi läpi 14 lavaa, joissa jokaisessa nähtiin pieni etydi. 
Näytelmän viimeinen osa kokosi jälleen yleisön yhteen ja kaikki 
21 näyttelijää tanssivat kolme tanssikollaasia.

”Näytelmä alkoi Pengerkadun sisäpihalta, jossa yleisö 
katsoi ylös ulkoseinän parvekkeille kyläläisten huutelua 
toisilleen illan pimeydessä. Tunnelma oli joka esityksessä 
ikimuistoinen, kävelen parvekkeiden ohi edelleen joka päi-
vä ajatellen, että ilta-aikaan paikka heräsi elämään omaa 
elämäänsä.” 

   Wenla Reimaluoto

Hetkiä niinku tämä -produktiossa keskityttiin tekemään teatteria 
sekä työryhmää että kohdeyleisöä lähellä olevasta aiheesta - miltä 
tuntuu olla teini. Teatteria tehtiin pienistä ja suurista hetkistä, jot-
ka ovat jollain tavalla merkittäviä ja tärkeitä. Näytelmän harjoit-
telussa ja sittemmin toteutuksessa keskityttiin luomaan kahta eri-
laista maailmaa: nykypäivän realistista sekä muistojen puolueel-
lista ja tyyliteltyä. Näissä kahdessa maailmassa esiintyivät myös 
päähenkilöt, joista yhtä henkilöä näytteli kaksi näyttelijää: yksi 
nykypäivässä, yksi muistoissa. Samaa roolia näyttelevät näytteli-
jät pääsivät harjoittelemaan yhteisen ruumiillisuuden muodosta-
mista ja yhtenäistä ilmaisutapaa. Koko työryhmä pääsi myös tut-
kimaan, miten todellisuus muuttuu, kun se nähdään vain yhden 
ihmisen kautta. Varmasti aitojen hetkien löytymisen ja puolueel-
lisen lähestymistavan takasi se, että jokainen näytelmässä nähty 
muisto oli jonkun työryhmän jäsenen oma kokemus. 

Joulun alla ensi-iltaan valmistui näytelmä Nyt sanon oikein hiljaa, 
jossa koulun historia sotien varjossa ja nykypäivän ”kalliolaisuus” 
kohtasivat koskettaen eri ikäisiä katsojia. Tekijöilleen projekti 
tarjosi elämyksellisen oppimiskokemuksen ja mahdollisuuden 

Hetkiä niin kuin tämä. Edessä vasemmalta Emilia Kettunen, 
Annukka Lindqvist, Anni Ihlberg, Ilona Nissinen ja Sara Kuvaja. 
Takana isolla Maija Suominen ja Ilona Nissinen.

A L-S

Pirstaleita julkisesta salaisuudesta. Pasilan asema.

Sitruunoita Sisiliasta:  Jaakko Jäntti, Ilmari Järvenpää ja Juuso Pikkarainen. 
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katsoa omaa elämää eri näkökulmasta; niin koululle majoitettujen 
sodasta palanneitten miesten kuin heitä muonittaneitten lottien-
kin unelmien ja pelkojen kautta. Näyttämöllä eloon puhalletut 
vuosikertomusten tarinat ja koululla kymmeniä vuosia sitten kir-
joitettujen autenttisten kirjeitten pohdinnat liittivät niin esiintyjät 
kuin katsojatkin osaksi sitä ajatonta virtaa, jonka ytimessä mar-
moritaulujenkin kullatut nimet rapisuttavat maalinsa ja ihminen 
kohtaa ihmisen, haavoittuvana ja juuri siksi myös niin vahvana. 
Esityksen käsikirjoitus syntyi yhteiseen ideointiin pohjautuen An-
nemari Untamalan kirjoittamana, ja hän myös ohjasi näytelmän. 
Opiskelijat vastasivat esityksen oivaltavista koreografioista. 
  
Lukuvuoden teatteriprokkiksista viimeisenä ensi-iltansa sai Niklas 
Baarmanin oppilasohjaus Pirstaleita julkisesta salaisuudesta. Näy-
telmä käsitteli masennusta laajasti, niin sen syntysyitä, vaikutuksia 
yksilöön kuin läheisten reagointia. Tähän lisätään vielä site-speci-
fikin teatterin tuomat rajoitukset, jotka estävät aiheen tutkimisen 
sille teatterissa ehkä luontaisimmalla tavalla eli näyttämällä ma-
sennuksen kehitystä pitkällä aikavälillä seuraamalla henkilöhah-
moa. Tämä ajoi sekä näyttelijöiden että ohjaajan luovuuden äärim-
milleen ja testasi näyttelijöiden nopeita roolinvaihtoja sekä fyysis-
tä ilmaisua. Prokkis aloitettiin keräämällä materiaalia neljännen 
jakson ajan näyttelijöiden improkohtauksista, joista rakennettiin 
suuntaa antava käsikirjoitus. Kohtaukset olivat lyhyitä, mutta se ei 
haitannut. Niiden tarkoitus oli vain paljastaa kohtauksen ydinvies-
ti ja kadota lavalta tehden tilaa seuraavalle tilanteelle. Esitys vie-
tiin esimerkiksi Pasilan asemalle ja Helsingin päärautatieasemalle, 
mikä toteutti sen site-spesifikin luonteen.

Mitä on olla nuori taideopiskelija ja pyrkiä sekä omien että mui-
den asettamien paineiden alaisena kohti haaveitaan, samalla omaa 
elämää rakentaen? Sitä lähdettiin tutkimaan musikaaliproduktion 
Fame valmistamisprosessissa. Projekti käynnistyi yli vuosi sitten 
eri oppiaineitten opettajien yhteisellä ideoinnilla ja suunnittelul-

la. Mukaan tulivat teatteri (Annemari Untamala), musiikki bän-
deineen (Matias Harju) ja laulajineen (Markus Sidoroff), tanssi 
(Mirva Mäkinen), lavastus ja puvustus (Aija Viita), valo- ja ääni-
tekniikka (Matias Harju) ja media tuottajineen (Riitta Kulmanen). 
Myöhemmin yhteistyökumppaniksi liittyi vielä Stadin aikuis-
opisto maskeeraajineen (Jaana Kyöstiö). Yhteensä projektia oli 
sen eri vaiheissa toteuttamassa lähes 100 opiskelijaa! Näyttelijät 
valittiin mukaan keväällä 2013 pääsykokeilla, mutta muuten pro-
jekti pyrittiin pitämään avoimena kaikille halukkaille osallistujille. 
On opeteltu lauluja ja tansseja, on hiottu dialogeja ja rakennettu 
joukkokohtauksia, on kirjoitettu ja rakennettu, on kierrelty kirp-
pareita ja ommeltu, on kiivetty kattoon suuntaamaan heittimiä 
ja annettu nuoteille elämä, on hikoiltu ja hengästytty, on kestetty 
epävarmuutta ja löydetty uutta, on liikututtu ja on hurmioiduttu. 
New Yorkin taidelukiolaisten arki ahkeruuksineen, arkuuksineen, 
ihastumisineen ja rakastumisineen levittäytyi katsojien eteen, ker-
toen siitä työstä, mikä unelmien saavuttamiseksi on tehtävä ja siitä 
uskosta tavoitteiden saavuttamiseksi, joka yhdessä muiden kanssa 
toimiessa vahvistuu, myös Kallion lukiossa.
  
  Annemari Untamala ja Onni Reilin
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Alasalin remontti näkyi voimakkaasti sekä valo- ja äänitek-
niikan opetuksessa että kaikessa salissa tapahtuneessa toi-

minnassa. Uusi tekniikka ja kalusto on vaatinut opettelua, mut-
ta toisaalta helpottanut esimerkiksi päivänavausten pitämistä ja 
nostanut salin teknisen tason nykyaikaiseksi.

Valotekniikan peruskurssilla käytiin läpi näyttämövalaisun pe-
rusteita, tutkittiin valon ominaisuuksia, opiskeltiin valonhei-
tintyyppejä, laskettiin sulakkeiden kestävyyksiä, harjoiteltiin 
valopöytien ja savukoneen käyttöä sekä tietenkin ripustettiin ja 
kytkettiin lamppuja loputtomia kertoja.

Valotekniikan jatkokurssilla keskityttiin valosuunnitteluun. 
Opiskelijat myös työstivät itsenäiset harjoitustyöt, joista suurin 
osa liittyi erilaisiin teatteri-, tanssi-, musiikki- ja puheilmaisun 
esityksiin. Kurssin aikana tutustuttiin myös Metsäjätti-näytel-
mään ja vierailtiin Kansallisteatterissa näytelmän valosuunnit-
telijan Ilkka Niskasen vieraina.

VALO
- JA ÄÄN

ITEKN
IIKKA

  

Mitä tapahtuu näyttämön takana? Kuka vastaa esityksen 
visuaalisuudesta, puvustuksesta ja maskeerauksesta? Op-

piaineessa lavastus on lukuvuoden aikana opiskeltu kaikkea tätä 
niin teoriassa kuin erilaisten produktioiden yhteydessä. Kollek-
tiivisen projektityöskentelyn taitoja on päästy ahkerasti harjoit-
telemaan. Konkreettisen tekemisen ohessa lavastuksen historia 
ja lavastajan työn perusteet ovat tulleet kursseilla tutuiksi. Ope-
tusvierailuja on tehty Teatterimuseoon ja Helsingin kaupungin-
teatterin kulisseihin. 

Joulukuussa lavastuskurssilaiset toteuttivat Helsingin työväen-
opiston juhlasalissa järjestettyyn koulun joulujuhlaan jo perin-
teeksi muodostuneen visuaalisen performanssin. Tänä luku-
vuonna rakennettiin pienryhmissä jättiläismäisiä Uniolentoja, 
mielikuvituksellisia hahmoja, joiden esikuvana oli aasialainen 
nukketeatteri.

Pitkin lukuvuotta ovat lavastajat ja puvustajat pitkäjänteisesti 
perehtyneet myös Kallion lukion suureen satsaukseen Fame-mu-

Äänitekniikan peruskurssilla opiskeltiin audion ja liveäänen-
toiston perusteita. Purkkipuhelimista lähdettiin ja digitaali-
mikseriin päädyttiin.

Äänitekniikan jatkokurssi keskittyi studioäänittämiseen. Tu-
tustuttiin digitaaliaudion perusteisiin sekä äänitysohjelmiston 
ja studiolaitteiston käyttöön. Käytiin läpi studiotyöskentelyn 
ja miksauksen työvaiheet. Kurssin lopuksi opiskelijat tekivät 
omat harjoitustyöt. Vierailtiin elokuva-äänisuunnittelija Kössi 
Väntäsen pajalla.

Keikkatekniikka-kurssilaiset olivat toteuttamassa mm. koulun 
joulujuhlan tekniikkaa sekä rakensivat vanhojen tanssien va-
laistuksen ja äänentoiston Suvilahden Kattilahalliin.

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

sikaaliin, jonka visuaalisesta ilmeestä he vastasivat yhdessä va-
lotekniikan opiskelijoiden kanssa. Lavastuksen Fame-kursseilla 
jakauduttiin kolmeen ryhmään: yksi ryhmä suunnitteli näyt-
tämön tilajaon ja rakensi musikaalin suuret lavastuselementit, 
rekvisiittaryhmä keskittyi esityksen tarpeistoon, ja puvustajat 
loihtivat näyttelijöille asut. Lisäksi osaa opiskelijoista kiinnosti 
maskeeraus, johon paneuduttiin ammattioppilaitoksen opis-
kelijoiden kanssa. Eri oppiaineiden yhteistyönä aikaansaatu 
Fame-musikaali sai ensi-iltansa toukokuun alussa, ja näytännöt 
pidettiin koulun alasalissa. Näin suurta produktiota harvoin 
pääsee koulumaailman puitteissa toteuttamaan, ja monet lavas-
taja-puvustajista paneutuivatkin tehtävään koko lukuvuoden 
ajan. Suuri kiitos heille! 
   Aija Viita
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Musiikin kursseilla kaikki pääsivät tekemään musiikkia 
omista lähtökohdistaan käsin ja haastamaan itseään eri 

musiikin alueilla. Tekemisen rinnalla myös pohdittiin vastaan tul-
leita musiikin ilmiöitä ja musiikillisia ratkaisuja.

Ensimmäisellä kurssilla tutustuttiin musiikin eri elementteihin 
käytännön musisoinnin avulla: laulaen, soittaen, kuunnellen ja 
improvisoiden. Kurssilla etsittiin omaa ääni-instrumenttia sekä 
harjoiteltiin moniäänistä laulua ja bändisoittoa. Jokainen opiskeli-
ja soitti useita eri instrumentteja ja lauloi.

Toisella kurssilla painotus oli suomalaisessa musiikissa, jonka 
avulla lähestyttiin musiikin ilmiöitä ja ominaisuuksia. Pohdittiin, 
mikä tekee musiikista hyvää ja huonoa. Tekeminen oli jälleen kes-
kiössä. Kokeiltiin omien popbiisien säveltämistä muutamia perus-
tekniikoita käyttäen.

Yhdistetyllä kolmannella ja neljännellä kurssilla valmisteltiin kon-
sertti, joka esitettiin tammikuisen koeviikon lopuksi sekä Talvi-
päivän tapauksessa. Musaproggiksissa on yleensä jokin ulkomu-
siikillinen teema tai juoni, joka sitoo konserttien musiikillisesti 
monipuolisen ja -tyylisen ohjelmiston yhteen. Tämän lukuvuoden 
ainoassa MU3-4:ssa keinuttiin risteilytunnelmissa otsikolla M/S 
Ding Dong.

Viidennellä kurssilla valmisteltiin produktio, jossa opiskelijat vas-
tasivat itse kappaleiden sovittamisesta ja harjoittamisesta. Tämän 
vuoden MU5:ssa käytettiin sovitusideoina popmusiikin tyylejä eri 
vuosikymmeniltä ja sijoitettiin ne Vain elämää -tv-sarjasta tut-
tuun kontekstiin. Konsertin nimi oli Just Life.

Joulun keikkaputki -kurssi huolehti perinteiseen tapaan lukuisten 
jouluun johtavien ja siihen liittyvien tapahtumien musiikeista. 
Itse joulujuhlassa keikkaputki yhdisti voimansa koulun kuoron 
kanssa.

Musiikki oli luonnollisesti tärkeässä roolissa toukokuussa esite-
tyssä Fame-musikaalissa. Hieno teos oli etenkin musiikillisesti 
haastava ja antoi koko vuodeksi runsaasti harjoiteltavaa yli 30 
näyttelijä-laulaja-tanssijalle sekä kuusihenkiselle orkesterille. 
Lopputulos oli kuitenkin vaivan arvoinen.

Kallion lukion kuoron ohjelmisto sisälsi tänä lukuvuonna poppia 
ja kansanmusiikkia, norjalaisesta häämarssista Robiniin. Kuoro 
esiintyi koulun juhlissa, vanhempainilloissa ja avoimissa ovissa 
sekä piti kaksi omaa konserttia toukokuussa.

Musiikki oli merkittävässä osassa myös monien muiden taideai-
neiden produktioissa, joista esimerkkeinä näytelmien livemusii-
kit ja äänitekniikan studiokurssin äänitykset.

Opiskelijat tekivät paljon musiikkia kurssien ulkopuolella, ja tätä 
musiikkia kuultiin päivänavauksissa, joustotunneilla ja iltatilai-
suuksissa sekä koulussa että koulun ulkopuolella, kuten Live 1.0 
-klubilla.

Musiikin lukiodiplomin suoritti seitsemän opiskelijaa.
  
  Matias Harju ja Markus Sidoroff

Kuvataideopetuksen sisältöjä ovat kuvailmaisu ja kuvallinen 
ajattelu, taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen, ympä-

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

”Lempityöni kurssilla oli sarjakuva. Siihen oli hauska miettiä ideaa, 
koska aihe oli aika vapaa. Piirsin vanhenemisen pelosta, ja mielestä-
ni toteutus onnistui ihan hyvin.” Kerttu

”Itselleni vaikeinta olivat pikapiirrokset, pelkän kynän ja paperin 
yhdistelmä ei sovi minulle. Sen sijaan huomasin vahvuuteni olevan 
materiaalikokeiluissa. Olin valtavan innostunut niitä töitä tehdes-
sä.” Emmi

”Olen oppinut uusia tekniikoita sekä sen, ettei onnistuneen työn tar-
vitse olla kaunis. Olen oppinut olemaan stressaamatta työn loppu-
tuloksesta. Kuvan kokijana olen oppinut keskittymään kuvaan tai 
teokseen ajan kanssa ja tulkitsemaan monipuolisemmin.”  Meri

”Onnistuin mielestäni piirtämään omakuvan peilin kautta parem-
min kuin ikinä, ja siitä tuli ihana onnistumisen tunne.” Kaisa

”Vaikken yleensä välitä tuunaamisesta, lampputyö oli mielestäni 
hauska, sillä siinä saattoi tehdä jotain ihan omaan käyttöön tai lah-
jaksi.” Aada

”Tämä kurssi on onneksi ollut monipuolinen, mikä on auttanut mi-
nua ymmärtämään, että kuvis ei ole pelkkää piirtämistä lyijykynäl-
lä.” Rauna

”Tilataideteoksen tekeminen oli ehdottomasti kurssin kohokohta. 
Pidän itse valtavasti nyky- ja tilataiteesta, ja minusta oli mahtavaa 
päästä puuttumaan siihen, millaisissa tiloissa koulumme oppilaat 
päivänsä viettävät.” Matilda

”Kulttuurijuurityö oli mielenkiintoinen. Tuli pohdittua omaa alku-
perää ja arvoja.” Wilma

”Museot auttaa löytämään taiteellista identiteettiä, tunnistamaan 
mieltymykset.” Sara

”Arkkitehtuurikierros: Yllätyin, miten paljon uutta löysin Kalliosta! 
Oli ilahduttava ja herättävä juttu.” Carolina

”Karkkitehtuurityö oli vapauttava, mielenkiintoinen ja hauska. 
Pääsimme oikean tiedon (arkkitehtuuri) pohjalta hupsuttelemaan 
erikoisen materiaalin kanssa. Oli mukavaa olla vieraan ihmisen 
parina.” Nina

Vuonna 2013-2014 Kallion lukiossa valmistui useita kuvataiteen 
lukiodiplomeja ja lopputöitä, osallistuttiin ykköskampuksen yh-
teiselle nykytaiteen kurssille Matka ja pelattiin yhteiskuntaopin ja 
kuvataiteen kurssilla Smart City koko päivän kestävä peli, jonka 
teemana oli ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä tulevaisuuden Hel-
sinki. Peliin osallistui myös opettajia kampuksen lukioista sekä 
kuriositeettina usea kansanedustaja.
   Aija Viita
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Kallion kuoro ja kuoron johtaja Markus Sidoroff Kalvolle piirrettyjä omakuvia kuvisluokan ikkunassa.
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NIGHT(mare) 

BEFORE 

CHRISTMAS

Kallion lukion joulujuhla 
19.12.2013, klo 15

Työväenopiston juhlasali

EARBUG BEFORE CHRISTMAS
Esiintyjät: Joulun keikkaputki = William Azerot, Onerva Helne, 
Anne Järvinen, Elli Keinänen, Minea Lång, Juuso Pikkarainen, 
Taru Rutanen, Iida Valjakka
Säv. Pierpont/Sefve/Trad./Gruber/Blake/Michael
Sov. Joulun keikkaputki 

DEAD IN LOVE
Koreografia ja tanssijat: Roope Ryöppy
Musiikki: Frank Sinatra: Strangers in the Night (säv. Bert 
Kaempfert, san. Charles Singleton & Eddie Snyder)Richard 
Cheese (cover): Down with the Sickness (säv. & san. Disturbed)

TONTTU
Esiintyjät: Joulun keikkaputki ja Kallion lukion kuoro
Säv. Lyyli Wartiovaara-Kallioniemi 
San. Viktor Rydberg, suom. san. Walter Juva 
Sov. Matias Harju 

BRUREMARSJ FRA VALSOYFJORD
Esiintyjät: Kallion lukion kuoro, Soolo: Minta-Matleena Vanhala
Kuoron johtaja: Markus Sidoroff 
Säv. & san. norjalainen kansansävelmä

VUODEN 2013 KIRJOITUSKILPAILUN PALKINTOJEN JAKO
Palkinnot jakaa rehtori Helena Helenius-Lamminparras.

JJASAL
Tanssijat: Jasmin Backman, Susanna Hällsten, Linda Julin, Anni 
Saikku, Laura Sarvi, Alpi Seppälä ja Sointu Toiskallio
Koreografit: Linda Julin ja Sointu Toiskallio
Musiikki: Beyoncé: Run the World (säv. Major Lazer, san. Terius 
”The-Dream” Nash, Beyoncé Knowles, Wesley Pentz, David 
Taylor, Adidja Palmer & Nick van de Wall), Naughty Boy (ft. 
Sam Smith): La La La (säv. & san. Shahid Khan, Al-Hakam El-
Kaubaisy, Frobisher Mbabazi, Sam Smith, James Napier, James 
Murray, Mustafa Omer & Jonny Coffer), Angel Haze: Werking 
girls (säv. Bespoke composition, san. Angel Haze)
Musiikin miksaus: Julius Kallio

KUN VALOT SAMMUVAT
Teksti ja esitys: Rebecca Mattsoff

UNTAKO?
Tekijät: Mira Valjakka ja Inari Ylinen
Haastateltavat: Mimosa Jaskari, Susanna Seppälä ja Sara 
Vaittinen 
Näyttelijät: Laura Eklund Nhaga ja Kaisla Koski
Kertoja: Vilho Louhivuori

TALVI
Koreografia ja tanssijat: Saila Pönkä ja Amel Sihvonen
Laulu ja piano: Venla Kosonen
Winter (säv. & san. Tori Amos)

HAPPY XMAS (WAR IS OVER)
Esiintyjät: Joulun keikkaputki ja Kallion lukion kuoro
Säv. ja san. John Lennon & Yoko Ono 
Sov. Joulun keikkaputki

Uniolennot: LA1-kurssi
Äänet: Ellen Virman, Valot: Roni Rautavuori
Käsiohjelma: Sampo Harju, Aija Viita 

Ohjaavat opettajat: Matias Harju, Sampo Harju, Emilia 
Lehtinen, Mirva Mäkinen, Kaisa Osola, Markus Sidoroff, Aija 
Viita 

Piirileikit pääkoulun alasalissa heti 
juhlan jälkeen. 
Tule tanssimaan 

Joulun keikkaputken
tahdittamana!

Muutamassa päivässä kaikki on ohi. Esityksen valon-
heittimet sammuvat lopullisesti, viimeiset sävelet   hil-
jenevät ja lava tyhjenee. Fame katoaa, mutta soimaan 
jäävät yhdessä jaettujen hetkien ilo ja voima; niin unel-
moin.
   
               ohjaaja Annemari Untamala

Ihan oikeasti... tää on totta joo! Kesäloman jälkeen tuore 
Fame-cast starttaa maratonin kohti toukokuuta aloitus-
leirillä Helsingin Meriharjussa. Vaikka niihin aikoihin 
tekeminen oli vielä paikoin irrallista,  tie uuteen aamuun, 
nousevaan, oli hyvää vauhtia avautumassa.

OTTEITA KÄSIOHJELMASTA

Tervetuloa New Yorkin esittävien taiteiden lukioon! 
Varsinaiset ja säännölliset tanssi-, laulu- ja teatterihar-
joitukset alkavat lukuvuoden alussa - tavoitteena tehdä 
tunteilla taikaa parhaamme mukaan.

                   näyttelijät

Harjoitteleminen lähti käyntiin aika hitaasti. Treenasim-
me yhden jakson ajan Dancing on the Sidewalkia, ja sit-
ten iski  karu realismi ja meille tuli todella kiire.
   
   bändi

Kurssi on ollut poikkeuksellinen monella tapaa - onhan 
se ensimmäinen tuottajakurssi Kallion lukiossa. Tuotta-
minen on ollut antoisaa ja opettavaista ja opettanut kär-
sivällisyyttä sekä yritteliäisyyttä.

   tuottajat

Keksimme käyttää laatikoita erilaisina lavastuselement-
teinä. Suurin osa kurssista meni laatikoiden kokoami-
seen ja liimaamiseen. Samalla osa meistä rakensi serme-
jä ja pohti, mitä muuta lavalle pitäisi saada.
   lavastajat

Toimimme osittain yhteistyössä lavastusryhmän kanssa. 
Koetimme löytää lavalle pienempiä elementtejä, jotka 
luovat yksityiskohtaisempaa tunnelmaa esimerkiksi kir-
jekuoria ja juomapulloja sekä asusteita.
               rekvisiitta-ryhmä

Suunnittelimme luonteitten perusteella jokaisen rooli-
hahmon vaatetuksen. Tämän pohjalta lähdimme kier-
telemään kauppoja ja ostamaan sopivia vaatteita. Näyt-
telijät sovittivat vaatteita ja teimme niihin tarvittavat 
muutokset.
  
   puvustajat

Julisteen ja käsiohjelman grafiikan toteuttivat 
tuottajat Renja Nurmi ja Wilma Dahlman. 

RN

RN
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Tapahtumia ja toimintaa

LIIKUNNALLINEN LUKUVUOSI

Lukuvuosi 2013-2014 oli Kallion lukiossa varsin liikunnal-
linen ja osittain myös hyvin erityinen. Eduskunta juhli 
valtiopäivien 150-vuotisjuhlavuotta, jonka toteuttami-
seen Kallion lukio myös osallistui: 14.9.2013 ensimmäi-

sistä valtiopäivistä oli kulunut tasan 150 vuotta ja eduskunta juh-
listi tapausta Helsingin päärautatieasemalla järjestetyllä tanssiais-
esityksellä, jonka toteuttivat Kallion lukion opiskelijat. Esitystä oli 
harjoiteltu heti lukukauden alettua ja se huipentui Rautatieaseman 
onnistuneeseen esitykseen.

Syyslukukauden alku oli muutenkin liikunnallinen: koko koulun 
jo perinteeksi muodostunut liikuntailtapäivä järjestettiin syyskuun 
alussa. Opiskelijat saivat valita eri lajeista mieleisensä ja valikoimas-
sa olivat mm. uinti, jalkapallo, pesäpallo, keilaus, kiipeily sekä käve-
ly. Onnistuneen päivän kruunasi hieno syyssää.

Mennyt talvi oli tavanomaista leudompi ja lyhyempi, mutta se ei 
kalliolaisia haitannut. Talviliikuntakurssin ryhmä toteutti onnistu-

Väkeä alkaa kerääntyä köysiaidalla rajatun tilan ym-
pärille Helsingin rautatieaseman aulassa. Varaan 
itselleni heti paikan, sillä haluan nähdä kaiken etu-
rivistä. Sinisissä banderolleissa lukee: "Lakia, työtä, 

rauhaa, valoa: 150 vuotta säännöllistä valtiopäivätoimintaa Suo-
messa."

Yksinäinen turvamies seisoo seinän vieressä alueen takareunal-
la. Oikeassa takanurkassa on tuoleja ja nuottitelineitä orkesteria 
varten. Ihmismassa tilan ympärillä kasvaa. Ilmassa on odotuksen 
tuntua. Jotkut katselijat tuntuvat tietävän, mitä odottaa. Valkosini-
siin univormuntakkeihin sonnustautunut orkesteri saapuu paikal-
leen, asut tuovat hetkeen virallisuuden tuntua.
 
Virittämisen äänet täyttävät aulan ja yhtyvät arkiseen rautatiease-
man hälinään. Kello lyö kohta kolme. Liukuovien takana odottaa 
liuta frakkeihin ja iltapukuihin verhoutuneita Kallion lukion opis-
kelijoita. Orkesteri alkaa soittaa, ja perinteinen  marssimusiikki 
täyttää aseman pauhullaan.
 
Iltapukujen ja frakkien parit kulkevat tilan keskeltä ja eroavat sit-
ten omiksi jonoikseen yhtyäkseen taas keskellä. Juhlavasti pukeu-
tuneet nuoret pyyhkäisevät jaloillaan lattian punaharmaata kiveä 
musiikin tahdissa.

Nyt joukko liikkuu neliskulmaisessa muodostelmassa nyökkäillen 
toisilleen hetkittäin ylevin liikkein. Tanssijoiden kiertäessä yleisön 
editse lukuisissa eri sävyissä loistavat iltapukujen helmat viistävät 
kylmää lattiaa. Tanssijat kumartavat ja niiaavat, saavat taputuk-
sensa.

Musiikki muuttuu iloisemmaksi ja keinuvammaksi. Pyöreässä 
muodostelmassa frakit keinahtelevat välillä sisäpiirissä, sitten taas 
ulkopiirissä. Musiikki vaihtuu taas. Parit loikkivat hienostuneen 
hallitusti pyörivässä piirissä, mustat kiiltävät kengät kopsuvat vie-
nosti permantoa vasten.

Epätavallinen tapahtuma on saanut lisää ihmisiä kerääntymään 
ympärilleen, ikuistamaan kameroillaan palasta vanhanaikaista 
loistoa arjen kiireen keskellä. Tanssijoiden tahti sen kuin kiihtyy, 
jokunen virnistyskin pilkahtaa näkyviin sulaviksi hiottujen liik-
keiden lomassa. Lattiaa koputtavat jalat nousevat jo korkealle il-
maan.

Seuraavaksi korvat täyttää samettinen valssi, näky tuo yhä hieman 
mieleen Linnan juhlat. Iltapuvut pyörähtelevät kepeästi frakkien 
hellässä otteessa. Sykähdyttävä lopetus tuo tälle tanssille yhä suu-
remmat suosionosoitukset, ja frakkien ja iltapukujen parit marssi-
vat ulos köysiaitojen sisältä taputusten ja mahtipontisen musiikin 
saattelemana. Niiden hävittyä orkesteri jää vielä soittamaan mars-
simusiikkia, omistamaan itselleen juhlallisen näytöksen lopetuk-
sen.

Orkesteri kumartaa arvokkaasti ja sitten poistuu. Katsojat lähtevät 
kukin omille teilleen, köysiaita kerätään pois, ja tavanomaiset rau-
tatieaseman äänet valtaavat taas tilan kuin mitään epätavallista ei 
olisi tapahtunutkaan.

   Oskari Pokela

MK

neen liikunnallisen pitkän viikonlopun Himoksen hiihtokeskuk-
sessa tammikuun lopulla. Olosuhteet olivat mitä parhaimmat ja 
tunnelma koko kurssiviikonlopun aikana oli hieno.

Rusettiluistelu Brahen kentällä helmikuun talvisena perjantaina 
liikutti kalliolaisia mukavien jääleikkien merkeissä. Oppilaskun-
nan järjestämä ohjelma ja kuuma mehu toivat lämpöä talviseen 
tapahtumaan.

Toukokuussa oli edessä liikunnallisen lukuvuoden viimeinen 
koitos, Tyttöjen kymppi, joka juostiin Naisten kympin yhteydessä 
toukokuun viimeisenä sunnuntaina. 15 opiskelijatyttöjä ja 5 nais-
opettajaa taivalsi 10 km Helsingin kauniissa maisemissa nauttien 
mahtavasta liikuntatapahtumasta ja tunnelmasta, jonka tuhannet 
reitin varrelle kerääntyneet kannustajat saivat aikaan. Maalissa 
kaikki olivat voittaneet itsensä!
   Alex Bodson

AV

VALTIOPÄIVÄTANSSIT RAUTATIEASEMALLA
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PÄIVÄNAVAUKSET, JOUSTOT 
JA KATSOMUKSELLISET 

TILAISUUDET 

Opiskelijat ovat pitäneet joka aamu päivänavauk-
sen alasalissa. Päivänavauksia on koordinoinut 

lehtori Matias Harju. Päivänavaukset ovat olleet eri 
taideaineisiin liittyviä lyhyitä tuotoksia. 

Kallion seurakunnan pastori Mari Mattsson on pitä-
nyt yhdessä opiskelijoiden kanssa valmistellun päi-
vänavauksen muutaman kerran lukuvuoden aikana. 
Joulu- ja kevätkirkon ohjelma on myös ollut Mari 
Mattsonin ja opiskelijoiden yhdessä suunnittelema. 
Kirkkotilaisuuksien rinnalla ovat olleet et-tilaisuudet. 
Et-tilaisuuksista on vastannut opettaja Ukri Pulliai-
nen yhdessä opiskelijoiden kanssa.

Perjantaisin klo 12-13 on ollut joustotunti. Joustotun-
nilla kouluyhteisö on saanut nauttia opiskelijoiden 
taideproduktioista. Useimmiten joustolla on ollut 
kaksi esitystä: esim. musiikki- ja puheilmaisun esitys 
tai tanssi- ja teatteriesitys.

ASIANTUNTIJA-
VIERAILIJOITA

Koulussamme vieraili lukuvuoden aikana eri alojen asi-
antuntijoita. Psykoterapeutti Leif Berg kävi puhumassa 
kakkosvuosikurssin opiskelijoille 13.12. ro-tunnilla 
aiheesta  kuinka nuori voi itse tukea omaa psyykkistä 
hyvinvointiaan.  Samana päivänä erityisopettaja Sinikka 
Willberg kävi puhumassa abiturienteille rentoutuksen 
merkityksestä ylioppilaskirjoituksiin valmistuttaessa.

Viidennen jakson ro-tunnilla 25.4. järjestettiin toisen 
vuosikurssin opiskelijoille suunnattu luento- ja keskus-
telutilaisuus alasalissa. Tilaisuuden aiheena oli Seksuaa-
lisuus osana ihmistä. Vieraana oli erityistason seksuaali-
terapeutti, psykoterapeutti Maaret Kallio Väestöliitosta. 

 VIHREÄ LIPPU

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

tävän kehityksen ohjelma, jota Kallion lukiossa toteuttaa 
joukko opiskelijoita muutaman opettajan avustuksella. Oh-
jelman tunnuksena toimiva vihreä lippu liehuu koulumme 
pääovella.

Lukuvuonna 2013-2014 Vihreä lippu -ryhmä oli mukana 
suunnittelemassa WWF:n Näytä voimasi -energiakampan-
jatempausta, joka toteutettiin RuutiExpo 2013:n yhteydessä. 
Koulumme edustajat eivät valitettavasti itse päässeet osal-
listumaan tapahtumaan. Pidimme myös aamunavauksen 
ja mittasimme Kallion lukion opettajien ja opiskelijoiden 
ympäristötietämystä syyslukukaudella järjestämässämme 
ympäristövisassa. Kevätlukukaudella uudistimme kou-
lun kierrätysohjeet ja järjestimme Earth Houria tukevan 
Kallio Hour -tapahtuman teemalla ”leimaa itsesi”. Lisäksi 
toteutimme tuttuun tapaan tavaranvaihtopäivät syys- ja 
kevätlukukaudella koeviikon yhteydessä. Vihreä lippu jat-
kaa toimintaansa ympäristöystävällisemmän tulevaisuuden 
puolesta.
    Tuuli Savela

VIESTINTÄTIIMI

Kallion lukion viestintätiimi aloitti toimintansa 12.8.2013 
miettimällä raameja ja vastuualueita työskentelylleen. Tär-

kein tehtäväkokonaisuus oli koulun virallisen Facebook-sivun 
perustaminen ja ylläpitäminen. Tunnelma ensimmäisessä koko-
uksessa oli sopivan kriittinen. Asialistalla olivat muun muassa 
opettajakunnan esittämät huolenaiheet ja toiveet Facebookin käyt-
töön liittyen. Lukuvuonna 2013-2014 viestintätiimin opettajajäse-
ninä toimivat Lasse Ehrnrooth (vetäjä), Eva Havo (jäsen), Tuomas 
Karkamo (jäsen) sekä Kaisa Osola (jäsen). Opettajajäsenten lisäksi 
lukuvuoden aikana Facebook-sivun julkaisujen kanssa auttoivat 
monet opiskelijat. Heistä mainittakoon Nuutti Sinisalo, Henri Sa-
lomaa ja Jessiina Nurmela.

Monivaiheisen suunnittelu-, valmistelu- ja testaustyön jälkeen 
viestintätiimi päätti julkaista Kallion lukion virallisen Facebook-
sivun kaikille yhteisessä aamunavauksessa 19.9.2013. 200 tykkäys-
tä keränneiden avajaisten jälkeen sivulla on julkaistu lukuisia hie-
noja kertomuksia sekä tapahtumia, joista monet mainitaan tämän 
vuosikertomuksen toisissa teksteissä. Sivua seuraavien suosikkei-
na näyttävät olevan muun muassa Improskaba, MU1.6-kurssin 
Kalliolle kukkulalle -flash mob Rautatieasemalla, vanhojen tanssit, 
penkkarit sekä entisten ja nykyisten kalliolaisten edesottamukset 
maailmalla.

Monien riemastuttavien ja koskettavien uutisten lisäksi viestintä-
tiimi otti kantaa myös Suomen valtion kehysriihestä syntyneeseen 
keskusteluun. Pyysimme 17.3. Kallion lukion nykyisiä opiskelijoi-
ta, alumneja ja yhteistyötahoja kommentoimaan omasta näkökul-
mastaan Kallion lukion vaikutusta heidän elämäänsä. Vastaukset 
ovat kannustavia ja osoittavat omalta osaltaan, kuinka ainutlaa-
tuinen koulu Kallion lukio on. Näiden kirjallisten kannanottojen 
ohella opiskelijamme olivat mukana erityislukioiden yhteisessä 
mielenosoituksessa 21.3.2014. Myös tästä kerroimme Facebook-
sivullamme.

Tätä tekstiä kirjoittaessa moni odottaa lukuvuoden isoja tapahtu-
mia: Fame, KallioFest ja tietysti kevään ylioppilasjuhlat. Näissäkin 
viestintätiimi aikoo olla läsnä. Laajemmin tarkastellen Kallion 
lukiossa toimiva tai lukiosta kiinnostunut henkilö on Facebook-
sivun kautta todennäköisesti saanut uusia näkökulmia ja kenties 
myös ideoita tuleviin opintoihin ja haasteisiin. Viestintätiimillä 
on omat tavoitteensa tulevaisuuden varalle. Suunnittelemme niitä 
yhdessä loppulukuvuoden. Tässä vaiheessa haluan kiittää omasta 
puolestani koko viestintätiimiä, rehtoria, opiskelijoita sekä muita 
yhteistyökumppaneita viestintätiimin ensimmäisen toimintavuo-
den tukemisesta ja toteuttamisesta.
          
  Lasse Ehrnrooth 
 Joonatan Huang ja Anna Kiviniemi mittaamassa ruokalan meluta-

soa fysiikan kolmoskurssia varten. Melun keskiarvo 65,6 dB.

MJ

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

Carolina Mobaracin kuvakollaasi päivänavauksista. 
Kuvat Wilma Dahlman ja Mirva Tyystälä.
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Kallion lukion matematiikan opetusta uu-
distettiin lukuvuonna 2013-2014. Uutta 
yksilökeskeiseen pedagogiikkaan perus-
tuvaa opetusmetodia oltiin kokeiltu pieni-

muotoisesti jo edellisenä keväänä ja nyt se päätettiin 
ottaa käyttöön kaikilla 1. vuosikurssin matematiikan 
kursseilla.

Perinteisen luentomallisen opetuksen suurin ongel-
ma lienee siinä, että opettajan johdolla viedään koko 
luokkaa eteenpäin samalla vauhdilla huomioimatta 
lainkaan yksilöiden välisiä eroja tai aiemmin opittuja 
taitoja. Käytännössä tämä johtaa siihen, että nopeim-
min asioita omaksuvat opiskelijat turhautuvat liian hi-
taaseen etenemiseen, kun taas hitaamman etenemisen 
puolesta liputtavat eivät pysy opetuksessa mukana.

Uuden yksilökeskeisen pedagogiikan perusajatus on, 
että opiskelija etenee asiasta seuraavaan siinä vai-
heessa, kun hän itse on siihen valmis. Matematiikka 
perustuu vahvasti kumulatiiviseen oppimiseen, eikä 
ole tarkoituksenmukaista edetä uuteen asiaan, jos sii-
hen ei itse ole vielä valmis. Opiskelijat tulevat myös 
konkreettisemmin tietoisiksi työnteon merkityksestä 
oppimisprosessissa ja lähes jokainen tulee laskeneeksi 
enemmän laskuja aikaisempaan verrattuna. Matema-
tiikan oppimisen lisäksi kehittyvät myös ryhmätyös-
kentelytaidot.

UUSIA TUULIA 
LUKUAINEIDEN OPETUKSESSA

Käytännössä oppitunneilla uudistus näkyy siten, että 
yhteistä luento-opetusta annetaan vain valituista ai-
heista. Jokaisella on kurssikohtainen tehtäväluettelo, 
jossa tehtävät on jaoteltu kolmeen eri vaikeustasoon. 
Tavoitteidensa pohjalta opiskelijat suunnittelevat itse 
opinnoissa etenemisensä ja tekemiensä tehtävien mää-
rän. Opiskelijat työskentelevät tunneilla pienryhmissä 
ja ratkovat tehtäviä toisiaan auttaen. Opettaja sukkuloi 
ryhmien välillä ja opettaa henkilökohtaisesti opiskeli-
jaa tai pienryhmää.

Tähän mennessä saatujen tulosten perusteella näyttäi-
si siltä, että uuden opetusmetodin myötä opiskelijoi-
den valmius matematiikan tehtävien ratkomiseen on 
parantunut. Opiskelijat pystyvät pitkäjänteisempään 
työskentelyyn, mikä näkyy hylättyjen arvosanojen 
määrän laskuna sekä pitkästä matematiikasta lyhyeen 
vaihtaneiden opiskelijoiden vähentymisenä.

Kehitystyö matematiikan opetuksen suhteen ei ole 
millään muotoa valmis. Eikä tietenkään ole olemassa-
kaan vain yhtä oikeaa tapaa opettaa. Silti meistä ma-
tematiikan opettajista tuntuu, että nyt on otettu askel 
oikeaan suuntaan. Kehitystyömme opetusmetodien 
parissa jatkuu ja kokemusten karttuessa opimme koko 
ajan lisää.  
 
 Tuomas Karkamo ja Ulla Mäkilä

MATEMATIIKAN OPETUSTA 
UUDISTETTIIN

MT SL

Ilmiöpohjainen lähestymistapa oppimiseen pyrkii kaata-
maan rajoja oppiaineiden väliltä ja lähestymään kokonais-
valtaisemmin todellisen maailman ilmiöitä. Kuluneen luku-
vuoden 5. jaksossa kaikissa helsinkiläisissä lukioissa kokeil-

tiin ilmiöpohjaista oppimista. Kalliossa ilmiöksi valittiin Stadi ja 
ilmiöpohjaisuutta toteutettiin neljällä kurssilla.

Kulttuurimaantieteen kurssilla (GE2) lähdettiin aikamatkalle 
Stadiin: Ensimmäiset alueelle tulijat jääkauden jälkeen eivät tien-
neet tulleensa Stadiin, mutta he löysivät asuinpaikan nykyisen 
Malminkartanon läheltä rannikolta. Kallio oli tuolloin vain pieni 
luoto meressä. Rannikko tarjosi syötäväksi monenlaista riistaa: 
hylkeitä, hirviä ja peuroja. Maanviljely alkoi tuhansia vuosia sit-
ten ja Viikin koetilalla vierailulla näimme, että keskellä kaupunkia 
viljellään edelleen! Kallio oli vielä 150 vuotta sitten pelkkä kallio, 
kun Pitkänsillan pohjoispuolella tehtaat alkoivat tupruttaa savua 
piipuistaan. Tehtaat houkuttivat maaseudun nuoria muuttamaan 
työn perässä kaupunkiin. Kalliosta kasvoi tiheästi asuttu työväen 
kaupunginosa. Muuttoliikkeen ansiosta stadin alueen asutus on 
kasvanut muutamasta sadasta nykyisiin metropolimittoihin. Alu-
eella on puhuttu suomen ja ruotsin lisäksi lukuisia kieliä, nykyään 
150 kieltä. Vierailimme Kaarlenkadun vastaanottokeskuksessa, 
jossa afganistanilainen Ibrahim kertoi oman tarinansa. Hän ei 
halua olla toimettomana vaan työskentelee vapaaehtoisena kolme 
päivää viikossa vanhustentalossa. Muutos on ainoa pysyvä teki-
jä Stadissa. Yhtenä kurssitehtävänä oli suunnitella tulevaisuuden 
Stadia. Apua suunnittelutyöhön saimme Helsingin kaupunki-
suunnitteluvirastolta. 

Suomen historian kurssilla (HI4)  tarkasteltiin Stadia Suomen 
pääkaupunkina ja politiikan tekemisen näyttämönä. Kansakun-
nan kriisikohdat, sodat ja konfliktit ovat näkyneet pääkaupungin 
arjessa mm. vuonna 1918 saksalaissotilaiden vyöryessä punaisten 
hallussa olleeseen kaupunkiin ja valloittaen sen, lapuanliikkeen 
järjestäessä talonpoikaismarssin Helsinkiin ja talvisodan ensim-
mäisenä päivänä pommien pudotessa keskustaan ja surmaten 
töihin ja kouluihin kiirehtiviä kaupunkilaisia. Kaupunginmuseon 
näyttely 3 yön ihme syvensi käsitystämme jatkosodan lopussa Hel-
sinkiä moukaroineista suurpommituksista, jotka kuitenkin pää-
osin saatiin torjuttua. Pula-ajan päättyessä kaupunki oli olympia-
laisten isäntänä ja 1975 maailman poliittiset johtajat kokoontuivat 
ETYK-kokoukseen Finlandia-talolle.

Suomen kirjallisuuden historia -kurssilla (AI6) nostettiin koros-
tetusti esiin helsinkiläisiä kirjailijoita ja kerrottiin heidän taustas-
taan ja tuotannostaan. Stadin slangia käsiteltiin kieli ja identiteetti 
-teeman yhteydessä yhtenä Suomen aluekielistä. Lisäksi vierailulla 
Kotimaisten kielten keskukseen tutustuttiin Helsingin paikanni-
miin. 

Oppiainerajat ylittävä, todellisuutta tutkiva ja erilaisia ilmiöitä jä-
sentävä työskentelytapa on aina ollut osa taide- ja ilmaisutaitoai-
neiden opetusta, vaikka nimi ilmiöpohjainen oppiminen on uutta. 
Myös integraatiomahdollisuutta erityistehtäväaineiden ja lukuai-
neiden välillä on Kalliossa toteutettu vuosien varrella lukuisissa 
eri yhteyksissä. Ilmiöpohjaisessa kurssikokonaisuudessa ilmai-
sutaitoaineista mukana oli Elokuvakurssi (ME4), jolla opiskelijat 
tekivät dokumenttielokuvia Stadista.

             Sari Laurila, Niina Väntänen, Jaana Salo ja Emilia Lehtinen

Kulttuurimaantieteen opiskelijat tutustumassa kantakaupungin 
ainoaan tehtaaseen, Meiran kahvipaahtimoon. Paahtimonjohtaja 
Patrik Lindholm kertoo kahvipaahtimon toiminnasta.

Opiskelijat ahkeroivat matematiikan tunnilla, ja 
taustalla myhäilee tyytyväinen matematiikan lehtori 
Tuomas Karkamo.
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STUDIA GENERALIA 
KANSALAISYHTEISKUNTA 150 v. LIVE 1.0 -KLUBI

Lukuvuoden Studia generalia -haastattelut ovat juhlis-
taneet suomalaisen demokratian 150. juhlavuotta. Stu-
diaryhmä toteutti yhteensä kolme haastattelua, jotka 
pohtivat demokratian toteutumista Suomessa ja sen 

merkitystä eri näkökulmista. Mukana ryhmässä ovat olleet Tua 
Holappa, Mirva Karkinen, Alli Wartiovaara, Kanerva Päällysaho, 
Ruut Kuosmanen, Osiiris Kontio, Otto Henriksson ja Heta Lampi-
nen. Perinteisesti Riitta Kulmasen vetämä ryhmä koki uusia tuulia 
lukuvuoden viimeisessä Studiassa, kun ryhmää tuli väliaikaisesti 
johtamaan Jari Aalto.

Ensimmäinen Studia-tilaisuus pidettiin syyskuun alussa 4.9, ja sitä 
alettiin suunnitella jo kesällä. Tilaisuus käsitteli sananvapauden 
tilaa ja merkitystä tämän päivän Suomessa sekä erityisesti medi-
an roolia sananvapauden ylläpitäjänä. Haastateltavina oli kolme 
suomalaisen median vaikuttajaa: Helsingin Sanomien päätoimitta-
ja Riikka Venäläinen, Ylen uutistoiminnan vastaava päätoimittaja 
Atte Jääskeläinen sekä Voima-lehden päätoimittaja Jari Hanska. 
Keskustelussa kuultiin mielenkiintoisia kantoja median tehtäviin 
liittyen, ja päästiin jopa todistamaan, kun Hesari ja Yle sopivat 
lopettavansa keskinäisen nahistelunsa. Alli ja Heta toimivat haas-
tattelijoina.

Seuraavan Studian aihe oli ”Ihmisoikeudet Suomessa”. Vieraina 
11.11. järjestetyssä tilaisuudessa olivat ihmisoikeusjuristi Markku 
Fredman, Amnesty Internationalin toiminnanjohtaja Frank Jo-
hansson ja Ihmisoikeusliiton tutkimuspäällikkö Milla Aaltonen. 
Mirvan ja Kanervan johtaman keskustelun lomassa kuultiin studi-

aryhmän esittämänä tarinoita, joita Ihmisoikeusliitto oli kerännyt 
Suomessa asuvien etnisten vähemmistöjen edustajilta. Keskustelu 
antoi paljon uutta tietoa: se sai ymmärtämään, että Suomessakin 
tapahtuu edelleen monia ihmisoikeusrikkomuksia. 

Vuoden viimeisessä Studiassa ”Kirkon kasvot” (8.4.) tarkasteltiin 
uskonnon merkitystä suomalaisessa yhteiskunnassa ja demokra-
tian toteutumista uskonnollisissa yhteisöissä. Mietimme pitkään, 
ketä kutsuisimme vieraiksi, sillä halusimme saada aikaan mah-
dollisimman hedelmällistä keskustelua. Lopulta saimme haasta-
teltaviksi tilaisuuteen Helsingin piispan Irja Askolan, ortodoksi-
pappi Isä Heikki Huttusen sekä kirjailijan ja katolisen kirkon 
jäsenen Antti Nylénin. Mirvan ja Allin vetämässä keskustelussa 
tuli esiin sekä kristillisten kirkkojen erilaisuuksia ja samankaltai-
suuksia että haastateltavien omia mielipiteitä. Kenties elävimmin 
mieleen jäi eräs Nylénin näpäytys: ”Luterilaiseen kirkkoon kuu-
luminen on kuin Aku Ankan tilaaminen.” 

Kulunut lukuvuosi on tuonut studiatiimille mukanaan niin 
mielenkiintoisia keskusteluja, paniikintäyteisiä minuutteja (kun 
haastateltavat ovat saapuneet ja kaikkia kysymyskortteja ei ole 
vielä saatu valmiiksi), kuin monia hauskoja hetkiäkin. Se on to-
tuttanut koko ryhmän niihin ihmetteleviin katseisiin, joita saa 
kiitäessään tarjotin kädessä ruokailusta portaita alas neukkariin 
kokoukseen, ja siihen kysymykseen, joka edeltää jokaisen haas-
tattelun kokoamista: ”Kuka ottaa kahvia?”

   Alli Wartiovaara
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Kylmä kevätilta jää taa, kun astun ovesta sisään lämpi-
mään Allotriaan. Puheensorina on täyttänyt ravinto-
lan, ja tähyilen vilkkaasti tuttuja kasvoja sen perältä, 
tuloksetta. Olen tullut ensimmäisten katsojien jou-

kossa, joten kävelen pöydän ääreen ja jätän takkini roikkumaan 
tuolin selkänojalle, ennen kuin palaan myyntipöydän luo jutellen 
hilpeästi sen ympärillä hyörivälle miehelle. Tilaan itselleni teen 
tasapainottamaan mukavasti kylmää kevätiltaa.

Tiedätte varmasti sen tunteen, kun ympärillä on paljon mukavia 
ihmisiä ja käsissäsi lämmin kuppi kuumaa.  Minä ainakin tiedän, 
enkä jättäisi kovinkaan usein tilaisuutta viettää aikaa ystävien ja 
tuttavien kanssa pois. Lämmin tunne, jonka tee ja ilmapiiri olivat 
yhteistyöllä kasvattaneet sisääni, riemuitsi kellon lyödessä seitse-
män.

Istun paikallani. Ilta on jo pitkällä, kello on miltei kahdeksan 
ja viimeiset pianonsoinnut haihtuvat taustalla. Nojaudun taak-
sepäin tuolissani ja vilkaisen ihmisiin ympärilläni yhtyen tapu-
tuksiin. Päässäni pyörivät yhä illan aikana esitetyt novellit, runot 
ja musiikkiesitykset. Ilta on kulunut liian nopeasti, voisin istua 
paikallani eläen sen uudestaan vaikka kuinka monesti. Ei alituista 
kiireen tunnetta, ei halua palata kotiin vällyjen alle unohtamaan 
päivän tapahtumat. Tunnen itseni rentoutuneeksi ensimmäistä 
kertaa pitkään aikaan.

Teeni oli kestänyt vain kaksi esitystä ennen katoamistaan vatsaa-
ni, mutta illan tunnelma korvasi sen antaman lämmön kolmin-

Live 1.0 -klubi perustettiin syksyllä 2011 aree-
naksi nuorille taiteilijoille ja nuorelle yleisölle. 
Kallion lukio on tuottanut Liveä yhteistyössä 
Musiikkiteatteri Kapsäkin, Pop & Jazz Konser-
vatorion ja Sibelius-lukion kanssa. Klubin koti-
paikkana on toiminut kaikki vuodet Ravintola 
Allotria Hämeentie 68:ssa. Lukuvuonna 2013–
2014  järjestettiin yhteensä kahdeksan klubi-
iltaa: neljä syksyllä ja neljä keväällä. Kaikkiin 
iltoihin oli vapaa pääsy. Kaikki illat olivat ikä-
rajattomia. Pop & Jazz Konservatorio ja Sibe-
lius-lukio toivat klubille villin kirjon musiik-
kia. Kallio tarjosi musiikin lisäksi stand upia, 
räppiä ja lavarunoutta. Live 1.0 -klubi päättyy 
keväällä 2014. Kiitos kaikista illoista, Sibis, Pop 
& Jazz, Kapsäkki, Alloria, parhaat esiintyjät ja 
paras yleisö! Oli lämmintä ja rikasta.
   
   Kaisa Osola

kertaisesti. Olin lähteä kotiin ulsteri olkapäilläni, en enää koskaan 
pue villakangastakkia Live-klubi -iltana!

    Aliisa Pulkkinen

LP

Ortodoksipappi Isä Heikki Huttunen, kirjailija ja katolisen kirkon 
jäsen Antti Nylén sekä Helsingin piispa Irja Askola Alli Wartiovaa-
ran ja Mirva Karkisen haastatteltavana

Yleisökuva maaliskuun Live 1.0. -klubista.
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DEUTSCH SPRACHDIPLOM

Kallion lukion rehtori Helena Helenius-Lamminparras 
ja saksan kielen lehtori Hanna Saari ottivat saksan 

kielen opiskelijoiden kanssa juhlallisesti vastaan Deutsch 
Sprachdiplom (Saksan kielidiplomi) -statukseen sekä Pasch-
Netz –verkostoon liittymisen kunniaksi luovutetun Pasch-
muistolaatan 8.5.2014. Muistolaatan ojensivat  kulttuuri-
asiainhoitaja Mareike Geipel Saksan suurlähetystöstä sekä 
Saksan ulkomaankoulujen keskusviraston lähettämä saksan 
kielen aineneuvoja Helga Fichtner. Kallion lukio tarjoaa 
Saksan kielidiplomiin liittyvän kurssin kampuskurssina, jota 
voivat valita Kallion lukiolaisten lisäksi Alppilan lukion, Itä-
keskuksen lukion ja Helsingin kuvataidelukion opiskelijat. 
Kielidiplomin suoritti tänä lukuvuonna 6 opiskelijaa. Ensi 
lukuvuonna on kurssille ilmoittautuneita yhteensä 15. Il-
moittautuneita on kaikista neljästä koulusta.

VAIHTO-OPPILAAT KALLIOSSA

Tänä lukuvuonna Kalliossa opiskeli yhteensä 
neljä vaihto-oppilasta. Cyrille Dubois (Rans-
ka) ja Nicolás Sobarzo Gajardo (Chile) opis-
kelivat Kalliossa koko lukuvuoden. Lisävah-
vistusta saatiin Slovakiasta 4. ja 5. jaksoon, 
jolloin Martina Seresova aloitti opintonsa. 
Joukko täydentyi 5. jaksossa espanjalaisella 
Sergio Villalba Martinilla.

 

Opinto-ohjauksen soveltava Jatko-opinnot ulkomailla -kurssi 
huipentui huhti-toukokuun taitteessa Skotlantiin suuntau-

tuneeseen opintomatkaan. Kurssi toteutettiin kampuskurssina ja 
sille osallistui yhteensä 14 opiskelijaa Kalliosta, Kuvataidelukios-
ta sekä Itäkeskuksen lukiosta. Ohjelma oli tiivis ja antoisa tutus-
tuessamme viidessä päivässä Skotlannin kolmeen suurimpaan 
kaupunkiin (Glasgow, Edinburgh ja Aberdeen) ja niiden yliopis-
tojen tarjoamiin opiskelumahdollisuuksiin. Ohjelma sisälsi sekä 
virallisia esittelyjä yliopiston henkilökunnan toimesta että epävi-
rallisempia kokemustenjakohetkiä suomalaisten opiskelijoiden 
kanssa. Vapunaattoa juhlistimme Glasgow’ssa illastaen KYYRYn 
tukemana vanhojen kalliolaisten kanssa. Kurssin vetäjänä toimi 
opinto-ohjaaja Sampo Harju.

   Sampo Harju

Ykköskampuksen holokaustikurssille osallistui 30 opiskeli-
jaa Kallion lukiosta ja Kuvataidelukiosta. Ohjelmaan kuu-

lui mm. vierailu Mustalaisten holokausti –näyttelyyn, Helsingin 
synagogaan ja juutalaiseen kouluun sekä FT Oula Silvennoisen 
asiantuntijaluento. Opintomatkalla Puolaan Auschwitzin mu-
seoon ja Krakovaan perehdyttiin synkän historian lisäksi elä-
vään nykypäivän juutalaiskulttuuriin. Autenttisiin paikkoihin 
tutustuminen yhdisti vaikeaan historian aiheeseen elämyksel-
listä, tunteisiin vetoavaa ja tiedollista prosessointia, joka jättää 
pysyvän jäljen. Opiskelijat nauttivat vierailusta krakovalaiseen 
lukioon, jossa he seurasivat opetusta, tapasivat paikallisia opis-
kelijoita ja kuulivat millaista historianopetusta tarjotaan toises-
sa EU-maassa.
   
  Niina Väntänen ja Anne Mattsson

Saksan kielen lehtori Hanna Saari opettaa kampuskursseja. Kuva 
on otettu 29.4. Tämä saksan tunti opetettiin videoneuvottelulaittei-
den kautta. Tunnilla oli opiskelijoita Alppilan lukiosta ja Helsingin 
kuvataidelukiosta.  Kaksi opiskelijaa opiskeli tämän saksan tunnin 
kotoa käsin.

Ruotsin suullisten kurssien (RUB6.2 ja RUB6.4) opiskelijat kävivät 
Kallion kirjastossa ja Åshöjdens grundskolanissa lukemassa Tove 
Janssonin juhlavuoden innoittamana Muumi-satuja. Kallion kir-
jaston Satulinnassa Maare Arffman, Hilma Kotkaniemi, Jessiina 
Nurmela ja Ruut Rinnekangas.

TH

Vaihto-oppilaat Martina Seresova Slovakiasta ja Sergio Villalba 
Espanjasta suunnittelevat kahvilaa Kallion kaupunginosaan kuva-
taiteen 2. kurssilla. Suunnitelmista rakennettiin pienoismallit, jotka  
laitettiin esille näyttelyyn koulun tiloissa.

HH-L

Kulttuuriasiainhoitaja Mareike Geipel Saksan suurlähetystöstä 
(keskellä vasemmalla) sekä Saksan ulkomaankoulujen keskusviras-
ton lähettämä saksan kielen aineneuvoja Helga Fichtner (Geipelin 
takana).

OK

SKAV

Birkenaun parakit Puolassa

Kalliolaiset maailmalla

NV
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Itsensä kanssa sinuksi tuleminen vaatii meiltä kaikilta aikaa 
ja ajatusta tutustua itseemme. Tämä edellyttää kärsivälli-
syyttä ja ymmärrystä, mutta onneksi on taide, joka voi li-
sätä voimaa ja hyväksyntää niin itseämme kuin muitakin 

kohtaan. Ulkopuolinen tai sisäinen rajoite, esimerkiksi vamma tai 
sairaus, voi tehdä itsensä hyväksymisestä vaikeaa, mutta kirjalli-
suuden ja taiteen avulla löytää itsestään kykyjä ja voimaa, joiden 
avulla näkee oman erilaisuutensa puutteen sijasta voimavarana. 
   Kirjailijoilla Christy Brown, Helen Keller ja Saima Harmaja 
sekä taidemaalareilla Frida Kahlo ja Helene Schjerfbeck oli kai-
killa oma poikkeavuutensa. Irlantilainen Brown syntyi CP-vam-
maisena. Hän tarvitsi apua kaikissa arkisissa toimissa. Elämänsä 
ensimmäisinä vuosina Brown ei saanut minkäänlaista yhteyttä 
ulkomaailmaan. Vain vasemmalla jalallaan hän oppi pikkuhiljaa 
ilmaisemaan itseään, kun oppi maalaamaan jalallaan. ”Kun äiti 
pani minulle kengät tai sukat, minusta tuntui samalta kuin nor-
maalista ihmisestä tuntuisi jos hänen kätensä olisi sidottu selän 
taakse.” (Vasen jalkani/ Brown, Christy) Myöhemmin Brown oppi 
myös kirjoittamaan. Ilman vasenta jalkaansa Brownilla ei olisi ol-
lut mahdollisuutta murtaa mielensä vakaita kiviseiniä, jotka vam-
ma oli rakentanut. 
    Myös minulla, helsinkiläisellä abiturienttitytöllä, on oma poik-
keavuuteni: liian aikaisen syntymäni takia jalkateräni kääntyvät 
kävellessä sisäänpäin, koska jaloissani on jäykkyyttä. Etenkin nuo-
rempana tunsin itseni todella erilaiseksi kuin muut – olin muita 
hitaampi, jäin usein jälkeen.

O
M

IN
 JA

LO
IN

Kallion lukion väittelykilpailu pidettiin marraskuussa 2013. 
Väittelykilpailun voittivat Heini Apajainen ja Rebecca Matt-

soff. Tiiviin finaalin toinen pari oli Benjamin Pitkänen ja Eetu So-
panen. Väittelykilpailun raatiin kuuluivat Kallion lukion opiskelija 
Anni Ihlberg, opinto-ohjaaja Sampo Harju sekä koulun ulkopuo-
linen asiantuntija, filosofian ja psykologian opettaja, kolumnisti, 
kirjailija Arno Kotro.

Kallion lukion perinteinen puhekilpailu pidettiin tammikuussa 
2014. Valmistelluista puheista ja ex tempore -puheista rakentu-
neen kilpailun voitti Rebecca Mattsoff. Toisen palkinnon sai Maija 
Koivistoinen. Yleisöäänestyksen voitti Rosa Sievers. Puhekilpailun 
raatiin kuuluivat Kallion lukion rehtori Helena Helenius-Lammin-
parras, opiskelija Niklas Baarman, kirjallisen ilmaisun lehtori Eva 
Havo sekä koulun ulkopuolinen asiantuntija, teologian tohtori, 
puhetaidon kouluttaja, kirjailija Juhana Torkki. 

Kallion lukion ympäristöraadin järjestämä tietovisa pidettiin en-
simmäistä kertaa syksyllä 2013. Vastakkain olivat opettajien ja op-
pilaiden joukkueet. Opettajista olivat kisaamassa luonnontieteiden 
opettajat Liisa Rantamäki ja Sari Laurila sekä median ja puheil-
maisun lehtori Kaisa Osola. Oppilaita olivat edustamassa Laura 
Eklund Nhaga, Nuutti Sinisalo ja Aurora Misikangas. Tietovisan 
voitti opettajien joukkue.

Perinteeksi muodostunut Kallion lukion tanssi-battle järjestettiin 
lokakuussa 2013. Battleen osallistui 12 tanssijaa. Aluksi kilpailijat 
esittelivät itsensä lyhyillä esityksillä, minkä jälkeen he tanssivat 
yksi vastaan yksi -battlet. Tuomareina olivat Rebecca Mattsoff, Os-
kar Ngimbi ja Amel Sihvonen. Tanssi-battlen voitti ensimmäisen 
vuosikurssin opiskelija Siiri Korkeamäki, ja toiseksi tuli Saila Pön-
kä toiselta vuosikurssilta.

Kallion lukion rap-battle järjestettiin marraskuussa 2013. Finaalis-
sa kohtasivat Vanha Kettu (Ilmari Järvenpää) ja Coolmane (Kaar-
lo Kulmanen). Kolmen tiukan erän jälkeen voittajaksi selviytyi 

huutoäänestyksellä Kaarlo ”Coolmane” Kulmanen. Rap-battlen 
tuomaristoon kuuluivat vuoden 2012 voittaja Anna Eklund sekä 
rap-artistit Tuuttimörkö ja DJ Kridlokk.

Kallion lukion Improskaba pidettiin huhtikuussa 2014. Kilpai-
luun osallistui seitsemän joukkuetta, joista skaban voitti impro-
joukkue Lieventävät asianhaarat a.k.a Jessiina Nurmela, Sara 
Vaittinen ja Aliisa Karjalainen. Idea Kallion lukion omasta imp-
rovisaatiokilpailusta sai alkunsa vuosi sitten Pietu Wikströmin ja 
Wenla Reimaluodon toimesta. Vuoden 2014 improskaban jär-
jestelyistä vastasi viime vuoden voittajajoukkue Laulavat talon-
miehet. Tapahtuman juonsivat Laulaviin talonmiehiin lukeutuvat 
Otto Henriksson ja Miko Jaakkola, ja arvovaltaisen tuomariston 
muodostivat kolmannen Laulavan talonmiehen Minea Långin li-
säksi teatteriopettaja ja näyttelijä Tuukka Tiihonen, improryhmä 
Kolinan jäsen Antto Hinkkanen sekä bonustuomarina Kallion 
lukion oppilas Johannes Mäkinen. Kilpailun tehtävien musiikista 
vastasi Toomas Keski-Säntti.

Ensimmäisen vuosikurssin opiskelija Viviana Irving voitti Fin-
nish-British Societyn järjestämässä valtakunnallisessa kirjoitus-
kilpailussa toisen palkinnon. Kilpailukieli oli englanti, ja kilpai-
luun saivat osallistua vuonna 2013 lukio-opiskelun aloittaneet 
opiskelijat.

Suomen ruotsinopettajien ja Kulturkontakt Nordenin järjestä-
män valtakunnallisen lukion 2. vuosikurssin ruotsin kielen kir-
joituskilpailun sarjassa keskipitkä oppimäärä kolmannen palkin-
non sai Anna Norros.

Onnea Vivianalle ja kaikille muillekin talven skaboissa, battleissa 
ja kilpailuissa menestyneille!

Skabat, battlet, voittajat
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    Nykyisin oma fyysinen poikkeavuuteni ei hallitse elämääni enää 
yhtä vahvasti. Brownille toimiva vasen jalka oli ”pelastus”, minun 
vasen jalkateräni puolestaan kääntyy kävellessä oikeaa voimak-
kaammin sisäänpäin. Tämä on vahvistanut erilaisuuden kokemus-
tani: kaikkien muiden jalkaterät menevät kävellessä suoraan, ja 
heillä on jaloissaan kauniit korkokengät.
    Ikäiseni runoilija Saima Harmaja, joka sairasti suurimman osan 
elämästään tuberkuloosia ja kamppaili masennuksen kanssa, avasi 
tuntojaan kirjoittamalla päiväkirjaa ja runoja. Hän sanallisti tun-
teitaan ja sai lohtua ruumiinsa ja mielensä kipuihin. ”Miten yksin-
kertaisesti riutuisin ilman kynää ja paperia” (Kootut runot sekä ru-
noilijakehitys päiväkirjojen ja kirjeiden valossa /Harmaja, Saima), 
sairauden jo kovin haurastuttama Harmaja sanoi.
  Taide antaa mahdollisuuden tarkastella tunteita ja ajatuksia hiu-
kan etäämmältä, kivun ja sairauden tuolta puolen.  Kun kirjoittaa 
havaintonsa, tunteensa ja ajatuksensa, ne eivät enää tunnu niin 
isoilta ja haavoittavilta, vaan niihin saa etäisyyttä, niitä pystyy kä-
sittelemään paremmin.
    Näin teki myös kuurosokea kirjailija Helen Keller. Kynästä tuli 
hänelle avain maailmaan ja silta muiden ihmisten ja omien ajatus-
tensa luokse. Kynä antoi hänelle ihmisten maailman ja mahdolli-
suuden luoda uutta sekä purkaa lukkiutuneen mielen ahdistusta.
Kivulle ja ahdistukselle voi sanojen sijaan antaa myös värit ja muo-
dot. Meksikolaiselle Frida Kahlolle ahdistus oli yhtä kuin fyysinen 
kärsimys. Hän joutui nuorena onnettomuuteen ja taisteli koko 
elämänsä ajan kipuja vastaan.  Hänen kärsimyksensä loi hänen 
taiteensa, koska hän ammensi maalauksiensa aiheita omista ko-
kemuksistaan ja lievitti kärsimyksen tuomaa tuskaa maalaamalla. 
Samoin teki myös taidemaalari Helene Schjerfbeck, joka satutti it-
sensä portaissa neljävuotiaana. Myös Schjerfbeckille maalaaminen 
oli tapa tulla nähdyksi ja kuulluksi.
    Oikeastaan kaikki nämä taiteilijat olivat jollain tavalla hyvin 
yksin. Fyysinen kipu ja vamma piirsivät yksinäisyyden rajat – se, 
miten yksinäisyys manifestoitui, vaihteli. Brown eli täysin omissa 
maailmoissaan, koska vammansa takia hän ei pystynyt kommuni-
koimaan ulkomaailman kanssa. Saima Harmajalle yksinäisyys oli 
sairauden aiheuttamaa – yksinäisyyttä eristyksissä muista omas-
sa huoneessaan, parantolassa, ja myös syvässä kokemuksessa sii-
tä, että itsen ja muiden välillä oli syvä ymmärtämättömyys. Hän 
kirjoitti sairasvuoteelta veljelleen: ”Toivon, että tämä yksinäisyys 
synnyttäisi runoja, niistä olisi sanomattomasti seuraa.”
    Kirjallisuus ja taide voivat antaa elämään sisältöä ja merkitystä. 
Helen Keller on tästä hyvä esimerkki, koska hän joutui luomaan 
täysin oman maailmansa. Kirjoittamisen avulla hän rakensi omia 
sisäisiä maailmojaan ja sai näin auki kommunikaation muiden 
ihmisten kanssa ja käsityksen näkevien ja kuulevien maailmasta. 
”Koska monenlaiset esteet rajoittavat kaikilta tahoilta elämääni, 
minun oli tähyiltävä kirjojen kansien lomista uutisia maailmas-
ta, joka oli omani ulkopuolella.” (Elämäni tarina / Keller, Helen) 
Myös Frida Kahlo sanoi maalaavansa omaa todellisuuttaan. Se nä-
kyy kirkkaasti hänen omakuvissaan. Helene Schjerfbeckin minän 
sanotaan muodostuneen ” -- pelosta ja yksinäisyydestä , lumihiu-
taleiden rauhasta… kivunhuudoista joita ei aina kuultu,--”. ”Yksi-

näisyydessä ihmiseen puhkeaa sitkeys, laumasta jälkeen jääneen 
suden kärsivällisyys. Aivot työskentelevät epänormaalilla kapasi-
teetilla. Aistit terävöityvät.” (Helene / Liehu, Rakel) Kaikki nämä 
taiteilijat joutuivat olemaan ja elämään vamman tai sairauden 
kanssa päivittäin, se oli läsnä koko ajan. Kipu oli läsnä alati, ja se 
määritteli paljolti sitä, mitä he kirjoittivat tai maalasivat. ”Minun 
on purettava tunteeni, muuten tukehdun.” (Kootut runot sekä ru-
noilijakehitys päiväkirjojen ja kirjeiden valossa /Harmaja, Saima)
    Mainitsemani taiteilijat kohtasivat vammansa ja sairautensa 
taiteen avulla.  He työstivät omia kipeitä kokemuksiaan kirjoitta-
malla ja maalaamalla. Vammautuneet tai kroonisesti sairastuneet 
ihmiset joutuvat katsomaan elämäänsä toisenlaisesta näkökul-
masta kuin muut. Christy Brown, Helen Keller, Saima Harmaja, 
Frida Kahlo, Helene Schjerfbeck ja minä itse sekä kaikki me, jotka 
olemme syntyneet jonkin poikkeavuuden kanssa, lähdemme ra-
kentamaan identiteettiämme siitä näkökulmasta, että me olemme 
erilaisia. Niinpä poikkeavuus kasvaa ajan kanssa niin kiinteäksi 
osaksi meitä, ettei sitä loppujen lopuksi tule edes ajatelleeksi. Itse 
olen tottunut siihen, että syntymästäni asti jäykät jalkani ovat osa 
minua.  Totta kai tulee hetkiä, kun koen olevani todella erilainen 
kuin muut. Mutta kun esimerkiksi luen, katson teatteria, nautin 
maalaustaiteesta tai musiikista, se antaa suhteellisuuden tajua asi-
oihin: oikeastaan asiani ovat aika hyvin!
    Nämä kirjailijat ja taiteilijat käsittelivät omia kokemuksiaan tai-
teen keinoin. Se antoi heille sitä voimaa, jota he kaikkein eniten 
tarvitsivat: voimaa hyväksyä itsensä.  Etenkin Brown puhui ole-
vansa kiinni oman kehonsa ja mielensä kahleissa. Sääli, ja etenkin 
itsesääli, pitää ihmisen mieltä otteessaan kokonaisvaltaisesti ja on 
sen takia yksi pahimmista kahleista, se estää ihmistä näkemästä 
vaihtoehtojaan. Brown joutui oman itsensä lisäksi kamppaile-
maan sen kanssa, että häntä tuijotettiin, kun hän kulki kadulla. 
Minulla on myös samankaltaisia kokemuksia. Kadulla kävellessä-
ni minua tuijotetaan silloin tällöin. Joskus avoimesti, joskus nope-
asti vilkaisten, aivan kuin tuijottelijat kuvittelisivat, etten näe. Olen 
tottunut katseisiin, ne eivät enää tunnu niin pahoilta kuin aikai-
semmin. On myös heitä, jotka kohtelevat poikkeavia ihmisiä kuin 
lasiesineitä. Aivan kuin he pelkäisivät, että jos eivät ole tarpeeksi 
hienotunteisia, he joutuvat todistamaan, kuinka heidän sanansa ja 
katseensa särkevät tuon jo valmiiksi ”hauraamman” heidän jalko-
jensa juureen. Tämä on myös tapa alistaa.
    Säälin ja itsesäälin sijaan kaivattaisiin mielestäni ymmärrystä 
sekä itseltä että muilta. Helen Keller tavoitti asian ytimen: ”--vie-
raiden myötätuntoiset ajatukset kiihottivat omia aivojani, ja ta-
pahtui ihme: se autiomaa, joka oli erottanut minut toisista ihmi-
sistä puhkesi kukkaan kuin ruusu.” 
    Myötätunto. Se yhdistää ihmisiä ja antaa yksilölle sisäistä voi-
maa ja uskoa itseensä. Sääli sen sijaan työntää kenet vain syvem-
mälle omiin synkkiin mietteisiinsä, joista on vaikea päästä ylös. 
Myötätunnossa on rakentava viesti: käännä heikkoutesi voimava-
raksi! Vaikka sinulla onkin vähän heikommat lähtökohdat kuin 
muilla, älä anna sen lannistaa! Tee parhaasi! Me tuemme sinua, 
mennään yhdessä!   Taide voi olla hyvä matkakumppani, jonka 
avulla havaitsee omat vahvuutensa. 

    Ihminen kaipaa rakkauden ja hellyyden lisäksi valtaa päättää 
omista asioistaan ja tunnetta, että saa vaikuttaa niihin. Taidetta te-
kemällä voi saada vaikutusvaltaa omassa elämässään, koska asioita 
pystyy käsittelemään jotakin kautta.  Se, että näkee mahdollisuu-
tensa, antaa tilaa sille, mitä Christy Brown loppujen lopuksi ym-
märsi. Hänen oli ”--  välttämätöntä minun oli nousta yläpuolelle 
oman ympäristöni ajatustottumusten ja tapojen, jotta saavuttaisin 
varmemman sisäisen tasapainon”. Brownin oli pakko nousta mui-
den katseiden ja halveksivien ajatusten yläpuolelle ja olla välittä-
mättä niistä. Kun uskoo itseensä ja luottaa siihen, että pärjää, ei 
edes halua antaa itsensä pahoittaa mieltänsä julmien kommenttien 
takia. Tällöin ei myöskään jää vellomaan itsesäälissä: ”`On niin 
paljon surua ja kärsimystä`”. ”`Jokaisella voi olla suuri tuska, mut-
ta on oltava sitä tuskaa voimakkaampi. Elämää ei saa heittää huk-
kaan siksi, että yksi sen antimista ei kävisikään mielen mukaan.`” 
”Ei terveys ole ainoa eikä suurin elämän lahjoista! Sairaus on vain 
ainetta! – Niin, minun sairautenihan on oikeastaan sielullista, 
mutta sittenkin – se ei saa olla ylivoimainen este!” (Kootut runot 
sekä runoilijakehitys päiväkirjojen ja kirjeiden valossa/ Harmaja, 
Saima)
    Auto-onnettomuudessa runneltunut Frida Kahlo näki elämässä 
suuren sattumanvaraisuuden: ”Minä olen selittänyt itselleni että 
vaikka olen rampa on parempi olla kiinnittämättä huomiota sai-
rauteen, sillä joka tapauksessa sitä voi polkaista tyhjää liukastu-
malla banaaninkuoreen.” 
    Paitsi taiteen luominen, on myös taiteen kokeminen voimaan-
nuttavaa. Kirjat ruokkivat mielikuvitusta, tarinat laajentavat ihmi-
sen ymmärrystä maailmasta. Niin kuin Kellerkin huomasi, se an-
taa sokealle silmät nähdä häivähdyksen siitä, minkä ympäröimänä 
kaikki näkevät ja kuulevat elävät. Se on pimeyden keskellä valoa, 
joka antaa merkitystä ja tarkoitusta pyrkiä eteenpäin matkalla hy-
väksymään oma itsensä. ”Suuri runous, olipa se kirjoitettu sitten 
kreikan tai englannin kielellä, ei tarvitse muunlaista tulkkia kuin 
vastaanottavaisen sydämen.” (Elämäni tarina/ Keller, Helen) Kun 
suhtautuu asioihin avoimin mielin, on mahdollisuus suhtautua 
myötätuntoisesti, jolloin oma elämä rikastuu ja voi löytää myös 
jotain itsellensä arvokasta ja merkityksellistä. ”Tiedätkö, aina, 
aina, kun minä luen jotain suurta, jotain innostuttavaa, sytyttävää, 
itkettävää tai liikuttavaa, pyhää, tulee minun sydämeni täyteen 
jotain hurjaa, joko vienoa tai tukehduttavan hehkuvaa kaipuuta, 
joka saa minut luomaan yhä uusia ja uusia runoja, antaa minul-
le uusia ja uusia aiheita ja avartaa minun näköpiiriäni!” (Kootut 
runot sekä runoilijakehitys päiväkirjojen ja kirjeiden valossa/ Har-
maja, Saima) Keller saa lukemisesta yhtä suurta nautintoa: ”Kun 
luen Iliaan kauneimpia kohtia, tunnen miten sieluni kohoaa pois 
arkisen elämän ahtaista asuinsijoista. Unohdan fyysiset rajoituk-
seni, maailmani katto katoaa, taivaan avaruudessa on asuinsijani.”            
   Tämän päivän hyvä esimerkki taiteen voimasta on Voimautta-
va valokuva, joka on taide- ja sosiaalikasvattaja Miina Savolaisen 
kehittämä menetelmä. Siinä valokuvaa käytetään erilaisten omien 
tai ihmisten välisten ongelmien ratkaisemiseen. ”Vaikka kysees-
sä on valokuvamenetelmä, ei voimauttavan valokuvan työväline 
oikeastaan ole valokuvaus, vaan katse ja näkemisen tapa – se, 

miten voimme tietoisesti valita katsoa toisin ja nostaa kuormit-
tavien asioiden sijasta näkyväksi sellaisenkin ehjyyden, joka on 
niin haurasta, ettei se vielä ole oikeastaan edes olemassa.” ”Kuva-
usprosessin voima perustuu korjaaviin katseisiin ja nähdyksi tule-
miseen.” Korjaavia katseita ja nähdyksi tulemista eivät kaipaa vain 
vammautuneet tai sairauden kohdanneet ihmiset, vaan me kaikki. 
(http://www.voimauttavavalokuva.net/menetelma.htm)
    Kun esimerkiksi kirjassa tai näyttämöllä on hahmo, jolla on 
samanlaisia kokemuksia tai tunteita kuin itsellä on, ymmärtää, et-
tei ole ajatustensa kanssa yksin, ja niin oma taakka kevenee. Kun 
istun teatterin katsomossa hyvän esityksen jälkeen ja näytelmä on 
onnistunut sanallistamaan jonkin tunteen, joka on aikaisemmin 
ollut vain epämääräistä kipua, olo kevenee. Parhaimmillaan taide 
antaa mahdollisuuden unohtaa hetkeksi sen, mikä omaa mieltä 
painaa, ja täysin uppoutua esityksen, kirjan, kuvan tai tanssin vie-
täväksi. Se avaa maailmasta uusia ulottuvuuksia, joissa mieli voi 
liikkua.  Näin minuus vapautuu pala palalta erilaisuuden kahleista 
ja tuskista.
    Vaikka se helpottaakin oloa, ei taide yksin riitä. Sen lisäksi tarvi-
taan omia ajatuksia, sillä loppujen lopuksi ne määrittelevät, millai-
sena itsemme näemme.  Taide voi muuttaa ihmisen suhtautumista 
itseensä sallivammaksi: oma vamma tai sairaus voi parhaimmas-
sa tapauksessa muuttua korjattavan vian sijasta ominaisuudeksi. 
Aion kulkea kauas omilla jaloillani.   
          
Käsiteltävät taiteilijat:
Christy Brown
Saima Harmaja
Frida Kahlo
Helen Keller 
Helene Schjerfbeck
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              Lotta Pellas CM

Abiturientti Lotta Pellas voitti Äidinkielen opettajain liiton 30-vuo-
tisjuhlaesseekilpailun, Pikku-Finlandian, toisen palkinnon esseel-
lään Omin jaloin.
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OPPILASKUNNAN HALLITUKSEN VUOSIKERTOMUS

Kallion lukion oppilaskunnan hallitus lukuvuodelle 2013-2014 
valittiin alkusyksystä oppilaskunnan hallituksen vaaleissa. 

Uuteen hallitukseen valittiin 1. vuosikurssilta Roni Rautavuori, 
Emmi Rantamäki, Benjamin Pitkänen, Oona Gil ja Jimi Holmberg, 
2. vuosikurssilta Joel Kalpio, Carolina Mobarac, Okko Karvonen, 
Jessiina Nurmela ja Antti Savinainen ja 3. vuosikurssilta Asta 
Sveholm ja Nuutti Sinisalo. Ensimmäisessä kokouksessa puheen-
johtajaksi valittiin Joel, varapuheenjohtajaksi Nuutti, sihteeriksi 
Jessiina, rahastonhoitajaksi Antti ja tiedotusvastaavaksi Carolina.

Lukuvuoden 2013-2014 toiminta alkoi koulukuvauksen järjestä-
misestä syksyllä 2014.

Hallituksen kauteen on mahtunut useiden tapahtumien suunnit-
telua ja toteuttamista. Ensimmäisenä OPKH järjesti Halloweenin. 
Halloweenina oli pukukilpailu, jonka voittajat palkittiin, sekä li-
säksi koulun kellarikerrokseen oli järjestetty ääni-installaatio ih-
misten henkilökohtaisista peloista, joka oli myös pukukilpailun 
teema. Tämän jälkeen olemme   mm. jakaneet joulun kunniaksi 
pipareita ja glögiä ja tässä ohessa keränneet rahaa hyväntekeväi-
syyteen, mm. Plan-lapselle.

Vuoden suurimpiin ja päheimpiin juttuihin ei ainoastaan Kalli-
ossa, vaan myös Torkkelissa ja Sibiksessä, kuuluu kolmen suuren 
bileiden järjestäminen. Järjestimme   ja toteutimme yhdessä näi-
den kahden muun koulun kanssa koulujemme väliset mahtibileet 
kulttuurikeskus Gloriassa tammikuussa.

Keväällä toiminnassamme on ollut osana mm. luistelujouston me-
huhuolto. Suurimpana keskustelunaiheena on kuitenkin keväällä 
ollut Ruuti-rahojen käyttö. Yhdessä koko oppilaskunnan voimin 
äänestimme tämän vuoden rahankäyttökohteeksi jo viime vuonna 
ensimmäisen kerran nähdyn Kallio-festin. Keväällä voimavaram-
me ovat keskittyneet pääasiassa tähän isoon suunnittelu- ja toteu-
tusprojektiin.

Lisämainintana tästä vuodesta yleisesti on myös se, että hallitus on 
tukenut, ja tukee jatkossakin mm. proggiksia ja erilaisia kouluun 
liittyviä hankkeita.

Oppilaskunnan hallitus 2013-2014 kiittää menneestä vuodesta! 
Meillä on ollut kivaa!

Tekijät ja taustavoimat

KALLION LUKION JOHTOKUNTA 

1.1.2013 – 31.12.2016

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

Mattsoff, opettajakunnan edustajat: Ukri Pulliainen, Tuomas Kar-
kamo, muun henkilökunnan edustaja: Erja Laine, oppilaskunnan 
edustajat: Maija Koivistoinen, Essi Iivanainen.

Varajäsenet (henkilökohtaiset): Merja Juolahti, Antero Polso, Outi 
Reinola, Jukka Laurila, Marjut Kokko, Ulla Mäkilä, Liisa Rantamä-
ki, Marjo Niskanen, Nuutti Sinisalo, Ella Snellman.

Syyslukukaudella kokoonnuttiin yhden kerran.  Hyväksyttiin Kal-
lion lukion toimintasuunnitelma ja tuntikehys lukuvuodeksi 2013 
- 2014.  Annettiin lausunto työ- ja loma-ajoista lukuvuodeksi 2014 
– 2015. Myönnettiin rehtorille oikeus osallistua koulutuksiin ja 
kansainvälisen toiminnan edellyttämään matkustamiseen ja edus-
tamiseen.  Myönnettiin Heidi Revolle ero ruotsin kielen lehtorin 
virasta 1.8.2014 alkaen.

Kevätlukukaudella kokoonnuttiin kaksi kertaa.  Päätettiin luku-
vuoden 2014-2015 lauantaityöpäivät. Hyväksyttiin vuoden 2014 
budjetti, sekä lukuvuoden 2013 - 2014 toteutunut toimintasuun-
nitelma. 

 KALLION YHTEISKOULU -SÄÄTIÖ

Hallituksen puheenjohtajana toimi Tomi Lindblom, muina 
hallituksen jäseninä Jari Aalto, Mia Halonen, Helena Hele-

nius-Lamminparras, Esko Lukkarinen ja Marjatta Siljola.

Hallitus on kokoontunut kerran vuosikokoukseen ja kaksi kertaa 
sähköpostikokoukseen. Vuosikokouksessa puheenjohtaja selvitti 
säätiön varallisuustilanteen. Kokouksessa päätettiin varallisuuden 
uudelleen sijoittamisesta. Kouluneuvos Armas Paavolan rahaston 
tuotoista päätettiin jakaa stipendejä kielissä ja taideaineissa me-
nestyneille kevään ja syksyn 2014 ylioppilaille. 

Koulun yhteydessä toimiva yhdistys on peräisin yksityiskoulu-
ajalta. Se kuuluu valtakunnalliseen Koululaisten vanhempien 

liittoon. Yhdistyksen jäseninä on opiskelijoiden vanhempia, opet-
tajia ja entisiä opiskelijoita. Puheenjohtajana on toiminut luku-
vuonna 2013-2014 Päivi Meinander ja sihteerinä Tuija Tikkanen. 
Varainhoitajana toimi Jaana Arpalahti-Kolu.

KYYRY osallistui syksyllä 1. vuosikurssin vanhempainiltaan esit-
telemällä toimintaansa. 5.11 koululla järjestettiin KYYRYn Syksyn 
satoa -ilta, jossa esiintyjinä oli koulun opiskelijoita. Tammikuun 
avoimet ovet -tapahtumaan osallistuttiin pitämällä info-pistettä ja 
kahvilaa.

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

Yhdistyksen hallitukseen ovat kuuluneet Jaana Arpalahti-Kolu, 
Heidi Day, Tiina Liljeblad, Päivi Meinander, Mimma Sopanen, 
Tuija Tikkanen ja Katja Uusihakala sekä varajäseninä Daniela 
Ekelund ja Minna Kauhanen

KALLION YHTEISKOULUN YSTÄVÄT RY

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



38 39

Mitä Kallio meihin jättää?

Kallio ja minä olemme jättäneet toisiimme puremajälkiä puo-
lin ja toisin. Kallion jäljet ovat pysyvää tietoa aivoissa, terävää 

näkökulmaa silmissä, rohkeutta keuhkoissa ja täyteläisiä muistoja 
aortan kammioissa.

Kallion runsaalta kurssitarjottimelta on jokainen 131 vuosikurs-
silaisestamme poiminut omanlaisensa aterian. Eivätkä taideaineet 
ole ainoastaan herkkua. Ainutlaatuinen tieto mediasta, väittely- ja 
vaikuttamistekniikat sekä laadukkaan palautteen antaminen jää-
vät pysyviksi erityistaidoiksi jatkossakin. Taideaineiden tarjoama 
kulttuurillinen tieto on tasokkaan lukuaineopetuksen ohella keit-
tänyt meistä rohkeita, valveutuneita sekä omalla näkökulmalla va-
rustettuja olevaisia.

Emme ole oppineet ainoastaan esiintymään ja luomaan itse. Kal-
liossa saamamme laaja tieto vaikkapa valaistuksen merkityksestä 
aina draaman toimivaan kaareen on tehnyt meistä myös tutkivia ja 
uteliaita katsojia. Kriittisiksikin hioutuneiden silmien ohella vuo-
rovaikutus ja palautteenanto ovat opettaneet luomaan uutta toisen 
luomasta. Osaamme katsoa kokonaisuutta, pohtia parannusehdo-
tuksia ja ideoida toisten ideoita eteenpäin. Eikä näkökulmasilmä 
rajoitu ainoastaan lavalle, vaan se katsoo, pohtii ja ideoi näkemäs-
tään uutta, yhä elämässä lukion jälkeenkin.

Tarkkanäköisestä yleisöstä huolimatta kokemus yrittämisen ja 
mokaamisen luonnollisuudesta leijuu lempeänä ilmassa. Esitysten 
onnistumisen arviointi ei ole Kalliossa sulkenut pois sympaattista 
ja samaistuvaa näkökulmaa muiden tekemiseen. Samassa tilan-
teessa on usein ollut itsekin.

Olemme samalla oppineet ymmärtämään esitysten monisäikei-
syyttä ja eri osatekijöitä. Pintatason ja ”virheiden” lävitse osaamme 

tutkia myös esimerkiksi valoteknikoiden, puvustajien ja muiden 
taustajoukkojen arvokasta työtä. Välillisesti kaikki olemme vai-
kuttaneet toistemme luomaan, ja yleisö on oleellinen osa tarinaa.

Keksin äärimmäisen monta hetkeä Kalliossa, jolloin olen ylittä-
nyt itseni, ja ollut jälkikäteen ällikällä lyöty omasta rohkeudesta-
ni. Minun ei ole tarvinnut olla tanssija saadakseni tanssia soolon 
suuren yleisön edessä, sillä soolossakaan en ole ollut yksin yleisöä 
vastaan. Uskon että yrittämisen rohkeus on jotain, mikä jää ar-
vokkaaksi voittokortiksi hihaan. Epävarmanakaan ei aavaa yleisöä 
tarvitse pelätä. Niinpä. Eihän sen opittuaan tarvitse pelätä edes 
koko aavaa hurjaa elämää.

Ennen kaikkea Kallio jättää sata muistoa jokaiselle tunteelle. Kal-
lio jättää hämmästyksen kylmät väreet, raskaan työn jättämän 
voiman, korvaamattomien sielunkumppanien läsnäolon, itsenäis-
tymisen, onnistumisen, haikeuden lähteä ja nöyrän kiitollisuu-
den. Tulisimmat nuoruusvuodet ovat ainakin minun kohdallani 
saaneet lopullisen kipinän Kallion jyrkänteissä. Eikä tämä ole 
loppu. Tämä on erinomaisilla taidoilla, tiedolla ja rohkeudella 
pohjustettu uusi alku. Ja se polttelee kehossa, polttelee niin kuin 
kehoa polttelee keväässä kuumuva rantakallio, suuren avoimen 
meren edessä.

   Elsa Tölli

HO

”Sirkus lähtee, pellet jää!” 
Abit lähdössä penkkarikyydillä lukulomalle.
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Kun kuulin saavani mahdollisuuden opettaa seuraavana luku-
vuonna Kallion lukiossa, en tiennyt, mitä odottaa. Toki olin 

kuullut paljon kaikenlaista tästä tunnetusta koulusta, mutta mikä 
oli totta ja mikä tarua?

Ensimmäinen asia, johon kiinnitin huomiota ja joka yllätti minut, 
oli vahva yhteisöllisyyden tuntu – me olemme kalliolaisia! En ollut 
uskoa korviani, kun kuulin vanhempien opiskelijoiden aikovan 
yöpyä teltoissa koulun pihalla ennen ensimmäistä koulupäivää. 
Näin tosiaankin tapahtui! Samankaltaista yhteenkuuluvuuden 
tunnetta on ollut ilo olla kokemassa useammankin kerran luku-
vuoden aikana erilaisissa tempauksissa ja tapahtumissa: tervetu-
lojuhlassa, avoimissa ovissa, penkkareissa, vanhojen tansseissa... 
Monesti koulussa on myös raikunut Kalliolle kukkulalle -laulu 
osoituksena siitä, keitä me olemme ja mistä tulemme. Harmitta-
maan jäi, etten päässyt matkastani johtuen osallistumaan perintei-
siin piirileikkeihin ennen joululomaa.

Kouluun on ollut joka päivä mukava tulla, ja joukkoon on help-
po sulautua. Näin ei ole pelkästään opettajan näkökulmasta, vaan 
myös haastattelemani toisen vuoden opiskelijat ovat todenneet 
saman. Ihan sama, millaista murretta puhuu tai miltä näyttää, po-
rukkaan mahtuu aina mukaan. Oppitunneillakaan kukaan ei ole 
koskaan jäänyt yksin ryhmätöitä tehtäessä, ja kannustusta osoite-
taan usein raikuvin aplodein. Hienoa!

Intoa, energiaa, iloista puheensorinaa käytävillä, tekemisen mei-
ninkiä – kaikkea sitä on mielestäni Kallion lukio. Oppitunneilla 
sama into ja energia muuntautuu vaikkapa esitelmiksi ja esityksik-
si teatterin historiasta, stadin slangista, murteista jne. Kiitos vielä 
kerran opiskelijoille lukuvuoden aikana äidinkielen oppitunneilla 
syntyneistä upeista esityksistä, puhumattakaan kaikista muista 
mahtavista proggiksista. Tunneilla virinneet keskustelut ovat ol-

leet paitsi hyvin mielenkiintoisia myös opettavaisia, opettajalle-
kin. Keskustelun jalon taidon kalliolaiset todella osaavat!

Kävelymatkani koululle on kulkenut upeissa maisemissa: ensin 
vastaan tulevat Torkkelinmäki ja -puisto, sitten näkymät Kalli-
on kirkolle ja Karhupuistoon. Koulu puolestaan erottuu ylväänä 
ja arvokkaana näissä maisemissa. Opiskelijoiden tehdessä omia 
töitään oppitunnilla on ollut välillä rentouttavaa katsella luokan 
ikkunasta avautuvia näkymiä Kallion kirjastoon ja kauempana 
näkyvään kaupunkiin, jossa siintävät esimerkiksi Eduskuntatalo, 
Torni-hotelli ja ortodoksinen kirkko.

Tällainen on siis minun Kallioni, josta haikein mielin pian suun-
taan kohti tulevaa. Olen opettaja, ja tehtäväni on opettaa. Voin 
kuitenkin rehellisesti sanoa, että kuluneena lukuvuonna Kallion 
lukiossa olen oppinut paljon sekä opettajana että ihmisenä. Kallio 
opetti minua – kiitos siitä.

    Jaana Salo
    

Kirjoitin kirjan. Siinä kirjassa on jotakin meistä kalliolaisista: 
opiskelijoista, vanhemmista, opettajista, henkilökunnas-

ta.  Siinä on jotakin kevättalvesta 1991 lähtien niistä vuosista, 
kuukausista ja viikoista, jotka olen viettänyt kanssanne teatterin 
tekemisen äärellä. Siinä on jotakin siitä, miten me tässä monimut-
kaisessa maailmassa tarvitsemme toisiamme kohdataksemme ei-
tietämistä.

Vuosittain kymmenet opiskelijat koettelevat osaamisensa ja uskal-
tamisensa rajoja Kallion eri projekteissa, kokevat onnistumisen 
riemua ja vahvistuvat yhdessä ryhmän tuella. Minua alkoi kiin-
nostaa, mitä siinä prosessissa tarkalleen tapahtuu; miksi ja miten 
uskaltaminen lisääntyvät.

Tein tutkimuksen teatteriopettajakoulutuksesta. Huomasin, että 
kohdatessaan epävarmuutta tuntemattoman äärellä opettajaopis-
kelijat hakivat muiden hyväksyntää ja arvostusta, ja rakensivat 
omaa pohjaansa, omaa itsenäistä tapaansa olla ja toimia teatte-
riopettajana.

Teoria luottamuksen kasvattamisesta ryhmän tuella toimii kou-
lunkin teatteritunneilla. Te opiskelijat kannustatte toisianne ja 
jaatte kokemuksianne yhdessä. Mikä voima harjoituksissa ja esi-
tyksissä virtaakaan, kun te kylvette ystävienne ja vanhempienne 
rakastavien katseitten alla! Ja miten taitonne kehittyvätkään niitä 
koettelemalla, itsenne likoon pistämällä ja siten omaa ilmaisun 
pohjaanne rakentamalla!

Tieto pirstaloituu, sen määrä lisääntyy, maailma ympärillämme 
on monimutkainen, eikä aina ole olemassa yhtä oikeaa ratkaisua 
ongelmiin. Teatteritunneilla kuljemme yhdessä tuntemattomaan, 
jossa epävarmuus motivoi toimimaan, luomaan uutta ja oppimaan 
itsestä ja toisista.

Luottamuksen rakentaminen on vastavuoroista. Samalla kun 
tuen toista, saan kannustusta itselleni. Luottamuksen kasvattami-
nen etenee spiraalimaisesti; yhteisen jakamisen tasolta siirrytään 
pohtimaan yhdessä merkityksiä toiminnalle, ja lopulta oma osaa-
minen laitetaan käytäntöön ja vahvistetaan näin omaa tekemisen 
tapaa, kunnes jälleen palataan yhteiseen jakamiseen. 

Vuodet Kalliossa vilistävät silmissäni ja niiden mukana esiin-
tymispaikat sirkusteltasta presidentinlinnaan; samoin matkat 
Pietarhovin rannoilta Saksan ydinvoimaloiden kupeeseen. Myös 
juhlat välkkyvät mielessä. Miten paljon onkaan ollut kiehtovia 
haasteita ja ihania mahdollisuuksia! Parasta ovat kuitenkin olleet 
kohtaamiset: olla näkemässä, kun jokin liikahtaa kesken harjoi-
tuksen opiskelijassa; keskustella vanhempien kanssa ja tuntea se 
tuki ja kiinnostus, missä nuori saa kasvaa; hoitaa arjen asioita 
henkilökunnan kanssa hyvillä mielin; ja vaihtaa pikainen hymy tai 
käydä pitkä syvällinen keskustelu kollegan kanssa ja tuntea kuu-
luvansa joukkoon.

Niin, kirjoitin kirjan, ja siinä on jotakin meistä. Kirja hautautuu 
lehtipinon alle, puristuu jo muutenkin täyteen hyllyyn, katoaa. 
En sure sitä. Tiedän, että se, mikä sinussa minua kosketti, säilyy 
minussa.
  
  Annemari Untamala,
                    teatteritaiteen tohtori

Kallion lukion teatterin lehtori Annemari Untamalan väitöskirja 
Coping with Not-Knowing by Co-confidencing in Theatre Teacher 
Training: A Grounded Theory tarkastettiin Teatterikorkeakoulussa 
3.4.2014. 
 
 Kallion lukio onnittelee vastavalmistunutta tohtoria!

Kallion lukion koulurakennuksen arkkitehtuuri edustaa 20-luvun klassismia, minkä voi huomata porrastilan kattomaalausten aiheista.

AV
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MUU HENKILÖKUNTA

Koulusihteeri: Erja Laine
Terveydenhoitaja: Anja Välkky
Lääkäri: Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon lääkäri
Koulupsykologi: Raija Salonen
Koulukuraattori: Kati Niskanen
Kouluisäntä: Reijo Lehto, Vesa Pailakka (Pengerkatu)
Kouluhuoltajat: Josi Heikkinen, Helena Konttila, Marjo Niskanen, 
Lin Liqing  
Kanslia-avustaja: Sauli Koivistoinen

Opettajat ja henkilökunta

REHTORI

Helena Helenius-Lamminparras, TM

LUKION LEHTORIT JA 
VAKINAISET TUNTIOPETTAJAT

Aalto, Jari, FM, historia ja yhteiskuntaoppi, apulaisrehtori
Alkio, Riku, FM, opinto-ohjaus, virkavapaana 
1.8.2013–31.7.2014,sijaisena 
Sampo Harju FM
Bodson, Alex, LitM, liikunta, terveystieto
Harju, Matias, MuM,  musiikki, valo- ja äänitekniikka
Havia, Jaana, FM, venäjä, ranska
Havo Eva, FL, kirjallinen ilmaisu
Jokinen, Risto, FM, fysiikka, matematiikka
Karkamo, Tuomas, FM, matematiikka
Kataja, Monja, FM, äidinkieli ja kirjallisuus, virkavapaana 
12.8.2013 – 31.5.2014, sijaisena  Jaana Salo, KT
Koivunen, Marjut, FM, ruotsi
Kulmanen, Riitta, FM, äidinkieli ja kirjallisuus, media
Laitinen, Anu, TM, uskonto, psykologia, opinto-ohjaus
Laurila, Sari, FL, biologia, maantiede
Meinander, Päivi, FM, ruotsi, englanti
Mäkilä, Ulla, FM, matematiikka, virkavapaana 2.12.2013 – 
31.5.2014, sijaisena Oona Kaasinen, FM
Mäkinen, Mirva, LitM, tanssit. maist, tanssi
Niemi, Ari-Pekka, FM, äidinkieli ja kirjallisuus
Osola, Kaisa, VTM, puheilmaisu, media
Oulasvirta, Jaana, FM, puheilmaisu, virkavapaana 1.8.2013 – 
31.7.2014, 
sijaisena Sofia Smeds, FM
Pulliainen, Ukri, FM, filosofia, elämänkatsomustieto
Rantamäki, Liisa, FM, kemia, maantiede, biologia
Repo, Heidi, FM, ruotsi,virkavapaana 1.8.2013-31.7.2014 
sijaisena Tuija Heinonen, FM
Saari, Hanna, FM, saksa

Tomisaho, Maarit, KM, EO, erityisopetus
Tuisku, Hannu, FM, teatteri
Untamala, Annemari, FM,väit. teatteri
Venemies, Kati, FM, englanti
Viita, Aija, TaM, kuvataide, lavastus 
Vuorio-Hellman, Irma, FM, uskonto, psykologia
Väntänen, Niina, FM, historia ja yhteiskuntaoppi

TUNTIOPETTAJAT

Bergdahl, Jouni, liikunnanohjaaja(AMK), liikunta
Ehrnrooth, Lasse, FM, englanti
Härkönen, Jyri, FM, ortodoksinen uskonto
Kokkonen- Lozano, Kirsi-Marja, FM espanja
Kämäräinen Risto, TM, uskonto
Lehtinen, Emilia, FM, mediailmaisu
Sidoroff Markus, MuM, musiikki 
Takkinen, Outi-Maria, FM, kirjallinen ilmaisu

FK

KOSKETTI, IHASTUTTI, JÄI MIELEEN
FAME!!!
Kaikkinensa koko projekti kosketti
Aivan huikea! Esitys oli parasta ikinä!

Kalliolaisten lavarunoilijoiden tarkkuus, kirkkaus, tarkkanäköisyys 
ja taito Happy Poetry Jamissa ja Live-klubien runoilloissa

Improskaba

JOULUJUHLA
se magee bändi + tanssijat

Tanssi-battle tarjoaa vuodesta toiseen huikean taiteen, yhteenkuu-
luvuuden sekä inhimillisen kohtaamisen kokemuksen

Nyt sanon oikein hiljaa -näytelmä

Minta-Matleenan ihanat laulut

Elsa Töllin runoaamunavaus JOO! JOO! JOO!
Ja Samin!

Oppilaskoreografiat

MAB5.1-tilastotyöt

Improskabasta syntyi tasokas perinne!

Riina Riekkolan supersympaattinen klovneriapäivänavaus kirp-
pusirkuksineen sulatti sydämen

Kirjahylly kakkoskerroksessa ja kuvislaisten tekemät lamput loivat 
jouluisan tunnelman kaamokseen

Leffajoustot (x 3!) pitkästä aikaa

Lotan essee (luettavissa vuosikertomuksessa)

Matilda Edlundin kiven- ja ilmapallonpainoinen oppilaskoreogra-
fia sanoitti esitysiltanaan täydellisesti kehoni ja mieleni olotilan

Studia generaliat

GE2-ryhmän Terra-pelit syksyllä

OPISKELIJOIDEN TUKIMIELENOSOITUS
JOO!

Koko Pengerkadun salattujenkin tilojen käyttö ja valaisu sekä 
rikas roolitus Sitruunoita Sisiliasta -teoksessa

Nella Siilasmaan ensemblen omat biisit olivat taiturimaisia

Upeat valtiopäivätanssit asemahallissa

Heimo-yhteisön Roskatron-performanssi ykköskampuksen kuvis-
kurssilla

Taskulyyrikot Akateemisessa Kirjan ja ruusun päivänä - huippu-
tunnelma!

Leningradin piiritys Kallion kirjastossa, omat tekstit, Lenan tekstit, 
paneelikeskustelu, katuliiduilla kirjoitetut tekstit kirjaston edessä. 
KirjaKallion parhautta!

Kiitos kaikista muistakin upeista tapahtumista ja myös monista 
pienistä, mieleenpainuvista hetkistä tavallisen arjen keskellä.             
 
   Kiitos! opettajat
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Opiskelijat

   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
   Kivimäki Siiri Matilda
   Korvenpää Mimmu
   Lebedeff Tanja Tuulikki
   Majava Jutta Marianne
   Nordberg Eelis Antti Ossian
   Nurmi Rauna Natasa
   Nylén Tiia Linnea
   Pakkala Rosa Maria
   Pösö Liisa Lemmikki
   Rajamäki Aino Kajsa Manteli
   Saastamoinen Erkki Adolf Tapio
   Salonen Luka Samuel
   Stenroos Kia Rosa Justiina
   Timonen Taija Katrina
   Tiusanen Velma Sofia
   Toiskallio Sami Santeri
   Tukeva Vilja-Maria Matilda
   Tuominen Sara Jasmin Emilia
   Turunen Liina Vilhelmiina
   Ulán Sofia Siiri Elisabet
   Vaarno Essi Aino Emilia
   Vainikka Juuli Rosanna
   Vainio Veera Ilona Emilia
   Willman Pinja Aurora Alexandra

  13B
   ryhmänohjaaja Kati Venemies
   Brilhante Biris Sofia
   Dubois Cyrielle
   Ekelund Gabriela Maria Rosa-Adéle
   Gajardo Nicolas Sobarzo

   Goresh Lia
   Jääskeläinen Janina Kristiina
   Karhunen Ann-Mari Iiris
   Kaunismaa Rini Anniina Inkeri
   Keinänen Emmi Sofi Susanna
   Kilpeläinen Linnea Anna Maria
   Kokkonen Tommi Tapani
   Lattu Marissa Pia Veronika
   Linros Henrika Juuli Charlotta
   Liuski Rosanna Elina Anneli
   Niemi Aino Kristiina
   Nuotio Emilia Alice
   Nykänen Matilda Kaisa Linnea
   Oinonen Katri Emilia
   Parada BarrenecheaSofia Izarra
   Perkinen Annika Tuulia
   Piasecki Jessica Olivia
   Putkonen Pirita Anni Liisa
   Pääkkölä Liinu Leea Sofia
   Saarela Veronika Sisko Orvokki
   Seresova Martina
   Sihvonen Laura Marjaana
   Söderström Nelly Saga Pilvikki
   Tolsa Tuuli Annika
   Wartiovaara Linnea Tuulikki
   Vasantola Marikki Catalina
   Wiikari Taika Marja Helena
   Vikman Janina Katarine
   Villalba Martin Sergio
   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
   Heino Rosa Amanda Emilia
   Holmberg Jimi Valtteri
   Huolman Sara Linda Katariina
   Kaarto Elisa Maria
   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
   Ollila Eetu Samuli
   Paananen Vilma Emmi Annika
   Pitkänen Joonas Benjamin
   Pulkkinen Aliisa Emilia
   Seppä Janina Wilhelmiina
   Talvio Ella Maria
   Tervalahti Oona Emilia
   Tuomisto Saara Maria
   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
   Jegoroff Laura Elisabet
   Joensuu Sara Martta Katariina
   JärveläinenMette Matilda
   Käyhkö Okko Eemeli
   Lindfors Elis Albert
   Lounela Emma Ilona
   Lukkarinen Vilja Liina
   Lähde Wilma Elli Tuulia
   Markkanen Paula Katriina
   Paananen Sanna Pauliina
   Piehl Elsi Tuulia
   Pokela Yrjö Oskari
   Rantanen Jenni Susanna
   Rislakki Riia Ilona
   Rytilä Noora
   Saavalainen Aino Amanda Sofia
   Salmela Regina Ella-Leona
   Siilaamaa Nella Karoliina
   Sopanen Eetu Juhani
   Tamminen Tuuli Sorella
   Tapanainen Hilda Helmi Maria
   Terho Meri Aurora
   Tikka Sofia Aleksia
   Tyystälä Mirva Maria Tuulikki
   Vedenoja Julia Laura Katariina

  13E
   ryhmänohjaaja Lasse Ehrnrooth
   Harikko Zaida Anniina
   Heiskanen Tuulia Kuutar
   Helasuo Pinja Susanna
   Huttunen Maija Talvikki
   Irving Viviana Vanilla
   Kaján Saaga Severiina
   Kirvesniemi Anna Erika
   Koivumäki Laura Emilia Annukka
   Korkeamäki Siiri Modesty
   Kortekangas Isa Ilona
   Leino Saara Silva Sofia
   Lymi Ella Lumikki
   Lönnqvist Kaisla Anna Maria
   Mervola Venny Maria
   Misikangas Aurora Sini Maria
   Mäntynen Mari Johanna
   Nurmi Kaisla Sesilia
   Ojansuu Eeva Viola
   Rantamäki Emmi Karoliina
   Rautavuori Roni Ben Nour
   Salo Oliver Felix Kristian
   Seppälä Tekla Maria
   Toppari Tekla Kamomilla
   Ukkonen Selina Sointu
   Valanne Valeria Ilma
   Vilkko Siiri Amanda
   Virkkunen Verna Leanna
   Wuolijoki Oona Astrid

   Yrjönmäki Sara Salome

   12A
   ryhmänohjaaja Päivi Meinander
   Heikkilä  Saara Julia
   Keveri Oona Maarit Helena
   Kirvesmäki Kaisa Susanna
   Kotkaniemi Hilma Lydia
   Lilja Olli Emil Johannes
   Louhimies Kukka Linnea
   Luokkala Neea-Mariia Karoliina
   Matchalov  Nita Alexandra
   Matula Nelli Sofia
   Metsikkö Noora Tuulia Amanda
   Muuronen Milla Maija
   Norros Anna Victoria
   Noschis Emilia Anna Augusta
   Nurmela Jessiina Lauriina
   Nyström Hilla Elisa
   Pietarinen Tuukka Ilmari
   Purtilo Peppiina Olivia
   Rantamo Marika Anna Elisa
   Rautionmaa Tarina Sademaria
   Rinnekangas Ruut Arantza
   Ruotimo Tuomas Taneli
   Salonen Pinja Mirella Auroora
   Sara-aho Oskar Onni
   Sarvi Laura Susanna
   Savolainen Petra-Sofia Aleksandra
   Seppälä Susanna Annika
   Siljoranta Nina Elisabeth
   Susi Lenita
   Svala Jenna Pauliina
   Turunen Emma Katariina
   Valjakka Mira Jemina

  12B
   ryhmänohjaaja Ukri Pulliainen
   Ammann Emil Viljami
   Halonen Katariina Anna Maria
   Ihlberg Anni Birgitta
   Jaskari Mimosa Linnea
   Järvenpää Ilmari Atlas Gabriel
   Kahri Elina Johanna
   Kallio Natalia Rosa Marianna
   Kangas Ruusu Vilma Viktoria
   Kettunen Emilia Vilma Pauliina
   Kontio Osiiris Maurintytär
   Koski Kaisla Inkeri
   Louhivuori Vilho Viktor
   Luukas Olivia Tyyne Animais
   Mobarak Fanny Carolina
   Mäkinen Johannes Lauri Sakari
   Okkonen Tiia Eveliina
   Rantala Kerttu Helmiina
   Seppänen Aaro Erkki Orson
   Suominen Maija Orvokki
   Suutari Satu Venla Inkeri
   Sydänmaanlakka Iiris Linnea
   Tervo Markus Tapio
   Turunen Helmi Kerttu
   Vaittinen Sara Maria
   Vallin Nonna Aino Amanda
   Vikman Janika Jenny-Maria

   Vuorinen Iida Maria Katariina
   Ylinen Inari Aurora
   Zambrano Bruno Erándini

  12C
   ryhmänohjaaja Jaana Salo
   Backman Jasmin Nette Rosita
   Färm Aatos Otto Oskari
   Grünthal Alva Eeva Silvia
   Illman Nathalie Elanice
   Jaakkola Minna Marja Annikki
   Jakonen Salla Emilia
   Jalkanen Nelli Peppiina
   Jolkkonen Fanny Sofia
   Juolahti Emmi Karoliina
   Järvinen Anne Katariina
   Keinänen Heidi Elina
   Koskelo Erkka Juhani
   Laakkonen Saara Maria
   Lukkaroinen Aino Tuulia
   Merenlahti Lahja Aliisa
   Mikkelä Kaisa Alma-Sofia
   Murto Elina Julia
   Ojala Sonja Maria
   Peltomäki Saara Katariina
   Pönkä Saila Mari Johanna
   Sahlberg Vera Maria
   Salomaa Henri Jaakko Juhana
   Schreck Pauliina Hannele
   Schroderus Veera Inkeri
   Seppä Emma Aleksandra
   Silverio Julia Felicia
   Stenberg Iita Milja Matilda
   Suutari Alma Serafia
   Tomnikov Natan
   Voutilainen Maiju Pauliina
   Zghaib Ina-Lena Katarina

   12D
   ryhmänohjaaja Risto Jokinen
   Arffman Maare Emilia
   Aulake Marianne Kristiina
   Castrén Aura Malviina
   Eloranta Samuli
   Färding Aada Peppi
   Hernesaho  Venla Emma Tuulia
   Johansson Amanda Kaarina
   Juhola Hanna Sofia
   Juntura Minea Anni Amanda
   Kallio Anna-Roosa Emilia
   Kalpio Joel Kim Oskari
   Karjalainen Aliisa Marianne
   Kiikeri Vilma Elina
   Koivumäki Helmi Aino Henriikka
   Kotro Vilma Albertiina
   Kujala Oona Maria
   Kuosmanen Ruut Karoliina
   Kuru Elina Maria
   Kuvaja Sara Sofia Kaarina
   Kääriäinen Roosa Ida Maria
   Lindqvist Annukka Elisa Aurora
   Lönnrot Joel Otto Gabriel
   Mäkäräinen Sami Eemil Aleksi
   Pikkarainen Juuso Arttu Elmeri
   Riekkola Katariina Marja Helena

   Savinainen Antti Janne Henrikki
   Siivonen Pinja Iita Emilia
   Turunen Olli-Pekka Iivari
   Vainio Olli Ilmari
   Vantola Juuso Valentin
   Zanella Alma Federica

   12E
   ryhmänohjaaja Sari Laurila
   Aalto Ninni Katariina Aurora
   Ala-NissiläIsa Julia
   Avellan Anna Elina
   Brotherus Aida Milette
   Dahlström Jon Kasper Mikael
   Eklund Anna Elina
   Hellberg Anna Sofia
   Ingher Sonya Edith Helena
   Järvinen Nina Maria
   Karhunen Paula Henriikka
   Karvonen Okko-Pekka Pietari
   Kesseli Vilma Inkeri
   Kortessalo Helmiina Maria
   Kurki Olivia Patricia Alexandra
   Lilja Rauna Anniina Ilmatar
   Liljeblad  Axel Erik
   Lipan Talila Bat-Or Aliisa
   Lounela Mimmi Aurora
   Pajunen Niklas Valdemar
   Parviala Tuulia
   Pouramo Emilia Josefiina
   Pääkkönen Petra Aliisa
   Päällysaho Helmi Kanerva
   Reilin Onni
   Rikkinen Veera Helmi
   Rima Sara Julia
   Rissanen Kerttu Matilda
   Salko Kukka Matilda
   Vanhala Minta-Matleena
   Yrjönen Saana Tuulia Timontytär

  11A
   ryhmänohjaaja Ari-Pekka Niemi
   Apajainen  Heini Kristiina
   Azerit William Oliver
   Baarman Niklas Juhana
   Hannonen Emma Loviisa
   Harmaala Maija Elisa
   Heimonen Jane Julia
   Heino Elise Maria Katariina
   Julin Linda Elina Susanna
   Karvo Sara Tuuli Maria
   Keinänen Elli Ilona
   Kulmanen Kaarlo Johannes
   Lahti Sanni Elina
   Lassila Antti Johannes
   Lehkonen Liisa Heili Reetta
   Nissinen Aino Ilona Kaarina
   Orko Mira Susanna
   Suonpää Milka Alexandra
   Tammi Taru-Tuulia Helena
   Toiskallio Sointu Susanne
   Tuominen Janna Maria
   Uusikylä Rosa Aurora
   Wartiovaara Alli Elina
   Viljanen Aurora Anna Loviisa
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  11B
   ryhmänohjaaja Liisa Rantamäki
   Alanen Valpuri Aurora
   Burman Vesta Rebekka
   Harjula Tiia Sofia
   Huhtala Ilmari Matias Juhani
   Jaakkola Miko Petteri
   Kapanen Aino Elina
   Karjaluoto Erika Maria Sofia
   Lavi Anni Kaisa
   Liimatta Arttu Eerikki
   Löytty Rita Ida Alexandra
   Mankinen Laura Karoliina
   Mettinen Maisa Elina
   Mäkinen Inka Tuulia
   Pihlajaoja Maija Helena
   Rantala Elina Tiia Vilhelmiina
   Rasku Sini Maria
   Sihvonen Sointu Ida Jemima
   Sorjonen Anna Karoliina
   Torri Noora Maria
   Valjakka Iida Maria Helena
   Ylönen Maiju Maria Valpuri Aurora

  11C
   ryhmänohjaaja Tuomas Karkamo
   Aho Severi
   Anttalainen Iiris Mirjami
   From Petri Juhani
   Haara Essi Maria
   Helne Onerva Maaria Tuulikki
   Hoffman Julia Maria Malvina
   Holappa Tua Ellika
   Kallio Jenny Katariina
   Karkinen Mirva Meri Jasmiina
   Korpi Mari Karoliina
   Latvanen Henriikka Johanna
   Lipasti Kaapo Aukusti
   Malkakorpi Otto Robert Johannes
   Määttänen Reetta Maria Kristina
   Palosaari Linda-Maria Matilda
   Pirjamo Siiri Margit
   Rannila Ulpu Maria Eveliina
   Salmela Rebekka Iisa-Minea
   Tarkka Otto Henrik Ilmari
   Toivonen Meeri Elviira
   Tompuri Mari Anna Helena

   11D
   ryhmänohjaaja Sampo Harju
   Autio Monika Amanda
   Hyttinen Heli Hannele
   Hytönen Tua Maria
   Kaartinen Vilma Olga Helmiina

   Karesma Sini Tuuli Maria
   Kokko James Antero
   Leichner Eero
   Martikainen Eleonoora Henrika
   Mattsoff Rebecca
   Ojell Heta Kaarina
   Ollila Mirkka Elisa
   Paappanen Emilia Aleksiina
   Pietilä Taru Suvi Katriina
   Pohjola Lotta Pauliina
   Rimppi Sirri Inari
   Salminen Santtu Waltteri
   Simula Enni Linnea
   Tölli Elsa Ira Maria
   Utriainen Taru Ida Anima
   Åström Sini Tuulia Monika Amanda

  11E
   ryhmänohjaaja Marjut Koivunen
   Aavaluoma   Aino Ilona
   Carlson Anna Lydia
   Couprie Hannah Sarah Marina
   Hedman Anna Maria Patricia
   Iivanainen Essi Sofia
   Johnsson Karoliina Fanny
   Koivistoinen Maija Helena
   Koskelo Enna Stiina
   Kuntamo Carita Carolina
   Kärki Elisa Iida Anniina
   Laakso Heidi Maria
   Latva-Somppi Aura Pihlaja
   Mäkelä Oona Maria
   Paasu Aimi Aleftina
   Parkkonen Linnea Sofia
   Pellas Lotta Susanna
   Piekkala Riina Jasmiina
   Polso Kukka-Maaria Auroora
   Sinisalo Katriina Milla Sofia
   Snellman Ella Aurora
   Taavitsainen Ella Maria
   Toivanen Emilia Ida Matilda
   Virman Ellen Alice
   Visti Saima Onerva

  10
   ryhmänohjaaja Alex Bodson
   Hosio Anna Leena
   Hotti Eveliina Helena
   Järvilehto Jussi Pekka
   Jäske Alice Ninna
   Kosonen Venla Linnea
   Lassila Anniliina Tuulia
   Martiskainen Julia Maria Vilhelmiina

   Nieminen Teemu Matias
   Nikkanen Inari Aliisa
   Nurmi Renja Eerika
   Paajanen Anna Julia
   Palimo Riikka Aurora
   Portimo Katariina Aili Irene
   Pällijeff Pieti Waltteri
   Rihu Sanna Helena
   Rosenqvist Wilma Katariina
   Ryöppy Roope Samuli
   Salonen Elias Veikka Hermanni
   Savela Tuuli Mari Johanna
   Sihvonen Amel-Yasmina
   Soininen Saaramaria Rakel
   Törmänen Nea-Maria Karoliina

     

Opiskelijamäärät  31.5.2014

1.vsk  158
2.vsk  162
3.vsk  159
4.vsk    22
yht.  501  Luvuissa mukana ulkolaiset vaihto-opiskelijat

5.12.2013 valmistunut 18 ylioppilasta

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

Äidinkieli ja kirjallisuus                6                 3
Kielet

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

Matematiikka
lyhyt oppimäärä                6                  2
pitkä oppimäärä                10                  3

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

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

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

Terveystieto    1    2
Opinto-ohjaus    1    1

Ilmaisutaitoaineet (opiskeltava yhteensä vähintään 12 kurssia)

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

 

Kallion lukiossa opiskelijoiden tulee suorittaa vähintään 12 ilmaisutaitoaineiden kurssia. Opiskelijat ovat oikeutettuja vähentämään 
valtioneuvoston asetuksen (955/2002) 8§:ssä säädetystä pakollisten kurssien määrästä kahdeksan kurssia. Opiskelijan tulee kuitenkin 
suorittaa vähintään puolet lukion jokaisen oppiaineen pakollisista kursseista.
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KALLION LUKION OPPIKIRJAT LV 2013 - 2014

AINE  TEKIJÄ  NIMI   KUSTANTAJA  KURSSIT 
 

Äidinkieli ja       Haapala ym. Särmä sarjan iso käsikirja Otava   1-10 
kirjallisuus    Tehtävävihkojen käytöstä sovitaan erikseen kurssien alussa
    Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus. Digikirja. ISBN 978-951-1-26988-5  
 
           

A-englanti  Daffue-Karsten… Kurssien 1-3 oppikirjoita sovitaan kurssien alussa
  Daffue-Karsten… English United 4,5,6  Sanoma Pro  4-6
    English United 7-8  Sanoma Pro  7,9   

A-ruotsi  Koivunen  Inne 1,2,3   Finn Lectura  1-3 
  Fiilin...  Varför inte! 4 (uud.painos) Opetushallitus   4  
  Bulut...  Magnet 5, 6, 7  Sanoma Pro  5-6, 8 
  Fiilin…  Varför inte! 7 (uud.painos) Opetushallitus   7  
  Kaunisto  Grammatik Galleri    Otava   1-9

B-ruotsi  Bulut…  eMagnet1 (digikirja)Magnet 2-7 Sanoma Pro  1-7 
 

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 Systematiqque    1-7
    Kurssit 8 ja 9 ilmoitetaan myöhemmin

B2-ranska  Bärlund…  Voilà! 2-8,     Otava  1-7
    kurssit 8 ja 9 ilmoitetaan myöhemmin   8-9
 
B3-ranska    Voilà! 1. pour le lycée   Otava  1-3
    Voilà! 1. Harjoituskirja    1-3
    Voilà! 2. pour le lycée     4
    Voilà! 3.      5
    Voilà! 4.      6
    Voilà! 5.        7
    Kurssi 8 ilmoitetaan myöhemmin     8
 
A-venäjä  Jegorenkov  Ekstrim 1    Opetushallitus      1-3
   
B3-venäjä  Jegorenkov.. Mozno 1-2 tekstikirja + tehtäväkirja Otava  1-8 
  
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    9

 
 
 

Matematiikka pitkä oppimäärä

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

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

Maantiede  Cantell  GEOS 1, 2, 3,4   WSOY  1-4
 
Fysiikka  Hämeri…  Empira1,2,3   Otava  1-3
  Hämeri…  Empira 4,5,6   Otava  4-6  
    kaikki kurssit: MAOL-taulukot    Otava

Kemia  Lehtiniemi… Mooli 1,(painos 2010 tai uudempi)  Otava   1
  Lehtiniemi... Mooli 2,3,4,5   Otava  2-5
    kaikki kurssit: 
    MAOL-taulukot (uusin painos)   Otava  
           
Uskonto       Silta  1-3     WSOY                1-3  
    Kurssit 4-5, sovitaan kurssin alettua

Elämänkatsomustieto   Dialogi yksilöstä ja yhteisöistä  Tammi   3 
   

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

Historia    1. kurssin kirja kurssin alussa  
    Kaikkien aikojen historia 2,4,5,6  Edita  2,4,5,6
    Corpus 3, kurssi kolme  Tammi   3
     
Yhteiskuntaoppi   Uusi yhteiskuntatieto   Otava Forum 1 
    Uusi taloustieto     Otava Forum 2 
    Linkki 3 Lakitieto     WSOY  3 
    Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni  Otava Forum 4 

Terveystieto Virtaa  Terveyden perusteet   Atena  1
    Nuoret, terveys ja arkielämä    2
    Terveys ja tutkimus     3
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KALLION LUKION 
YLIOPPILASJUHLA

5.12.2013
klo 15.00

LAKITETTAVAT SAAPUVAT

REHTORIN TERVEHDYS
Helena Helenius-Lamminparras

MUSIIKKIESITYS
Royals
Säv. ja san. Ella Yelich O’Connor, Joel Little
Sov. Hytönen, Johnsson, Pihlajaoja, Portin

Tua Hytönen, laulu
Karoliina Johnsson, laulu
Maija Pihlajaoja, laulu
Emilia Portin, laulu
  
YLIOPPILASTODISTUSTEN JA LUKION 
PÄÄTTÖTODISTUSTEN
JAKAMINEN

YLIOPPILAAKSI JULISTAMINEN

GAUDEAMUS  IGITUR

REHTORIN PUHE UUSILLE YLIOPPILAILLE

STIPENDIEN JAKAMINEN
 
YLIOPPILAAN PUHE
Heta Lampinen

MUSIIKKIESITYS
Ylioppilas Elina Virtanen, laulu 
Toomas Keski-Säntti, piano
 
MAAMME

YLIOPPILAAT POISTUVAT

Laulujen säestys: musiikin lehtori Matias 
Harju 
Miksaus: Axel Liljeblad

Kallion lukion alasalissa
Porthaninkatu 15

00530 Helsinki

Syksyn lakkiaisissa jaetut stipendit

Kallion yhteiskoulu-säätiön lahjoittamat stipendit:
Savolainen Eeva, menestyminen kielissä
Hirvonen Sofie, menestyminen puheilmaisun opinnoissa
Hyry Adele, menestyminen kirjallisen ilmaisun opinnoissa
Koho Samuli, menestyminen tanssin opinnoissa
Korpiranta Oona, menestyminen teatterin opinnoissa
Lampinen Heta, menestyminen median opinnoissa
Virtanen Elina, menestyminen musiikin opinnoissa

Kallion yhteiskoulun ystävät ry:n (KYYRY) 
lahjoittamat stipendit hyvästä opintomenestyksestä:
Hirvonen Sofie
Koho Samuli

  Hietanen Olli Matti Juhani
   Hirvonen Sofie Maria
   Hyry Adele Rosa Maria
   Javanainen Janina Päivi Maria
   Kantanen Vilma Liisa
   Koho Samuli Oskari

   Kopranen Iiris Anna Inkeri
   Korpiranta Ona Pauliina
   Lampinen Heta Noora Johanna
   Maarajärvi Mirkka Liisa
   Maunu Annika Elisa
   Naalisvaara Sonja Julia

   Pietilä Hilla-Maaria
   Savolainen Eeva Julianna
   Seppälä Alpi Matti Jaakkima
   Sirainen Elisa Karoliina
   Virtanen Elina Maaria
  

5.12.2013 VALMISTUNEET

AV

KALLION LUKION 
YLIOPPILAS- JA 

KEVÄTJUHLA
31.5.2014

klo 10.00

Aavaluoma Aino Ilona
Aho Severi
Alanen Valpuri Aurora
Anttalainen Iiris Mirjami
Apajainen Heini Kristiina
Autio Monika Amanda

Azerot William Oliver
Baarman Niklas Juhana
Carlson Anna Lydia
From Petri Juhani
Haara Essi Maria
Hannonen Emma Loviisa

Harjula Tiia Sofia
Harmaala Maija Elisa
Hedman Anna Maria Patricia
Heimonen Jane Julia
Heino Elise Maria Katariina
Helne Onerva Maaria Tuulikki

Hoffman Julia Maria Malvina
Holappa Tua Ellika
Hosio Anna Leena
Hotti Eveliina Helena
Huhtala Ilmari Matias Juhani
Hyttinen Heli Hannele

Hytönen Tua Maria
Iivanainen Essi Sofia
Jaakkola Miko Petteri
Johnsson Karoliina Fanny
Julin Linda Elina Susanna
Järvilehto Jussi Pekka
Jäske Alice Ninna

Kaartinen Vilma Olga Helmiina
Kallio Jenny Katariina
Kapanen Aino Elina
Karesma Sini Tuuli Maria
Karjaluoto Erika Maria Sofia
Karkinen Mirva Meri Jasmiina

Karvo Sara Tuuli Maria
Keinänen Elli Ilona
Koivistoinen Maija Helena
Kokko James Antero
Korpi Mari Karoliina
Koskelo Enna Stiina

Kosonen Venla Linnea
Kulmanen Kaarlo Johannes
Kuntamo Carita Carolina
Kärki Elisa Iida Anniina
Laakso Heidi Maria
Lahti Sanni Elina

Lassila Anniliina Tuulia
Lassila Antti Johannes
Latvanen Henriikka Johanna
Latva-Somppi Aura Pihlaja
Lavi Anni Kaisa
Lehkonen Liisa Heili Reetta

Leichner Eero
Liimatta Arttu Eerikki
Lipasti Kaapo Aukusti
Löytty Rita Ida Alexandra
Malkakorpi Otto Robert Johannes
Mankinen Laura Karoliina
Martikainen Eleonoora Henrika

ONNEA 129 UUDELLE YLIOPPILAALLE!

LAKITETTAVAT SAAPUVAT 

SUVIVIRSI

REHTORIN PUHE 
Helena Helenius-Lamminparras 

TIE UUTEEN AAMUUN MUSIKAALISTA 
FAME
säv. Steve Margoshes 
alkup. san. Jacques Levy 
suom. san. Ilkka Talasranta 

Kallion lukion Fame-musikaalin esiintyjät 

YLIOPPILASTODISTUSTEN, LUKION 
PÄÄTTÖTODISTUSTEN JA LUKIODIPLO-
MIEN JAKAMINEN 

YLIOPPILAAKSI JULISTAMINEN 

GAUDEAMUS IGITUR 

REHTORIN PUHE UUSILLE YLIOPPILAILLE 

KUULEEKO ELÄMÄ 
säv. ja san. Heini Apajainen 
sov. Heini Apajainen, Ellen Virman 
 
Ylioppilaat Heini Apajainen ja Ellen Virman 

STIPENDIEN JAKAMINEN 

YLIOPPILAAN PUHE 
ylioppilas Anniliina Lassila

MAAMME 

YLIOPPILAAT POISTUVAT 

Yhteislaulujen säestys: Lakkiaisorkesteri, 
sov. ja joht. Matias Harju

Aalto-sali
Kulttuuritalo

Sturenkatu 4
00510 Helsinki
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Stipendit

Kallion yhteiskoulu-säätiö, kouluneuvos Armas Paavolan sti-
pendirahastosta, on lahjoittanut stipendin seuraaville yliop-
pilaille:

Virman Ellen, erinomaisesta menestymisestä kielissä sekä me-
nestymisestä musiikissa ja äänitekniikassa
Wartiovaara Alli, erinomaisesta, monipuolisesta taiteellisesta 
työstä

Rasku Sini, menestymisestä kielissä 
Tuominen Janna, menestymisestä kielissä
Laakso Heidi, menestymisestä kielissä 
Malkakorpi Otto, menestymisestä kielissä
Palosaari Linda, monipuolisista kielten opinnoista
Toiskallio Sointu, monipuolisista kielten opinnoista

Lassila Anniina, menestymisestä kirjallisen ilmaisun opinnoissa
Karkinen Mirva, menestymisestä kirjallisen ilmaisun opinnoissa
Liimatta Arttu, menestymisestä median opinnoissa
Jaakkola Miko, menestymisestä teatterin opinnoissa
Martikainen Eleonoora, menestymisestä teatterin opinnoissa
Mattsoff Rebekka, menestymisestä puheilmaisun opinnoissa
Ryöppy Roope, menestymisestä tanssin opinnoissa
Tarkka Otto, menestymisestä valotekniikan opinnoissa
Snellman Ella, menestymisestä lavastuksen opinnoissa
Latva-Somppi Aura, menestymisestä lavastuksen ja kuvataiteen 
opinnoissa
Nurmi Renja, menestymisestä kuvataiteen opinnoissa

Kallion yhteiskoulun ystävät ry (KYYRY) on lahjoittanut sti-
pendin hyvästä yleisestä opintomenestyksestä seuraaville yli-
oppilaille:

Helne Onerva
Laakso Heidi
Löytty  Rita
Pällijeff Pieti

Helsingin kirjamessut on lahjoittanut stipendin menestymi-
sestä kirjallisen ilmaisun opiskelussa seuraavalle ylioppilaalle:

Elsa Tölli

Bazar-kustannus on lahjoittanut stipendin menestymisestä kir-
jallisen ilmaisun opiskelussa seuraavalle ylioppilaalle:

Savela Tuuli

Handelsbanken on lahjoittanut stipendin menestymisestä pu-
heilmaisun opinnoissa seuraavalle ylioppilaalle:

Savela Tuuli

Akateeminen kirjakauppa on lahjoittanut stipendin menesty-
misestä kirjallisen ilmaisun opinnoissa seuraaville ylioppilaille:

Carlson Anna
Nikkanen Inari
Pellas Lotta
Tarkka Otto

LC Helsinki / Hakaniemi on lahjoittanut stipendin yhteisölli-
sestä toiminnasta seuraavalle ylioppilaalle:

Koivistoinen Maija

Riemuylioppilaat eli vuonna 1964 Kallion yhteiskoulusta yliop-
pilaaksi päässeet matematiikkaluokan oppilaat ovat lahjoitta-
neet stipendin menestymisestä matemaattis-luonnontieteelli-
sissä opinnoissa seuraavalle ylioppilaalle:

Lipasti Kaapo

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

Hällsten Susanna

Svenska folkskolans vänner yhteistyössä Suomen ruotsinopet-
tajat ry:n kanssa lahjoitti stipendin huippupisteet ruotsin yli-
oppilaskirjoituksissa kirjoittaneelle. Stipendin sai ylioppilas

Heidi Laakso

Radioasema Henri Waaramaa lahjoitti stipendin seuraavalle 
ylioppilaalle:

Kokko James

Ranskan suurlähetystö palkitsi ranskan ylioppilaskirjoituksissa 
menestyneitä ylioppilaita:

Tuominen Janna, erinomainen menestys pitkän ranskan ylioppi-
laskokeessa
Hoffman Julia, erinomainen menestys lyhyen ranskan ylioppilas-
kokeessa

Stipendien ja palkintojen saajat

Kirjapalkinnot

WSOY lahjoitti kirjan menestymisestä biologian ylioppilasko-
keessa seuraavalle ylioppilaalle:

Wartiovaara Alli

Sverigekontakt i Finland rf, Svenska kulturfonden ja Schildts & 
Söderström lahjoittivat kirjat seuraaville ylioppilaille:

Pellas Lotta
Lahti Sanni

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry lahjoittaman kirjan ja 
lahjakortin sai yhteiskuntaopin ylioppilaskirjoituksissa erin-
omaisesti menestynyt

Paula Ristolainen

Saksan suurlähetystön lahjoittaman kirjan sai ylioppilas

Lahti Sanni

Espanjan suurlähetystön lahjoittaman kirjan sai ylioppilaskir-
joituksissa espanjan kielen kirjallisessa osiossa parhaiten me-
nestynyt ylioppilas

Rasku Sini

Espanjan opettajat lahjoittivat kirjan loistavasta tuloksesta es-
panjan ylioppilaskokeessa seuraavalle ylioppilaalle:

Helne Onerva

Teatterikorkeakoulun kirjaston lahjoittaman kirjan sai yliop-
pilas

Sinisalo Katriina

Lehtipalkinnot

Tiede-lehden vuosikerran sai menestymisestä luonnontieteissä 
ja äidinkielessä

Luukas Olivia
Schroderus Veera

Helsingin Sanomien vuosikerran sai paras äidinkielen osaaja

Karkinen Mirva

Martiskainen Julia Maria 
Vilhelmiina
Mattsoff Rebecca
Mettinen Maisa Elina
Mäkelä Oona Maria
Mäkinen Inka Tuulia

Määttänen Reetta Maria 
Kristina
Nieminen Teemu Matias
Nikkanen Inari Aliisa
Nissinen Aino Ilona Kaarina
Nurmi Renja Eerika
Ojell Heta Kaarina

Ollila Mirkka Elisa
Orko Mira Susanna
Paajanen Anna Julia
Paappanen Emilia Aleksiina
Paasu Aimi Aleftina
Palimo Riikka Aurora

Palosaari Linda-Maria Matilda
Parkkonen Linnea Sofia
Pellas Lotta Susanna
Piekkala Riina Jasmiina
Pietilä Taru Suvi Katriina
Pihlajaoja Maija Helena

Pirjamo Siiri Margit
Pohjola Lotta Pauliina
Polso Kukka-Maaria Auroora
Portimo Katariina Aili Irene
Pällijeff Pieti Waltteri
Rannila Ulpu Maria Eveliina

Rantala Elina Tiia Vilhelmiina
Rasku Sini Maria
Rihu Sanna Helena
Rimppi Sirri Inari
Rosenqvist Wilma Katariina
Ryöppy Roope Samuli

Salmela Rebekka Iisa-Minea
Salminen Santtu
Salonen Elias
Savela Tuuli Mari Johanna
Sihvonen Sointu Ida Jemima
Sinisalo Katriina Milla Sofia 

Simula Enni Linnea
Snellman Ella Aurora
Soininen Saaramaria Rakel
Sorjonen Anna Karoliina
Suonpää Milka Alexandra
Taavitsainen Ella Maria
Tammi Taru-Tuulia Helena

Tarkka Otto Henrik Ilmari
Toiskallio Sointu Susanne
Toivanen Emilia Ida Matilda
Toivonen Meeri Elviira
Tompuri Mari Anna Helena
Torri Noora Maria

Tuominen Janna Maria
Tölli Elsa Ira Maria
Törmänen Nea-Maria Karoliina
Utriainen Taru Ida Anima
Uusikylä Rosa Aurora
Wartiovaara Alli Elina

Valjakka Iida Maria Helena
Viljanen Aurora Anna Loviisa
Virman Ellen Alice
Visti Saima Onerva
Ylönen Maiju Maria
Åström Sini Tuulia  

Yksi ylioppilas ei halua nimeään 

julkisuuteen.   
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SYKSYN 2014 YLIOPPILASKIRJOITUKSET
 
Syksyn 2014 yo-tutkintomaksujen eräpäivä on 30.6.

Kuullunymmärtämiskokeet
ma 8.9. vieras kieli, pitkä oppimäärä 
 englanti    klo 8.30 
 saksa    klo 11.00
 ranska   klo 13.00
 venäjä /espanja   klo 15.00
 
ti  9.9. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
  ruotsi A- ja B-taso   klo 8.30
 
ke 10.9.vieras kieli, lyhyt oppimäärä
   saksa    klo 8.30 
   ranska   klo 11.00
   espanja   klo 13.00 
  englanti   klo 14.00
   venäjä/italia  klo 15.00 

Kirjalliset kokeet klo 9.00
pe  12.9. äidinkieli, suomi ja ruotsi, tekstitaidon koe
ma 15.9. uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto 
ke  17.9. vieras kieli, pitkä oppimäärä 
pe  19.9. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
ma 22.9. äidinkieli, suomi ja ruotsi, esseekoe
ke  24.9. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
pe  26.9.      psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia 
ma 29.9.  vieras kieli, lyhyt oppimäärä

Syksyn 2014 lakkiaiset pidetään perjantaina 5.12. klo 15.00 koulun alasalissa.

LUKUVUODEN 2014-2015 TYÖ- JA LOMA-AJAT
 
 Syyslukukausi  11.8.–20.12.
 Syysloma  13.–17.10.
 Joululoma  21.12.–6.1.
 Lauantaityöpäivä 22.11.

 Kevätlukukausi 7.1.–31.5.
 Talviloma  17.–21.2.
 Lauantaityöpäivä 24.1.

Uusi lukuvuosi alkaa maanantaina 11.8.2014 seuraavasti: vanhat opiskelijat (vuositaso 2–4) klo 10.00 koulun 
alasalissa ja uudet opiskelijat klo 12.00 koulun alasalissa. Jokaisen opiskelijan oletetaan olevan paikalla 
ensimmäisenä koulupäivänä. Mahdollisesta poissaolosta on sovittava etukäteen rehtorin kanssa.
Syksyn ensimmäinen uusintakoepäivä on torstaina 21.8. klo 16.30.

      

Kesän ylimääräinen koe on torstaina 5.6. klo 10.00. 
Koulusihteeri on vuosilomalla 23.6.–25.7. 
Rehtori on vuosilomalla 30.6.– 30.7.

KEVÄÄN 2015 YLIOPPILASKIRJOITUKSET

Kirjallinen koe klo 9.00
to 5.2. äidinkieli, suomi ja ruotsi, tekstitaidon koe

Kuullunymmärtämiskokeet

ma 9.2.  toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
  ruotsi A- ja B-taso   klo 8.30
ti 10.2. vieras kieli, pitkä oppimäärä
  englanti   klo 8.30 
 saksa   klo 11.00
 ranska   klo 13.00
 venäjä/espanja  klo 15.00

ke 11.2.  vieras kieli, lyhyt oppimäärä
  saksa   klo 8.30 
  ranska  klo 11.00
  espanja  klo 13.00 
 englanti  klo 14.00
  venäjä/italia klo 15.00 
 
Kirjalliset kokeet klo 9.00

ma 9.3. äidinkieli, suomi ja ruotsi, esseekoe
ke 11.3. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia 
pe 13.3.  vieras kieli, pitkä oppimäärä 
ma 16.3. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
ke  18.3. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä 
pe 20.3. uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto 
ma 23.3. vieras kieli, lyhyt oppimäärä

ilmoitusasioita
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 #Kallionlukio

Seison ikkunan edessä
älypuhelin kädessä.
Katson ulos puhelimen näytön lävitse,
muutan hieman kuvakulmaa.

Minkä filtterin valitsen?
          Mayfair
          Hudson
          Nashville
Niin monta vaihtoehtoa.
Hashtag #Kallionlukio

          Julkaise.

Menen omaan profiiliini,
pyyhkäisen sivua alas.
Kymmeniä kuvia katonharjoista.
Uusin kuva sulautuu joukkoon.
Hastag #Kallionlukio

Pitäisikö tuntea olo syylliseksi?
Tässä kuplassa,
jossa olen turvassa
sotilailta,
sairauksilta,
hyökkäyksiltä?

”Länsimainen kuluttajakulttuuri”
he sanovat
”tekee nuoresta kiittämättömän”
se on varmaan totta

En ole nälkää näkevä
en kärsivä
avun tarpeessa
luon omat demonini

onnen keskellä

mutta missä minä olenkaan?
laatuvalaisin.fi

Kaksi hovinarria / KIL2.4-kurssi 2013-2014


