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Rehtorin terveiset

Rehtori tutustumassa remontoituun Porthaninkadun koulurakennukseen. 
Kuva: Kasperi Mäki-Reinikka6

Lukuvuosi on taas lopuillaan. Läpi vuoden kanta-
nut teema on ollut odotus. Odotus, joka on koh-
distunut pääasiassa kahteen asiaan: Siihen, että 
Porthaninkadun peruskorjaus viimein valmistuisi 
ja pääsisimme muuttamaan takaisin Kallioon. 
Ja siihen, että pääsisimme eroon rajoituksista 
ja kiinni normaaliin Kallion lukion elämään. 
 Molemmat ovat antaneet odottaa toteutumis-
taan kiusallisen pitkään.

Olemme onneksi saaneet olla lähiopetuksessa 
koko lukuvuoden. Kokoontumisrajoitukset ja 
terveysturvallisuusohjeet ovat kuitenkin tehneet 
toiminnastamme aika erilaista kuin lukuvuoden 
alussa ehdin jo toivoa. Välillä olemme voineet 
järjestää yhteisiä tilaisuuksia, sitten taas emme – 
sitten tilaisuuksia taas pystyi järjestämään mutta 
ei koko koululle. Osa esityksistä saatiin järjestää 
normaalisti, osa hyvin rajoitetulle yleisölle ja 
suurin osa jotakin siitä välistä. Kaikki olivat jo aika 
väsyneitä jatkuvaan käymistilaan toiminnassam-
me, kun rajoituksista viimein viidenneksi jaksoksi 
päästiin eroon.

Peruskorjauksemme eteneminen on ollut myös 
omanlaisensa seikkailu. Alun perin meidän piti 
aloittaa jo kulunut lukuvuosi Porthaninkadulla, 
sitten muutto siirtyi vuodenvaihteeseen. Vuoden-
vaihteen lähestyessä muutto siirtyi talvilomalle, 
sitten huhtikuulle ja sitten vielä niin, että viimein 
lukuvuoden lopuksi pääsemme palaamaan 
Kallioon. Olen itsekin antanut niin monta tyhjää 
lupausta peruskorjauksen etenemisestä, että en 
pysy enää laskuissa mukana. Mielessä on välillä 
käynyt eräs Samuel Beckettin Huomenna hän 
tulee -näytelmän kuolemattomista dialogeista. 
Siinä Estragon ensin toteaa: tämä ei voi jatkua 
enää näin. Vladimir vastaa siihen: niinhän sinä 
luulet.  

Jälkeenpäin ajateltuna lukuvuodessa on ollut 
paljon positiivistakin. Vaikkakin moni asia on 
vaatinut uudelleen suunnittelua ja järjestelyjen 
muutoksia, joskus useita kertoja, lähes kaikki lu-
kuvuoden tapahtumat on pystytty järjestämään. 
Penkkarit ja vanhojen tanssit siirrettiin, mutta ne 
pystyttiin pitämään kuitenkin. Taideopetuksessa 

Kirjamessut, Voimistelun 125-vuotisjuhla, Elämän 
koulu, CaisaKallio-festarit, vain muutaman mai-
nitakseni, vaativat paljon, mutta lopputulos oli 
erinomainen. Taideaineiden produktiot, kansain-
välisyystoiminta, ja kaikki opetus ylipäätään ovat 
vaatineet monenlaista uudelleen järjestäytymistä 
ja joustoa sekä opettajien että opiskelijoiden 
osalta. Siitä huolimatta työ on tehty kiitettävällä 
tasolla. Ja silloin kun olemme voineet järjestää 
joustoja ja päivänavauksia, on ollut ilo huomata, 
että sali on täyttynyt vanhaan malliin ilakoivista ja 
toisiaan kannustavista opiskelijoista.

Ylioppilaskirjoituksetkin järjestettiin, tälläkin 
kertaa pulpettien välejä mittaillen sekä käsidesin 
ja maskien käyttöä suositellen, ja lopputuloksena 
meillä on tänään juhlittava joukko ylioppilaita, 
joiden arvosanoja kelpaa katsoa. Kiitos tästä kai-
kesta kuuluu opettajille ja opiskelijoille, jotka ovat 
sinnikkäästi tehneet määrätietoista työtä, olosuh-
teista huolimatta. Kiitos kuuluu myös huoltajille, 
jotka ovat olleet nuortensa tukena silloin, kun 
haasteita on ollut.

Kevättä kohden mentäessä asiat ovat kääntyneet 
kohti parempaa. Kun viidennen jakson alussa kä-
vin poistamassa pääovilta terveysviranomaisten 
vaatiman terveysturvallisuussuunnitelman, olo 
oli epätodellinen, mutta ennen kaikkea huojentu-
nut. Tässä vaiheessa vuotta voikin helpottuneena 
todeta, että hyvin tässä taitaa kuitenkin käydä. 
Lehtikuusentien väljä rakennus on palvellut meitä 
hyvin rajoitusten aikana. Porthaninkadun pää-
koulu odottaa kuitenkin meitä koulun hengen 
mukaisesti peruskorjattuna: uutta on luotu 
perinteitä kunnioittaen. Tekniikkakin saadaan val-
miiksi syksyyn mennessä, ja alumnimme Karoliina 
Hellbergin maalaukset ja sisäpihalle tuleva Pertti 
Kukkosen taideteos tulevat viimeistelemään ko-
konaisuuden. Meidän on hyvä palata kotiin.

Ennen uuden lukuvuoden alkua on koulutyön 
sijaan aika jollekin muulle. Haluan toivottaa teille 
rentouttavaa lomaa ja aurinkoisia kesäpäiviä. 
Kaikki ovat varmasti ne ansainneet.
 

Ari Mäkinen
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Koulun perustaja 
Hanna Castrén 
avajaispuheessaan 
1.9.1902.

”Näin on tämä uusi viljelyskenttä syntynyt
 Sörnäisiin. Rakas Taivaallinen Isä autta-
koon meitä siihen akanansekaisia siemeniä 
 kylvämästä, ja armahtakoon hän meidän 
puutteellisuuttamme!  On edesvastaaja Isän 
tykönä, Jeesus Kristus, joka vanhurskas on – 
 se on turvani.”

Historiaa 

Opettajat Jari Aalto ja Tuomas Karkamo tutustumassa remontoituun Porthaninkadun 
koulurakennukseen. Kuva: Kasperi Mäki-Reinikka

I   Hanna Castrén jätti 13.11.1901 alamaisen anomuksen 
koulun perustamiseksi.
 
II  Sörnäisten yhteiskoulu aloitti toimintansa 
 viisiluokkaiseksi reaalikouluksi suunniteltuna 1.9.1902  Kivikon 
  huvilan vuokrahuoneistossa, ensimmäisenä oppikouluna 
 Pitkänsillan pohjoispuolella.
 
III  Burmeisterin perilliset rakennuttivat mainitun huvilan 
tontille ”Pääskynpesän koulun”, jossa koulu toimi vuodet 1905–
1919.
 
 IV   Koulu muuttui yliopistoon johtavaksi vuonna 1913. Sen 
nimeksi tuli tällöin Kallion yhteiskoulu.

V   Syksyllä 1919 koulu muutti Venäläisen hyväntekeväisyys-
yhdistyksen taloon osoitteeseen Itäinen Viertotie 39, jossa 
 toiminta jatkui vuoteen 1929.
 
VI   Kallion yhteiskoulu siirtyi 1929 omalle pohjalle 
Porthanin katu 15:een.

VII   Koulun lisärakennus valmistui ja otettiin käyttöön 
 syys lukukaudella 1957.
 
VIII   Kallion yhteiskoulu siirtyi Helsingin kaupungin 
 omistukseen 1.8.1977 ja jatkaa toimintaansa Kallion yläasteena ja 
Kallion lukiona.
 
IX   Kallion lukio ryhtyi noudattamaan ilmaisutaitopainotteis-
ta lukusuunnitelmaa syksystä 1981. Hanketta oli ajanut pontevasti 
rehtori Armas Paavola professori Martti Ruudun tukemana.
 
X   Kallion lukio jäi yksin Porthaninkatu 15:een Kallion 
 ylä asteen siirryttyä Aleksis Kiven kouluun syksystä 1982.
 
XI   Valtioneuvosto myönsi ilmaisutaidon erikoislukion 
 oikeudet Kallion lukiolle 27.6.1985 rehtori Armas Paavolan sitkeän, 
monivuotisen työn tuloksena.
 
XII   Opetusministeriö määräsi 11.4.1994 Kallion lukiolle 
ilmaisupainotteiseen opetussuunnitelmaan perustuvan erityisen 
tehtävän.

XIII   Kallion lukio siirtyi päärakennuksen peruskorjauksen 
ajaksi evakkoon Lehtikuusentielle, Laaksoon tammikuussa 2020.

XVI Kallion lukio muutti Portahaninkadun peruskorjattuun 
päärakennukseen kesäkuussa 2022.

Lukuvuoden 2021 - 22 lopussa Kallion lukion 
peruskorjaus oli edennyt siihen pisteeseen, että 
Lehtikuusentien aulaan ilmestyivät muuttolaati-
kot, jotka siirtyivät Kallioon kesäkuun ensimmäi-
sen viikona aikana. 

Seuraava lukuvuosi aloitetaan kouluraken-
nuksessa, jossa yhdistyvät moderni tekniikka, 
uutuuttaan hohtavat pinnat ja historiaa henkivä 
charmi.

9
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”Nyt minä olen   
kalliolainen” 

Basso tärisyttää lattiaa. Valun sisään pimeään 
huoneeseen transsissa kulkevan ihmismassan 
mukana. Näen, kuinka pahiksiksi ja hyviksiksi 
pukeutuneet kakkoset sekä abit astuvat lavalle 
ja kuinka pehmeä valo helmeilee heidän kasvoil-
laan. Sitten se alkaa. Ilmoille kohoavat Syntisten 
pöydän ensimmäiset sävelet, ja hurmio kietoutuu 
ympärilleni. Tunnen kyynelten polton silmissäni. 

Hetkiä myöhemmin kyyneleet poskia pitkin 
valuen hypin yhdessä salin lattialla muiden 
ykkösten kanssa Dynamiten tahtiin. Ryntäämme 
ulos pihalle ja juoksemme ringissä tuulen virettä 
vastaan taistellen. Abit seisovat ympyrän reunoilla 
ja kannustavat meitä täydellä sydämellä yläfem-
mojen sekä huutojen kera. 

Vasta tervetulojuhlassa kaikki alkoi tuntumaan 
todelta. Kuljin läpi koko tapahtuman kuin olisin 
liikkunut unessa, mutta mieleni sopukoissa kaikui 
yksi sama ajatus: ”Nyt minä olen kalliolainen.”

Kesäkuussa sähköpostiini oli kilahtanut viesti: 
“Tervehdys Kallion lukion uusi opiskelija, ja onnit-
telut opiskelupaikastasi!”  Ykköset olivat alkaneet 
miltei heti järjestämään tapaamisia, joissa sitten 
pääsin tapaamaan tulevia kurssitovereitani ja ys-
täviäni. Sinä hetkenä se kaikki oli tuntunut epäto-
delliselta, mutta en ollut voinut tehdä muutakaan 
kuin jännitys rinnassa poreillen suunnata tietäni 
kohti uusia seikkailuja.

Heti, kun saavuin koululle ensimmäisenä päi-
vänä, luikin jännittyneenä häntä koipien välissä 
kesällä tapaamieni ykkösten luokse. Siirryimme 
ruohokentälle ja kohtasimme henkilökunnan 
sekä muiden oppilaiden lempeät, vastaanottavat 
hymyt. Yhtäkkiä nämä tuntemattomat, kummalli-
set ihmiset alkoivat laulamaan. Kuuntelin, kuinka 
Chydeniuksen tuttu sävelmä kiiri kauas, aina Port-
haninkadulle - juurillemme - saakka. Sinä hetkenä 
Kallio tempaisi minut mukaansa, ja minä lähdin 
jahtaamaan koulumme säveliä. Melodiaa, joka 
voimistuu joka kerta, kun pidetään aamunavausta 
tai järjestetään jotain yhteistä hauskaa esimerkiksi 
joustolla. Kappaletta, joka rakentuu kaikkien kalli-
olaisten yhdessä luomasta hengestä. Laulua, joka 
kiteyttää meidän koulumme, Kallion, itseensä.

Senja Ollikainen

Tervetulojuhla. 
Kuva: Sofia Muurinen

10



Taideaineet

Projisoidut maailmat oli ensimmäistä 
kertaa järjestetty valosuunnittelun ja la-
vastuksen yhteinen proggiskurssi, jolla 
syvennyimme tutkimaan videopro-
jisointien salaista maailmaa. Kurssilla oli 
mukana opiskelijoita kaikilta vuosikurs-
seilta.

Joulukuun pimeydessä kurssin tunnit 
täyttivät luokan väreillä ja valolla, kun 
tempaisimme hyllystä videoprojektorit 
ja aloimme osoitella kattoon ja seinille. 
Kurssilla treenattiin projektiomäppäys-
tä, jonka avulla voidaan luoda kol-
miulotteisia projisointipintoja, ja vide-
oiden käyttöä lavaelementteinä, jotka 
tuovat tilaan valoa ja liikettä. Teimme 
tunneilla muun muassa  nopeita mutta 
näyttäviä installaatioita hyödyntäen 
erilaisia kolmiulotteisia pintoja.

Kurssilaiset tekivät joulujuhlaan lava-
sateeksi mäpätyt koriste-elementti-
laatikot, ja kurssin lopussa valtasimme 
Lehtikuusentien bunkkerin Utopia/dys-
topia-näyttelyyn, jossa projisoinneilla 
luotiin immersiivisiä tilakokemuksia.

Kasperi Mäki-Reinikka ja Vilma Vantola

Projisoidut maailmat

AINEET
TAIDE-

Ovi-teos, tekijät: Alex Anttila, 
Meeri Lehikoinen ja Aida Mäkelä. 

Kuva: Kasperi Mäki-Reinikka

12
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ValosuunnitteluLavastus

Lavastus
Tänä vuonna lavastusta on päästy opiskele-
maan livenä ja luokan perälle on kahmittu 
kasoittain pahvilaatikoita, pumpulia, krää-
sää ja roinaa erilaisia lavamalleja varten. 
Lavastuksen ensimmäinen kurssi keskittyy 
tilallisen ilmaisun hallitsemiseen, lavas-
tuksen suunnitteluun ja alan käytäntöihin 
tutustumiseen. Lavastuksen jatkokursseilla 
opiskelijat pääsevät lavastamaan itsenäisesti 
valitsemaansa proggista tai opiskelemaan 
syventävillä kursseilla jotain tiettyä lavastuk-
sessa käytettyä tekniikkaa tai ilmaisumuo-
toa. Itsenäisiä lavastuksia on tänä vuonna 
nähty teatteriproggiksissa esimerkiksi Tomu 
Ala-Ojalan lukiodiplomissa, Odelia Lipanin 
koordinoimassa Oresteian pahvilavastukses-
sa ja Kafkajutun nukketeatteriosissa, joissa 
Muodonmuutoksen nuket kasattiin Eveliina 
Riihimäen ja työryhmän voimin.
 
Joulun alla lavastuskurssi sai ihka ensimmäi-
seksi tehtäväkseen Lucia-aamunavauksen 
lavastuksen suunnittelun ja toteutuksen. 
Nopeassa tahdissa opiskelijat purkivat esityk-
sen osiin, ideoivat osiin sopivia elementtejä ja 
kasasivat tunnelmallisen tilakokonaisuuden 
esityksen ympärille. Hämärässä tilassa pelat-
tiin valoilla ja niiden luomilla tunnelmanvaih-
doksilla sekä kattoon tehdyllä videoprojisoin-
nilla. Projisointeja päästiin käyttämään myös 
lavastuksen ja valosuunnittelun Projisoidut 
maailmat -yhteiskurssilla, josta lisää toisaalla 
tässä lehtisessä.
 
Dioraama- ja muuttuva lavamalli -tehtä-
vät ovat saaneet peruskurssien opiskelijat 
tekemään fantastisia ja vaihtelevia pienois-
maailmoja. Upeat lavastuksen peruskurssin 
pienoismallit ovat kasaantuneet luokan 
ikkunalaudoille ja Penksun kolmoskerroksen 
vitriineihin kurssi toisensa perään muodos-
taen pikkuriikkisten tilojen vaihtelevan galle-
rian. Pienoismallit ovat herättäneet ihastusta 
pitkin vuotta ja kekseliäät toiminnalliset ja 
dramaturgiset lavastusratkaisut ovat häm-
mästyttäneet kerta toisensa jälkeen!

Kasperi Mäki-Reinikka

vanhojen tansseihin ja musaprokkiksiin) suunnit-
telemaan valoja. Päädyin loppusyksystä valo-
pöydän taakse Johanna Perttusen ohjaamaan 
teatteriprokkikseen nimeltään Oresteia ja sain 
ensimmäistä kertaa nähdä, mitä suuren teatte-
riprojektin kulisseissa tapahtuu. Lähes kaksitun-
tisen teatteriesityksen valosuunnitteluun kului 
paljon aikaa, mutta oli ihanaa olla osana taitavaa 
työryhmää ja ihastella esiintyjien osaamista. 
Esiintyminen live-yleisölle oli jännittävää, mutta 
antoisaa. Kolmen huikean esityksen jälkeen olo 
oli palkittu, ja työryhmän keskuudessa vallitsi 
loistava fiilis!

Oresteian lisäksi olen kuluvan vuoden aikana 
ollut mukana suunnittelemassa valoja myös esi-
merkiksi joulujuhlaan sekä useisiin aamunavauk-
siin. Valotekniikan ja valosuunnittelun opiskelu 
on mielestäni yksi kivoimmista ja kiinnostavim-
mista aineista lukiossamme, sillä se avaa ovet 
uusiin maailmoihin ja antaa mahdollisuuden 
osallistua esitysten valmistamiseen tekniikan 
avulla. Valotekniikassa luovuus ja käytännön tai-
dot yhdistyvät ja osaamista karttuu automaatti-
sesti erilaisten itsenäisten taideprojektien kautta. 

Helmi Laine

Val
o-

su
un

nit
tel

u

Valotekniikan ja valosuunnittelun opinnoissa 
oli jälleen vaiheikas ja vauhdikas vuosi pitkän 
pandemian aiheuttaman hiljaiselon jälkeen. Syksy 
käynnistyi reippaasti teatterin lukiodiplomeilla, 
joiden valoista pääsivät vastaamaan VÄT2-kurssin 
opiskelijat. Talvella saimme iloiseksi yllätyksek-
semme tapahtumatekniikan kurssilaisten kanssa 
toteuttaa joulujuhlan lisäksi myös abien vanhojen 
tanssien valotekniikan, sillä tanssit jouduttiin 
siirtämään edelliseltä keväältä syksyyn. Wanhat 
järjestettiin tällä kertaa koulun omassa salissa 
Lehtikuusentiellä. Keväällä koronarajoitusten 
helpottaessa useat opiskelijat pääsivät jälleen to-
teuttamaan itseään ja valollisia ambitioitaan itse-
näisissä produktioissa niin teatterin, musiikin kuin 
tanssinkin parissa. Vuoden aikana nähtiin myös 
pitkästä aikaa useita toistaan upeampia aamu-
navauksia, joissa valolla oli iso rooli. Toukokuussa 
valosuunnittelun vuosi huipentui, kun saimme 
nauttia vielä toistamiseen vanhojen tansseista! 

Vilma Vantola, valo- ja äänitekniikan opettaja

Syyslukukauden alettua koronapandemia alkoi 
hieman hellittää ja taideprokkisten järjestäminen 
Kalliossa oli taas pitkän tauon jälkeen mahdollista. 
Kun esitykset pyörähtivät lavalla käyntiin, alkoivat 
valotkin jälleen vilkkumaan ja välkkymään Kallion 
lukion salissa! Käytyäni valotekniikan alkeiskurssin 
edellisenä vuonna päätin osallistua tapahtuma-
tekniikan kurssille. Kyseinen kurssi on käynnissä 
koko lukuvuoden ajan, ja sitä kautta on mahdol-
lisuus päästä osalliseksi useisiin monipuolisiin ja 
toinen toistaan upeampiin projekteihin (kuten 

Tekijä Vilkku Peltomäki.
Kuvat: Kasperi Mäki-Reinikka

Lavastuksen pienoismalli, 
tekijät Patrik Kase ja Mesi Kissaniitty.
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Tanssi

Elämän koulu -produktion parissa työskente-
ly alkoi syksyllä 2021. Produktio oli alun perin 
suunniteltu toteutuvaksi jo edellisenä lukuvuo-
tena, mutta korona sotki suunnitelmat. Tällaisista 
vastoinkäymisistä ei ehkä kuuluisi iloita, mutta 
onni onnettomuudessa oli, että nyt produk-
tio siirtyi meidän vuosikurssillemme (20). Tätä 
tanssiproduktiota työstettiin yhdessä koreografi 
Valtteri Raekallion, Kansallisteatterin sekä Ylen 
kanssa. Pandemiatilanteen vuoksi produktion 
toteutus venyi yli puolen vuoden ajanjaksoksi ja 
pakotti myös meidät varpaillemme jännittämään, 
toteutuvatko esitykset lainkaan. Oli kuitenkin 
hyvin antoisaa työskennellä näin pitkäkestoisen 
produktion parissa.

Produktio pohjautui kirjailija Antti Röngän teok-
seen Jalat ilmassa, joka käsittelee yksityiskohtai-
sesti koulukiusaamista ja sen vaikutusta ihmisen 
elämään. Teoksessa hyödynnettiin myös kuun-
nelmakatkelmia Röngän teoksesta. Tämä tarkoitti 
työskentelyä hyvin rankkojen aiheiden parissa.

Pitkään prosessiin mahtui monenlaisia työtapoja 
sarjojen opettelusta improvisaatio- ja ilmaisuhar-
joituksiin. Vaikka treenipäivät olivat pitkiä, olivat 
ne myös ikimuistoisia. Harjoituksista tallennettiin 
myös videomateriaalia ja myöhemmin haastatte-
luita Ylen tekemää dokumenttia varten.

Kirjoittaessani tätä istun kansainvälisenä tanssin 
päivänä 29.4.2022 Bruket-kahvilassa. Paikka on 
CaisaKallio-festivaalin aulatila. Tanssin lukiodip-
lomin katselmus alkaa muutaman tunnin kulut-
tua. Tähän hetkeen kiteytyy paljon: CaisaKallio, 
tanssin lukiodiplomit, kansainvälinen tanssin 
päivä. Kansainvälistä tanssin päivää vietetään joka 
vuosi ympäri maailmaa. Päivä on kunnianosoitus 
tanssille, joka yhdistää ihmisiä kulttuuritaustasta 
ja politiikasta riippumatta. Päivää juhlistetaan 
myös eri puolella Suomea, ja me Kallion lukiossa 
järjestämme perinteisesti tanssin lukiodiplomien 
katselmuksen kyseisenä päivänä. Tänä lukuvuon-
na diplomin on saanut valmiiksi viisi opiskelijaa. 
Määrä on paljon vähäisempi kuin aikaisempina 
vuosina, ja se kertoo siitä, että kulunut vuosi on 
ollut rankka. Pandemia on kurittanut ja Kallion 
lukion muutto on viivästynyt alkuperäisestä 
aikataulusta. Tämä on näkynyt myös tanssin 
opiskelussa. Kursseja on kuluneen vuoden aikana 
jouduttu sitomaan yhteen, jotta opiskelijat 
ehtisivät siirtyä Lehtikuusentieltä Leipätehtaalle, 
käytännössä kaupungin toiselta puolelta toiselle. 

Kuluneen lukuvuoden aikana tehtiin yksi suu-
rimmista tanssin produktioista, Elämän koulu. 
Produktio oli laaja yhteistyö tanssiryhmä Raekallio 
corp., Kansallisteatterin, Oopperan balettioppi-
laitoksen, Kaisaniemen ala-asteen ja Ylen kanssa. 
Esitykset tapahtuivat Kaisaniemen ala-asteen 
tiloissa. Teos pohjautui Antti Röngän kirjaan Jalat 
ilmassa. Elämän koulu käsittelee koulukiusaamis-
ta. 

Toinen tanssin produktio oli teos nimeltään 
Sumu. Sumu on tanssin ja musiikin yhteistyöpro-
duktio, josta tehtiin viidennessä jaksossa video-
taideteos. Teos esitettiin videotaiteen muodossa, 
ja sen teki videotaiteilija Kim Saarinen. Teoksen 
lähtökohtana oli luonto ja luonnon eri ilmiöt, 
kuvauspaikkoja olivat muun muassa metsä, pelto 
ja joenranta.

Tanssin opintoihin kiteytyy paljon. Tunneilla on 
ollut elinvoimaa ja iloa, joka on auttanut jak-
samaan pandemian keskellä. Uskon, että oma 
ruumis on ihmisen läheisin luontosuhde. Yhteys 
omaan kehoon, liikkeeseen ja liikkeen virtaan on 
vahva ja kurottuu kohti ihmisen ydintä. Tanssissa 
oman fyysisyyden kokemisen ja käsittelemisen 
mahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Opiske-
lijoiden palaute tanssin oppitunneista on ollut 
vilpittömän kiitollista ja toiveikasta. “Ihanaa, kun 

saa tanssia” oli lause, joka jäi mieleeni monien 
oppituntien jälkeen. Yhdyn Kan Sue-Jinin tanssin 
päivän viestiin: ”Tanssi on hetken taidetta, jota on 
vaikea palauttaa alkuperäiseen muotoonsa elävän 
esitystilanteen päätyttyä, koska se on luotu koko 
keholla ja koko sielulla. Tanssi koostuu katoavista 
hetkistä, ja sen vuoksi tanssijat ovat liikkeellä 
jatkuvasti.”

Kuluneen vuoden aikana Kallion lukiossa on 
ollut opetusharjoittelijoita. Janina Rajakangas 
teki harjoittelun Turun ammattikorkeakoulusta ja 
Kaisla Koski Stokholms konstnärliga högskolasta, 
Ruotsista.

Tanssin lukiodiplomin arvioitsijoina toimivat tans-
sin lehtori Mirva Mäkisen lisäksi Tuomas Juntunen 
ja Joona Halonen.

Mirva Mäkinen

Teoksen rakentaminen oli hyvin inspiroiva 
prosessi ja tarjosi kaikille uusia kokemuksia sekä 
työtapojen että esiintymisen saralla. Kun audiovi-
suaalinen teos lopulta saatiin esityskuntoon, lop-
putulos palkitsi jokaisen osallistujan. Sen lisäksi, 
että teos tarjoili tunteita, kokemuksia ja inspiraa-
tiota, se tarjosi myös ainutlaatuisen tilaisuuden 
nähdä ja tuntea, minkälaisen työn suuremmat 
teokset vaativat ennen ensi-iltaansa. 

Jade Hellsten

t
ssi

a n

Sofia Muurisen tanssin lukiodiplomin esiintyjät: 
Etualalla Aava Mikkilä, mukana Roope Lappa-

lainen, Tomu Ala-Ojala, Aino Kaareskorpi, Emma 
Seppälä, Helka Tanskanen ja Helmi Linnanen.

Kuva: Mirva Mäkinen
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Teatteri

Teatteri
Teatteria, teatteria, teatteria, 
 jihuuuuuu!

Vihdoin koitti aika, jolloin päästiin taas kohtaa-
maan toisiamme teatterinkin parissa! Korona-
rajoituksista huolimatta lukuvuoden alusta asti 
käynnistyivät niin teatterin perusopetus kuin 
eri produktiot. Teatterityöskentelyn perusteisiin 
(TEA1) perehdyttiin improvisoinnin ja omaan 
ilmaisuun tutustumisen avulla peräti kahdeksalla 
eri opintojaksolla, ja osalle niiden opiskelijoista 
syksyn ensimmäinen vanhempainilta tarjosi 
kivan tilaisuuden demota yhdessä tekemisen iloa 
ja taitoa. Useimmat opiskelijat jatkoivat toiselle 
opintojaksolle (TEA2), jolla klassikkodraamoja 
hyödyntäen harjoiteltiin rooolianalyysiä, karak-
täärin rakentamista, pari- ja ryhmätyöskentelyä 
ja esiintymistä. Teatterin lehtoreitten lisäksi näitä 
kahta opintojaksoa opetti koulun alumni, näytteli-
jä ja teatteriopettaja Noora Peltokukka. 

Näyttelemisen harjoittelemiseen oli mahdollisuus 
syventyä kahdella erillisellä opintojaksolla (TEA6), 
joista toisella improttiin koulun joulujuhlassa rie-
mukkaat jouluolympialaiset. Molemmilla kursseil-
la keskityttiin näyttelijänilmaisullisten keinojen 
kehittämiseen ja valmistettiin monologeja. Osa 
opiskelijoista jatkoi vielä CaisaKallio-festareiden 
toteuttamiseen ja kartutti hienosti esiintymisko-
kemustaan.

Teoriakursseja tarjottiin kaksi. Toisella niistä 
(TEA9) opiskeltiin ohjaamisen teoriaa kirjallisen 
aineiston avulla ja omia taiteellisia ajatuksia 
työstettiin ohjaussuunnitelmiksi. Teatterin ydintä 
tutkittiin omalla kurssilla (TEA7) pienellä, aktii-
visella joukolla perehtymällä teatterin valtaan ja 
vaarallisuuteen eri aikakausina. 

Lukuvuoden viimeisessä jaksossa pilotoitiin 
lyhytproduktioiden valmistamista (TEA10, TEA11). 
Ohjaamisen ja näyttelemisen opiskelijat työsken-
telivät yhdessä innokkaasti seitsemässä pienryh-
mässä, joissa valmistettiin valmiita ja sovitettuja 
näytelmätekstejä hyödyntäviä tai ryhmälähtöisiä 
esityksiä.

Oman teatteritaiteellisen osaamisensa haastami-
seen ja esittelemiseen keskityttiin teatteritaiteen 
lukiodiplomitöissä. Upeista ja rohkeista, omaa 
ääntä hehkuvista esityksistä järjestetyn katsel-
muksen yleisössä vieraili myös Taideyliopiston 
Teatterikorkeakoulun teatteripedagogiikan opis-
kelijoita osana omia opintojaan. 

Koulun tiloissa ja ulkopuolisten yhteistyökump-
paneiden kanssa toteutettiin viisi teatteriproduk-
tiota (TEA3-5), joissa mukana oli myös ääni- ja 
valosuunnittelun sekä lavastuksen ja median 
opiskelijoita. Syksyn ensimmäinen ensi-ilta 
koettiin Helsingin jäähallissa Suomen Voimiste-
luliiton 125-vuotisjuhlassa. Liiton jäsenseurojen 
voimistelu-, tanssi- ja akrobatiaesitykset nidottiin 
draamalliseksi kokonaisuudeksi Kallion lukion te-
atteriopiskelijoiden esittämän Tarina jatkuu -näy-
telmän (kirj. ja ohj. Annemari Untamala) avulla. 
Näytös jäi nähtäville Yle Areenaan vuoden 2022 
ajaksi saavuttaen kymmentuhatpäisen yleisön. 

Syksyllä 2021 nähtiin Lehtikuusentien salissa 
Oresteia. Esitys oli Johanna Perttusen ohjaama ja 
dramatisoima kokonaisuus Aiskhyloksen Ores-
teia-trilogiasta, jota esitettiin kolmesti. 12 näytte-
lijää toi antiikin draamaan nykyaikaisen otteen. 
Esityksessä nähtiin mm. räppäävä kuoro, pahvisia 
miekkoja sekä joukko koreografioita.

Kafkajuttu oli Franz Kafkan Oikeusjutusta ja 
Muodonmuutoksesta dramatisoitu esitys, jonka 
dramatisoi ja ohjasi Johanna Perttunen. Pen-
gerkadun Studioteatterissa esitetyn näytelmän 
Muodonmuutos-osuus toteutettiin nukketeatte-
rina, jonka kaikki nuket opiskelijat valmistivat itse.  
Vaikka työryhmässä jyllännyt koronavirus siirsi 
ensi-iltaa useita kertoja, Kafkajuttu esitettiin lo-
pulta kuusi kertaa, joista yksi oli Suomen draama- 
ja teatteriopetuksen liiton (FIDEA) kevätpäiville 
tilattu esitys. Kaksi viimeistä Kafkajutun esitystä 
nähtiin CaisaKallio-festariviikolla. 

Kevätlukukauden viimeiseksi teatteriproduktioksi 
valmistui työryhmälähtöinen Sapiens Sapiens. 
Esitys rakennettiin yhdessä työstäen, eikä val-
mista käsikirjoitusta ollut käytössä. Materiaalina 
työryhmä käytti kirjallisuutta, podcasteja sekä 
netistä löytyvää tietoa. Ihmisen kehitykseen 
suhtauduttiin kuitenkin humoristisella otteella, 
ja esitys käytti paljon fyysisen teatterin keinoja 
tarinankerronnassaan. Sapiens Sapiens esitettiin 
Pengerkadun Studioteatterissa. 

Annemari Untamala, Noora Peltokukka ja Johanna 
Perttunen, teatterin opettajat

Alla Oona Palomaa ja Milla 
Kostamo Voimistelu 125-juhla-

näytöksessä ”Tarina jatkuu”.  
Kuva: Sami Ilvonen

Ylävas.: Erika Yrjänheikki, 
Emma Vaulo ja Lotta Las-

sila, esityksessä Kafkajuttu.
Yläoik.: Oresteian näyttelijät 

 onnistuneen esityksen jälkeen.
Kuvat: Johanna Perttunen
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Kirjallisen ilmaisun tunneilla tutkittiin tänä-
kin vuonna kirjoittamisen avulla elämää – sen 
haikeutta, vaikeutta, ihanuutta ja ihmeellisyyttä. 
Opiskelijat onnistuivat kerta toisensa jälkeen 
yllättämään itsensä, toisensa ja opettajansa sillä, 
miten tarkkoja havaintoja he olivat tehneet, miten 
vapaaksi olivat mielikuvituksensa päästäneet, mi-
ten kirkkaasti olivat ajatelleet ja miten tosissaan 
ja hauskasti kirjoittaneet. He jakoivat tekstejään 
rohkeasti, kuuntelivat ja kannustivat analyyttisilla 
huomioillaan. 

Uusi opetussuunnitelma toi kirjalliseen ilmaisuun 
kaksi uutta opintojaksoa: KIL3:n eli novellikurssin, 
joka pidettiin ensimmäistä kertaa tänä vuonna, 
ja KIL6:n eli dramaturgiakurssin, joka toteutuu 
ensimmäistä kertaa ensi vuonna. Uudessakin 
opetussuunnitelmassa jatkavat vanhasta opetus-
suunnitelmasta tutut kurssit, joista ensimmäisellä 
tutkitaan, mistä voi kirjoittaa, toisella kirjoitetaan 
runoja, neljännellä kirjoitetaan fiktiota omaan 
elämään pohjautuen ja viidennellä inspiroidutaan 
jo julkaistuista teksteistä ja muista taiteenlajeista. 
Viimeisellä kirjallisen ilmaisun kurssilla kirjoite-
taan itsenäinen lopputyö.

Lukiomme legendaarisen kirjoituskilpailun aihee-
na oli tänä vuonna “minä”. Viisihenkiseen raatiin 
kuuluivat vuoden 2020 lyriikkasarjan voittaja 
Deria Kurkan, rehtori Ari Mäkinen, apulaisrehtori 
Ari-Pekka Niemi sekä kirjallisen ilmaisun opettajat 
Ina Mutikainen ja Susanna Pasula. Lyriikkasar-
jan voitti Iiris Karila. Toisen palkinnon sai Sofia 
Muurinen, ja jaetun kolmannen palkinnon saivat 
Onerva Rantanen ja Sade Tolonen. Proosasarjan 
voitti Katri Pihlström. Toisen palkinnon sai Syksy 
Tanninen, ja jaetun kolmannen palkinnon saivat 
Miska Soininen ja Viivi Karjalainen. Palkinnot jaet-
tiin koulun joulujuhlassa. 

Susanna Pasula ja Ina Mutikainen, 
kirjallisen ilmaisun opettajat

Kirjoittamisesta 
    
Tulin Kallioon lähinnä opiskelemaan kirjoittamis-
ta (vaikka pitihän minusta tietenkin suuri näyt-
telijäkin tulla). Kirjallisen ilmaisun eli killin kurssit 
ovat sisältäneet hartaita lukuhetkiä, innostavia ja 
ihan sekopäisiäkin havaintoja ja ennen kaikkea 
DEDIKSIÄ! Mistä muusta olisikaan kirjoittaminen 
tehty? Ohjatut tehtävänannot ovat tarjonneet 
juuri oikeassa suhteessa rajoja ja rakkautta – lo-
pulta ketään ei kiinnosta, noudattaako teksti sille 
annettuja (usein löyhiä) speksejä, jos taide on 
vienyt mennessään ja niin edespäin. Tärkeintä ja 
kaikkein pyhintä on se, että kannamme luok-
kaan mukanamme jotain, minkä jakaminen olisi 
ehkä missä tahansa muussa tilanteessa mahdo-
tonta tai ainakin aika kammottavaa ja laskemme 
sen kurssitovereidemme käsiin kuin Jeesus-lap-
sen (tai jonkun ei-kristillisen möntin).

Voin tietysti puhua vain omasta näkökulmastani, 
joka on se, että olen kirjoittanut niin kauan kuin 
olen ymmärtänyt sen olevan mahdollisuus. Mo-
net aloittavat luovan kirjoittamisen vasta killin 
kursseilla, jotkut kieltäytyvät koskaan astumasta 
niiden taikapiiriin. Kirjoittaminen ei ole kaikille, 
mutta se on minulle, ja olen kokenut killin kurs-
sit ennen kaikkea ilahduttaviksi ja vapauttaviksi. 
Voi ja täytyykin kokeilla uusia tekstilajeja, kerto-
jaratkaisuja ja näkökulmia, ja näistä kokeiluista 
jää aina jotain käteen. Olen poiminut monia 
killin kursseilla saamiani oivalluksia mukaan 
kurssien ulkopuolisiinkin teksteihini. Jokainen 
tehtävänanto on uusi, kartoittamaton maa, jota 
voi lähestyä ennakkoluulotta ja kaiken entisen 
unohtaneena. Joka tekstissä voi keksiä oman 
kirjoittajuutensa uudelleen ja kokeilla uudenlais-
ta tapaa käyttää sanoja. 
  
Vuorovaikutteisuus on kurssien innostavinta 
antia: etenkin kun edetään kohti viimeisiä killin 
kursseja, matkassa vielä mukana oleva porukka 
on jo valmis laittamaan koko sielunsa peliin. 
Jokainen haluaa sanoa toisen tekstistä jotain 
merkityksellistä, ja silloin on tärkeintä muistaa, 
että ajatusten ei tarvitse olla viimeisteltyjä tai 
todistaa kommentoijan älyllistä kelpaavuutta. 
Keskeisintä on läsnäolo ja uteliaisuus omia ja 
muiden tuotoksia kohtaan. Siinä se! 

Miska Soininen
 

Lähtisinkö kanssani 

minuutit murenevat 
solisluut sulavat
valuvat lammikoiksi lattialle
päivät pirstoutuvat atomeiksi asti 
ehjyys ajautuu pelkäksi unelmaksi

harmaan asfalttitien unikot
kadun kaunokeista kiiltävimmät
kuolevat kenkieni pohjaan 
kun minä juoksen karkuun 
karkuun ylitsepursuavaa lyijykynän ja aknen tuoksua
etsin onnea lähialepan hyllyiltä 
hinkkaan housunlahkeisiin pölyisiä kämmenselkiäni

painin vitutuksen välierissä 
yritän ammentaa vasemmalla kädellä 
muutamaa kaunista ajatusta arabianrannan aalloista 
vesi vaan valuu sormien välistä pois ilman kiintopisteitä
kiireesti 
nyt äkkiä 
poimin kirpeyden pihlajanmarjoista
keräilen pehmeyden kirsikkapuista
haukkaan viimeiset palat puutarhan ruusuista 
nuolaisen valotolppaa pakkasella 
suihkautan hiuslakkaa hajuvedeksi 

ponnahduslautana rikkinäiset päivät
lähtölaukaisimena halkeilleet yöt 
polvitaipeissa yhdeksänkymmentä astetta 
ponnistan

suuntana avaruuden pimeä aine 
kiidän kohti tähtiä 
kitkan kiskoessa suupieliä ylöspäin
kurottaen tappavaan kuumuuteen 
d-vitamiinin ihanaan yliannostukseen 

Iiris Karila, lyriikkasarjan voittaja

Kirjalline
n 

ilmaisu

minä

Testailua savun kanssa 
Projisoidut maailmat -kurssilla. 

Kuva: Kasperi Mäki-Reinikka
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Media
Onkohan media Kallion lukion 
oppiaineista se, joka uudistuu 
 kaikkein eniten joka vuosi?

Tänäkin lukuvuonna median tunneilla ovat olleet 
esillä etenkin sosiaalisessa mediassa poreilevat 
ilmiöt. Median ykköskurssilla, jonka uusi nimi 
on Median ilmiöt ja ilmaisutavat, on keskusteltu 
paljon varsinkin Tiktokista ja Jodelista samaan 
aikaan, kun entinen suosikki Snapchat hiljenee. 
 Tiktokin yhteydessä puhuttiin syyskaudella 
paljon etenkin somevaikuttajien roolista. Ke-
vätkaudella Tiktoi toi Ukrainan sodan kaikessa 
järkyttävyydessään lähelle palvelun käyttäjiä. 
Miten suhtautua vaikkapa videoihin kuolleista 
siviileistä? Entä miten manipuloidut videot voi 
erottaa luotettavasta sisällöstä? Kuluva lukuvuosi 
jää mieleen myös Kallion lukion sisäpiirihengestä 
ammentavista satiirisista meemitileistä, jotka 
ovat puhututtaneet ja huvituttaneet tunneillakin.

Journalistisen kirjoittamisen moduulissa on 
puhuttu paljon kiinnostavuudesta. Miten voisin 
kirjoittaa niin, että tekstini saisi huomiota somen 
huomiovirrassa? Entinen radiokurssi korostaa 
perinteisen radiokerronnan lisäksi uudessa ope-
tussuunnitelmassa myös podcasteja. Siinä missä 
vielä viisi vuotta sitten opiskelijoiden suosikkeja 
olivat YleX:n aamut ja Radio Helsingin lähetyk-
set moni sanoo kuuntelevansa nyt etenkin true 
crime -podcasteja tai seuraavansa suosittuja 
podcastaajia maailmalta.

Media ei silti heilu vain uusien ilmiöiden ja het-
kittäisten puheenaiheiden tuulessa. Journalismin 
perusperiaatteet ovat vahvasti läsnä etenkin 
moduuleissa 1–3. Upeita, tiukasti näkökulmitet-
tuja haastatteluja kirjoitettiin ykkösmoduulissa 
jälleen paljon: cheerleader kertoi harrastuksensa 
paineista, selvänäkijä puhui kohtaamistaan en-
nakkoluuloista, elokapinalaiset kuvasivat arvojaan 
ja Mariska kertoi, miten hänen laulunsa syntyvät. 
Kallion lukion perinteinen somejoulukalenteri-
kin on pystyssä ja vihdoin, vuosien yrittämisen 
jälkeen jouluaaton luukusta paljastui Kallio-vuo-
siaan muistellut presidentti Tarja Halonen. Ja 
miten kiinnostavia artikkeleita, reportaaseja ja 
haastatteluja syntyikään journalistisen kirjoitta-
misen tunneilla! Aihekirjo ylsi avoimista suhteista 
kansanuskon mukaan elävään yhteisöön ja Unka-
rin sisäpoliitikan kiemuroista Tinder-deittailuun. 

Paljon pysyvää on myös elokuvaopetuksessa. Au-
diovisuaalisen kerronnan monet peruskivet ovat 
samoja kuin ennenkin, vaikka some haastaakin 
perinteitä ihan siitä peruskysymyksestä lähtien, 
kuvataan vaakaa vai pystyä. Toki elokuvan ja 
sarjojen piirissä on ollut esillä myös ajankohtaisia 
tapauksia. Kalliolaisia tuntui kuohuttavan päätty-
vänä lukuvuonna etenkin Ylen esittämä doku-
menttisarja Suomineidot, jossa kansallismielisiksi 
esittäytyneet naiset avasivat ajatteluaan. Fiktion 
puolella innostuttiin muun muassa Euphoria- ja 
Sex Education -sarjoista.

Media
Sosiaalinen media noussee mediaopetuksessa 
entistäkin enemmän esille ensi lukuvuonna, kun 
uudessa opetussuunnitelmassa oleva sosiaalinen 
median moduuli järjestetään ensimmäisen ker-
ran. Päättyvänä vuonna Ylen kanssa yhteistyössä 
järjestettävä moduuli keskittyi somen tarinanker-
rontaan.

Mediaopetukselle ominaista on vahva yhteys 
työelämään. Median tunneilla tehtäviä sisältöjä 
on päättyneenäkin lukuvuonna julkaistu muun 
muassa Ylen nettisivuilla sekä kaupunkiosaleh-
dissä. Myös vierailijoita käy tunneilla runsaasti. 
Ykkösmoduulissa muun muassa Helsingin 
Sanomien Kaisa Rautaheimo kertoi valokuvaajan 
työstä Afganistanissa, vapaa toimittaja Noora 
Vaarala transaktivisteista kertovan lehtijuttunsa 
synnystä ja Ylen Moskovan-kirjeenvaihtaja avasi 
etävierailussa toimittajan työtä Venäjällä. Doku-
mentti- ja fiktioelokuvien moduuleissa nautittiin 
muun muassa ohjaajien Leena Kilpeläisen ja 
Hannu Peltosen sekä leikkaaja Antti Tuomikosken 
vierailuista. Elokuvakäsikirjoittamisen tunnilla 
vieraili ohjaaja-käsikirjoittaja Aino Suni. Koronan 
takia vierailut mediataloissa ovat olleet vähissä, 
mutta elokuva-analyysin moduulissa vierailtiin 
Karkkilassa Aki Kaurismäen Laika-elokuvateatte-
rissa järjestetyillä Neito-elokuvafestivaaleilla.

Lukiodiplomeina valmistui päättyvänä luku-
vuonna sekä elokuvia että tapahtumatuotanto, 
joka esitteli ja elvytti koronan kurittamia Kallion 
vuosittaisia perinteitä. Tapahtuma mediadiplomin 
muotona on iloinen yllätys, sillä media on saanut 
uuden opetussuunnitelman myötä tuottamiseen 
keskittyviä moduuleja. Vaikka some on vahvasti 
ympärillämme, hyvin voi myös se toinen maailma, 
jossa ihmiset eivät kaipaa laitteita vaan konsert-
teja, näyttelyitä, esityksiä ja muita hetkiä, joissa 
saa kokea ja hengittää yhdessä upeiden media- ja 
taide-elämysten rytmiin.

Riikka Aurava, Tuomas Kaseva, Emilia Lehtinen ja 
Joona Pettersson, median opettajat

Elokuva-analyysikurssilla katsottiin  
Johanna Vauden Au cinéma! -lyhytelokuva, 

joka kertoo elokuvien katsomisesta. 
Kuva: Emilia Lehtinen

Viereisen sivun kuva: 
Ylen Moskovan-kirjeenvaihtaja Erkka Mikko-
nen etävieraili ykkösmoduulin tunneilla syys- 

ja marraskuussa. Mikkonen muun muassa 
kertoi, mitä vaikeuksia toimittajan työhön 

Venäjällä liittyy. Venäjän hyökkäys Ukrainaan 
on sittemmin vaikeuttanut työtä entisestään.

Ruutukaappaus: Tuomas Kaseva
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Äänisuunnittelu
Saimme jo peruskoulun loppupuolella mahdol-
lisuuden ohjata ääniä koulumme aamunavauk-
sissa. Erään Kallion alumnin suosituksen ja oman 
kiinnostuksemme myötä halusimme oppia lisää 
äänitekniikan ihmeistä. Ensimmäisessä jaksossa 
meidät oli pantu yhdessä ÄÄN01-kurssille. Mo-
nelle ykköselle äänitekniikka tuntuu jokseenkin 
vieraalta, ja sen vuoksi harva uskaltaa valita sitä 
ilman aiempaa kokemusta. Ensimmäinen ääni-
kurssi oli kuitenkin superkiva, ja siellä sai kokeilla 
ja tehdä vaikka mitä. Mitään ei tarvinnut osata 
ennalta, vaan aina tarvittaessa sai ohjeistusta 
kädestä pitäen.

Saimme myöhemmin viestin, jossa ilmoitettiin, 
että ykköset saavat osallistua myös vanhan ope-
tussuunnitelman kursseille. Olimme tietysti heti 
todella innoissamme uusista kurssimahdollisuuk-
sista ja löysimmekin niiden joukosta ÄÄN05-kurs-
sin. Kurssin tarkoituksena oli tehdä aitoon 
lyhytelokuvaan äänet. Panimme heti äänitek-
niikan opettajalle eli Hannalle viestiä ja saimme 
kuulla, että mikäli käymme ensin ÄÄN02-kurssin, 
paikat yksinä lyhytelokuvan ääniteknikoista ovat 
meidän. Siten me tavallaan ajauduimme äänitek-
niikan maailmaan, mikä on oikeasti tosi huippua, 
koska olemme päässeet tekemään ja kokemaan 
paljon asioita, joihin useimmat ykkösvuosikurssin 
opiskelijat eivät pääse osallisiksi. Olemme ohjan-
neet ääniä teatteridiplomiin, aamunavauksiin ja 
kohta musadiplomiin sekä lyhytelokuvaan. Ääni-
teknikoita tarvitaan aina, joten hauskuuden lisäksi 
äänitekniikka on meidän mielestämme myös eräs 
hyödyllisimmistä asioista, mitä Kalliossa voi oppia!

Luna Paartola ja Gabriella Kodra

Mikäli mikserin takana ei ole itse päässyt häärää-
mään, äänitekniikan salat ovat monelle jonkinlais-
ta harmaata aluetta. Vitsailinkin kerran valotek-
nikkokaverini kanssa aiheesta: valoteknikko saa 
kehuja jokaiselta silloin, kun valot vaihtavat väriä, 
kun taas kuuloaistia hemmottelevan soundin 
taikonut ääniteknikko saa yhden kehun musiikin-
opettajalta. Tämä ei kuitenkaan ole mikään katke-
roituneen miksaajan mielipidekirjoitus. Kalliossa 
äänitekniikan opiskelu on tarjonnut minulle tilai-
suuksia musiikkidiplomeiden miksaamisesta aina 
Tukholman-opintomatkaan teatteriproggiksen 
mukana. Ääniteknikkona tunnen salaista tyytyväi-
syyttä tietäessäni, että oma työni on mahdollista-
nut monien upeiden esitysten esittämisen. Jatkan 
siis tyytyväisenä salaperäistä hääräilyäni mikserin 
takana tulevaisuudessakin.

Rebekka Kanerva
 

Äänisuunnittelun kurssilla tein musiikit Kafkajut-
tu-teatteriproduktioon. Eri aineiden välinen yh-
teistyö ja musiikin suunnittelu tiettyjä kohtauksia 
varten oli täysin uudenlainen kokemus ja erittäin 
mukava projekti, jossa pääsi toteuttamaan omia 
ideoita jännittävällä tavalla. 

Emma Porthan

  
Video- ja striimituotanto ei ollut minulle vierasta 
ennen Kallioon tulemista, mutta lopullisesti se 
roihahti liekkeihin, kun joulujuhlan yhteydessä 
piti saada alumnien muistelotilaisuutta livenä 
nettiin. Koulu oli koronan aikaan ostanut eräi-
den, jo valmistuneiden, opiskelijoiden johdolla 
melko hyvät laitteet perustason striimaukseen. 
Tämä ei kuitenkaan meille riittänyt, ja lähdimme 
olemassa olevilla laitteilla rakentamaan ammatti-
maista monikameratuotantoa. Aivan liian monen 
ylityötunnin, rehtorin kanssa palaveeraamisen 
ja parin uuden laitehankinnan jälkeen olikin jo 
vierähtänyt vuosi ja useita livelähetyksiä saatu 
hyvälaatuisena nettiin.

Kalliossa ehdottomasti parasta on ollut se, miten 
tiivistä esitysten (ja lähetyksien) teknisen tuo-
tannon puolella on: kaikki tavallaan tuntevat 
kaikki. Se on vähän sellainen oma jengi, jossa 
saa nörtteillä muiden kanssa rauhassa. Koulum-
me on toki ehkä vielä hieman murrosvaiheessa 
AV-tuotannon suhteen, etenkin striimauksen 

puolella, mutta siihen voidaan onneksi vaikuttaa 
todella monipuolisesti. Uusia tekniikoita on alettu 
vähitellen soveltamaan enemmän ja enemmän 
tähtäimenä entistäkin paremmat mahdollisuudet 
tuleville kalliolaisille. 
Minulle sanottiin joskus, että tekniikan tekemi-
nen Kalliossa on tehokkain tapa tutustua koko 
kouluun, ja sen on aivan täysin totta. Eikä se ole 
todellakaan huono asia! 

Eetu Fleminch

 
Nyt kun olemme päässeet olemaan koko luku-
vuoden lähiopetuksessa, ovat Kallion live-esityk-
set myös lähteneet käyntiin normaaliin tapaan. 
Pääsin tekemään Tekniikkaa aamunavauksiin, 
musaproggikseen, mediadiplomiin ja kahteen 
musadiplomiin. Lähinnä keskityin valoihin, mutta 
ääniäkin sain jonkin verran hoitaa. 

Live-esitysten lisäksi pääsin äänisuunnittelun 
merkeissä myös lyhytelokuvan tuotantoon. Vor 
der Kamera -teatterikurssilla olin mukana kuvaus-
ten äänittämisessä ja työskentelin jälkikäteen 
atmosfäärien sekä foley-äänitehosteiden parissa. 

Sain tunnustusta VÄT-työskentelystäni loppuluku-
vuoden abigaalassa, jossa minut palkittiin vuoden 
valo- ja ääniteknikoksi. Valinta tehtiin äänestyksen 
muodossa, johon osallistuivat koulun oppilaat. 
Omasta intohimosta saatu kiitos merkitsee todel-
la paljon. Se myös motivoi minua tekemään vielä 
enemmän töitä Kallion mahtavien live-esityksien 
eteen! 

Tilma Pekonen

 
Päästiin Teatteriproggiksen kanssa tekemään 
upea yhteistyö Suomen Voimisteluliiton kanssa 
heidän 125. vuosijuhlaansa. Itse pääsin säveltä-
mään, äänittämään sekä paikan päällä ajamaan 
musiikkia ja ääniä Tarina jatkuu -näytelmään, joka 
esitettiin juhlassa. Projektin suuruus hahmottui 
kunnolla vasta esityksessä, kun Ylen ammattilaiset 
kasasivat laitteitaan, jotta saavat tallennettua esi-
tyksen ennen kuin  jäähallin katsomot täyttyivät 
ihmisistä. Meitä kaikkia jännitti, mutta esitys meni 
paremmin kuin oli edes uskaltanut kuvitella!     

Aava Kaskimaa

ääni-
suunnittelu

Kuva: Hanna Kivimäki
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Musiikkiluokan ovi seisoo avonaisena ensimmäi-
sen tunnin alkamisen merkkinä. Oppilaat lukui-
silta eri vuosikursseilta valuvat sisään - ykköset 
vielä pienessä horroksessa kaikesta uudesta ja 
ällistyttävästä, kakkoset ja kolmoset itsevarman 
lempeästi säkenöiden. Siitä alkaa näiden pienten 
kalliolaisten ensimmäinen musiikin kurssi, ja osal-
le tuo kyseinen ovi on myös portti lukemattomille 
upeille seikkailuille musiikin parissa.

Vaikkeivat he ehkä sitä vielä tiedäkään, edessä-
päin loistaa myriadi älyttömän huikeita musaesi-
tyksiä aamunavausten, joustojen ja erinäisten 
juhlien yhteydessä.

Ensimmäisellä musiikin kurssilla pääsimme tutus-
tumaan toisiimme, Kallio-perinteisiin ja erilaisiin 
musiikkityyleihin. Laulettiin ulkona, soitettiin eri 
soittimia ja pidettiin tunnin alussa aina tanssipiiri. 
Toisella musakurssilla tehtiin paljon kehorytme-
jä, soitettiin yhdessä ja kuunneltiin toisillemme 
tärkeitä biisejä. Ihaninta molemmilla kursseilla 
oli kuitenkin kuunnella muiden itse tekemiä 
kappaleita ja nähdä, minkälaista upeaa musiikkia 
porukka oli loihtinut!

Joulunseudun kuorokurssilla puolestaan, niin 
kuin nimestä saattanee arvata, laulettiin! Kuorolai-
set olivat aivan ihania ihmisiä, ja heidän kanssaan 
päästiinkin myös esiintymään aamunavauksessa, 
joulujuhlissa ja joulukirkossa.

Musatunneille on ollut aina ihanaa tulla, koska 
ilmapiiri on ollut niin kannustava ja ihmiset siellä 
aivan huikeita. On ollut aivan mahtavaa päästä 
musisoimaan tämän älyttömän ihanan poppoon 

kanssa! Toinen kunnia, jonka olen saanut kokea, 
on ylioppilasjuhlissa ja kyseisen päivän aamu-
navauksessa kolmen ihanan abiturientin sekä 
orkesterin kanssa esiintyminen.

Tänä vuonna on päästy kokemaan Kallion musiik-
kiperinteitä muutenkin, vaikka välillä koronati-
lanne onkin tehnyt siitä haasteellista. Toivon, että 
ensikin vuonna käytävillä kaikuu yhtä railakkaasti 
Kalliolle, Kukkulalle uusien äänten liittyessä tä-
män vallattoman kuoron joukkoon!

Senja Ollikainen
 

Musiikin ja vätin saralta löytyi tänä vuonna pal-
jon tekemistä. Musiikkidiplomin tekeminen oli 
ainutlaatuinen projekti, joka toi itselle uudenlaisia 
haasteita ja kehitti musiikillista osaamista. Oli 
mahtavaa päästä nauttimaan musiikista teke-
mällä  projektia muiden taitavien muusikkojen 
kanssa.

Valmistimme Lucian päivän aamunavauksen ja 
joulujuhlan musiikkiesityksen Joulun keikka-
putki -kurssin kanssa. Kurssilla pääsi laulamaan, 
soittamaan ja kokeilemaan paljon kaikenlaista. 
Joulujuhlassa pääsin soittamaan vaikka mitä rum-
muista melodikaan.

Emma Porthan

  

Musiikin opiskeluni Kalliossa alkoi, kun syksyllä 
liityin koulun kamariorkesteriin. Harjoittelimme 
muutaman viikon ajan ruokatunneilla ja koevii-
kolla kokeiden jälkeen ohjelmistoa, jonka sitten 
esitimme syksyn ylioppilasjuhlissa. Kun istuimme 
lavan edessä ja säestimme Gaudeamus Igituria ja 
Maamme-laulua, oli olo kuin ammattimuusikolla. 
Orkesterin kautta sain mahdollisuuden tutustua 
muihin musiikista kiinnostuneisiin koulukaverei-
hin kaikilta vuosikursseilta.

Kallion kuorossa kolmannessa jaksossa oli aina 
mukava tunnelma. Vaikka treenit olivat pitkiä ja 
maskit vaikeuttivat laulamista, saimme aikaiseksi 
hyvää musiikkia! Kuoron kanssa esiinnyimme 
Lucia-aamunavauksessa, joulujuhlassa ja jou-
lukirkossa. Lucia-aamunavaus ja joulujuhlan 
esiintyminen tehtiin yhteistyössä Keikkaputken 
kanssa. Pidin erityisesti juuri yhteistyöstä keikkik-
sen kanssa, koska oli hienoa kokea olevansa osa 
suurta kokonaisuutta.

Ensimmäisen opiskeluvuoteni aikana ehdin 
käydä kuoron ja orkesterin lisäksi yhden musiikin 
kurssin. Pidin siitä, että jo lukion ensimmäisellä 
musiikin kurssilla päästiin luomaan omaa mu-
siikkia. Musiikin säveltäminen saattaa monesta 
vaikuttaa pelottavalta ajatukselta, mutta kurssilla 
sitä lähestyttiin rohkaisevalla tavalla erilaisten 
harjoitusten kautta.

Musiikin opiskelu Kalliossa on antanut minulle 
ihania kokemuksia ja uusia ulottuvuuksia musisoi-
miseen. Mahtavaa, että on vielä useita kursseja 
edessäpäin!

Ellen Hellberg

 
Vuosi musiikin ja äänitekniikan parissa on ollut 
yllättävän rikas. Jopa musadiplomeja onnistuttiin 
järjestämään livenä. Soitin itse Emma Porthanin 
diplomissa Tänään sä musta hullaannut. Oli ilo 
soittaa jo harjoituksissa ihanan porukan kanssa, ja 
vaikka esitystä jouduttiin tilanteen takia siirtä-
mään, päästiin kuitenkin kärsivällisyyden jälkeen 
esittämään ihan oikealle yleisölle, eikä tarvinnut 
tyytyä tallenteisiin.

Kamariorkesterin kanssa soitettiin koulun juhlissa, 
kuten lakkiaisissa ja esimerkiksi Lucia-aamuna-
vauksessa. Vaikka treenit täyttivät kalenterin 
useita viikkoja, musaluokkaan kokoontuminen 
lahjakkaiden muusikoiden kanssa oli monien 
arkipäivien kohokohta. Osaavien tyyppien kanssa 
on ollut kunnia ja ilo tehdä taidetta ja kasvaa. 
On ollut myös ihanaa seurata, miten rohkeat ja 
heittäytyvät uudet muusikot kehittyvät koko ajan. 
Yhdessä soittaminen on ollut palkitsevinta, mitä 
tänä vuonna on tapahtunut!

Aava Kaskimaa 

musiikki
Urmas Jussin musiikin 
lukiodiplomi ”Fearless” 
CaisaKallio -festareilla. 
Stagella Emma Porthan, 
Touko Nikkilä, Veela 
Valtere, Viktor Juss, Urmas 
Juss ja Roosa Järvinen. 
Kuva: Aare Juss 2726

Musiikki
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Puheilmaisun opinnoissa tarkasteltiin ihmistä 
ja ihmisyyttä puheviestinnän ja puhetaiteen 
näkökulmasta. Harjoittelimme puheita, argu-
mentoimme, havainnollistimme, kuuntelimme, 
neuvottelimme, väittelimme, tutkimme konflik-
teja ja tunteita, tarkastelimme esiintymisjännityk-
sen syitä ja ihmisen vireystilaa, kerroimme monen 
lajityypin tarinoita, teimme spoken wordiä ja 
runonlausuntaa sekä annoimme ja saimme paljon 
palautetta. Tavoite oli lisätä omaa ymmärrystä 
sekä löytää iloa ja rohkeutta viestintään.

Lukuvuosi toi paljon ilonaiheita lähtien siitä, että 
saimme pysyä lähiopetuksessa. Eräs suurimmista 
iloista oli nähdä koulun tapahtuma- ja esityskult-
tuurin elpyvän. Kallion lukion maineikas puhekil-
pailu pidettiin joulukuun alussa. Kilpailuun otti 
osaa seitsemän rohkeaa puhujaa ykkösistä abei-
hin. Nelihenkiseen raatiin kuuluivat apulaisrehtori 
Ari-Pekka Niemi, opettaja Sari Laurila, alumni ja 
vuoden 2020 puhekilpailun voittaja Adele Kotsalo 
sekä puheviestinnän tutkija ja opettaja Janne 
Niinivaara. Palkintorahat sponsoroi KYYRY. Raati 
valitsi voittajaksi Sade Alangon. Toiseksi tuli Sofia 
Muurinen ja kolmanneksi Ronja Karjalainen. Myös 
yleisö äänesti omaksi suosikikseen Sade Alangon.

Perinteistä väittelykilpailua ei ole päästy järjes-
tämään kolmeen vuoteen, mutta viimein senkin 
aika koitti. Finaalissa väiteltiin aiheesta “Oppivel-
vollisuuden laajentaminen 18 vuoteen oli hyvä/
huono ratkaisu”. Finaalin voittivat täpärästi Elias 
Kuokkanen ja Hilma Härkönen. Erinomaisen 
vastuksen heille antoivat Emma Jännes ja Joonas 
Kokkonen. Finaalin raadissa toimivat rehtori Ari 
Mäkinen, opettaja Ina Mutikainen, opiskelijakun-
nan hallituksen puheenjohtaja Mirella Joensuu 
sekä toimittaja, ohjaaja ja kirjailija Ina Mikkola. 
KYYRYlle jälleen iso kiitos palkinnoista.

Sampo Harju, puheilmaisun opettaja

Kumpikin meistä tiesi jo ainevalintalomaketta 
täyttäessään, että puhista olisi päästävä testaa-
maan. Mitään odotuksia ei ollut, koska ei tiennyt 
yhtään, mitä puheilmaisu edes on. Innostusta 
uuden jutun koettamiseen kuitenkin löytyi!

Ykköskurssilla sitten avautuikin aika nopeasti, 
mitä kaikkea puheilmaisu voi olla. Oli tosi siistiä 
huomata, kuinka laaja tämä aine on! PUH01 antoi 
innostusta ja hyvän pohjan seuraaville kursseille. 

Puhis on juuri sellainen juttu, josta saa aineksia 
myös tulevaisuutta varten esim. opettelemalla 
yleisön edessä olemista ja vaikuttamista. Toisaalta 
puhikseen sisältyy myös esim. puhetaide, josta 
olemme kumpikin innostuneet lukion edetessä.

Kumpikin innostui myös väittelemisestä, ja 
päädyimme voittamaan tämän vuoden väittely-
kilpailun! On tosi siistiä, että Kallio on sellainen 
ympäristö, että ykkösetkin uskaltavat lähteä 
matalalla kynnyksellä mukaan juuri esim. puhe- ja 
väittelykilpailuihin. Tuki, jota lavalla saa tsemp-
paavalta yleisöltä, on auttanut kehittymään yhä 
rohkeammaksi puhujaksi.

Puhis on kehittänyt meitä puhujina, näyttelijöinä, 
väittelijöinä ja esiintyjinä yleisesti. Nämä kurssit 
ovat päätyneet ihan meidän lemppareiksemme 
tähänastisista kursseista, ja olemme oppineet 
tosi paljon uutta aivan upean opettajan, Sampon 
johdolla. 

Hilma Härkönen ja Elias Kuokkanen

Koronan takia oli jäänyt esiintymismahdollisuuk-
sia välistä, joten Wilma-viestin tarjous Spoken 
wordin kanssa lavalle pääsystä sai välittömän 
vastauksen.

Kaikki olivat kuulleet toistensa tekstit jo aiemmin 
kokonaisuudessaan harjoitellessaan jännittyneinä 
ja avanneet niiden kautta paljon. Nyt lava oli mus-
tana ja Kallion klassinen tömistely alkoi vähitellen 
kuulua. Sydämenlyönnit voimistuivat ja koko tila 
kuumeni. Katsoin ihmisiä ympärilläni pienessä 
bäkkärinurkkauksessa, kun ensimmäinen nousi 
lavalle. Silloin päätin tarvitsevani yhden halauk-
sen verran voimaa ennen omaa vuoroani.
Valojen vuoksi en nähnyt yhtikäs mitään, vain 
yhden katsojan heijastin loisti pimeyden keskeltä. 
Sinne suuntasin katseeni. Jalat tärisivät, enkä saa-
nut itseäni liikkumaan, mutta kaiken sanoin ja elin 
kertomassani tarinassa, ihanassa kuplassa, joka 
lavalle saapui. Tiesin, että haluan lisää tätä.

Kun teksti viimein loppui, tapautukset yllättivät 
kaikin tavoin. Näin kävi jokaiselle. Oli ihana sekä 
kokea että katsoa verhoista, kuinka sopertelimme 
vuoron perään hämmentyneinä kiitosta Kallion 
mahtavan yleisön aplodikuoron yli päästäksem-
me eteenpäin.

Tomu Ala-Ojala

ilmaisu

Puhe-

Maamerkkien esiintyjiä: Saima Haapasalo, 

Roope Tervonen, Vilma Welling, Lumi Rönkkö, 

Venla Viinikka, Rebekka Kanerva.

Kuvat: Erin Norris

Puheilmaisu



30 31

Kuvataide
Kuvataiteen vuosi Kalliossa on ollut 
täynnä kunnianhimoista taidetta, 
rentoa kuvantekemistä ja upeita 
teoksia kaikilta kursseilta. 

Vaikka muu koulu on ollut evakossa Lehtikuusen-
tiellä Ruskeasuolla, Pengerkadun kuvisluokka on 
pitänyt napanuoran Kallioon ehjänä. Jatkuvasta 
kahden opetuspisteen välillä ravaamisesta huoli-
matta opiskelijat ovat tänäkin vuonna yllättäneet 
opettajan motivaatiollaan ja sitoutumisellaan 
sekä kekseliäällä ja omaäänisellä taiteellaan. 
Ykköskursseilla on pohdittu taiteen perimmäis-
tä olemusta ja tehty kuvataidetta monipuolisin 
välinein tekoälystä savitöihin. Kakkoskurssit ovat 
päässeet keskustelemaan arkkitehtuurista, ympä-
ristötaiteesta ja kokeellisia menetelmiä käyttäväs-
tä biotaiteesta ja teoksissa on murrettu urakalla 
luonnon ja kulttuurin kahtiajakoa.
 
Kuviksen kolmoskurssilla tehtiin Kallion lukion 
käyntikortteja, pikseligrafiikkakuvituksia ja video-
taidetta. Tänä vuonna julkaistiin myös ihka ensim-
mäinen KALE-zine, kun opiskelijat saivat taittoteh-
täväksi tehdä yhteisen lehden. Lehden konsepti 
on yksinkertainen: kukin opiskelija sai zinestä 
yhden aukeaman ja teki siihen taiton mistä tahan-
sa aiheesta maan ja taivaan välillä. Näin luotu ko-
konaisuus on moniääninen kaleidoskooppi, jossa 
omat tekstit, kuvitetut artikkelit ja kirjakatkelmat 
risteilevät kuvitteellisten mainosten ja horoskoop-
pien seassa. Lehdestä tulostettiin rajattu sarja, 
yksi lehti per kurssin osallistuja, ja näitä harvinai-
suuksia joutunee tulevaisuudessa etsimään ebayn 
kalliimpien tuotteiden listauksista.
 
Joulun aikaan järjestettiin Lehtikuusentien Pingis-
galleriassa lukiodiplominäyttely, jossa kuvataiteen 
opiskelijat pääsivät näyttämään taitojaan. Lukio-
diplomissa tekijä valitsee aiheensa opetushalli-
tuksen julkaisemasta tehtävälistasta ja työstää 
yhtä teosta ja siihen liittyvää portfoliota koko 
kurssin ajan. Tämän vuoden tehtävistä etenkin 
Kädet ja Mielenosoitus olivat suosittuja, ja teosten 
toteutustavat vaihtelivat peilinäytöissä olevista 
digitaalisista maalauksista grafiikan menetelmin 
toteutettuun tatuointimallistoon. Lukiodiplomien 
ulkopuolisena arvioijana toimi tänä vuonna HAM 
Helsingin amanuenssi Kristiina Ljokkoi, joka vai-
kuttui kalliolaisten kuvataiteilijoiden lahjoista.
 

Kevään kuvis 2 -kursseilla pääsimme suunnittele-
maan Kallion kirjaston toisen kerroksen remont-
tia; tulevaisuudessa kirjaston kakkoskerroksessa 
on kaunokirjallisuuden osasto. Kävimme paikan 
päällä piirtämässä kirjastosaleja ja kuvittelimme 
käytännöllisiä ja fantastisia tapoja muokata tilaa. 
Opiskelijat loivat havainnekuvia ja tilasuunnitel-
mia maalauksina, piirroksina ja pienoismallei-
na. Teoksista välittyvät valon ja värin merkitys, 
erilaiset luontoaiheet ja tilojen yhteisöllinen 
luonne. Kuvissa kirjoja voi poimia kasoista lattialta 
sisäpiknikin lomassa tai kurkottaa klassikoita pui-
den oksilta. Lisäksi rakennuksen aikakausi tai siitä 
poikkeaminen innostivat monia. Teokset olivat 
huhtikuun ajan yleisön nähtävissä Kallion kirjas-
ton pylvässalissa.
 
Huhtikuussa osana CaisaKallio-festareita järjestet-
tiin Postikortteja Marsista -näyttely. Näyttelyssä 
esillä oli yhteiskuntaopin Propagandaa-kurssin 
opiskelijoiden kuvistunneilla tekemiä teoksia, jois-
sa vaikuttamisen ja vaikuttumisen teemat olivat 
keskiössä. Opiskelijat pohtivat teoksissaan taiteen 
ja propagandan yhteenkietoutumia - onko kaikki 
taide lopulta vain propagandaa? Teoksia suun-
nitellessaan tekijät pääsivät miettimään, minkä 
puolesta he haluaisivat viestiä ja vaikuttaa.
 
Kuvataiteen vuoden huipensi nykytaidekurssi 
Space Invaders, joka toteutetaan yhteistyössä 
Alppilan ja Torkkelin opetusryhmien kanssa. 
Kurssilla opiskelijat pääsivät yhdessä tutustu-
maan ARS22-näyttelyyn Kiasmassa ja pohtimaan 
nykytaiteen toimintatapoja. Tunneilla perustetut 
ryhmät toteuttavat yhteistuumin installaatioita, 
performansseja ja muita taideprojekteja Alppi-
la-festeille, Alppilan lukion vuoden lopettajaisfes-
tareille. Tätä kirjoittaessani teokset alkavat pikku-
hiljaa ottamaan muotoaan, enkä malta odottaa, 
mitä kaikkea festareille saadaan aikaan. Jo nyt on 
ollut ihanaa nähdä opiskelijoiden tekevän yhteis-
työtä eri koulujen välillä – eristyneisyydestä kohti 
yhteisiä hetkiä ja kesää!

Kasperi Mäki-Reinikka

Kuva-
taide

Yllä: Iiris Kässin Ku2 Siirtymä-teos sisälsi kakkua. 
Kuvassa Anna Mahamaa, Kreeta Koskinen, Silja 

 Nenonen, Nea Lehto ja Iiris Kässi. Keskellä: Ku4 
hiiliharjoituksia. Vas. Kerttu Nikkilän havainnekuva 
Kallion kirjastosta. Oik. Patrik Kasen taittama zine- 

aukeama, jolla Eeva Heikkilän runo Kolme hehtaaria 
ja risat. Kuvat: Kasperi Mäki-Reinikka 
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Projekteja

Kuvia Maamerkeistä 
puheilmaisun aukeamalla sivulla 27.

Joulukuussa koko syyslukukauden mittainen 
kurssikokonaisuus huipentui Kansallisteatterin 
Omapohja-näyttämöllä. Maamerkkejä: ihana ja 
rakas produktio, jossa sai Susannan ja Sampon 
luotsaamana antaa jotain itsestään. Pitkään ja 
pieteetillä hiotut, teemoiltaan ja tyylilajeiltaan 
erilaiset tekstit heräsivät viimein eloon. 

Alkuun pääseminen on itselleni yleensä vaikeinta, 
niin tälläkin kertaa. Fiktiivistä tekstiä kirjoitta-
essani tunnen oloni epävarmaksi, ja etukäteen 
jännitinkin alemmuuskompleksia tai häpeän 
tunteita. Keskeneräisyyden näyttäminen on 
haastavaa. Tuntui, että muilla oli jo melko valmiita 
ajatuksia ja tekstiaihioita, kun itse olin vielä ihan 
hukassa. Paluu tuntui aluksi niin laajalta, ettei siitä 
löytänyt sopivaa tarttumapintaa, ja myöhemmin 
puolestaan turhan suppealta ujuttaa mihinkään. 
Alkukankeuden jälkeen aihe herätti kuitenkin 
monenlaisia ajatuksia. Paluu lapsuuteen, paluu 
onneen, paluu itseen, mitä jos paluuta ei enää 
olekaan?

Omaa tekstiä oli tilaa työstää Susannan ja muiden 
maamerkkiläisten ohjauksessa lämpimässä 
ilmapiirissä. Koska aikaa hioa ja harjoitella oli 
kahden jakson verran, aihetta oli lopulta mah-
dollisuus makustella rauhassa. Lopputuloksena 
syntyi kaksikymmentä persoonallista esitystä, 
jotka kertoivat paluusta oman tulkintansa. 
Prokkiksessa olin etukäteen erityisesti odottanut 
2.  jakson puhistreenejä, ja lempiosuudekseni se 
osoittautuikin. Opin konkreettisesti, kuinka eri 

suuntiin samaa tekstiä on mahdollisuus lähteä 
viemään. Täytyi monesti kysyä itseltään, onko 
puhuja  haikea vai uhmakas, ylpeä vai huvittunut. 
Puheen rytmillä ja äänensävyillä pelaaminen toi 
esitykseen nyansseja ja tauot, ah tauot! Niistä tuli 
Maamerkkien seurauksena suosikkitehokeinoni 
lavalla. 

Treeneissä huomasi myös nopeasti, jos ajatus 
tai läsnäolo oli muualla, silloin ei sujunut. Koko 
prokkiksen läpi ajatus siitä, että oman tuotoksen-
sa pääsee esittämään Kansallisteatterin Oma-
pohjaan, tuntui ihanalta mahdollisuudelta. Fiilis 
viimeisten  puhisluokan läpimenojen jälkeen oli 
malttamaton. 

Oman vuoron odottaminen lavan takana oli kerta 
toisensa jälkeen raastavaa ja kutkuttavan jännit-
tävää. Jäin koukkuun apteekin ääntäkirkastaviin 
yrttipastilleihin, joita popsin hermostuneissa 
adrenaliinipäissäni juuri ennen vetoa. Yleisön 
kohistessa paikoilleen muistan kyseenalaistanee-
ni, miksi olen jälleen kerran tässä tilanteessa, että 
“jännittää niin perkeleesti”. Kaikkensa antanut olo 
esityksen jälkeen (lämpiön pinkkejä marenkeja 
unohtamatta) oli kuitenkin sen verran palkitseva, 
että seuraavan esityksen alkulämppään kiirehti 
innoissaan. 
 
Kanerva Paunio

Maamerkkejä Kansallisteatterissa

CaisaKallio- 
festivaalit 

 Kulttuurikeskus 
Caisassa

Huhtikuun viimeisellä viikolla 
vietimme CaisaKallio-festariviik-
koa yhteistyössä kulttuurikeskus 
Caisan kanssa. Maanantai- ja 
tiistai-iltoina nähtiin ja kuultiin 
musiikin lukiodiplomitöitä. 
Keskiviikkona koko koulu vieraili 
Kalliossa Caisan tiloissa katsomas-
sa lyhytelokuvia ja seuraamassa 
tanssiesityksiä, puheilmaisun 
esityksiä ja monologiesityksiä. 
Pengerkadun studioteatterissa 
käytiin katsomassa Kafkajutun 
esitystä ja peruskorjatussa Port-
haninkadun päärakennuksessa 
tehtiin kiertokävelyitä, joissa 
kuultiin kirjallisen ilmaisun tekste-
jä. Lähestyvää vappua juhlistettiin 
riemukkaalla munkkihetkellä 
penksun pihalla. Torstaina Caisan 
lavalla nähtiin monologiesityksiä 
ja auditoriossa lyhytelokuvia. Per-
jantaina viikko huipentui tanssin 
lukiodiplomiesitysten ja puheil-
maisun lopputöiden yhteiseen 
iltaan. Parasta viikossa oli yhdessä 
taiteen tekeminen ja kokeminen!

Annemari Untamala,
taideopetuksen apulaisrehtori

PROJEKTEJA

Lauri Tuppuraisen puheilmaisun lopputyö 
Kulttuurikeskus Caisassa. 

Kuva: Sampo Harju
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Vor der Kamera

Teatterin ja saksan kielen Vor der Kamera -yhteis-
projektin (VDK, opettajina Annemari Untamala 
ja Hanna Saari) suunnittelu alkoi jo keväällä -21, 
jolloin Erasmus+-hankkeena toteutettavalle pro-
duktiolle haettiin rahoitusta ja valittiin osallistujat. 
Syyslukukauden käynnistyessä odotukset lyhy-
telokuvan valmistamisesta ja yhteistyöstä mm. 
berliiniläisen Beethoven-Gymnasiumin, Kentucky 
Universityn, Stadin ammatti- ja aikuisopiston, 
Teatterikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston 
kanssa olivat korkealla. Koronaepidemian ja 
siihen liittyvien rajoitusten edetessä ovia alkoi 
sulkeutua projektiin suunnitelluilta toiminnoilta, 
mutta sinnikkyyden ja luovuuden avulla availtiin 
ikkunoita uusille, korvaaville opiskelun toteutus-
tavoille. 

VDK-projektin aikana opiskelijat tutustuivat 
saksan kieleen ja saksalaiseen kulttuuriin, berlii-
niläisiin nähtävyyksiin ja teatterialan jatko-opis-
kelumahdollisuuksiin sekä opiskelivat dramatur-
giaa, elokuvakäsikirjoittamista, näyttelemistä, 
elokuvanäyttelemistä ja elokuvan kuvaamiseen 
liittyviä tehtäviä niin oppitunneilla kuin erillisissä 
työpajoissa, seminaareissa ja työtehtävissä. Adam 
Ludwigin vetämä kameranäyttelemisen työpaja 
toteutettiin Cours Florent Berlin -elokuva- ja me-
dia-alan koulussa.  Lyhytelokuvan ohjasi yhdys-
valtalainen ohjaaja, näyttelijä Peter Allen Stone 
(Kentucky University, New York Film Academy). 
Opintojakson työskentelykielinä olivat suomi, sak-
sa ja englanti. Hankkeessa mukana olivat aktiivi-
sen teatteriopiskelijajoukon lisäksi ammattitaitoi-
sesti toimiva kuvaaja, tarmokas tuottajakolmikko 

ja upea äänisuunnittelun työryhmä opettajansa 
Hanna Kivimäen kanssa. Toukokuun lopussa, 
25. - 29.5., elokuvan valmistamiseen osallistuneet 
berliiniläiset opiskelijat tulivat Helsinkiin opetta-
jineen (Donata Miehe ja Sabine Döhle) yhteisen 
lyhytelokuvan ensi-iltaan. 

VDK-projektin näyttelijät esiintyivät myös Hel-
singin kaupunginmuseon Rikoksen ja rakkau-
den kaduilla -näyttelyn avajaisissa Hakasalmen 
huvilassa. Tehtävänä oli olla katuteatterin tapaan 
vuorovaikutuksessa kutsuvierasyleisön kans-
sa roolissa, jonka esiintyjä oli saanut valita ja 
rakentaa erilaisten Pitkänsillan pohjoispuoliseen 
Helsinkiin sijoittuvien elokuvien tyypillisten hen-
kilöhahmojen pohjalta. Esiintyjien kampauksista, 
maskeerauksesta ja puvustuksesta vastasivat 

SAO:n opiskelijat ohjaavine opettajineen (Johan-
na Taskinen, Taija Turkia, Sirpa Ahokas, Marita 
Vuorio). Tammikuussa koulun ulkopuolisille ta-
hoille suunnatussa tapahtumapäivässä näyttelijät 
esittelivät livestriimissä teatteriopetusta. 

Oppiainerajat ylittävä kansainvälinen hanke on 
herättänyt paljon kiinnostusta koulun ulkopuo-
lisissa tahoissa. Vor der Kamera -opintojaksoon 
perustuva työpaja (vetäjinä Untamala ja Saari) 
valittiin 4. - 8.7.2022 järjestettävän Internatio-
nal Drama and Theatre Education Association 
(IDEA) -järjestön maailmankongressin ohjel-
maan. Projektia esiteltiin (Untamala ja Saari) 
myös Opetushallituksen järjestämässä kansal-
lisessa Erasmus- hankeseminaarissa (12.1.2022) 
ja eurooppalaisessa eTwinning-webinaarissa 
19.4.2022.

Annemari Untamala, teatterin opettaja, 
Hanna Saari, saksan opettaja

Vor der Kamera
1. Hanna Saari East Side Galleryn edessä sight-seeing -kävelyllä. 

2. Adam Ludwig keskustelee Jella Kilpeläisen ja Aida Mäkelän kanssa kameranäyttelemisen työpajassa. 
3. Anni-Roosa Mäki ja Joonas Kokkonen sopivaa kuvakulmaa sovittelemassa lyhytelokuvan kuvauksissa.

4. Annemari, Saana Mäkelä ja ohjaaja Peter Allen Stone  Senaatintorilla loppukohtauksen kuvauksissa.
5. Hakasalmen huvilassa Rikoksen ja rakkauden kaduilla -näyttelyn avajaisissa 

Aava Merikanto, Klaara Korsisaari ja Jella Kilpeläinen. 
Kuva 1: Annemari Untamala

Kuvat 2. - 5. Hanna Saari
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Perinteiseen tapaan KirjaKallion vuoden suurim-
pia ponnistuksia olivat Kirjamessut ja Maamerkit 
Kansallisteatterissa (niistä tarkemmin ohessa). Kir-
jaKallio kautta vuoden -kurssilla aivan uutta tänä 
vuonna oli se, että suunnilleen kymmenen vuotta 
tauolla ollut KYKY-lehti perustettiin uudelleen. 
”Kallion Yhteiskoulun Kynäilijät” pääsivät jälleen 
lähettämään lehteen tekstejään, joiden seasta 
seitsemän opiskelijan muodostama toimitus 
valikoi ja taittoi uuden sukupolven ensimmäisen 
KYKY:n. Paperilehti ilmestyi toukokuussa, mutta 
jatkossa KYKY tulee julkaisemaan opiskelijoiden 
tekstejä myös verkossa bloginsa ja somekana-
viensa kautta.

Korona rajoitti edelleen KirjaKallion toimintaa, 
mutta paljon tapahtui: heti elokuussa saimme vie-
raiksemme Runokuu-festivaarin yhdysvaltalaisen 
vieraan James Meetzen. Syksyllä kirjakalliolaiset 
olivat koehenkilöinä tutkimuksessa, jossa tutkit-
tiin kaunokirjallisuuden lukemista, ja kirjoittivat 
kirjamessuilla messuvieraista kirjallisia muotoku-
via. Pitkästä aikaa päästiin kirjoitusetäisyydelle, 
silloinkin kyllä maskin kanssa. Marraskuussa 
esitettiin vanhempainillassa omia tekstejä.  

Helsingin Kirjamessujen Kallio-lavalla loistettiin 
jälleen osaamisella, kun KirjaKallio oli mukana 
messuilla jo kymmenettä kertaa. KirjaKallion 
lämmin yhteishenki, turvallinen oppimisympäris-
tö ja valtavan lahjakkaat opiskelijat saivat minut 
mukaan messuilemaan kirjakalliolaisena vielä 
kolmatta kertaa. Jälleen sain iloita, yllättyä ja on-
nistua yhdessä muiden kirjakalliolaisten kanssa.

Syyskuun alussa kirjoja alettiin lukemaan ja haas-
tatteluja sekä työstämään paneeleja haaveena 
Helsingin Kirjamessut. Innostuksen lomassa ehti 
kuitenkin kieltämättä jännittää, pysyykö korona-
tilanne aisoissa ja järjestyykö Kirjamessut live-ta-
pahtumana eli ”fyysisinä messuina”, kuten Kirja-
Kalliossa vitsailtiin. Vuoden takainen kokemukseni 
striimatuista messuista valoi kuitenkin luottoa 
kirjakalliolaisten osaamiseen myös poikkeusajas-
sa. Lokakuun lopussa oli ilo päästä paikan päälle 
Helsingin Messukeskukseen haastattelemaan, 
vetämään paneeleita ja esittämään puheilmai-
suesityksiä kirjojen katkelmista. Kallio-lavalla 
käydyt keskustelut esimerkiksi representaatiosta, 
mielenterveydestä, harrastuksista ja rakkaudesta 
vetivät puoleensa ihanan paljon ihmisiä. Mieleeni 

jäi erityisen hyvin Riina Tanskasen haastattelu 
kirjasta Tympeät tytöt – Aikuistumisriittejä, joka 
keräsi yli kolmesataa katsojaa. Koronan tuoman 
etäisyyden ja etätapahtumien jälkeen ihmispal-
jous tuntui ihmeelliseltä!

Kolmet messut kirjakalliolaisena olivat ainutlaa-
tuisia kokemuksia, jotka toivat lukioaikaani hieno-
ja mahdollisuuksia ja rakkaita ystäviä. KirjaKallios-
sa oli turvallista opetella, oppia, ottaa vastuuta ja 
kasvaa. Kiitos kaikesta ,KirjaKallio!

Taru Bergman

 Yllä: Kyky-lehden kannen  suunnitteli Eemi Sivonen. 
Vas.: Riina Tanskasen haastattelijoina Helsingin kirjamessuilla 

Jonna Jokinen ja Ella Nyman. Kuva: Sofia Muurinen
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KirjaKallio
Kevälukukaudella osallistuttiin lukurauhan 
päivään ja tehtiin videoita Lapsen maailma 
-lehden verkkosivuille. Tänäkin vuonna iso juttu 
KirjaKalliolle oli Lasten ja nuorten kirjallisuusfesti-
vaali LANU, jolla opiskelijat pääsivät juontamaan 
festareiden avajaiset ja tekemään kirjailijahaas-
tatteluja Instagram-livelähetyksiin. Sen ohessa 
suunniteltiin syksyn 2022 ReadHouria, kirjoitettiin 
tilauksesta sanoitus sotaa vastustavaan kappa-
leeseen ja pidettiin pitkin vuotta yllä KirjaKallion 
somekanavia. Lisäksi opiskelijamme Johannes 
Helama osallistui tänä vuonna J. H. Erkon kirjoi-
tuskilpailun raatiin. 

Susanna Pasula ja Ina Mutikainen, 
kirjallisen ilmaisun opettajat

Sampo Harju, puheilmaisun opettaja
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Meillä oli syksyllä toisessa jaksossa yhteiskunta-
opin soveltava kurssi propagandasta. Sen aikana 
kävimme läpi propagandan perusteita, historiaa 
ja keskustelimme muun muassa siitä, mikä on 
hyvää propagandaa tai mikä lasketaan propagan-
daksi. Voidaanko esimerkiksi rakkaudesta kerto-
van pop-biisin laskea olevan propagandaa länsi-
maisen rakkaus- ja avioliittokäsityksen puolesta? 
Juuri nämä keskustelut jäivät kurssilta parhaiten 
mieleen. Ensimmäisestä tunnista alkaen niitä oli 
paljon, ja ne olivat todella monipuolisia.

Mitä propaganda sitten on? Se on viestintää, joka 
pyrkii tarkoituksellisesti vaikuttamaan ihmisten 
mielipiteisiin ja saamaan heidät toimimaan pro-
pagandaa tuottavan tahon toiveiden mukaisesti. 
Toisin kuin välillä luullaan, se ei ole aina misinfor-
maatioon perustuvaa. Myös tieteellisesti tutkituis-
ta faktoista voidaan tehdä propagandaa. Senkin 
voisi vielä sanoa, että hyvä propanganda perus-
tuu ennestään ihmisillä oleviin ennakkoluuloihin. 
Propaganda voi olla aiheiltaan esimerkiksi poliit-
tista, sotilaallista, uskonnollista tai moraalista.

Perehdyimme myös propagandan  historiaan. 
Sehän ei ole mikään viime vuosisadalla keksitty 
juttu, vaikka monet kuuluisat esimerkit siltä ajalta 
ovatkin. Jo antiikin aikana johtoasemassa olleet 
käyttivät erilaisia nykymielessä propagandan 
keinoja massojen mielipiteiden hallinnoimiseen 
ja oman valtansa vahvistamiseen. Esimerkiksi kei-
sareista tehtyjä patsaita voidaan pitää varhaisina 
esimerkkeinä propagandasta.

Lisäksi tutustuimme propagandan eri lajeihin. Tii-
vistetysti on olemassa kolmenlaista propagandaa: 
mustaa, harmaata ja valkoista. Musta propaganda 
on niin sanotusti pahaa propagandaa, joka perus-
tuu räikeään liioittelemiseen ja asioiden kärjistä-
miseen. Sen taustalla ei välttämättä ole juuri mi-
tään totuutta. Valkoinen propaganda pohjautuu 
toteen ja tunnettuihin sekä jäljitettävissä oleviin 
lähteisiin. Harmaa on näiden kahden välillä. 

Kaikkein kiinnostavinta kurssilla minun mielestäni 
olivat tosiaan meidän kurssilaisten ja opettajam-
me Jari Aallon keskustelut tuntien aiheista. Oli 
hauskaa ja mielenkiintoista pohtia joukolla, mitä 
propagandan keinoja esiintyi katsomissamme 
tv-mainoksissa, tai argumentoida, oliko jokin asia 
propagandaa vai ei.

Kurssi laajensi tietouttamme propagandasta. 
Perusjutut oli toki kuullut historian ja yhteiskun-
taopin aiemmin käydyillä kursseilla, mutta tämän 
kurssin myötä oppi todella käsittämään, kuinka 
laaja ja monipuolinen aihe propaganda on. Se ei 
ole pelkästään 1940-luvun tunnettuja graafisia 
julisteita vaan paljon muutakin. Kiitokset vielä 
Jarille tosi kiinnostavasta sekä hauskasta kurssista 
minulta ja uskoakseni muiltakin kurssin osallistu-
jilta!

Elle Souru

PROPAGANDAN äärellä Historiaa ja 
 yhteiskuntaoppia 
luokkahuoneen 
ulkopuolella
Kallion lukiolla on kolme historian ja yhteiskun-
taopin kansainvälistä Erasmus+ ohjelmaa, joista 
vihdoin koronaviivästysten jälkeen saatiin kaksi 
liikkeelle keväällä 2022. Koulussamme vieraili 
2. - 6.5.2022 unkarilaisia ja saksalaisia opiskelijoi-
ta (yhteensä 14 opiskelijaa ja 4 opettajaa). Tätä 
vaihtoa vielä hieman sotki opettajien lakko, joten 
suurin osa ohjelmasta järjestettiin koulun ulko-
puolella. Erasmus+ projektin teemana on Fake 
News, ja kuulimme mm. Tampereen yliopiston 
apulaisprofessorin Reijo Kupiaisen alustuksen ai-
heesta. Lisäksi opiskelijoita tutustutettiin suoma-
laiseen kulttuuriin ja esimerkiksi vapun viettoon 
Ullanlinnanmäellä. Vastavierailut toteutuvat 
syksyllä 2022.
 
9. - 13.5.2022 Kalliossa vierailivat italialaiset, 
espanjalaiset, slovakialaiset ja romanialaiset 
opiskelijat (yhteensä 24 opiskelijaa ja 8 opettajaa). 
Tämän vaihto-ohjelman aiheena on Local Histo-
ry – European Impact. Suomalaisten aiheena on 
ETYK 1975, ja tutustuimme mm. Tamminiemessä 
presidentti Kekkosen virkakauteen. Molempien 
vierailujen opiskelijoita saunotettiin Löylyssä ja 
jälkimmäisen vaihdon opiskelijoille järjestettiin 
myös viimeiseksi illaksi liput Slovakia-Ranska 
jääkiekon MM-otteluun. Slovakialaisten riemu 
oli käsinkosketeltavaa, kun oma joukkue voitti! 
Vastavierailut jokaiseen neljään maahan tehdään 
lukuvuoden 2022 - 23 aikana.
 
Historian opetuksen saralla olemme tehneet jo 
useita vuosia yhteistyötä Tammenlehvän pe-
rinneliiton kanssa. Koronan ja kansainvälisen 
kiristyneen tilanteen vuoksi matkat Venäjälle ovat 
jääneet pois, ja lukuvuonna 2021 - 22 tutustuim-
me kaksi kertaa Helsinkiä lähimpänä olevaan 
taistelupaikkaan Hankoniemellä. Kahden päivän 
matkoilla tutustuttiin Hangon rintamamuseoon, 
Harparskogin rintamaan, välirauhan aikana 

rakennettuihin linnoituksiin ja bunkkereihin sekä 
Porkkalan vuokra-aikaan. Matkat järjestettiin 
yhteistyössä Helsingin kuvataidelukion ja Mäke-
länrinteen lukion kanssa.
 
Syksyllä 2021 järjestetyssä historian projekti-
kurssissa teimme korkeakoulu- ja työelämäyh-
teistyötä. Kurssiin kuului tutustumista sota-ajan 
historiaan ja erilaisten arkeologisiin kohteisiin 
luokkahuoneessa. Huipennuksena oli syyskuun 
alussa järjestetty konfliktiarkeologian kenttätyö 
Hangon rintamamuseon läheisyydessä arkeo-
logi Jan Fastin johdolla yhdessä ammattilaisten 
kanssa. Kurssille osallistui yhteensä 20 opiskelijaa 
Kallion lukiosta ja Helsingin kuvataidelukiosta.
 
Kevään 2022 historian projektikurssi tutustui Bal-
tian historiaan. Kun matkustaminen tuli mahdol-
liseksi, yhteensä 20 opiskelijaa Kallion lukiosta ja 
Helsingin kuvataidelukiosta lähti toukokuun puo-
livälissä matkalle Liettuaan, Latviaan ja Viroon. 
Matkan aikana tutustuttiin mm. KGB-museoihin, 
kylmän sodan aikaiseen ydinsodan kestävään 
bunkkkeriin Ligatnessa Riian lähellä sekä Viron 
uuteen kansallismuseoon Tartossa.
 
Historian ja yhteiskuntaopin opetuksen Erasmus+ 
vaihtoja, matkakursseja ja kenttäkursseja koordi-
noi opettaja Niina Väntänen.

Niina Väntänen, 
historian ja yhteiskuntaopin opettaja

Arkeologian HI7-kurssilla tehtiin sekä 
kaivauksia että löytöjä. 
Kuva: Niina Väntänen

Näyttelyn avajaisissa puhuttiin taiteen ja propa-
gandan suhteista mm. Sampsa Kurvisen teoksen 

äärellä. Kuva: Kasperi Mäki-Reinikka
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Kallion lu-
kion joulu-
juhla

K ALLION 
LUKION
JOULUJUHLA

2021

LEHTIK U USENTIE
21.12.  KLO 13:30

ÄÄNET
Vertti Kontula, Nico Kuusanmäki, Kalle 
Paulasaari ja Hanna Kivimäki
 

VALOT
Helmi Laine ja Robin Berende

MUSIIKIN JOHTO 
JA HARJOITTAMINEN

Hanna Kivimäki ja Markus Sidoroff

PROJISOINNIT
Kai Kuusi, Rasmus Kärkkäinen, Meeri 
Lehikoinen, Aida Mäkelä, Luna Paartola, 
Emil Santamäki, Anniina Taponen, 
Aleksandra Topchii, Auri Castrén, Antti 
Järvelä, Immi Kettula, Venla Rauanheimo ja 
Toivo Yrjölä

TUOTANTO
Sampo Harju, Hanna Kivimäki, Ari Mäkinen, 
Mirva Mäkinen, Ari-Pekka Niemi, Kasperi 
Mäki-Reinikka, Susanna Pasula, Johanna 
Perttunen, Joona Pettersson, Markus Sidoroff, 
Vilma Vantola ja Annemari Untamala

Käsiohjelma: Kasperi Mäki-Reinikka

* KIITOS KALL
IO

N
 Y

H
TE
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KO

ULUN YSTÄVÄT RY – KYYRY  *  JO
U

LUJUHLA 2021
Säv. & san. K. Tuomisaari, sov. K. Paulasaari ja 
H. Kivimäki, es. Keikkis

JOULUPUKIN 
MAA
Miska Valos, Myrsky Vederhorn ja Mesi Kissaniitty

LEFFA
Rehtori Ari Mäkinen

KIRJOITUSKILPAILUN 
PALKINTOJENJAKO 
Lyriikkasarjan voittaja 

LYRIIKKAA
Säv. S. McGowan & J. Finer, san. B. Kuha ja E. Okapi 
sov. H. Kivimäki, es. Suurkeikkis ja Kallion kuoro

KALLION 
JOULUTARINA
Maamerkkejä: Kanerva Paunio PALUU
Säv. & san. J. Marks & M. Brodie, sov. E. Porthan 
es. Keikkis 

RUN RUN
RUDOLF
TEA6-kurssi

JOULUISET 
OLYMPIALAISET
Säv. F. Mendelssohn, san. B. Kuha ja E. Okapi, 
sov. H. Kivimäki, es. Suurkeikkis ja Kallion kuoro   

YLLÄTYSNUMERO
Säv. J. Marttila & L. Hakanen, san. E. Haloo, 
säest. ja esilaulu Keikkis

JOULUNKANSSAS JAAN

KEIKKIS
Ruu Ahokas, Ukko Bergman, Eetu Fleminch, 
Antti Järvelä, Rebekka Kanerva, Immi Kettula, 
Emmi Kiviharju, Tuuli Lindroos, Virva 
Paloviita, Kalle Paulasaari, Tilma Pekonen, 
Minja Pietarinen, Emma Porthan, Aapo 
Pikkarainen, Jarno Posti, Kirikou Rajala, Max 
Salakka, Soja Turunen ja Elina Virtanen

+SUURKEIKKIS
Emma Aalto, Jari Aalto, Natalia Düssel, Saima 
Haapasalo, Sampo Harju, Aura Heikkinen, 
Vilja Hynynen, Risto Jokinen, Minna Juntunen, 
Emma Kaila, Kristiina Kangas, Tuomas 
Karkamo, Aava Kaskimaa, Monja Kataja, 
Hanna Kivimäki, Alina Kolehmainen, Eeli 
Kuosmanen, Heli Kähkönen, Helmi Laine, 
Anu Laitinen, Anna Larste, Elli Liski, Ina 
Mutikainen, Saana Mäkelä, Ari Mäkinen, 
Ulla Mäkilä, Mirva Mäkinen, Kasperi Mäki-
Reinikka, AP Niemi, Susanna Pasula, Johanna 
Perttunen, Aapo Pikkarainen, Rosalia Porra, 
Ronja Porthan, Ukri Pulliainen, Frida Punkari, 
Liisa Rantamäki, Lumi Rönkkö, Hanna Saari, 
Iida Saarikorpi, Juliette Sandström, Markus 
Sidoroff, Annemari Untamala, Vilma Vantola, 
Ilona Villi ja Aarne Ålander

KUORO
Emilia Aho, Minja Fihlman, Ellen 
Hellberg, Siiri Husu, Anni Jokela, Sofia 
Kantala, Iiris Karila, Erika Korpi, Eevi 
Kuronen, Iris Kässi, Saima Landin, 
Iia Lindström, Senja Ollikainen, 
Frida Punkari, Dunja Saiyar, Minea 
Truhponen, Tuuli Vainio, Sani Valkama, 
Krista Viitanen, Elli Liski, Kerttu 
Niiranen, Aino Saukkokoski, Soja 
Turunen ja Tilma Pekonen 

TEA6
Bergholm Wilma, Heikkinen Oona, 
Juusela Lina, Kiviharju Emmi, 
Myllyniemi Martta, Nupponen Pinja, 
Porra Rosalia, Simola Lumi, Talonen 
Rauha, Tarkiainen Erika, Tervonen 
Roope ja Valkama Juliana

YHTEISLAULU
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Kallion ihmisiä

43

Tänä vuonna neljännen vuoden 
opiskelijat olivat käytännössä ainoa 
vuosikurssi, jolla oli vahva muisti-
kuva Kalliosta ennen pandemiaa. 
Porthaninkadulla viettämieni 
puolentoista vuoden aikana olin 
päässyt kokemaan tervetulojuhlat, 
tanssi- ja rap-battlet, piirileikit ja 
kaikki muut Kallion perinteet ilman 
poikkeustilan väliintuloa. Sen sijaan 
korona-abit olivat saaneet Kalliossa 
puolikkaan normaalin lukiovuo-
den, kun taas muut vuosikurssit 
olivat joutuneet etäopetukseen jo 
yläasteella. Jonkinlainen epäilys oli 
pandemian myötä hiipinyt opiske-
lijayhteisön keskuuteen – millaista 
elämä Kalliossa todella olikaan? 
Epävarmana koronatilanteen ke-
hittymisestä pelkäsin, että tämäkin 
kouluvuosi supistuisi vain ylioppi-
laskirjoituksiin, viimeisten pakol-
listen kurssien läpi rämpimiseen ja 
peruttujen tapahtumien tuottamiin 
pettymyksiin.

Syksyllä suuntasin tuttuun ta-
paani vakiohengailupaikalleni 
teenurkkaukseen. Minun lisäkseni  
nurkkauksessa alkoi viettämään 
ruokatuntejaan suuri ja äänekäs 
ensimmäisen vuoden opiskelijoista 
koostuva seurue. Toisinaan hieman 
kavahdin heistä aiheutuvan äänen 
desibelitasoa. Siltikään en voinut 
muuta kuin nostalgisena seurata 
sivusta heidän innokasta keskus-
teluaan, päivä päivältä piteneviä 
silmänrajauksiaan sekä vähitellen 
väriä vaihtavia hiustyylejään. Tämä 
oli vielä entisellään - sama tuttu 
kalliohuuma valtasi edelleen uudet 
ykköset.

Kallion  yhteiskoulu 
-säätiö

 1.10.2021 – 30.9.2025 

Esittelijä, sihteeri: Mäkinen Ari 

Huoltajat 
Varsinaiset jäsenet: Virtanen Virpi (pj), Rinne 
Petteri (vara pj), Polkko Jenna, Heikurainen Marko, 
Paartola Mikko. Henkilökohtaiset varajäsenet: 
Jokela Katja, Huomo Jonna, von Boehm Satu, 
Halinen Jussi, Paakkunainen Lotta 

Opettajajäsenet 
Varsinaiset jäsenet: Vuorio-Hellman Irma, Mäkilä 
Ulla. Henkilökohtaiset varajäsenet: Rantamäki 
Liisa, Aalto Jari 

Muu henkilökunta 
Varsinainen jäsen: Färkkilä-Järvinen Mirja  
Henkilökohtainen varajäsen: Niskanen Marjo 

Opiskelijajäsenet
Varsinaiset jäsenet: Ålander Aarne, Ahokas Aurora 
Henkilökohtaiset varajäsenet: Helama Johannes, 
Koljonen Väinö

Kallion lukion 
johtokunta 

Yhteisöllisyydestä

Hallituksen puheenjohtajana on kuluneena 
lukuvuotena toiminut Tomi Lindblom, muina 
hallituksen jäseninä Ari Mäkinen (varapuheenjoh-
taja), Ari-Pekka Niemi, Elsa Saisio, Marjatta Siljola 
ja Kati Sinkkonen. Hallitus on kokoontunut kerran 
vuosikokoukseen, jossa puheenjohtaja kertoi 
säätiön sijoitus- ja varallisuustilanteen. Kokouk-
sessa todettiin vuoden 2022 Kallion ylioppilaille 
kouluneuvos Armas Paavolan rahaston tuotoista 
jaettavien stipendien määrä ja jakoperusteet. 
Marjatta Siljola jättää säätiön hallituksen, ja hänen 
tilalleen on valittu entisten opettajien edustajana 
Riitta Kulmanen. 

Ari-Pekka NiemiNanna Pulkkinen, Martta Myllyniemi, Senja 
Päivärinta ja Spiderman penkkarirekan lavalla.
Kuva: Jasmin Ponsi

KALLION IHMISIÄ
Kuluneen lukuvuoden aikana olin ensimmäistä 
kertaa varsinaisesti lavalla esiintymässä. Tämä joh-
tui osittain ujoudestani, mutta pääosin koronasta  
– videomuotoisissa esityksissä olin ollut useam-
mankin kerran osallisena. Olin yrittänyt päästä 
mukaan suosittuun Maamerkit-produktioon 
yhteensä kolme kertaa, joista kaksi ensimmäistä 
olivat kaatuneet Wilman mukana kurssitarjot-
timen avautuessa. Kolmas kerta saattoi minut 
viimein Kansallisteatterin lavalle esittämään itse 
kirjoittamaani spoken wordia. Sen lisäksi joulun 
Tiernahenkilöt-esityksessä pääsin laulamaan 
kalliolaisille muumien Mörkönä. Muistan vieläkin 
lavan häikäisevät valot, jokaisen soluni täyttävän 
adrenaliinin ja raikuvien aplodien alkaessa rinta-
kehässäni paisuneen lämmön ja onnellisuuden 
tunteet. Koronavuosien jälkeen tämän vuoden 
produktiot tarjosivatkin minulle unohtumatto-
mien esiintymisten lisäksi pitkästä aikaa vahvan 
yhteisöllisyyden kokemuksen. 

Kirjoittaessani tätä tekstiä olen vielä lupautunut 
tekemään valo- ja äänitekniikkaa tulevissa wan-
hojentansseissa ja musaproggiksessa, eli koulu-
käynti ei vielä ole osaltani kokonaan ohi. Jonkin-
lainen epämääräinen haikeus kutenkin jo valtaa 
minut astuessani sisälle Lehtikuusentielle. Sama 
tunne (yhdessä kylmän viiman kanssa) sai minut 
kyynelehtimään penkkarirekassa. Lukion loppu-
essa päätöksensä saa se tietynlainen yhteisölli-
syys, johon peruskoulun ensimmäiseltä luokalta 
saakka on tottunut. Tiedän jääväni kaipaamaan 
sitä lämmintä tuntemusta, joka Kallion lukiossa 
opiskelijan valtaa lavalla, katsomossa, yllättäen 
oppitunnilla ja käytävällä syntymäpäiväonnittelu-
lauluun yhtyessä.

Pandemian jälkeen totutteleminen Kallion arkeen 
on vaatinut ja tulee varmaankin vielä vaatimaan 
opiskelijoilta hieman tavallista enemmän pon-
nisteluja. Koronan ja sen tuoman yksinäisyyden 
värittämiä lukiovuosiani en itsekään erityisemmin 
ikävöi. Kallion tulevaisuudesta tai perinteiden 
jatkumisesta en kuitenkaan ole enää huolissani. 
Oli sitten pitkittynyt oleskelu väistötiloissa tai 
kouluarjen päälaelleen keikauttava pandemia – 
kalliohenki säilyy vuosikurssilta toiselle. 

Rebekka Kanerva
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Opiskelija kunnan 
 hallituksen  
vuosi

Opiskelijakunnan hallituksen vuosi lähti käyntiin 
striimatulla vaalitapahtumalla, jolloin Kallion 
opiskelijat seurasivat luokista ehdokkaiden 
vaalipuheita. OPKH:n toimintaan tutustuttiin tänä 
lukuvuonna esittelyvideon välityksellä, koska 
yleiskokousta ei vielä päästy järjestämään. Vaa-
leista jäseniksi valittiin ensimmäiseltä vuosikurs-
silta Gabriella Kodra, Iris Kässi, Kide Rinne ja Felix 
Westerberg; toiselta Onni Ala-Juusela, Mirella Jo-
ensuu, Aapo Kivivuori ja Max Salakka; kolmannel-
ta Ruu Ahokas, Johannes Helema, Vilma Welling 
ja Aarne Ålander sekä neljänneltä vuosikurssilta 
Väinö Koljonen ja Eemi Sivonen.

Uudet jäsenet pääsivät tapaamaan syyskuisessa 
järjestäytymiskokouksessa, jossa juuri nimitetty 
hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi 
Mirella Joensuun, varapuheenjohtajaksi Ruu 
Ahokkaan ja sihteeriksi Aarne Ålanderin. Kirs-
tunvartijaksi rahoistamme vastaamaan valittiin 
Johannes Helema ja halutulle “some-osastolle” 
äänestettiin Kide, Iris sekä Väinö. Eemi puolestaan 
pääsi hoitamaan kakkusensein sekä kasviherran 
virkoja.

Syyslukukaudella toimintaamme varjostivat 
vielä viimeiset voimassa olleet koronarajoitukset. 
Pääsimme kuitenkin tapahtumajärjestämisen 
makuun, kun järjestimme jalkapallo-ottelua 
väliaikaista naapuria, Helsingin Rudolf Steiner 
-koulua vastaan. Ottelussa oli urheilun ohella 
myös cheerleaderit, kuoro sekä ikiomat “futismut-
sit”. Marraskuussa alkoivat myös kolmen suuren 
eli meidän, Helsingin kuvataidelukion ja Sibelius 
lukion kokoukset Kolmen Suuren Bileitä varten. 
Joulukuussa katosta roikkui mistelinoksa, ja 
kahden vuoden jälkeen pääsimme taas järjestä-
mään Tampereen ilmaisutaidon lukion vierailun 
luoksemme.

Kevätlukukaudella perustimme koulullemme 
oman TikTok-tilin, josta koulumme arkea voi 
seurailla. Helmikuussa vietimme lämminhenkistä 
ystävänpäivää, jossa jaoimme päivän aikana sato-
ja, punaiseen postilaatikkoon saapuneita kirjeitä 
koristellun koulumme opiskelijoille. Punaisen 
kirjepostilaatikon kanssa vietimme myös rehto-
rimme syntymäpäivää. Tänä keväänä pääsimme 
juhlimaan pitkään odotettuja Kolmen Suuren 
Bileitä Tavastialla. KSB:ssä soitti kolmen suuren 
bändejä, ja tunnelma oli koko illan katossa. Myös 
vesisota Torkkeleita vastaan järjestyi taas perin-
teen mukaan toukokuun lopussa.

Vuosi 2021 - 2022 on ollut sisällyksekäs ja perin-
teitä arkeen palauttava. Opiskelijakunnan hallitus 
on ajanut vuoden mittaan opiskelijoiden etua. 
Olemme olleet edustettuina esimerkiksi koulun 
johtokunnassa sekä henkilökunnan yhteisöllises-
sä opiskelijahuoltoryhmässä. Kokouksia on ollut 
viikoittain, ja töitä on tehty hyvässä hengessä. 
Tervetuloa seuraamaan hallituksen kokouksia 
taas syksyllä!

Mirella Joensuu, 
opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja

Tutorit työssään
Tutorit valmistautuivat uusien opiskelijoiden ryh-
mäyttämiseen ja opintoihin ohjaamiseen jo edel-
tävän lukuvuoden  toukokuun tutorkoulutuksilla, 
ja tutorien iloksi pystyimme järjestämään koulu-
tukset lähikoulutuksina. Super-tutoreina jatkoivat 
kuusi kakkosvuosikurssilaista ja uusia tutoreita 
valittiin ykkösvuosikurssilaisista 18. Lukuvuodeksi 
2021 - 22 muodostettiin kuusi ryhmänohjaus-
ryhmää aiemman viiden ro-ryhmän sijaan, joten 
tutorien kokonaismäärä kasvoi neljällä tutorilla.
Tutorit lähettivät kesäkuussa heti lukiovalinto-
jen varmistuttua uusille ykkösille kirjeen, jossa 
toivottivat uudet kalliolaiset tervetulleiksi uuteen 
kouluun ja kertoivat olevansa valmiita auttamaan 
uuteen kouluun sopeutumisessa, ryhmäytymises-
sä ja lukioelämään totuttelussa.

Lukuvuoden aikana tutorit tapasivat viikoittai-
sissa tutor-kokouksissa, joissa he suunnittelivat 
ohjelmaa, jota pystyttiin järjestämään koronara-
joitukset huomioiden. Tutorointia toteutettiinkin 
ryhmäkohtaisesti ja mahdollisuuksien mukaan 
järjestettiin yhteisiä tapahtumia.

Elokuu ja ensimmäinen jakso olivat vilkkainta 
tutor-aikaa. Tutorit suunnittelivat ja toteuttivat 
ryhmäytymispäivän ohjelman. Sää suosi ja uudet 
opiskelijat tutustuivat ryhmänohjausryhmään-
sä koulun lähipuistoissa. Ensimmäisen jakson 
tutorointiin kuuluivat myös oman tutor-ryhmän 
ro-tuokioihin osallistuminen, kurssivalintoihin oh-
jaaminen opo-tunneilla ja koulunkäytävillä ykkös-
ten huomioiminen ja kuulumisten vaihto. Syksyn 
aikana järjestettiin myös ryhmäkohtaisesti kettuja 
ja joulukuussa ryhmänohjausryhmän omat pikku-
joulut. Myös perjantain pukeutumispäivät saivat 
opiskelijoissa innostusta ja toivat väriä ja yhteistä 
jaettavaa opiskelupäiviin.

Avoimet ovet joulukuussa olivat erityiset, sillä 
saimme toteuttaa ne lähitapahtumana. Saimme 
koulun saliin ysiluokkalaisia kuulemaan niin tai-
deaineiden esittelyjä kuin tutorien kertomia koke-
muksia Kalliossa opiskelusta ja koulun ilmapiiristä. 
Tutorit esittelivät myös loppusyksyllä lukiotamme 
yhdeksäsluokkalaisille muutamissa yläkouluvie-
railuissa. Tammikuun tapahtumapäivä sen sijaan 
jouduttiin toteuttamaan jälleen etätapahtumana, 
jolloin tutorit esittelivät ilmaisutaitoaineiden opis-
kelujaan ja lukion ilmapiiriä videon välityksellä.
Tutorit hoitivat jälleen tänäkin lukuvuonna 
itsenäisesti ja hienosti nopeastikin vaihtuvissa 
olosuhteissa tehtävänsä ja onnistuivat ryhmäyt-
tämään ja tutustuttamaan uudet kalliolaiset 
lukioonsa.

Anu Laitinen ja Minna Juntunen, 
opinto-ohjaajat

Ykkösten ja tutoreiden yhteinen 
taival alkoi elokuussa. 

Kuva: Minna Juntunen

Ylärivi: Vilma Welling ja Eemi Sivi.
Keskirivi: Väinö Koljonen, Iris Kässi, Kide Rinne, 

Johannes Helama, Aapo Kivivuori ja Max Salakka.
Alarivi: Felix Westerberg, Mirella Joensuu, 

Gabriella Kodra ja  Aarne Ålander.
Gabriella Kodran kädessä Ruu Ahokas.

Kuva: Seppälän koulukuvat
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KYYRY on Kallion lukion kannatusyhdistys. Kallion 
yhteiskoulun ystävät ry. eli KYYRY viettää tänä 
vuonna 50-vuotisjuhliaan. Yhdistys aloitti toimin-
tansa viisi vuosikymmentä sitten, kun se perustet-
tiin jo yksityiskouluaikana vuonna 1972. 

Toimintamme kiteytyy hyvin yhdistyksen sääntö-
jen 2. pykälässä: ”Yhdistyksen toiminnan tarkoi-
tuksen on yhteistyössä Kallion lukion henkilö-
kunnan, sen opiskelijoiden vanhempien, entisten 
ja nykyisten opiskelijoiden sekä muiden koulun 
ystävien avulla tukea koulun opetus- ja kasva-
tustyötä sekä tämän kehittämiseen tarvittavien 
materiaalien hankkimista.” 

Käytännössä pykälä tarkoittaa, että hankimme 
varoja erikoislukion tarpeisiin, joita varten kou-
lulla ei ole erillistä budjettia: mm. opiskelijoiden 
esityksiin, kilpailujen palkintoihin ja kansainvä-
liseen yhteistyöhön liittyviin projekteihin. Kyyry 
myöntää myös stipendejä opiskelijoille. Kyyryn 
järkevä taloudenhoito mahdollisti opiskelijoiden 

Mikä ihmeen KYYRY?

Kyyryn some
Facebook: https://www.facebook.com/Kyyry.ry
Instagram: https://instagram.com/ilmaisunystava/

Hyvinvointia

Keidas keskellä päivää 

Rankan korona-ajan takia opiskelijoiden hyvin-
vointiin on lukuvuonna 2021-  2022 kiinnitetty 
entistä enemmän huomiota. 

Kallio sai riveihinsä osaviikkoisen yhteisökuraat-
torin, joka yhdessä muiden opiskelijahuoltoryh-
män jäsenten kanssa organisoi muun muassa 
hyvinvointikahvilan, johon monet opiskelijat 
piipahtivat kerran viikossa. Uutta on ollut myös 
liikuntacoach, joka on innostanut opiskelijoita uu-
sien lajien pariin ja muun muassa lenkkeilemään 
siihen mainiosti sopivassa Keskuspuistossa. 
Vuoden uutuuksia on ollut myös mahdollisuus 
kokoontua ruokatunnilla ruokailemaan omaan 
rauhaan, mikäli korvat ovat kaivanneet koulupäi-
vän keskellä lepoa. Vastineeksi on voinut valita 
myös “sosiaalisen ruokailun”, jossa on voinut tava-
ta kulloinkin vaihtuvia opettajia ja toisia opiske-
lijoita hieman ruokalaa rauhallisemmassa ympä-
ristössä. Ruokaan liittyvää huolenpitoa on ollut 
tarjolla myös aamupuuron ja välipalan muodossa.

Myös joustotunteja on käytetty opiskelukyvyn yl-
läpitämiseen ja hyvinvointiin erilaisten työpajojen 
avulla. Koululla on vietetty Mielenterveyspäivää, 
ja koko koululle, myös vanhemmille, on tarjottu 
aivotutkija, tohtori Mona Moisalan luento aivojen 
hyvinvoinnista  sekä erityisesti älylaitteiden vaiku-
tuksesta siihen. 

Menneiden vuosien tapaan Kalliossa on kokoon-
tunut myös ryhmä, jossa opiskelijoille on tarjottu 
tukea ja keinoja hallita jännitystä. Muualta muut-
taneet taas ovat voineet tavata toisiaan heille 
järjestetyssä ryhmässä. 

Opiskelijat ovat löytäneet koulun yhteisöllisyy-
teen ja hyvinvointiin liittyvästä tarjonnasta omat 
suosikkinsa. Vaikka hyvinvoinnin kannalta parasta 
on todennäköisesti ollut maskeista luopuminen 
ja normaaliin vuorovaikutukseen palaaminen, 
monet lukuvuoden kokeiluista ovat perustelleet 
tarpeellisuutensa niin hyvin, että niistä todennä-
köisesti tulee Kallion pysyviä rakenteita.

Monja Kataja

Sateiseen syyspäivään, turhauttavaan talvipäi-
vään tai jopa täysin keskinkertaiseen kevätpäi-
vään löytyy aina piristys, kun muistaa, että on 
torstai klo 12.00. Torstai, joka oli ennen inhokki-
viikonpäiväni, on nyt kohonnut yhdeksi parhais-
ta. Rankan kouluviikon lopulla energian ollessa 
vähissä hyvinvointikahvila aukeaa. 

Jonossa edessä seisova opiskelija voi kääntyä. 
Juttelu alkaa luonnollisesti kofeiiniaddiktiosta 
ja etenee kouluaineista muuhun elämään. Pian 
päästään jonon alkuun. Kauramaitoa kaadetaan 
oman kupin lisäksi muiden kahveihin. Tapaan 
omat vuosikurssilaiseni, joille en ole oikeastaan 
ollenkaan puhunut ja joista en tiedä mitään. 
Emme ole osuneet samoille kursseille tai samaan 
ruokalanpöytään, mutta hyvinvointikahvilan 
jonossa keskustelu alkaa luonnollisesti. Kahvi ja 
keksi kädessä erotaan taas omille tunneille, mutta 
nyt vähän energisempinä.

Joskus käy tarpeeksi hyvä tuuri, että hyvinvointi-
kahvilan ollessa auki ei ole tuntia, jolloin voi jäädä 
muiden kanssa santsaamaan kahvia. Avataan läp-
päreitä ja aloitetaan kouluhommien tekoa. Usein 
koulutöistä siirrytään kuitenkin Unon tai Trivial 
pursuitin pelaamiseen. Nämäkin hetket, jolloin 
ei tehdä mitään hyödyllistä, tulevat kuitenkin kou-
lussa suureen tarpeeseen. Ne ovat hetkiä, joissa 
rentoudutaan eikä ajatella töitä vähään aikaan. 
Vaikka koulun jälkeen pitäisi juosta kotiin teke-
mään äikänessee, koska sitä ei tehnyt koulussa, 
sen saa tehtyä ilman itkupotkuraivareita, kun on 
saanut aikaa rauhoittua.

Liisa Sipilä

tukemisen myös korona-aikana. Emme myöskään 
joutuneet tinkimään opiskelijoiden stipendeistä. 
Vaikka Kyyryn hallitus opettajajäseniä lukuun 
ottamatta on koulun ulkopuolisia vanhempia, 
meitä näkee ahkerasti koululla eri tapahtumis-
sa. Käymme tapaamassa uusia ykkösiä heidän 
tutustumispäivänään, esittäydymme vanhem-
mille vanhempainilloissa ja päivystämme eri 
tapahtumissa myyntipisteillä ja kahvilassa. Kyyry 
on käynyt lahjoittamassa uusille ykkösille koulun 
logolla varustetut heijastimet. 

Jo viidentenä vuonna peräkkäin Kyyry luovutti 
Kyyryn ideoimat ja Kallion lukion logolla varuste-
tut yo-lakit. Lakkiprojekti toteutetaan yhteistyös-
sä opiskelijakunnan kanssa, mistä sille tänäkin 
vuonna lämpimät kiitokset! On upeaa, että lakin 
tarina jatkuu. Se oli ensimmäinen koulun lo-
golla varustettu ylioppilaslakki koko Suomessa, 
kotimainen ja opiskelijoiden toiveiden mukaisesti 
vegaaninen. Valmistuneiden opiskelijoiden lisäksi 
myös aiemmin Kallion lukiosta kirjoittaneet voivat 
tilata lakin Kyyryn kautta vuosittain joulu-tammi-
kuussa. 

Kyyryn toinen ”erikoistuote” on kassi kultaisella 
logolla, jonka saa omakseen tukemalla Kyyryn 
toimintaa 50 eurolla. Kyyryn tuotevalikoimaan 
kuuluu koruja ja pinssejä, kasseja, t-paitoja, heijas-
timia ja uusimpina kangasmerkkejä. Kaikki tuotot 
käytetään opiskelijoiden hyväksi lyhentämättö-
minä. 

Kyyryn puheenjohtajana on toiminut lukuvuonna 
2021 - 2022 Kristiina Oikarinen. Yhdistyksen halli-
tukseen kuuluvat Erja Ekman, Sampo Harju (opet-
tajajäsen), Mika Honkanen (varapuheenjohtaja), 
Riikka Kauppinen (sihteeri), Heidi Lautiola, Emilia 
Lehtinen (opettajajäsen), Lotta Paakkunainen, 
Mikko Paartola (tuotejohtaja), Jarna Tanskanen, 
Sirkka-Liisa Vaulo (varainhoitaja) ja Pia Wright 
(jäsenvastaava).

Kristiina Oikarinen, Kyyryn pj.

Yllä: terveydenhoitaja Hanna Mönkäre ja 
kuraattori Maria Lahti hyvinvointikahvilassa. 

Alla: Kyyryn Mikko Paartola ja Kristiina 
Oikarinen jakamassa Kallion lukion logo 

- heijastimia  ykkösille.
Kuva: Päivi Meinander

 

https://www.facebook.com/Kyyry.ry 
https://instagram.com/ilmaisunystava/
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Kallion Marjo on PRO!  

”Marjon ja hänen tiiminsä ansiosta meillä on koulussa 
sellainen ruokailukulttuuri, jota en yläasteella olisi voinut 
kuvitellakaan.”
”Ruokalan ilmapiiri on rakastava.”
”Ehdottomasti kulttimaineensa ansainnut.”
      
IS 29.4.2022

Kallion lukion ruokalan ”Marjo The Queen”, Marjo Niskanen, sai 
ansaitsemansa julkisen kiitoksen kahdentoista vuoden työstään 
opiskelijoiden ja opettajien parissa voitettuaan huhtikuussa 
2022 Horeca-alan ammattilaisille järjestetyn kilpailun. PRO- 
palkintojen saajia voivat ehdottaa työkaverit, tuttavat, yhteis-
työkumppanit, esimiehet ja asiakkaat. Ehdokkaiden saamat 
äänimäärät ja perustelut ratkaisevat pääsyn finaaliin. Marjon 
ehdokkuus sai liikkeelle nykyväen lisäksi opiskelijoiden van-
hempia ja alumneja, joiden muistoissa Marjon merkitys Kallion 
lukion hengelle on ollut korvaamaton. PRO-palkinnon lisäksi 
Marjo valittiin lehdistön ihannetytöksi.
 
PRO-palkinnon kriteereissä mainitaan, että palkittavan tärkein 
ominaisuus on asenne. Palkitun tulee olla ”osaava, energinen, 
aurinkoinen ja esimerkillinen huippuyksilö, jonka kanssa työs-
kentely kiireessäkin on nautinto”. Sellaisen Marjon me saamme 
kohdata jokainen koulupäivä.  Hän on yhdessä työtoverinsa Liin 
kanssa tehnyt ruokalasta koulun sydämen.

Monja Kataja

”Työpäivänsä aikana hän naurattaa, kuuntelee, kannustaa, ohjaa ja 
lohduttaa. Sekä tietenkin laittaa ruokaa. Hänessä on jotain maagista. 
Kuinka moni teistä tietää teini-ikäisen, joka lähtee kello 7 kouluun, 
jotta ehtii aamupuurolle ennen koulutuntien alkua? Kiitos tästä 
kuuluu lehdistöpalkinnon saajalle. Hänen toimintansa saattaa jäädä 
näkymättömäksi, sitä ei arjen pyörteissä pysähdytä ajattelemaan. 
Mutta se vaikuttaa päivittäin satojen nuorten fyysiseen ja psyykkiseen 
hyvinvointiin. Hän on aikuinen, josta kerrotaan seuraaville opiskeli-
joille, opiskelijat puhuvat hänestä ystävilleen ja perheelleen, perusteli 
lehdistöraadin puheenjohtaja Eeva Paljakka palkinnon saajan valintaa.”
   
IL 22.4.2022

Lukiosihteeri  
  Erja Laine  jätti 
työtuolinsa 
 seuraajalleen 

Erjan joululaulu
 
A1
Katso, mahdoton on käynyt
Erjan lähtö häämöttää
Kuinka Kalliomme käy nyt
lapsi ei voi ymmärtää
Etsin Erjaa länteen, itään,
mä en tiedä mistään mitään,
Kuka luotsaa lapsosen
Halki maailman tyrskyjen
Kuka nauraa tuulta päin
Keneen turvaan hädässäin?
 
A2
Erja, älä jätä meitä,
opet huutaa kauhuissaan!
Kuka lukee meille lehden,
pitää seinät paikoillaan?
Lattioilla kasvaa sienet
Tsäänssimme on tosi pienet
Palmia meidän munkit syö!
Joulukasko puree ja lyö!
Palmia meidän munkit syö!
Joulukasko puree ja lyö!
 
A3
Erja, ansainnut sä olet
kaikki Shellin munkit maan
Loputtomat aamukahvit
Hesarin ja Studio A:n
Vaikket nyt jaa lehteämme,
Erja, rakas ystävämme,
koskaan unohdeta ei
kuka Kaskon skalpin vei
Kuule, laulu kajahtaa
Erjan suurta kunniaa!!!!!

Kallion kivijalka heilahti muutaman sentin pai-
kaltaan, kun pitkäaikainen lukiosihteerimme Erja 
Laine jätti työtilansa seuraajalleen tammikuussa 
2022. Erjan merkitys Kallion lukiolle on ollut val-
tava: Erja on ollut se, jonka kautta kaikki opiske-
lijoiden kanssa tehty työ on siilautunut valmiiksi 
ylioppilaiksi, lisäksi hän on ollut koulun histo-
riatiedon arkisto lihassa ja veressä. Erja on ollut 
se, joka on kohdannut joka ikisen Kallion lukion 
opiskelijan ja jonka jokainen opiskelija yli kolmen-
kymmenen vuoden takaa muistaa. Me opettajat 
taas jäämme Erjan lähdön jälkeen kaipaamaan 
sujuvaa yhteistyötä sekä lounasseuraa, jossa 
saimme kattauksen sivistynyttä päivänpolitiikkaa 
ja railakasta stand up -komiikkaa. 

Erja-podcastia odottaen

Monja Kataja

Kuva yllä: Aromi-lehti
Kuva oik.: Tuomas Karkamo

Kuva: Juulia Toikko

San.  B. Kuha  ja E. Okapi
https://www.is.fi/ruokala/ajankohtaista/art-2000008778150.html

https://propalkinnot.fi/finalistit/marjo-niskanen-/

https://www.iltalehti.fi/ruoka-artikkelit/a/
63d834cb-f565-485d-9763-bf5da89af02a

https://www.is.fi/ruokala/ajankohtaista/art-2000008778150.html
https://propalkinnot.fi/finalistit/marjo-niskanen-/
https://www.iltalehti.fi/ruoka-artikkelit/a/63d834cb-f565-485d-9763-bf5da89af02a
https://www.iltalehti.fi/ruoka-artikkelit/a/63d834cb-f565-485d-9763-bf5da89af02a
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Voi kuinka me sinua kaivataan

toimiminen, elokuvatarkastamossa työskentely 
sekä mediakasvatuksen, draamapedagogiikan ja 
työnohjauksen opinnot toivat hänen osaamiseen-
sa syvyyttä, suhteellisuudentajua ja monialaisuut-
ta, johon ei päästä haarautumattomia polkuja 
pitkin. Loisteliaimmillaan Riitta on ollut journalis-
tisten sisältöjen parissa. Siitä syntyi Studia gene-
ralia mielenkiintoisine sisältöineen ja intiimeine 
tunnelmineen, jota mukana olleet opiskelijat ovat 
pitäneet ainutlaatuisena kokemuksena. 

Meillä on ollut yhdessä hävyttömän hauskaa. 
Jokaista suunnittelupalaveria on sävyttänyt her-
voton musta huumori - Riitta on tehnyt lähtemät-
tömän vaikutuksen erityisesti laajalla valikoimalla 
erilaisia väkivaltaan liittyviä metaforia, pieniä 
sysimustia kielihelmiä. Näitä ammatillisesti hedel-
mällisiä ja psyykeä hoitavia sessioita tulee ikävä. 
Kun Riitta ensimmäisen kerran ilmoitti jäävänsä 
eläkkeelle, aloimme valmistautua suureen ja 
vähän pelottavaankin muutokseen. Meitä painoi 
sinnikäs haikeus, eikä parin vuoden viivytystais-
telukaan aivan riittänyt sen asian käsittelyyn, että 
emme tapaa enää päivittäin.

Monivuotisesta työtoveruudesta syntyi ystävyys 
ja kirjapiiri. Me valitsemme yhdessä teoksen, Riitta 
lukee sen ajallaan, toinen kollega melkein ajallaan 
ja kolmaskin on parantanut ensimmäisen ko-
koontumiskerran viiden prosentin lukusaldosta. 
Riitta kertoo meille uusimmat kulttuuriuutiset ja 
juttelemme teoksista. Enimmäkseen puhumme 
kuitenkin elämästä, ja olemme kiitollisia, että 
tällaisenkin bonuksen työ voi tuottaa.

Monja Kataja ja Ari-Pekka Niemi, 
äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat

 Voi kuinka 
me sinua kaivataan

Äidinkielen ja kirjallisuuden 
 opettaja  Riitta Kulmanen siirtyi 
viettämään  eläkevuosiaan

Meidän molempien ajatuksissa Riitta ja tuoreet 
vauvat kuuluvat yhteen. Riitta sattui olemaan 
ensimmäinen nuoren isän kohtaama ihminen, 
kun tämä astui synnytyssairaalan ovista hauk-
kaamaan happea. Riitta oli se, joka kutsui toisen, 
vauvahuuruista unettoman, vielä varsin uuden 
kollegansa kotiinsa nukkumaan: “Tulet meille, 
teen sinulle pedin ja saat olla rauhassa.” Halauk-
seen sairaalan edessä ja muodollisuuksista piit-
taamattomaan tarjoukseen tulla unikyläilemään 
kiteytyy meidän mielessämme jotain olennaista 
Riitasta: ne olivat kutsuja ystävyyteen, Riitta ei ole 
meille pelkästään hieno kollega. Moni opettajain-
huoneessa kokenee samoin.

Riitassa on työtoverina ja opettajana ollut helppo 
katsoa ylöspäin niitä ominaisuuksia, joita hänessä 
näkee suhteessa läheisiinsä: Riitta on lempeä ja 
tarkkavaistoinen ja osaa lukea ihmisten motiiveja. 
Kun joku kaipaa tukea, Riittaan voi aina luottaa. 
Riitan elämänkokemus, lämmin sydän ja terrie-
rin sitkeys ovat pelastaneet monta opiskelijaa 
kiperästä tilanteesta. Riitta on ollut se, joka re-
monttievakon yhteydessä on puolihuomaamatta 
pystyttänyt neuvotteluhuoneen, kirjaston ja 
astiakaapit ja käynyt sivusta kuullen ikimuistoisia 
keskusteluja YTL:n sensorien kanssa puolustaes-
saan opiskelijoiden arvosanoja. Kun on tarvittu 
cheerleadingia opettajien ja opiskelijoiden väli-
seen koripallo-otteluun, Riitta on astunut kentälle 
puuhkineen. Omia ei jätetä.

Olisi voinut kuvitella, että uusin opetussuunni-
telma ja aineryhmän tulevaisuudensuunnitelmat 
olisivat viimeisenä työvuotena tuntuneet joillekin 
muille tarkoitetuilta, mutta Riitta oli mukana rak-
kaudesta lajiin. Luultavasti juuri hänen tarmok-
kuutensa ja uteliaisuutensa olivat syynä laajaan ja 
värikkääseen ammatilliseen kokemukseen ja kou-
lutukseen, jota Riitta täydensi koko Kallion-uran-
sa ajan. Riitalle ei ole ominaista puhua itsestään 
tai alleviivata osaamistaan, joten tätä kirjoittaes-
samme olemme lähes varmoja, ettemme tiedä 
hänen koko polkuaan. On kuitenkin varmaa, että 
vankilassa opettaminen, Finlandia-esiraadissa 

Kuvaaja: Heli Blåfield
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Rehtori

Mäkinen, Ari, FM

Kallion lukion henkilökunta ja opiskelijat Opiskelijat ja 
ryhmänohjaajat

Muu 
henkilökunta

18A Laurila Sari 

Aarros Sara  
Ahonen Paulo 
Ala-Ojala Tomu 
Bergman Taru 
Butters Taika 
Harikko Beeda 
Kaila Emma 
Kanerva Rebekka 
Kettula Immi 
Koljonen Väinö 
Matikainen Jenni 
Rauanheimo Venla 
 
18B Rantamäki Liisa 
 
Brotherus Elsa 
Kantola Saara 
Kelkka Ani 
Paatso Sanni 
Palmu Mikael 
Pöyry Sumu 
Salmenkivi Leo 
Sivonen Eemi 
Soininen Puro 
Syväoja Elisa 
Tolonen Sade 
Tuppurainen Lauri 
 
19A Jokinen Risto 
 
Anttila Alex 
Hakala Elsa 
Helama Johannes 
Holappa Mea 
Husu Sirkka 
Hyppönen Saana 
Juss Urmas 
Karko Melissa 
Kinnunen Henna 
Kontro Iida 
Kuha Oona 
Laurila Aleksandra 
Mansikkamäki Jenive 
Marjovuo Auroora 
Muurinen Sofia 
Niiranen Kerttu 
Nikkilä Touko 
Omenainen Eveliina 
Pitkäniitty Pihla 
Pulkki Sannakaisa 
Puputti Emilia 
Ratsula Jenna 
Saisto Emma 
Salonen Pinja 
Simula Katri 
Taipale Anni 
Tuokko Lahja 

Uljas Eemeli 
Vaulo Emma 
Vestenius Syksy 
Ålander Aarne 
 
19B Kähkönen Heli 
 
Hallaste Seela 
Huhtamäki Leni 
Häkkinen Markus 
Juusela Lina 
Järvinen Vela 
Kaskinen Elise 
Kuvaja Kaisa 
Lagerblom Joanna 
Laine Helmi 
Lampela Josefiina 
Lehto Sara 
Palomaa Oona 
Pekola Joonatan 
Pikkarainen Aapo 
Pirttimaa Noora 
Porthan Emma 
Posti Jarna 
Pulkkinen Nanna 
Santamäki Emil 
Schwartz Julianna 
Sirén Nita 
Sorsa Aino 
Sortes Charla 
Suursalmi Noona 
Syrjälä Henna 
Tanskanen Onni 
Tran Minh Amanda 
Uski Seela 
Varonen Iida 
Vasilenko Boguslava 
Vesterinen Teresa 
Virta Kasperi 
 
19C Karkamo Tuomas 
 
Aro Jenna 
Bentley Anna 
Berende Robin 
Bergman Magdalena 
Erho Tiina 
Halme Ella 
Heiskanen Ronja 
Helle Vilma 
Honkaniemi Emmi 
Kaskimaa Aava 
Koponen Saaga 
Korhonen Milo 
Korpihete Niilo 
Koskipirtti Isla 
Malinen Emilia 
Minkkinen Ilona 
Myllyniemi Martta 
Mäki Anni-Roosa 
Mäkinen Meeri 
Nurminen Julia 
Peltomäki Vilkku 
Penttinen Verna 
Pernu Nuur 
Pihlström Katri 

Päivärinta Senja 
Särkelä Armi 
Vesanto Vilma 
Villi Ilona 
Welling Vilma 
Ylä-Rautio Reetta 
 
19D Mäkilä Ulla 
 
Aalto Ada 
Ahokas Ruu 
Alppi Eetu 
Bonsdorff Rebekka 
Donner Noa 
Haapasalo Saima 
Heijola Iines 
Heikkilä Olivia 
Hyvönen Hanna 
Jokinen Jonna 
Järvinen Roosa 
Karjalainen Ronja 
Liski Elia 
Mustonen Emma 
Mäki-Jyllilä Lotta 
Mäkisalo Saimi 
Norris Erin 
Nupponen Pinja 
Pekonen Tilma 
Pieski Aurora 
Rauva Sandra 
Rita Maria 
Saukkokoski Aino 
Souru Elle 
Suvanto Aura 
Tarkiainen Erika 
Toikkanen Emma 
Turunen Pinja 
Valkonen Helmi 
Viljakainen Kaisla 
 
19E Sinkkonen Kati 
 
Alanko Sade 
Aulanko Aino 
Bergholm Wilma 
Blomqvist Peppiina 
Brown Isadora 
Bäckman Tommi 
Heikkinen Oona 
Iikkanen Anni 
Jankkila Fanny-Mari 
Jansson Alli 
Jämsä Elsa 
Kekkonen Maria 
Kerko Myrsky 
Kujala Enni 
Kumela Venla 
Larste Anna 
Manni Mimosa 
Matkavuori Markus 
Pasanen Lukas 
Paunio Kanerva 
Petäjä Aada 
Rafols Venus 
Rönkkö Lumi 
Saari Saima 

Aalto Jari, FM, historia ja yhteiskuntaoppi 
Aurava Riikka, FM, äidinkieli ja kirjallisuus 
Bodson Alex, LitM, liikunta, terveystieto 
Düssel Natalia, KM, erityisopetus 
Haimi Reino, FM, venäjä, ranska 
Harju Sampo, FM lukion lehtori, puheilmaisu 
Havia, Jaana, FM, venäjä, ranska (virkavapaalla 2021-2022) 
Jagt Kari, TeM, MuM, teatteri (virkavapaalla 2021-2022) 
Jokinen Risto, FM, fysiikka, matematiikka 
Juntunen Minna, opinto-ohjaus 
Kangas Kristiina, äidinkieli ja kirjallisuus 
Karkamo Tuomas, FM, matematiikka 
Kaseva Tuomas, HuK, media 
Kataja Monja, FM, äidinkieli ja kirjallisuus 
Kivimäki Hanna, MuM, musiikki 
Koivunen Marjut, FM, ruotsi 
Kokkonen-Lozano, Kirsi-Marja, espanja 
Kotkalaakso Ninja, FM, ruotsi 
Kuivalainen Maiju, Tanssitaiteen maisteri, tanssi 
Kähkönen Heli, FM, ruotsi 
Laitinen Anu, TM, opinto-ohjaus  
Laurila Sari, FL, biologia, maantiede 
Lehtinen Emilia, FM, media 
Meinander Päivi, FM, englanti 
Mutikainen Ina, FM, kirjallinen ilmaisu 
Mäkilä Ulla, FM, matematiikka 
Mäkinen Mirva, tanssit. tohtori, tanssi 
Mäki-Reinikka Kasperi, kuvataide, lavastus 
Niemi Ari-Pekka, FM, apulaisrehtori 
Nurmio Noora, Hum. kand., englanti 
Pasula Susanna, KM, YTM, media, äidinkieli ja kirjallisuus, kirjallinen 
ilmaisu 
Peltokukka Noora, Teatteritaiteen maisteri, teatteri 
Perttunen Johanna, Teatteritaiteen maisteri, teatteri 
Pettersson Joona, media 
Pulliainen Ukri, FM, filosofia, elämänkatsomustieto 
Rantamäki Liisa, FM, maantiede, kemia, biologia, matematiikka 
Saari Hanna, FM, saksa 
Sidoroff Markus, MuM, musiikki 
Sinkkonen Kati, FM, englanti 
Toikko Juulia, FM, uskonto 
Törnroos Aija-Maaria, opinto-ohjaus 
Untamala Annemari, TeT, teatteri, taideopetuksen apulaisrehtori 
Vantola Vilma, TeM, valotekniikka 
Vuorio-Hellman Irma, FM, uskonto, psykologia 
Väntänen Niina, FM, historia ja yhteiskuntaoppi

Färkkilä-Järvinen Mirja, psykologi 
Laine Erja, lukiosihteeri 31.12.21 saakka 
Kivi-Nieminen Auli, lukiosihteeri 3.1.22 alkaen 
Lahti Maria, kuraattori 
Mönkäre Hanna, terveydenhoitaja 
Niskanen Marjo, ruokapalveluvastaava 
Liqing Lin, ruokapalvelu 
Mäntynen Mika, kouluisäntä (kevätlukukausi 
2022)

Lehtikuusentien väistötilat. Kuva: Emilia Lehtinen
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Pietarinen Minja 
Puurula Ville 
Saine Veera 
Salakka Max 
Suojanen Esteri 
Turkki Ilo 
Turtiainen Jenna 
Turunen Soja 
Ulvila Tuukka 
van Kessel Marla 
Vuorenmaa Sara 
 
20C Toikko Juulia 
 
Ahosola Pekka 
Ala-Juusela Onni 
Alamettälä Ariella 
Fleminch Eetu 
Hagelin Ada 
Honkanen Helmi 
Huuhtanen Kaisa 
Hynynen Vilja 
Javanainen Ingrid 
Karjalainen Heljä 
Kase Patrik 
Kivivuori Aapo 
Kontula Vertti 
Kuittinen Ruut 
Kuusijärvi Rebecca 
Laatikainen Anton 
Lassila Lotta 
Leinonen Botero Luna 
Lipan Odelia 
Markkula Milli 
Merikanto Aava 
Mikkelä Siiri-Matilda 
Nyrökorpi Aino 
Porra Rosalia 
Skyttä Iiris 
Syrjä Aron 
Teperi Kaisa 
Tervonen Roope 
Tuhkanen Sofia 
Usmi Eino 
Valkila Roosa 
Virtanen Tesla 
Vuorinen Anika 
Yrjänheikki Erika 
 
20D Pasula Susanna 
 
Alanne Veera 
Bergman Ukko 
Haikonen Luka 
Juwaisir Rihaam 
Kissaniitty Mesi 
Korlee Meri 
Lahtonen Tara 
Laine Janette 
Lanning Saga 
Leikkari Ceilidhe 
Lindroos Tuuli 
Louneva Inka 
Meklin Juuso 
Mäkelä Aida 
Numminen Siru 

Nyman Ella 
Paloheimo Linnea 
Pesonen Maja 
Rahijärvi Saara 
Riihimäki Eveliina 
Ruokangas Anni 
Sormunen Ella 
Suits Grethel 
Tamminen Viljo 
Toivanen Siiri 
Tolla Esmen 
Torchia Annarosa 
Vangonen Adelina 
Vähäsarja Niilo 
Westerberg Emil 
Yrjölä Toivo 
 
20E Saari Hanna 
 
Aarnos Onni 
Aliklaavu Venla 
Alin Martta 
Anthoni Minette 
Atsar Kara 
Autio Varpu 
Feldt Nora 
Heikkinen Aura 
Jantunen Ilona 
Joutkoski Eeva 
Järvelä Antti 
Kaisaniemi Amanda 
Karjalainen Pinja 
Kemppainen Erika 
Koponen Ines 
Laukkanen Fanni 
Mastomäki Armi 
Mäkelä Saana 
Mälkiä Helmi 
Nuolioja Emmi 
Omaheimo Ranja 
Palm Maria 
Paloviita Virva 
Parkkonen Kaisa 
Reponen Pilvi 
Salonvaara Venla 
Sounela Lilia 
Surwillo Emmi 
Taipale Jutta 
Takanen Julia 
Talonen Rauha 
Tuovinen Sonja 
Wuorio Hilma 
 
21A Mutikainen Ina 
 
Arajuuri Anselmi 
Frilander Taru 
Halinen Tuuli 
Helle Karoliina 
Husu Siiri 
Ikonen Kaarina 
Jokinen Anne 
Kalajoki Ruut 
Karjalainen Viivi 
Kodra Gabriella 
Lappalainen Roope 

Lehto Nea 
Lindström Iia 
Mikkilä Aava 
Mujunen Sanni 
Paartola Luna 
Polkko Taika 
Ruotsalainen Valo 
Seppälä Emma 
Tanskanen Helka 
Tikkala Saga 
Tolonen Lumi 
Topchii Aleksandra 
Truhponen Minea 
Viitanen Krista 
Väyrynen Juska 
 
21B Aalto Jari 
 
Edevbaro Sade 
Eweis Lili 
Grönholm Amanda 
Horto Hilma 
Huomo Iina 
Hyytiäinen Enni 
Iljin Iida 
Jokipii Aada 
Kaareskorpi Aino 
Kanninen Iina 
Kuokkanen Elias 
Kuusanmäki Nico 
Kyrö Susanna 
Landen Sohvi 
Landin Saima 
Lehto Eerika 
Linnanen Helmi 
Luukkanen Noora 
Majander Venla 
Mikkola Vaula 
Ollikainen Senja 
Punkari Frida 
Rautio Siiri 
Röhr Mariel 
Sailio Oona 
Syrjä Stella 
Taimen Jade 
Tamminen Kiuru 
von Boehm Sofia 
 
21C Sidoroff Markus 
 
Airavaara Eeva 
Ash Anja 
Assefa Meeti 
Happonen Elsa 
Huuskonen Saara 
Kankare Vuokko 
Karila Iiris 
Kastilan Vilja 
Koskinen Kreeta 
Kuronen Eevi 
Kylliäinen Riina 
Kärkkäinen Roosa 
Laakso Eeva 
Lehikoinen Meeri 
Leimi Ella 
Majamaa Anna 

Nenonen Silja 
Nyberg Raul 
Parpala Viola 
Ponsi Jasmin 
Pönni Joonas 
Ranta Niilo 
Rinne Kide 
Räisänen Altti 
Räisänen Emma-Roosa 
Saarikorpi Iida 
Silvennoinen Salla 
Talvensaari Emma 
 
21D Väntänen Niina 
 
Kurki Inka 
Kässi Iris 
Lankinen Venla 
Matilainen Sofia 
Miikkulainen Otso 
Myyrinmaa Lotta 
Partanen Minea 
Pieski Bigga-Risten 
Pitkä Jutta 
Porthan Ronja 
Posa Telma 
Puhakka Oona 
Randviir Adriana 
Riekki Lotta 
Saarinen Emma 
Saarinen Sofia 
Saiyar Dunja 
Salo Julia 
Salovaara Aaron 
Santavuori Tiiti 
Sassa Minttu 
Taskinen Mira 
Taskinen Nora 
Tienhaara Iina 
Toivari Shanetta 
Uusitalo Venla 
Vainio Tuuli 
Vornanen Tiita 
 
21E Meinander Päivi 
 
Aalto Emma 
Arhio Isabel 
Bangura Amelie 
Behm Rebekka 
Fabritius Sointu 
Haapoja Oiva 
Hellberg Ellen 
Hintikka Iisa 
Hustad Edit 
Jaakkola Aino 
Katainen Saara 
Keso Tyyne 
Kolehmainen Alina 
Kork Kiia 
Kuosmanen Eeli 
Kuuramaa Senni 
Nikkilä Kerttu 
Norkela Venla 
Pelkonen Aava 
Pitkänen Helmi 

Rantanen Onerva 
Särkioja Helise 
Talka Riina 
Tanninen Syksy 
Taponen Anniina 
Törmälä Mina 
Valkama Salla 
Vinni Joanne 
Westerberg Felix 
 
21F Kangas Kristiina 
 
Aho Emilia 
Airas Niilo 
Berner Justus 
Fihlman Minja 
Giardini Anna 
Haagensen Evita 
Halinen Pihla 
Halme Helmi 
Heikkilä Vuokko 
Hägg Matilda 
Härkönen Hilma 
Häsänen Elena 
Hörman Nea 
Jaanu Ella 
Jokela Anni 
Kallio Kaspian 
Kantala Sofia 
Kantonen Vivi 
Kingscott Gilliana 
Kivinen Niilas 
Korpi Erika 
Kutvonen Mitro 
Kuusi Kai 
Lampisjärvi Silja 
Lukkari Aletta 
Piira Salla 
Torkkel Sara 
Äikäs Mea

Sandström Juliette 
Simola Lumi 
Soininen Miska 
Tomar Olivia 
Valkama Juliana 
Valtere Veela 
van Gemert Yoldia 
Wallgren Iris 
 
20A Kataja Monja 
 
Castrén Auri 
Castrén Leo 
Gartz Hertta 
Hornborg Aliina 
Hutri Saima 
Joensuu Mirella 
Jännes Emma 
Järvinen Martin 
Kilpeläinen Jella 
Kokkonen Joonas 
Korsisaari Klaara 
Koski Järvinen Romeo 
Kurkela Aurora 
Kärkkäinen Rasmus 
Lehtinen Eino 
Niemi Leevi 
Nyman Ronya 
Oksanen Hertta 
Raitio Tinja 
Rajala Kirikou 
Riekki Elli 
Seppä Kasperi 
Sillanpää Simone 
Sipilä Liisa 
Toivanen Mailis 
Uusitalo Aada 
Vartiainen Suvi 
Vattulainen Helmi 
Vienonen Ilona 
Viinikka Venla 
Zitting Lotta 
 
20B Koivunen Marjut 
 
Alanko Milla 
Eklund Oona 
Happonen Vilma 
Heiskanen Aava 
Hellstén Jade 
Henriksson Siina 
Herkman Helmi 
Hirvonen Sanna 
Jalonen Aino 
Kiviharju Emmi 
Koivunen Mila 
Kostamo Milla 
Kurvinen Sampsa 
Lainisalo Liinu 
Lattu Tilda 
Lätti Friida 
Niemelä Helmi 
Nyman Tiia 
Paakkunainen Pouta 
Passi Penni 
Paulasaari Kalle 

Opiskelijamäärät 
4.6.2022 
 
1.vsk. 168 
2.vsk. 161 
3.vsk. 155 
4.vsk. 24 
Yhteensä 508 
 
3.12.2021 valmistunut 
36 ylioppilasta 

4.6.2022 valmistunut 
76 ylioppilasta

Näitä lattioita on tallattu Lehtikuusentiellä. Kuva: Emilia Lehtinen 5554
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Aarnio Kaisla 
Ahonvala Jenna 
Alanne Okko 
Hassinen Peppina 
Honkanen Hilla 
Hussein Sara 
Huttunen Iiris 
Ilonoja Dagmar 
Jousmäki Mai 
Jylhänkangas Nea 
Kaavinen Senni 
Keskvaara Emma 
Konttinen Priska 
Kurola Ansa 
Larilahti Marius 
Leskinen Riku 
Lätti Kerttu 
Miikkulainen Pyry 

3.12.2021 valmistuneet
4.6.2022 valmistuneet

 3.12.2021  4.6.2022

SCHOTTISCHE KERLOU
Säv. C. Stewart, sov. E. Järvelä, 
es. Kallion kamariorkesteri
 
TERVETULOSANAT
Rehtori Ari Mäkinen
 
SANA ON VAPAA
Säv. ja sov. A. Järvelä, san. M. ja A. Järvelä, 
es. Kallion kamariorkesteri, Senja Ollikainen ja ylioppilaat 
Iiris Huttunen, Kerttu Lätti ja Elina Virtanen
 
YLIOPPILASTODISTUSTEN , 
LUKION PÄÄTTÖTODISTUSTEN 
JA LUKIODIPLOMIEN JAKAMINEN
Rehtori Ari Mäkinen
 
YLIOPPILAAKSI JULISTAMINEN

GAUDEAMUS IGITUR
Yhteislaulu, säest. Kallion kamariorkesteri, 
esilaulu ylioppilaat Iiris Huttunen, Kerttu Lätti
ja Elina Virtanen

REHTORIN PUHE UUSILLE YLIOPPILAILLE
 
SINISEN JUNAN LAULU
Säv. V. Shainski, san. V. Timofeeviski, 
sov. K. Lätti, suom. K. Lätti ja O. Alanne
Es. ylioppilaat Kerttu Lätti, Iiris Huttunen, Sara Hussein, 
Elina Virtanen, Marius Larilahti, Peppina Hassinen, Liinu 
Palo, Saga Peltola ja Laura Walden
 
STIPENDIEN JAKAMINEN

YLIOPPILAAN PUHE
Ylioppilas Emma Keskvaara
 
 MAAMME

Tekniikka: 
Immi Kettula (valosuunnittelu ja -tekniikka)
Justus Berner, Kalle Paulasaari ja Siiri 
Toivanen (äänisuunnittelu ja -tekniikka)
 
Kallion kamariorkesteri:
Ruu Ahokas, Lili Eweis, Eetu Fleminch, Sointu Fabritius, 
Ellen Hellberg, Aava Kaskimaa, 
Alina Kolehmainen, Eeli Kuosmanen, Helmi Laine, Saana 
Mäkelä, Tilma Pekonen, Minja Pietarinen, Emma Porthan, 
Frida Punkari, Senja Päivärinta, Kirikou Rajala, Iida 
Saarikorpi, Emma Seppälä, Elina Virtanen 
ja Toivo Yrjölä
 
Musiikin johto ja harjoittaminen:
Hanna Kivimäki
 
Käsiohjelman taitto: 
Emilia Lehtinen

Tuotanto:  
Sampo Harju, Hanna Kivimäki, Ari Mäkinen, Mirva 
 Mäkinen, Kasperi Mäki-Reinikka, Ari-Pekka Niemi, Johanna 
 P erttunen, Markus Sidoroff, Annemari Untamala, Vilma 
Vantola
 

Muyau Vanotit 
Myyryläinen Maria 
Mäkitalo Matias 
Mänttäri Minerva 
Nikkarinen Vilma 
Oila Loviisa 
Palo Liinu 
Palosuo Riikka 
Peltola Saga 
Saarinen Meri 
Salo Liinu 
Sanaksenaho Pinja 
Sorjonen Siiri 
Varpula Eelis 
Vilkko Severi 
Virtanen Elina 
Virtanen Ellimaija 
Wallius Henni

Aarros Sara 
Ahonen Paulo 
Ala-Ojala Tomu 
Alppi Eetu 
Anttila Alex 
Aro Jenna 
Bergholm Wilma 
Bergman Taru 
Brotherus Elsa 
Butters Taika 
Erho Tiina 
Haapasalo Saima 
Heikkilä Olivia 
Heiskanen Ronja 
Honkaniemi Emmi 
Hyvönen Hanna 
Jokinen Jonna 
Juss Urmas 
Järvinen Vela 
Kaila Emma 
Kanerva Rebekka 
Kantola Saara 
Karjalainen Ronja 
Kaskimaa Aava 
Kettula Immi 
Kinnunen Henna 
Kontro Iida 
Korhonen Milo 
Kujala Enni 
Kumela Venla 
Lampela Josefiina 
Laurila Aleksandra 
Malinen Emilia 
Matikainen Jenni 
Mäki-Jyllilä Lotta 
Mäkinen Meeri 
Mäkisalo Saimi 
Niiranen Kerttu 

SCHOTTISCHE KERLOU
 säv. C. Stewart, sov. E. Järvelä, 
es. Kallion kamariorkesteri: Lili Eweis, Minja Fihlman, Eetu 
Fleminch, Sointu Fabritius, Ellen Hellberg, Immi Kettula, 
Alina Kolehmainen, Eeli Kuosmanen, Helmi Laine, Elia 
Liski, Sofia Muurinen, Saana Mäkelä, Tilma Pekonen, Minja 
 Pietarinen, Emma Porthan, Frida Punkari, Senja Päivärin-
ta, Iida Saarikorpi, Oona Sailio, Emma Seppälä ja Toivo 
Yrjölä.
 
SUVIVIRSI
yhteislaulu, säest. Kallion kamariorkesteri
 
KATSAUS MENNEESEEN LUKUVUOTEEN
Rehtori Ari Mäkinen
 
THE LOST WORDS BLESSING
säv. & san. J. Fowlis, K. Polwart, S. Keita, K. Drever, 
R. Newton, B. Porter, J. Molyneux, K. Andrew, sov.  H. 
 Kivimäki, es. Kallion kamariorkesteri, Ellen Hellberg, 
Rosalia Porra ja Dunja Saiyar. 

YLIOPPILASTODISTUSTEN, LUKION PÄÄTTÖTODISTUS-
TEN  JA LUKIODIPLOMIEN JAKAMINEN
Rehtori Ari Mäkinen
 
YLIOPPILAAKSI JULISTAMINEN
 
GAUDEAMUS IGITUR
yhteislaulu, säest. Kallion kamariorkesteri
 
REHTORIN PUHE UUSILLE YLIOPPILAILLE
 
AIKA
säv. ja san. Emma Porthan ja Pinja Salonen, 
es. ylioppilaat Emma Porthan, Pinja Salonen, Aava 
 Kaskimaa, Urmas Juss, Jarno Posti, Lumi Rönkkö ja 
Rebekka Kanerva
 
STIPENDIEN JAKAMINEN
 
RIEMUYLIOPPILAAN TERVEHDYS
Christine Lund
 
YLIOPPILAAN PUHE
 Ylioppilas Milo Korhonen
 
MAAMME
yhteislaulu, säest. Kallion kamariorkesteri
 

 

Nupponen Pinja 
Nurminen Julia 
Palmu Mikael 
Paunio Kanerva 
Peltomäki Vilkku 
Petäjä Aada 
Porthan Emma 
Posti Jarna 
Rafols Venus 
Rauanheimo Venla 
Rauva Sandra 
Rita Maria 
Rönkkö Lumi 
Saari Saima 
Salonen Pinja 
Santamäki Emil 
Saukkokoski Aino 
Schwartz Julianna 
Simula Katri 
Sirén Nita 
Sivonen Eemi 
Soininen Miska 
Soininen Puro 
Sorsa Aino 
Souru Elle 
Syväoja Elisa 
Taipale Anni 
Tarkiainen Erika 
Toikkanen Emma 
Tuppurainen Lauri 
Uski Seela 
Valkama Juliana 
Valkonen Helmi 
Vasilenko Boguslava 
Vesanto Vilma 
Viljakainen Kaisla 
Villi Ilona

Helsingin Kulttuuritalo
Sturenkatu 4

Kallion lukio
Lehtikuusentie 4

 
Musiikin johto ja harjoittaminen:
Hanna Kivimäki

Tekniikka: 
Kulttuuritalon henkilökunta
 
Käsiohjelman taitto: 
Emilia Lehtinen

Tuotanto:  
Sampo Harju, Hanna Kivimäki, Ari Mäkinen, Kasperi 
Mäki-Reinikka, Ari-Pekka Niemi, Markus Sidoroff, 
 Annemari Untamala.

 

Ylioppilasjuhlia
SYKSYN 
 YLIOPPILASJUHLA

KEVÄÄN 
 YLIOPPILASJUHLA
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Stipendit  ja 
lahjoitukset
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Kallion yhteiskoulun säätiö on lahjoittanut kouluneuvos 
Armas Paavolan stipendirahastosta stipendit seuraaville 
ylioppilaille:
Aarnio Kaisla: monipuolinen kielten opiskelu
Alanne Okko: menestyminen teatterin opinnoissa ja 
 erinomainen teatterin lukiodiplomi
Huttunen Iiris: monipuolinen kielten opiskelu, menestyminen 
musiikin opinnoissa ja erinomainen musiikin lukiodiplomi
Ilonoja Dagmar: monipuolinen kielten opiskelu
Jylhänkangas Nea: menestyminen tanssin opinnoissa
Kaavinen Senni: menestyminen teatterin opinnoissa ja 
 erinomainen teatterin lukiodiplomi
Keskvaara Emma: monipuolinen kielten opiskelu
Konttinen Priska: menestyminen valotekniikan opinnoissa
Kurola Ansa: monipuolinen kielten opiskelu, menestyminen 
kirjallisen ilmaisun opinnoissa ja erinomainen kirjallisen 
ilmaisun lopputyö
Lätti Kerttu: menestyminen tanssin opinnoissa
Myyryläinen Maria: monipuolinen kielten opiskelu
Mänttäri Minera: monipuolinen kielten opiskelu ja 
 menestyminen kuvataiteen opinnoissa
Nikkarinen Vilma: monipuolinen kielten opiskelu
Oila Loviisa: monipuolinen kielten opiskelu
Peltola Saga: menestyminen puheilmaisun opinnoissa ja 
erinomainen kirjallisen ilmaisun ja puheilmaisun lopputyö
Saarinen Meri: menestyminen lavastuksen ja kuvataiteen 
opinnoissa
Virtanen Elina: monipuolinen ja yhteishenkeä luova 
 taiteellinen työskentely
Virtanen Ellimaija: menestyminen median opinnoissa
Wallius Henni: menestyminen kuvataiteen opinnoissa ja 
erinomainen kuvataiteen lukiodiplomi

Kallion yhteiskoulun ystävät KYYRY ry on lahjoittanut 
stipendit seuraaville ylioppilaille:
Honkanen Hilla: ahkera työ opinnoissa menestymiseksi
Ilonoja Dagmar: yhteisöllisyys ja ympäristötyö
Varpula Eelis: Kallion hengen vaaliminen

Lukiosihteerin sukanvarsirahasto on lahjoittanut 
 stipendin seuraavalle ylioppilaalle:
Palosuo Riikka: erinomainen menestyminen 
 ylioppilaskokeissa

Lidl Suomi on lahjoittanut stipendin seuraavalle 
 ylioppilaalle:
Myyryläinen Maria: menestyminen saksan ylioppilaskokeessa

Helsingin Kirjamessut on lahjoittanut stipendin 
 seuraaville ylioppilaille:
Hussein Sara: aktiivisuus KirjaKallion hankkeissa
Jousmäki Mai: aktiivisuus KirjaKallion hankkeissa
Palosuo Riikka: aktiivisuus KirjaKallion hankkeissa

LANU-festivaali on lahjoittanut stipendin seuraavalle 
ylioppilaalle:
Kurola Ansa: aktiivisuus KirjaKallion hankkeissa

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu on lahjoittanut 
 kirjastipendin seuraavalle ylioppilaalle:
Mäkitalo Matias: menestyminen teatterin opinnoissa

Kirjallisen ilmaisun opettajat ovat lahjoittaneet 
 kirjastipendin seuraavalle ylioppilaalle:
Palosuo Riikka: menestyminen kirjallisen ilmaisun opinnoissa

Luonnontieteiden opettajat ovat lahjoittaneet 
 kirjastipendin seuraaville ylioppilaille:
Jousmäki Mai: erinomainen menestyminen luonnontieteiden 
ylioppilaskokeissa
Palosuo Riikka: erinomainen menestyminen luonnontieteiden 
ylioppilaskokeissa

Lehtikuusentien pihalta. Kuva: Emilia Lehtinen

Kansainvälisesti arvostetun saksan kielidiplomin Deut-
sches Sprachdiplomin ylemmän tason tutkinnon suoritti 
Kallion lukiossa tänä lukuvuonna 6 opiskelijaa:
Halme Ella
Jännes Emma
Mäki Anni-Roosa
Peltomäki Vilkku
Rönkkö Lumi
Saukkokoski Aino

Kallion yhteiskoulun säätiö on lahjoittanut kouluneuvos 
Armas Paavolan stipendirahastosta stipendit seuraaville 
ylioppilaille:
Anttila, Alex: menestyminen äänitekniikan ja kuvataiteen 
opinnoissa
Haapasalo, Saima: menestyminen teatterin opinnoissa
Kaila, Emma: menestyminen teatterin opinnoissa
Kanerva, Rebekka: menestyminen äänitekniikan ja 
 valotekniikan opinnoissa
Karjalainen, Ronja: menestyminen puheilmaisun ja 
 kuvataiteen opinnoissa
Kettula, Immi: menestyminen musiikin ja valotekniikan 
opinnoissa
Korhonen, Milo: menestyminen puheilmaisun opinnoissa
Nupponen, Pinja: menestyminen tanssin opinnoissa
Paunio, Kanerva: monipuolinen kielten opiskelu, 
 monipuolinen taiteellinen työ
Porthan, Emma: menestyminen äänisuunnittelun ja musiikin 
opinnoissa
Rauva, Sandra: menestyminen teatterin opinnoissa
Rönkkö, Lumi: monipuolinen kielten opiskelu
Santamäki, Emil: menestyminen teatterin ja lavastuksen 
opinnoissa
Saukkokoski, Aino: monipuolinen kielten opiskelu
Sivonen, Eemi: menestyminen kuvataiteen ja teatterin 
 opinnoissa
Soininen, Miska: menestyminen kirjallisen ilmaisun ja 
 k uvataiteen opinnoissa
Soininen, Puro: menestyminen kuvataiteen opinnoissa
Uski, Seela: menestyminen median opinnoissa
Viljakainen, Kaisla: monipuolinen kielten opiskelu
Villi, Ilona: monipuolinen kielten opiskelu

Kallion yhteiskoulun ystävät KYYRY ry on lahjoittanut 
stipendit seuraaville ylioppilaille:
Aarros, Sara: erinomainen yhteisöllisyyttä lisäävä 
 mediadiplomi
Korhonen, Milo: monitaiteinen puheilmaisun lopputyö ja 
musiikin lukiodiplomi
Rauva, Sandra: erinomainen teatterin lukiodiplomi
Rita, Maria: sinnikäs työ opinnoissa menestymiseksi
Sivonen, Eemi: erinomainen kuvataiteen lukiodiplomi
Toikkanen, Emma: sinnikäs työ opinnoissa menestymiseksi
Uski, Seela: aktiivisuus Kallion sometiimissä ja yhteisön 
kuvaajana

Helsingin seudun vapaa-ajattelijat ry on lahjoittanut 
stipendin erinomaisesta menestymisestä elämänkatso-
mustiedon ylioppilaskokeessa seuraavalle ylioppilaalle: 
Rita, Maria

Hakaniemen Lions Club on lahjoittanut stipendin yhteisöl-
lisyydestä seuraavalle ylioppilaalle: Syväoja Elisa

Lidl Suomi Oy on lahjoittanut stipendin Sprachdiplom- 
tutkinnon menestyksekkäästä suorittamisesta ja kiinnos-
tuksesta saksan kieltä ja kulttuuria kohtaan seuraavalle 
ylioppilaalle: Peltomäki Vilkku

Kallion yhteiskoulun riemuylioppilaat ovat lahjoittaneet 
stipendin reilusta kaveruudesta ja yhteishengen luomises-
ta seuraavalle ylioppilaalle: Tiina Erho

Helsingin Kirjamessut on lahjoittanut stipendin 
 seuraaville ylioppilaille:
Bergman Taru: poikkeuksellinen aktiivisuus KirjaKallion 
 monissa hankkeissa
Jokinen Jonna: aktiivisuus KirjaKallion hankkeissa
Syväoja Elisa: aktiivisuus KirjaKallion hankkeissa

LANU-festivaali on lahjoittanut stipendin aktiivisuudesta 
KirjaKallion hankkeissa seuraavalle ylioppilaalle:
Palmu, Mikael

Orkesterinjohtaja, säveltäjä Jouko Saari on lahjoittanut 
stipendin menestymisestä musiikin opinnoissa sekä 
 säveltämisessä seuraavalle ylioppilaalle: 
Aava Kaskimaa

KIRJA- JA LEHTISTIPENDIT

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu on lahjoittanut kirja-
stipendin pitkäjänteisestä ja menestyksekkäästä teatterin 
lukiodiplomityöskentelystä seuraaville ylioppilaille:
Nurminen, Julia
Vasilenko, Boguslava

Suomen valo-, ääni- ja videosuunnittelijat ovat lahjoitta-
neet kirjastipendin seuraaville ylioppilaille:
Kanerva, Rebekka: menestyminen äänitekniikan opinnoissa 
SEKÄ menestyminen valotekniikan opinnoissa
Kettula, Immi: menestyminen valotekniikan opinnoissa

Aalto ARTS Books on lahjoittanut kirjastipendin menesty-
misestä kuvataiteen opinnoissa seuraaville ylioppilaille:
Ahonen, Paulo
Anttila, Alex
Sivonen, Eemi

Long Play on lahjoittanut stipendin tiedonhalusta, uteliai-
suudesta ja menestymisestä äidinkielen ja kirjallisuuden 
ylioppilaskokeessa seuraavalle ylioppilaalle:
Honkaniemi, Emmi

Kirjallisen ilmaisun opettajat ovat lahjoittaneet kirja-
stipendin menestymisestä kirjallisen ilmaisun opinnoissa 
seuraaville ylioppilaille:
Ala-Ojala, Tomu
Karjalainen, Ronja
Rita, Maria
Souru, Elle
Toikkanen, Emma

Biologian ja maantieteen opettajat ovat lahjoittaneet 
kirjastipendin seuraaville ylioppilaille:
Kanerva, Rebekka: erinomainen menestyminen biologian 
opinnoissa
Petäjä, Aada: erinomainen menestyminen maantieteen 
opinnoissa
Villi, Ilona: erinomainen menestyminen maantieteen 
 opinnoissa

Kemia-lehti yhteistyökumppaneineen on lahjoittanut 
Kemia-lehden vuosikerran menestymisestä kemian opin-
noissa seuraavalle ylioppilaalle: Kanerva, Rebekka

Sverigekontakt i Finland rf, Schildts & Söderströms, Svens-
ka Kulturfonden on lahjoittanut kirjastipendin menesty-
misestä ruotsin kielen opinnoissa seuraaville ylioppilaille:
Mäki-Jyllilä, Lotta
Rita, Maria

Pohjola-Norden on lahjoittanut kirjastipendin menestymi-
sestä ruotsin kielen opinnoissa seuraavalle opiskelijalle:
Ranta, Niilo (1. vsk)

Kevään 2022 stipendit

Deutsches Sprachdiplom

Kemia-lehden stipendit, jonka lahjoittavat Aalto-yliopis-
ton kemian tekniikan korkeakoulu, BASF, Forchem Oy, 
Helsingin yliopiston kemian osasto, Innovatics, Itä- 
Suomen yliopiston kemian laitos, Jyväskylän yliopiston 
kemian laitos, Kemia-lehti, Kemian Kustannus Oy, Kemian 
Seurat, Kemianteollisuus ry, Labo Line Oy, LUT-yliopisto, 
Miele Oy Professional, Neste Oyj, Nornickel Harjavalta, 
Oulun yliopiston teknillinen tiedekunta, Software Point 
ja Turun yliopiston kemian laitos. Stipendien lahjoittami-
seen on osallistunut myös yksityishenkilöitä:
Rebekka Kanerva (18A)
Elias Kuokkanen (21B)
Mila Koivunen (20B )
Sofia Muurinen (19A)
Senja Ollikainen (21B )
Telma Posa (21D)
Kaisa Teperi (20C)
Roope Tervonen (20C)
Tesla Virtanen (20C)
Felix Westerberg (21E)

Uusiouutisten stipendi, jonka lahjoittavat Uusiouutiset- 
lehti ja yhteistyökumppanit: Business Äänekoski, Kajaanin 
ammattikorkeakoulu KAMK, Kiertokaari, Kuusakoski, Las-
sila & Tikanoja, LHJ Group, Purkupiha, SER-tuottajayhteisö 
SERTY, Suomen Erityisjäte, Suomen Kiertovoima ry KIVO , 
Turun ammattikorkeakoulu sekä Urbaser: 
Lili Eweis (21B)

Syksyn 2021 stipendit



Ilmoitusasioita

Lukuvuoden 
2022 – 2023 
lukukaudet, lomat 
ja jaksot

Kesä
Lukiosihteeri 
on vuosilomalla 
20.6. - 17.7. sekä 
1. - 7.8.2022.
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Syksyn 2022
ylioppilaskirjoitukset

Syyslukukausi 
11.08.2022 - 22.12.2022 

Kevätlukukausi 
9.1.2023 - 03.06.2023 
 

Syysloma   
17.10.2022 - 21.10.2022
  
Joululoma   
23.12.2022 - 8.1.2023  

Talviloma  
20.2.2023 - 24.2.2023  
 

Jaksot 

I 11.08.2022 - 30.09.2022 
II 03.10.2022 - 29.11.2022 
III 30.11.2022 - 07.02.2023 
IV 08.02.2023 - 06.04.2023 
V 11.04.2023 - 03.06.2023
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ma 12.9.
äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), 
lukutaidon koe

ke 14.9.
uskonto, elämänkatsomustieto, yhteis-
kuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto

pe 16.9.
vieras kieli, pitkä oppimäärä
englanti
ranska
espanja
saksa
venäjä

ma 19.9.
toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä 
oppimäärä

ti 20.9.
matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä

to 22.9.
psykologia, filosofia, historia, fysiikka, 
biologia

pe 23.9.
äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), 
kirjoitustaidon koe
suomi/ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus 
-koe

ma 26.9.
vieras kieli, lyhyt oppimäärä
englanti
ranska
espanja
saksa
venäjä
italia
portugali
latina
saame

ke 28.9.
saamen äidinkieli ja kirjallisuus -koe

Uusi lukuvuosi 
alkaa torstaina 
11.8. Vanhat 
opiskelijat aloit-
tavat koulun klo 
10, uudet opiske-
lijat klo 12.

Syksyn 1. 
uusintakoe on 
torstaina 25.8. 
klo 16.30–19.30

Kiitos, Lehtikuusentie!
Me palaamme koti-Kallioon.

Kuva: Emilia Lehtinen
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