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Tervetulojuhlan kuumuudessa 
rynnättiin juomaan vanhempain-
yhdistys Kyyryn tarjoamaa mehua. 
Kuva: Iida Reina.

Rehtorin katsaus lukuvuoteen
Lukuvuosi 2018−2019 kiteytyy ehkä parhaiten 
yhteen sanaan: opetussuunnitelma. Kun vielä 
opettelemme nykyistä opetussuunnitelmaa ja 
saamme tänä keväänä ensimmäiset sen mukaan 
opiskelleet ylioppilaat, olemme orientoitumassa 
uuden opetussuunnitelman työstämiseen ensi syk-
systä alkaen. Se, että opetusta kehitetään, on pel-
kästään hyvä asia. Se, mitä ja ketä varten opetusta 
kehitetään, on syytä pitää kirkkaana mielessä. 
Opetusta ei kehitetä ministeriötä, opetushallitusta, 
kuntien virastoja tai niissä työskenteleviä virka-
miehiä palvelemaan; opetuksen pitää palvella sitä, 
että opiskelijoilla on koulutuksensa jälkeen tietoa 
ja taitoa, joiden avulla hän pärjää myöhemmissä 
opinnoissaan ja työelämässä. Noin 2000 vuotta 
sitten Lucius Annaeus Seneca kritisoi roomalaista 
koulutuksen kehitystä siitä, että siellä opiskeltiin 
koulua, ei elämää varten. Siihen ei Suomessa pidä 
sortua kaiken kehittämisinnon keskellä. Vaikka mal-
lissa, jossa perinteisesti opettaja opettaa edestä 
ja opiskelijat ottavat siitä opikseen, on varmasti 
kehitettävää, on hyvä pitää mielessä, että se on 
kuitenkin pääpiirteissään se malli, jolla länsimainen 
sivistys on rakennettu pisteeseen, jossa nyt olem-
me. Siinä on jotain, mikä toimii. 
 
Tulevassa opetussuunnitelmassa on paljon hyvää: 
se painottaa entistä vahvemmin laaja-alaista osaa-
mista, opiskelijoiden osallisuutta, mahdollisuutta 
opiskelijoiden yksilöllisempiin opintopolkuihin ja 
haluaa tehostaa ohjausta. Kun tämä kaikki tehdään 
niin, että se palvelee nimenomaan opiskelijaa, työ 
saa merkityksen ja siitä tulee mielekästä.
 
Ulkopuolelta tuleva opetuksen kehittämisen tarve 
ei ole kuitenkaan ollut esteenä koulun oman toi-
minnan kehittämiselle. Lukuvuoden aikana olem-
me käynnistäneet Kallion lukion alumnitoiminnan. 
Osallistuminen ensimmäiseen alumni-iltaan oli 
runsas ja alumnien halu olla mukana ihailtavaa. 
Sen seurauksena syntyi alumniaamupäivä, jossa 
vanhat kalliolaiset kävivät esittelemässä omaa 
urapolkuaan ja elämäntarinaansa nykyisille opis-
kelijoillemme. Näiden kertomusten perusteella voi 
todeta, että yhteiskunnassa ei liene sellaista sijaa, 
johon Kalliosta ei voisi ponnistaa. 
 

Taideaineissa yhteistyötä on tehty lukuisien taho-
jen kanssa. Kansallisteatterin lavaklubilla kalliolai-
set ovat jo vakiinnuttaneet paikkansa, kirjamessuil-
la Kallion lavasta on kasvanut messujen vetonaula 
ja Kirjakallioon osallistuvien opiskelijoiden asian-
tuntemusta on kaivattu sivistysvaliokunnassa asti. 
Teatterin ympärille on rakennettu kansainvälistä 
yhteistyötä niin Tukholman, Berliinin, Frankfurtin 
kuin New Yorkinkin suuntaan. Yhteistyö New York 
Film Academyn kanssa tuotti lukuvuoden aikana 
Kallion lukion ensimmäisen maailman ensi-illan, 
kun Peter Allen Stonen näytelmä Jokatyttö esitet-
tiin tammikuussa Kalliossa. Nämä ovat vain muuta-
ma esimerkki siitä eteenpäin katsovasta sinnikkääs-
tä työstä, jota taideaineissa tehdään opettajien ja 
opiskelijoiden kesken.
 
Siitä huolimatta, että taideaineiden opiskelu 
vaatii opiskelijoiltamme paljon, ovat ylioppilas-
kirjoitusten tulokset jälleen silmiähiveleviä. Se 
on mahdollista, kun opiskelijoiden ja opettajien 
välinen yhteistyö toimii. Opettajat tekevät työtä 
sydämellään opiskelijoiden hyväksi ja mahdol-
listavat uuden opetussuunnitelman yksilölliset 
opintopolut. Opiskelijat puolestaan ottavat vastuun 
opinnoistaan ja ovat valmiita tekemään sen työn, 
mitä heidän paras suorituksensa edellyttää. Yhtenä 
esimerkkinä tämän toimivuudesta voi mainita, että 
sekä filosofian että elämänkatsomustiedon koko 
valtakunnan parhaat kirjoittajat valmistuvat tänä 
keväänä Kalliosta.
 
Rehtorina oleminen Kallion lukiossa on tänäkin 
lukuvuonna ollut helppoa; kun antaa opettajille ja 
opiskelijoille vapauden tehdä, ihmeellisiä asioita 
tapahtuu. Myös vanhempien vankka tuki koulun 
toiminnalle ja opiskelijoille on Kallion lukiolle 
voimavara.
 
Ensi lukuvuotena edessämme on paljon muutoksia. 
Opetussuunnitelmatyön lisäksi olemme siirtymässä 
joulukuussa väistötiloihin, jotta pääkoulun perus-
korjaus voi alkaa. Se tulee asettamaan toiminnalle 
uusia haasteita, mutta uskon vahvasti, että yhdessä 
me käännämme senkin ennemmin uudeksi mah-
dollisuudeksi kuin esteeksi toiminnallemme.
 

Ari Mäkinen
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Kaikki alkaa kalliosta. 
Hiukan pölyisestä, kesäauringon lämmittämästä kalliosta. Istua sillä kalliolla, jäsenet jännityksestä täris-
ten, katsoa korkeaa vaaleankeltaista taloa jota seuraavien vuosien ajan kodiksi kutsuttaisiin. Ympärillä 
sankka joukko itseään sekä toisiaan etsiviä taiteilijanalkuja, hopeakielisiä ja teräväkynäisiä, vielä raakileita 
ja auringonkilon ruskettamia. 

Astua ensimmäistä kertaa sisään jykevistä ovista, sokaistua mosaiikki-ikkunoiden läpi siilautuvasta 
loppukesän valosta. Upota koulurakennuksen hiostavaan syleilyyn, ikiaikaisen lämpimän kallion sisään. 
Järkyttyä portaiden määrän suuruudesta sekä vessojen määrän pienuudesta, tuntea historia seinissä 
sekä lattianraoissa. Ahtautua alasalin väenpaljouteen, kuulla ensi kertaa nyt jo niin tutun huudon: “Kallio 
tiivistää!” Piirtää paidan selkämykseen sanat, jotka samalla piirtyvät ihon alle kuin varkain, avata taiteelle 
ovet ja ikkunat, antautua sille. 

Katsoa kattojen taakse laskevaa aurinkoa yli Karhupuiston, kuulla raitiovaunujen melankolinen kohina. 
Rakentaa kunnianhimoisena täydellistä lukujärjestystä, tuntea adrenaliini suonissa kurssitarjottimen 
avautuessa. Tuntea taputuksen rytmi väkijoukossa, nähdä joka aamu jotain uutta, jotain ihmeellistä. 
Liukastella alas Porthaninkatua lehtien täplittäessä asfalttia ja tuntea paahtuvien kahvipapujen tuoksu 
kirpeässä ilmassa. Kulkea keskellä harmaata maisemaa, jonka vain kirkas luomiväri voi valaista. 

Seurata ikkunasta lintujen tanssia kirkontornin yllä, kuulla toinen toistaan kauniimpia runoja ja tuntea 
syvää haikeutta. Istua aamuvarhaisella käytävällä nauttien samettina ympärille kietoutuvasta pimeydestä, 
rukoilla ettei valoja sytytettäisi ihan vielä. Tanssia jalkansa uuvuksiin piirileikeissä, astella ohi kallioiden, 
läpi hyisen talvipäivän. Tuntea ylitsevuotavaa rakkautta. Katsella sivusta Wanhojen pukuloistoa sekä 
penkkareiden railakkaita hyvästejä. Tuntea ajan valuvan sormien läpi ja tietää olevansa itse siellä, tanssi-
lattialla ja rekassa, ennen kuin huomaakaan. 

Nähdä kevättalven syöksyvän ohi kuin vesiputous, ja pian tuntea taas auringon lämpö kalliolla. Istua siinä, 
nyt jo tutuksi tulleiden ihmisten ympäröimänä, nauttia ohikiitävästä hetkestä. Marssia ympäri ympyrä-
talon, saippuakuplien leikkiessä mereltä tuoksuvassa ilmassa. Odottaa vuoden viimeistä koeviikkoa kuin 
kuuta nousevaa, kesän innostuksen pirskahdellessa jo kuoren alla. Hymyileviä kasvoja, kauniita muistoja 
sekä yhteistä tulevaisuutta silmänkantamattomiin.

Sillä kallio ei ole vain tuo sään pieksemä kivi tuolla pihalla, eikä se ole vain kaupunginosa tai koulu. Kallio 
on rakennusaine, se on kudottu meihin, kiedottu ympärillemme kuin silkki ja sametti. Kallio on tunne, se 
väreilee ilmassa laulun soidessa ja resonoi hymyissä, kosketuksissa. Kallio on tapa katsoa maailmaa, olla 
osana sitä, elää ja hengittää. Kallio on ilmiö, se räiskyy ja valloittaa, se on kivenkovaa ja pehmeää.  Rie-
muitkaa, rakkaat kalliolaiset, sillä teillä on käsissänne tulevaisuuden avaimet. Avatkaa siis lukot, marmo-
riovet, erkkeri-ikkunat sekä ruosteiset portit! Sillä olla osa Kalliota on olla itse taidetta. 

Kaisla Aarnio 

1. VUOSIKURSSI:

Ykköset ryhmäytymispäivänä. Kuva: Saara Kailasalo.
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Moni tietää, harva tuntee
Posted on September 19, 2018 by kalliomedia  
     

Ari Mäkinen, 42, Kallion lukion rehtori

Miksi käytät aina mustaa t-paitaa?
“Siin on niin pitkät juuret sellaseen nuoruusajan haluun 
ilmasta itteään, että myöhemmin sitä ei enää oo tunte-
nu itteään muussa vaatteessa kotosaksi.”

Mikä on lempiruokasi?
“Tykkään monenlaisest hyväst ruoasta ja tykkään laittaa 
aika paljon ruokaa ,mut kyl se varmaan tonne italialai-
sen keittiön puolelle menee. Sanotaan nyt näin, että 
osso bucco hyvin tehtyyn on kyl aika hyvä.”

Mikä on lempivuodenaikasi?
“Syksystä tykkään, ku mä oon aika kova marjastaja ja 
sienestäjä ja tykkään luonnos liikkuu, niin se on sitä 
aikaa kun se tapahtuu. Sit taas kevät on kaiken elämän 
aloittava vuodenaika, niin kyllä se se on kuiteki sanotta-
va. Se tuo toivoa tulevasta.”

Mitä teet ensimmäisenä, kun olet tullut töistä kotiin?
“Keitän kahvit.”
Onko sinulla harrastuksia?
“Luonnos liikkumiin ja kalastamiin on sellasia, mihinkä 
menee aika paljon aikaa ja sit yritän lukea niin paljo ku 
mahollista, mut aina siihen ei välttämättä  löydy paukku-
ja. Nyt täl hetkel on tullu oltua aika laiska, mut kuntosalil 
mä oon aika paljo elämäni aikaan käyny. Mut kyl se 
lukeminen varmaan se omin harrastus on.”

Minkälaista kirjallisuutta luet?
“Hyvää. Romaanii, novellii, runoutta  sit tietyst toi an-
tiikin kirjallisuus on ihan oma fetissi, nyt kun on latinaa 
innostunu lukemaan ja osaa sitä ihan kiitettävästi. Siin 
on ihan oma merkityksensä. Ja filosofian kirjallisuutta 
on, sanotaanko nyt yks kirjahyllyllinen.”

Onko sinulla taiteellista taustaa?
“No itteasias nuorempana oon piirtäny noil pastelleil ja 
öljyväreil aika paljon kuvataidetta, mut se sitte ku lähti 
opiskelemaan nii jäi. Sitte oon yliopistossa suorittanu 
luovan kirjottamisen perusopinnot, ja muutama runokin 
taidettu julkasta Ylioppilaslehessä.”

Entä onko musiikki elämässä mukana?
“On, mut pelkästään kuuntelun puolel. Viimesen muu-
ton yhteydes mää vein CD-levyi sellasen kaks muutto-
laatikollist divariin sen takia, ettei ne enää mahtunu 
mihinkään, mutta kyl siel joitain satoi edelleen on. Siel 
on klassist musiikkii, jazzii, bluesii, suomirockii, black 
metallii, punkkii… Oikeestaan kaikki, mitkä jättää jonkuu 
jälen nii ne on sellasii, mitä jaksaa kuunnella uuestaaki. 
Tom Waits on eniten koskettanu  rajoja rikkoval musiikil 
ja tarinoil, jois karuista asioista löydetään kauneutta.”

Mikä on rakkain lapsuusmuistosi?
“Kyl se liittyy johonkii papan kans kaislikon reunalla 
onkiretkellä olemiseen Mäntyharjulla ja siihen meiän 
papan äärettömään hyväntahtosuutee ja pitkäpinnasuu-
tee. Toinen liittyy siihe, ku meiän iskä korjaili koton paljo 
autoi ja mä olin siel mukana kattelemas tai enemmänki 
aiheuttamassa hämminkii.”

Mistä sukusi on kotoisin?
“Mun isä on kotosin Hämeest, Pohjaslahdelta ja äiti on 
Kymenlaaksost Anjalankoskelta. Ite oon Kuusankoskel 
asunu yheksäntoistavuotiaaks asti.”

Onko sinulla sisaruksia?
“Ei. Mul on  ollu aina paljo hyvii kavereita, ettei niitä 
sinänsä oo edes kaivannu, ja varsinki teini-iäs oli muka-
vaa, kun vanhempien rahapussi oli kokonaan omassa 
käytössä.”

Mikä on suurin päätöksesi?
“Kun mä alotin opiskelut teknillises korkeakoulus ja 
luin fysiikkaa, matikkaa ja lääketieteellist tekniikkaa, 
ja työllisyysnäkymät ois ollu ihan toisenlaiset, nii sitte 
kolmen vuoden päästä päätin, ettei se oo mun juttu, ja 
läksin lukee latinaa, klassist kreikkaa ja filosofiaa, jossa 
työllisyysmahollisuudet on lähinnä nolla. Kun ite on aika 
harkitseva tyyppi, nii se oli sellain iso päätös. Mut sit jos 
ajattelee, miten se on muuttanu maailmankatsomusta 
antiikin kulttuuriperimän ja filosofian haastavan ajatte-
lun kautta, niin se on ollu kans iso juttu ja kulkee mukana 
vielä tänäkin päivänä.”

Teksti ja kuva: Severi Joukainen

Media
Median johdantokurssilla keskityttiin kolmeen asiaan: 
journalismiin, median eettisiin ratkaisuihin ja median toi-
mintatapojen tutkimiseen. Keskiössä oli oma tekeminen, 
joka tarkoitti esimerkiksi lehti- ja videohaastattelujen 
tekoa tai kolumnien kirjoittamista. Kursseilla toteu-
tettiin jo kolmatta vuotta myös Kallion lukion suosittu 
somejoulukalenteri. Facebookissa nähdyissä videoissa 
haastateltiin ja haastettiin hauskoihin tehtäviin 25 lukion 
entistä opiskelijaa näyttelijä Antti Holmasta laulaja Terhi 
Kokkoseen.

Yhdellä kurssilla tehtiin minidokumentteja, joiden 
aiheina olivat esimerkiksi rautatieaseman pulut, nuori 
nuuskakauppias ja kauppojen ruokahävikki. Haastattelun 
tekemistä harjoiteltiin kaikilla kursseilla ja henkilöjuttuja 
julkaistiin kurssin blogissa. Johdantokursseilla tehtiin 
myös paljon vierailuja, muun muassa MTV:n ja Ylen 
uutisiin sekä Suomen Kuvalehteen ja Imageen. Lisäksi 
vierailtiin mainostoimisto TBWA:ssa. 

Journalistisen kirjoittamisen kursseilla kirjoitettiin ensin 
pieniä uutisjuttuja ja käytiin läpi journalistisia työskente-
lytapoja ja hyviä käytänteitä sekä journalismin etiikkaa. 
Ideoitiin omaa isompaa haastatteluun perustuvaa juttua 
ja harjoiteltiin näkökulman kirkastamista. Opiskeli-
jat kirjoittivat juttunsa hyvin monipuolisista aiheista, 
liikunnasta muotiin. Kaksi aihepiiriä valikoitui kuitenkin 
valtaosaan jutuista:  ekologinen ja eettinen elämänta-
pa - ruuan eettisyys ja ekologinen kuluttaminen -  sekä 
opiskelijoiden arki, hyvinvointi ja tulevaisuus pääsykoe-
uudistuksineen. 

Lukuvuoden kahdella radiokurssilla tehtiin yhteensä 12 
suoraa, tunnin mittaista radiolähetystä SignaaliRadiossa. 
Suoriin lopputyölähetyksiin toimitettiin yhteensä 32 
pienoisreportaasia. Molemmat radiokurssit vierailivat 
YleX:llä; lisäksi tehtiin yhteinen vierailu Bassoradioon. 

 
Elokuva-analyysin kurssilla analy-

soitiin lyhytelokuvia ja muutamia 
pitkiä elokuvia sekä temaattisesta 

että kerrontateknisistä näkökulmis-
ta. Käsiteltiin muun muassa Alfonso 

Cuaronin elokuva Roma, Pavel Pavlikovs-
kin elokuva Ida ja Giórgos Lánthimoksen 

The Favourite. Tehtiin yhteistyötä Tuffi 
Filmsin kanssa pilotoimalla Yksittäistapaus- 

elokuvasarjan oppimateriaalia. Palautetta 
annettiin myös toisen tuotantoyhtiön nuorille 

suunnatun dokumenttielokuvan käsikirjoituk-
sesta. Elokuva-analyysin kurssin projektitöis-

sään opiskelijat esittelivät laveasti elokuvan eri 
osa-alueita ja merkittävien ohjaajien työtä. 

 
Dokumentti- ja fiktioelokuvakursseilla opiskelijat to-

teuttivat omat elokuvat. Lukuvuonna pidettiin neljä leffa-
joustoa, joissa elokuvat saivat ensi-iltansa. Dokument-
tikursseilla kävivät vierailemassa ohjaajat Juho-Pekka 
Tanskanen, Vilja Autiokyrö ja Katri Myllyniemi. Toast Post 
 -studiolla värimäärittelijä kertoi työstään. Kevätlukukau-
den dokumenttikurssilaisilla oli jälleen ilo päästä seuraa-
maan DocPoint- dokumenttielokuvafestivaalin näytöksiä. 
Yhteistyö lasten ja nuorten dokumenttielokuvatapahtu-
ma DOKKINOn kanssa jatkui ja tehtiin video-opetusma-
teriaalia SEPPO- mobiilioppimisympäristöön. Fiktio-
kursseilla vierailivat ohjaaja-käsikirjoittaja Ilja Rautsi 
ja ohjaaja Mikko Mäkelä. Piippu Film Sound -studiolla 
äänisuunnittelija Janne Jankeri kertoi työstään.

Median lukiodiplomi on Opetushallituksen valtakun-
nallinen diplomi, itsenäinen mutta valvottu projektityö, 
jonka arvioi ohjaavan opettajan lisäksi ulkopuolinen 
ammattilainen. Lukiodiplomeina valmistuivat tänä luku-
vuotena musiikkivideo ja journalistinen, printtimediaan 
kirjoitettu artikkeli. 

Ylen ja Kallion lukion yhteistyökurssi, sosiaalisen median 
tarinankerronta, järjestettiin tänä vuonna toisen kerran. 
Kurssilla tutkittiin, miten yksityisestä kokemuksesta, 
intohimosta tai osaamisesta voi kasvattaa yleisen sekä 
millaiset sisällöt ja kerronnan muodot toimivat eri julkai-
sualustoilla. Lopuksi kehitettiin omaa ohjelmakonseptia 
ammattilaisohjauksessa. Ylen tuottajien vetämä kurssi 
järjestettiin puoliksi Ylen, puoliksi Kallion tiloissa ja se 
avasi ovia useiden eri tuotantojen prosesseihin ja kulis-
seihin. Sekä kalliolaisten että yleläisten mukaan kurssin 
kohtaamisissa oli avoin, rohkea ja kokeileva ilmapiiri. 
Yleläiset saivat poikkeuksellista palautetta työstään. 
Kalliolaiset vaikuttivat tuotantoprosesseihin. Kurssi tukee 
yhteistyötä, jossa kalliolaisten omat ideat etenevät myös 
ohjelmakonsepteiksi, tuotannoiksi ja nuorten itse teke-
miksi palkituiksi töiksi. Tänä lukuvuonna valmistui Veeti 
Hautasen ja Lauri Karon yhdessä Ylen kanssa toteuttama 
viisiosainen fiktiosarja ”Halmeilla”.

Median opettajat Riitta Kulmanen, Emilia Lehtinen, 
Kaisa Osola, Susanna Pasula
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Siiri Matinpuro, Saara 
Kailasalo ja Nea Isotalo 
SignaaliRadiossa.
Kuva: Kaisa Osola
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”Mutta entä jos roskikseen päätynyt jäte 
tuotaisiin uudelleen nähtäväksi? Oivalsin, että 
yhdistämällä kuvataiteen ja pohtimani epä-
kohdan voisin luoda teoksen, joka keskustelee 
kantaaottavasti muovin ja erityisesti elintarvi-
kemuovin kulutuksesta. Halusin toteuttaa työn, 
jossa käyttämäni materiaali koostuu ainoastaan 
omastani sekä kotitaloutemme yhteisestä muo-
vijätteestä.”

”Työskentelyprosessin aikaa vievimmäksi 
osuudeksi muodostui materiaalin kerääminen. 
Muovin kokoaminen ja puhdistaminen taide-
käyttöön vei aikaa, jotta sain haluamani määrän 
raaka-ainetta työni toteuttamiseen.”

”Materiaaleina teoksissani toimii pelkästään 
poisheitetty muovi. Pullot, pullonkorkit, elintar-
vikepakkaukset, muovipussit ja tiettyjä muita 
hieman yleiskuvasta poikkeavia yksityiskohtia, 
joilla olen tavoitellut lisää kiinnostavuutta teok-
seen. Kirsikka leivoksen päällä onkin leluankan 
pää, salaatin seassa on Barbie-nuken osia.
Tein kokeiluja mm. keittämällä erilaisia muoveja 
kiehuvassa vedessä. Niistä osa muuttikin muo-
toaan lämmön vaikutuksesta. Yleisesti työssäni 
leikkasin, revin ja yhdistelin erilaisia muoveja. 
Työni kokoamiseen käytin tarkoituksellisesti 
monen vihaamaakin kuumaliimapistoolia. En-
simmäiseksi, koska sekin on muovia ja toiseksi 
siksi, että se oli ollut pitkään käyttämättömänä 
varastossa ja sen hyötykäyttöön ottaminen 
olisi hyvä. Kuumaliiman usein rajoittava heikko 
liimauskyky ei ollut muovien kanssa ongelma, 
ne ovat erittäin kevyitä materiaaleja, eivätkä 
siksi tarvitse erityisen sitkeää liimaa niiden 
yhdessäpitoon.

Teoksen osat syntyivät yksi kerrallaan kerta-
käyttöastioiden innoittamina. Jokaisen kohdalla 
pohdin vaihtoehtoja siitä, minkä tyyppisiin 
’ruoka-annoksiin’ minulla olisi kapasiteetteja 
materiaalien pohjalta.”

Otteita Venla Tihilän lukiodiplomista 
Plastfood – Kolmen teoksen sarja

Kiitos taitavat ja tekemiseen sitoutuneet kalliolai-
set, jotka olette taas tänäkin vuonna yllättäneet 
iloisesti upeilla teoksilla ja näyttelyillä!

Lukuvuoden aikana on ahkerasti tehty töitä niin 
kuvataideluokassa kuin muuallakin kaupunkiym-
päristössä, kiitos muun muassa Seppo-pelialustan 
suomien mahdollisuuksien. Kursseilla on vierailtu 
taidemuseoissa ja tehty retkiä muun muassa Talvi-
puutarhaan. Kuvataiteen toisella kurssilla kokeiltiin 
ilmiöpohjaista arkkitehtuuriaiheista yhteistyötä 
matematiikan geometriakurssin kanssa. Opiske-
lijat valmistivat pienoismalleja ”unelmataloista”. 
Matematiikan kurssilla laskettiin talon mittasuhtei-
ta, pinta-aloja, tilavuuksia ja materiaalimenekkiä. 
Vierailuja tehtiin muun muassa Designmuseoon ja 
Arkkitehtitoimistojen liittoon.

Yhdessä tanssikurssilaisten kanssa toteutettiin 
elokuussa Taiteiden yönä performanssi, joka hui-
pentui Tokoinrantaan. Kolmen lähilukion, Alppilan, 
Helsingin kuvataidelukion ja Kallion lukion yhteis-
työstä on tullut jo vankka perinne. Kuvataiteen 
toisella kurssilla tehtiin taas yhteistyötä Lux Helsin-

gin kanssa. Kurssilaiset valmistivat lukuisia lyhtyjä 
yhteiseen Lyhtypuistoon tammikuun alussa.

Kalliossa on toteutettu tänä lukuvuonna 13 
kuvataiteen lukiodiplomia. Lukiodiplominäyttely 
järjestettiin pääkoulun käytävillä ja portaissa. Ava-
jaiset pidettiin Kyyryn iltamien yhteydessä, jolloin 
taiteilijat esittelivät teoksiaan yleisölle.

Aija Viita, kuvataideopettaja

Kuvataide

Kuvat: Aija Viita

Nia Wikströmin lyhty Lyhtypuistossa. Kuva: Aija Viita

Taiteiden yön performanssi. Kuva: Iida Reina.
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Kirjallinen ilmaisu eli kuluneenakin lukuvuonna 
kahdensuuntaista elämää; toisaalta ”killissä” katse 
suuntasi sisään, omiin ajatuksiin ja niistä syntyviin 
teksteihin, toisaalta KirjaKalliossa rynnistettiin ulos 
kirjallisuuden moninaisille kentille. 

Huoli nuorten vähenevästä lukemisesta nousi esiin 
lähes aina, kun keskustelun aiheena olivat kirjat 
ja kirjallisuus. Kallion lukiossa kuitenkin luetaan 
keskimääräistä ahkerammin ja kirjoitetaan valta-
kunnallisesti ainutlaatuisessa sanataiteen kurssiko-
konaisuudessa. Opiskelijat keskittyvät tuottamaan 
tekstejä, kuulemaan toistensa ajatuksia ja ovat 
halukkaita sekä oppimaan uutta että jakamaan 
saavutuksiaan. Meidän opiskelijoittemme teksteis-
sä kulkevat terävät havainnot, rohkeus ilmaista aja-
tuksia ja tunteita, halu sivistykseen sekä joustava, 

Kirjallisen ilmaisun opiskelu on ollut minulle 
uskomisen ja välittämisen opettelua. Kuluneiden 
kolmen vuoden aikana olen opetellut uskomaan, 
että sanoillani on väliä. Olen opetellut uskomaan 
siihen, mitä kirjoitan. Olen opetellut uskomaan, 
että saan kirjoittaa, saan luoda ja kuvitella, leikkiä 
kielellä, olla yhtä aikaa terävä ja herkkä. Olen 
opetellut tarttumaan niihin aiheisiin, jotka vaivaa-
vat, ärsyttävät, kutkuttavat, kiehtovat ja pelottavat 
eniten. Olen opetellut uskaltamaan, täyttämään 
tyhjän paperin, valitsemaan ja riittämään. Olen 
opetellut uskomaan, että minulla saa ja kuuluu olla 
oma ääni. 
 
Olen myös opetellut, että kirjoittamisen kanssa 
ei tarvitse tai kannata jäädä yksin. Vasta kun olen 
aluksi enemmän ja nykyään vähemmän täristen lu-
kenut tekstejäni ääneen ja saanut niistä palautetta, 
on omalle äänelleni alkanut piirtyä ääriviivat, jotka 
pystyn hahmottamaan. Se, että toiset tunnistavat 
ja tunnustavat ääneni, auttaa minua tuntemaan 

moniulotteinen kieli. Oma kirjoittaminen vie myös 
lähemmäs lukemista. Kirjoista tulee kanssakulkijoi-
den teoksia. Kuten runoilija Seamus Heaney sanoi, 
”kaikki kirjoittavat samassa avaruudessa, niin 
Nobel-kirjailija kuin aloittaja”.

Koulumme aloittajat kirjoittavat monipuolisesti. 
Kursseilla perehdytään havaintoon - niin sisäi-
seen kuin ulkoiseen - runouden ominaispiirteisiin, 
autofiktioon ja intertekstuaalisuuteen. Tärkeänä 
läpäisevänä ajatuksena on omien tekstien arvosta-
minen; ne ovat arvokkaita, tärkeitä askelmia kohti 
omaa kirjoittajanääntä, eivät pelkkiä sormiharjoi-
tuksia.  Ja ennen kaikkea, kukaan ei voi kirjoittaa 
samoin. 

Kallion lukion legendaarisen kirjoituskilpailun 
lyriikkasarjan voitti Iiris Miettinen, toisen palkinnon 
sai Oona Rantakari ja jaetun kolmannen palkinnon 
saivat Viola Sarsila ja Iia Valavaara. Proosasarjan 
voitti Iiris Miettinen, toisen palkinnon sai Maria 
Myyryläinen ja kolmannen palkinnon Viola Sarsila.  

Eva Havo, kirjallisen ilmaisun opettaja

sen itsessäni. Kun muut välittävät minun sanoista-
ni, minun on itsekin välitettävä niistä. Välittäminen 
on avain kirjoittamisessa, sillä kun jostain välittää, 
sitä kohtelee rakkaudella ja tarkkuudella, siis kai-
kella, mitä hyvään tekstiin vaaditaan.
 
Minun on vieläkin toisinaan vaikea uskoa, että sa-
nani voivat todella osua toisiin, saada aikaan pieniä 
liikahduksia: kohahduksia, tirskahduksia, huoka-
uksia, otsan rypistyksiä, ajatusten purkautumisia 
ja loksahtamisia, väristyksiä ja sydämen pakahtu-
misia. Kirjoittajana jokainen sanojeni aikaansaama 
liikahdus on minulle mittaamattoman arvokas. 
Liikahdukset kertovat siitä, että todellisuudet 
törmäävät, ja ne saavat minut jatkamaan kirjoitta-
mista silloinkin, kun tekee mieli jättää koko homma 
sellaisten hoidettavaksi, joilla ihan oikeasti on 
jotain merkityksellistä sanottavaa. Onneksi pelkkä 
liikahdusten, törmäysten ja jaettujen todellisuuk-
sien mahdollisuus voittaa loputtoman itsekritiikin 
pakottaen minut tuijottamaan tyhjää paperia, 
kunnes sanat alkavat tulla. Kun sanat tulevat, ne 
eivät ole täydellisiä, mutta täynnä uskoa ja mahdol-
lisuutta hyvään. 

Iiris Miettinen

Kirjallinen 
ilmaisu

joka raukenee toisen syliin
tähän väliin
mahtuu muuttumaan ja puuttumaan
mahtuu suuttumaan ja juuttumaan 
mahtuu katsomaan itsestään ulos
 
Ja kohdilleen
katson 
sinän minään
minän sinään
ja teidät meihin
Teihin jää tilaa kulkea
sulkea sisälleen notkuvaa
yhdestä sanasta painavaa
tulvivaa laulua valaan lailla 
kaikissa onteloissa, 
valtimoissa,
hermosolujen synapsiraoissa
lihan ja luun hauraissa rajoissa
joka yltää äänteiksi vasta
vaihtuvissa valoissa kun
jätämme hyvästejä, paljon sanomatta ja jälkiä toisiimme 
kiitos.

Kirjoittamisesta

Mahtuu 

Kaupunki kuhisee katsetta
sinne tänne suhisevaa katsetta,
joka sohii minne sattuu
toisinaan niin terävänä, että sattuu
se menee lävitse, välitse ja ohitse
kun pujottaudun väkijoukon lomitse
askel kiihtyy, sydän kiihtyy kunnes putoaa vastakatseeseen, 
jossa mahtuu kahlaamaan
huitomaan käsivarsiaan korkealla ja hyppäämään kolmiloikkaa
mahtuu juoksemaan takaperin säpsähtelemättä 
silmät syvällä ummessa 
ja ummet ja lammet
mahtuu salaa kylvettyjen toiveiden metsä
sen hymisevät tammet
mahtuu kirkuvan oranssi kuume ja sokaisevan kalseat hanget, niin
vastakohdat samoihin kehyksiin
mahtuu väsyksiin asti
mahtuu anteeksi
mahtuu aina tarpeeksi
mahtuu vanteeksi toinen toistemme ajatusten rattaisiin
mahtuu sikinsokin, levällään, puolitiessä ja pitkin lattioita läikkyneenä
mahtuu säikkyneenä
särkyneenä ja särkemään
järkevään tai täysin absurdiin muotoon tai muodottomuuteen
mahtuu kikattamaan katketakseen 
ja katkeamaan
ratkeamaan ja menemään enemmän takkuun
mahtuu haparoivia ja kauas harppovia aikeita
mahtuu vaikeita lauseita, 
jotka mieluummin nielisi mieleensä 
kuin laskisi kieleensä ja antaisi pois
mahtuu pois
mahtuu pyytämään
ja kääntymään takaisin
mahtuu sekaisin
mahtuu tuntematon
ja ristiinrastiin
mahtuu nojaamaan koko painollaan
mahtuu ajamaan itseään takaa
kysymään, miten maailma makaa
mahtuu epävakaa
mahtuu iho ja ohi
ja kaikki mikä ei ihon alle
jatkumaan paperilta lattialle
mahtuu väärin 
mielinmäärin
ja yrittämään uudelleen 
mahtuu  tirskumaan totuudelleen,
johon toisinaan uskoo liikaa
mahtuu likaa, vikaa
ja värisevä sydän

Iiris Miettinen, kirjoituskilpailun voittaja.

Kuva: Ida Hiillos.
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Kirjallisuuden maailma on laaja ja vilkkaasti toimi-
va, totesivat tämänkin lukuvuoden kirjakalliolaiset. 
Puheilmaisun ja kirjallisen ilmaisun yhteisprojekti 
KirjaKallio on muodostunut jo nuorten ja kirjalli-
suuden omaksi brändiksi. Koulutuksen kansain-
välinen innovaatioprojekti HundrEDissa esiteltiin 
KirjaKallion kirjamessutoimintaa, ja olimme kolmen 
parhaan joukossa valtakunnallisessa messujen 
kilpailussa Mesoajissa työryhmien sarjassa. 

Helsingin kirjamessut on syksyn suurponnistus. 
Meillä on hallussamme keskeinen Kallio-lava, ja 
suunnittelemme ja toteutamme sen koko ohjelman 
neljän päivän ajan aamusta iltaan. Tänä syksynä 
haastattelimme yli kuuttakymmentä kirjailijaa, 
esitimme käsiteltävistä teoksista puhetaidetta, jär-
jestimme runoklubin, lukupiirin, viestintää, kaikkea 
mahdollista äänentoistosta kirjailijoiden vesilasilli-
siin. Kirjakalliolaiset tekivät huippuhienoa työtä! Ja 
vaikka kirjailija olisi peruuttanut, haastattelu tehtiin 
silti! Lavamme ääreen pysähtyi kuuntelemaan yli 
kuusi tuhatta messukävijää. Olimme teemoittaneet 
messupäivät nuorille tärkeisiin aiheisiin, keskus-

Messujen jälkeen KirjaKallio siirtyi Kansallisteatte-
rin Lavaklubille. Meillä oli toista vuotta peräkkäin 
Lavaklubille tuotettu esityskokonaisuus Maa-
merkkejä - nuorten omia tarinoita. Tänä vuonna 
Maamerkkejä oli 25 totta tarinaa rakkaudesta 
ja politiikasta. Tarinoita kirjoitettiin ja esitettiin 
muun muassa aatteesta, katseesta, isästä, idästä, 
ilmastonmuutoksesta, ihmisoikeuksista, väki-
vallasta, kuolemasta, kosketuksesta, kasvoista, 
kirjeistä ja siitä, kuka saa rakastaa. Jokainen kertoi 
itse kirjoittamansa tarinan. Kuudessa esityksessä 
tarinoitamme kuunteli yli viisisataa kuulijaa. Moni 
Maamerkki-tarina jatkoi elämäänsä uusilla lavoilla. 
KirjaKallio kiittää lämpimästi Kansallisteatteria 
yhteistyöstä ja mahdollisuuksista. 

KirjaKallio päätti juhlistaa myös uuden keskusta-
kirjasto Oodin aukeamista. Oodi-kurssillamme 
pohdittiin ja toteutettiin tapoja ja hauskuuksia, 
joilla kirjastot ja nuoret voivat toimia yhdessä. Löy-
tyi monta uutta ideaa. Toimimme niin Oodissa kuin 
muissakin kirjastoissa, lavarunouden parissa sekä 
pienten koululaisten ja päiväkotiryhmien kanssa. 
Huipennus oli 11.4. Kallion kirjaston Take Over, 
jolloin kirjakalliolaiset hoitivat kirjaston kaikki työt 
ja tekivät päätökset. 

Me saimme myös vastaanottaa vieraita. Kirjames-
suilla tapasimme jälleen muutama vuosi sitten 
koulullamme vierailleen International PEN -klubin 
puheenjohtajan, kirjailija Jennifer Clementin. Saim-
me myös tilaisuuden haastatella kirjailija Patricia 
Lockwoodia. Koululla pitivät päivänavauksen ja 
kiinnostavat tunnit yhdysvaltalaiset Judd Morrissey 
ja Sahar Delijan.

Kirjakalliolaiset tekivät huikean määrän yksittäisiä 
keikkoja, kaikki kirjoittamiseen, puhetaiteeseen ja 
kirjallisuuteen liittyen. Näissä on huomionarvoista 
se, miten sitoutuneesti, aloitteellisesti, täsmälli-
sesti, ennakkoluulottomasti ja laadukkaasti työt 
on tehty. Opettajat saivat välillä kuulla jälkikäteen, 
että ”keikka oli, hyvin meni, tykkäsivät”.

KirjaKallion yhteistyökumppaneita lukuvuonna 
2018 - 2019 olivat USAn suurlähetystö, PEN Inter-
national, HundrED, Nuoren Voiman Liitto, Runo-
kuu, Suomen Kansallisteatteri, Näkövammaisten 
keskusliitto, Card Plus, Celia (OPM), Suomen Piplia-
seura, Kinaporin palvelukeskus, Helsingin kirjames-
sut, Ryöväri OY, YLE, Hope ry,  Oodi, Kallion kirjasto, 
Käpylän kirjasto ja kirjastoyhdistys, Like, J.H. Erkon 
kilpailu, Lasten ja Nuorten Säätiö, Suomen Lasten-

kirjainstituutti, Suomi-Unkari-seura, Kirjastokais-
ta, Korson koulu, Helsingin Medialukio, Stadin 
ammattiopisto, Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu, 
Pasilan peruskoulu, Helsingin ranskalais-suomalai-
nen koulu, Helsinki Poetry Connection, Lukukeskus, 
Opetusministeriö, READ-kampanja, Vantaan seura-
kuntien vanhustyö, kahvila IPI.

P.S. Kun katselemme messulaisten, oodilaisten, 
maamerkkiläisten ja kauttavuotisten kirjakal-
liolaisten Facebookfiidiä, mielemme täyttävät 
ristiriitaiset tunteet. Niin paljon tehty, niin hyvällä 
porukalla, niin monta pientä paloa sammutettu 
ja porskutettu eteenpäin, niin itkettävän hienoja 
hetkiä, hysteeristä väsymystä, tyhmiä läppiä, jotka 
naurattavat vieläkin. Ja etenkin: miten elävää, in-
novatiivista ja tärkeää työtä kirjallisuuden hyväksi, 
tekijöiden opiksi. Olemme Euroopan, ei kun univer-
sumin! onnellisimmat opet! Ja haikeat. 

Eva Havo, kirjallisen ilmaisun opettaja
Kaisa Osola, puheilmaisun opettaja

KirjaKallio

telimme ilmastonmuutoksesta, identiteetistä, 
nuorten mielenterveydestä ja aktivismista. Tämän 
messuvuoden uutuutena opettajat saapuivat 
virkaehtosopimuksen mukaiseen koulutukseen 
tutustumaan messujen maailmaan ja YLE striimasi 
sekä tallensi Areenaan haastatteluja ja paneeli-
keskustelun. Yhteistyökumppaninamme messujen 
tuotannossa on Ryöväri OY. KirjaKallio on ikuisesti 
kiitollinen tuottajallemme Anri Väreelle, jonka 
taival messujen maailmaan on alkanut KirjaKallion 
riveistä. Messuilla käsittelemämme kirjat lahjoitet-
tiin Hope rylle jaettavaksi vähävaraisille lapsiper-
heille ja nuorille.

Tiia Fredriksson ja Iina Nyländen kuvaamassa, 
Kaisa Osola osoittamassa suosiota. Kuva: Elli Aro.

Syksy Sikkilä kirjamessuilla. 
Kuva: Sini Wartiovaara.

Jyri Paretskoita haastattelemassa Ida Hiillos ja 
Pinja Rekola. Kuva: Elli Aro.

Ida Hiillos Kansallisteatterin lavaklubilla. 
Kuva: Yö Heinänen. 
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Puheilmai-
su

Puheilmaisussa toimittiin tänäkin lukuvuonna 
kahdella taholla. Toisaalta luotiin taidetta ja 
esiinnyttiin Kirjakallion moninaisissa projekteissa 
yhteistyössä kirjallisen ilmaisun ja koulun ulko-
puolisten tahojen kanssa, toisaalta harjoiteltiin 
puheen ja vuorovaikutuksen taitoja koulun arjes-
sa viidellä erilaisella kurssilla.

Puheilmaisun kursseilla tarkastelimme ja harjoit-
telimme vuorovaikutusta, viestintää ja puhetai-
detta monin eri näkökulmin. Pidimme monen eri 
lajityypin puheita, tempauduimme ex tempore 
-puheenvuoroihin ja haimme esiintymisrohkeut-
ta. Pohdimme esiintymisjännitystä ja vireystilaa 
sekä sitä, miten jännitys voi olla myös voimavara 
ja miten toimii taitava, esiintyjää tukeva ylei-
sö.  Monissa huikean laadukkaissa keskustelu-, 
neuvottelu- ja väittelyharjoituksissa harjoitte-
limme kuuntelua, argumentointia, monipuolisia 
osallistumistapoja ja tavoitteellisuutta. Kävimme 
tiukkoja, mutta kunnioittavia kamppailuja niin 
fiktiivisistä kuin aidoistakin neuvottelun ja väitte-
lyn aiheista. Vuorovaikutuksen etiikka, vuorovai-
kutuksen merkitys ihmissuhteissa ja haastavissa 
kohtaamisissa saivat paljon aikaa yhteisissä 
pohdinnoissamme.

Toisaalta myös juonsimme, lausuimme runoja, 
tulkitsimme monologeja, teimme spoken wordia 
ja stand up -komiikkaa ja kerroimme monenlaisia 
tarinoita saduista ja kummitusjutuista sukutari-
noihin ja vitseihin. Tuloksena syntyi koskettavia, 
vaikuttavia, hauskoja ja liikuttavia aamunavauk-
sia, joustoja, ilta-esityksiä sekä hienoja kohtaami-
sen hetkiä kurssin arjessa. Kävimme tarinoimassa 
myös Kallion kirjastossa, jossa päiväkotiryhmät 
eläytyivät intensiivisesti kertomiimme tarinoihin 
ja esittivät niiden  jälkeen lukuisia kysymyksiä.
Kallion lukion perinteinen väittelykilpailu pidet-
tiin marraskuussa. Hienossa ja tiukassa finaalissa 
väiteltiin aiheesta ”Täydellisyys on hyvä tavoite” / 
”Täydellisyys on huono tavoite”. Finaalin voittivat 
Elsa Kivimäki ja Saaga Sihvola. Vastaparina toimi-
vat upeasti Rosa Muilu ja Verde Ålander. Finaalin 
raadissa toimivat opettaja Markus Sidoroff, opis-
kelija Lotta Leikoski sekä koulun ulkopuolisena 
asiantuntijana puheviestinnän tutkija ja yliopis-
to-opettaja Janne Niinivaara.

”Puhiksen kursseilla on hyvä ja turvallinen ilma-
piiri, jossa pääsee treenaamaan sekä esiintymistä 
että päivittäin tarvittavia viestintätaitoja. Puhiks-
en opiskelu on tuonut varmuutta muun muassa 
oman mielipiteeni ilmaisuun ja perusteluun 
sekä kehittänyt taitojani kuuntelijana ja palaut-
teen antajana. Kurssit ovat keskenään erilaisia, 
ja jokainen tarjoaa jotain uutta ja inspiroivaa. 
Puhiksen kurssit kehittävät taitoja, joita varmasti 
jokainen tarvitsee tulevaisuudessa, riippumatta 
siitä, minne Kallion jälkeen suuntaa. Tunneille on 
mukava mennä, ja vaikka esiintyminen, kuten pu-
heen pitäminen, voi tuntua alkuun jännittävältä, 
kurssikaverit tsemppaavat ja jännityksen voitta-
misesta jää lopulta hyvä fiilis.”

Lilja Paakkanen 

Kallion lukion perinteinen puhekilpailu käytiin 
tammikuussa. Puhekilpailun voitti Lilja Paakka-
nen ja toisen sijan jakoivat Liina Lehtimäki ja Ida 
Hiillos. Puhekilpailun raadissa toimivat rehtori 
Ari Mäkinen, koulusihteeri Erja Laine, opiskelija 
Saaga Sihvola sekä koulun ulkopuolisena asian-
tuntijana puheviestinnän yliopisto-opettaja Maiju 
Ranta. Kyyry Ry:lle kiitos sekä väittelykilpailun 
että puhekilpailun palkinnoista.

Suvi-Tuuli Murumäki, puheilmaisun opettaja

Puhe
ilmaisu

Lilja Paakkanen ja 

Eugenio Colaneri puhekilpailussa.

Kuva: Iida Reina.
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Vuoden aikana Kallio on soinut sulosointujaan 
päivästä toiseen. Erinäiset produktiot, aamun-
avaukset, diplomit ja muut tapahtumat ovat pitä-
neet huolen siitä, että koulu ei hiljene. Olen asunut 
musiikkiluokassa, tehnyt siitä majani Kalliolla (kuk-
kulallakin, jos tämän mäen sellaiseksi laskee). Sen 
huoneen seinät ovat varmasti nähneet yhtä sun 
toista, jos jonkinmoista iloa ja epätoivoa, hysteriaa 
ja hihittelyä, ne ovat kuulleet kaiken.

On tehty proggiksia, joiden mukana on vierailtu 
open mic -tapahtumassa ja risteilemässä Ahve-
nanmaalla. Arttu Wiskari the Musical vei tripille, 
mutta mutkia tuli matkaan, joten meidän oli ensin 
käytävä tapaamassa Walesin tiikeriä, joka tunne-
taan myös nimellä Tom Jones, sekä Lucya, ennen 
kuin pääsimme takaisin hyviin viboihin Riston, 
Aijan ja Tuomaksen kanssa. On haaksirikkoudut-
tu, matkustettu junalla, juhlittu, tunnettu pelkoa, 
paniikkia ja riemua. Selvitty hengissä, sillä show’n 
täytyy jatkua.

On juhlittu joulua. On kuljettu kulkueena kyntti-
lät käsissä ja laulettu parvelta, laulettu alttarilta, 
laulettu ovelta ja lavalta. “Lapset laulaa hoosianna, 
annaisooh.” On vuotettu uutta kuuta ja päivän 
nousendoa. Come all ye faithful, syömään joulu-
sian sijaan tofua, sillä ilmasto muuttuu ja kilpparit 

tukehtuu pilleihin. Antaa sataa lunta, valkeaa lunta. 
Tiernapojat olivat tänä vuonna keltainen, violetti, 
punainen ja vihreä, vatsoissa televisioruudut ja 
päissä antennit he lauloivat yhdessä hymyilevän 
auringon ja kuulutusäänen kanssa. On pakkaudut-
tu alasaliin, pidetty toisia käsistä kiinni ja sitten 
piiriä pyörittiin. Lintu lensi oksalle, lauloi, että 
onpa hauska olla, kun löysi oman kullan. Ja maa on 
kaunis.

On soitettu sitä sun tätä, alttofonista alttoviuluun. 
Maamme ja Gaudeamus ovat kajahtaneet alasalis-
sa lakitetuille ja lakitettujen kanssa. Koulun uusille 
vanhuksille on säestetty muun muassa tangoa 
heidän pyörähdellessään parketilla. Yks, kaks, kol, 
nel, viis, kuus, see, kasi, ysi, niin pitkälle täytyy 
osata kamariorkesterissa laskea, ainakin jos soittaa 
jousisoitinta.

On istuttu sermin takana, syöty siellä ruisleipää 
odotellessa omaa soittovuoroa, kun toisella puo-
lella näytellään. On tutustuttu tietoon, kauneuteen 
ja voimaan nuottipaperin kautta, kuultu #hyvyys 
ja opittu samalla ulkoa kokonainen näytelmä. On 
istuttu aamulla puoli kymmenen aikoihin alasa-
lin lattialla polvet suussa kuuntelemassa aamua 
avaavaa esitystä, on istuttu lavalla avaamassa 
aamua laulaen ja soittaen. On seisty lavalla oman 
itsenäisen konsertin kanssa, esittämässä diplomi-
työtä yleisölle, joka tahtoo aina minulle parasta. 
Kuka tällä kalliolla esiintyykin, sille yleisö tahtoo 
aina parasta.

Aino Ojala

Musiikki
Kuva: Tuomas Karkamo.

Musiikin ensimmäiselle kurssille mennessä jännitti. 
Paljon. En oikein tiennyt ennen, millainen olen mu-
siikillisesti. Ykköskurssilla jokainen sai kokeilla vähän 
kaikenlaisia musiikkityylejä ja -soittimia rennossa ilma-
piirissä. Kurssin aikana meistä jokainen valmisti oman 
ryhmänsä kanssa biisin, josta sai tehdä juuri ryhmän 
omien mieltymysten mukaisen. Näin kurssilla syntyi 
tosi nerokkaita ja upeita kipaleita. Kurssilla kuitenkin 
ehkä parasta oli sen vapaamuotoisuus, rajojen rikko-
minen, oman musiikillisuuden etsiminen ja kalliolainen 
yhteishenki.

Emma Alppi

Ensimmäisen vuoteni aikana Kalliossa olen saanut 
soittaa livemusiikkia näytelmään, äänittää tausta-
musiikkeja sekä musikaaliin että näytelmään, soittaa 
kamariorkesterissa sekä tehdä omaa musiikkia. Käsityk-
seni yhteissoitosta on muuttunut Kalliosta löytyneen 
ilon ja vapautuneisuuden myötä. Komppaan rakkaan 
musiikinopettajamme Hannan sanoja siitä, että Kallio 
on musiikillinen yhteisö, sillä täällä kaikki on enemmän 
tai vähemmän musiikkia. Vaikka musiikki ei kuulukaan 
koulumme erityisesti painotettuihin ilmaisuaineisiin, 
koen että koulullamme on erittäin paljon tarjottavaa 
musiikin saralla ihan jokaiselle!

Alma Järvi

Kalliossa olen päässyt toteuttamaan lapsuuden vaietun 
ja Youtube-videoin ruokitun voimafantasian yleisön 
edessä räppäämisestä. Alasalin lavalla olen frees-
tyle-battlannut, räpännyt loopperilla ja ihmisäänellä 
improvisaationa luodun taustan päälle sekä antanut 
pitkään kypsytellyn Hauser Orkester -projektin nähdä 
ensimmäistä kertaa päivänvalon. Mainitsemisen 
arvoinen on myös rentouttavana runoaamunavauksena 
markkinoitu kahdeksanhenkisen räppiposse crää cryyn 
ei varsinaisesti rentouttava ensiesiintyminen.

Kannustavan, kuuntelevan ja tarpeen tullen myös rie-
hakkaan yleisön edessä lujittunut usko itseen ja omaan 
musiikkiin on poikinut esiintymismahdollisuuksia myös 
koulun ulkopuolella, ja ensi kesänä, alle puolentoista 
vuoden kuluttua ensiesiintymisestään Kalliossa, Hauser 
Orkester nähdään Barcelonassa. Tämän samaisen ylei-
sön vuoksi jaksan myös uskoa, että olemme muutoksen 
äärellä. Nimittäin räpin arvostusta koskevan muu-
toksen, jonka myötä kulttuuripessimistien ponneton 
räppi-ei-ole-musiikkia -huutelu hautautuu yhä vain 
vähäpätöisempien internetfoorumien kätköihin, sinne 
mistä se ei kuulu. Sillä sinne se kuuluu.

Lassi Laakso

Kallion musaluokassa soi aamusta iltaan. Aina on jotain 
kehitteillä. Vietän tunteja luokassa harjoitellen milloin 
mitäkin. Oli se sitten Coldplay-aamunavaus, jonkun 
musadiplomi, aamunavaus opettajien Wilma-viesteistä, 
bilemusaa pikkujouluihin tai muuten vain kepeää jamit-
telua. Soittimia viedään ja tuodaan, kamat kasataan ja 
puretaan, ahkerat teknikot rehkivät tunteja alasalissa 
luomassa taiteesta yhäkin suurempaa suurta.

Tänä lukuvuonna on nähty myös näyttäviä ja omape-
räisiä musaproggiksia. Osallistuin itsekin niistä yhteen. 
Musaproggiksemme “Tripillä” kertoi tripistä, meinin-
gistä, sekoilusta ja hyvästä matkaseurasta. Jokaisella 
oli tripissä omanlaisensa panos. Oli se sitten laulelu, 
soittelu, suunnittelu, somettelu tai vain ylimääräinen 
melu. Tällä tripillä omaksi roolikseni muotoutui tasa-
painottelu koskettimien ja rumpujen välisellä akselilla. 
Parasta oli huomata, miten jokainen hyödynsi omaa 
osaamistaan ja uskalsi tarttua haasteisiin,  oli se sitten 
tarttuminen kahta kieltä vajaampaan kielisoittimeen, 
samplaukseen, latenssiongelmien selvittämiseen, kan-
teleen soittamiseen lusikalla, kurkku suorana huutami-
seen, skebalinjojen korvablokkaamiseen tai itämaisen 
laulun jaloon taitoon. Vielä kuukausienkin jälkeen 
muistan elävästi ne räntäiset tammikuun viikot.

Hangesta treeneihin selvittiin sisäisen palon ja ärräkah-
vin voimalla. Kiireen pikkuhiljaa kasautuessa toimittiin 
silti yhdessä porukalla. (Luojan kiitos Hanna teki stem-
mademot jo joululomalla.) Välillä taas selvittiin ihan 
vain mäkkisafkalla. Lopulta voi tavallaan sanoa että 
kyllähän siitä tuli taidetta. Myös minuun.

Pekka Parkkonen

Aino Ojala soittamassa. 
Kuva: Saara Kailasalo. 19
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https://www.youtube.com/watch?v=eFQsG09Njpc

”Yksi parhaista tanssiesityksistä, minkä olen 
nähnyt. Upea lavastus oli luotu simppeleillä rekvi-
siitalla ja luotu eloon musiikilla ja valolla. Joukko-
kohtaukset oli parhautta. Wau!” 

Tanssissa kulunut lukuvuosi on ollut hyvin inten-
siivinen. Vuosi kului peruskursseihin keskittyen; 
improvisaatio, akrobatia, nykytanssi, jazztanssi ja 
produktioiden tekeminen luovat perustaa Kallion 
lukion tanssin opiskelulle. Tunneilla harjoiteltiin 
niin liikeimprovisaatiota kuin valmista materiaa-
lia ja erilaisia tanssisarjoja. Akrobatian kursseilla 
keskityimme kehon hallintaan, parin tukemiseen 
sekä akrobaattisten perustaitojen oppimiseen. 
Pariakrobatia innosti monia opiskelijoita jopa niin 
paljon, että he hakeutuivat kurssin myötä sirkus-
harrastuksen pariin. Kaikilla tanssin kursseilla on 
vallinnut hyvin positiivinen ilmapiiri ja yhdessä 
tekemisen meininki. Tanssin opetus perustuu 
vahvasti kokemuksen kautta oppimiseen ja tek-
nisten taitojen kehittämiseen. Painon tunteminen 
liikkeessä, liikkeen virtaavuus ja sekä erilaiset 
liikkumiset tilassa ovat olleet osana kurssien 
sisältöjä.

Toisessa, kolmannessa ja viidennessä jaksossa 
valmistuivat tanssin produktiot, joista erityisim-
pänä oli esiintyminen Oodin avajaisissa. ”Oodi 
metsälle” oli Hanna Brotheruksen koreografia 
207:lle tanssijalle. Teos eteni ulkolavalta kir-
jaston kolmeen kerrokseen kuvastaen luonnon 
ja ihmisen kiertokulkua. Mukana olivat Kallion 
lukion lisäksi muun muassa Kaisaniemen ala-aste, 
Sibelius-lukio, ikäihmisiä eri puolilta Helsinkiä 
sekä Reijo Aittakummun johtama Sibelius-lukion 
kamarikuoro.

Kolmannessa jaksossa Kallion lukion tanssin 
opiskelijat Riku Koponen, Iiris Miettinen ja Alen 
Nsambu tekivät upeat omat koreografiat kou-
lumme yläsaliin. Teokset käsittelivät materiaali-
suuden muun muassa muovin, sanomalehtien ja 
erilaisten lamppujen välistä yhteyttä fyysiseen 
liikkeeseen.

Viidennen jakson produktio toteutui yhdessä 
opiskelijoiden ja opettajan luomasta materiaalis-
ta. Produktiossa käsiteltiin muun muassa popu-
laarimusiikin laulujen sanojen ja jonkin tärkeän 
esineen kautta syntyvää liikemateriaalia. Esitys 
valmistui koulumme yläsaliin.

”Pidin esityksestä paljon. Koreografiat olivat 
mielenkiintoisia ja monipuolisia. Tarinasta sai 
helposti kiinni. Hauskaa, ettei esitys ollut kovin 
vakava vaan huumorilla tehty. Pieniä hauskoja 
yksityiskohtia oli kiva bongailla. Kaikki tanssijat 
vetivät roolinsa hyvin.” 

3. vuosikurssin opiskelijan kirjoittama reflektio 
tanssiesityksestä.

Pyrimme jokaisen kurssin aikana katsomaan aina-
kin yhden tanssiesityksen. Kallion lukion tanssin-
opetus pyrkii antamaan laajan käsityksen myös 
tanssista taiteena. Kallion lukiolla myös vierailivat 
Västra Nylands Folkhögskolanin tanssin opiskelijat 
omalla esityksellään sekä Outokummun tanssin 
opiskelijat Riveria-koulutusohjelmasta. Koreogra-
fia oli entisen Kallion lukiolaisen, tanssitaiteilija 
Sonya Lindforsin käsialaa.

Kallion lukiosta valmistui 12 tanssin valtakun-
nallista lukiodiplomia. Katselmus järjestettiin 
huhtikuussa 2019 yläsalissa. Katselmuksen arvi-
oitsijoina toimivat allekirjoittaneen lisäksi Joona 
Halonen ja Satu Elovaara. Kahdessa viimeisessä 
jaksoissa koulussamme oli tanssin opetusharjoit-
telijoita. Vanhoja, Kallion lukion käyneitä opiske-
lijoita, olivat Nella Turkki Taideyliopiston Teatte-
rikorkeakoulusta ja Reija Vesamäki liikunnan ja 
vapaa-ajan koulutusohjelmasta Rovaniemeltä.

Mirva Mäkinen, tanssin opettaja

Tanssi

Mirjami Honkala tanssibattlessa.
Kuva: Saara Kailasalo 2120

Oodi metsälle -tanssiteos 5.12.2018:

https://www.youtube.com/watch?v=eFQsG09Njpc
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VÄTin täyteinen vuotemme alkoi Tervetulo-
juhlan valojen toteuttamisella. Työryhmämme 
otti haasteen vastaan, ja toteutimme kuluneen 
lukuvuoden siihenastisesti parhaat valot, vaikka-
kin työryhmän jäsenistä yksi (1) teki ensimmäistä 
kertaa elämässään tekniikkaa ikinä. Näin huikeas-
ta kokemuksesta jäi työryhmän kesken hyvä maku 
suuhun. Edessä häämöttikin raskas, mutta antoisa 
loppulukuvuosi.

Seuraavana etappina oli niin kutsutut battlet 
eli taisteluviikot, jolloin me, aloittelevat uuden 
sukupolven työryhmäläiset, yhdistimme voimam-
me vanhojen konkarien kanssa. Huikea taistelu 
vei tekniikanihmetiimiltämme täysimittaiset kaksi 
viikkoa kumpaankin projektiin. Yöunia vältettiin 
ja hommia paiskittiin yötäpäivää. Tunneilla oltiin 
vain hädin tuskin. Battleistä selvittiin lopulta ehjin 
nahoin ja lopputulos oli huikea.

Aamunavauksia oli lukuisia ympäri syksyä. 
Saimme myös huikean mahdollisuuden toteuttaa 
tekniikan Kalevauvan keikalle juuri ennen joulua. 
Syksy huipentui joulujuhlassa tehtyyn tekniik-
kaan, jolloin työryhmämme joutui erkanemaan 
tutusta kotiympäristöstä, koulumme alasalista, 
josta oli jo hiljalleen muodostunut meille toinen 
koti.

Tekniikan syksy oli raskas, ja kaikki oli annettu. 
Näin lupasimme pitää sapattivapaan heti joulun 

jälkeen. Joulunpyhien jälkeen olimme varmoja, 
että nyt saa hetkeksi riittää. Kuten yleensäkään 
vastaavissa tilanteissa, hommat eskaloituvat 
ja niin kävi nytkin. Löysimme edestämme luku-
vuoden isoimman haasteen, teatteriproduktio 
Joka tytön. Vain kaksi viikkoa ennen ensi-iltaa 
kantautui korviimme apuhuuto: produktion valo-
tekniikka vaati uutta lähestymistä.

Viimeiset energiat puristettiin kehostamme, kun 
Jokatyttö saatiin päätökseen. Tällä energiamää-
rällä lähdimme kuitenkin toteuttamaan vielä 
kolmannen jakson musaproggiksen valoja. Tulos 
miellytti silmää.

Huikean tekniikkavuotemme päätökseen saattoi-
vat kolmennen ja neljännen jakson musaproggik-
set, joissa pääsimme toteuttamaan uusia ideoita. 
Useat musiikkidiplomit, jotka myös sijoittuvat 
loppukevääseen, antoivat haastetta kerrakseen 
aikataulujen ja jaksamisen suhteen.

Kaiken kaikkiaan tekniikan vuotemme on ollut 
antoisa, olemme päässeet oppimaan paljon uutta 
ja toteuttamaan mieleen juolahtaneet hulluim-
matkin ideat. Aikaa vaativa, mutta kokemusten 
täyteinen vuosi on antanut meille paljon uusia 
näkökulmia ja elämääavartavia kokemuksia, joita 
ei olisi ilman tekniikkaa syntynyt. Emme pystyisi 
edes kuvittelemaan vuottamme ilman tekniikkaa.

Kaspian Gröndahl, Atte Kontula ja Roope Pöllänen

Valotekniikan peruskurssilla käytiin läpi näyttä-
mövalaisun perusasioita, opeteltiin valonheitti-
mien nimiä, piirrettiin valokarttoja ja harjoiteltiin 
valaisua pienten demojen avulla,  ripustus- ja 
paloturvallisuutta unohtamatta.

Valotekniikan jatkokurssilla vierailtiin Kansallis-
teatterin suurella näyttämöllä, käytiin katsomas-
sa teatteriesitys ja tutkailtiin valosuunnittelua 
taiteilijan näkökulmista. Kurssilla luettiin kohtauk-
sia näytelmistä ja suunniteltiin sekä toteutettiin 
niihin valot. Kurssin lopuksi opiskelijat tekivät 
itsenäiset harjoitustyöt teatteri-, tanssi-, musiik-
ki- ja puheilmaisun esityksiin. Kurssilla vieraili 
Kallion alumni, valosuunnittelija Mia Jalerva. Hän 
kertoi omista kokemuksistaan valosuunnittelijana 
Kallion jälkeen.

Keikkatekniikka-kurssilla suunniteltiin ja toteutet-
tiin joulujuhlan valot sekä yhteistyössä lavastus-
kurssin kanssa videomateriaali juhlaan. Kurssi 
huipentui vanhaan tapaan wanhojen tanssien 
valo- ja äänitekniikan rakentamiseen Suvilahden 
Kattilahallissa.

Vilma Vantola, valo- ja äänitekniikan opettaja

Valo-  ja 
äänitekniikka

Lähdin opiskelemaan äänitekniikkaa, koska olen 
ollut aina kiinnostunut lavalla esiintymisen taka-
na tapahtuvista töistä. Äänitekniikan peruskurs-
silla vasta hahmottaa, kuka ne bändien esittämät 
biisit saa kuulumaan kajareista tai kuka niitä 
äänenvolyymejä säätelee, kuka tarvittaessa saa 
ison tilan kuulostamaan hetkessä pahvilaatikolta 
ja kuka osaa poistaa puheesta ärsyttävät äänteet. 
Ääniteknikot tekevät sen kaiken. Kurssin loppu-
työnä menin ääniteknikoksi syksyn lakkiaisiin, 
joissa hoidettiin äänet esimerkiksi kamariorkeste-
rille. Lopputyön jälkeen pääsee auttamaan milloin 
missäkin aamunavauksessa tai produktiossa, 
ja samalla voi jakaa omaa osaamistaan lavalla 
esiintyvien iloksi. Kalliossa tapahtuu jatkuvasti, ja 
äänitekniikan ohella voi olla mukana mahtavissa 
jutuissa! 

Emma Alppi

Kuva: Kaspian Gröndahl

Kuva: Saara Kailasalo
2322
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Teatteriopinnoissa oli vilkas ja monipuolinen luku-
vuosi. Teatterin ensimmäisellä kurssilla opiskelijat 
harjoittelivat teatterityöskentelyn perusvalmiuk-
sia. Kurssin fokus oli iloisessa heittäytymisessä, 
vuorovaikutus -ja ryhmätyötaidoissa sekä mieliku-
vituksen ja impulssien hyödyntämisessä erilaisissa 
draamallisissa tilanteissa.

Kakkoskurssilaiset opiskelivat roolityöskentelyä 
ja harjaantuivat myös esitysten katsomisessa 
ja palautteen antamisessa. Osa pääsi hiomaan 
näytelmäkohtauksiaan ohjaajantyön opiskelijoitten 
kanssa. Teksteinä käytettiin muun muassa klassik-
konäytelmiä, ja yksi ryhmä keskittyi Taideyliopiston 
Teatterikorkeakoulun opetusharjoittelijan Johanna 
Perttusen johdolla Minna Canthin näytelmiin.
 
Produktiokursseilla tutkittiin maailmaa teatterin 
monipuolisin keinoin. Sanna Liskin ohjauksessa 
toteutuivat seuraavat kolme produktiota: ”Pimeää 
silmillemme” oli ryhmälähtöinen esitys, jonka 
teksti koostui useista eri lähteistä, itse kirjoite-
tusta materiaalista sekä pätkistä Kati Kaartisen 

näytelmästä “Aina”. Prosessin aikana tutkittiin 
aihetta ”näkymätön lapsi/nuori”. Työryhmä halusi 
näytelmän kautta saattaa näkyväksi nuoret, jotka 
joutuvat liian varhaisessa vaiheessa kantamaan 
kohtuutonta vastuuta omassa elämässään. Aihetta 
tutkittiin rinnastamalla nämä nuorten tarinat pui-
den kasvuun ja kehitykseen. Miten puun taimesta 
voi kasvaa ja kehittyä täysikasvuinen yhteisön jä-
sen? Esitys esitettiin Studioteatterissa neljä kertaa 
marraskuussa 2018.
 
”Myrsky” oli sovellettu versio William Shakespea-
ren näytelmästä Myrsky. Esityksen kantavia teemo-
ja olivat valta, kuolemanpelko sekä rakkaus. Ryhmä 
halusi näiden teemojen valossa tutkia kuluttamista 
ja ilmastonmuutosta. Esitys esitettiin Studioteatte-
rissa neljä kertaa maaliskuussa 2019.
 
”Heijastus”-esitys toteutettiin devising-metodilla. 
Ryhmä tutki sitä, miten muistot ja muistikuvat ra-
kentuvat. Mitä muistaminen on? Miksi muistamme 
toiset hetket ja unohdamme toiset? Miksi ja miten 
muistot muuttuvat? Esityksessä nähtiin 28 muis-
toa, joista suurimman osan ryhmäläiset kirjoittivat 
itse. Osa esityksen kohtauksista perustui Kristian 
Smedsin näytelmään ”Jääkuvia”. Esitys esitettiin 
neljä kertaa Studioteatterissa toukokuussa 2019.

Näyttelijäntyön itsenäisen harjoittelun kursseilla 
opiskelijat syventyivät oman ilmaisun tutkimiseen 
ja havainnointiin. Keskeistä kursseilla oli kokemuk-
sellinen oppiminen sekä siitä yhdessä keskustelu. 
Yksi kursseista keskittyi monologeihin Edgar Lee 
Mastersin runoteoksesta ”Spoon River antologia”. 
Lisäksi kalliolaisilla oli lukuvuoden aikana mahdol-
lisuus opiskella teatterihistoriaa ja paneutua länsi-
maisen teatterin eri vaiheisiin ja kehittää samalla 
omaa teatterinäkemystään.  Ohjaamisen teoria 
-kurssilla perehdyttiin erilaisiin teatterityyleihin 
ja ohjaamisen tapoihin tutustumalla teatteriteo-
reetikkoihin ja ohjaajantyön uudistajiin ja opittiin 
tekemään ohjaussuunnitelma. Ohjaamisen käytän-
nön kurssilla tutkittiin toiminnallisesti näyttelijän 
ohjaamista, teoksen rakentamista, ohjaajan valtaa 
ja vastuuta ja ohjattiin kakkoskurssilaisten dialogi-
työskentelyä.
 
Teatterimuseon kanssa toteutettiin yhteistyöpro-
jekti ”Teatterikissan seikkailu”, jossa opiskelijat val-
mistivat ryhmälähtöisin menetelmin teatteriesityk-
sen ja esiintymisen lisäksi harjaantuivat esityksen 
tuotannollisten prosessien hallinnassa.
 
Frankfurtilaisen Gymnasium Riedbergin kanssa 
toteutettiin teatterin ja saksan kielen yhteistyö-
projekti, jossa kalliolaiset vierailivat lokakuussa 
Saksassa ja osallistuivat teatterityöpajaan yhdessä 
saksalaisopiskelijoiden kanssa. Toukokuussa saksa-
laiset tulivat vastavierailulle Helsinkiin, ja työpa-
jassa tutkittiin ilmastonmuutosta teatterin keinoin 
valmistamalla aiheesta demonstraatio. Työpajojen 
työskentelykielinä olivat saksa, englanti ja suomi, 
ja projektissa karttuivat teatteritaitojen lisäksi 
osallistujien vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot sekä 
kulttuurientuntemus.
 
Osa kuluneen lukuvuoden teatterikurssien toimin-
nasta liittyi työelämään perehdyttävän Tunne Työ 
-hankkeen projekteihin, jonka puitteissa oppitun-
neilla oli kansainvälisiä vierailijoita, tutustuttiin 
erilaisiin uratarinoihin ja vierailtiin ulkomaisissa 
oppilaitoksissa.
 
Kallion lukiossa suoritettiin 41 teatterin lukiodip-
lomia opiskelijoiden itsenäisissä, korkeatasoisissa 
taiteellisissa töissä.
 

Annemari Untamala ja Sanna Liski,
teatterin opettajat

Teatteri

 
Annemari Untamalan ohjauksessa toteutuivat 
nämä kolme produktiota: Marraskuussa alasalissa 
sai ensi-iltansa ryhmälähtöinen esitys ”Desamor”, 
jossa nostettiin esiin lasten kokemuksia vanhem-
pien avioeroprosessista. Työryhmän ote aiheeseen 
oli rakkauden, huumorin ja kipeyden värittämää.
 
Tammikuussa alasalin lavan valtasi amerikkalaisen 
Peter Allen Stonen käsikirjoittama, keskiaikaiseen 
moraliteettiin perustuva näytelmä ”Jokatyttö”, 
jonka valmistamisessa tehtiin yhteistyötäteat-
teri Stadin ammattiopiston kauneudenhoito- ja 
hiusalan opiskelijoiden kanssa. Näytelmä tarkas-
teli päähenkilönsä kautta elämän hetkellisyyttä ja 
yksilön tekojen merkityksiä allegoristen hahmojen 
haastamana. Käsikirjoittaja saapui näytelmänsä 
maailmanensi-iltaan ja piti myös työryhmäläisille 
työpajan kameranäyttelemisestä. 
 
Rikhardinkadun kirjastossa maaliskuussa ensi-il-
tansa saanut teatterin, musiikin ja ruotsin kielen 
yhteistyöproduktio ”Betagande brev – Kirjeiden 
lumo” vietiin kiertueelle huhtikuussa Tukholman 
Suomi-instituuttiin. Esityksessä tarkasteltiin taitei-
lijuutta, sen haasteita ja niiden voittamista Minna 
Canthin, Ina Collianderin, Tove Janssonin, Astrid 
Lindgrening ja Sara Ljungcrantzin kirjeistä työste-
tyssä kokonaisuudessa.
 

Betangande brev. Vilma Paulasaari, Alli 
Paajanen, Iida Mäkinen, Vilja Manninen, 
Roosa Högbacka. Kuva: Marjut Koivunen.

Jokatyttö. Kuvassa Emmi Krautsuk, Isla Purtilo, Myrsky Virmavirta, Julia Lautamies. Kuva: Iia Walavaara.
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Lavas-
tus

Kallion lukion joulujuhla 
20.12.2018, klo 13

Työväenopiston juhlasali
 

LÄMMINTÄ 

JOULUA!

Piirileikit pääkoulun alasalissa heti 
juhlan jälkeen

Kun lavastus ja valotekniikka lyövät kättä, syntyy 
onnistuneimmillaan kokonaisvaltaista tilataidetta. 
Näin kävi joulujuhlissa tänä vuonna. Joulujuhlan 
visuaalisuus oli vahva näyttö kahden oppiaineen 
ja opiskelijaryhmän yhteistyöstä.

Lämmintä joulua -teema liitettiin tänä vuonna 
ilmastonmuutokseen. Perinteisen joulukuvaston 
sijaan tuotiin lavalle nyt sateenvarjot, tuulet ja 
myrskyt. Juhlan alkukuvassa värjöttelivät kyyristy-
neet hahmot ukkosmyrskyn keskellä. Kovaa tuulta 
markkeerasivat huojuvat tuulipussit ja projisoidut 
vauhdikkaat pilvimassat. Tästä alkoi juhlan esi-
tysten kavalkadi, jota elävöitti lavan yläpuolelle 
ripustetut lavastajien tuunaamat koristeelliset 
sateenvarjot. Lavan taustalle oli taas ommel-
tu projisointiseinä valkoisista sateenvarjoista. 
Kuperaa, aaltoilevaa seinää vasten heijastettiin 
esityksiin sopivat kuvat ja videot merkillisellä 
optisella tvistillä.

Lavastus on oppiaine, jossa opiskelijat ovat 
saaneet tutustua, miten teatteriesityksiä lavaste-
taan, miten tila ja tarina otetaan suunnittelussa 
huomioon, miten miljööt vaihtuvat ja miten 
värit ja valot vaikuttavat kokonaisuuteen. Joulu-
juhlan lisäksi kursseilla on tehty pienoismalleja 
näytelmistä ja harjoiteltu perspektiivin käyttöä 
kaksiulotteisissa näyttämökuvissa. Kurssilla on 
piirretty, laveerattu, rakenneltu. Yhteistyötä 
tehtiin puheilmaisun tarinankerronnan kurssin 
kanssa. Lavastajat kehittivät puheilmaisun kurssi-
laisten tarinoihin visuaalisia pienoisnäyttämöitä. 
Sinebrychoffin museoon tehdyllä yhteisretkellä 
haettiin tarinoihin inspiraatiota. 

Lavastajien Kaupunginteatteri-vierailulla taas 
nähtiin, mitä kulissien takana tapahtuu. Teatte-
rimuseossa ihmeteltiin upeita pienoismalleja, 
historiallisia teatteripukuja ja päästiin itsekin 

interaktiivisesti kokeilemaan erilaisia tehosteita. 
Kurssilla syvennyttiin myös lavastuksen historiaan 
ja muuhun teoriaan, vaikka pääpaino kurssilla on 
ollut selkeästi konkreettisessa tekemisessä.

Kiitos tämän vuoden lavastuskurssilaiset mieli-
kuvituksen lennosta, älyllisestä tilan ja tarinan 
ymmärryksestä, kädentaidoista ja  upeasta sitou-
tumisesta vastuullisiin tehtäviin.

Aija Viita, lavastuksen opettaja

Lavastus

Joulujuhla. Kuva: Ukri Pulliainen.
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Kalliossa on 190 porrasta. 
190 porrasta Pengerkadulta ruokalaan, koulun ylimpään kerrokseen. Laskin ne heti ensimmäisenä koulu-
päivänä, seistessäni innokkaana loputtoman porrasjonon edessä.  

Lukioajan voi sijoittaa Kallion lukion rakennukseen, porrastaa eri kerroksiin. Pengerkatu, juuri ennen 
kiipeämisen alkua, on se hetki, kun näkee nimensä hyväksyttyjen opiskelijoiden listalla. Matka jatkuu 
aulaan, tervetulojuhlaan, toisen kerroksen opo-huoneeseen, jossa käydään itkemässä ensimmäisten 
kurssivalintojen mentyä pieleen, kohti kolmannen ja neljännen kerroksen luokkia, joiden numerot alkaa 
nyt toisella vuosikurssilla vähitellen oppia, ja viimeiseksi ruokalaan, kaiken huipulle. 

Tällä hetkellä seison portaalla numero 115, vain muutaman askeleen päässä viimeisestä kerroksesta. 
Kakkosina olemme kaiken keskellä. Ensimmäisen vuoden jännitys kaiken uutuudesta on jäänyt taakse, 
portaiden kiipeäminen tullut tutuksi. Kirjoitusstressi koputtaa välillä jo oveeni, mutta pidän sen visusti 
kiinni. Sinua ei tänne kaivata, anna meidän vielä hetki nauttia tästä viattoman vauhdikkaasta vapaudesta, 
askeleiden keveydestä, kun hyppii portaita ylös, alas.  

Nykyään “meidän koulusta” puhuessani tarkoitan tätä vanhaa kivirakennusta peruskouluni sijaan. Kallios-
ta on tullut minun kouluni, meidän koulumme. Meluisat käytävät, ahdas ruokala ja talvella liian kylmät, 
lähellä kesää liian kuumat luokkahuoneet tuntuvat tutuilta ja turvallisilta. Lähes jokapäiväiset päiväna-

vaukset ja se, että pääsee koulun kautta tekemään kaikkea taideproggiksista poliittisiin paneeleihin ja 
Kirjamessuista ulkomaanmatkoihin, tuntuvat välillä, kumma kyllä, täysin normaalilta. Näin sen kuuluukin 
olla. Totta kai tänään pääsee taas kuulemaan jonkun kirjoittamia runoja ja katsomaan tanssivia ihmisiä. 
Normaali koulupäivä, mitä huomenna? Välillä kuitenkin pysähdyn ajattelemaan, missä kaikessa olenkaan 
mukana. Mitä kaikkea koenkaan vain sen takia, että valitsin koulukseni tämän.  

Viidennen kerroksen ruokalassa abit ovat pukeutuneet mustiin, viettävät viimeistä ehtoollistaan. Viimeis-
tä ateriaa yhdessä ennen kuin kiipeävät katolle ja ponkaisevat lentoon kohti avaraa maailmaa. Lentävät 
pesästä jättäen taakseen Kallion turvalliset kiviseinät. Samaan aikaan me vasta pyörähtelemme koreina 
kehruuvalssin tahdissa kohti seuraavaa kerrosta. Syömme tikkareita kirjoitusten aikaan, piirrämme tule-
van abihupparin logoehdotuksia, tuomme Tukholmasta tuliaisiksi huonekasveja. 
Onneksi ylimpään kerrokseen on vielä matkaa. Matkaa viimeiseen ehtoolliseen, yo-stressiin, lakkien pää-
hän nostamiseen. Aikaa elää tässä rakennuksessa, näiden ihmisten kanssa. Onneksi hissiä ei saa käyttää 
luvatta. Lukiota ei voi pikakelata valmistumiseen, vaikka välillä, aamuherätysten ja kesken jäävien kurssien 
väleissä, haluaisikin.  
Onneksi. 

Kallion portaat: ensimmäisenä vuotena niitä säikähtää innostuneena, toisena niistä tulee arkipäivää, 
kolmantena huomaa, että ikuista kiipeämistä tulee ehkä jopa kaipaamaan.  

Ehkä ennakoiden kaipaan vähän jo nyt. Tämä kuitenkin on se elämä, jota tulen muistelemaan vuosikym-
menien päästä, kiivettyäni kaiken yli, keinutuolissa kiikkuessani.  
Ja me olemme keskellä sitä. 

Vilja Särelä

2. VUOSIKURSSI:

Kakkoset ja kolmoset halaamassa vastatulleita 
tervetulojuhlassa. Kuva: Ukri Pulliainen.

2928



30 31

 

Kevään 2019 Studia generalian aiheena oli köyhyys 
nyky-Suomessa. Saimme vieraiksemme mediatut-
kija Mervi Pantin, köyhyyttä tutkineen Anna-Maria 
Isolan ja entisen lapsiasiavaltuutetun Tuomas 
Kurttilan. Asiantuntijajoukkoamme haastattelivat 
Eeli Kettunen ja Elli Aro.

Studia generalian valmistelu alkoi tammikuun 
puolivälissä, kun luokkaan 45 saapui osin vanhoista 
tekijöistä, osin uusista kokelaista koostuva joukko. 
Aloitimme valmiiseen keskustelutilaisuuteen täh-
täävän prosessin nollasta. Ensimmäiset kokoukset 
kuluivat melko vapaamuotoisesti keskustellessa ja 
ideoidessa. Helmikuun alussa köyhyys, tasa-arvo 
ja nuoret alkoivat erottua rajattomien aiheiden 
joukosta muita kiinnostavampina.

Perehdyimme köyhyyden erilaisiin muotoihin, 
sen periytyvyyteen ja vaikutuksiin yksilön tule-
vaisuuden ja unelmien kannalta sekä köyhyyden 
näkymiseen mediassa ja taiteessa. Vaikka Studian 
raamit olivat valmiina, näkökulman tarkentaminen 
vei tuskastuttavan kauan. Useammin kuin kerran 

tuntui siltä, ettemme etene ollenkaan. Monessa 
kokouksessa käytiin aiheen ytimessä, ja melkein 
yhtä monessa se lipesi uudelleen otteesta. Siitä 
huolimatta  lounastarjottimen tasapainotteleminen 
luokkaan 45 ei koskaan tuntunut pakolta.

Viimeistään toukokuun ensimmäisenä perjantaina 
järjestetty tilaisuus osoitti, ettemme olleet pel-
kästään polkeneet paikallamme. Kun asiantuntijat 
lähtivät kulkemaan vastauksissaan samoja uria, 
joita olimme kevään aikana niin usein kulkeneet, 
oli pakko todeta, että olimme päässeet aiheeseen 
hyvin kiinni. 

Vaikka h-hetken lähestyessä saattoi tulla kiire 
ja viimeinen kokous saattoi venyä viiden tunnin 
pituiseksi, Studian tekeminen oli aina hauskaa. 
Koska opettajamme Monja Kataja on ollut mukana 
tasavertaisena yhtenä meistä, olemme saaneet 
ottaa tosissamme vastuuta Studian etenemisestä 
ja toisaalta pistää itsemme ja ajatuksemme likoon. 
Jokainen työryhmän jäsen on uhrannut aikaansa 
ja ajatuksiaan yhteisen projektiimme eteen kevään 
kiireiden aikana, ja parasta on ollut huomata, 
miten hyvällä työmoraalilla ja omiin ajatuksiin ja 
ryhmään luottamalla on mahdollista saada aikaan 
jotain näin valmista ja hienoa.

Auri Aromaa

Lavalla Anna-Maria Isola, Mervi Pantti, 
Tuomas Kurttila, Elli Aro ja Eeli Kettunen. Kuva: Ida HIillos.

Studia generaliaa 
 tekemässä  

Filosofian
 olympialaisissa
Kolme esseetä, kolme koulutusviikonloppua, kuusi 
päivää matkustamista ja valtavasti uusia kontakteja 
ympäri maailmaa. 

Talvella osallistuin Baltic Sea Philosophical Essay 
Event -kisaan, jonka kautta pääsin Suomen valmen-
nusryhmään filosofian olympialaisia varten. Meitä 
oli kahdeksan kakkosvuoden lukiolaista eri puolilta 
Suomea ja kahden valmentajan (helsinkiläisen Il-
marin ja meidän oman Ukrin) kanssa kävimme läpi 
filosofisten sitaattien tulkintaa, argumentaatiota ja 
hyvän esseen rakennetta. Niin ja kävimme me yh-
tenä viikonloppuna myös Tallinnassa, jossa koulu-
tuksen ohella tutustuimme toisiimme filosofoinnin 
ulkopuolellakin.

Meistä valmennusryhmäläisistä kaksi pääsi jatkoon 
ja niinhän siinä kävi, että minut valittiin toiseksi 
Suomen edustajaksi – reissu Roomaan toukokuun 
lopulla oli edessä. Itse kansainväliset filosofian 
olympialaiset kestivät neljä päivää, mutta minul-
ta matkaan meni puolitoista viikkoa. Junamatka 
Euroopan halki toisen ohjaajamme kanssa oli 
hauska, uuvuttava ja hieno. Joukkueemme toisen, 
lentäen saapuvan puolikkaan tapaaminen Rooman 
keskustassa olympialaisten ensimmäisenä päivänä 
tuntui koomiselta – toiset olivat lähteneet samana 
aamuna, kun itse koki jo rähjääntyneensä reissussa. 

Olympialaisissa tapahtui paljon: vierailimme Musei 
Capitolineissa ja Colosseumilla, teimme videon 
Leonardo Da Vincistä ja tietysti kisasimme kir-

joittamalla filosofiset esseet. Itselleni kuitenkin 
parhaana puolena jäi mieleen muihin tutustumi-
nen. Mahdollisuus tavata noin sata itseni ikäistä 
filosofiasta kiinnostunutta ihmistä maailman eri 
kolkista oli mahtavaa. Oman nimen ja maan ker-
tomisen jälkeen pystyi pitemmittä esittäytymisittä 
keskustelemaan demokratian tilasta ja vapaan 
tahdon olemassaolosta tai väittelemään klassisen 
liberalismin ja sosialismin välillä.

Suomi toi kisoista takaisin yhden mitalinkin, mutta 
ei tällä kertaa meille Kallioon. Onnittelut Tuo-
makselle pronssista! Tsemppiä seuraavan vuoden 
kisaajille, toivottavasti nähdään taas Kallio edustet-
tuna!

Adele Kotsalo

Filosofian olympialaisissa
Tuomas Ansio Tiirismaan 
lukiosta ja Adele Kotsala 
Kallion lukiosta. Kuva: 
Ukri Pulliainen. 

Kallion lukion väittelyjoukkue voitti tammikuussa Nuorten filosofiatapahtumassa järjestetyn 
Sokrates- väittelykilpailun tiukassa finaalissa Turun Klassillisen lyseon joukkueen. Joukkueessa väit-
telivät Eugenio Colaneri, Lassi Laakso, Elsa Kivimäki ja Liisa Kevin (sekä Saaga Sihvola). 

Kuvassa Lassi, Elsa ja Liisa voittajajoukkueen selvittyä. Kuva: Ukri Pulliainen. 
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Matkamme, ja koko kurssi, on ollut mieleenpai-
nuva. Ajatellessani kaikkea oppimaamme, nä-
kemäämme ja kokemaamme muistan erityisesti 
tietyn ylikuormituksen tunteen, josta kuitenkin 
huokuu tyytyväisyyttä – en olisi halunnut jättää 
mitään välistä. Historian tuntemukseni on epäi-
lemättä kasvanut, mutta uskon, että maailman 
ymmärrykseni on kohentunut vastaavasti. Olen 
kiitollinen kaikista kohtaamisista, mielenkiintoisista 
oppaista ja hetkistä muiden kurssilaisten kanssa 
sekä hankaluuksitta onnistuneesta matkasta. 

Kurssin kenties hedelmällisin anti on ollut se, että 
pystyn nyt yhdistämään kaikkea holokaustista 
oppimaani nykyajan ilmiöihin. Juuri siksi holo-
kaustista oppiminen on niin kiistattoman tärkeää. 
Ihminen ei ole 80 vuodessa kehittynyt jotenkin 
niin, että uusi holokaustin kaltainen kansanmur-
ha – suunniteltu ja teollisesti toteutettu – olisi 
mahdoton. Antisemitismi ei ole kadonnut mihin-
kään ja äärinationalistiset ja -oikeistolaiset aatteet 
ovat saaneet uutta jalansijaa niin Euroopassa 
kuin muuallakin. Samaan aikaan YK ei ole yltänyt 
toiminnassaan sille asetettuihin tavoitteisiin ja 
sääntöpohjainen maailmanjärjestys on suoran 
hyökkäyksen kohteena. Yhdysvallat on luopumassa 
virastaan maailmanpoliisina, eikä valtioiden keske-
näinen vertaisvalvonta ole toiminut käytännössä. 
Ihmisoikeuksia tai niiden yleismaailmallisuutta 

kyseenalaisestaan. Demokratiaan ja liberalismiin 
ei enää pyritä: sen sijaan halutaan vahvoja kansal-
lisvaltoita, joissa valtaväestön kulttuuri kukoistaa. 
Populistisessa retoriikassa on paljon samaa kuin 
Hitlerin puheissa: 30-luvulla Hitler nousi valtaan 
vetoamalla saksalaisten syvään tyytymättömyy-
teen taloudelliseen tilanteeseen syyttämällä maan 
kaoottista tilaa johtuvaksi Versaillesin rauhanso-
pimuksesta. Monimutkaisiin asioihin tarjotaan 
yksinkertaisia ratkaisuja. Syylliset yhteiskunnan 
epäreiluihin oloihin ovat edelleen vähemmistöjä 
– Hitlerille he olivat juutalaisia, tänä päivänä esim. 
maahanmuuttajia.

Yhtymäkohtia on siis pelottavan paljon. Seisoes-
sani keskellä Birkenauta saatoin vain ajatella, ettei 
tästä tarvitse ajaa kuin joitakin tunteja ja ollaan 
taas piikkilanka-aidalla rajatulla leirillä. Itseäni on 
ennen kaikkea alkanut pelottamaan yhteiskuntien 
sisäinen repeäminen: myötätunnon ja ymmärtä-
misen halun väheneminen naapuriaan kohtaan 
johtavat lopulta vihaan. Kurssin jälkeen voin sanoa, 
että vain kattavalla, kokonaisvaltaisella ja monikult-
tuurisella koulutuksella voimme edes yrittää estää 
yhteiskunnalisten epäkohtien kärjistymistä suora-
naiseen vihamielisyyteen yksittäisiä kansanryhmiä 
vastaan. Tieto ja sen levittäminen on tässä, kuten 
niin monessakin muussakin, on avain: tästä malli-
esimerkkinä meidän vierailemamme Auschwitzin 
valtionmuseo. 

Eeli Kettunen

(Teksti on ote syyslukukaudella HI7-kurssin 
aikana tehdystä oppimispäiväkirjasta. 

Kurssiin kuului sisältöjä myös äidinkielestä ja kirjal-
lisuudesta, ja se toteutettiin yhteistyössä Helsingin 

kuvataidelukion kanssa.)

Kallion lukion ja saksalaisen Gymnasium Riedber-
gin yhteistyöllä on jo monivuotiset perinteet. Sen 
tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat toistensa 
kulttuuriin ja kieleen ja kehittää heidän teatterillis-
ta osaamistaan. Tämä projekti on toteutunut joka 
toinen vuosi, ja siihen on valittu 2. ja 3. vuoden 
opiskelijoita - etusijalla ovat saksan lukijat, mutta 
jos tilaa on ollut, ovat myös muut voineet hakea 
mukaan projektiin.

Lokakuussa 2018 suomalaisopiskelijat viettivät viisi 
ikimuistoista päivää Frankfurtissa tehden teatteria 
yhdessä saksalaisryhmän kanssa, mutta kaupunki 
nähtävyyksineen tuli myös tutuksi. Kävimme myös 
yhtenä iltana teatterissa, maineikkaassa Schaus-
pielhaus Frankfurtissa. Toukokuussa 2019 saksa-
laisryhmä saapui vieraaksemme Kallion lukioon 
Suomeen. Viikko oli täynnä ohjelmaa, ja samalla 
oli hieman haikeutta ilmassa - projektissa alusta 
asti mukana ollut opettajalle Petra Rolkelle tämä 
kerta oli viimeinen, sillä hän oli jäämässä eläkkeelle 
kesän kynnyksellä. Ryhmän mukana Suomeen oli 
saapunut ensimmäistä kertaa myös frankfurtilaisen 
Gymnasium Riedbergin rehtori, Herr Kühnberger, 
ja Kyyry ry halusi muistaa mukana olleita saksalai-
sopettajia ja rehtoria erityisellä Kallion lukion kulta-
logokassilla teatteriprojektin esityksen ”Ist die Welt 
kaputt?”-yhteydessä. Kiitos Kyyrylle, lahja herätti 
ansaittua ihastusta!
 
Wir danken Dir, Petra, recht herzlich für die sehr 
schöne Zusammenarbeit und wünschen Dir alles 
Gute!

Hanna Saari, saksan opettaja

Opettajina projektissa ovat olleet Hanna Saari ja 
Annemari Untamala (teatteri) sekä 

saksalaisopettajat Petra Rolke, Alex Hanel ja 
Barbara Kallbach

Opintomatkan 
jälkeen  

Theater auf Deutsch –
Teatteria saksaksi

Kulttuurien 
kohtaamisia
Viisi kalliolaista sai marraskuussa mahdollisuuden 
lähteä viikoksi pimeyttä pakoon aurinkoiseen Mala-
gan Alhaurín de la torreen, Etelä-Espanjaan. 
Seitsemän vuotta jatkuneen Kallion lukion ja Hel-
singin kuvataidelukion yhteisprojekti toi kokemuk-
sia ja vahvoja ystävyyssuhteita jo ensi tapaamisesta 
alkaen. Yhteensä matkalle lähtijöitä oli 12 oppilasta 
ja kaksi huippua opettajaa! Sattumuksien ja on-
nistumisien kautta opimme Espanjan kulttuurista, 
taiteesta, kielestä sekä ystävyydestä enemmän kun 
olisimme voineet toivoa. 

Tutustuimme niin espanjalaisiin perinneruokiin 
kuin nuorten lempiruokapaikkoihin ja vohvelikah-
viloihin. Näimme flamencon uskomatonta taikaa 
ja saimme myös itse ohjaajan avustuksella kokeil-
la käsien liikehdintää sekä nopeita käännöksiä. 
Kävimme myös Malagassa sijaitsevassa taidekou-
lussa. Teimme oppilaiden kanssa work shoppeja, 
lounastimme ulkona ja vierailimme taidemuseois-
sa. Aikaa jäi myös historiallisiin kauniisiin rakennuk-
siin sekä vapaa-aikaan keskustassa. 

Viimeisenä päivänä piknikillä opetimme perinteistä 
ponileikkiä espanjalaisille. Innostuneiden kikatus-
ten keskellä jopa ujoimmatkin uskalsivat mukaan. 
Kun käänsi katseensa eteensä tai taakse, näki 
valtavat vuoret, avocado-, granaattiomena-,  ja ap-
pelsiinipuut sekä sinisen taivaan. Nauru kuului niin 
oppilaiden, opettajien kuin vanhempienkin suusta. 
Oli helppo hengittää ja hyvä olla. 

Viimeisillä kevään kouluviikoilla ystävyyskoulumme 
ystävät ovat tulleet Suomeen. Olemme saaneet 
tutustua toisiimme uudestaan sekä näyttää suoma-
laista kulttuuria juustoleivästä kansalliskirjastoon. 
Ehkei meillä ole niin aurinkoista kuin siellä, mutta 
nyt sydämemme hehkuvat lämpöä ja kuvagalle-
riamme hymyileviä kuvia, 
olé!

Emmi Krautsuk

Kuva: Monja Kataja

Saksalaisvieraat kultakasseineen. 
Kuva: Hanna Saari.

3332



34 35

"Harjoitukset ovat alkamassa. Yksi venyttelee 
nurkassa kerraten viime kerralla harjoitellut plasee-
raukset. Eräs tapailee stemmojaan nuotti kädessä 
stemmanauhat kuulokkeista soiden. Käydään kes-
kustelua vaatetuksesta. Ohjaaja huikkaa: "Eiköhän 
aloiteta jo." Ovi käy vielä kerran jos parikin, kun 
kiireisimmät juoksijat saapuvat maaliin, harjoi-
tuksiimme. "No ainakin oli hyvä lämppä." Seuraa 
paljon huitomista, kummallisia käsiliikkeitä, kat-
kenneita kohtauksen tynkiä. Seuraa paljon ohjeita, 
paljon palautetta ja paljon oivalluksia. "Jes, no just 
näin!" Tiedetään, että produktiivisuus ja hauskan-
pito eivät ole vastakohdat.

Me olimme niitä piireistä vähän ulkopuolisia tyyp-
pejä, jotka löysimme perheen toisistamme ja kodin 
musiikkiteatterista. Näin sai alkunsa Kallion lukion 
musateatteriensemble. Tajusimme, että tämän 
kaiken rakkauden tahdomme jakaa myös koko 
lukiollemme, mistä taas pinkosi into esiintymiseen. 
Olemmekin muutamaan kertaan jo valmistaneet 
musikaaliteemaisia aamunavauksia. Ymmärsimme, 

että ahkera teatterin, musiikin ja tanssin opiskelu 
on kantanut tulosta - voimme hyvin harjoitella 
musiikkiteatterin tekemistä keskenämme. 

Kai joku voisi miettiä, miten 20 oppilasta keskenään 
kasaa tällaisen kokonaisuuden. Yksinkertaistahan 
se on: yksi ohjaaja, joka kantaa päävastuun, johtaa 
ja tsemppaa;  yksi koreografi, jolla on tietotaitoa ja 
näkemystä;  tekniikan mieletön ihmetiimi ja koural-
linen timanttisia laulavia ja tanssivia näyttelijöitä. 
On uskomatonta, kuinka paljon tässä porukassa on 
luottamusta, rakkautta ja arvostusta toisia kohtaan. 
Jokainen arvostaa toistensa työtehtäviä, mutta 
näkee myös arvon omassa toiminnassaan. 

Todistakoon tämä sen, että pitää vain uskaltaa luot-
taa siihen, että tekemällä teatteria oppii tekemään 
teatteria. Tämä ensemble on mahdollisuus uudelle 
aivan mahtavalle alulle Kallion lukiossa. Rakkaus 
musateatteriin on jakamisen arvoista!"

Musiikkiteatteriensemble

Mikään ei ole täysin mutkatonta, eivätkä kaikki 
uudet opiskelun tavat sovi jokaiselle. Sähköiset 
kirjat ja muut materiaalit ovat luonnollisesti li-
sänneet tietokoneen ääressä istumista, ja joiden-
kin opiskelijoiden silmät ja selät ovat esittäneet 
vastalauseensa. Itse kuulun siihen joukkoon, joka 
lukee kurssikirjansa mieluummin ruudulta kuin 
paperilta, mutta sivujen kääntelyyn luottavia löytyy 
aina. Vaikka uusi opetussuunnitelma pelkistetään 
usein sähköisyyteen, on sen sisältö oikeasti paljon 
muutakin. 

Uuden opetussuunnitelman kantavana teemana 
ovat olleet monet niistä asioista, jotka Kalliossa on 
osattu jo pitkään. Tutut projektit, kuten jo vuosia 
Helsingin kirjamessuille ohjelmaa tuottanut Kir-
jaKallio tai jokavuotiset Studia Generalia –keskus-
telutilaisuudet ovat niissä mukana oleville opiske-
lijoille ilmiöpohjaista oppimista parhaimmillaan. 
Vaikka noita tavallisten lukiokurssien ulkopuolella 
olevia kokonaisuuksia ei aluksi edes mieltäisi 
ilmiöiksi, sellaisiksi ne ovat muodostuneet. Myös 
opetussuunnitelman yleinen henki tuntuu sopivan 
Kallioon ilman suurempaa vaivaa,  suunnitelmassa 
kun puhutaan siitä, että sen mukaisessa oppimis-
ympäristössä opiskelija saa “tilaa kuulua ja loistaa”. 
Kuulostaa tutulta. 

Kolmen vuoden jälkeen, kesäkuun ensimmäisenä, 
suuri osa vuosikurssistamme saa painaa valkolakit 
päähän ja jatkaa matkaa Porthaninkadulta kukin 
minnekin, taitaa opetussuunnitelma päästä viimein 
eroon uutuudenviehätyksestään. Onhan vieläkin 
uudempi opetussuunnitelma saamassa ensi-iltansa 
jo vuonna 2021.

Lotta Leikoski

Opetussuunnitelman äärellä

Rakkaudesta 
 musiikkiteatteriin

Kuva: Ukri Pulliainen

Kun vuonna 2016 aloitin lukion, uusi opetussuunni-
telma oli juuri astunut voimaan. Vuosikurssista -16 
tuli tahtomattaan koekaniineja uusien toimintata-
pojen ja -mallien edessä, ja harvalle opiskelijalle oli 
täysin selvää, mikä kaikki oli opetussuunnitelman 
vaihtuessa muuttunut. En usko kenenkään meis-
tä koskaan lukeneen 700-sivuista dokumenttia 
Helsingin lukioiden opetussuunnitelmasta, mutta 
alusta asti oli kuitenkin selvää, että muutoksia 
on tehty. Selvimmät muutokset aikaisempaan 
tulivat sähköisen opiskelun muodossa, mutta myös 
ilmiöpohjainen oppiminen saapui konkreettisesti 
lukio-opiskelijoiden elämään.

Ilmiökokonaisuudet lienevät edelleen enemmän 
tai vähemmän lämpimissä muistoissa jokaisella 
vuosikurssimme opiskelijalla. Siinä missä sähköinen 
opiskelu on terminä itsensä selittävä, ilmiöpohjais-
ta oppimista joutuu hetken hakemaan. Kaikenkat-
tava ja kaikkea johtava opetussuunnitelma kertoo, 
että ilmiöpohjaisen opiskelun kuuluisi “tarkastella 
aitoja, todellisen maailman ilmiöitä, jotka ovat 
aistein havaittavia ja koettavia”. Ykkösvuodelta 
tutut ilmiöiden aiheet kuten Lähi-itä tai yksilö ja 
yhteiskunta mahtuvat mainiosti tähän muottiin. 
Myös eri oppiaineiden yhteistyönä toteutettavat 
kurssit, kuten vaikka teatterin ja saksan saksankie-
linen teatteriproduktio tai historiaa ja äidinkieltä 
yhdistänyt holokaustia käsitellyt kurssikokonaisuus 
ovat ilmiöoppimista parhaimmillaan.

Sähköinen opiskelu oli joillekin tuttua ja monille 
uutta, mutta tuskin mikään osasi valmistaa meitä 
sähköiseen matematiikkaan. Yhtälöiden, paraa-
belien ja koordinaatistojen siirtäminen ruutupa-
perilta näppäimistölle aiheutti monissa kauhua 
aina ylioppilaskokeisiin asti. Tietokoneen buuttaus 
Abittia varten ja eri oppimisalustojen salaisuuksien 
selvittäminen vaativat oman aikansa. Käytännön 
ongelmiakin on. Monet kerrat luokissa on kirottu 
pistorasioiden puutetta tai laturin johdon lyhyyttä 
– Kalliota ei varsinaisesti ole suunniteltu 2010-lu-
vun opiskeluun. Sähköinen opiskelu on meidän 
opiskelijoiden onneksi tarkoittanut muutakin kuin 
läppärin raahaamista joka tunnille ja Geogebran 
ulkoa opettelua. Vaikka ongelmia on ollut, niistä on 
päästy yli. Itse koen kaiken olleen vaivan arvoista 
pelkästään jo sen takia, että esseiden käsin kirjoit-
taminen on historiaa.

Musikaalipäivänavauksessa Jenni Haapanen, 
Sofia Tuovila, Nicolas Frimodig, 

Mikaela Akkanen ja Saimi Kahri. 
Kuva: Saara Kailasalo.
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Kallion lukio on mukana toiselle asteelle ja kor-
keakouluihin suunnatussa Liikkuva opiskelu 
 -toiminnassa. Tähän liittyen torstaina 11.4. pidet-
tiin Kallion liikkuvan opiskelun kick start -päivän-
avaus. Tilaisuus avattiin repäisevästi mukana ole-
vien opettajien jumpatessa vimmatusti Eye of the 
Tiger -kappaleen tahdissa ja lietsoen yleisöksi tul-
leet opiskelijatkin tekemään haarahyppyjä. Päivän-
avauksessa julistettiin koulun aulassa sijaitseva 
Liikkuvan opiskelun välinelainaamo avatuksi sekä 
Kallion lukion Askelkisa 2019 alkaneeksi. Askelkisa 
käytiin RO-ryhmittäin niin, että kaikkien ryhmien 
opiskelijat ja ryhmänohjaajat pitivät kahden viikon 
ajan kirjaa omista askelmääristään. Ryhmän askel-
määrät laskettiin yhteen RO-tuokiolla keskiviikkona 
24.4. ja kisan voittaja julkistettiin päivänavauksessa 
torstaina 25.4. Lähes ylivoimaiseksi voittajaksi 
nousi ryhmä 18D (RO:na Ukri Pulliainen) 2 420 550 
askeleella. Kevään aikana koulun viereisellä hiek-
kakentällä nähtiin väli-, ruoka- ja hyppytunneilla 
iloista hyppynaruhyppelyä, frisbeenheittelyä sekä 
petankki- ja mölkkypelailua.

Sampo Harju, opinto-ohjaaja

Toimintakautena 2018-2019 Kallion lukion kuraat-
torina on työskennellyt Anni Mäntykivi ja psyko-
logina Mirja Färkkilä-Järvinen. Opiskelijat ovat 
löytäneet kuraattorin ja psykologin palvelut hyvin. 
Yksilötyössä opiskelijoiden kanssa on käsitelty 
muun muassa stressiin, opiskeluun ja ajankäyt-
töön, mielialaan, jännittämiseen, ystävyys-, perhe- 
ja seurustelusuhteisiin, identiteettiin ja erilaisiin 
elämänkriiseihin liittyviä aiheita.  
 
Yksilötyön lisäksi psykologi ja kuraattori ovat 
tehneet myös yhteisöllisellä tasolla opiskeluhuolto-
työtä. Toimimme koulun opiskeluhuoltoryhmässä 
asiantuntijoina. Opiskeluhuoltoryhmässä tehdään 
moniammatillista suunnittelutyötä opiskelijoiden 
hyvinvointiin liittyen. Näiden lisäksi kuraattori ja 
psykologi tekevät opiskelijoiden asioihin liittyvää 
yhteistyötä opettajien, huoltajien sekä koulun ulko-
puolisten tahojen kanssa.    
 
Olemme työssämme halunneet tukea opiskelijoi-
den hyvinvoinnin alueista erityisesti sosiaalista 
kiinnittymistä yhteisöön. Tavoitteenamme on suun-
nitella ja toteuttaa opiskelijalähtöistä työtä, jossa 
opiskelijoiden ääni ja osallisuus näkyvät. Olemme 
osallistuneet uusien opiskelijoiden ryhmäyttä-
mispäivään, tavanneet kaikki aloittavat ryhmät 
yksilöllisesti sekä järjestäneet erilaisia avoimia 
hyvinvointiryhmiä sekä osallistuneet tutoreiden 
koulutukseen. Syksyllä 2018 toiminut ”Tapaa uusia 
tyyppejä Kallion lukiossa” -ryhmä teki retken 
HAM:in freskotyöpajaan. Samalla saimme tutustua 
Astrid Lindgrenin sekä Gilbert & Georgen näytte-
lyihin. Hyvinvointiryhmien lisäksi olemme järjestä-
neet pienimuotoisia tapahtumia, kuten abikahvit 
ja ystävänpäivän viestiseinän. Abikahveilla keväällä 
kirjoittavat abiturientit pääsivät kahvien merkeissä 
jakamaan ajatuksiaan tulevista kirjoituksista. He 
saivat viime hetken vinkkejä sekä kokemuksen 
rentoutumisharjoituksesta. Keväällä 2019 uutena 
toimintana käynnistimme osin vertaistuellisen 
muualta muuttaneiden ja itsenäisesti asuvien 
ryhmän. 

Mirja Färkkilä-Järvinen, psykologi
Anni Mäntykivi, kuraattori

Liikkuvaa 
 opiskelua

Opiskeluhuollon 
uusia muotoja

Tutorointia

Opiskelijakunnan 
toimintaa
Opiskelijakunnan hallituksen vuoteen on mahtu-
nut monia onnistumisen hetkiä, iloisia muistoja 
ja uusia tuttavuuksia. Vuosi alkoi tapansa mukaan 
yleiskokouksella, jossa hallitukseen äänestettiin 
1. vuosikurssilta Tilda Lassila, Maria Myyryläinen, 
Taimi Pöyry ja Otso Reijonen; 2. vuosikurssilta 
Sera Erdoğan, Iida Luhtala, Linus Peltonen, Roope 
Pöllänen ja Pierati Salmi sekä 3. vuosikurssilta Onni 
Härkönen, Syksy Sikkilä ja Verde Ålander. Järjes-
täytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi 
valittiin Linus Peltonen ja varapuheenjohtajaksi Iida 
Luhtala. Sihteerin tehtäviä hoitamaan valittiin Tilda 
Lassila ja raha-asioista vastaamaan ”massipäällik-
kö” Verde Ålander. Päätimme myös perustaa tiedo-
tustiimin, johon on tänä vuonna kuulunut Roope 
Pöllänen, Pietari Salmi ja Syksy Sikkilä. Hallitus 
kokousti vuoden aikana vähintään kerran viikossa, 
eli asiaa on riittänyt!

Syyslukukaudella pääsimme suunnittelemaan kou-
lumme tulevaa remonttia sekä kirjoittamaan kan-
nanoton kouluaamujen myöhäistämistä vastaan. 
Kirjoituksemme pääsi Helsingin Sanomiin.

Ennen joululomaa opiskelijakunnan hallitus kutsui 
koulullemme esiintymään supersuositun Kalevau-
va.fi -bändin. Tarjoilimme myös pipareita ja glögiä 
joulukirkon jälkeen. 

Helmikuussa hallitus järjesti yhdessä Helsingin 
kuvataidelukion ja Sibelius-lukion kanssa jo perin-
teeksi muodostuneet Kolmen Suuren Bileet Glo-

riassa. Bileissä esiintyi huikeita bändejä jokaisesta 
kolmesta koulusta.

Keväämme oli vielä syksyäkin tapahtumarikkaampi 
ja kiireisempi. Teimme muun muassa vierailun Suo-
men toiseen ilmaisutaidon erityislukioon, Tampe-
reen Yhteiskoulun Lukioon, järjestimme koulullam-
me Eduskuntavarjovaalit sekä sodimme Helsingin 
kuvataidelukion kanssa perinteikkäästi vesiasein. 
Lukuvuoden päättymistä juhlimme Tervasaaressa 
yhdessä Helsingin kuvataidelukion, Sibelius-lukion 
ja koulujemme upeiden artistien kanssa piknikta-
pahtuman merkeissä. 

Tänä vuonna opiskelijakunnan hallitus on aktivoi-
tunut päivittäispolitiikan seuraamisessa ja ottanut 
kantaa koulutusta koskeviin muutoksiin. Osallis-
tuimme keväällä esimerkiksi Maksuton toinen aste 
-marssiin ja moniin muihin tapahtumiin ympäri 
vuoden. Yhdessä opettajiemme kanssa meillä on jo 
toista vuotta Plan-kummilapsi Boliviasta.
Kokonaisuudessaan tämä vuosi on ollut mahtava, 
aktiivinen ja täynnä vaikuttamisen paloa.

Linus Peltonen, hallituksen puheenjohtaja

Ystävänpäivän viestiseinä. 
Kuva: Mirja Färkkilä- Järvinen. Linus Peltonen opastamassa tulevia 

ykkösiä kesällä 2018. Kuva: Ukri Pulliainen.

Tutorit aloittivat uusien kalliolaisten tutustuttami-
sen uuteen lukioonsa jo kesäkuun opiskelijaksiot-
topäivänä. Uudet kalliolaiset saivat lukio-opiske-
lusta ja koulusta tietoa, vinkkejä ja opastusta heti 
lukiopaikan varmistuttua. 

Tiivis tutorointi alkoi elokuussa lukuvuoden alkaes-
sa. Tutorit tutustuivat uusiin ykkösvuosikurssilaisiin 
ja olivat mukana uusien opiskelijoiden kanssa 
ro-tuokioilla, käytävillä, ruokatunneilla, opo-tun-
neilla, ryhmäytymispäivänä ja yhteisissä ”kettu- 
tapaamisissa”.

Tutor-toiminnassa oli tänä lukuvuonna mukana 
kaksikymmentä tutoria, joista viisi abi-vuosikurs-
silta ja viisitoista kakkosvuosikurssilta. Tutorit ovat 
”tärkeimmän tehtävänsä” lisäksi myös vierailleet 
yläasteilla kertomassa ysiluokkalaisille Kallion luki-
osta ja opiskelusta Kalliossa. Koulun omat esittelyt 
ysiluokkalaisille ”avoimet ovet ” joulu-, tammi ja 
helmikuussa olivat myös tutoreille tärkeitä tapah-
tumia kertoa opiskelusta ja omista kokemuksistaan 
Kallion lukiossa.

Anu Laitinen, opinto-ohjaaja
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1.10.2017–30.9.2021
 
varsinaiset jäsenet
huoltajien edustajat: 
Krautsuk, Esa (pj); Oosi, Matti (varapj); Lakotieva, 
Marja; Miettinen Anne; Sipilä, Jarkko 
opettajakunnan edustajat: 
Karkamo, Tuomas; Untamala, Annemari
muun henkilökunnan edustaja: Erja Laine 
oppilaskunnan edustajat: Ålander, Verde ja Sloan., 
Elsi.
 
Varajäsenet (henkilökohtaiset): Niiranen, Toni; Tak-
kinen, Heikki; Sipilä, Tiina; Krautsuk, Raija; Kotsalo, 
Heikki; Pulliainen, Ukri; Rantamäki, Liisa; Niskanen, 
Marjo; Muilu Rosa; Coleneri, Eugenio
 
Syyslukukaudella kokoonnuttiin yhden kerran.  
Hyväksyttiin Kallion lukion toimintasuunnitelma 
ja tuntikehys lukuvuodeksi 2018–2019.  Annettiin 
lausunto työ- ja loma-ajoista lukuvuodeksi 2019– 
2020 ja päätettiin lukuvuoden 2019–2020 lauantai-
työpäivä ja sitä korvaava vapaapäivä.
 
Kevätlukukaudella kokoonnuttiin kaksi kertaa.  
Johtokunta hyväksyi vuoden 2019 talousarvion 
käyttösuunnitelman. Merkittiin tiedoksi lukuvuo-
den 2018–2019 toimintakertomus.
 
Lisäksi johtokuntaa on tiedotettu kouluun liittyvistä 
hankkeista ja tapahtumista.

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

Kallion yhteiskoulun ystävät ry eli tuttavallisemmin 
Kyyry perustettiin jo yksityiskouluaikana. Kannatus-
yhdistyksen jäseninä on opiskelijoiden vanhempia, 
opettajia ja entisiä opiskelijoita. KYYRY myöntää 
avustuksia opiskelijoiden esityksiin, kilpailujen 
palkintoihin, kansainväliseen yhteistyöhön liittyviin 
projekteihin ja vuosittaisiin stipendeihin.
 
Kyyryn toiminta jatkuu vahvana! Olemme mu-
kana suurimmassa osassa koululla järjestettäviä 
tapahtumia, missionamme jalkautua ja sitä kautta 
näkyä ja kuulua. Kyyryn ydintehtävä on hankkia 
varoja erikoislukion tarpeisiin, joihin ei ole erillistä 
budjettia. Tapahtumien tuotot menevät lyhentä-
mättöminä oppilaiden hyväksi, koska Kyyry toimii 
vapaaehtoisvoimin.
 
Kyyryn ideoiman, Kallion lukion logolla varustetun 
yo-lakin tarina jatkuu. Se on ensimmäinen koulun 
logolla varustettu ylioppilaslakki koko Suomessa, 
kotimaassa valmistettu ja opiskelijoiden toiveiden 
mukaisesti vegaaninen. Kyyryllä oli kunnia käydä 
luovuttamassa lakki presidentti Tarja Haloselle, 
joka on Kallion lukion kasvatteja. Lakkeja tilattiin 
toisena vuonna lähes sama määrä kuin ensimmäi-
sellä kerralla, ja vuosittain noin 120 uutta ylioppi-
lasta painaa lakin päähänsä. Lakkien tilauksen ja 
jakelun ovat hoitaneet opiskelijakunnan hallitus ja 
Kyyry yhdessä.
 
Toinen Kyyryn näkyvä tuote on kassi kultaisella 
logolla. Sen saa omakseen 50 €:lla Kyyryn toimin-
taa tukenut henkilö. Kyyryn Facebookissa on sarja 
”Kultakassi seikkailee”, ja kassi on ollut jo nyt nuo-
resta iästään huolimatta monissa mielenkiintoisissa 
paikoissa. Kyyryn Facebook-tili kannattaa ehdotto-
masti ottaa seurantaan. 
 
Puheenjohtajana on toiminut lukuvuonna 2018 
–2019 Kristiina Oikarinen. Yhdistyksen hallitukseen 
kuuluvat Eva Havo (opettajajäsen), Riikka Kaup-
pinen (sihteeri), Minna Kinnari, Emilia Lehtinen 
(opettajajäsen), Kaisa Niittynen (varapuheenjoh-
taja), Mikko Paartola, Katri Paavolainen, Minna 
Varpula  ja Sirkka-Liisa Vaulo (varainhoitaja).  

Kristiina Oikarinen, Kyyryn puheenjohtaja

Kallion lukion nykyinen 
rehtori Ari Mäkinen
ja tuleva rehtori Okko 
Saastamoinen.
Kuva: Ukri 
Pulliainen. 

 
V   Syksyllä 1919 koulu muutti Venäläisen 
hyväntekeväisyysyhdistyksen taloon osoitteeseen 
Itäinen Viertotie 39, jossa toiminta jatkui vuoteen 
1929.
 
VI   Kallion yhteiskoulu siirtyi 1929 omalle 
pohjalle Porthaninkatu 15:een.
 
VII   Koulun lisärakennus valmistui ja otettiin 
käyttöön syyslukukaudella 1957.
 
VIII   Kallion yhteiskoulu siirtyi Helsingin kau-
pungin omistukseen 1.8.1977 ja jatkaa toimintaan-
sa Kallion yläasteena ja Kallion lukiona.
 
IX   Kallion lukio ryhtyi noudattamaan ilmai-
sutaitopainotteista lukusuunnitelmaa syksystä 
1981. Hanketta oli ajanut pontevasti rehtori Armas 
Paavola professori Martti Ruudun tukemana.
 
X   Kallion lukio jäi yksin Porthaninkatu 
15:een Kallion yläasteen siirryttyä Aleksis Kiven 
kouluun syksystä 1982.
 
XI   Valtioneuvosto myönsi ilmaisutaidon 
erikoislukion oikeudet Kallion lukiolle 27.6.1985 
rehtori Armas Paavolan sitkeän, monivuotisen työn 
tuloksena.
 
XII   Opetusministeriö määräsi 11.4.1994 
Kallion lukiolle ilmaisupainotteiseen opetussuunni-
telmaan perustuvan erityisen tehtävän.

Historiaa 
Koulun perustaja Hanna Castrén 
avajaispuheessaan 1.9.1902.

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

Kyyryn vuosiKallion lukion 
johtokunta

Kallion 
 yhteiskoulusäätiö
Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Tomi 
Lindblom, muina hallituksen jäseninä Ari-Pekka 
Niemi, Elsa Saisio, Ari Mäkinen (varapuheenjohta-
ja), Marjatta Siljola ja Kati Sinkkonen. 
 
Hallitus on kokoontunut kerran vuosikokoukseen, 
jossa puheenjohtaja kertoi säätiön sijoitus- ja varal-
lisuustilanteen. Kokouksessa todettiin vuoden 2019 
Kallion ylioppilaille kouluneuvos Armas Paavolan 
rahaston tuotoista jaettavien stipendien määrä ja 
jakoperusteet.
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Aalto, Jari, FM, historia ja yhteiskuntaoppi, apulaisrehtori
Bodson, Alex, LitM, liikunta, terveystieto
Düssel Natalia, KM, erityisopetus
Harju, Matias, MuM, musiikki, äänitekniikka, 
virkavapaana 1.8.2017–31.7.2018, sijaisena Hanna 
Mansnerus-Kivimäki, MuM
Harju, Sampo, FM lukion lehtori, opinto-ohjaus
Havia, Jaana, FM, venäjä, ranska
Havo Eva, FL, kirjallinen ilmaisu
Jokinen, Risto, FM, fysiikka, matematiikka
Karkamo, Tuomas, FM, matematiikka
Kaseva Tuomas, HuK, media
Kataja, Monja, FM, äidinkieli ja kirjallisuus
Koivunen, Marjut, FM, ruotsi
Kokkonen-Lozano, Kirsi-Marja, FM, espanja
Kulmanen, Riitta, FM, äidinkieli ja kirjallisuus, media
Kähkönen, Heli, FM, ruotsi
Laitinen, Anu, TM, uskonto, psykologia, opinto-ohjaus

Laurila, Sari, FL, biologia, maantiede
Lehtinen, Emilia, FM, media
Liski Sanna-Riikka, TaM, teatteri
Meinander, Päivi, FM, englanti
Murumäki, Suvi-Tuuli, FM, 
puheilmaisu 1.11.2018–31.7.2019
Mäkilä, Ulla, FM, matematiikka, virkavapaana ajalla 
8.1.2018 – 31.7.2019, Niko Ahonen
Mäkinen, Mirva, LitM, tanssit. maist, tanssi
Niemi, Ari-Pekka, FM, äidinkieli ja kirjallisuus
Osola, Kaisa, VTM, puheilmaisu, media
Oulasvirta, Jaana, FM, puheilmaisu, eläkkeelle 1.11.2018
Pasula, Susanna, YM, media.äidinkieli ja kirjallisuus
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, virkavapaana 
1.8.2018 -31.7.2019, sijaisena Anu Blomberg
Untamala, Annemari, TaT, teatteri 
Valkeapää, Ville, FM, historia ja yhteiskuntaoppi
Vantola, Vilma, valotekniikka
Viita, Aija, TaM, kuvataide, lavastus 
Vuorio-Hellman, Irma, FM, uskonto, psykologia
Väntänen, Niina, FM, historia ja yhteiskuntaoppi

Rehtori

Opettajat

Mäkinen, Ari, FM

Kallion lukion henkilökunta 
ja opiskelijat

Kallion lukion henkilökuntaa  Helsingin Kirjamessuilla: Sari Laurila, Tuomas Karkamo, Susanna 
Pasula, Natalia Düssel, Sampo Harju ja Markus Sidoroff. Kuva: Sini Watiovaara.

Lukiosihteeri: Erja Laine
Terveydenhoitaja: Mari Koistinen
Lääkäri: Koulu- ja opiskelija-
terveydenhuollon lääkäri
Koulupsykologi: Mirja Färkkilä-
Järvinen
Koulukuraattori: Anni Mäntykivi
Kouluisäntä: Josi Heikkinen
Keittiöhenkilökunta: Marjo Niskanen 
ja Lin Liqing  
Kanslia-avustaja: Taissia Kinnunen

Muu henkilökunta

Kuva: Ukri Pulliainen

Opiskelijamäärät 1.6.2019

1 vsk. 154
2. vsk. 157
3. vsk. 150
4. vsk. 16
yhteensä 477

5.12.2018 valmistunut 
24 ylioppilasta

1.6.2020 valmistunut
109 ylioppilasta
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AINEVALINTAKORTTI 
 
 

OPPIAINE PAKOLLISET KURSSIT SYVENTÄVÄT JA SOVELTAVAT KURSSIT 

 
 

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, ÄI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

KIELET 
 

A-KIELI EN, RA, SA, VE, EA 1  2  3  4  5  6 7 8 9 10 11 
A-KIELI EN, RA, SA, VE, EA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
A-KIELI RU 1  2  3  4  5  6 7  8 
B1-KIELI RU 1  2  3  4  5 6  7  8 
B2-KIELI RA, SA 1 2 3 4 5 6 7 8 
B3-KIELI RA, SA, VE, IA, EA 1 2 3 4 5 6 7 8 
B3-KIELI RA, SA, VE, IA, EA 1 2 3 4 5 6 7 8 

 
MATEMATIIKKA 

 
PITKÄ, MAA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
LYHYT, MAB 1 2 3 4 5 6 7  8  9 

 
YMPÄRISTÖ-JA LUONNONTIETEELLISET AINEET 

 
BIOLOGIA, BI 1 2 3 4 5 6 
MAANTIEDE, GE 1 2 3 4 5 6 
FYSIIKKA, FY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
KEMIA, KE 1 2 3 4 5 

UUDEN OPSIN AINEVALINTAKORTTI 
 

 
 
OPPIAINE PAKOLLISET KURSSIT SYVENTÄVÄT JA SOVELTAVAT KURSSIT 

 
 
ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, ÄI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
KIELET 
 

A-KIELI EN, RA, SA, VE, EA 1  2  3  4  5  6 7 8 9 
A-KIELI EN, RA, SA, VE, EA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
A-KIELI RU 1  2  3  4  5  6 7  8 
B1-KIELI RU 1  2  3  4  5 6  7  8 
B2-KIELI RA, SA 1 2 3 4 5 6 7 8 
B3-KIELI RA, SA, VE, IA, EA 1 2 3 4 5 6 7 8 
B3-KIELI RA, SA, VE, IA, EA 1 2 3 4 5 6 7 8 

 
MATEMATIIKKA 

YHTEINEN OPINTOKOKONAISUUS 1 
LYHYT, MAB 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
PITKÄ, MAA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 
YMPÄRISTÖ-JA LUONNONTIETEET 
 

BIOLOGIA, BI 1 2 3 4 5 6 
MAANTIEDE, GE 1 2 3 4 5 
FYSIIKKA, FY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
KEMIA, KE 1 2 3 4 5 

KATSOMUSAINEET 

USKONTO/ET 
EV.LUT       /ORT       / ET   

 
 
 
1  2  3 4 5 6 7 

 
HUMANISTIS-YHTEISKUNNALISET TIETEET 
FILOSOFIA, FI 1 2 3 4 5 6 
PSYKOLOGIA, PS 1 2 3 4 5 6 7 
HISTORIA, HI 1 2 3 4 5 6 7 8 

FILOSOFIA, FI 1 2 3 4 5 6 YHTEISKUNTAOPPI, YH 1 2 3 4 5 6 

 
PSYKOLOGIA, PS 1 2 3 4 5 6 7 
HISTORIA, HI 1 2 3 4 5 6 7 8 
YHTEISKUNTAOPPI, YH 1 2 3 4 5 6 

 
USKONTO/ELÄMÄNKATSOMUSTIETO 
EV.LUT       /ORT       / ET   

 
1  2 3 4 5 6 

TERVEYSTIETO, TE 1 2 3 4 
MUSIIKKI, MU 1 2 3-4 5 6 7-8 9-10 10-11 
KUVATAIDE, KU 1 2 3 4 5 6 
LIIKUNTA, LI 1 2 3 4 5 8 9 
OPINTO-OHJAUS, OP 1 2 3 4 5 6 

 
ILMAISUTAITOAINEET 
(suoritettava lukion aikana vähintään 12 kurssia) 

 
KIRJALLINEN ILMAISU, KIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
MEDIA, ME 1 2 3 4 5 6 
PUHEILMAISU, PU 1 2 3 4 5 6 7 
TANSSI, TA 1 2 3 4 5 6 7 
TEATTERI, TEA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
VALO-JA ÄÄNITEKNIIKKA, VÄT 1 2 3 4 
LAVASTUS, LA 1 2 

 

 
 
 

VALITTUJA KURSSEJA YHTEENSÄ 
 

Saadakseen päättötodistuksen opiskelijan on suoritettava 75 kurssia, joista pakollisia tulee olla vähintään 
47, syventäviä 10 ja ilmaisutaitoaineita vähintään 12 kurssia. Valtioneuvoston asetuksen (955/2002) 8§:ssä 
sää- detystä pakollisten kurssien määrästä opiskelija voi vähentää kahdeksan kurssia. Lukion jokaisen 
oppiaineen pakollisista kursseista on kuitenkin suoritettava vähintään puolet. 

TERVEYSTIETO, TE 1 2 3 4 
 
TAITO-JA TAIDEAINEET 
LIIKUNTA, LI 1 2 3 4 5 8 9 
MUSIIKKI, MU 1 2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 
KUVATAIDE, KU 1 2 3 4 5 6 
 
OPINTO-OHJAUS, OP 1 2 3 4 5 6 
TEEMAOPINNOT 1 2 3 
 
ILMAISUTAITOAINEET (suoritettava lukion aikana vähintään 12 kurssia) 
 
KIRJALLINEN ILMAISU, KIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
LAVASTUS, LA 1 2 
MEDIA, ME 1 2 3 4 5 6 
PUHEILMAISU, PU 1 2 3 4 5 6 7 
TANSSI, TAN 1 2 3 4 5 6 7 
TEATTERI, TEA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
VALO-JA ÄÄNITEKNIIKKA, VÄT 1 2 3 4 

 
VALITTUJA KURSSEJA YHTEENSÄ 

 
Saadakseen päättötodistuksen opiskelijan on suoritettava 75 kurssia, joista pakollisia tulee olla vähintään 
47, syventäviä 10 ja ilmaisutaitoaineita vähintään 12 kurssia. Valtioneuvoston asetuksen (955/2002) 8§:ssä 
sää- detystä pakollisten kurssien määrästä opiskelija voi vähentää kahdeksan kurssia. Lukion jokaisen 
oppiaineen pakollisista kursseista on kuitenkin suoritettava vähintään puolet. 

Vanhan opsin tuntijako Uuden opsin tuntijako

sääde sääde
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AINE  TEKIJÄ  NIMI    KUSTANTAJA KURSSIT 

Äidinkieli  Karhumäki ym. Jukola: Tekstioppi, Kielikirja  Sanoma Pro 1-9 
ja kirjallisuus    ja kurssivihkot 1-6   
     
A-englanti Karapalo  Insights 1, 2, 3   Otava  1-3 
    Insights 4, 5, 6     4-6 
    Insights 7      7  
    Insights 8    Otava  8 
     
A-ruotsi  Koivunen … Inne 1-8 Finn Lectura    1-8 
     
B-ruotsi  Appel …  Precis 1-7/ ePrecis 1-7  Sanoma Pro 1-7 
     
A-saksa    Materiaali ilmoitetaan 
    kurssin alussa     1-3 
     Genau 4, 3, 6   SanomaPro 4-6 
    Genau 7-8     7-8 
    Materiaali opettajalta    10 
    Materiaali opettajalta    11 
     
B2-saksa    Magazin.de 5, 6, 7   Otava  4-6 
    Panorama Deutsch 7-8 
    Texte + Übungen   Otava  7-8 
    Materiaali opettajalta    10 
B3-saksa    Magazin 1, 2, 3   Otava  1-3
     
     
A-ranska    Escalier 2    SanomaPro 1-2 
    Voilà 4    Otava  3-4 
    AbiRanska   Otava  5 
    Escalier 4 uusi ops   SanomaPro 6-7 
    Systématique 
    (A-ranskan kielioppi)  Opetushallitus 1-8 
    
B2-ranska   Escalier 3 uusi ops   SanomaPro 1-3 
    Escalier 4 uusi ops   SanomaPro 4-8 
    
B3-ranska   Escalier 1    SanomaPro 1-3 
    Escalier 2    SanomaPro 4-5 
    Escalier 3    SanomaPro 6-7 
    Escalier 4 uusi ops   SanomaPro 8-9 
     
B3-venäjä   Ponjatno 1    FinnLectura 1-3 
    ilmoitetaan kurssin alussa    4-6 
     
A-espanja   ilmoitetaan kurssin alussa   
     
     
B3-espanja Kokkonen-Lozano iNos vemos! 1-3   Otava  1-3 
    González iDime! 2   Otava  4 
    ilmoitetaan kurssin alussa    5-6 
    González iDime! 3   Otava  7 
  Kokkonen-Lozano iDime! 4    Otava  8 
    ilmoitetaan kurssin alussa    10 

     
B3-italia    Bella Vista   WSOYpro  1-3 
    Espresso2     4-6 
    ilmoitetaan kurssin alussa    7-9  
   
Matematiikka   
MAY1  Etelämäki… Lukion yhteinen matematiikka  Edita  1
Matematiikka Heiskanen… Tekijä pitkä matematiikka  SanomaPro 2-13
pitkä oppimäärä   
    Kurssi 14 sovitaan kurssin alussa   14  
    Kaikki kurssit: MAOL-taulukot  Otava 
    
Matematiikka   Sovitaan kurssin alussa    2-9
lyhyt oppimäärä   
    Kaikki kurssit: MAOL-taulukot Otava 
    
Biologia       BIOS    WSOY  1-5
    
Maantiede   GEOS    WSOY  1-4
         
Fysiikka    Tabletkoulu   Tabletkoulu 1-3
    Sovitaan kurssin alussa    4-6
    Fysiikka    WSOYpro  7
    Kaikki kurssit: MAOL-taulukko Otava 
Kemia  Turpeenoja MOOLI (painos v. 2016 tai uudempi) Otava  1-5
    paperi tai digi oman valinnan mukaan 
    kaikki kurssit: MAOL-taulukot 
    (uusin painos)   Otava 
    
Uskonto      UE1 Tabletkoulu (uusi OPS)                      Tabletkoulu 1
    UE2 Tabletkoulu (uusi OPS)       Tabletkoulu 2
    UE 3 Tabletkoulu (uusi OPS)  Tabletkoulu 3
    UE3 Tabletkoulu (vanha OPS)  
    UE4 Kirja sovitaan kurssin alussa  
    UE5 Silta-sarja    Sanoma pro 5
    
Elämänkatsom.   Sovitaan kurssien alussa    1-6
    
Filosofia    Minerva 1 Johdatus filosofiseen 
    ajatteluun    Edita  1
    Minerva 2 Etiikka   Edita  2
    Sovitaan kurssin alussa  Edita  3
    Sovitaan kurssin alussa  Edita  4
    
Psykologia   PS 1-3-kurssit Tabletkoulu (uusi OPS) Tabletkoulu 1-3
    Mielen maailma 4, Tunteet ja motiivit… SanomaPro 4
    Mielen maailma 5, Persoonallisuus ja … SanomaPro 5
    Sosiaalipsykologia   SanomaPro 6
    
Historia    Sovitaan kurssin alussa    1-6
    
Yhteiskuntaoppi   Sovitaan kurssin alussa    1-4
    
Terveystieto   Te 1, Tabletkoulu, Terveyden perusteet 
    (LOPS 2016)   Tabletkoulu  1
    Te 2, Tabletkoulu, Ihminen, 
    ympäristö ja terveys (LOPS 2016) Tabletkoulu 2
    Te 3, Lukion Syke, Terveys ja tutkimus 
    (vanha LOPS),    Tabletkoulu
    Terveyttä tutkimassa (LOPS 2016) Edita/Tabletkoulu 3
  
    

Oppikirjatlukuvuonna2018−19

Abirekka. Kuva: Ukri Pulliainen.



46 47

Jäähyväiset.
Mitä lähempänä loppuviiva häämöttää, sitä useammin huomaan palaavani 16-vuotiaan, juuri lukion 
aloittaneen itseni ajatusmaailmaan: toiveisiini, pelkoihini ja käsityksiini tulevaisuudesta. Yllättävää, tai pi-
kemmin yllätyksetöntä, on se, kuinka vaikeaa on tunnistaa itseäni niistä muistoista, ajatuksista ja tunteis-
ta, jotka lukion alkuun liitän – niin erilaiselta maailma, elämä ja Kallio näyttävät kolme vuotta, 90 kurssia, 
kuusi ylioppilaskoetta ja lukematon määrä kohtaamisia ja kokemuksia vanhempana. 

Kallio ei ollut sitä, mitä luulin sen olevan. Kalliossa ei ollut täydellistä. Tai helppoa. Uusi ystäväpiiri ei muo-
dostunut hetkessä, ja tunsin olevani yksin. Kaiken säkenöivän talentin keskellä ei ollutkaan enää luokan 
lahjakkain. Tunsin itseni petetyksi ja harkitsin vakavissani lukion vaihtamista.  Nyt kuitenkin tiedän, että 
kaikista eniten olisin maksanut lähtemisestä, sillä muualla olisin näivettynyt: kääntynyt itseeni, tyytynyt 
tuttuun ja turvalliseen.

Kallion parhain anti piileekin juuri siinä, ettei aina ole helppoa, mukavaa tai odotuksenmukaista. Päinvas-
toin Kalliossa on ollut välillä (usemmiten) haastavaa, yllättävää, äärirajoille puskevaa, mukaavuusalueita 
ravistelevaa, jopa turhauttavaa. Kuitenkin se antaa enemmän kuin ottaa: se opettaa uudelleenasennoitu-
misen, joustavuuden ja nöyrtymisen korvaamattomia taitoja. Ennen kaikkea Kalliossa oppii värittämään 
laatikon kaikilla kynillä: olemaan oma itseänsä kokonaisvaltaisesti, hyödyntämään koko potentiaalinsa 
vailla ennakkokäsityksiä tai pelkoja. 

Omaa vuosikurssiani on puhuttanut paljon idea yhteishengestä: mitä se on ja kenelle. Varmaankin kaikki 
vuosikurssit käyvät samaa keskustelua, ja ehkei tarunhohtoista yhteishenkeä ole koskaan ollutkaan – 
ihminenhän tiedetysti viihtyy parhaiten suhteellisen pienissä piireissä ja kuppikuntia tulee muodostu-
maan aina. Se ei kuitenkaan ole tärkeää. Olennaista on se, että vaikka yhteisön kankaassa on aukkoja, me 
kollektiivisesti edustamme jotain suurempaa: olemme vastavoima. 

Lukioaikamme maailmassa ovat puhaltaneet taantumuksellisuuden tuulet. Viha ja valheet ovat nor-
malisoituneet. Ihmisarvosta ja -oikeuksista on tingitty. Uusia jakolinjoja on noussut: kuopattu on ajatus 
vastakkainasettelun jälkeisestä maailmasta. Lyhyesti kehitys tuntuu pysähtyneen – tai jopa kääntyneen 
väärään suuntaan. Ja kaiken keskellä Kallio: turvasatama maailman myrsykyistä, hyvän kupla, kunniot-
tamisen kulttuurin temppeli. Kun astuu puisista kaksoisovista sisään, tietää, että on saapunut paikkaan, 
jossa voi olla oma itsensä kokonaan ja kaikkinensa – tunne, jota monet meistä ennen Kalliota eivät ole 
välttämättä koskaan kokeneet. 

Kallio on niin henkilökohtaista kuin yhteiskunnallista – ainakin itselleni. Olen kasvanut, aikuistunut, saa-
nut syvyyttä ja väriä, kartuttanut tietoja ja taitoja. Kiitos siis kanssaopiskelijoilleni, joita ilman Kallio olisi 
tyhjä kuori. Kalliossa olen oppinut rakastamaan lukemista, väittelyä, kovaa työtä ja väärässä olemista. 
Näistä kiitos pyytteettömästi työlleen omistautuneille opettajile ja välittävälle henkilökunnalle. 

Kallio on maailman kipeästi kaipaama vastavoima, esimerkki, symboli, majakka. Tulevaisuuden kalliolaiset 
puolustakaa sitä! 

Eeli Kettunen

3. VUOSIKURSSI:

Kuva:Iida Reina
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   Haarlaa Tuomas Tapio
   Hintsa Matias Ilmari
   Holopainen Venla Marjatta
   Jaskari Mira Marianna
   Karjalainen Natalia Tuuli Pauliina
   Kella Hertta Aurora
   Kemppainen Sara Emilia
   Keski-Säntti Milla Ronja
   Kokko Helmi Helinä Marika
   Lappalainen Rauha Linnea
   Marttinen Sanni Aurora
   Meer Bella Eleanora
   Noponen Jonatan Marius Mikael
   Nortamo Oona Karoliina
   Paussu Minna Ellinoora
   Piipponen Juulia Aino Alexandra
   Rantanen Vilppu Uljas
   Riihiaho Lauri Kalle Sakari
   Suomalainen Emmi Kaarina
   Suuronen Wilma Urbanella
   Tallgren Vilja Matilda
   Tammisto Pihla Suvituuli
   Tapio Maija Helena

KALLION LUKION 
YLIOPPILASJUHLA                                                

5.12.2018 valmistuneet

Kallion lukion alasalissa
Porthaninkatu 15
00530 Helsinki

 5.12.2018
klo 14.00

Kuoron harjoittaminen: Markus Sidoroff
Musiikin harjoittaminen ja johto: Hanna Kivimäki 
Äänitekniikka: Emma Alppi ja Alli Paajanen
Valotekniikka: Siiri Nyman

KALLION LUKION 
YLIOPPILASJUHLA                                                 

Kulttuuritalossa
Sturenkatu 4
00510 Helsinki

 1.6.2019
klo 10.00

1.6.2019 valmistuneet

And  Susanna Marja-Leena
Aromaa Auri Iiris
Asamo Veera Emilia
Bäckström Meri Emilia
Colaneri Carlo Eugenio
Degerman Inka Maria Mikaela
El-Gendy Susan Samira
Enroth Lotta Liina
Friman Asta Ella Erika
Frimodig Nicolas Kristian
Gentz Sonja Linnea Christina 
Haapanen Jenni Marjaana
Hautanen Veeti Vihtori
Heiman Venla Julia Karolina
Heliö Marjuli Helena
Hiltunen Venla Suvituulia
Hirsimaa Mimosa Tuuli Ailikki
Hirvonen Bea Josefina 
Huhtamies Tilda Tuulikki
Härkönen  Onni Juhani
Hölttä Jenna Katariina
Ikonen  Jessica Sofia
Ilmarinen Jenni Katariina
Ilomäki Siiri Helmi Anttiina
Ilves Wilma Roosa Elina
Indrén  Olivia Ida Emiilia
Jokinen Reetta Katariina
Kahri Saimi Sanelma
Kaimio Sara Elli Sofia
Karo Lauri Vilhelm
Kekäle Iiris Kerttu Elisa
Kemppainen Kaisla Eerika
Kenttämies Maija Kanerva
Kettunen Eeli Otto Olavi 
Kettunen Jenna Matilda
Kevin Ellen Reetta Sofia
Kevin Liisa Helmi Orvokki
Kinnari Siiri Maria
Kivimäki Elsa Sofia
Kokkonen Ella Sofia Vilhelmiina
Kola Kasperi Kimmo Juhani
Kolehmainen Siina Peppiina
Korhonen Ida-Mari
Kuparinen Telma Saara Anneli
Kupila Sara Sohvi Sylvia
Kurki Nina Maria 
Könssi Jemina Katariina
Lakner Anna Elina
Lampela Saara Juulia
Lehtimäki Liina Marja Anneli
Lehtinen Julius Leo Aaroni
Leikoski Lotta Beda Amanda
Liikanen Johannes Maunu
Lindroos Anna Julia
Linna Aurora Katariina

LAKITETTAVAT SAAPUVAT

TERVETULOA
Rehtori Ari Mäkinen

KYLÄ VUOTTI UUTTA KUUTA 
 trad. sov. Kivimäki
 es. Kallion keikkaputki, 
 kamariorkesteri ja kuoro
  
YLIOPPILASTODISTUSTEN, 
LUKION PÄÄTTÖTODISTUSTEN 
JA LUKIODIPLOMIEN JAKAMINEN

YLIOPPILAAKSI JULISTAMINEN

GAUDEAMUS  IGITUR 
 yhteislaulu
 säestys kamariorkesteri

REHTORIN PUHE UUSILLE YLIOPPILAILLE

YLIOPPILAIDEN MUSIIKKIESITYS
 säv. Noponen
 san. ja sov. Lappalainen/
 Noponen/Nortamo 
 es. Linnea Lappalainen, 
 Jonatan Noponen ja Oona Nortamo

STIPENDIEN JAKAMINEN
 
YLIOPPILAAN PUHE
Ylioppilas Pihla Tammisto
 
MAAMME
 yhteislaulu
 säestys kamariorkesteri

YLIOPPILAAT POISTUVAT

Kallion lukion yo-lakki. 
Kuva: Sampsa Sihvola.

Ylioppilasjuhlat

Valotekniikka: Riina Mäkinen
Yhteislaulujen säestys: Kallion kamariorkesteri
Musiikin valmennus ja johto: Hanna Mansnerus-Kivimäki 

LAKITETTAVAT SAAPUVAT
 SUVIVIRSI
                                         
KATSAUS PÄÄTTYNEESEEN LUKUVUOTEEN
          Rehtori Ari Mäkinen
 
SCHOTTISCHE KERLOU
 Säv. C.Stewart, sov. E. Järvelä
 Esittää Kallion kamariorkesteri
 
YLIOPPILASTODISTUSTEN, 
LUKION PÄÄTTÖTODISTUSTEN 
JA LUKIODIPLOMIEN JAKAMINEN
 Rehtori Ari Mäkinen
 
YLIOPPILAAKSI JULISTAMINEN
GAUDEAMUS IGITUR
 
REHTORIN PUHE UUSILLE YLIOPPILAILLE
 
LÄHTÖ
 Säv. ja san. J. Lehti, sov. H. Kivimäki, 
 osin säv. ja san. J. Linkola, J. Virtanen, A.   
 Linna, V. Lahdentausta, A. Nsambu, S.   
 Gentz, S. Tuovila, H. Kivimäki.
 Esittävät ylioppilaat Nicolas Frimodig,   
 Sonja Gentsz, Saimi Kahri, Jemina 
 Könssi, Saara Lampela,  Aurora Linna,   
 Sofia Mäenalanen, Alen Nsambu, Iina 
 Nyländen, Aino Ojala, Amanda Pesonen,   
 Amanda Rodriguez, Valma Sipilä, Siru   
 Summanen ja Verde Ålander ja Kallion   
 kamariorkesteri.

RIEMUYLIOPPILAAN PUHEENVUORO
 Airi Kannisto
 
STIPENDIEN JAKAMINEN 
 rehtori Ari Mäkinen ja 
 apulaisrehtori Jari Aalto

YLIOPPILAAN PUHE
 Ida-Mari Korhonen
MAAMME
YLIOPPILAAT POISTUVAT 

Lipsanen Anni Siiri Elina
Maaranen Elsa-Maria Emilia
Malinen Elli Matilda
Manninen Sohvi Elisa
Matinpuro Siiri Emilia
Miettinen Iiris Linnea
Miettinen Saana Emilia
Mojaeva  Anzela
Mussalo Anna Emilia
Muukkonen Kia Marjukka
Myllymäki Riina Annina
Mäenalanen Sofia Katariina
Niittynen Iiris Sirkka Astrid
Nsambu Alen Alfonso Olavi                            
Nybondas Molly Johanna Elisabeth
Nylund Rosa Amanda
Nyländen Iina Linnea
Nyman Siiri Kirsikka                       
Ojajärvi Lotta
Ojala Aino Tuuli Sofia
Ott Saana
Paulasaari Vilma Maria Sofia
Perkinen Elisa Irene
Pesonen Amanda Ottilia
Pitkänen Iida Emilia
Rantala Iris
Rautiainen Jella Jadina Annika
Reima Sara Erika
Rodriques Amanda Marja Karina
Räikkönen Arttu Aleksi
Röyttä Erika Aleksandra
Saari Emilia Lyydia Katariina
Sarsila Viela Angelina
Seppälä Salla Esteri
Sihvola Saaga Lilli Tuulikki
Sikkilä Syksy Aino Elina
Sipilä Valma Ilmi Adalmiina
Sola Tuuli Katri Susanna
Soosalu Ivi Aino Martta
Summanen Siru Helmi Priita
Taattola Tiia-Maria
TalviOja Eveliina Hanna Inkeri
Tapio Martta Meri Tuulia
Terho Karoliina Elisabeth
Tihilä Venla Inkeri
Valjakka Johanna Maria Amanda
Valkeinen Virpi Vilhelmiina
Vesa Fanni Saimi Aleksandra
Wikström Nia Elisa
Vilkki Marie Viivi
Willman Oona Ingeborg
Virmavirta Myrsky-Inkeri
Vuorinen Julia Katariina
Ålander Veera Verde Victoria
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Syksyn 2018 lakkiaisissa jaetut stipendit 
 
Kallion yhteiskoulun säätiö on lahjoittanut kouluneuvos 
Armas Paavolan stipendirahastosta stipendit seuraavil-
le ylioppilaille: 
Holopainen Venla: monipuoliset vieraan kielen opinnot 
Piipponen Julia: monipuoliset vieraan kielen opinnot 
Noponen Jonatan: taiteelliset ansiot 
Karjalainen Natalia: menestyminen kirjallisen ilmaisun 
opinnoissa 
Tallgren Vilja: monipuoliset kieliopinnot ja tanssi 
Rantanen Vilppu: taiteelliset ansiot 
Riihiaho Lauri: menestyminen teatterin opinnoissa

Kallion yhteiskoulun ystävät KYYRY ry on lahjoittanut 
stipendit seuraaville ylioppilaille:
Riihiaho Lauri: Kallion hengen vaaliminen 
Tammisto Pihla: menestyminen lukio-opinnoissa sekä 
menestyminen maantiedon ylioppilaskirjoituksissa 

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu on lahjoittanut 
stipendin seuraavalle ylioppilaalle:
Suuronen Wilma: menestyminen teatterin opinnoissa 

Helsingin Kirjamessut on lahjoittanut stipendin seuraa-
valle ylioppilaalle: 
Tammisto Pihla: menestyminen kirjallisen ilmaisun 
opinnoissa

Svenska nu (Ingmar Bergman säätiö) on lahjoittanut 
stipendin seuraavalle ylioppilaalle: 
Rantanen Vilppu: menestyminen ruotsin opinnoissa 

 
 

Kevään 2019 lakkiaisissa jaetut stipendit 

Kallion yhteiskoulun säätiö on lahjoittanut kouluneuvos 
Armas Paavolan stipendirahastosta stipendit seuraavil-
le ylioppilaille: 
Heliö Marjuli: monipuoliset kieliopinnot
Hirsimaa Mimosa: monipuoliset kieliopinnot
Hiltunen Venla: monipuoliset kieliopinnot
Huhtamies Tilda: monipuoliset kieliopinnot
Hölttä Jenna: monipuoliset kieliopinnot
Ilomäki Siiri: monipuoliset kieliopinnot
Jokinen Reetta: monipuoliset kieliopinnot
Kevin Ellen: monipuoliset kieliopinnot 
Mojaeva Anzela: monipuoliset kieliopinnot
Vesa Fanni: monipuoliset kieliopinnot
Wikström Naya: monipuoliset kieliopinnot 

Taattola Tiia-Maria: monipuoliset kieliopinnot

Miettinen Iiris: monipuoliset kieliopinnot, menestymi-
nen tanssin opinnoissa
Tihilä Venla: monipuoliset kieliopinnot, erinomainen 
lukiodiplomi

Kevin Liisa: menestyminen kuvataiteen opinnoissa
Hautanen Veeti: menestyminen median opinnoissa
Heiman Venla: menestyminen kirjallisen ilmaisun opin-
noissa
Korhonen Ida-Mari: menestyminen puheilmaisun opin-
noissa
Manninen Sohvi: menestyminen teatterin opinnoissa
Nsambu Alen: menestyminen tanssin opinnoissa
Ojala Aino: menestyminen musiikin opinnoissa
Virmavirta Myrsky: menestyminen teatterin opinnoissa 

Härkönen Onni: taiteen ja yhteisöllisyyden edistäminen
Sihvola Saaga: monipuolinen taiteellinen työ

Karo Lauri: erinomainen lukiodiplomi
Kettunen Eeli: erinomainen lukiodiplomi
Mäenalainen Sofia: erinomainen lukiodiplomi
Rodriguez Amanda: erinomainen lukiodiplomi

Kallion yhteiskoulun säätiö ja Kirjamessut ovat lahjoit-
taneet stipendin seuraavalle ylioppilaalle:
Leikoski Lotta: menestyminen median ja puhetaidon 
opinnoissa

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu on lahjoittanut 
stipendin seuraavalle ylioppilaalle:
Kasperi Kola: menestyminen teatterin opinnoissa

Kallion yhteiskoulun ystävät KYYRY ry on lahjoittanut 
stipendit seuraaville ylioppilaille:
Friman Asta: ahkera työ opinnoissa menestymiseksi
Kemppainen Kaisla: ahkera työ opinnoissa menestymi-
seksi
Kenttämies Maija: ahkera työ opinnoissa menestymiseksi
Kokkonen Ella: ahkera työ opinnoissa menestymiseksi
Mussalo Emilia: ahkera työ opinnoissa menestymiseksi
Paulasaari Vilma: ahkera työ opinnoissa menestymiseksi
Valjakka Johanna: ahkera työ opinnoissa menestymiseksi

Gentz Sonja: ahkera ja yhteishenkeä rakentava taiteelli-
nen työ
Kola Kasperi: ahkera ja yhteishenkeä rakentava taiteelli-
nen työ

Kivimäki Elsa: monipuolisuus lukio-opinnoissa

Helsingin Kirjamessut on lahjoittanut stipendit seuraa-
ville ylioppilaille (Lahjoittajat Helsingin Kirjamessut, 
Käpylän kirjastoyhdistys, Card Plus, Lasten ja nuorten 
säätiö):
Heliö Marjuli: toiminta KirjaKalliossa
Härkönen Onni: toiminta KirjaKalliossa

Lampela Saara: toiminta KirjaKalliossa
Manninen Sohvi: toiminta KirjaKalliossa 
Miettinen Iiris: toiminta KirjaKalliossa 
Ålander Verde: toiminta KirjaKalliossa

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut on myöntänyt 
menestymisestä yhteiskuntaopin yo-kokeessa stipendin 
seuraavalle ylioppilaalle:
Kupila Sohvi 

ABB on myöntänyt menestymisestä fysiikan yo-kirjoi-
tuksissa stipendin seuraavalle ylioppilaalle:
Paulasaari Vilma 

Hakaniemen Lions-klubi on myöntänyt stipendin seu-
raavalle ylioppilaalle:
Verde Ålander: yhteisöllisyys

Riemuylioppilaat ovat myöntäneet stipendin seuraaval-
le ylioppilaalle:
Virmavirta Myrsky: Kyky ja halu kannustaa muita opiske-
lijoita  

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö on myöntänyt 
stipendin seuraavalle ylioppilaalle: 
Jenna Hölttä: erinomainen menestys pitkän matematii-
kan yo-kirjoituksissa

Suomen ortodoksinen kirkko on myöntänyt stipendin 
seuraavalle ylioppilaalle: 
Eugenio Colaneri: erinomaisesta menestyksestä ortodok-
siuskonnon yo-kokeessa

Muut palkinnot

Long play lahjoittaa vuositilauksen seuraaville ylioppi-
laille:
Kettunen Eeli: menestyminen äidinkielen ja kirjallisuu-
den opinnoissa
Leikoski Lotta: menestyminen äidinkielen ja kirjallisuu-
den opinnoissa

Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat (FETO 
ry.) ja Niin&Näin -kustannus lahjoittavat vuosikertatila-
uksen ja kirjapalkinnon seuraaville ylioppilaille:
Kevin Liisa: menestyminen filosofian ylioppilaskokeessa
Miettinen Iiris: menestyminen elämänkatsomustiedon 
ylioppilaskokeessa

Sverigekontakt i Finland rf, Schildts & Söderströms, 
Svenska Kulturfonden lahjoittaa kirjapalkintoja seuraa-
ville ylioppilaille:
GentzSonja 
Miettinen Iiris

Biologian opettajat lahjoittavat kirjapalkinnon me-
nestymisestä biologian yo-kirjoituksissa seuraaville 
ylioppilaille:

Hölttä Jenna
Mussalo Emilia

Maantieteen opettajat lahjoittavat kirjapalkinnon me-
nestymisestä maantiedon ylioppilaskokeessa seuraa-
valle ylioppilaalle:
Friman Asta 

Ranskan Suomen suurlähetystö kutsuu juhlalliseen 
palkitsemistilaisuuteen kesäkuun alussa seuraavat 
yo-kokeessa erinomaisesti menestyneet ylioppilaat:
Kevin Ellen
Miettinen Iiris 

KirjaKallio lahjoittaa kirjalahjakortin menestymisestä 
kirjallisen ilmaisun opinnoissa seuraaville ylioppilaille:
Sarsila Viola 
Valjakka Johanna

Lidl Suomi haluaa kannustaa lukiolaisia saksanopiske-
luun jakamalla saksanopinnoissa menestyneelle opis-
kelijalle 50 euron lahjakortin. Tänä vuonna lahjakortin 
saajaksi on valittu ensimmäisen vuosikurssin pitkän 
saksan opiskelija 
Eevi Gustafsson (18C).

Kemia-lehden vuosikerta lahjoitetaan seuraaville opis-
kelijoille:
Sanni Ainasvuori 17A
Emma Alppi 18B
Dagmar Ilonoja 18A
Sofia Kiirla 17A
Alisa Oksalahti 17D
Laura Oosi 17C
Iiris Sydänmäki 17E
Noa Yliluoma 17A

Uusiouutiset -lehden vuosikerta lahjoitetaan seuraaval-
le opiskelijalle:  
Riikka Palosuo 18B 

FETO lahjoittaa filosofiaolympialaisissa edustamisesta 
kirjapalkinnon seuraavalle opiskelijalle: 
Adele Kotsalo

Arvostetun kansainvälisen saksan kielidiplomin suoritti 
Kallion lukiosta lukuvuonna 2018 - 2019 viisi opiskeli-
jaa. Tämän diplomin suorittaneet saavat opiskeluoikeu-
den saksankielisten maiden yliopistoihin ja korkea-
kouluihin. Diplomin suorittivat seuraavat ylioppilaat ja 
opiskelijat:
Huovila Hertta
Hölttä Jenna
Kontio Liisi
Korhonen Ida-Mari
Rantala Iris
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Ilmoitusasioita

Kevään 2020
ylioppilaskirjoitukset

ti 10.3. äidinkieli (suomi ja ruotsi), 
lukutaidon koe
suomi/ruotsi toisena kielenä -koe

to 12.3. äidinkieli (suomi ja ruotsi), 
kirjoitustaidon koe

pe 13.3. vieras kieli, lyhyt oppimäärä
englanti
ranska
espanja
saksa
venäjä
italia
portugali
latina
saame

ma 16.3. toinen kotimainen kieli, 
pitkä ja keskipitkä oppimäärä

ke 18.3. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä

pe 20.3. vieras kieli, pitkä oppimäärä
englanti
ranska
espanja
saksa
venäjä

ma 23.3. saamen äidinkielen koe

ti 24.3. uskonto, elämänkatsomustieto, 
yhteiskuntaoppi, kemia,
maantiede, terveystieto

to 26.3. psykologia, filosofia, historia, 
fysiikka, biologia

Syksyn 2019 
ylioppilaskirjoitukset

ma 16.9. vieras kieli, lyhyt oppimäärä
englanti
ranska
espanja
saksa
venäjä
italia
portugali
latina
saame

ke 18.9. äidinkieli (suomi ja ruotsi), lukutaidon koe

pe 20.9. vieras kieli, pitkä oppimäärä
englanti
ranska
espanja
saksa
venäjä

ma 23.9. saamen äidinkielen koe

ti 24.9. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä

to 26.9. psykologia, filosofia, historia, 
fysiikka, biologia

pe 27.9. toinen kotimainen kieli, 
pitkä ja keskipitkä oppimäärä

ti 1.10. äidinkieli (suomi ja ruotsi), 
kirjoitustaidon koe
suomi/ruotsi toisena kielenä -koe

to 3.10. uskonto, elämänkatsomustieto, 
yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto

Kuva: Emilia Lehtinen

Lukuvuoden 2019–2020 
lukukaudet, lomat ja jaksot
Syyslukukausi 8.8.–20.12.2019
Kevätlukukausi 7.1.–30.5.2020

Jaksot
1. jakso to 8.8.2019–pe 27.9.2019 
2. jakso ma 30.9.2019–ti 26.11.2019
3. jakso ke 27.11.2019–ti 4.2.2020
4. jakso ke 5.2.2020–to 2.4.2020
5. jakso pe 3.4.2020–la 30.5.2020

Uusi lukuvuosi alkaa torstaina 8.8.2019 vanhoilla 
opiskelijoilla klo 10.00, uusilla opiskelijoilla klo 12. 

Syksyn ensimmäinen ylimääräinen koe on 
keskiviikkona 21.8. klo 16.30–19.30.

Kesä
Kesän ylimääräinen koe on 6.6. klo 10.
Lukiosihteeri on vuosilomalla 24.6. – 28.7.2019.
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KALLION LUKIO
Porthaninkatu 15, 00530 Helsinki

www.kallil.edu.hel.fi
kanslia: 

09-310 84426
rehtori:

09-310 84425


