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Rehtorin terveiset
Vuosi sitten päätin lukuvuosikatsaukseni kap-
paleeseen, jonka ensimmäinen lause oli: Ensi 
lukuvuotena edessämme on paljon muutoksia. 
Ajattelin, että opetussuunnitelmatyö ja väistöti-
loihin siirtyminen asettaisivat lukuvuodelle ja toi-
minnallemme haasteita, mutta keväällä olisimme 
asettuneet uusiin tiloihin ja lukuvuosi huipentuisi 
Savoy-teatterissa esitettävään musikaaliimme. 
Kaikki ei kuitenkaan mennytkään aivan niin.  

Lukuvuosi saatiin elokuussa käyntiin rutiinilla. 
Uudet ykköset tulivat taloon, ja heidät toivotettiin 
tervetulleiksi tervetulojuhlassa; taide tuli heihin 
ja heistä tuli kalliolaisia. Syksyn yo-kirjoitukset jär-
jestettiin ja niissä pärjättiin totutusti kiitettävästi. 
Taideaineiden produktiot tuottivat useita upeita 
esityksiä ja elämyksiä, ja syksyn suurimmasta 
ponnistuksesta, Kirjamessuistakin, tuli jälleen ylis-
täviä kiitoksia. Alkunsa sai myös työ Kallion lukion 
oman ilmastosopimuksen laatimiseksi.  
 
Lukukauden lähestyessä loppua koululle saapui-
vat muuttolaatikot ja siirtyminen väistötiloihin 
alkoi konkretisoitua. Syksyn ylioppilasjuhlat 
vietettiin vielä normaalisti, mutta niiden jälkeen 
koulu alkoi kiihtyvällä tahdilla siirtyä muutto-
laatikoihin ja pakkausmuoviin. Samaan aikaan 
alkoi tihkua tietoa Kiinassa alkunsa saaneesta ja 
maailmalle leviävästä viruksesta.  
 
Joulujuhlan ja piirileikkien jälkeen Porthanin-
kadun koulurakennus jätettiin haikein mielin 
muuttomiehille tyhjennettäväksi ja kauan 
kaivattua peruskorjausta odottamaan. Muuttoa 
Lehtikuusentielle jäätiin odottamaan epäilevissä 
tunnelmissa, kun oli selvinnyt, että liikuntasa-
liin rakennettavan esitystilan rakentaminen ei 
ollutkaan edennyt sovitusti, vaan työt päästäisiin 
aloittamaan vasta vuodenvaihteen jälkeen. 
 
Lomien jälkeen koulutyö alkoi Lehtikuusentiellä. 
Alku meni paikkoja ja Pengerkadulle kuljettavaa 
“kolmosen sporaa” etsiessä. Opettajien ja opiske-
lijoiden yhteistyön tuloksena tilanne alkoi asettua 
normaaliksi hyvinkin pian - lukuun ottamatta 
sitä, että puuttuvien esitystilojen vuoksi musikaa-
lia harjoiteltiin milloin ruokalassa, milloin sään 
salliessa ulkona. Tähtäin siirtyi lähestyviin yliop-

pilaskirjoituksiin, musikaaliin ja Kallion lukion 
ensimmäiseen julkaistavaan kirjaan. Uutiset 
maailmalla leviävästä viruksesta alkoivat vaikut-
tamaan huolestuttavilta, ja jokaisen viikonlopun 
aikana ilmestyi jotain, mihin koulullakin piti olla 
valmis reagoimaan. 
 
Kallion ilmastosopimus julkistettiin helmikuun 
alussa, ja talviloman jälkeen ensi-iltansa sai Kult-
tuurikeskus Caisan kanssa yhteistyössä toteutettu 
tanssin produktio -30%. Heti sen esitysten jälkeen 
julkaistiin kirjamme Sankaritarinoita nuorilta 
nuorille. Ylioppilaskokeetkin saatiin keväällä aloi-
tettua. Perjantaina 13.3. YTL:stä saapui kuitenkin 
viesti, joka konkretisoi kaiken tekemisen taustalla 
olleen uhan: seuraavan kahden viikon ylioppilas-
kokeet siirrettiin järjestettäväksi seuraavan viikon 
aikana. Viikonlopun aikana oli tehtävä päätös, että 
koko koulun opetus oli siirrettävä etäopetukseen, 
jotta ylioppilaskirjoitukset ja niiden valvonta 
saatiin turvattua. Etäopetuksen piti kestää viikon. 
Kuitenkin sen viikon aikana Valtioneuvosto julisti 
Suomeen poikkeustilan, minkä seurauksena 
etäopetus onkin kestänyt koko loppulukuvuoden. 
Opetus on täytynyt miettiä täysin uudella tavalla, 
kansainvälinen yhteistyö ja musikaali perua, 
ylioppilasjuhlakin siirtää elokuulle. 
 
Tämä lukuvuosi on mielestäni osoittanut koko 
yhteisömme vahvuuden. Kaiken lisääntyneen 
työmäärän keskellä perustehtävämme hoitami-
sesta ja oman toimintamme kehittämisestä ei ole 
tingitty. Kun etäopetukseen siirryttiin, en kuullut 
ensimmäistäkään purnaavaa kommenttia. Sen 
sijaan alkoi viestien vaihto ja ideoiden jakaminen 
siitä, miten tämä kaikki yhdessä toteutetaan. 
Opettajat ja opiskeluhuollon edustajat ovat teh-
neet äärimmäisen hienoa työtä, jotta olosuhteista 
huolimatta lukuvuosi on saatu kunnialla päätök-
seen. On selvää, että emme ole kaikessa onnis-
tuneet täydellisesti, mutta siitäkin huolimatta 
opiskelijoiden ja huoltajien kommentit ovat olleet 
kannustavia. Se on hieno osoitus luottamuksesta 
koulua kohtaan. 

Kevät on opettanut meille myös jotain. Pieni virus 
osoitti maailmalle, että moni mahdottomana 
pidetty asia olikin pian mahdollista. Kalliossa se 

 
Rehtori puhumassa 
syksyn ylioppilaille. 

Kuvaaja: Ronja Kristleifsdóttir.
Porthaninkadun pääkoulun portaikko.

Kuvaaja: Ukri Pulliainen.

on tarkoittanut, vaikka sitä moni ei aikaisemmin 
uskonutkaan, että pystyimme järjestämään kai-
ken opetuksemme etänä. Samalla olemme myös 
varmasti oppineet jotain, mitä meidän kannattaa 
hyödyntää jatkossakin. Opetuksen järjestämises-
tä ei kuitenkaan suoraan seuraa oppimista. Itse 
ajattelen, että oppiminen on parhaimmillaan 
sosiaalinen tapahtuma, johon jokainen tuntee 
kuuluvansa, jonka jokainen kokee turvalliseksi ja 
jossa jokaisen vahvuudet pääsevät esiin. Tällai-
nen oppiminen ja sen mahdollistavan opetuksen 
järjestäminen on Kallion lukion vahvuus. Tämän 
toteuttamisessa inhimillistä kontaktia ei kuiten-
kaan korvaa edes toimiva nettiyhteys.  
 
Lukuvuosi on nyt lopuillaan, ja olemme kuluneen 
kevään jälkeen kokemuksen rikkaampia. Elämällä 
on onneksi taipumus muuttaa vastoinkäymisetkin 
ajan myötä muistamisen arvoisiksi, ja uskon, että 
niin käy tässäkin tapauksessa. Itse toivoisin, että 
keväästä päällimmäisenä jokaiselle jäisi mieleen, 
miten tärkeitä me ihmiset oikeasti olemme toisil-
lemme. Ja jos ja kun pääsemme syksyllä aloitta-
maan opiskelun ilman etäjärjestelyjä, muistai-
simme arvostaa itseämme ja toisia vielä hieman 
enemmän kuin ennen. 

Pysykää terveinä ja pitää huolta toisistanne. 
Mukavia ja toivottavasti aurinkoisia 
kesäpäiviä kaikille. 

Ari Mäkinen
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Opiskelijakunnan  hallituksen vuosi

Opiskelijakunnan hallituksen vuosi pyörähti käyn-
tiin syksyn yleiskokouksella, jossa hallitukseen 
edustajiksi valittiin ensimmäiseltä vuosikurssilta 
Nanna Pulkkinen, Saimi Mäkisalo, Emma Toik-
kanen ja Ella Halme; toiselta vuosikurssilta Otso 
Reijonen, Tilda Lassila, Nella Aalto ja Luna Pösö; 
kolmannelta vuosikurssilta Linus Peltonen, Sera 
Erdogan, Severi Joukainen ja Pietari Salmi sekä 
neljänneltä vuosikurssilta Yö Heinänen. Järjestäy-
tymiskokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan 
puheenjohtajaksi Tilda Lassilan, varapuheenjoh-
tajaksi Otso Reijosen ja sihteeriksi Linus Pelto-
sen. Rahakirstun päälle istumaan valittiin Severi 
Joukainen ja tiedotustiimiin stokkikuvia etsimään 
Pietari Salmi ja Sera Erdogan. 

Syyslukukaudella hallitus järjesti esimerkiksi 
uudenlaista joustotoimintaa limudiscon ja rokki-
reivien muodossa. Lisäksi pääsimme tekemään 
paljon konkreettista opiskelijoiden edunval-
vontaa. Myös joululomalla häämöttävä Kallion 
lukion remontti ja muutto Porthaninkadulta 
Lehtikuusentielle työllisti hallitusta sekä syksyllä 
että keväällä. 

Helmikuussa järjestimme perinteeksi muo-
dostuneet Kolmen Suuren Bileet yhdessä 
Sibelius- lukion ja Helsingin kuvataidelukion 
kanssa. Tapahtumassa koulujemme upeat bändit 
pääsivät esittämään taitojaan Tavastian lavalla. 
Kevään hallitustoiminnan keskeytti kuitenkin 
koronavirus, ja jäämmekin ikävöimään esimer-
kiksi Kolmen Suuren Festareita, vesisotaa ja 
Tampereen yhteiskoulun hallituksen kutsumista 
Kallioon sekä suunniteltua kukkien istuttamista 
Lehtikuusentien sisäpihalle. 

Opiskelijakunnan  
hallituksen 

vuosi

Limudisko. 
Kuvaaja: Eveliina Omenainen.

76

Kokonaisuudessaan vuosi on ollut monipuolinen, 
ja olemme saaneet paljon uusia kokemuksia. 
Vaikka haasteitakin on ollut, niiden yli on  päästy 
kunniakkaasti. Toimintaa on tehty hyvällä fiiliksel-
lä ja muistoja luoden. Opiskelijakunnan hallitus 
on tänäkin vuonna aktiivisesti ajanut opiskelijoi-
den etua koulussa ja ollut tärkeä toimija kouluyh-
teisössä. 

Tilda Lassila, 
Opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja
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Kirjallisen ilmaisun ytimessä on kirjoittaminen, 
omien ajatusten, havaintojen, tunteiden ja tiedon 
kirjoittaminen. Tekstin pitää saada myös lukijoita. 
Kirjallisen ilmaisun tunneilla me kuuntelemme 
tekstejä, jaamme ajatuksiamme niistä, koem-
me oivalluksien ja tunteiden hetkiä. Kirjoittaja 
uskaltaa jakaa ajatuksensa ja kuulijat oppivat 
vastaanottamaan. Me keskustelemme tekstien 
ajatuksista, sisällöstä, kielestä, tyylistä, uskotta-
vuudesta, siitä, miten kirjoitettu muuttaa paitsi 
kirjoittajaansa myös vastaanottajaa. Oma kirjoit-
taminen on kaiken keskiössä. On hienoa havaita 
yhä uudelleen, miten huimalla vauhdilla Kallion 
opiskelijat kehittyvät kirjoittajina.

Kirjallisen ilmaisun kursseja on viisi. Ensimmäi-
sellä kurssilla haemme vastausta siihen, mistä voi 
kirjoittaa, korostamme sisäisen minän arvostamis-
ta ja ulkoisen maailman havainnoimista. Toisella 
kurssilla kirjoitamme runoja. Tämä on monelle 
ensimmäinen kerta. Kurssilla pureudumme yhä 
enemmän kielen tarjoamiin loputtomiin mahdol-
lisuuksiin. Opiskelijat kirjoittavat erityisen hyviä ja 
koskettavia spoken word -tekstejä. Kolmas kurssi 
on autofiktiota. Etsimme tapoja muuttaa oma 
kokemusmaailma fiktion aiheeksi ja ainekseksi. 
Neljännellä kurssilla otamme vaikutteita ja tukea 
muista taiteista, se on intertekstuaalisuutta. Viides 
kurssi pyrkii kohti itseohjautuvuutta. Opiskelija 
kirjoittaa valitsemallaan tavalla kokonaisuuden, 
jonka tekemisessä tulee oma kirjoittaminen 
tutuksi ja vahvistuu itsenäinen kirjoittajanääni ja 
työtapa vahvistuvat.

Kallion lukion opiskelijat luovat uskoa kirjallisuu-
den tulevaisuuteen niin kirjoittajina kuin lukijoina.

Lukiomme legendaarisen kirjoituskilpailun 
aiheena oli tänä vuonna “huomenna”. Se innoitti 
opiskelijoita kirjoittamaan niin maailmanlopun 
tunnelmista, hajoinneista perheistä kuin rakkau-
destakin. Lyriikkasarjan voitti Sini Wartiovaara, 
toisen palkinnon sai Livi Pösö ja kolmannen pal-
kinnon Emma Hentunen. Proosasarjan voitti Aino 
Donner, toisen palkinnon sai Sofia Muurinen ja 
kolmannen palkinnon Dagmar Ilonoja. Palkinnot 
jaettiin koulun joulujuhlassa.

kun horisontit kohtaavat
ja jääkarhut kasvattavat kidukset
tapaan sinut maailmanlopun kahvilassa.
ota mukaan villasukat ja xylitol-purkkaa

kolme kolibria taistelee berliininmunkista,
joka murtuessaan hajoaa sadoiksi paloiksi.
katselet tapahtumaa mielessäsi uuden romaanin juoni.

en tuo enää ruusuja, sillä asuntosi ilma tappaisi ne päivässä. 
istut hiljaisena ja hymyilet,
kuin ei olisi huolen häivää.

kodin ikkunat vääristävät myrkynvihreän valon, se näyttää lämpimältä.
uutisissa puhutaan hotelleista Marsissa,
ei sanaakaan meistä.

käskin kyytä perääntymään ja se totteli.
oli kai niin väsynyt.
kunpa aurinkoakin voisi komentaa.
kohta on meidän saunavuoromme.

kun muistat minut jälleen,
odotan sinua maailmanlopun kahvilassa.
ota mukaan villasukat ja xylitolpurkkaa.
 
 Sini Wartiovaara, lyriikka-sarjan voittaja    

Opetus järjestettiin maanantaista 16.3. alkaen 
etäopetuksena. Myös kirjallisen ilmaisun oppitun-
nit muuttivat pikaisella aikataululla luokkahuo-
neista videopalavereihin. Ensimmäiset tapaamiset 
menivät uutta opetellessa: Mitä tehdään, jos ääni 
alkaa pätkiä juuri silloin, kun joku lukee omaa 
tekstiään muille ääneen? Onko videokuva pakko 
pitää päällä? Kuinka puheenvuorot jaetaan? Mitä 
tehdä, etteivät kaikki osallistujat joudu kuunte-
lemaan sitä, kun pikkusisko harjoittelee piano-
läksyjä viereisessä huoneessa?

Kirjoittaminen mielletään usein yksinäiseksi 
puurtamiseksi, joka vaatii hyviä istumalihaksia ja 
joutilasta aikaa ajatella ja inspiroitua. Viimeistään 
poikkeustilan aikana kävi kuitenkin selväksi, että 
kirjallisen ilmaisun tunneissa tärkeää on myös 
juuri tämän yksinäisyyden purkaminen. Shakes-
peare saattoi kirjoittaa Kuningas Learinsa eristyk-
sissä ruttoepidemian aikana, kuten on väitetty, 
mutta sosiaalinen eristäytyminen muistuttaa kai 
meitä yleensä oman yhteisömme tärkeydestä. 
Kirjoittamisen on oltava myös toista kohti kurot-
tautumista, jaetun kokemuksen sanoittamista ja 
yksityisen tekemistä yhteiseksi.

Eva Havo, Ina Mutikainen ja Susanna Pasula, 
kirjallisen ilmaisun opettajat

Kirjallinen 
ilmaisu

Kirjoittaminen vapauttaa minusta joka kerta 
jotain uutta ja ratkaisematonta. Se on jatkuvaa 
minuuden ja ympäristön tutkimusta, jossa par-
haimmassa tapauksessa omat ääriviivat hälvene-
vät ja tulen osaksi tunteiden, ajatusten ja äänien 
jatkuvaa virtaa. Kirjoittaessa saan tilaisuuden 
sanoittaa tunteita, jotka tuntuvat käsittämättö-
miltä ja suurilta, se antaa mahdollisuuden luoda 
muodon sille, mikä polttaa sisältä. Kirjoittaminen 
ei rajoitu vain fyysiseen tekemiseen, se on havain-
nointia ja muistamista, oman itsensä ammenta-
mista ja murto-osasekuntien euforiaa. Kirjoittajina 
saamme unohtaa kaiken sen, mitä meidän pitäisi 
olla, mitä muut meistä olettavat ja miltä meistä 
pitäisi tuntua. Kirjoittaessa löydän itseni uudel-
leen, kerta toisensa jälkeen. 

Kalliossa kirjallisen ilmaisun kurssit ovat harvi-
nainen aarre, jonka äärelle päästessäni tunsin 
välitöntä innostuksen ja yhteenkuuluvuuden 
tunnetta. Tilaisuus jakaa omia tekstejä, jotain niin 

henkilökohtaista, haurasta ja raakaa, on kultaa-
kin kalliimpi asia. Kirjoittaminen tuo yhteen, se 
näyttää meille, kuinka universaaleja toiveem-
me, pelkomme ja halumme ovat, miten omien 
ajatusten sanoiksi pukeminen jättää aina jäljen 
todellisuuteen. 

Kalliossa kirjoittaminen on kaikille. Sille, joka on 
kirjoittanut koko elämänsä ja sille, joka vasta 
ensimmäisellä kurssilla tarttuu sanoihin kiinni. 
Niille, jotka ovat vihaisia, rakastuneita, surullisia 
tai tylsistyneitä pakahtumiseen asti. Niille, joiden 
mieli huutaa sanottavaa, niille jotka ovat eksyksis-
sä. Kenenkään ajatukset eivät jää kuulematta. 

Kirjallisen ilmaisun tunneilla saatu tuki ja palaute 
ovat olleet kantava voimavara, jonka avulla jatkan 
tutkimista, etsimistä ja hapuilua.  Se, että meillä 
on paikka, jossa saamme turvallisesti avata, ehkä 
hiljaisesti raottaa sisäisiä maailmojamme toisil-
lemme, tekee meistä maailman onnekkaimpia. 

Aino Donner, proosasarjan voittaja

Kirjoittamisesta

Porthaninkadun pääkoulun 
porrastasanteen katto. 
Kuvaaja: Ukri Pulliainen.
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Puheilmaisun kursseilla tarkasteltiin ihmistä ja ihmisyyttä 
puheviestinnän ja puhetaiteen näkökulmasta. Harjoitte-
limme monen lajityypin puheita, argumentoimme, havain-
nollistimme, kuuntelimme, neuvottelimme, väittelimme, 
tutkimme konflikteja ja tunteita, tarkastelimme esiintymis-
jännityksen syitä ja ihmisen vireystilaa, kerroimme monen 
lajityypin tarinoita, teimme stand up -komiikkaa, spoken 
wordia ja runonlausuntaa sekä annoimme ja saimme 
paljon palautetta. Tavoite oli lisätä omaa ymmärrystä sekä 
löytää iloa ja rohkeutta viestintään.

Syyskuussa kahdeksan rohkeaa opiskelijaa nousi alasalin 
lavalle spoken word -joustolla esittämään itse kirjoitta-
mansa tekstit. Puheilmaisun opiskelijoita esiintyi myös 
useissa muissa koulun tilaisuuksissa, kuten päivän-
avauksissa, avoimissa ovissa, vanhempainilloissa, Kyyryn 
iltamissa, joulujuhlassa sekä KirjaKallion keikoilla ympäri 
kaupunkia.

Kallion lukion perinteinen puhekilpailu käytiin tammi-
kuussa. Kilpailu sai historiallisen paikan Lehtikuusentien 
väistötilojen ensimmäisenä joustona. Kilpailuun osallistui 
ilahduttavasti opiskelijoita kaikilta neljältä vuosikurssilta. 
Puhekilpailun voitti Adele Kotsalo, toiseksi sijoittui Kasper 
Lampela ja kolmannen sijan jakoivat Emma Keskvaara ja 
Harri Hirvonen. Yleisö äänesti omaksi suosikikseen Kasper 
Lampelan. Puhekilpailun raadissa toimivat rehtori Ari Mä-
kinen, historian ja yhteiskuntaopin opettaja Niina Väntä-
nen, opiskelija Lilja Paakkanen sekä koulun ulkopuolisena 
asiantuntijana kirjailija, runoilija ja juristi Jarkko Tontti. 
Suurkiitos Kyyry ry:lle puhekilpailun palkinnoista.
Puheilmaisun opetus ja opiskelu etänä herätti aluksi epäi-
lyksiä koronakevään poikkeusoloissa. Oppiaineen luonne 
tarjosi kuitenkin oivan syyn testailla video-opetuksen 
toimivuutta ja ominaispiirteitä. Samoin tilanne toi suora-
naista uutta opiskeltavaa sisältöä kursseille, ja päädyimme 
pohtimaan muun muassa etäelämän ja -vuorovaikutuksen 
mahdollisuuksia, rajoitteita ja yhtäläisyyksiä fyysisesti 
läsnä tapahtuvaan vuorovaikutukseen verrattuna.

Sampo Harju, puheilmaisun opettaja

Spoken word -jouston tekstit hiljensivät salin, 
kun mikki korkattiin dissosioimalla. Tunnel-
massa koettiin suuria muutoksia värikkäällä 
tunneskaalalla, kunnes lopulta päivä päätettiin 
uhmakkaaseen elävään toivoon.

Perjantaina syyskuun 13. päivänä kuultiin 
kahdeksan lavarunoilijan vaikuttavat tekstit, 
jotka nostivat esiin nuorten omat kirkkaat 
äänet ja ajatukset.

Runoissa käsiteltiin aikuistumisen kipuilua, 
kuoleman kanssa kahvilla käymistä, naiseksi 
kasvamista ja nykyihmisen luontosuhdetta. 
Yleisölle esitettiin myös koskettava dialo-
gi toksisesta rakkaudesta, käsky vähentää 
ylisuorittamista ja kysymys siitä, onko väärin 
etsiä masennukseen syytä. Jokainen teksteistä 
upposi yleisöön ja sai pohtimaan. 

Joustolla esiintyivät Nea Jylhänkangas, Saga 
Peltola, Riina Raussi, Ansa Kurola, Maria Myy-
ryläinen, Yö Heinänen, Eevi Gustafsson sekä 
Anni Hintsanen.

Talon tapaan kuuluen jokainen esiintyjistä 
saapui ja poistui lavalta raikuvien aplodien 
kera.

Yö Heinänen ja Ansa Kurola

Puhiksen saralla on taas tänäkin vuonna 
ollut kaikenlaista mistä valita: Maamerkke-
jä, Kirjamessuja, spoken wordia joustolla ja 
erilaisissa tapahtumissa. Sen lisäksi kursseja, 
joiden sisällöt ovat toisistaan erilaisia, mutta 
jotka yhdessä luovat järkevän ja kattavan 
kokonaisuuden. On ilo olla koulussa, jossa on 
mahdollisuus nimenomaan opiskella erikoi-
sempia taiteen lajeja, kuten puhista. Ainakin 
tiedän, kuinka kertoa kauhutarina oikealla 
tekniikalla.

Henkilökohtaisesti puheilmaisu on antanut 
minulle paljon. Olen löytänyt itsestäni puolia, 
joita en olisi muuten löytänyt, sekä uuden ta-
van ilmaista itseäni. Ihanaa on myös se, kuinka 
vapaat kädet opiskelija saa puheilmaisun opis-
kelussa, lopputyössä vain taivas on rajana. 
Stand upia vai juontamista? Omaa tekstiä? 
Grimmin satu?

Puheilmaisun tunnit ovat muuten raskaan 
koulupäivän kohokohtia. Tunnit ovat rentoja 
sessioita, joissa kaikkea ei tarvitse ottaa niin 
tosissaan mutta jotka ovat kuitenkin oikeaa 
asiaa ja tekniikkaa. Parasta tässä ja Kallion 
muissa ilmaisutaitoaineissa on, että saa tehdä 
niitä juuri niin paljon kuin itse lystää. Voi olla 
mukana jokaisessa projektissa tai vain siinä, 
mikä itseä kiinnostaa. Sama koskee  puhiksen 
kursseja. Valitse mieleisesi.

Itse pidän kovin esiintymisestä, ja uskon siksi 
puhiksen sopivan minulle. Näin saan oman 
ääneni kuuluviin tavalla, jolla itse haluan,  niin 
koulun kuin Kirjamessujenkin lavalla. 

Riina Raussi

Puheilmaisu

Yö Heinänen, Ansa Kurola
 ja Eevi Gustafsson 
Spoken word -joustolla.
Kuvaaja: Iia Walavaara.
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Kirjamessut

Helsingin kirjamessut on KirjaKallion vuoden suu-
rin ponnistus. Meillä oli jälleen näyttämönämme 
keskeinen Kallio-lava, jonka ohjelman suunnitte-
limme ja toteutimme neljän päivän ajan aamusta 
iltaan melkein kokonaan. Tänä vuonna lavalla 
oli muutaman keskustelun verran myös muiden 
toteuttamaa ruotsinkielistä ohjelmaa. Me haas-
tattelimme viittäkymmentä kirjailijaa, esitimme 
käsiteltävistä teoksista puhetaidetta, järjestimme 
runoklubin, lukupiirin ja viestimme bäkkäriltä 
sähäkästi useisiin kanaviin. 

Kirjakalliolaiset venyivät uskomattomiin suorituk-
siin, ja tunnelma oli kuin rippileirillä! Pokka piti, 
vaikka suosikkitubettaja saapui paikalle myöhässä 
eikä ollut riittävän hereillä vastaillakseen. Meitä 
haastateltiin Ylen uutisiin, ja saimme lukemat-
tomia ylistäviä palautteita ”messujen parhaasta 
lavasta”. Ohjelmaamme pysähtyi kuuntelemaan 
melkein kuusituhatta messukävijää. Päivien 
teemoina olivat sosiaalinen media, jaksaminen, 
sanoilla vaikuttaminen ja tositarinat. Näistä neljäs-
tä teemasta opiskelijat vetivät kustakin tunnin 
paneelikeskustelun.

Yhteistyökumppaninamme messujen tuotannos-
sa on Ryöväri Oy. Näistäkään messuista ei olisi 
tullut mitään ilman tuottajaamme Anri Värettä, 
jonka taival messujen maailmaan on alkanut 
KirjaKallion riveistä. Messuilla käsittelemämme 
kirjat lahjoitettiin Sininauhasäätiölle jaettavaksi 
pitkäaikaisasunnottomille, joilla on taustallaan 
päihde- ja mielenterveysongelmia.

Maamerkkejä

Kirjakalliolaiset nousivat kolmatta kertaa Kansal-
listeatterin Lavaklubille. Tänä syksynä puhetai-
de-esitysten aiheena oli Mitä jos? Mitä jos jokin 
olisikin toisin? Täyteen varatuissa esityksissä yleisö 
kuuli kaksikymmentä omakohtaista tarinaa muun 
muassa kuuroista vanhemmista, pikkupaikkakun-
nalla kasvamisesta, eroamisesta, ystävän ikävästä, 
peloista, unista, itkemisestä, pehmolelusta ja 
aikuistumisesta. Jokainen kertoi itse kirjoittaman-
sa tarinan. Kuudessa esityksessä tekstejämme 
kuunteli yli viisisataa kuulijaa. Moni Maamerkkejä- 
esitys jatkoi elämäänsä uusilla lavoilla. 

Sampo Harju, puheilmaisun opettaja
Susanna Pasula, kirjallisen ilmaisun opettaja

KirjaKallio eli myös lukuvuoden 2019–2020. KirjaKalliolla oli viime 
lukuvuonna kolme suurta, onnellista projektia. Yksi oli perinteiseen 
tapaan Helsingin Kirjamessut, toinen Kansallisteatterin Maamerkit ja 
Kolmas Sankaritarinoita Nuorilta nuorille. Kirjassamme on 30 tarinaa 
sankareista, jotka kirjoittajat ovat itse valinneet. Kirjamme kustansi 
Into. Osallistuimme kirjan syntyprosessiin alusta loppuun siihen 
hetkeen, kun pidimme valmista kirjaa käsissämme. Sankaritarinat on 
saanut positiivisen vastaanoton ja jatkamme syksyllä sankareiden 
parissa Kansallisteatterissa.

Elokuussa saimme vieraiksemme Runokuun päävieraat, usalaiset 
Renee Goldmanin ja Sean Patrick Mulron. Vierailun tarjosi USAn 
suurlähetystö, jonka kanssa saimme tehdä muutakin yhteistyötä. 
Narinkkatorilla flashmobbasimme Lasten ja nuorten säätiön kanssa 
lukemisen puolesta ja Kompassiaukiolla Otavan julkaiseman kirjan 
merkeissä. Kuusi KirjaKallion opiskelijaa vieraili elo-syyskuun vaih-
teessa Pohjois-Norjassa. Tutustuimme Vardøssa sijaitsevaan kouluun, 
ympäröivään luontoon ja saamelais- ja kveenikulttuureihin. Maa-
liskuussa 2020 vardøläiset isäntämme vierailivat Helsingissä viikon 
tutustuen kouluumme ja Helsingin kulttuuritarjontaan.
 
Kirjakalliolaiset ovat olleet aktiivisia monella kirjallisuuden alueella. 
Olimme Eduskunnan Kirjapiirin vieraina keskustelemassa ilmaston-
muutoksesta ja nuorten huolesta tulevaisuuden suhteen. Olimme 
mukana työstämässä käsikirjoitusta monikulttuurisuutta käsit-
televään elokuvaan. Kommentoimme myös pian ilmestyvää raa-
matunkäännöstä. YLEn kanssa teimme runsaasti yhteistyötä, niin 
kirjamessuilla kuin tulevien Abitreenien puitteissa. Yhteistyö Kallion 
kirjaston kanssa jatkui molempien osapuolien iloksi. KirjaKalliolla 
oli mahdollisuus tehdä yhteistyötä myös kahden yliopiston kanssa. 
Olimme mukana Tampereen yliopiston sähköisen pelin kehittämis-
projektissa ja siihen liittyvässä tutkimuksessa. Kiitos alumni Mikko 
Meriläinen. Helsingin yliopistossa saimme käydä kurssin, joka käsitte-
li Nobel-kirjailijoita ja heidän teostensa yhteiskunnallista merkitystä. 
Kiitos alumni Sanna Nyqvist. Nykyinen opiskelijamme Ansa Kurola oli 
mukana J.H.Erkon kirjoituskilpailun palkintoraadissa.
 
KirjaKallio avasi vuoden aikana opiskelijoillemme monipuolisen 
mahdollisuuden tutustua kirjallisuuden maailmaan, mutta yhtä 
oleellista oli, että me olimme myös kirjoittajina maailmalla. Kirjalli-
sia muotokuvia kirjoitettiin kirjamessuilla, Suomen kirjastoseuran 
päivillä Tampereella, eri yritysten tilaisuuksissa, näkövammaisten 
toimintakeskuksessa, vanhusten palvelukeskuksessa, kirjastoissa. 
Deria Kurkan Roihuvuoren palvelukeskuksesta:      

Tämä lukuvuosi päättyi toisin kuin yksikään ai-
empi. Mutta se ei päättynyt sanattomaan hiljai-
suuteen. Kallion lukion alumnit, monessa amma-
tissa toimivat asiantuntijat, ja meidän nykyiset 
opiskelijamme perustivat alumni Maija Alanderin 
aloitteesta Virtuaalisen runokioskin, jossa kautta 
aikojen Taskulyyrikot kirjoittivat ihmisille tilaus-
runoja viikon ajan. Tilauksia tuli lähes tuhat 
kolmesataa, jokaiseen vastattiin, kirjoittajia oli 
166. Suuri kiitos Taika Vaulolle, joka hoiti ongel-
man kuin ongelman. Runoista syntyy vielä kevään 
kuluessa äänikirja Kerro minulle jotain lohdullista. 
Tämä on minun viimeinen vuosikertomukseni. 
Kolmekymmentä vuotta Kallion lukiossa kirjoitta-
jien kanssa on ollut niin hienoa, että nyt loppuivat 
sanat. Kiitos.
 

Eva Havo, kirjallisen ilmaisun opettaja

”Moni, jolle kirjoitin, oli runon saadessaan todella liikuttunut. 
Yhdelle kirjoitin vuorista ja puroista, ja hän ymmärsi heti, mitä 
tarkoitin. Olin puolivahingossa kirjoittanut runon kaarevaan 
muotoon, ja runoa hetken tarkasteltuaan hän kuljetti sormiaan 
paperin yläpuolella samalla tavalla, kuin olin kirjoittanut hänen 
kuljettavan sormiaan purossa. ”

KirjaKallio

Nitta Kauppinen ja Tikru Maamerkeissä. 
Kuvaaja: Rosa Muilu.

Anna Kauppinen ja Iida Mäkinen haastattelevat 
Jenni Pääskysaarta. Kuvaaja: Anni Ågren.

Yleisöä Kallio-lavan edessä. 
Kuvaaaja: Emmi Kähkönen / 
Helsingin Kirjamessut.
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Poikkeuksellisesta lukuvuodesta huolimatta 
teatteriopinnoissa ennätettiin kokea huippu-
hetkiä niin peruskursseilla kuin uusissa 
projekteissakin ja kehittää uusia kansallisia ja 
kansainvälisiä yhteistyökontakteja. 
 
Ensimmäisellä kurssilla pääpaino opiskelussa 
oli omien teatterillisten valmiuksien tunnis-
tamisessa ja ryhmän yhteisen tuen hyödyn-
tämisessä teatteritaitojen kehittämisessä; 
ennättipä yksi ryhmä jo esiintymäänkin ja 
valloittamaan yleisönsä kansallisessa Tunne 
Työ –hankkeen päätösseminaarissa. 
 
Toisella kurssilla tehtiin klassikkonäytelmistä 
kohtauksia, joita treenattiin ja esitettiin ym-
päri Penksun tiloja. Yhdellä kakkoskursseista 
kohtauksia ohjasivat opiskelijat osana oh-
jaamisen käytännön kurssia. Lisäksi keväällä 
etäopetusjärjestelyjen vuoksi opiskelijat työs-
tivät kohtauksista videoituja sooloesityksiä.   
 
Produktiokursseista toteutuivat seuraavat: 
Koulumme uuden teatterin lehtorin Kari Jagtin 
ohjauksessa toteutettiin työryhmälähtöinen 
produktio Noitakäräjät, jossa tarkasteltiin 
noituuden eri ilmenemismuotoja mustan 
huumorin siivittämänä. Toinen teatteripro-
duktio, opiskelijoiden Hamlet-dramatisointi 
Helsingør, pääsi läpimenovaiheeseen, kun 
koronatilanne peruutti esitykset. Lisäksi etä-
opetuksessa toteutettiin video- ja kuunnelma-
muotoisena versio Pipsa Longan näytelmästä 
These Little Town Blues Are Melting Away, 
jossa ohjaajina toimivat Teatterikorkeakoulun 
opintoihinsa opetusharjoitteluaan suoritta-
neet Veera Aaltonen ja Nóri Varga. 
 
Annemari Untamalan ohjauksessa toteutettiin 
projekti På talo om det, jonka käsikirjoitus 
pohjautui Taisya Ulyanovan lyhyteloku-
vakäsikirjoitukseen ”About That”. Osittain 
ruotsiksi esitetyssä näytelmässä tutkittiin 
muunsukupuoleisuutta ja tasa-arvoisuutta 
lukiolaisten maailmaan sijoitetussa tarinassa. 
Esitys vieraili myös Tukholmassa Suomi-insti-

tuutin kutsumana, ja näytännöt Sverigefinska 
skolan -koulun tiloissa saivat innostuneen 
vastaanoton. Samalla näyttelijät tutustuivat 
kiertueteatterin toimintaan. 
 
Pitkään valmistellun Spring Awakening  
–musikaalin harjoitukset aloitettiin elokuussa 
näytelmän tekstiin tutustumalla ja musiik-
kiopinnoilla. Samaan aikaan myös orkesteri 
alkoi harjoitella ja tuotantokurssilaiset ryh-
tyivät valmistelemaan musikaalin tuotantoa 
Savoy-teatteriin. Yhteistyö Stadin ammat-
ti- ja aikuisopiston kanssa käynnistyi myös 
hienosti, ja maskeerauksen ja kampausten 
suunnittelu saatiin hyvään vauhtiin, samoin 
pukuompelu. Myöhemmin lukuvuodesta aloi-
tettiin myös tanssi- ja teatteriharjoitukset. 
Maaliskuussa ennätettiin pitää intensiivinen 
harjoitusviikko, jossa kaikki merkit viittasi-
vat loistavaan tulevaan esitykseen, kunnes 
korona-rajoitukset sulkivat koulun ja päät-
tivät projektin. Esiintyjät jatkoivat teoksen 
parissa toteuttaen monologeja ja laulu- ja 
tanssisooloja, ja vaikka yhteistä esitystä ei 
saatukaan aikaan, voitiin kaikesta työskente-
lystä todeta, että lukuvuoden aikana teoksen 
valmistelun parissa oli tapahtunut valtava 
määrä oppimista musiikkiteatterin parissa. 

 
Näyttelijäntyön syventävällä kurssilla toteu-
tettiin intensiivinen työpaja kameranäyttele-
misestä Berliinissä, jossa samalla tutustuttiin 
elokuva-alan oppilaitoksiin ja tutustuttiin yh-
teistyökouluumme Beethoven Gymnasiumiin 
ja sen teatteriopiskelijoihin. Toinen syventävä 
kurssi koostui muun muassa monologiesi-
tyksien valmistamisesta. Niistä koostettiin 
tilausesitys Yhteiset lapsemme ry:n  Rohkeas-
ti minä! Lapsen oikeudet 30 vuotta -tapahtu-
maan. 
 
Teatterihistorian opiskelijat tutustuivat 
länsimaisen teatterin kehityksen päälinjoihin 
peilaten samalla omaa teatterinäkemystään. 
Näyttelijäntyön teorian kurssilla opiskelijat 
pääsivät perehtymään Teatterikorkeakoulun 
näyttelijäopiskelijoiden opinnäytetöihin 
osana kurssin teoreettista lähestymistapaa 
näyttelijäntyöhön ja sen traditioihin. Oh-
jaamisen teorian ja käytännön kursseilla 
tutkittiin toiminnallisesti näyttelijän ohjaa-
mista, teoksen rakentamista, ohjaajan valtaa 
ja vastuuta ja ohjattiin kakkoskurssilaisten 
dialogityöskentelyä. 
 

Teatterimuseon kanssa toteutettiin jo kol-
mannen kerran hyväksi yhteistyöhankkeeksi 
koettu Teatterikissan seikkailut, jossa järjes-
tettiin Teatterimuseoon draamallinen yleisö-
tapahtuma ”Kummitusjuhlat”. 
 
Studioteatterin valtasivat lähes kuukaudeksi 
upeat teatterin lukiodiplomityöt harjoi-
tuksineen, tekniikan rakentamisineen ja 
esityksineen, ja yhteensä mukana esityksiä 
toteuttamassa oli lähes 60 opiskelijaa, joista 
41 suoritti diplomin. 

Kari Jagt ja  Annemari Untamala, 
teatterin opettajat

Teatteri

Teatteri 6 -kurssin esiintyminen 
Rohkeasti minä! Lapsen oikeudet 30 vuotta 

-tapahtumassa. Kuvaaja: Vilma Pimenoff.
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Tänä lukuvuonna panostettiin lavastukseen. 
Kolmannessa jaksossa työn touhussa ahersi peräti 
kaksi lavastuksen ensimmäistä kurssia. Yksi kurssi 
toteutti joulujuhlamme visualisoinnin Työväeno-
piston näyttämölle. Juhlan aiheena oli muutto, 
ajankohtainen teema keskellä Kallion lukion 
siirtymistä väistötiloihin Lehtikuusentielle. Pah-
vilaatikot ja muuttohaalarit tuunattiin jouluisiksi 
ja lavalle saatiin myös veistoksellinen lehtikuusi- 
joulukuusi. Näyttämön taustaprojisointina nähtiin 
muuttoa kuvaavaa video. Samaan aikaan toteutti 
toinen lavastusryhmä väistötiloihin pysyvän 
lavastusaiheisen installaation. Mustiin päällekkäin 
pinottaviin bokseihin rakentui kirjava joukko 
tila- ja valotutkielmia, lavastettuja pienoismalleja, 
näyttävä ja tunnelmallinen kokonaisuus uuden 
koulurakennuksen aulaan.

Käytännön projektityön lisäksi tutustuttiin lavas-
tuksen ensimmäisillä kursseilla lavastuksen histo-
riaan, lavastajan työn perusteisiin ja tehtiin myös 
kaksiulotteisia näyttämökuvaharjoituksia. Näin 
saatiin haltuun myös lavastajan työn kannalta tär-
keitä teknisen piirtämisen taitoja. Kurssilla käytiin 
vierailulla lisäksi vielä Teatterimuseossa ja päästiin 
kulissikierroksille Helsingin kaupunginteatteriin.

Musikaalin Spring Awakening soveltava lavastus-
ryhmä perustettiin jo syksyllä, ja suunnittelu lähti 
käyntiin saman tien. Lavastuksesta kiinnostuneet, 
jo peruskurssin käyneet opiskelijat, jakautuivat 
vastuuryhmiin ja ottivat haltuun musikaalin 
visuaalisen toteutuksen. Motivoitunut ryhmä 
sai tammikuussa väistötiloista Lehtikuusentieltä 
oman lavastusverstaansa. Työt etenivät omalla 
painollaan. Rekvisiittatarve kartoitettiin, puku-
suunnittelusta ja pukuvarastosta otettiin vastuu. 
Verstaassa syntyi suuria rakennelmia taitavissa 
käsissä, ja varsin iso työ oli myös tuunata toista-

kymmentä käytettyä tuolia musikaalin tarpeisiin. 
Lavastajien työ, kuten koko musikaalityöryhmän 
työ, tyssäsi kuitenkin maaliskuussa koronaepi-
demiaan. Siirryttiin etäopetukseen ja musikaali 
jouduttiin valitettavasti perumaan kokonaan. 
Äkkilopetuksesta huolimatta on hankkeesta 
kuitenkin opittu paljon. Erityisesti on saatu käsitys 
suurproduktion ja yleensäkin elämän ennalta-ar-
vaamattomuudesta ja yllätyksellisyydestä.

Aija Viita, lavastuksen opettaja

Lavastus

Taas on ollut hieno vuosi kalliolaiselle tans-
sitaiteelle. Viiden tanssikurssin hedelmistä 
on saatu nauttia niin proggisten esityksissä, 
aamunavauksissa kuin myös tanssibattlessa. 
Joulujuhlassa tanssahtelivat muuttotontut, ja 
vuoden proggikset kurkottivat tähtiin.
 
Ensimmäisessä jaksossa toteutettiin teos 
kivisaksetPAPERI yhdessä ITÄ2019-festivaalin 
kanssa. Proggiksen aikataulu oli tiukka, mutta 
kovassa aikapaineessa saatiin puristettua ulos 
timantti. Syyskuussa sanomalehdet lentelivät 
sekä yläsalissa että Stoassa.

Neljännessä jaksossa saimme nauttia 
30%OFF-teoksesta. Teoksessa pohdittiin, mil-
loin on jonkin parasta ennen -päivä ja mitä ta-
pahtuu, jos kaikesta jätetään pois kolmasosa. 
Videotaiteella, ääni-installaatiolla, tanssilla ja 
musiikilla luotiin mukaansatempaava maail-
ma, jota saimme ihailla Caisan näyttämöllä. 
 
Viidennessä jaksossa tanssin opetukseen tuli 
löytää täysin uudenlaisia toimintatapoja, 
kun koko maassa siirryttiin etäopetukseen. 
Normaaliin tahtiin pyörivät kurssit, nyky-
tanssi ja akrobatiakurssi, piti jotenkin hoitaa. 
Myös tanssidiplomit jäivät tämän hässäkän 
jalkoihin. Kaikista näistä on kuitenkin selvitty 
luovien ratkaisujen, periksiantamattomuuden 
ja mahtavan yhteishengen avulla. Kallion tans-
sikursseilla, niin tanssisalissa kuin etänä, juuri 
tämä yhteishenki on parasta. Yhteisellä tsem-
pillä on selätetty taas tämän vuoden haasteet.
 

Olli Jalonen

Tanssi

Kivi, Sakset, Paperi. Kuvaaja: Iida Reina.

Lehtikuusentiellä rakentamassa installaatiota. 
Kuvaaja: Aija Viita.

Yksityiskohta joulujuhlan ”lehtikuusesta”.
Kuvaaja: Ukri Pulliainen.
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Kuvataideopetuksen sisältöjä ovat kuvailmai-
su ja kuvallinen ajattelu, taiteen tuntemus ja 
kulttuurinen osaaminen, ympäristön suun-
nittelu, arkkitehtuuri ja muotoilu sekä visu-
aalinen media. Näitä teemoja on opiskeltu eri 
kursseilla pitkin vuotta. Lukuvuoden alussa 
toteutettiin Alppilan lukion syntymäpäivä-
juhliin muisto-aiheisia performansseja yh-
dessä alppilalaisten ja kuvataidelukiolaisten 
kanssa. Yhteistyö toimi erinomaisesti tällä jo 
perinteeksi muodostuneella taiteiden välisellä 
kurssilla. Toisessa jaksossa valmistuivat kuva-
taiteen lukiodiplomit. Kahdeksan upeaa teosta 
esiteltiin Kyyryn iltamien yhteydessä näyttely-
kierroksella, johon osallistui runsaasti yleisöä. 
Kolmannessa jaksossa saatiin joukkoomme 
Säde Rinne, opetusharjoittelija Aalto-yliopis-
tosta. Säden taitavalla otteella toteuttivat 
opiskelijat hienoja, ilmaisuvoimaisia teoksia 
usealla eri kurssilla.

Tämä lukuvuosi on ollut monella tavalla 
erikoinen. Tammikuun alussa Kallion lukion 
pääkoulu siirtyi väistötiloihin, mutta Penger-
kadun lisätiloissa jatkettiin opetusta kuten 
ennen. Muutto ja sen tuoma välimatka opetus-
pisteiden välillä tarkoitti opiskelijoille pitkiä 

Itsearviointi kuvataiteen 
1. kurssista
 
Tällä kurssilla pidin erityisesti teosyhdistelmän 
luomisesta. Työssä oli haastetta, mutta sen teke-
minen oli edellytys sille, että opin ymmärtämään 
itseäni enemmän kuvataiteen tekijänä. Olen aina 
pitänyt itseäni rohkeana värinkäyttäjänä, ja tässä 
työssä se puoli minussa pääsi valloilleen. En aluksi 
pitänyt Alternative Facts -tehtävän tekemisestä 
Gimp-ohjelman vaikeakäyttöisyyden takia, mutta 
lopuksi jäi kuitenkin hyvä ja onnistunut fiilis. 
Taidemuseokäynnit olivat ihania, ja opin myös 

siirtymiä Lehtikuusentien tiloista Penksulle 
kuvistunneille. Myöhästymiset kuvistun-
neilta muodostuivat luonnolliseksi osaksi 
kursseja, ja sen kanssa tultiin kohtalaisen 
hyvin toimeen. Ovathan kalliolaiset erikoisen 
sitoutunutta ja ahkeraa porukkaa, ja kurssit 
saatiin kuin saatiin vietyä tasokkaasti loppuun 
ylimääräisellä panostuksella. Kiitos heille siitä!

Seuraava koetus tulikin sitten heti perään jo 
neljännessä jaksossa. Opetus siirtyi korona-
epidemian vuoksi etäopetukseen. Kuviksen 
kannalta pientä päänvaivaa tuottivat lähinnä 
kuvantekovälineet ja -materiaalit. Löytyisikö 
opiskelijoiden kodeista sopivia tarvikkeita? 
Ensimmäisen kurssin kurssilaiset saivat halu-
tessaan tulla hakemaan tarvikekassit, jotka 
olin pakannut heille valmiiksi. Kuvataideteh-
tävät muilla kursseilla perustuivat lähes täysin 
materiaaliin, jota löytyy kodista kuin kodista 
tai lähiympäristöstä. Kokeilevuus ja luovuus 
ovat olleet selkeästi kuvisopetuksen keskiössä 
tänä keväänä.

Tämä lukuvuosi on ikimuistettava monesta 
syystä. Itselleni kuvataideopettajana vuosi on 
ollut erityinen, koska tämä on minun viimei-
nen vuoteni Kalliossa. Eläkevuodet odottavat 
neljännesvuosisadan opetustyön jälkeen tässä 
opinahjossa. Ihanimpia opiskelijoita ei ole mis-
sään, puhumattakaan työtovereista. Tuhannet 
kiitokset tästä unelmatyöstä!

Aija Viita, kuvataiteen opettaja

niiden kautta paljon taiteesta ja myös taiteen 
tulkitsemisesta syvällisemmin. 
 
Tavoite tällä kurssilla oli oppia luottamaan parem-
min omaan visioon, ja se toteutui! 

 Otto Siponen 

Tehtävän idea: 

Yhdistää kaksi taidehistorian tunnettua teosta 
omassa kuvassa. Otto Siposen yhdistelmäteok-
sesta löytyy Helene Schjerfbeckin teos Sipuleita ja 
Andrea Solarin teos Johannes Kastajan päästä.  

Kuvataide

Viereinen sivu vasemmalla: 
Anna Larsten KU2-kurssin raapekartonkityö 

”Talo puhuu”, mallina Kallion kirjasto. 
Oikealla: Yksityiskohta Emmi Honkaniemen 

KU1-kurssin työstä, aiheena ”Mikroskooppinen”.
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Olen usein lukioaikanani löytänyt itseni 
Kallion musaluokasta kello yhdeksältä illalla. 
Siellä olen viettänyt eniten tunteja lukiou-
rallani, ja se on toiminut kotina kymmenille 
toteutuneille ja sadoille vielä mielikuvitukses-
sani leijuville projekteille, joita ilman aikani 
lukiossa ei olisi tuntunut läheskään yhtä 
mielenkiintoiselta. 

Musiikilla on oleellinen rooli Kallion perintei-
den juhlinnassa. Tänä vuonna joulun keikka-
putkessa gregoriaaninen kuoro ja hevibändi 
taistelivat hoosiannasovituksillaan ja joulu-
juhlassa laulettiin muutosta ja kodista. Rak-
kaat piirileikit saatiin tanssia jälleen livesäes-
tyksellä ja perinteisten tiernapoikien annettiin 
muuntautua maailmanlopun neljäksi ratsas-
tajaksi. Kaikki tämä onnistui kovalla kiireellä 
ja vaivalla, mutta Kallion yleisöt tekevät siitä 
kaiken työn arvoista.

Tänä vuonna sain myös ilon olla mukana 
Spring awakening -musikaalin näyttelijäkaar-
tissa. Vuosi alkoi tutustumalla ja opettelemalla 

Kallion vuosi on jälleen ollut musiikintäytei-
nen. Heti vuoden alussa käyntiin pyörähtivät 
niin musaproggikset kuin kuorokin, unoh-
tamatta perinteistä joulun keikkaputkea. 
Kuoron repertuaarista on vuoden mittaan 
löytynyt kaikkea ABBA:sta Nuoruustangoon, 
ja mukaan pääsi vielä entisten opiskelijoiden 
säveltämä Tervetulolaulu, joka kajahti monille 
nykyisille ja tuleville kalliolaisille ja heidän 
vanhemmilleen. 

EXIT-nimeä kantava musaproggis sai ensi- 
iltansa lokakuussa, kun väistämätön muutto 
Ruskeasuolle alkoi lähestyä uhkaavasti. Koko 
1. jakson kestänyt intensiivinen harjoittelu 
huipentui alasalissa, kun proggisjengi johdatti 
yleisön kohti Ruskeasuon uusia maisemia.

Näihin aikoihin oli myös Kallion kamariorkes-
teri aloittanut harjoituksensa syksyn yliop-
pilasjuhlia varten. Perinteiset Gaudeamus ja 
Maamme sekä orkesterin oma esitys lähettivät 
uudet ylioppilaat kohti uusia tuulia. 

Joululoman jälkeen Porthaninkadun musiik-
kiluokka jäi taakse ja uudet tilat Ruskeasuolla 
kasattiin nopeasti palvelemaan musiikinope-
tuksen tarpeita. Musiikkiluokan vanha flyygeli 
sai uuden elämän aulan pianona, joka onkin 
soinut lähes herkeämättä saapumisestaan asti. 
Pianon ympärille on keräännytty laulamaan ja 
nauttimaan yhteisen musisoinnin riemusta.

Vaikka kevään odottamaton epidemiatilanne 
on siirtänyt opetuksen etäyhteyksien varaan, 
ei musiikin luomiselle ole tullut stoppia. Niin 
kuoro kuin orkesterikin ovat etäyhteyksien 
puitteissa nauhoittaneet materiaalia yhtei-
siin tilaisuuksiin. Ensi syksynä toivottavasti 
pääsemme taas kuluttamaan musiikkiluokan 
penkkejä ja nauttimaan Kallion upeasta mu-
siikista!

Otso Reijonen

Olin soittanut yhdeksän vuotta klassista 
pianoa ja käynyt pitkään musiikin teoriassa. 
Kaipasin jotain uutta, jotain missä ei tarvitse 
miettiä ja yrittää, vaan vain luoda. Ensimmäi-
sillä musiikin kursseilla opin erityisesti tästä. 
Kaiken ei tarvitse olla täydellistä, ja laukusta 
löytyvistä tavaroista voi saada vaikka kuinka 
hienoa musiikkia. 

Teimme ystäväni kanssa ensimmäisen kurssin 
lopputyöksi teoksen, jossa lauloin ja yhdes-
sä soitimme pulloja eri tavoin. Puhalsimme, 
soitimme ja panimme eri määrän vettä niihin. 
Jollekin se saattoi kuulostaa kilistelyltä, mutta 
minulle se oli juuri sitä, mitä olin etsinyt. Ei 
kukaan luokassa ollut mestari pullojensoitta-
ja, joten mistä kukaan voisi tietää, millainen 
on “oikea tekniikka” tai miltä teoksen pitäisi 
oikeasti kuulostaa? 

Vapaasti ajattelu ja irrottelu on tärkeää 
taiteen tekemisessä. Olin musiikin suhteen to-
della jumissa, eikä mikään tuntunut oikealta. 
Mutta kun ei ole oikeaa, joten miksi yrittäisin 
saada sen kuulostamaan joltain, mikä on ollut 
jollekin muulle sitä? Tämä ei päde pelkästään 
musiikissa, ja olenkin päässyt käyttämään tätä 
esimerkiksi valokuvauksessa ja kirjoittamises-
sa.

Sella Hallaste

Musiikki

teoksen kappaleet. Runsaalla harjoittelulla 
ja hyvällä fiiliksellä keväällä vaikeimmatkin 
stemmapätkät alkoivat jo sujua. Vaikka koko 
ensemblen ja opettajien valtava työmäärä 
ei pääse yleisön eteen, se silti opetti minulle 
suunnattomasti näin suurten kokonaisuuksien 
hallinnasta. 

Globaali koronapandemia perui myös oman 
musiikkidiplomini esitykset. Kaikki suuret 
projektit tuntuvat olevan ainakin osittain 
improvisaatiota ja ongelmanratkontaa, mutta 
tätä en ihan odottanut. Nyt suunnitelman uu-
distuksen myötä olen joutunut opettelemaan 
alttoviulun soittoa ja Garagebandin saloja. 
Onneksi Kalliossa saa aina oppia uutta.

Eeti Berg

EXIT-musaproggis. Siiri Häyrinen kitarassa. 
Kuvaaja: Iida Reida.
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Kävin heti ensimmäisessä jaksossa ääniteknii-
kan peruskurssin. Otin kurssin lopputyökseni 
toisen jakson musaproggiksen, koska halusin 
päästä tekemään mahdollisimman paljon. Ja 
niin vuoden aikana myös kävi. På tal om det 
-teatteriproggiksen Ruotsin-matkalla toimin 
sekä ääni- että valoteknikkona. Tammikuussa 
minut värvättiin abigaalan äänihommin. Sieltä 
päädyin puoliksi vahingossa penkkareiden 
ääniin. Nämä erilaiset kokemukset avarsivat 
ymmärrystäni äänitekniikasta ja -suunnitte-
lusta. Seisoessaan mikserin takana teknikot 
kantavat suurta vastuuta esityksen onnistumi-
sesta.

Olin viettänyt lukiossa paljon aikaa valo-
pöydän takana, ja vaikka vieressä aina joku 
pyörikin äänipöydän ääressä, ei ikinä oikein 
ymmärtänyt, mitä kaikkea siihenkin kuuluu. 
Vähitellen minua alkoi kiinnostamaan, mitä 
siellä puolen pöytää tapahtuu, ja sattuman 
kautta päädyinkin vät4-kurssille.

Kurssi käsittelee äänisuunnittelua sen monissa 
eri muodoissa. Opimme muun muassa, miten 
äänittää musiikkia ja lähteä miksaamaan 
äänityksiä. Vierailimme Sibelius-Akatemian 
musiikkiteknologian studioissa ja pääsim-
me näkemään, millaista äänisuunnittelu on 
ammattina. Äänitimme tunnilla yhdessä pari 
kertaa biisejä, joilla jokainen pääsi myös har-
joittelemaan miksaamista. 

Tänä vuonna olen päässyt suunnittelemaan 
ääniä niin teatteriesitykseen kuin elokuva-
kohtaukseen, tutustunut kuunnelman teke-
miseen, harjoitellut moniraitaäänittämistä, 
miksaamista ja tietokonepohjaisen musiikin 
tekemistä sekä miettinyt, miltä “koti” kuulos-
taa. Olen huomannut, miten äänen rooli tulee 
usein aliarvioiduksi, sillä sen tärkeyden huo-
maa vasta silloin, kun sitä ei vielä ole ja kun 
sen joutuu itse tekemään. Sääntöjä tai rajoja 
siihen, miten ja minkälaista ääntä voi tehdä, 

Valotekniikan peruskursseilla käytiin läpi 
näyttämövalaisun perusteita, opeteltiin 
tunnistamaan valonheittimiä ja havaitsemaan 
valoa ympärillämme erilaisten havainnointi-
tehtävien avulla, ripustus- ja paloturvalli-
suutta unohtamatta. Opiskelijat harjoittelivat 
valaisua tehden pieniä demoja. Lukuvuoden 
viimeinen peruskurssi toteutui etäopetukses-
sa, minkä vuoksi kyseisen kurssin sisällössä 
painottui enemmän valon analysointi ja sen 
fysikaalisten ja ilmaisullisten ominaisuuksien 
tunteminen. 
 
Valotekniikan jatkokursseilla perehdyttiin 
valoon ilmaisun välineenä sekä syvennettiin 
ja kerrattiin peruskurssilla opittua. Osana 
kursseja vierailimme muun muassa Architects 
of Air -kollektiivin Arboria-installaatiossa, Hel-
singin kaupunginteatterilla valosuunnittelija 
William Ilesin vieraana, Teatterikorkeakoulun 
valotekniikan osastolla valosuunnittelija Han-
na Käyhkön johdolla sekä mediataiteilija Kalle 
Rasinkankaan lopputyönäyttelyssä. Kurssin 
lopuksi opiskelijat tekivät itsenäiset harjoitus-
työt teatteri-, tanssi-, musiikki- ja puheilmai-
sun esityksiin. 
 
Keikkatekniikka-kurssilla suunniteltiin ja 
toteutettiin joulujuhlan valot ja videomate-
riaali yhteistyössä lavastuskurssin kanssa. 
Kurssilla vieraili Kallion lukion alumni Jussi 

Rusanen, joka kertoi työskentelystään alalla. 
Moninaisten vaiheiden jälkeen kurssi huipen-
tui vanhaan tapaan wanhojentanssien valo- ja 
äänitekniikan rakentamiseen Suvilahden 
Kattilahallissa.
 
Tänä lukuvuonna lukion valokalustoa päi-
vitettiin. Pengerkadun Studio-teatteri sai 
uudet toimivat himmentimet ja valopöydän, 
ja päärakennuksen salin kalusto sai täyden-
nystä muun muassa nykyaikaisista, liikku-
vista led-valonheittimistä. Väistötilojen salin 
remontin valmistumisen viivästyminen sekä 
koko lukion etäopetukseen siirtänyt korona-
pandemia kuitenkin lykkäsivät uuden ka-
luston käyttöönottoa, ja vättiläiset pääsevät 
niiden kimppuun vasta ensi lukuvuonna.
 

Mia Jalerva, valotekniikan opettaja

Kurssilla käytiin myös läpi elokuvien ääni-
suunnittelua, digitaalisen äänen tuottamista 
ja kuunnelmien tekoa. Kaikkea päästiin myös 
tekemään käytännössä: teimme esimerkiksi 
ääni-installaation koulun tapahtumapäivään. 

Kurssin lopuksi kaikki tekivät lopputyön 
haluamastaan aiheesta. Kiinnostuin kuunnel-
mista, kun teimme kurssilla sellaisen koulun 
joulujuhlaan, joten oma lopputyöni oli myös 
kuunnelma. Niitä tehdessä itse käytännössä 
näki, kuinka paljon työtä äänisuunnittelu vaa-
tii. Tekeminen oli kuitenkin erittäin hauskaa ja 
oman kehityskaaren näkeminen palkitsevaa. 

Tiesin jo entuudestaan, että meidän koulussa 
on paljon mahdollisuuksia päästä harjoitte-
lemaan käytännössä vät3-kurssiin liittyvää 
liveäänitekniikkaa, mutta olin yllättynyt, 
kuinka paljon myös äänisuunnittelua pääsee 
tekemään esimerkiksi teatteriproggiksiin. 

Isla Purtilo

ei ole, ja äänitekniikan kursseilla ehdotto-
masti parasta on ollut kaikki kokeileminen, 
hakeminen ja keksiminen. Kalliossa jatkuvasti 
vireillä olevien teatteri- ja elokuvaprojektien 
myötä löytyy aina joku, jonka kanssa tehdä 
yhteistyötä. Oli kyse sitten kaverin kanssa 
musiikin tekemisestä tai teatteriesityksen 
ohjaajan näkemyksen toteuttamisesta, harva 
juttu lukioaikanani on ollut yhtä hauskaa kuin 
äänitekniikan opiskelu.

Meira Orrela

Vaikka olinkin välillä epävarma omista taidois-
tani ja projekteissa sattui erikokoisia kömmäh-
dyksiä, kaikesta selvisin. Kalliossa toteutetaan 
laajalla skaalalla monenlaisia esityksiä, joten 
äänitekniikkapestit tarjoavat jokaiselle omaa 
taitotasoa vastaavia haasteita. Tekemällä tätä 
oppii ehdottomasti parhaiten!

Rebekka Kanerva

Valo- ja äänitekniikka

Penkkarit.  
Priska Konttinen valoissa 

 Rebekka Kanerva äänissä,
projisointeja ajaa Liinu Salo. 

Kuvaaja: Ukri Pulliainen.
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Näin avasin ovia

Ylen ja Kallion yhteistyökurssilla ymmärsin, että 
jokaisen ihmisen tarina on tarpeeksi suuri ja mie-
lenkiintoinen kerrottavaksi maailmalle. Kuvittelin, 
että kaikessa oli oltava kyse elämästä ja kuole-
masta, jotta se voisi koskettaa. Toisaalta sitähän 
kaikki on - elämää ja kuolemaa. Kuinka mikään 
voisi olla suurempaa kuin kokonainen, eletty, 
koettu ja tunnettu elämä? Kukaan ei ole liian 
nuori tai kokematon päähenkilöksi, sillä jokainen 
tarina koskettaa jotakuta, kun sen kertoo hyvin. 

Kurssi perustui median tarinankerrontaan, erityi-
sesti siihen, kuinka tarina muuttuu ja kasvaa eri 
julkaisualustojen välillä. Varsinkin Instagramin ja 
Yle Areenan väliseen suhteeseen syvennyttiin, 
sillä nuorten sosiaalisen median sekä Suomen 
suurimman netti-tv:n välille pyrittiin rakentamaan 
yhteyttä. Kurssin vetäjä Hyppe Salmi piti nuoruut-
tamme arvokkaana, ja juuri nuoruus teki meistä 
asiantuntijoita, vaikka emme olleet opiskelleet 
mitään. Olimme siis avuksi Ylen uuden Instagram- 
tilin @areenastoriesin kehittämisessä. Tilin tarkoi-
tus oli tuoda Ylen viihde sarjojen muodossa juuri 
Instagramin ruudulle. 

Tunne siitä, kuinka nuoruutta ja sen tuomia koke-
muksia arvostettiin, herätti itsessäni jotakin. Kurs-
silla pohdittiin, kuinka koskettaa nuoria. Tulemalla 
osaksi nuorten arkea eri median alustojen sekä 
nuoria koskettavien kertomusten välityksellä. 
Kerran aikaisemmin  Lauri Karon ja Veeti Hautasen 
käsikirjoittama ja ohjaama lyhytsarja, Halmeilla 
oli päätynyt Kalliosta tämän kurssin tuloksena Yle 
Areenaan. Kaikki oli siis mahdollista.

Median johdantokurssilla keskityttiin kolmeen 
asiaan: journalismiin, median eettisiin periaattei-
siin ja median toimintatapojen tutkimiseen. Kes-
kusteluihin nousivat myös ilmastonmuutoksen 
näkyminen mediassa sekä totuus ja disinformaa-
tio. Keskiössä kursseilla oli oma tekeminen, esi-
merkiksi lehti- ja videohaastattelut tai kolumnien 
kirjoittaminen. Kursseilla toteutettiin jo neljättä 
kertaa myös Kallion lukion suosittu some-joulu-
kalenteri. Facebookissa nähdyissä videoissa haas-
tateltiin ja haastettiin hauskoihin tehtäviin lukion 
entisiä opiskelijoita, esimerkiksi ohjaaja Samuel 
Harjanne ja BB-Tarina. Tänä vuonna mukana oli 
myös useita koulumme opettajia. Kalliossa keh-
keytyneen rakkaustarinansa kertoivat Ari-Pekka 
Niemi ja hänen vaimonsa Sanna Oksman-Niemi. 
Haastattelun tekemistä harjoiteltiin kaikilla kurs-
seilla ja henkilöjuttuja julkaistiin kurssin blogissa. 
Johdantokursseilla tehtiin myös paljon vierailuja, 
muun muassa MTV:n ja Ylen uutisiin, Suomen Ku-
valehteen, Yle Kioskiin ja Päivälehden museoon.

Journalistisen kirjoittamisen kursseilla kirjoitettiin 
ensin pieniä uutisjuttuja ja käytiin läpi journalis-
tisia työskentelytapoja ja hyviä käytänteitä sekä 
journalismin etiikkaa. Ideoitiin omaa isompaa 
haastatteluun perustuvaa juttua ja harjoiteltiin 
näkökulman kirkastamista. Kurssilla toteutettiin 
yhteishanke Nuorten Akatemian kanssa. Kurssin 
kaikki journalistiset tekstit kirjoitettiin Nuorten 
Akatemian hankkeista: jutut käsittelivät moni-
puolisesti nuorten elämää, rahankäyttöä, va-
kuutusturvaa, vapaa-aikaa, ilmastokasvatusta ja 
koulutusta. Vierailtiin muun muassa Päivälehden 
museossa.

Kuluneen lukuvuoden radiokurssit muotoutuivat 
erilaisiksi koronatilanteesta johtuen. Ensimmäi-
nen kurssi teki seitsemän tunnin mittaista suoraa 
radiolähetystä SignaaliRadiossa. Aiheiden kirjo 
vaihteli meemeistä rakkauteen ja eläinkokei-
siin. Toinen kurssi päätyi tekemään kotoa käsin 
mediakurssien blogissa julkaistuja podcasteja. 
Niissä aiheina olivat muun muassa vaihto-opiske-
lu, koronan vaikutus someen ja nuortensarjojen 
kyky käsitellä nuorten ongelmia. Vierailuja tehtiin 
Bassoradioon ja YleX:lle.

Elokuva-analyysin kurssilla tarkasteltiin lyhytelo-
kuvia ja muutamia pitkiä elokuvia sekä temaat-
tisesta että kerrontateknisistä näkökulmista. 
Covid-19-viruksen vuoksi kurssi toteutettiin 
etäopetuksena ja opiskelijat esittelivät omissa 
esityksisään monipuolisesti elokuvaa, elokuvahis-
torian alkuvuosikymmeniä sekä meillä Suomessa 
että Yhdysvalloissa, Italian neorealismia, Ranskan 
uutta aaltoa, muutamia lajityyppejä, aasialaista 
elokuvaa ja merkittävien ohjaajien tuotantoa. Töi-
den keskeisinä painopisteinä olivat hyvin valitut 
näytteet ja niiden analysointi.

Dokumentti- ja fiktioelokuvakursseilla tehtiin 
elokuvia muun muassa Kallion lukion historiasta, 
muutoksesta ja koronakeväästä. Elokuvakäsikir-
joituskurssilla mielikuvitus sai vaeltaa vapaasti 
koronarajoituksista huolimatta ja käsikirjoituksia 
syntyi muun muassa aikasilmukoista, kaksoisolen-
noista ja kaipuusta maailmalle. Kurssilla kehiteltiin 
sekä hienoja lyhytelokuvakäsikirjoituksia että 
laajempia projekteja sarjoista pitkiin elokuviin. 
Kevään fiktiokurssi ja käsikirjoituskurssi kävivät 
katsomassa elokuvan Green Day  ja ohjaaja Arttu 
Haglund teki etävierailun. Dokumenttikurssilaiset 
katsoivat DocPoint-festivaalin näytöksiä ja tekivät 
opetusmateriaalia lasten ja nuorten dokument-
tielokuvatapahtuma DOKKINOn sivuille. Syksyn 
fiktiokurssilla käytiin Yellow Filmsin studioilla 
Herttoniemessä, missä kuvattiin Hotel Swan 
Helsinkiä, ja värimäärittelyfirma Post Controllissa. 
Vierailijana kurssilla kävi elokuvaohjaaja Reetta 
Aalto.

Tuomas Kaseva, Riitta Kulmanen, Emilia Lehtinen, 
Susanna Pasula ja Joona Pettersson,

 median opettajat

Opiskelu tapahtui osin Kallion, osin Ylen tiloissa. 
Kurssin sisällöistä ja tunneista vastasivat Ylen eri 
osastojen ja produktioiden tuottajat. Opimme 
valtavasti erilaisista TV- sekä some-tuotannoista, 
varsinkin siitä, kuinka tarkasti niitä suunnitellaan 
ja valmistellaan.  Työskentelyn tavoitteena oli 
tutkia ja koetella sekä luoda lopulta omiin intohi-
moihin perustuva Instagram-tili. Opetus perustui 
monimediaisuuteen ja siihen, kuinka pienillä 
asioilla esimerkiksi Instagram-tilin sai linkitty-
mään ihmisen ajatuksissa johonkin suurempaan 
kokonaisuuteen.

 “Ovet ovat auki, astu sisään, ryhdy töihin, avaa 
lisää ovia”, lukee yhteistyökurssin kuvauksessa 
Kallion lukion sivuilla. Koen, että juuri tästä koko 
kurssissa oli kysymys. Siitä, että ymmärtää ovien 
olevan auki. Tapaamamme media-alan ihmiset 
olivat päätyneet tuotantoihinsa aivan erilaisia reit-
tejä. On vain oltava uskottava, tuore ja sitoutunut 
sekä jaksettava tehdä töitä. Ovia avautuu tietysti 
lisää myös uusien suhteiden kautta. Tähänkin Ylen 
kurssi antoi mahdollisuuden, sillä matkalla tapasi 
paljon loistavia alan ammattilaisia. Ennen kaikkea 
kurssi avasi kuitenkin ovia itseeni: kipukohtiini, 
toivoon ja uskallukseen. Aloin vihdoin kirjoittaa.

Ellimaija Virtanen

MediaMedia

Yläkuva: MTV:n uutisten Heli Uusimaa esitteli 
uutisstudioita peruskurssilaisille.

Vasen: Ylen Kioskissa työstään kertoi toimittaja- 
tubettaja Aleksi Rantamaa eli Mentaalisavuke.

Alla: Radiokursseilla tehtiin suoria lähetyksiä 
ja podcasteja. Lähetysten aiheet 

vaihtelivat anarkismista meemeihin.
Kuvaaja: Tuomas Kaseva.
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Kallion yhteiskoulun ystävät ry eli Kyyry perustet-
tiin jo yksityiskouluaikana. Kannatusyhdistyksen 
jäseninä on opiskelijoiden vanhempia, opettajia 
ja entisiä opiskelijoita. KYYRY myöntää avustuksia 
opiskelijoiden esityksiin, kilpailujen palkintoihin, 
kansainväliseen yhteistyöhön liittyviin projektei-
hin ja vuosittaisiin stipendeihin.

Kyyryn toiminta on jatkunut aktiivisena. Olem-
me olleet mukana suurimassa 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 mene-
vät lyhentämättöminä oppilaiden hyväksi, koska 
Kyyry toimii vapaaehtoisvoimin.

Vuoden 2020 keväästä muodostui koronan vuoksi 
poikkeuksellinen. Olemme hoitaneet kuitenkin 
juoksevat asiat etäpalaverien ja sosiaalisen me-
dian kanavien kautta. Kyyryn ideoiman, Kallion 
lukion logolla varustetun yo-lakin tarina jatkuu. 
Se on ensimmäinen koulun logolla varustet-
tu ylioppilaslakki koko Suomessa, kotimaassa 
valmistettu ja opiskelijoiden toiveiden mukaisesti 

vegaaninen. Lakkeja tilattiin tänäkin vuonna 
lähes sama määrä kuin molempina aikaisempina 
vuosina, ja vuosittain noin 120 uutta ylioppilas-
ta painaa lakin päähänsä. Tänä vuonna lakit on 
postitettu suoraan jokaiselle opiskelijalle, koska 
koronan vuoksi emme voineet järjestää lakkien 
luovutusta henkilökohtaisesti. Lakkien tilauksen 
ja jakelun ovat vuosittain hoitaneet opiskelijakun-
nan hallitus ja Kyyry yhdessä.

Toinen Kyyryn näkyvä tuote on kassi kultaisella lo-
golla. Sen saa omakseen 50€:lla Kyyryn toimintaa 
tukenut henkilö. Kyyryn Facebookissa voi seurata 
sarjaa ”Kultakassi seikkailee”, ja kassi on ollut jo 
nyt nuoresta iästään huolimatta monissa mielen-
kiintoisissa paikoissa. Kyyryn tuotevalikoimassa 
on uusina tuotteina korujen, pinssien, kirjojen 
ja kassien lisäksi t-paitoja ja heijastimia. Syksyllä 
2019 Kyyry lahjoitti uusille ykkösille heijastimet 
koulutietä turvaamaan.  

Puheenjohtajana on toiminut lukuvuonna 
2019–2020 Kristiina Oikarinen. Yhdistyksen 
hallitukseen kuuluvat Erja Ekman, Sampo Harju 
(opettajajäsen), Mika Honkanen (varapuheenjoh-
taja), Riikka Kauppinen (sihteeri), Emilia Lehtinen 
(opettajajäsen), Mikko Paartola, Jarna Tanskanen 
ja Sirkka-Liisa Vaulo (varainhoitaja).  

Kristiina Oikarinen, Kyyryn puheenjohtaja

Kyyry

Viisitoista kakkosvuosikurssilaista ja viisi kol-
mosvuosikurssilaista tutoria ohjasi Kallion uusia 
opiskelijoita lukio-opiskeluun tänä lukuvuonna. 

Tämän tutor-ryhmän toiminta käynnistyi koulu-
tuksella jo toukokuussa, jolloin ideoimme, miten 
tutorit olisivat ohjaamassa ja tukemassa syksyllä 
2019 aloittavaa vuosikurssia. Kesäkuun opiske-
lijaksiottopäivänä tutorit tutustuttivat jo ykkös-
vuosikurssilaisia, esittelivät heille uutta koulua ja 
vastasivat kysymyksiin Kalliosta.  
 
Lukuvuoden käynnistyttyä elokuussa tutorit jär-
jestivät ykkösille päivänavauksen, jolla toivottivat 
heidät tervetulleeksi kouluun. Tutorit suunnit-
telivat myös ryhmäytymispäivän ohjelman, joka 
järjestettiin Kallion puistoissa, onneksi hyvällä 
säällä! Päivän ohjelmaan sisältyi niin omassa 
ro-ryhmässä ryhmäytymistä kuin koko vuosikurs-
sin tutustumista speed dating -hetkessä. 
  
Koulupäivien edetessä tutorit toimivat ryhmän-
ohjausryhmittäin siten, että jokaisessa viidessä 
ro-ryhmässä oli omat neljä tutoria. Tutorit olivat 
mukana keskiviikon ro-tuokioilla, opo-tunneilla, 
käytävillä tutor-lippikset päässä ja koko vuosikurs-
sille järjestettävissä yhteisissä ”ketuissa”. 
 
Tutorit opastivat uusia kalliolaisia Kallion lukion 
käytäntöihin opiskelussa, jakoivat hyviksi koettuja 
opiskeluvinkkejä ja erityisesti tänä lukuvuonna 
vielä tsemppasivat muutossa Lehtikuusentielle 
Laaksoon. 
 
Keskeisen tehtävänsä lisäksi tutorit kävivät esit-
telemässä Kallion lukiota mahdollisille tuleville 
kalliolaisille eli yläasteiden ysiluokkalaisille. Myös 

Kallion lukion johtokunta 

koulun omat avoimet ovet joulu- ja tammikuus-
sa olivat tutoreille hyvä hetki kertoa, millaista 
opiskelu oikeasti on Kallion lukiossa ja miksi sinne 
kannattaa hakea! 

Anu Laitinen, opinto-ohjaaja

Kallion  yhteiskoulusäätiö
Hallituksen puheenjohtajana on kuluneena 
lukuvuotena toiminut Tomi Lindblom, muina 
hallituksen jäseninä Ari-Pekka Niemi, Elsa Saisio, 
Ari Mäkinen (varapuheenjohtaja), Marjatta Siljola 
ja Kati Sinkkonen. Hallitus on kokoontunut kerran 
vuosikokoukseen, jossa puheenjohtaja kertoi 
säätiön sijoitus- ja varallisuustilanteen. Kokouk-
sessa todettiin vuoden 2020 Kallion ylioppilaille 
kouluneuvos Armas Paavolan rahaston tuotoista 
jaettavien stipendien määrä ja jakoperusteet.

Kaiken takana on...

Kyyry järjesti ykkösten ryhmäytymispäivään Kallion 
lukion ensimmäisen Kyyry Speed Dating -tapahtuman. 
Aukeaman kuvat: Saara Kailasalo.

Tutorit mukana ykkösten 
ryhmäytymispäivässä.
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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 Tuo-
mas, Untamala Annemari. Muun henkilökunnan 
edustaja: Laine Erja. Opiskelijakunnan edustajat: 
Peltonen Linus ja Pöllänen Roope. 
 
Varajäsenet (henkilökohtaiset) 
Niiranen Toni, Takkinen Heikki, Sipilä Tiina, Kraut-
suk Raija, Kotsalo Heikki, Pulliainen Ukri, Ranta-
mäki Liisa, Niskanen Marjo, Muilu Rosa, Joukainen 
Severi. 
 
Syyslukukaudella kokoonnuttiin yhden kerran. 
Hyväksyttiin Kallion lukion toimintasuunnitelma 
ja tuntikehys lukuvuodeksi 2019–2020. Annet-
tiin lausunto työ- ja loma-ajoista lukuvuodeksi 
2020–2021. 
 
Kevätlukukaudella ei ollut kokouksia koronapan-
demian johdosta. Talousarvion käyttösuunnitel-
masta käytiin keskustelua sähköpostitse. 
 
Lisäksi johtokuntaa on tiedotettu kouluun liitty-
vistä hankkeista ja tapahtumista.

Tutorit
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Toimintakautena 2019–2020 Kallion lukion 
opiskeluhuoltoryhmässä ovat toimineet rehto-
ri Ari Mäkinen, erityisopettaja Virva Rantanen, 
opinto-ohjaajat Anu Laitinen ja Mikko Peltonie-
mi, terveydenhoitaja Mari Koistinen, kuraattori 
Anni Mäntykivi sekä kuraattori Pauliina Pulkki 
ja psykologina Mirja Färkkilä-Järvinen. Opiske-
luhuoltoryhmä kokoontuu noin kerran kuukau-
dessa sekä tarpeen mukaan. Ryhmässä tehdään 
opiskelijoiden hyvinvointia edistävää moniam-
matillista suunnittelutyötä. Tämän lisäksi opis-
keluhuoltoryhmä tekee yhteistyötä opettajien, 
huoltajien sekä koulun ulkopuolisten tahojen 
kanssa opiskelijoiden asioihin liittyen. Toimimme 
koulun opiskeluhuoltoryhmässä oman alamme 
asiantuntijoina.  
 
Opiskelijat ovat löytäneet opiskeluhuollon 
palvelut hyvin. Psykologin ja kuraattorin yksilö-
työssä opiskelijoiden kanssa on käsitelty muun 
muassa stressiin, opiskeluun ja ajankäyttöön, 
mielialaan, jännittämiseen, ystävyys-, perhe- ja 
seurustelusuhteisiin, identiteettiin ja erilaisiin 
elämänkriiseihin liittyviä aiheita. Erityisopettajan 
yksilötapaamisissa on paneuduttu oppimisvai-
keuksien kanssa opiskeluun, opiskelutaitojen 

harjaannuttamiseen ja muihin erityisjärjestelyihin 
opiskelun tukena. Opinto-ohjaajien yksilötapaa-
misissa opiskelijat ovat saaneet tukea opiskelu-, 
ylioppilaskirjoitus- sekä urasuunnitelmien tekoon 
ja päivittämiseen. Koronavirustilanteen aiheut-
taman etäopetuksen aikana myös tapaamiset on 
järjestetty pääsääntöisesti etäyhteyksien kautta.  
  
Yksilötyön lisäksi olemme tehneet myös yhteisöl-
lisellä tasolla opiskeluhuoltotyötä.  
Olemme työssämme halunneet tukea opiskeli-
joiden hyvinvoinnin alueista erityisesti sosiaalista 
kiinnittymistä yhteisöön. Tavoitteenamme on 
suunnitella ja toteuttaa opiskelijalähtöistä työtä, 
jossa opiskelijoiden ääni ja osallisuus näkyvät. 
Tapaamme kaikki aloittavat ryhmät yksilöllisesti 
restoratiivisen puhepiirin menetelmää hyö-
dyntäen joka syksyn alussa. Kaikille ryhmille on 
pidetty 75 minuutin mittainen tapaaminen, jossa 
on käsitelty opiskelijoiden tarpeita, arvoja ja 
opiskelun aloittamiseen liittyviä tunteita etenkin 
sosiaalisten suhteiden muodostumisen näkö-
kulmasta. Olemme tehneet tapaamisissa paljon 
myös tutustumista ja ryhmäytymistä edistäviä 
harjoituksia.  
  
Abikahveilla keväällä kirjoittavat abiturientit 
pääsivät kahvien merkeissä jakamaan tuleviin 
kirjoituksiin liittyviä ajatuksiaan. He saivat viime 
hetken vinkkejä sekä kokemuksen rentoutumis-
harjoituksesta. Keväällä 2019 uutena alkanut 

muualta muuttaneiden ja itsenäisesti asuvien 
ryhmä jatkaa toimintaansa myös tänä lukuvuon-
na uusien ykkösten ja vertaistukena toimivien 
jatkavien opiskelijoiden kanssa. Kallion lukion 
hyvinvointivalmennuskurssi aloitti ensimmäisen 
kertansa etäopetuksen kautta. Kurssin ohjaajina 
ovat toimineet erityisopettaja, psykologi, kuraat-
tori opinto-ohjaaja ja terveydenhoitaja. Kurssilla 
on pohdittu omaa hyvinvointia eri teemojen kaut-
ta keskustellen. Kurssi toteutetaan pienryhmänä 
ja sitä tarjotaan jatkossa aina kerran lukukaudessa 
kurssitarjottimella.  
  
Kuluneena lukuvuotena opiskelijoille järjestetyn 
nimikilpailun kautta uudelle, yhteiselle koeviikon 
päätteeksi järjestettävälle iltapäivälle tuli nimeksi 
HALI (HauskaAinutlaatuinenLeppoisaIltapäivä). 
Opiskeluhuollon järjestämissä iltapäivissä on nau-
tittu muun muassa glögiä ja pipareita joulukortti-
askartelun parissa ja taiteiltu ystävänpäiväkortteja 
nauttien vegaanisista laskiaispullakahveista.  
  
Kallion lukion vaihto-opiskelijat ovat toivoneet 
vertaistukitoimintaa, ja keväällä 2020 järjestettiin 
opiskeluhuollon ohjaama etätapaaminen vaih-
dosta koronavirustilanteen vuoksi palanneiden 
vaihto-oppilaiden kanssa ja toukokuussa ensi 
syksynä vaihtoon lähtevien kanssa. Molemmat 
tapaamiset saavat myös jatkoa samalla ko-
koonpanolla. Etäopiskeluajan yhteydenpitoa 
helpottamaan avautui keväällä myös Kallio 
Skybar, Discord- alustalla toimiva opiskeluhuollon 
moderoima chat. 
 

OPHR:n väki

Opiskeluhuolto

Syksyllä hankkeen parissa tarjottiin opiskelijoille 
mahdollisuutta osallistua keskiviikkoaamuisin 
Juoksuklubiin yhdessä Torkkelin opiskelijoiden 
kanssa. Osallistuminen jäi vielä aika vähäiseksi, 
mutta toisaalta Helsinki Kymppi -juoksutapahtu-
maan, joka järjestetään vuoden 2020 syksyllä, saa-
tiin jo kokoon runsaslukuinen ilmoittautujajouk-
ko. Kaksi opiskelijoista koostuvaa kuvaustiimiä 
valmistivat hilpeitä taukojumppavideoita, joilla 
olisi tarkoitus tuoda ensi lukuvuonna oppitunneil-
le liikuntatuokioita.
 
Marraskuun lopulla järjestettiin yhteistyössä opis-
kelijakunnan hallituksen kanssa Kalumppialaiset 
eli opettajat vastaan opiskelijat -koripallo-ottelu. 
Kallion Urheilutalossa järjestettyä tapahtumaa 
siivittivät asiantunteva selostus, välimusiikit, 
opettajacheerleaderit, kova kannustus ja tietysti 
voitonnälkäiset joukkueet. Ottelusta kehkeytyi 
todellinen urheiludraaman malliesimerkki, kun 
opiskelijat nousivat ottelun viimeisillä minuuteil-
la takaa-ajoasemasta niukkaan yhden pisteen 
voittoon. Kalumppialaisten kiertopokaali matkasi 
näin ollen opiskelijakunnan tilaan seuraava koe-
tusta odottamaan.
 
Hankintoina koululle saatiin tanssimattoja, ju-
dotatamit, pöytäjalkapallo, pingispöytä, biljardi-
pöytä, kaksi kuntopyörää sekä välituntitarvikeva-
rastoon muun muassa jonglöörauspalloja. Lisäksi 
yhdessä Torkkelin kanssa Penksun kellarissa sijait-
sevaa kuntosalia on lisävarusteltu, ja nyt siellä on 
potkunyrkkeilysäkkikin. 

Kari Jagt Liikettä opiskelupäivään -tiimin puolesta

Kallion lukion muualta muuttaneiden ja pitkämatkalaisten 
ryhmä teki kävelykierroksen Talvipuutarhan kukkaloiston keskelle. 

Kuvaaja: Anni Mäntykivi.

Kuvaaja: Saara Kailasalo.
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Kallion lukio on toiminut yhtenä pilottilukioista 
Liikettä opiskelupäivään -hankkeessa, jonka ta-
voitteena on toisen asteen opiskelijoiden fyysisen 
aktiivisuuden ja opiskelukyvyn lisääminen. Tämä 
on merkinnyt tilaisuutta kehittää Kallion lukioon 
uusia liikuntaan kannustavia toimintamuotoja 
sekä tehdä uusia varustehankintoja. 
 

Liikuntaa 
ja urheilua
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Lukioon tullessani olin melko varma, että “suori-
tan tästä tämän bilsan pakollisen kurssin pois alta 
ja keskityn sitten mielenkiintoisimpiin taidekurs-
seihin”. Niin kävikin: torkuin puolet tunneista enkä 
koskaan tehnyt läksyjä. Oikeastaan vasta kokee-
seen valmistauduin kunnolla, ja se menikin oikein 
mallikkaasti. Huomasin, että biologia on ehkä 
sittenkin ihan ok oppiaine. 

Otin toiselle vuodelle lisää biologiaa. Toisella kurs-
silla vierailimme Viikin jätevedenpuhdistamolla, 
tutkimme Töölönlahden kasvien valmistautumista 
syksyyn ja käväisimme Kaisaniemen kasvitieteel-
lisessä puutarhassa. Koeviikon kurssikoe vaihtui 
ihanaksi syysretkeksi Harakka-saareen. Sitten 
marssin opinto-ohjaajalle ja täytin lukujärjestyk-
seen loput biologian kurssit. 

Vaikka teorian opettelu on välillä työlästä, oivalta-
misen tunne on ollut hyvin palkitsevaa. Missään 
muussa oppiaineessa ei pääse testaamaan omaa 
veriryhmäänsä itse tai preparoimaan lampaan tai 
sian sisälmyksiä ja huomata osaavansa erotella, 
mikä elin on missäkin. Siksi biologia on parasta. 
Jokainen kurssi avaa ovet ympäröivän maailman 
ymmärtämiseen. 

Viimeisellä biologian kurssilla koin todellisen 
elämyksen. Jokainen aikaisemmin opettelemani 
solun osanen löysi merkityksensä. Tajusin, miten 
suuresta, mutta lopulta pienestä asiasta on kiinni 
koko eliökunta. Aloin ymmärtää, miten tärkeää 
on tutkia eliökunnan pienimpiä yksilöitä, kuten 
vaikkapa viruksia. Ja sitten tuli virus nimeltä 
korona, josta kukaan ei tiennyt aluksi mitään ja 
joka muutti kaikkien kevään. Minä huomasin, 
että biologiassa riittää tutkittavaa, koska se antaa 
eväät biodiversiteettien ja ihmiskunnan tulevai-
suuden suojeluun.

Hilla Honkanen

Kallion filosofit väittelivät 
menestyksekkäästi
“Sisyfos on ihmisen osa.” Väitelause aiheuttaa 
päänvaivaa Tiedekulmaan kerääntyneelle Kallion 
lukion väittelyjoukkueelle. Kisaan valmistautu-
minen on työlästä, ja jaettu docs vain kasvaa 
kasvamistaan.

Tammikuussa järjestettiin Nuorten filosofiatapah-
tuma Nufit ja siihen kuuluva Sokrates-väittelykil-
pailu Paasitornissa. Sisyfoksen lisäksi väiteltävänä 
oli 16 muuta lausetta teeman “aika” ympäriltä. 
Meidän ei onneksi tarvinnut hoitaa ihan jokais-
ta aihetta, sillä kisaan osallistui yli 20 lukiota. 
Mielenkiintoisista väitteistä pääsimme kuitenkin 
olemaan (määrättyä) mieltä. Meille osuivat muun 
muassa lauseet “o tempora, o mores – moraali 
muuttuu aikojen myötä” ja “nykyhetki jää tieteen 
piirin ulkopuolelle”. 

Itse keskustelut olivat mielenkiintoisia, ja meni-
hän meillä se kisakin melko hyvin. Juuri ennen 
finaalia tipuimme kuitenkin pois – hävisimme 
torkkeleille (torkkeleille!) aiheesta “ihminen ei voi 
elää vain tässä ja nyt”. Mutta he voittivatkin sitten 
koko kisan. Onnea vielä HKTL!

Tänä vuonna Kallion joukkueessa olivat Tiia Fred-
riksson, Lassi Laakso, Okko Alanne, Deria Kurkan 
ja Adele Kotsalo. Toivottavasti meiltä löytyy myös 
ensi vuodelle väittelijöitä! Ja jos väitteleminen ei 
itseä kiinnosta, niin kannattaa ainakin tulla katso-
maan! Mutta muistetaan: puhiskolmonenkaan ei 
pelasta mistä tahansa… 

Adele Kotsalo

Mediailmiöiden äärellä
 
Syyslukukauden Studia generalia -tilaisuuden 
vieraana oli Yleisradion toimitusjohtaja Merja 
Ylä-Anttila.  21.10. pidetyssä tilaisuudessa opiske-
lijat keskustelivat vieraan kanssa median tilasta, 
sananvapaudesta, valeuutisoinnista ja erilaisista 
vaikuttamispyrkimyksistä mediassa. Tiedämme, 
että trollitehtaat syöttävät vaihtoehtoisia totuuk-
sia, ja demokratia on yhä laajemmin uhattuna 
Euroopassakin sananvapauden rajoittamisten 
myötä. Keskustelussa pohdittiin, elämmekö 
vaihtoehtoisten totuuksien aikaa ja olemmeko 
median kuluttajina kaiken keskellä vain kohteena 
vai myös aktiivisina osallistujina. Kuinka helposti 
tietämättämme jaamme disinformaatiota? Merja 
Ylä-Anttila avasi luotettavan, riippumattoman 
median pelisääntöjä ja puhui mediakasvatuksen 
ja sivistyksen puolesta, jotta suomalainen laatu-
media edelleenkin pysyisi luotettavana. Syyslu-

kukauden tilaisuutta olivat valmistelemassa  Aino 
Donner, Johannes Helama, Maria Myyryläinen, 
Veera Sillanpää  ja  Riitta Kulmanen.
 
Kevätlukukauden studiaryhmä aloitti toimintansa 
helmikuun lopussa ja pääsi suunnittelussa hyvään 
vauhtiin: aihe, vierasvaihtoehdot ja näkökulmat 
olivat valmiina. Haaveet Ismo Alangon tai Ruben 
Stillerin saamisesta koululle vieraaksi kariutuivat 
kuitenkin koronan aiheuttamaan kokoontumis-
kieltoon, ja ryhmä joutui tyytymään kokemuk-
seen ryhmädynamiikan syntymisestä ja yhteisestä 
ideoinnista. Tilaisuutta olivat suunnittelemassa 
Kaisla Aarnio, Noa Donner, Irene Horto, Mai Jous-
niemi, Emmä Jännes, Loviisa Oila, Syksy Vesteri-
nen ja Monja Kataja.
 

Monja Kataja ja Riitta Kulmanen

Väläyksiä 
Kallio-arjesta

Syksyn Studia generalian tiimi. 
Kuvaaja: Iida Reina.

BI01-kurssin koepäivänä nautiskeltiin opiskelijoiden 
tekemistä kurssitöistä, kuten kasvisolukakusta. 
Simaa, pakuriteetä, kotijuustoa, leipää ja ituja 

oli tarjolla koko ryhmälle. Kuvassa Anna Bentley, 
Emma Halme leikkaamassa kakkua ja Emma Saisto. 

Kuvaaja: Sari Laurila.
Taustalla biologian luokka. Kuvaaja: Ukri Pulliainen. 

Matka elämän 
ytimeen

Kallion filosofit väittelivät menestyksekkäästi
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Havaintopäivänä auringon laskiessa ryhmä ker-
rallaan siirtyi kaukoputkella ottamaan kuvia jo 
aiemmin valitsemistaan kohteista. Muut ryhmät 
oleskelivat huoltorakennuksessa odottamassa 
vuoroaan. Sää ei ollut puolellamme, sillä kohtei-
den edessä oli paljon pilviä. Kaksi ryhmää onnis-
tui kuitenkin saamaan kuvia kohteistaan. Vaikka 
kaikki eivät kuvia saaneetkaan, oli havaintoyö 
kokemisen arvoinen ja siitä jäi mieleen paljon 
hyviä muistoja. Tämä kokemus antoi meille ku-
van oikeasta tutkijan työstä, jossa sääolot eivät 
aina ole tutkijan puolella.

Matka oli upea kokemus ja opimme paljon 
uutta. Tiedämme nyt enemmän todellisesta 
tutkimuksesta, mutta myös teoreettista puolta 
tähtitieteestä. Kotimatka koitti mielestämme 
liian aikaisin, ja nähtävää ja koettavaa olisi vielä 
riittänyt. Toinen yö NOT:llakaan ei olisi ollut 
pahitteeksi, sillä se oli selvästi matkan kohokoh-
ta. Lähtisimme matkalle varmasti uudestaan, jos 
vastaava järjestettäisiin!

Sanni Ainasvuori, Elsa Alanko, Olli Jalonen, 
Sofia Kiirla, Julia Lautamies

Marraskuussa osallistuimme Turun yliopiston 
järjestämään NOT-kouluun, johon kuului matka 
yhdelle Kanariansaarista, La Palmaan. Kyseessä 
oli fysiikkaan liittyvä tähtitiedematka, jossa oli 
mukana oppilaita neljästä kampuskoulusta. Tähti-
tiedeleirin tavoitteena oli tutustuttaa oppilaat 
oikean tieteen tekemiseen ja ammattimaiseen 
tähtitieteen tutkimukseen. Ennen varsinaista 
reissua teimme lyhyen matkan Tuorlan observa-
toriolle. Siellä Turun yliopiston tutkija ja filosofi-
an tohtori Pasi Nurmi kertoi meille tähtitieteen 
perusteita ja pohjusti meitä matkaa varten. Lisäksi 
tutustuimme mukaan lähteviin muiden koulun 
opiskelijoihin. 

Marraskuun puolivälissä oli itse matkaanlähdön 
aika. Lensimme Madridin kautta saarelle, jossa 
vietimme viisi päivää. Hotellimme oli hieno ja ruo-
ka maittavaa. Sää oli myös kohtuullisen lämmin 
pienestä tuulesta huolimatta. Viikon aikana eh-
dimme kokea kaikenlaista: kohokohtiin kuuluivat 
tulivuorivaellus, havaintoyö NOT-kaukoputkella ja 
vierailu Santa Cruzin kaupunkiin. Uskaltauduim-
me myös pulahtamaan hotellin uima-altaaseen, 
vaikka opettajamme Risto uskoi veden olevan 
liian kylmää.

Oppia maailmalta

Kolman-
nessa   jaksossa pitkän 

ranskan RAA05-ryhmä vieraili Hel-
singin Saksalaisessa koulussa katsomassa 

Molièren näytelmän Porvari aatelismiehenä. 
Tämän klassikkokomedian esitti ranskalainen 

näyttelijäryhmä ADG-Europe. Teos on klassismin 
ajan hoviteatteria vuodelta 1670. Alkuperäisteksti ei 

ole kielellisesti liian rönsyilevää tai vaikeaselkoista, joten 
pitkät monologit ja nopeat repliikit eivät jääneet pelkiksi 
mysteereiksi. Näytelmän odottamaton hervottomuus ja 
hullunkurisuus sai meidät aluksi häkeltymään. Häkellys 

muuttui kuitenkin nopeasti huvittuneisuudeksi, ja 
kohtaukset toisensa jälkeen naurattivat meitä. 

Teatterikokemus oli kokonaisuudessaan miel-
lyttävä ja varsin mieleenpainuva.

Rebekka Kanerva

Musiikkiteatteria 
opiskelijavoimin
Kulunut lukuvuosi on pitänyt sisällään vaikka 
ja mitä. Moni yhdistänee tämän lausahduk-
sen vihreisiin muuttolaatikoihin tai keväisiin 
videopuheluihin. Muutoksen keskellä taide 
pääsee todelliseen arvoonsa: sitä kaivataan ja 
sitä tarvitaan. 

Musateatteriensemblen vuoteen mahtui myös 
vaikka ja mitä. Tanssia, laulua, näyttelemistä 
sekä neljäs ja viides musikaaliaamunavaus. 
Harjoituksissa sivuttiin muun muassa steppi-
tanssia, äänen anatomiaa, triple threat -taitoja 
ja ohjelmiston ohessa huomaamatta myös 
musateatterin historiaa. Tämän huimalta 
kuulostavan oppimäärän oli tarkoitus puhjeta 
kukkaan keväisen musikaalijouston merkeis-
sä. Jouston harmillisesta kohtalosta huolimat-
ta lupauksia on kuitenkin jo kuultu: valmiita, 
uusia musikaalinumeroita tullaan esittämään 
ensi vuonna aamunavausten muodossa!
Moni ensembleläinen, allekirjoittanut mukaan 
lukien, painaa jokseenkin haikeana valko-
lakin päähän tänä keväänä valmistuneena 
ylioppineena ylioppilaana. Musiikkiteatteri 
on kuitenkin lajina siinä mielessä ihana, että 
aina riittää työstettävää. Musiikkiteatterista 
ei koskaan tarvitse valmistua! Se on laji ja voi-
mavara, joka kantaa läpi elämän ja jonka voi 
vain toivoa pysyvän jokaisella valmistuvalla 
ensembleläisellä ja tietenkin aivan jokaisella 
Kallion musikaali-ihmisellä sydämessään.

Uteliaisuus, rohkeus ja oivaltamisen ilo – ne 
vievät pitkälle paitsi musiikkiteatterin opis-
kelussa myös elämässä yleisesti. Jatkukoon 
Kallion musateatteriensemble jossain muo-
dossa ainiaan!

Sofia Tuovila, ohjaaja

Kuvaaja: Risto Jokinen.

Joulukuun musikaaliaamunavaus. 
Kuvaaja: Saara Kailasalo.

33

Tähtitiedettä La Palmassa



34 35

Viimeisenä vieralu-
kohteenamme oli 
kylmän sodan ajan 
neuvostobunkkeri. 
Bunkkeri on toimi-
nut turvapaikkana ja 
salaisena tukikohtana 
poliittiselle eliitille. 
Bunkkeri naamioitiin 
lomahotelliksi. 

Ehtymätön tietotulva oli huumaava, ja saim-
me kokea historian kaikin mahdollisin tavoin. 
Muistomerkit, hautausmaat, sammaloituneet 
rauniot, museot ja patsaat kertoivat kaikki omaa 
tarinaansa. Viipuri on ihmeellinen kaupunki, ylväs 
mutta rapistuva. Kaupunki takertuu tiukasti kiinni 
historiaansa, luoden nahkaansa hitaasti. Pää-
simme ihastelemaan loistonsa takaisin saanutta, 
hiljattain entisöityä Alvar Aallon kirjastoa sekä 
Viipurin linnaa. Minulle reissun mieleenpainuvin 
hetki oli, kun pääsin käymään Viipurin pyöreässä 
tornissa, sillä iso-isovanhempani tapasivat siellä 
ensi kertaa. Tunsin, että olin saapunut juurilleni. 

Matkaan mahtui jos jonkinlaista kommellus-
ta. Luteet, bussin vessan tukkeutuminen sekä 
kummalliset kasvisruoat olivat kuitenkin pientä 
verrattuna suuriin asioihin, joiden äärellä olimme. 
Sotahistorian kurssi oli kokonaisuudessaan upea, 
opettavainen sekä elämyksellinen. Kurssin aikana 
pääsimme tarkastelemaan sodan vaikutuksia koh-
taloihin sekä ihmismieleen aivan uudella tavalla 
ja tuntemaan menneisyyden läsnäolon. Historia 
todella odottaa kulman takana, niin kuvainnolli-
sesti kuin kirjaimellisestikin. 

Kaisla Aarnio

Historiaa Baltiassa

Tiistaiaamuna lensimme Helsingistä Liettuan pää-
kaupunkiin Vilnaan, jossa pääsimme tutustumaan 
Paneriaihin. 

Seuraavana päivänä vierailimme Vilnan KGB- 
museossa., joka on toiminut KGB:n vankilana. 
Kiertelimme pimeissä tunneleissa ja selleissä 
oppaan kanssa. 

Museovierailun jälkeen menimme porukalla pai-
kalliseen pizzeriaan, josta saimme tuttuun tapaan 
vegaanista lounasta. Upeiden makuelämysten 
jälkeen lähdimme neljän tunnin pituiselle bussi-
matkalle kohteenamme Latvia. Reissun aikana 
koimme maukkaita ruokaelämyksiä, vaikka runsas 
vegaanijoukko kokikin välillä hankaluuksia.

Paikka sijaitsi metsäisillä kukkuloilla. Paneriaissa 
murhattiin yli 100 000 ihmistä toisen maailmanso-
dan aikana.

Latvian pääkaupungissa Riiassa vierailimme 
miehitysmuseossa. Tutustuimme elämään Neu-
vostoliiton aikaisessa Latviassa. Miehitysmuseon 
jälkeen täytimme vatsamme makoisilla brownieil-
la, ja  lähdimme tyytyväisinä kohti KGB-museota. 
Museo oli hyvin synkkä, sillä se oli toiminut vanki-
lana. Bunkkereissa on murhattu monia vankeja, ja 
elinolot olivat surkeat.

Viimeinen etappimme oli bussimatka Latvias-
ta Viroon. Lähdimme kohti Suomea Silja Linen 
kyydissä.

Viipurin linna. Kuvaaja: Kaisla Aarnio.

Kuvat ja tekstit: Henni Järvinen. 
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Ei tästä edemmäs!
Retkibussi oli ahdettu täyteen aikaisesta aamu-
herätyksestä toipuvia Kallion, Torkkelin sekä 
Märskyn opiskelijoita. Jännityksen kihelmöinti 
sekoittui bussin hurinaan, kun yritimme tulkita 
paksua karttanippua. Kaikki oli vanhaan tapaan 
mustaa valkoisella, siististi nidottuna yhteen. 
Keväisellä kävelykierroksella Kalliossa alkanut 
ja mielenkiintoisilla luennoilla syksyllä jatkunut 
sotahistorian kurssi oli saavuttamassa kauan 
odotetun huipentumansa: matkamme kävi kohti 
Karjalan kannasta. 

Kurssi oli monille meistä paluu juurille, kenties 
isovanhempien kellastuneista valokuva-albumeis-
ta tuttuihin maisemiin. Teimme syväluotauksen 
Suomen vuosien 1939–1945 sotiin ja niiden 
jättämiin jälkiin. Tammenlehvän perinneliitto 
tarjosi meille mahdollisuuden päästä näkemään 
sodan ratkaiseva näyttämö omin silmin sekä tu-
tustumaan kannakseen sekä kiehtovaan Viipuriin. 
Oppaat olivat vanhoja konkareita ja hoitivat koko 
joukon tottuneesti läpi pitkistä matkapäivistä 
sekä kauhulla odotetuista rajatarkastuksista. 
Reissussa mukana olivat myös kolmen koulun 
mahtavat historianopettajat sekä kaksi maanpuo-
lustusopiskelijaa, joten bussi pursuili asiantunte-
musta. 

On vaikeaa kuvailla kaikkea, mitä matkan aikana 
näimme ja koimme. Reittimme kulki läpi lukuisien 
taistelumaastojen, ja tutuksi tulivat sekä VT-linja, 
että Tali-Ihantala. Retkikahvit joimme useita ker-
toja päivässä, sen verran aikaisia herätykset olivat. 
Historia ja nykyisyys sekoittuivat toisiinsa ikkunan 
ohi vilisevissä maisemissa, ja Suomenlahden yli 
melkein erotti Pietarin valot. Neuvostoraken-
nusten ja värikkäiden kukka-asetelmien välissä 
saattoi aistia menneisyyden jäljet, ja kivenheiton 
päässä valtaväylältä piili raunioituneita bunkkerei-
ta. Erityisen vaikutuksen teki Kuuterselän muse-
oitu puolustusasema, jonka korsut oli entisöity 
autenttisiksi. 
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Opintomatkalla 
New Yorkissa
Kallion lukion aiempaan kansainväliseen yhteis-
työhön perustuen aukesi saksan opettaja Hanna 
Saarelle ja teatteriopettaja Annemari Untamalalle 
mahdollisuus opinto- ja suhdetoimintamatkaan 
New Yorkiin syyskuun lopulla. Tiiviiksi suunniteltu 
ohjelma osoittautui toimivaksi: vajaassa viikossa 
ehdimme vierailla useissa teatteri- ja elokuva-alan 
oppilaitoksissa, tavata taideopettajia, koulutus-
johtajia, opintosuunnittelijoita, kv-toimintavas-
taavia ja opiskelijoita. Sen lisäksi hyödynsimme 
metropolin kulttuuritarjontaa ja kävimme kat-
somassa teatteri-, musikaali- ja elokuvaesityksiä, 
vierailimme museoissa ja muissa kulttuurilaitok-
sissa ja tutustuimme myös nähtävyyksiin. Kallion 
lukion toiminnan kehittämisen kannalta merkittä-
viltä oppilaitoksilta tuntuivat erityisesti New York 
Film Academy (NYFA) ja American Musical And 
Dramatic Academy (AMDA), joista saimmekin taas 
talvella vierailijat koulullemme. Matkan antia pää-
simme soveltamaan myös suoraan kameranäyt-
telemisen Vor der Kamera -kurssikokonaisuuden 
kehittämisessä.  

Hanna Saari ja Annemari Untamala

Hanna Saari ja Annemari Untamala 
tutustumassa kv-opintokoordi-
naattori Junnan Liaon opastuksella 
maineikkaaseen musiikkiteatteri-
akatemiaan American Musical and 
Dramatic Academyyn.

Berliinissä opiskelemassa 
kameranäyttelemistä
Vor der Kamera -kurssikokonaisuus vei marras-
j oulukuun vaihteessa 18 opiskelijaa ja kaksi 
opettajaa (Hanna Saari ja Annemari Untamala) 
Berliiniin opiskelemaan kameranäyttelemistä. 
Matkalla vierailtiin elokuva-alan korkeakouluissa 
(dBs Filmschule Berlin, Universität der Künste 
Berlin), luotiin kontakteja uuteen ystävyyskou-
lumme Beethoven Gymnasiumiin ja tutustuttiin 
Berliinin taidetarjontaan. Matkaan kuului myös 
vierailu Berliinin Suomi-instituutissa. Työpajan 
opiskelijoille vetivät näyttelijä, teatteripedagogi 
Adam Ludwig ja näyttelijä, ohjaaja, teatteri-
pedagogi Peter Allen Stone Annemarin ja Hannan 
avustuksella.  

”Sain intoa matkustamiseen ja maailmaan tutus-
tumiseen. Myös kiinnostukseni saksan kieltä 
kohtaan kasvoi. Tulen kantamaan mukanani 
Teatteriharjoitteiden lisäksi Orlando-näytelmästä 
saamaani kokemusta, Berliinin reittikarttaa alu-
eilta, joissa liikuimme ja yhteishenkeä, joka koko 
ryhmässä tuntui elävän.”

“Mahtavaa tällaisessa projektissa on toisten tuki ja 
yhteishenki, joka elää kaikissa. Olen hyvin iloinen, 
että sain kokea lukiourani aikana jotain tällaista.”

“ Lähdin matkalle ilman mitään ennakko- 
odotuksia. Opin todella paljon hyödyllisiä asioita, 
ja kameran edessä näytteleminen ei tuntunut 
pelottavalta, sillä workshopin vetäjät olivat niin 
mukavia. Uskon hyötyväni workshopin opeista 
tuevaisuudessa todella paljon. Oli myös kiin-
nostavaa kuulla, millaista Saksassa on opiskella 
näyttelemistä, ja etenkin koulu, jossa workshop 
oli ja johon pääsimme tutustumaan, oli upea. 
Workshopin lisäksi matkalla parasta oli uudet 
kaverit. Oli helppo tutustua uusiin ihmisiin, koska 
ilmapiirimme matkalla oli niin rento, että jokai-
selle pystyi juttelemaan helposti. Uskon, että 
matkalla syntyneet ystävyyssuhteet säilyvät vielä 
pitkään.  Berliinistä jäivät mieleen myös maailman 
parhaat bretzelit, joita söimme kavereiden kanssa 
joka päivä! Tulen kantamaan kokemusta sydämes-
säni ihanana muistona ihanien ihmisten kanssa 
ihanassa kaupungissa!“

“Minut yllätti se, miten onnistunut matka lopulta 
oli, sillä vaikka olin odottanut hyvää, sainkin vielä 
parempaa. Olen todella iloinen, että pääsin kurs-
sille, sillä Berliinin-matka pyörii alituisesti mieles-
säni ja se on yksi lukioaikani kohokohdista!“

Hanna Saari, saksan opettaja; 
Annemari Untamala, teatteriopettaja

Esiintymismatka 
Tukholmaan
Joukko teatteriopiskelijoita, ruotsin opettaja 
Marjut Koivunen ja teatterin opettaja Annemari 
 Untamala astuivat marraskuisena torstaina lai-
vaan ja lähtivät esiintymismatkalle Tukholmaan. 
”På tal om det” oli teatterin ja ruotsin kielen 
yhteistyöprojektina valmistettu kaksikielinen 
teatteriesitys, joka pohjautuu Taisya Ulyanovan 
lyhytelokuvan käsikirjoitukseen ”About That”. 
Näytelmässä tarkastellaan sukupuoli-identiteet-
tiin liittyviä tasa-arvokysymyksiä ja esityksessä 
puhutaan suomea, ruotsia ja englantia. Yhteis-
työkumppaneina projektissa olivat Tukholman 
Suomi-instituutti, Academy of Moving People 
And Images ja Tukholman Sverigefinska skolan, 
jonka tiloissa näytelmä esitettiin kahdesti.

Näytelmän esitysten jälkeen järjestettiin lämmin-
henkiset yleisökeskustelut. Esiintymisen lisäksi 
ryhmä tutustui Suomi-instituutin toimintaan, ja 
ohjelmaan kuuluivat myös tutustuminen Tukhol-
maan sekä Strindberg-museum- ja Fotografiska 
museet -vierailut.

Matka ja ruotsalaisnuorten kohtaaminen tukivat 
osaltaan projektin tavoitteita lisätä ymmärrystä, 
suvaitsevaisuutta ja tasa-arvoa ihmisten välillä, 
kehittää projektiin osallistuvien valmiuksia tai-
teellisessa ja tieteellisessä tutkimuksessa ja tukea 
erilaisiin urapolkuihin tutustumalla yksittäisten 
opiskelijoitten jatko-opintosuunnittelua. Helsin-
kiin palattiin kokemuksiin tyytyväisinä ja kiertue-
toiminnasta paljon oppineina.  

Marjut Koivunen ja Annemari Untamala

Vor der Kamera 
-ryhmä koolla 

Sony-Centerissä 
Berliinissä! 

Kuvaaja: Hanna Saari.

Kuvaaja: 
Marjut Koivunen.
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Video: 
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LA1.1-kurssi

La
va

st
us

:

M
usii

kki:

Äänitekniikka:

Kaspian Gröndahl, Immi Kettula, Atte Kontula, Roope Pöllänen

Käsiohjelma: 
Emilia Lehtinen

Valotekniikka: 
VÄT5-kurssi.
Ohjaava opettaja: 
Mia Jalerva

Ohjaava opettaja: 
Joonas Tuominen

Muuttoevankeliumi 
VÄT4-kurssin opiskelijoita
 
Kuningas Ei 
(säv. Kilpeläinen, san. Keikkis, es. Keikkis)

Yhteislaulu ja tonttutanssi: Nissepolkka 
(trad.) TAN4.1-kurssin tontut. Ohjaava opettaja Mirva Mäkinen.

Maamerkkejä: Mitä jos olisin jäänyt 
Seela Viitala. Ohjaavat opettajat Sampo Harju ja Susanna Pasula.

Minä kaipaan vanhaan kouluun takaisin 
(säv. Rantala, san. Keikkis, es. Keikkis)

Sokerikeijujen tanssi 
(säv. Tšaikovski, sov. Berg, es. Keikkis) TAN4.1 kurssin keijut. 

Kirjoituskilpailun palkintojen jako

Personent hodie 
(Piae Cantiones, es. Kallion lukion kuoro; Beeda Harikko ja Sirkka Husu, trumpetti)

I’ll be home for christmas 
(säv. Kent, san. Gannon, es. Keikkis ja Kallion lukion kuoro)

muuta 2

Leikkaa kaavalla itsellesi 
oma muuttotonttuletka!

Muuttoevankeliumi 
VÄT4-kurssin opiskelijoita
 
Kuningas Ei 
(säv. Kilpeläinen, san. Keikkis, es. Keikkis)

Yhteislaulu ja tonttutanssi: Nissepolkka 
(trad.) TAN4.1-kurssin tontut. Ohjaava opettaja Mirva Mäkinen.

Maamerkkejä: Mitä jos olisin jäänyt 
Seela Viitala. Ohjaavat opettajat Sampo Harju ja Susanna Pasula.

Minä kaipaan vanhaan kouluun takaisin 
(säv. Rantala, san. Keikkis, es. Keikkis)

Sokerikeijujen tanssi 
(säv. Tšaikovski, sov. Berg, es. Keikkis) TAN4.1 kurssin keijut. 

Kirjoituskilpailun palkintojen jako

Personent hodie 
(Piae Cantiones, es. Kallion lukion kuoro; Beeda Harikko ja Sirkka Husu, trumpetti)

I’ll be home for christmas 
(säv. Kent, san. Gannon, es. Keikkis ja Kallion lukion kuoro)

muuta 2

Leikkaa kaavalla itsellesi 
oma muuttotonttuletka!Muuttoevankeliumi 

VÄT4-kurssin opiskelijoita
 
Kuningas Ei 
(säv. Kilpeläinen, san. Keikkis, es. Keikkis)

Yhteislaulu ja tonttutanssi: Nissepolkka 
(trad.) TAN4.1-kurssin tontut. Ohjaava opettaja Mirva Mäkinen.

Maamerkkejä: Mitä jos olisin jäänyt 
Seela Viitala. Ohjaavat opettajat Sampo Harju ja Susanna Pasula.

Minä kaipaan vanhaan kouluun takaisin 
(säv. Rantala, san. Keikkis, es. Keikkis)

Sokerikeijujen tanssi 
(säv. Tšaikovski, sov. Berg, es. Keikkis) TAN4.1 kurssin keijut. 

Kirjoituskilpailun palkintojen jako

Personent hodie 
(Piae Cantiones, es. Kallion lukion kuoro; Beeda Harikko ja Sirkka Husu, trumpetti)

I’ll be home for christmas 
(säv. Kent, san. Gannon, es. Keikkis ja Kallion lukion kuoro)

muuta 2

Leikkaa kaavalla itsellesi 
oma muuttotonttuletka!

Kuvaajat:
Aula: Emilia Lehtinen.

Joulujuhla: Aino Ahde.
Muutto: Ronja Kristleifsdóttir. 39
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Historiaa 

 
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 toimin-
taansa Kallion yläasteena ja Kallion lukiona.
 
IX   Kallion lukio ryhtyi noudattamaan ilmai-
sutaitopainotteista lukusuunnitelmaa syksystä 
1981. Hanketta oli ajanut pontevasti rehtori Ar-
mas 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 opetussuun-
nitelmaan perustuvan erityisen tehtävän.

Koulun perustaja 
Hanna Castrén 
avajaispuheessaan 
1.9.1902.

”Näin on tämä uusi viljelyskenttä 
syntynyt 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.”

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 
mainitun huvilan tontille ”Pääskynpesän koulun”, 
jossa koulu toimi vuodet 1905–1919.
 
 IV   Koulu muuttui yliopistoon johtavaksi 
vuonna 1913. Sen nimeksi tuli tällöin Kallion 
yhteiskoulu.

Lipunnosto Lehtikuusentien 
uudella koulupihalla.

Kuvaaja: Ukri Pulliainen.

Kotoa käsin
Elämä alkoi juuri asettua paikoilleen uusissa tilois-
sa Lehtikuusentiellä. En enää joutunut aamuisin 
muistuttamaan itseäni jäämään bussista uudella 
pysäkillä tai etsimään luokkaa 211 sokkeloisilta 
käytäviltä. Sitten yskimisestä tuli tabu, ruuhkajuna 
tyhjentyi eikä aamuisin tarvinnut enää nous-
ta bussiin. Globaali pandemia on niin absurdi 
tilanne, ettei koulu ollut ensin asia, josta ajattelin 
huolehtivani. Koronakevät muutti kaiken, mutta 
antoi myös paljon uutta.

Arvioiden mukaan uuden tavan omaksumiseen 
menee noin kaksi kuukautta ihmisestä riippuen. 
Nyt, kun etäkoulua on käyty kaksi kuukautta, tun-
tuu lähiopetus miltei utopialta. Päivien muututtua 
hallituksen tiedotustilaisuuksiksi ja leipomiseksi, 
ovat pulpetin ääressä istuminen ja kouluruoka 
kaukaisia ajatuksia. Koronakoulusta on tullut tapa 
ja maailmanlaajuinen sukupolvikokemus.

Mutta tavatkin muuttuvat. Etäopiskelu väsyttää 
opiskelijoita. Silmät kuivuvat näyttöön tuijotta-
misesta ja hitaasti uutuudenviehätys muuttuu 
aamutuntien viettämiseksi peiton alla oman 
sängyn lämmössä. Koskaan en ole vielä elämäni 
aikana kokenut itsekuria näin tärkeäksi koulutyös-
sä. Vaikka lukio onkin vapaaehtoinen opinahjo ja 
opiskelu on vuosi vuodelta enemmän opiskelijan 
omalla vastuulla, tuntuu vastuu nyt silti suu-
remmalta kuin koskaan. Kukaan ei ole luomassa 
tuomitsevia katseita kännykän selailuun oppitun-
neilla tai vaatimassa selityksiä myöhästymisiin. 
Omatoimisuuden puute voi johtaa lamaantumi-
seen. Sitä olen pelännyt joka päivä.

Etäkoulu ei testaa ainoastaan opettajien ja 
opiskelijoiden kärsivällisyyttä ja digitaitoja, vaan 
myös teknologiaa ja sitä, olemmeko vuonna 2020 
valmiita elämään tarvittaessa vaikka koneiden 
välityksellä. On mielenkiintoista, miten paljon 
maailma on kehittynyt ainoastaan meidän 
elinaikanamme. Peruskoulun ensimmäisellä 
luokalla saamastani simpukkapuhelimesta on 
siirrytty koko Suomen kattavaan etäkouluun. Jos 
koronaviruksesta pitäisi keksiä positiivisia puolia, 
ei niitä olisi kovinkaan monta. Yhtenä mainitsi-
sin kuitenkin erilaisten digitaalisten alustojen 
hyödyntämisen. On uskomatonta, kuinka lähelle 
ihmiset voi saada ainoastaan toimivan nettiyhtey-
den ja tietotekniikan avulla. Jotain jää kuitenkin 

uupumaan. Kun elämä on siirtynyt nettiin, kos-
ketusetäisyyden ja kehonkielen ulkopuolelle, on 
jäljellä vain se kuva ihmistä, minkä olen oppinut 
kahden lukiovuoteni aikana tuntemaan. Ihmiset 
muuttuvat elävistä olennoista kuviksi tietokoneen 
näytöllä. Koulukaverit ja opettajat ovat oletuksia 
päässäni, WiFi:n varassa selviytyviä nimikirjaimia.

Pikkuhiljaa kaikkea tulee ikävä. Koulumatkoja 
ruuhkajunassa, Kallio-huumaa aamunavauksissa 
ja jopa Lehtikuusentien yläastemaisia käytäviä. 
Google Meet ei tarjoa samanlaista kursseil-
la muodostuvaa ryhmähenkeä tai käytävien 
puheensorinaa, vaikka opettajien ominaispiir-
teet välittyvätkin kodista toiseen. Elämä kotoa 
käsin antaa mahdollisuuksia, mutta on yksi asia 
yli muiden, jonka poissaolon huomaa oikeas-
taan vasta sen menetettyä. Opiskelija on syystä 
opiskelija. Opiskelu kotoa käsin on toisinaan kuin 
luokassa istumista perjantain viimeisellä tunnilla. 
Katse harhailee seinille ja tunnin sisällöstä uupuu 
vähintään puolen tunnin verran. Kalliohenki elää 
koronakeväänäkin, mutta lähinnä muistoissa. 
Siksi olen onnellinen, kun aamunavaukset alkavat 
koulun Instagram-tilillä ja matikkaa voi taas tulla 
opiskelemaan koulun jälkeen, vaikkakin etänä. 
Yksi pysyy samana kuin ennenkin: Wilma-ilmoi-
tukset eivät lopu. Koulu ei lopu eikä myöskään 
opiskelu. On outoa tajuta, miten lukio pyörii myös 
kotoa käsin. Herätys soi 7.55, ja käännän kylkeä 
avatessani kemian kurssin Meetin. Seuraavan 
kerran aamun ruuhkajunassa aion kiittää ihmisis-
tä ympärilläni. Siihen asti elämme ja opiskelemme 
kotoa käsin.

Mai Jousmäki

Etäoppitunnilla. Kuvaaja: Monja Kataja. 
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Hetki, jona uuden elämän jännittävyys kumar-
tui eteeni, oli kun seisoin aurinkoisena elokuun 
aamuna Porthaninkadun keltaisen tornin edus-
talla ja tuo nuoren ihmisen uteliaisuus ja tarkkaa-
vaisuus ympäristöstään, se herätti aistini eloon! 
Stereotyyppinen kalliolainen? Niitä oli sadoittain 
ympärilläni, ja minä nauroin sisäisesti huvittunei-
suuttani. Tästä vihreät aikani alkavat.

Mitä epävarmuuden ja tietämättömyyden sumua 
nuo ensimmäiset viikot olivatkaan! Porthaninka-
dun koulu oli tiedettävästikin omanamme vain 
lukuvuoden puoliväliin saakka, mutta edessä 
oleva muutos ja sen yläpuolelle noussut harmaa 
pilvi oli epävarmuutta tulevasta, kysymys kykene-
väisyydestä sopeutua uudelleen. Yllätyksekseni 
koulun henki ja yhteisö oli kaikkea muuta kuin 
sortava, sillä jokaisella oli palo osoittaa arvonsa 
ja osaamisensa, ja suoriutumista siitä kaikesta ei 
olisi tapahtunut ilman koulumme vankkumatonta 
kannustamisen ilmapiiriä.

Ja pian huomaamattani ihmiset olivat jo löytä-
neet toisensa. Jokaista meistä voimaannutti tuo 
tunne horjumattomasta yhteenkuuluvuudesta 
ja vapaudesta olla ja ilmaista. Aamunavauksia ja 
esityksiä suunniteltiin ja toteutettiin jo ykkösvuo-
sikurssilaisten toimesta, ja minä kuljin varmana 
kameranauha kaulani ympärillä. Aika kiisi ohit-
semme varoituksetta. Niin, carpe diem, minä 
luin vessan seinästä ja nöyrästi omaksuin sen 
sanoman. Täysin siemauksin siis nautin kouluni 
antimista, taide-elämyksistä niin teatterin, kirjal-
lisuuden kuin musiikinkin parissa. Ja toisinaan 
pysähdyin piirileikkien katveeseen ja Wanhojen 
tanssien orkesterin soittaessa Nuoruustangoa sie-
lussani kirjoitin käteeni, miten tämä onnellisuus, 
tunne siitä on ylitsepääsemättömän suuri.

Rauhaton aika ei ollut päättyäkseen. Poikkeusolot 
astuivat yllättäen esiin maaliskuun puolessavä-
lissä, ja muutokset eivät tuntuneet loppuvan 
koskaan; pelko turvallisen tulevaisuuden horju-

vuudesta ja taas kerran tuntemattomaan tilantee-
seen sopeutumisesta ilmeni kaikkialla ja kaikissa 
ympärilläni. Muiden mukana meidänkin oppilai-
toksemme siirtyi etäopiskelun pariin. Se koetteli 
armottomasti jokaista oppilastaan piittaamatta 
hämmennyksestämme. Siispä viesti teistä jokai-
selle: pärjäsitte hienosti, koreasti, ja onnen ajat 
ovat kyllä palatakseen!

Hektistä taakse jäänyttä vuotta näin haikein mut-
ta riemuitsevin tunnelmin muistellessani todella 
toivon pystyväni puhumaan jokaisen vuosikurs-
silaiseni puolesta todetessani oppineeni Kalliossa 
tuntemaan itseni paremmin, elämään paljon 
palavammin, paljon rikkaammin, oppineeni 
ruokkimaan itseni tällä onnella ja ympäristöstäni 
inspiroitumisella, löytäneeni ihmiseni ja paikkani, 
pakahtuneeni lukemattomien mahdollisuuksien 
astuessa eteeni. Tämä aika, tämä elämä, kiitolli-
suus siitä on sanojen toisella puolen. Olen juuri 
oikeassa paikassa, jossa kaikki on juuri sopivan 
rosoista, ennustamatonta, ääriviivojen yli piirret-
tyä. Minun kouluni, sen edessä kumarran!

Fanny-Mari Jankkila

Hyvästi

Alussa oli

Ei siitä niin kauan ole, mutta lukioaikani tuntuu jo 
nyt kaukaiselta. Vähän samalla tavalla kuin loppu-
kesästä, kylmältä maapatjalta herätessäni mennyt 
telttailun jälkeinen yö tuntui. Olin seremonialli-
sesti saavuttanut abiuden.

Me olimme pitäneet hauskaa pitkin yötä: sata-
päinen joukkomme jakautui luontevasti monek-
si iloiseksi, pienemmäksi yksiköksi. Soitimme 
musiikkia hieman liian lujalla, kiersimme kuppi-
kunnasta toiseen vailla varsinaista agendaa tai 
päämäärää. Jostain päin Kalliota saattoi kuulua 
melun paheksuntaa, mutta miksi se olisi “me-
noamme” häirinnyt?

Vallan erityisiä telttaretkellä olivat kohtaamiset, 
joita en sinisilmäisyydessäni siltä osannut odot-
taa. Hiekkakentän ilonpidon lomassa ylämäestä 
tuntui aina saapuvan uusi kutsumaton vieras. 
Vierailla oli agenda: häiriköinti, aggressio. Sinänsä 
tilanteissa oli välillä jotain hyvin koomista: mitä 
hämärämmäksi kesäyö kävi, sitä hämärämmäksi 
alkoi vieraiden liikehdintä, esimerkiksi vihainen 
autojen läpsiminen, käydä. Paikoin tilanteet 
muuttuivat kuitenkin aidosti ahdistaviksi. Yövael-
tajat eivät meinanneet hellittää häiriköimistä ja 
jatkaa matkaansa lukuisista pyynnöistä huolimat-
ta.

Ahdistavuuden keskellä rettelöitsijöiden koh-
taamisesta syntyi jotain hyvin kaunista. Yhdessä 
ilojoukkomme vastusti ahdistelua, ahdisti vas-
tustelun nurkkaan. Ei häpeämään - päinvastoin. 
Hämärästi muistan yöltä kohtaamisen eräänkin 
autonläpsijän kanssa, jonka jotkut porukastam-
me olivat saaneet tyyntymään. Tolkuton rohkeus 
lähestyä oli saanut aikaan reaktion – pelottavasta 
tuntemattomasta tulikin vain itseään avaava, 
poloinen narkomaani.

Hyväntahtoinen naiivius on tuntunut muuten-
kin oleelliselta Kallion-ajassani. Sen esilletulo ei 
ole vaatinut vastaavanlaisia tapahtumia, vaan 
pyrkimys asenteeseen on tuntunut ennemmin 
vakiintuneelta kalliolaispiirteeltä – niin maalaile-
valta kuin se kuulostaakin. Hyväuskoiset vaikutta-
mispyrkimykset esimerkiksi sukupuolten tasa-ar-
von puolesta ovat merkittävimpiä mielleyhtymiä, 
jotka tähän kouluun liitän. Vaikka kommentointi 
eksklusiivisesta kielenkäytöstä saattaa huomau-
tettavalle joskus tuntua kummalliselta, lienee sen 
takana tämä samainen asenne: naiivius, rohkea 
pyrkimys abstraktiin parempaan on hyvästä.

Keväällä 2017 en oikeastaan ollut kovin innois-
sani Kallioon menemisestä, pelkäsin teatterin 
ylivaltaa eikä sydämenasiani silloin ollut mi-
kään, mitä ilmaisutaitoainevalikoimaan sisältyy. 
Oikeastaan kaikki pelkoni osoittautuivat turhiksi. 
Vaikkei lukioaika tietenkään voi olla täydellistä, 
osoitti Kallion lukio tärkeimpänä, että näinkin voi 
asioihin, elämään suhtautua. Kokemuksesta olen 
ikikiitollinen, ja toivon, että joku muukin lähtevis-
tä kalliolaisista saattaisi kokea samoin. Onneksi se 
on nyt ohi – joskus tulen kaipaamaan takaisin.

Okko Saastamoinen

Venla Pernu ja Roosa Järvinen 
tervetulojuhlassa. 

Kuvaaja: Camilla Pirinen.
Venla Pulkkinen vanhojentansseissa. 

Kuvaaja: Saara Kailasalo.
Penkkarit. Kuvaaja: Ronja Kristleifsdóttir.

Koulun alkua edeltävän yön telttailu. 
Kuvaaja Okko Saastamoinen.
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Kohti uutta
Aivan samoin kuin Kallion lukio ei ole mikä 
tahansa opiskelupaikka, se ei myöskään ole mikä 
tahansa työpaikka. Tämän todistavat näkemyksil-
lään ja kokemuksillaan koulumme pitkäaikaiset 
opettajat, puheilmaisun lehtori Jaana Oulasvirta 
ja kuvataiteen lehtori Aija Viita, joiden siirtymistä 
eläkkeelle on haikea ja vaikea uskoa, niin olennai-
sesti he kalliolaisuuteen kuuluvat.

Jaanan polku Kallioon kulki monen paikkakun-
nan läpi. Helsinkiläistyttö suoritti lukion jälkeen 
Lepaalla puutarhuritutkinnon ja teki oman alansa 
töitä muutaman vuoden, hakeutui pääsykokeit-
ten kautta Helsingin Ylioppilasteatteriin ja sai 
siellä kipinän taidealan opintoihin. Hän opiskeli 
puheoppia ja kirjallisuustiedettä Helsingin yli-
opistolla, vastaperustettu perhe vei Joensuuhun 
kasvatustieteen ja erityispedagogiikan opintoihin, 
ja Jyväskylän yliopistosta hän kolmen vuoden 
opintojen jälkeen palasi maisterintutkinnon, puo-
lison ja kahden lapsen kanssa Helsinkiin. Opetta-
jan ura Kallion lukiossa aukesi tammikuussa 1990, 
kun häntä oli ehdotettu tehtävään. 

Aija vietti kouluvuotensa Enköpingissä Ruotsissa, 
teki lukion jälkeen pari vuotta vapaaehtoistyötä 
Ruotsissa ja Suomessa, kouluttautui Mikkelissä 
nuoriso-ohjaajaksi ja toimi kymmenen vuotta 
siinä työssä, jossa veti myös teatteriryhmiä. Hän 
opiskeli Taideteollisessa korkeakoulussa kuva-
taideopettajaksi erikoistuen vapaasti valittavissa 
aineissa lavastamiseen, opetti kaksi vuotta Hel-
singin Kuvataidelukiossa, ja kun paikka Kalliossa 
aukesi, haki ja sai viran. 

JAANA: Alku Kallion lukiossa oli aivan upeaa; 
 samaan aikaan hieman jännitti, täyttäisinkö 
paikan vaatimukset. Aineessa ei ollut opetussuun-
nitelmaa, sain ja jouduin luomaan kaiken lähes 
alusta alkaen.
AIJA: Aloittaminen opettajana Kallion lukiossa oli 
lähes euforistista; ensimmäinen vuosi meni val-
tavan innostuksen vallassa. Koulun yhteisöllisyys 
otti heti mukaansa. Toisaalta heti ison musikaalin 
lavastusprojektin ohjaaminen Savoy-teatteriin oli 
melkoinen tulikoe. 

JAANA: Merkityksellisintä opettajan työssäni on 
ollut arki opiskelijoiden kanssa. Oli mahtavaa, 
kun sain jokaisella oppitunnilla olla tärkeitten, 
ajankohtaisten asioitten äärellä opiskelijoiden 

tuomien tuoreiden näkökulmien valossa. Myös 
koko yhteisön yhteiset kohtaamiset vaikkapa 
päivänavauksissa tai väittely- ja puhekilpailuissa 
olivat tärkeitä. Niiden lisäksi iloitsin oppiainera-
jat ylittävistä yhteistyöprojekteista; mm. koulun 
100-vuotisjuhlan Tyttö ja tanssiva karhu -esityk-
sen valmistaminen teatterin, musiikin ja tanssin 
opettajien ja opiskelijoitten kanssa, Rooma-yh-
teistyö kuvataiteen ja teatterin kanssa, monet 
yhteistyöprojektit kirjallisen ilmaisun kanssa, 
yhteistyö filosofian opetuksen kanssa (”Puhu vii-
saasti”), nukketeatteriyhteistyö kuvataiteen kans-
sa,  ja ”Tunteiden kieli”-ilmiöopetuksen kokeilu 
teatterin, psykologian ja englannin kanssa.
AIJA: Minulle merkityksellisintä työssäni on ollut 
arki ja se, kuinka opiskelijat yhä uudestaan ja 
uudestaan yllättävät hienoilla ideoillaan, luovilla 
ratkaisuillaan ja uniikeilla töillään. Mieleeni on 
jäänyt valtavasti erilaisia yhteistyöprojekteja, 
mm. Ranskaan vienyt elokuvaprojekti 
median ja puheilmaisun 
kanssa, Roomaan 
kietoutunut 
yhteistyö 
lukuis-
ten 
eri 
op-
piai-
neitten 
kanssa, 
Taiteitten yö 
-performanssit, 
Lux-Helsinki-installaatiot ja 
Lento-musikaali.
 
JAANA: Kallio on käsite, sekä kaupunginosana 
että kouluna. Ei Kallion lukio voisi sijaita muualla 
kuin Kalliossa. Keskeinen sijainti kaupungissa 
tarjoaa monipuoliset yhteistyömahdollisuudet 
ympäröivän yhteisön kanssa. Viihdyin ensim-
mäiset kahdeksan vuotta hyvin päärakennuk-
sen neljännen kerroksen puhisluokassa, mutta 
penksun puhisluokka puulattioineen ja valoisine 
ikkunoineen oli mielestäni koulun ihanin huone; 
siitä tuli rakas paikka.
AIJA: Koulumme molemmat rakennukset mah-
dollistivat hyvin yhteistyön eri oppiaineitten 
kanssa ja kohtaamisia arjessa. Penksulla oli 
luontevaa vaihtaa ajatuksia Kuvataidelukion 
opettajien kanssa; vaikka olin koulumme ainut 
kuvataideopettaja, minulla oli kuitenkin oman 
alani kollegoja ympärilläni.

 
JAANA: Kallion hengen ytimessä on yhteisöllisyys. 
Vaikka maailma muuttuu valtavalla vauhdilla 
individualistisemmaksi, Kallion lukiossa opiskeli-
jat kohtaavat toisensa uutta luoden ja perinteitä 
kunnioittaen, tiedettä ja taidetta luontevasti yh-
distäen, monialaisesti toimien. Kalliossa on koko 
maailma läsnä.
AIJA: Kallion henki on innostavaa yhteisöllisyyttä: 
sitä, kun ihmiset kokoontuvat yhteen odotuksi-
neen ja omine persoonallisine taitoineen ja koh-
taamisesta syntyy jotakin uutta. Siinä on jännää 
energiaa. Kalliolaisuus on toisista välittämistä, 
inhimillisyyttä.
 
JAANA: Taide on välttämätöntä ihmisen hyvin-
voinnille. Toki soisin, että omaa oppiainettani 
opetettaisiin kaikissa lukioissa, mutta erityistehtä-
välukioissa on mahdollista syventyä siihen. Taide 
on ihmisyyden ytimessä; taidelukioissa voidaan 

pyrkiä kohti sitä ydintä. Kallion lukion 
merkityksellisyys näkyy 

päivittäin entisten 
kalliolaisten 

toimiessa 
ja vai-

kut-
taes-
sa 
yh-

teis-
kunnan 

eri saroilla.
AIJA: Kouluissa 

tarvitaan taideopetusta, 
jotta nuorella on mahdollisuus kehittää 

itseään monipuolisesti. Erityistehtävälukioissa 
taiteista kiinnostuneet nuoret pääsevät syventy-
mään heille tärkeisiin asioihin. Toivonkin, että tai-
deaineitten lukiodiplomit voisivat nousta yhdeksi 
ylioppilastutkintoaineeksi nykyisten aineitten 
rinnalle.
 
JAANA: Kallion vuosien aikana olen suorittanut 
opettajan pedagogiset opinnot ja opiskellut 
draamapedagogiksi ja työnohjaajaksi. Olen 
opettanut yliopistolla. Tämä kaikki on ollut tukena 
oppiaineen kehittämisessä. Minulla on ollut hyviä 
kollegoja, joiden kanssa olen voinut rauhassa 
rakentaa oppiaineen opetussuunnitelmaa.
AIJA: Opetustyöni ohessa olen ollut tuomassa 
digitaalisuutta lukioihin luomalla kalliolaisten 
kollegojen kanssa Seppo-pelialustaa. Kuvataiteen 
lukiodiplomin kehittämistyö ja aktiivinen toimin-

ta kuvataideopettajien ainejärjestössä on antanut 
mahdollisuuden osallistua kansalliseen taide-
pedagogiseen keskusteluun ja kokeilla alamme 
uusia tuulia Kalliossa ja jakaa Kalliossa saatuja 
kokemuksia muille.

JAANA: Työvuosien myötä varmuus ja ammatilli-
suus vahvistuivat. Tässä maassa ei valmistu mis-
tään oppilaitoksesta suoraan tähän virkaan. Minä 
kasvoin oman työni osaajaksi Kallion lukiossa. 
Olen halunnut olla ihminen ihmiselle ja helposti 
lähestyttävä. Olen pyrkinyt hyväksyvään ja toista 
kuulevaan yhdessä tekemiseen.
AIJA: Nuori Aija-ope oli vihreä ja raaka, joka oppi 
aika paljon myös kantapään kautta. Se sopii 
minulle hyvin; en kaipaa valmiiksi pureskeltuja 
ratkaisuja. Olen nyt seesteisempi. Olen pyrkinyt 
olemaan ymmärtäväinen, lämmin ja innostava, ja 
halunnut tukea muiden innostusta.
 
JAANA: Jäin eläkkeelle syksyllä 2018. Nautin 
kiireettömyydestä, vaikka vielä toiminkin työnoh-
jaajana. Innostun uusista asioista ja harrastuksista, 
luen, iloitsen läheisteni seurasta ja lapsenlapses-
tani, joka nyt on saman ikäinen kuin omat lapseni 
aloittaessani opettajana Kalliossa. Eläkkeellä olo 
ei ole projekti.
AIJA: Jään kesän lopussa eläkkeelle, ja Jaana on 
siinä minun mentorini: hänen ohjeensa mukai-
sesti voisin viedä itseni tylsistymisen pisteeseen, 
välttää suorittamista. Vasta tämän jälkeen keksii 
paremmin mitä oikeasti haluaa tehdä, ja kalenteri 
täyttyy. Asun kolmen sukupolven Keltaisessa ta-
lossa ja olen onnellinen läheisteni ja lastenlasteni 
seurasta. Luonto on minulle valtava voimavara, 
maailmankatsomuksellinen seikka. Vastuu muista 
ja maailmastamme on minulle tärkeää.

JAANA: Kallion lukion on uutta luova, edistyksel-
linen koulu. Kallion henki eläköön korona-ajan 
yli! Tämäkin vaikea aika voi tuottaa jotakin uutta. 
Jalat saa kiirehtiä, mutta pää ei. Voimia ja jaksa-
mista!
AIJA: Kallion lukio on aina mennyt eteenpäin, 
etunojassa. Kalliolaiset ovat moninaisia ihmisiä, 
joiden lahjakkuus pääsee esiin, kun vain antaa 
heille mahdollisuuden toimia, tehdä ja kokeilla.

Kiitos Jaana ja Aija kaikesta, mitä olemme saaneet 
kanssanne jakaa, ja teille molemmille iloisen kirk-
kaita kiireettömiä vuosia!

Annemari Untamala

Kuvaaja: Ukri Pulliainen.
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Aalto, Jari, FM, historia ja yhteiskuntaoppi, 
apulaisrehtori
Bodson, Alex, LitM, liikunta, terveystieto
Düssel Natalia, KM, erityisopetus, virkavapaana 1.8.2010 
31.7.2020, sijaisena Virva Rantanen
Harju, Matias, MuM, musiikki, äänitekniikka, eronnut 
virasta 31.12.2019
Harju, Sampo FM lukion lehtori, opinto-ohjaus 
31.1.2020 asti,1.2.2020 puheilmaisu
Havia, Jaana, FM, venäjä, ranska
Havo Eva, FL, kirjallinen ilmaisu
Jagt, Kari TaM, teatteri
Jalerva, Mia,valotekniikka
Julin, Sami, FM, matematiikka
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
Meinander, Päivi, FM, englanti
Mäkilä, Ulla, FM, matematiikka
Mäkinen, Heidi, terveystieto
Mäkinen, Mirva, TaT, tanssi,
Niemi, Ari-Pekka, FM, äidinkieli ja kirjallisuus
Osola, Kaisa, VTM, puheilmaisu, media, virkavapaana 
1.8.2019 – 31.7.2020
Pasula, Susanna, YM, media,äidinkieli ja kirjallisuus
Peltoniemi, Mikko, FM, opinto-ohjaus
Pettersson, Joona, media
Pulliainen, Ukri, FM, filosofia, elämänkatsomustieto
Rantamäki, Liisa, FM, maantiede, kemia, biologia, 
matematiikka
Saari, Hanna, FM, saksa
Sidoroff, Markus, MuM, musiikki
Sinkkonen, Kati, FM, englanti
Toikko, Juulia, FM, uskonto
Tuominen, Joona, MuM, musiikki, äänitekniikka
Untamala, Annemari, TaT, teatteri
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

 17A ryhmänohjaaja Marjut Koivunen 
 
Ainasvuori Sanni Maria Sofia 
Alanko Elsa Kaarina 
Aro Elli Ines Aleksandra 
Berg Eeti 
Björk Sara Maria Mikaela 
Fredriksson Tiia Maria 
Gröndahl Kaspian Nikodemus Jarinpoika 
Hasu Hanna Elisabet Marjatta 
Hintsanen Anni Marjaana 
Knuutinen Anna Patricia 
Koste Elsa Kanerva 
Laakso Lassi Ilmari Valentin 
Lehtinen Siiri Elisabet 
Niiranen Aino Iris 
Niskanen Venla Lotta Matilda 
Ollanketo Milla Aleksandra 
Pöllänen Roope Juho Jalmari 
Saastamoinen Okko Ilmari 
Seppälä Meri Maria Orvokki 
Särelä Vilja Kanerva 
Torboli Victoria Ameslan 
Tuomainen Ronja Elisabeth 
Viberg Paju Elina 
 
 
17B ryhmänohjaaja Hanna Saari 
 
Ash Leo Frederic 
Bangura Melanie-Lugbu 
Hirvonen Harri Olavi 
Huttunen Liina Johanna 
Högbacka Roosa Belinda 
Ikonen Ronja Bea Olivia 
Isotalo Nea Emmi Eveliina 
Jyrämä Anna Irene Elisabeth 
Kailasalo Saara Maria 
Karppelin Sonja Emilia 
Karppinen Joel Mikael 
Kervinen Saana Kaarina 
Kettunen Suvi Elina Hannele 
Kojo Saimi Mimmi Matilda 
Kontula Atte Pekka 

Kuosmanen Merihelmi Vellamo 
Kähkönen Emmi Maria 
Manninen Vilja Maaria 
Mielo Aino Anniina 
Mäkinen Iida Alisa 
Orrela Meira Marikki 
Paakkanen Lilja Teresia 
Punkka Ronja Karoliina 
Salo Vilma Lumi Kristina 
Tuovila Sofia Helmi Elisabeth 
Virtanen Roosa Ilona 
 
 
17C ryhmänohjaaja Niina Väntänen 
 
Heikkinen Hilla Tuulia 
Kammonen Mona Olivia 
Lehtinen Saaga Elli Olivia 
Leppäkoski Paavo Ilari Jussinpoika 
Muilu Rosa-Sofia Anna Karoliina 
Mäkelä Jenni Ida Maria 
Najjar Yasmin Olivia 
Oosi Laura Leila Kyllikki 
Paajanen Alli Ilona Augusta 
Paartola Kuutti Akseli 
Pesu Roosa Emmi Ilona 
Pirilä Ruuti Verna Susanna 
Rantakari Oona Rosa Liisa 
Reunama Moona Karoliina 
Ruohonen Karoliina Julia 
Räty Helka Marjatta 
Salasmaa Telma Sofia Jadeliina 
Sauriala Netta Matleena 
Teinilä Ossipekka Aukusti 
Väisänen Ronja Tytti Astrid 
 
 
17D ryhmänohjaaja Alex Bodson 
 
Aulanko Iiris Matilda 
Kontio Liisi Lotta 
Lagström Emmi Henriikka 
Laiho Aki Viljami Johannes 
Lautamies Julia Miia Emilia 
Lehtoväre Liisa Iiris 
Linninen Joanna Maria 
Luhtala Iida Olivia 
Manni Julia Aleksandra Johanna 
Nurmilaukas Emma Kaisa Maria 
Oksalahti Alisa Sade 
Paaso Salli Kaisa Matleena 
Parkkonen Pekka Oiva Iivari 
Rissanen Anna Kristiina 
Rodas Ronjamaija Micaela 
Rytkönen Viola Meri 
Sairanen Silvia Kaisa Maria 
Simonen Alisa 
Sipilä Aino Taika Tuulia 
Tuomainen Enni Linnea 
Öystilä Julianna Jannica 
 
 
17E ryhmänohjaaja Ari-Pekka Niemi 
 
Arkiomaa Amanda Alina Olivia 
Erdogan Sera Maria Kadriye 

Fadli Sohella Sofia 
Haapala Ruu Patricia Jasminintytär 
Huovila Amanda Aino Elmiina 
Joukainen Severi Onni Antero 
Juss Aslak Kaarel 
Kaarakainen Wilma Marketta 
Kareinen Lotta Maria Karelia 
Klubb Siiri Maria 
Mäkinen Riina Anniina 
Pääkkö Kerttu Hertta Aleksandra 
Sydänmäki Iiris Mimi Alexia 
Timisjärvi Maria Olivia 
Varila Viola Vilhelmiina 
Viitala Greta Seela 
Walavaara Iia Maria 
Wartiovaara Sini Lilja 
Ågren Anni Emilia 
Ääri Amanda Aurora 
 
 
18A ryhmänohjaaja Sari Laurila 
 
Ahonvala    Jenna Pirita 
Cubilla Emma Valentina 
Fulcher Angel Tuuli 
Harikko Beeda Serafiina 
Hassinen Ida Peppina 
Hirsimäki Sofi Elsa Elina 
Horto Irene Kaarina 
Hussein Sara Sofia 
Ilonoja Dagmar Maria 
Isomäki Hanna Karoliina 
Jaskari Milja Marielle 
Jylhänkangas Nea Juliaana 
Järvinen Henni Marikki 
Kaartinen Tua Kaarina 
Katila Aino Tilda 
Kauppinen Anna Mette Sofia 
Kemppi Rosa Orvokki 
Kettula Immi Merina 
Koiranen Reetta Riikka Johanna 
Koljonen Väinö Juhani 
Kontto Eeva Malla 
Korhonen Mitja Artturi 
Kujala Hilda Olivia 
Kuparinen Maija Sylvia 
Kurkan Deria Saara Susanna 
Kutja Liina Ilta Katriina 
Larilahti Eero Marius 
Leskinen Riku Valtteri    
Luukkanen Pirta Anna Kaisa 
Rauanheimo Venla Helmi Orvokki 
Siponen Otto Ilmari 
Tarkka Nelli Jemina Tuulikki 
Viljakainen Kaisla Katariina 
 
 
18B ryhmänohjaaja Päivi Meinander 
 
Aalto Ada Emmi Maaria 
Aarnio Kaisla Ilona 
Akkanen Mikaela Sofi Maria 
Alppi Emma Kristiina 
Brotherus Elsa Irja Inkeri 
Donner Aino Helena Illusia 
Elomaa Jutta Solveig Esteriina 

Lukiosihteeri: Erja Laine 
Terveydenhoitaja: Mari Koistinen 
Lääkäri: Koulu- ja opiskelijatervey-
denhuollon lääkäri 
Koulupsykologi: Mirja Färkkilä- 
Järvinen 
Koulukuraattori: Anni Mäntykivi 
ja Pauliina Pulkki 
Kouluisäntä: Josi Heikkinen 
Keittiöhenkilökunta: Marjo 
Niskanen ja Lin Liqing
Määräaikainen lukiosihteeri: 
Katariina Tikkanen

Opiskelijat

Muu 
henkilökunta

Koronaviruksen tyhjentämä käytävä. 
Kuvaaja : Emilia Lehtinen.

   5.12.2019 valmistuneet 
   Alanko Alma Olga Orvokki 
   Bonsdorff Amos Hugo Aurinko 
   Böök Veronique Renée Alexandra 
   Grön Hillamari Tuulikki 
   Gutev Valtteri Ivan Mikael 
   Hartikainen Jere Oskari 
   Heikkala  Olga Iita Mirjam 
   Heikkinen Eevi Aino Olga 
   Hiidensalo Tuuli Johanna 
   Hirvonen Vilma Lydia Josefina 
   Honkala Mirjami Fanny Johanna 
   Järvenpää Salla Maria 
   Kaarna Mona Annika 
   Kartovaara Emilia Amanda 
   Kettula Kaisa Minerva 

16 ryhmänohjaaja Monja Kataja 
 
Eskola Vilhelmiina Mari Lyydia 
Heinänen Augusta Olivia 
Hiillos Ida Emilia Vilhelmiina 
Huovila Hertta Helmi Sylvia 
Jalava Pinja Emilia 
Jäntti Iiris Maria Karoliina 
Katajisto Aida Eleena 
Kilpinen Aliisa Karoliina 
Kivistö Eelis Iisakki 
Lausund Hans Christian 
Lehtonen Matilda Kaarina 
Morander Elina Katariina 
Pensasto Saga Linnea 
Pulkki Veikko Elias 
Pääskysaari Ada Anneli 
Talvi Seena Valeria Kimmontytär 
Tolonen Selja Rauni 
Öster Elina Tuulikki

   Kilpinen Emma Julia 
   Kokkonen Pinja Matilda 
   Koponen Jari Riku Mattias 
   Lahdentausta Vilma Anna Kaarina 
   Latva-Hoppala Oona-Emilia 
   Lehtonen Anna Kaarina 
   Lindfors Saga Emilia 
   Markkinen  Tinka Jeena Alisa 
   Milonoff  Aamu Kerttu Alina 
   Moisanen Veeti Aleksi 
   Myllyniemi Heli Lilja Maria 
   Mäkinen Karoliina Kamilla 
   Määttä Jenni Marjatta 
   Päivinen Saara Kaisa 
   Rajalainen  Saana Maria Ilona 
   Sloan Elsi Oona Sofia 
   Sundberg Arttu Eemil Ilari 
   Tuori Linnea Henrika 
   Uimonen Mia Aino Maria 
   Valve Valo Utu 
   Varis Heta Iida Esteri
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Opiskelijamäärät 30.5.2020

1 vsk. 160
2. vsk. 161
3. vsk. 154
4. vsk. 18
yhteensä 493

5.12.2019 valmistunut 
37 ylioppilasta
30.5.2020 valmistunut
118 ylioppilasta

Honkanen Hilla Maiju Aurora 
Huttunen Iiris Aleksandra 
Iho Kaisa Iiris Annikki 
Jousmäki Mai Aino Ilona 
Järvi Alma Katariina Illusia 
Kantola Saara Katariina 
Kelkka Anni Elina 
Keskvaara Emma Emilia 
Koivisto Aada Linnea 
Kopra Stiina Hilkka Katriina 
Lappalainen Liina Elina 
Lassila Tilda Maria 
Lehikoinen Emilia Viola Alexandra 
Leppänen Venla Kristiina 
Lyhykäinen Sini Orvokki 
Mäkitalo Matias Eeti Pekka 
Mäkinen Meeri Marjatta 
Ojanen Johanna Aurora Aleksandra 
Palo Liinu Elina 
Palosuo Riikka Irmeli 
Peltola Saga Aurora 
Reijonen Otso Kalle Johannes 
Rintamäki Aino Amalia 
Salminen Nella Emilia 
TuppurainenLauri Samuel 
Ylirisku Lumi Inkeri 
 
 
18C ryhmänohjaaja Irma 
Vuorio-Hellman 
 
Ahde Aino Sofia 
Byckling Eleonora Annikki 
Callsen Carlotta 
Gustafsson Eevi Elina 
Halinen Aaro Olavi 
Heino Anniina Ada Maria 
Jääskeläinen Leena Emilia 
Kaila Emma Iines Albertiina 
Kanerva Rebekka Sara Ellen 
Kauko Viivi Tuulia 
Kinnunen Fanny Kaisa Karoliina 
Konttinen Priska Kanerva 
Kupiainen Essi Helka Ilona 
Kurola Ansa-Helena Katariina 
Lampela Kasper Aarne Augusti 
Lehto Tove Kirsikka 
Leinvuo Venla Olivia 
Lounasmaa Aino Emilia 
Maliniemi Alviina Anna Kaarina 
Marttio Annikki Elanor 
Mänttäri Milja Minerva 
Nikkarinen Vilma Anna Sofia 
Oila Loviisa Iines 
Palmu Milla Maria 
Pulkkinen Venla Annika 
Pösö Livi Eveliina 
Saari Martta Sofia Katariina 
Saeed Sara Mariam 
Saraste Kerttu Elin 
Svensson Vivi Ada Maria 
Vappula Siiri Elsa Moonika 
Vesanto Vilma Elisa 
 Virtanen Elina Sirkka Kristiina 
 

18D ryhmänohjaaja Ukri Pulliainen 
 
Aalto Nella Kultakukka 
Alanne Okko Olavi 
Ala-Ojala Anni Vanamo 
Amrane Viivi Vivienne 
Bergman Taru Johanna 
Björklund Henrik Frithiof Matias 
Erho Tiina Inkeri 
Eskelinen Aurora Elisabeth 
Ilomäki Aino Onerva 
Karlstedt Johan Sulo Konstantin 
Kristleifsdóttir Ronja Þuríður 
Kujala Sara Olivia 
Lavi Arttu Pekka Tapani 
Lätti Kerttu Inkeri 
Miikkulainen Pyry Otra Olavi 
Muyau Vanotit 
Ounaskari Pablo 
Paatso Sanni Mansikka Markontytär 
Pösö Luna Anniina 
Rantala Kaisla Maria 
Raussi Riina Maaria 
Saarinen Meri Martta Mathilda 
Salento Ronja Helmi Kaarina 
Salo Liinu Irina 
Samuli Enna Aino Maria 
Sillanpää Veera Minea 
Toivola Peppi Katriina 
Tokola Venla Anna-Liisa 
Valonen Anni Matilda 
Vilkko Severi Kalle Jouninpoika 
Villi Aino Ilona 
Virtanen Ellimaija 
Wallius Henni Johanna Jiao 
 
 
18E ryhmänohjaaja Liisa Rantamäki 
 
Aarros Sara Anniina Amanda 
Ahonen Pihla Maria 
Brotherus Viola Salla Maaria 
Butters Taika Helinä Devananda 
Eronen Oona Maria Elina 
Häyrinen Siiri Helmi Linnea 
Kaavinen Senni Kaneli 
Kauppinen Nitta Eveliina 
Kettunen Ella Hellevi 
Koistinen Milla Helena Kristiina 
Koivukoski Kerttu Odette 
Lampela Josefiina Aada Elisabeth 
Liski Aino Johanna 
Liukkonen Inka Elli Amanda 
Löfberg Matias Viljami 
Marttinen Taika Mari Anniina 
Matikainen Jenni Janette 
Mikkola Milla Johanna 
Myyryläinen Maria Kaisa Liisa 
Mäkinen Aada Johanna 
Piutunen Yasmin Süreyya Cecilia 
Pöyry Taimi Tellervo 
Ruha Hanna Katariina 
Salmenkivi Tuva Maria Melian 
Sanaksenaho Pinja Aurora 
Sivonen Julia Sofia 
Soininen Aliisa Annikki 

Toikka Kiia Aleksandra 
Tolonen Talvikki Katariina 
Utter Anni Sofia 
Varpula Eelis Oliver 
Walden Laura Emilia 
 
 
19A ryhmänohjaaja Risto Jokinen 
 
Anttila Aila Riitta Liisa 
Hakala Elsa Aurora 
Helama Ilona Kiira Orvokki 
Holappa Mea Linnea 
Husu Sirkka Elena Kleopatra 
Hyppönen Saana Johanna 
Juss Urmas Kalev 
Karhu Sofiya Maria 
Karko Melissa Fanny Guoqing 
Kinnunen Henna Olivia 
Kontro Iida Johanna 
Kröger Alisa Vilhelmiina 
Kuha Oona Karoliina 
Laurila Aleksandra Wera Maria 
Mansikkamäki Jenive Senni Mathilda 
Marjovuo Auroora Aili Kanerva 
Muurinen Roosa Sofia 
Niiranen Kerttu Anneli Pekantytär 
Nikkilä Touko Oiva Ilmari 
Omenainen Eveliina Aili Susanna 
Pitkäniitty Pihla Katariina 
Pulkki Sannakaisa Matilda 
Puputti Emilia Anna Maria 
Ratsula Jenna Sofia 
Saisto Emma Adalmiina 
Salonen Pinja Sini Eerika 
Simula Katri Elisa 
Taipale Anni Maria 
Tuokko Lahja Virginia 
Uljas Eemeli Juho Johannes 
Vaulo Emma Hanna Sofia 
Vestenius Venny Aino Ellen 
Ålander Aarne Konstanpoika 
 
 
19B ryhmänohjaaja Heli Kähkönen 
 
Hallaste Seela Elbe Elise 
Huhtamäki Leni Anna Mikaela 
Häkkinen Markus Aleksanteri 
Juusela Lina-Malin Maria 
Järvinen Vela Maaria 
Kaskinen Elise-Mei Xiusen 
Kuvaja Kaisa Marjanne 
Lagerblom Joanna Lahja Aurelia 
Laine Helmi Kerttu Lyydia 
Laine Onni Ilmari 
Lehto Sara Maria Eleonora 
Palomaa Oona Emilia 
Pekola Joonatan Antero Olavi 
Pikkarainen Aapo Eemeli 
Pirttimaa Noora Maria 
Porthan Emma Aurora 
Posti Jarna Kaisa Sanelma 
Pulkkinen Nanna Vilja Katriina 
Santamäki Emil Oskari 
Schwartz Julianna 

Sirén Nita Mari 
Sorsa Aino Inkeri 
Sortes Charla Selina 
Suursalmi Noona Aida Olivia 
Syrjälä Henna Aliisa 
Tanskanen Onni Eemeli 
Tran Minh Sofie-Amanda Truc 
Uski Seela Juulia 
Varonen Iida Lotta 
Vasilenko Jaana Boguslava 
Vesterinen Teresa Maria 
Virta Kasperi Antero 
 
 
19C ryhmänohjaaja Tuomas Karkamo 
  
Aro Jenna Elina 
Baer Rebekka Julia Camomilla 
Bentley Anna Millicent Frances 
Berende Robin Markus 
Bergman Magdalena Aino Arianna 
Halme Ella Inge Marjatta 
Helle Vilma Amalia 
Honkaniemi Emmi Karoliina 
Jännes Emma Linnea 
Kalenius Ronja-Alexcandra 
Kaskimaa Aava Maria Eleanor 
Koponen Saaga Sofia 
Korhonen Emma-Kaisa 
Korpihete Niilo Kaius Sakari 
Koskipirtti Isla Elisa 
Malinen Anna Emilia Aleksandra 
Minkkinen Ilona Aurora 
Myllyniemi Martta Aliisa 
Mäki Anni-Roosa Henrietta 
Nurminen Julia Katarina 
Peltomäki Kaisa Vilhelmiina 
Penttinen Verna Julia 
Pernu Venla Pauliina 
Pihlström Katri Elina 
Päivärinta Senja Erika 
Rajala Kirikou Tomminpoika 
Selander Siri Lilja Maria 
Siivonen Salli Ansa Ilona 
Särkelä Armi Aila Aurinko 
Teperi Kaisa Kristiina 
Welling Vilma Emilia 
Ylä-Rautio Reetta Anna Olivia 
 
 
19D ryhmänohjaaja Ulla Mäkilä 
 
Ahokas Aurora Inkeri 
Alppi Eetu Valtteri 
Bonsdorff Rebekka Sorella 
Donner Maria Joanna 
Haapasalo Saima Onerva 
Heijola Iines Julia 
Heikkilä Olivia Eveliina 
Hyvönen Hanna Kaarina 
Hämäläinen Alina Anna Tuulia 
Jokinen Jonna Anastasia 
Järvinen Roosa Rebekka 
Karjalainen Ronja Olivia 
Karppinen Pikka Eveliina 
Kettunen Vilja Matilda 

Liski Elli Anneli 
Mustonen Emma Aurora 
Mäki-Jyllilä Lotta Ramona 
Mäkisalo Saimi Kanerva 
Norris Erin Aurora 
Nupponen Pinja Maria 
Pekonen Tilma Kerttu Kastehelmi 
Pieski Aurora Rebekka 
Rauva Sandra Emilia 
Rita Maria 
Saukkokoski Aino Saskia Ursula 
Souru Elle Mikaela 
Suvanto Aura Linnea Antintytär 
Tarkiainen Erika Aleksiina 
Toikkanen Emma Sofia 
Turunen Pinja Maria Eveliina 
Valkonen Helmi Gerda Anniina 
 
 
19E ryhmänohjaaja Kati Sinkkonen 
 
Aatola Nata 
Alanko Sade Roosa Aurora 
Aulanko Aino Sofia 
Bergholm Wilma Camilla 
Blomqvist Nicola Peppiina 
Brown Isadora Princess 
Bäckman Tommi Heikki Johannes 
Heikkinen Oona Henriikka 
Iikkanen Anni Leila Helena 
Jankkila Fanny-Mari Jasmin 
Jansson Alli Tekla Vanamo 
Jämsä Elsa Maaria 
Kekkonen Maria Sisko 
Kerko Juulia Amanda 
Kujala Enni Anniina 
Kumela Venla Lumi Linnea 
Larste Anna Kerttu Charlotta 
Manni Mimosa Amanda 
Matkavuori Markus Anton 
Pasanen Katja Anneli 
Paunio Anna Saara Kanerva 
Petäjä Aada Sofia 
Rafols Petteri Joan Marcus 
Rönkkö Lumi Aada Linnea 
Saari Saima Helmi Auroora 
Sandström Juliette Emilia Alexandra 
Simola Lumi Emilia 
Soininen Elli Marjukka 
Sorjonen Siiri Aino Sofia 
Tomar Olivia 
Valkama Juliana Aurora Aleksandra 
Valtere Veela Maria 
van Gemert Yoldia Hilja Maria 
Wallgren Iris Vega Linnea 

Vaihto-opiskelijat
Carlotta Callsen Saksasta ja 
Juliette Lagarde Ranskasta opiskelivat 
Kalliossa lukuvuonna 2019-20.

   Neljännelle vuodelle jatkavat 
 
   Aliklaavu  Vilma Ada Meri 
   Angervo Jimi Jalmari 
   Baer  Bruno Albert Natanael 
   Bergman Jenni Alexandra 
   Brotherus  Amos Yrjö Anton 
   Hankaniemi Saga Miina Olivia 

   Hentunen  Emma Aurora 
   Hintsanen  Anni Marjaana 
   Hirvonen Harri Olavi 
   Jalonen Olli Antero 
   Jalonen Sara Katariina 
   Järvenpää  Onerva Lumi-Aamu 
   Kaltto Pihla Aurora 
   Karppelin Sonja Emilia 
   Kemppainen Aliina Anna Mariia 
   Kiirla Sofia Hanna-Maria 
   Kolari Hilla Anna Katariina 
   Kotsalo Adele Sefanja 
   Krautsuk Emmi Katariina 
   Kurkela Auri Mesi Maaria 
   McCracken Alma Inkeri 
   Melvas  Valo Wellamo Viola 
   Miettinen Pinja Piritta 
   Myllyaho Aarni Olavi 
   Nampajärvi Ella Aurora 
   Oikarinen Ida Maria 
   Ojala Henriikka Elina Maria 
   Oosi Laura Leila Kyllikki 
   Peltonen Linus Mio Orion 
   Pitkänen Vilma Karoliina 
   Puhakka Roope Aleksanteri 
   Purtilo Isla Jolanda 
   Pääkkö Kerttu Hertta Aleksandra 
   Raitola Helle Aalto 
   Rajala Lotta Aurora 
   Reina Iida Taimi Armida 
   Ruusumetsä Helka Anni Aurora 
   Rytivaara Rebekka Vilhelmiina 
   Saarikivi Lili Anna 
   Salmi Valo Päivö Pietari 
   Snicker Riku-Eemeli Juhani 
   Syväoja Elisa Aleksandra 
   Tanskanen Lauri Mattias 
   Tikkanen Emmi Aada Vilhelmiina 
   Uimonen Alma Unelma 
   Varpula Kerttu Iida Ilona 
   Vaulo  Taika Eevi Tuulia 
   Yliluoma Nilla Taru Tuulia
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Alanko Alma Olga Orvokki 
Bonsdorff Amos Hugo Aurinko 
Böök Veronique Renée Alexandra 
Grön Hillamari Tuulikki 
Gutev Valtteri Ivan Mikael 
Hartikainen Jere Oskari 
Heikkala Olga Iita Mirjam 
 Heikkinen Eevi Aino Olga 
Hiidensalo Tuuli Johanna 
 Hirvonen Vilma Lydia Josefina 
Honkala Mirjami Fanny Johanna 
Järvenpää Salla Maria 
Kaarna Mona Annika 
Kartovaara Emilia Amanda 
Kettula Kaisa Minerva 
Kilpinen Emma Julia 
Kokkonen Pinja Matilda 
 Koponen Jari Riku Mattias 
 Lahdentausta Vilma Anna Kaarina 
 Latva-Hoppala Oona-Emilia 
 Lehtonen Anna Kaarina 
Lindfors Saga Emilia 
Markkinen Tinka Jeena Alisa 
 Milonoff Aamu Kerttu Alina 
 Moisanen Veeti Aleksi 
Myllyniemi Heli Lilja Maria 
Mäkinen Karoliina Kamilla 
Määttä Jenni Marjatta 
Päivinen Saara Kaisa 
Rajalainen Saana Maria Ilona 
Sloan Elsi Oona Sofia 
Sundberg Arttu Eemil Ilari 
Tuori Linnea Henrika 
Uimonen Mia Aino Maria 
 Valve Valo Utu 
Varis Heta Iida Esteri 
Vine Pauli Valtteri 

KALLION LUKION 
YLIOPPILASJUHLA                                                

5.12.2019 valmistuneet

Kallion lukion alasalissa
Porthaninkatu 15
00530 Helsinki

 5.12.2019
klo 14.00

KALLION LUKION 
ETÄKEVÄTJUHLA                                                 

 30.5.2020  klo 10.30

30.5.2020 valmistuneet

Ainasvuori Sanni Maria Sofia 
Alanko Elsa Kaarina 
Arkiomaa Amanda Alina Olivia 
Aro Elli Ines Aleksandra 
Ash Leo Frederick 
Aulanko Iiris Matilda 
Bangura Melanie-Lugbu 
Berg Eeti 
Björk Sara 
Erdogan Sera Maria Kadriye 
Eskola Vilhelmiina Mari Lyydia 
Fadli Sohella Sofia 
Fredrikson Tiia Maria 
Gröndahl Kaspian Nikodemus 
Jarinpoika 
Haapala Ruu Patricia Jasminintytär 
Hasu Hanna Elisabet Marjatta 
Heikkinen Hilla Tuulia 
Heinänen Augusta Olivia 
Hiillos Ida 
Huovila Amanda Aino Elmiina 
Huovila Hertta Helmi Sylvia 
Huttunen Liina Johanna 
Högbacka Roosa Belinda 
Ikonen Ronja Bea Olivia 
Isotalo Nea Emmi Eveliina 
Jalava Pinja Emilia 
Joukainen Severi Onni Antero 
Juss Aslak Kaarel 
Jyrämä Anna Irene Elisabeth 
Jäntti Iiris Maria Karoliina 
Kaarakainen Wilma Marketta 
Kailasalo Saara Maria 
Kammonen Mona Olivia 
Kareinen Lotta Maria Karelia 
Karppinen Joel Mikael 
Katajisto Aida Eleena 
Kervinen Saana Kaarina 
Kettunen Suvi Elina Hannele 
Kilpinen Aliisa Karoliina 
Kivistö Eelis Iisakki 
Klubb Siiri Maria 
Knuutinen Anna Patricia 
Kojo Saimi Mimmi Matilda 
Kontio Liisi Lotta 
Kontula Atte Pekka 
Koste Elsa Kanerva 
Kuosmanen Merihelmi Vellamo 
Kähkönen Emmi Maria 
Laakso Lassi Ilmari Valentin 
Lagström Emmi Henriikka 
Laiho Aki Viljami Johannes 
Lautamies Julia Miia Emilia 
Lehtinen Saaga Elli Olivia 
Lehtinen Siiri Elisabet  
Lehtonen Matilda 
Lehtoväre Liisa Iiris 
Leppäkoski Paavo Ilari Jussinpoika 
Linninen Joanna Maria 
Manni Julia Aleksandra Johanna 

TERVETULOA
Rehtori Ari Mäkinen

“KANSSASI MATKAA JAAN” 
Säv. R. Tallroth, san. A. Järvelä, 
Sov. J. Tuominen
Es. Kallion lukion kuoro ja kamariorkesteri
Soolo: Dagmar Ilonoja ja Arttu Lavi
  
YLIOPPILASTODISTUSTEN, 
LUKION PÄÄTTÖTODISTUSTEN 
JA LUKIODIPLOMIEN JAKAMINEN

YLIOPPILAAKSI JULISTAMINEN

GAUDEAMUS  IGITUR 
 
REHTORIN PUHE UUSILLE YLIOPPILAILLE

YLIOPPILAIDEN MUSIIKKIESITYS
“AURINGONNOUSUN JÄLKEEN”
Säv. E. Sloan, 
San. V. Lahdentausta ja E. Sloan
Es. ylioppilaat Alma Alanko, Valtteri Gutev,   
Olga Heikkala, Eleonoora Kauhanen, 
Kaisa Kettula, Elsi Sloan, Linnea Tuori

STIPENDIEN JAKAMINEN
 
YLIOPPILAAN PUHE
Ylioppilas Salla Järvenpää
 
MAAMME
 

Manninen Vilja Maaria 
Mielo Aino Anniina 
Morander Elina 
Muilu Rosa-Sofia Anna Karoliina 
Mäkinen Iida Alisa 
Mäkinen Riina Anniina 
Najjar Yasmin Olivia 
Niiranen Aino Iris 
Niskanen Venla 
Nurmilaukas Emma Kaisa Maria 
Oksalahti Alisa Sade 
Ollanketo Milla Aleksandra 
Orrela Meira Marikki 
Paajanen Alli Ilona Augusta 
Paakkanen Lilja Teresia 
Paartola Kuutti Akseli 
Paaso Salli Kaisa Matleena 
Parkkonen Pekka Oiva Iivari 
Pensasto Saga Linnea 
Pesu Roosa Emmi Ilona 
Pirilä Ruuti Verna Susanna 
Pulkki Veikko Elias 
Punkka Ronja Karoliina 
Pääskysaari Ada Anneli 
Pöllänen Roope Juho Jalmari 
Rantakari Oona Rosa Liisa 
Reunama Moona Karoliina 
Rissanen Anna Kristiina 
Rodas Ronjamaija Micaela 
Ruohonen Karoliina Julia 
Rytkönen Viola Meri 
Räty Helka Marjatta 
Saastamoinen Okko Ilmari 
Sairanen Silvia Kaisa Maria 
Salasmaa Telma Sofia Jadeliina 
Salo Vilma Lumi Kristina 
Sauriala Netta Matleena 
Seppälä Meri Maria Orvokki 
Simonen Alisa 
Sipilä Aino Taika Tuulia 
Sydänmäki Iiris Mimi Alexia 
Särelä Vilja Kanerva 
Talvi Seena Valeria Kimmontytär 
Teinilä Ossipekka Aukusti 
Timisjärvi Maria Olivia 
Torboli Victoria Ameslan 
Tuomainen Enni Linnea 
Tuomainen Ronja Elisabeth 
Tuovila Sofia Helmi Elisabeth 
Varila Viola Vilhelmiina 
Viberg Paju Elina 
Viitala Greta Seela 
Virtanen Roosa Ilona 
Väisänen Ronja Tytti Astrid 
Walavaara Iia Maria 
Wartiovaara Sini Lilja 
Ågren Anni Emilia 
Ääri Amanda Aurora 
Öystilä Julianna Jannica

Yhteislaulujen säestys: Kallion lukion kamariorkesteri
Orkesterin ja kuoron johto: Joonas Tuominen
Äänitekniikka: Immi Kettula ja Marius Larilahti
Valotekniikka: Emma Alppi, Jutta Elomaa, 
Hertta Huovila, Urmas Juss, Henni Järvinen, 
Saaga Lahtinen, Emma Nurmilaukas ja Venla Rautaheimo

Syksyn ylioppilaat. Kuvaaja: Ronja Kristleifsdóttir.
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KATSAUS PÄÄTTYNEESEEN LUKUVUOTEEN
Rehtori Ari Mäkinen
  
SUVIVIRSI
Kallion lukion kuoro ja yleisö

SEITSEMÄN (MILJARDIN) VUODEN ONNI
Koreografi ja tanssija ylioppilas Amanda Huovila 
Musiikki: Ólafur Arnalds: So Close, Kanye West: Selah 
(Instrumental), Tsar B: Escalate 

KESÄILLAN KEVYT KÄSITTEELLISYYS 
Kirj. Ilpo Tiihonen 
Es. Kallion lukion opettajat ja henkilökunta

HE JÄÄVÄT SYDÄMEES
San. Steven Sater, säv. Duncan Sheik,
Suom. Sami Parkkinen
Es. ylioppilaat Paavo Leppäkoski ja Alli Paajanen
sekä Arttu Lavi
Säest. Joonas Tuominen

GAUDEAMUS IGITUR
Säest. Kallion lukion kamariorkesteri

RIEMUYLIOPPILAIDEN TERVEHDYS
Tekninen toteutus: riemuylioppilas Markku Sievänen 
(yo. v. 1970)

YLIOPPILAAN RUNO
Kirj. Virtuaalisen runokioskin Taskulyyrikko
Es. ylioppilas Ida Hiillos

VIRTUAALILAKITUS
Ylioppilaat

Lähetyksen juonto: Sampo Harju
Musiikin valmennus ja johto sekä Gaudeamus- ja 
Suvivirsi-tallenteiden suunnittelu, ohjaus ja editointi: 
Joonas Tuominen
Henkilökunnan runoesityksen suunnittelu ja ohjaus: 
Sampo Harju, Emilia Lehtinen ja Ari-Pekka Niemi;
editointi: Emilia Lehtinen
Ylioppilaan runoesityksen ohjaus: Sampo Harju
Lähetyksen suunnittelu: Sampo Harju, Monja Kataja, 
Emilia Lehtinen, Mirva Mäkinen, Ari Mäkinen, Ari-Pekka 
Niemi, Susanna Pasula, Roope Pöllänen, Hanna Saari, 
Joonas Tuominen, Annemari Untamala
Lähetyksen tekninen suunnittelu ja toteutus: Ylioppilaat 
Kaspian Gröndahl, Atte Kontula ja Roope Pöllänen
Lähetyksen ohjaus: Emilia Lehtinen ja Annemari 
Untamala
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Stipendit  ja lahjoitukset

Syksyn 2019  stipendit:

Kallion yhteiskoulun säätiö on lahjoittanut koulu-
neuvos Armas Paavolan stipendirahastosta stipen-
dit seuraaville ylioppilaille: 

Alanko Alma: menestyminen kirjallisen ilmaisun 
opinnoissa, monipuoliset kieliopinnot
Järvenpää Salla: menestyminen puheilmaisun 
opinnoissa
Kaarna Nico: menestyminen valo- ja äänitekniikan 
opinnoissa
Kartovaara Emilia: menestyminen kielten yo-kokeissa
Kettula Kaisa: menestyminen musiikin opinnoissa
Kilpinen Emma: menestyminen median opinnoissa
Koponen Riku: menestyminen teatterin ja tanssin 
opinnoissa
Markkinen Tinka: monipuoliset kieliopinnot
Myllyniemi Heli: menestyminen kuvataiteen ja teatterin 
opinnoissa
Sloan Elsi: aktiivisuus ja monipuolinen edistyminen 
taideopinnoissa
Varis Heta: monipuoliset opinnot

Kallion yhteiskoulun ystävät KYYRY ry on 
lahjoittanut stipendit seuraaville ylioppilaille:  
Bonsdorff Amos: aloitteellisuus ja yhteisöllisyys
Lahdentausta Vilma: yritteliäisyydestä ja muiden 
kannustamisesta taideopinnoissa
 
Suomen Rotary on lahjoittanut stipendin 
seuraavalla opiskelijalle: 
Heikkinen Eevi: menestys lukio-opinnoissa

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu on lahjoittanut 
stipendin seuraavalle ylioppilaalle:  
Hartikainen Jere
 
Kirjamessut on lahjoittanut stipendin seuraavalle 
ylioppilaalle:  
Emilia Kartovaara
 
Kemian opettajat ovat lahjoittaneet kirjastipendin 
menestymisestä kemian opinnoissa ja yo-kokeissa 
seuraavalle opiskelijalle:
Amos Bonsdorff

Biologian opettajat ovat lahjoittaneet kirja-
stipendin erinomaisesta menestyksestä biologian 
yo- kirjoituksissa seuraavalle opiskelijalle:
Amos Bonsdorff

 
 
 

Kevään 2020  stipendit:
 
Kallion yhteiskoulun säätiö on lahjoittanut koulu-
neuvos Armas Paavolan stipendirahastosta stipen-
dit seuraaville ylioppilaille: 
 
Huttunen Liina: menestyminen kirjallisen ilmaisun 
opinnoissa  
Karppinen Joel: menestyminen kuvataiteen opinnoissa  
Leppäkoski Paavo: menestyminen lavastuksen ja 
teatterin opinnoissa  
Juss Aslak: menestyminen median opinnoissa  
Berg Eeti: menestyminen musiikin opinnoissa  
Hiillos Ida: menestyminen puheilmaisun opinnoissa ja 
aktiivisuus KirjaKallion monissa hankkeissa  
Paakkanen Lilja: menestyminen puheilmaisun 
opinnoissa ja kielten yo-kokeissa  
Huovila Amanda: menestyminen tanssin opinnoissa  
Pulkki Veikko: menestyminen tanssin opinnoissa  
Lehtinen Siiri: menestyminen teatterin opinnoissa  
Punkka Ronja: menestyminen teatterin opinnoissa  
Ågren Anni: menestyminen teatterin opinnoissa   
Mäkinen Riina: menestyminen valotekniikan 
opinnoissa  
Walavaara Iia: menestyminen valo-, ääni- ja 
videotekniikan opinnoissa  
Gröndahl Kaspian: erinomainen työskentely valo- ja 
äänitekniikassa sekä monipuolinen työ koulun 
esitystoiminnan hyväksi  
Kontula Atte: erinomainen työskentely valo- ja 
äänitekniikassa sekä monipuolinen työ koulun 
esitystoiminnan hyväksi   
Pöllänen Roope: erinomainen työskentely valo- ja 
äänitekniikassa sekä monipuolinen työ koulun 
esitystoiminnan hyväksi   
Fredriksson Tiia: erinomainen tanssin lukiodiplomi ja 
menestyminen kielten yo-kokeissa  
Kuosmanen Merihelmi: erinomainen teatterin 
lukiodiplomi ja menestyminen lavastuksen opinnoissa 
Kivistö Eelis: erinomainen musiikin lukiodiplomi   
Paartola Kuutti: erinomainen kuvataiteen lukiodiplomi  

Kähkönen Emmi: menestyminen kielten yo-kokeissa
Sairanen Silvia: menestyminen kielten yo-kokeissa
Teinilä Ossipekka: menestyminen kielten yo-kokeissa

Kontio Liisi: monipuoliset kieliopinnot
Rantakari Oona: monipuoliset kieliopinnot
Rissanen Anna: monipuoliset kieliopinnot
Ruohonen Karoliina: monipuoliset kieliopinnot

Seppälä Meri: menestyminen kielten opinnoissa

Kallion yhteiskoulun ystävät KYYRY ry on 
lahjoittanut stipendit seuraaville ylioppilaille:  
Aro Elli: menestyminen yo-kokeissa 
poikkeuksellisissa olosuhteissa
Klubb Siiri: menestyminen yo-kokeissa 
poikkeuksellisissa olosuhteissa
Laakso Lassi: menestyminen yo-kokeissa 
poikkeuksellisissa olosuhteissa
Mäkinen Iida: menestyminen yo-kokeissa 
poikkeuksellisissa olosuhteissa
 
Morander Elina: sinnikkyys opinnoissa
Talvi Seena: sinnikkyys opinnoissa
Öster Elina: sinnikkyys opinnoissa
 
Tuovila Sofia: yhteishenkeä rakentava taiteellinen työ, 
musiikkiteatteri  
Paartola Kuutti: yhteishenkeä rakentava taiteellinen 
työ, mediataide  

ABB on myöntänyt menestymisestä fysiikan yo-
kirjoituksissa stipendin seuraavalle ylioppilaalle:
Laakso Lassi: menestymisestä fysiikan yo-kirjoituksissa

Kirjamessut on lahjoittanut stipendin seuraaville 
ylioppilaille:  
Heinänen Yö: aktiivisuus KirjaKallion monissa 
hankkeissa  
Kailasalo Saara: aktiivisuus KirjaKallion monissa 
hankkeissa  
Kähkönen Emmi: aktiivisuus KirjaKallion monissa 
hankkeissa  
Muilu Rosa-Sofia: aktiivisuus KirjaKallion monissa 
hankkeissa  
Walavaara Iia: aktiivisuus KirjaKallion monissa 
hankkeissa  
 
    
Suomen tietokirjailijat ry on lahjoittanut kirja-
stipendin seuraavalle ylioppilaalle:   
Kontula Atte: erinomainen perehtyneisyys valo- ja 
esitystekniikan alan kirjallisuuteen ja tiedon taitava 
soveltaminen käytäntöön  
 
Pohjola-Norden on lahjoittanut kirjastipendin 
seuraavalle ylioppilaalle: 
Ainasvuori Sanni: menestys ruotsin kielen opinnoissa
 

Riemuylioppilaat ovat lahjoittaneet stipendin 
seuraavalle ylioppilaalle:
Hanna Hasu: Kallion henkeä vaaliva, toiset huomioon 
ottava ylioppilas
 
Sverigekontakt i Finland rf, Schildts & Söderströms, 
Svenska Kulturfonden on lahjoittanut 
kirja palkinnot seuraaville ylioppilaille:
Isotalo Nea: menestys ruotsin kielen opinnoissa
Parkkonen Pekka: menestys ruotsin kielen opinnoissa
 
Biologian opettajat ovat lahjoittaneet kirjastipendit
erinomaisesta menestyksestä biologian yo-kirjoi-
tuksissa seuraaville opiskelijoille:
Ainasvuori Sanni 
Oksalahti Alisa
Ågren Anni

Kemian opettajat ovat lahjoittaneet kirjastipendin 
menestymisestä kemian opinnoissa ja yo-kokeissa 
seuraaville opiskelijoille:
Alanko Elsa
Oksalahti Alisa
Pulkki Veikko
Sydänmäki Iiris

Maantieteen opettajat ovat lahjoittaneet kirja-
stipendit erinomaisesta menestyksestä maan-
tieteen yo-kirjoituksissa seuraaville opiskelijoille:
Iiris Jäntti 
Ronja Punkka
Iia Walavaara
 
Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu on lahjoittanut 
kirjastipendin seuraavalle ylioppilaalle:  
 Isotalo Nea: monipuoliset teatteriopinnot  
 
Hakaniemen Lions ry on myöntänyt stipendin 
seuraavalle ylioppilaalle:
Okko Saastamoinen, yhteisöllisyys ja vastuullisuus
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Ilmoitusasioita

Syksyn 2020
ylioppilaskirjoitukset

ma 14.9.    kemia, terveystieto 

ke 16.9.      vieras kieli, pitkä oppimäärä 
     englanti 

to 17.9.      uskonto, elämänkatsomustieto, 
    yhteiskuntaoppi, maantiede 

pe 18.9.      äidinkieli ja kirjallisuus 
    (suomi ja ruotsi), lukutaidon koe 
    suomi/ruotsi toisena kielenä ja 
    kirjallisuus -koe 

ma 21.9.    toinen kotimainen kieli, pitkä ja 
    keskipitkä oppimäärä 

ti 22.9.       matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä 

to 24.9.       filosofia, biologia 

pe 25.9.     äidinkieli ja kirjallisuus 
    (suomi ja ruotsi), kirjoitustaidon koe 

ma 28.9.    vieras kieli, lyhyt oppimäärä 
    englanti 
    ranska 
    espanja 
    saksa 
    venäjä 
    italia 
    portugali 
    latina 
    saame 

ti 29.9.       psykologia, historia, fysiikka 

ke 30.9.     saamen äidinkielen koe 

to 1.10.      vieras kieli, pitkä oppimäärä 
    ranska 
    espanja 
    saksa 
    venäjä 
 

Lukuvuoden 2020–2021 
lukukaudet, lomat ja 
jaksot
Syyslukukausi 13.8.2020–20.12.2020
Kevätlukukausi 7.1.2021–5.6.2021

Jaksot
1. jakso to 13.8.2020–pe 2.10.2020 
2. jakso ma 5.10.2020–ke 2.12.2020
3. jakso to 3.12.2020–ti 9.2.2021
4. jakso ke 10.2.2021–ti 13.4.2021
5. jakso ke 14.4.2021–la 5.6.2021

Uusi lukuvuosi alkaa torstaina 13.8.2020 vanhoilla 
opiskelijoilla klo 10.00, uusilla opiskelijoilla klo 12. 

Syksyn ensimmäinen ylimääräinen koe on 
torstaina 27.8. klo 16.30–19.30.

Kesä
Kesän ylimääräinen koe on 4.6. klo 10.
Lukiosihteeri on vuosilomalla 22.6.–26.7.2020.

Syksyn ylioppilaat Amos Bonsdorff ja Alma Alanko 
poistumassa Kallion lukion alasalista juhlan jälkeen.

Kuvaaja: Ronja Kristleifsdóttir.
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Väistötiloissa 2020 alkaen:
Lehtikuusentie 4
00270 Helsinki

www.hel.fi/kallil/fi/

kanslia: 
09-310 84426
rehtori:
09-310 84425

http://www.hel.fi/kallil/fi/

	Rehtorin katsaus lukuvuoteen
	Opiskelijakunnan  hallituksen vuosi
	Kirjallinen ilmaisu
	Puheilmaisu
	KirjaKallio

	Teatteri
	Lavastus
	Tanssi
	Kuvataide
	Musiikki
	Valo- ja äänitekniikka
	Media
	Kaiken takana on...
	Kyyry
	Tutorit 
	Kallion lukion johtokunta 
	Kallion yhteiskoulusäätiö
	Opiskeluhuolto
	Liikuntaa ja urheilua

	Väläyksiä Kallio-arjesta
	Matka elämän ytimeen
	Kallion filosofit väittelivät menestyksekkäästi

	Studia generalia
	Musiikkiteatteria opiskelijavoimin

	Oppia maailmalta
	Tähtitiedettä La Palmalla
	Historiaa Baltiassa
	Ei tästä edemmäs!
	Berliinissä opiskelemassa kameranäyttelemistä
	Esiintymismatka Tukholmaan
	Opintomatkalla New Yorkissa

	Kallion lukion joulujuhla
	Historiaa
	Kotoa käsin
	Alussa oli
	Hyvästi
	Kohti uutta
	Kallion lukion henkilökunta ja opiskelijat
	Syksyn ylioppilasjuhla ja etäkevätjuhla
	Stipendit ja lahjoitukset
	Ilmoitusasioita

