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Rehtorin terveiset

Rehtori valmistelemassa ylioppilaskirjoituksia.
Kuva: Ukri Pulliainen

Viime keväänä kulunutta lukuvuotta suunnitel-
taessa mielessäni oli jotakin muuta, kuin mitä 
olemme tänä lukuvuonna päässeet tekemään. 
Varovaisen toiveikkaasti ajattelin, että pikkuhiljaa 
pääsisimme eroon rajoituksista ja toimintamme 
normalisoituisi ja että tätä tekstiä kirjoittaessani 
Kallion käytävät täyttyisivät taas iloisesta hälinäs-
tä ja hyörinästä niin kuin aiemmin.  

 
Kesän aikana tilanne alkoikin näyttää jo hyvältä. 
Syksyllä pääsimme palaamaan lähiopetukseen ja 
saimme keväällä väliin jääneet ylioppilasjuhlatkin 
pidettyä. Pian sen jälkeen tilanne kääntyikin taas 
kohti huonompaa. Vaikka pystyimmekin olemaan 
lähiopetuksessa, turvallisuusohjeistusten kiris-
tyminen pakotti meidät käytännössä keksimään 
opetuksen uudelleen. Sittemmin lukuvuoden 
aikana meille ovat tulleet tutuiksi lähiopetuksen 
ja etäopetuksen lisäksi erilaiset lähiopetuksen 
vuorottelumallit ja puolikkaan opetusryhmän 
opettaminen lähiopetuksessa samaan aikaan, 
kun toinen puolikas on etänä - tai opetusryhmän 
jakaminen kahteen eri opetustilaan, siihen lisäksi 

vielä muutama opiskelija mukaan etäyhteydellä. 
Eri malleihin on jouduttu siirtymään myös niin 
nopealla aikataululla, ettei muutosta ole ehditty 
kunnolla suunnittelemaan. Lähes koko lukuvuo-
den opetus on jouduttu järjestämään ohjeiden 
muuttuessa useinkin ohjeet edellä ja pedagogiik-
ka perässä.  
 
Turvallisuusohjeet ovat ajoittain tuntuneet 
ristiriitaisilta: urheilla on voinut samanaikaisesti, 
kun teatteria ja tanssia ei ole voinut harjoitella 
muuten kuin turvavälit huomioiden. Yhtä lailla 
baareissa on voinut kokoontua, mutta koulussa 
yleisötilaisuuden järjestäminen on ollut kiellettyä. 
Urheilutapahtumissa ja teattereissa on voinut olla 
yleisöä, mutta koulun esityksissä ei.  

Opetuksen järjestämisen lisäksi myös monet 
lukion perinteet ovat kokeneet kovia kuluneen 
lukuvuoden aikana. Ykkösvuoden opiskelijoille 
emme päässeet koko lukuvuoden aikana pitä-
mään tervetulojuhlaa. Kakkosvuoden opiskeli-
joilta vanhojen tanssit jäivät tanssimatta, ja ne 
siirrettiin ensi syksyyn. Abien penkkarit siirrettiin 
ensin toukokuulle ja sitten niiden järjestämi-
selle annettiin sellaiset reunaehdot, että niiden 
mukaan ei penkkareita voinut järjestää.  Kallion 
arjesta ovat jääneet pois päivänavaukset ja 
joustotuntien esitykset. Tänä lukuvuonna niin 
tanssi- ja rap-battlet kuin joulujuhla ja piirileikit 
jäivät välistä. Edes opettajien bändi ei päässyt 
esiintymään. Turvallisuusohjeet ovat pitäneet 
huolta siitä, että Kallion salissa ei kukaan päässyt 
huutamaan: ”Kallio tiivistää!” 

Tällaisen lukuvuoden jälkeen on ihme, jos jollakin 
olo ei ole jossain vaiheessa ollut turhautunut ja 
jossain määrin pettynytkin. Tämän ei kuitenkaan 
pidä jäädä päällimmäiseksi tunteeksi. Emme voi 
olosuhteille mitään. Olemme kuitenkin pärjän-
neet näissä olosuhteissa äärimmäisen hyvin. Vaik-
ka turvallisuusohjeet eivät ole aina olleet meille 
mieluisia, olemme kuitenkin noudattaneet ohjeita 
niin hyvin, ettei Kallion lukiossa ole ollut koko 
koronaepidemian aikana yhtään tartuntaketjua. 
Se osoittaa hienosti, mitä kalliolaiset ovat valmiita 
tekemään yhteisen hyvän eteen.  

 
Koulunkäynti ei ehkä ole ollut sitä, mitä sen pitäi-
si, mutta siitä huolimatta kaikki ovat saaneet suo-
ritetuksi suurin piirtein ne opinnot, jotka pitikin. Ei 
ehkä ihan kaikkea eikä ehkä ihan juuri sillä tavalla, 
kuin suunnitelma oli, mutta melkein. Se riittää 
ja on itse asiassa erinomainen suoritus. Olemme 
saaneet ongelmitta vietyä läpi kahdet ylioppilas-
kirjoitukset, ja tulokset niistä ovat jälleen erittäin 
hyvät. Taideopetus on joutunut lukuvuoden 
aikana koville, mutta siitä ei ole lannistuttu, vaan 
ennemminkin sisuunnuttu. Se, mitä ei ole pys-
tytty tekemään livenä, on striimattu tai videoitu. 
Olemme näyttäneet, että etänä onnistuvat niin 
kirjamessut, CaisaKallio-festari, Lanu!-festari tai 
produktio oppiaineessa kuin oppiaineessa. Ja jos 
teatterin opiskelijat eivät päässeet Berliiniin, niin 
he tekivät koululle esittelyvideon. Jos lavastajat 
eivät päässeet lavalle, he tekivät koulun kellariin 
Hyvän mielen huvipuiston. 

Jotta tämä kaikki on ollut mahdollista, ovat opet-
tajat ja opiskelijat joutuneet venymään kerran 
toisensa jälkeen lukuvuoden aikana. Kiitos siitä 
jokaiselle teistä. Kiitos myös kaikille huoltajille, 
että olette olleet nuortenne tukena haastavina 
aikoina. Kiitos myös siitä, että palaute kodeista 
koululle päin on ollut pelkästään kannustavaa, 
vaikka kaikki käänteet koulun puolelta eivät ole-
kaan menneet ihan oppikirjan mukaisesti. 

Lukuvuosi on nyt päätöksessä, ja haluan toivottaa 
teille rentouttavaa ja ansaittua lomaa. Pidetään 
lomankin aikana edelleen itsemme ja toiset 
terveinä.  

Ari Mäkinen, rehtori 
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Opiskelijakunnan 
hallituksen tapah-
tumia

Minun ja muiden ykkösten ensimmäinen vuosi 
Kalliossa on lopullaan. Lukukauteen on mahtu-
nut valtavasti uusia kokemuksia, toinen toistaan 
opettavaisempia. 
 
Kelataan taaksepäin. Kolmastoista elokuuta 2020. 
Parveilemme jännittyneinä uuden koulumme 
pihassa. Kallion lukio, jonne olemme kaikki pyr-
kineet ja kesän alussa päässeet sisään. Tilanne ei 
tosin ole se, millaiseksi itse olin kuvitellut lukio-
aikani alun. Väistötila, koronarajoitukset, maskit. 
Tutoreiden johdolla kuljimme kolmosen ratikalla 
katsomaan rakennustelineisiin ja muoveihin 
peittynyttä rakennusta, johon pääsisimme itsekin 
aikanaan palaamaan.  
 
Poikkeusolojen takia monet Kallion perinteet 
jäivät meille vain legendoiksi. Lukuvuoden 
aloittavaa tervetulojuhlaa ei voitu pitää, perjan-
tai-iltapäivän joustoilla ei ollut esityksiä, ja lähes 
kaikki tapahtumat peruttiin. Onneksi tutorit ja 
vanhemmat oppilaat tekivät parhaansa herättääk-
seen kalliohengen eloon meissäkin. Pitkin syksyä 
pidettiin teemapäiviä, joihin kaikki osallistuivat 
suurella innolla ja mielikuvituksella, ja odotettuja 
taideainetunteja koronakaan ei voinut kieltää.  
 
Vähitellen aloimme tottua elämään lukiolaisina. 
Ensimmäinen koeviikko tuli ja meni, samoin pelä-
tyt kurssivalinnat. Opettajien nimet ja ratikkareitit 
Pengerkadun rakennuksille tulivat tutuiksi, ja 
maski kasvoilla eläminen muuttui normiksi.  
Kunnes... Toisen jakson lopussa tartuntamäärät 
lähtivät nousuun, ja kolmannen jakson alussa 
siirryimme etäopiskeluun. Varhaiset aamut bussi-
pysäkillä muuttuivat peiton alla käytyihin oppi-
tunteihin, ja vuoden pimeimpään aikaan eristäy-
dyimme jokainen omiin koteihimme tietokoneen 
siniseen valoon.  
 
Ensimmäinen, ja suuresti odotettu teatterikurs-
sini, sattui ensimmäiseen etäjaksoon, ja kirosin 
huonoa tuuriani. Iloiseksi yllätyksekseni sain kurs-
sista paljonkin irti, ja parhaimmillaan poikkeuso-

lot alkoivat tuntua kiinnostavalta haasteelta. 
Opettajat tekivät parhaansa motivoidakseen 
meitä, mutta silti etäkoulu vaati veronsa. Tuli 
aikoja, jolloin ainoa kerta, kun lähdin talosta, 
oli viikoittaisen ruokakassin hakuun maanan-
taina. Kaikkeen kuitenkin tottuu. Yhtäkkiä 
etäkoulua oli jatkunut kaksi jaksoa, eli yhtä 
kauan kuin lähikoulua lukukauden alussa. 
Puolet lukioajastamme oli kulunut meetin 
välityksellä.  
 
Neljännen jakson lopulla meitä kohtasi ilouu-
tinen. Tartuntamäärät olivat vihdoin laskussa, 
joten voisimme siirtyä edes osittaiseen lähi-
opetukseen. Jouduimme taas täysin uuteen 
tilanteeseen ja uusiin haasteisiin, kun aakkos-
ten mukaan jaoteltu hybridiopiskelu alkoi. 
Lähes neljän kuukauden etäkoulun jälkeen 
sekin tosin tuntui ihmeeltä.  
 
Kouluun saapuminen tuntui samanlaiselta 
kuin kesäloman jälkeen. Jännitystä ja riemua, 
ystävien tapaamista ja totuttelua koulunkäyn-
tiin. Vielä parempaa oli kuitenkin tulossa, kun 
toukokuun alussa pääsimme siirtymään koko-
naan lähiopetukseen ja pääsimme tapaamaan 
myös toisen puolen aakkosista.  
 
On jo niin lämmin, että lounasta voi syödä 
sisäpihalla, ja bussipysäkin takana kasvaa 
sinivuokkoja. Lukuvuosi on lopuillaan, ja kesä 
on tulossa. 
 
Venla Viinikka

Ykkösenä

Lukuvuoden 2020-21 erityisolo-
suhteet vaikuttivat opiskelijakunnan 

hallituksenkin toimintaan. Yleiskokouksen 
peruuntuessa opiskelijat pääsivät tutus-

tumaan OPKH:n toimintaan esittelyvideon 
välityksellä. Vaalimainokset vietiin ilmoitustaululle 

ja vaalit järjestettiin poikkeuksellisesti Forms-äänes-
tyksellä. Hallituksen edustajiksi valittiin ensimmäiseltä 

vuosikurssilta Mirella Joensuu, Antti Järvelä, Patrik Kase ja 
Aapo Kivivuori; toiselta vuosikurssilta Aurora Ahokas, Sofiya 

Karhu, Saimi Mäkisalo ja Aarne Ålander; kolmannelta vuosikurs-
silta Nella Aalto, Tilda Lassila, Luna Pösö ja Otso Reijonen sekä 

neljänneltä vuosikurssilta Kerttu Varpula. 

Järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan 
puheenjohtajaksi Saimi Mäkisalon, varapuheenjohtajaksi Luna 

Pösön ja sihteeriksi Aarne Ålanderin. Rahavarastoja vartioimaan 
valittiin Otso Reijonen ja some-vastaavina toimivat Aapo Kivi-

vuori, Antti Järvelä ja Kerttu Varpula. Epävirallisia virkoja hallituk-
sessa täydensivät kakkusensei Nella ja mehumestari Aurora.

Poikkeusolot ovat luoneet OPKH:n toiminnalle tiukat raamit. 
Syyslukukaudella toimintaa aloittaessamme tiedossa oli, ettei 

hallituksen toiminta pysy ennallaan. Ehdimme kuitenkin järjestää 
halloween-pukukilpailun ja Nenäpäiväkeräyksen, ennen kuin 

etäopetus iski ja hallituksen rooli tapahtumanjärjestäjänä joutui 
väistymään. 

Poikkeusolojen aikana hallituksen tehtävät keskittyivät opiskelijoi-
den edunvalvontaan ja erilaisten etätapahtumien innovointiin. 

Suosiota saivat esimerkiksi Instagram-livet ja Minecraft-ser-
veri. Sydämen asialla on ollut myös koulun perinteiden 

säilyttäminen. Sen takia OPKH on kirjannut muistiin 
kaikki Kallion perinteet, jotta niitä voidaan jatkaa 

myös poikkeusolojen jälkeen. Epätavallisista ajoista 
huolimatta hallitus on tavannut säännöllisesti ja 

töitä on tehty hyvällä yhteishengellä. 

Opiskelijakunnan hallitus toivottaa virkistävää 
kesää koulumme opiskelijoille ja henkilökunnalle!

Saimi Mäkisalo
 

Opiskelijakunnan 
 hallituksen  

tapahtumia

Opiskelijoiden auringonkukkatempaus: kukin kylvi 
Lehtikuusentien sisäpihalle oman kukansiemenen.

Kuva: Mirella Joensuu7



9 10

Teatterin opiskelu käynnistyi syksyllä poikke-
uksellisissa olosuhteissa, joista huolimatta toi-
minta oli aktiivista ja työskentely innostunutta. 

Teatteriopetusta sopeutettiin koronarajoitusten 
ja -ohjeitten mukaiseksi toiminnaksi ja sitä toteu-
tettiin myös etätyöskentelynä. Teatteriopetuksen 

luonteen kannalta erittäin haastavaa tilannetta 
voitiin myös hyödyntää ja tutkivalla otteella löytää 

uusia lähestymistapoja tehdä teatteria ja toteuttaa 
esityksiä, vaikka yleisötilaisuuksien järjestäminen oli 

rajattua.

Ensimmäisellä kurssilla (TEA1) teatteria lähestyttiin 
opiskelijan omien teatterillisten valmiuksien tunnista-
misen kautta ja teatterin peruskäsitteisiin toiminnallisesti 

tutustuen. Ykköskursseja opettivat Annemari Untamalan 
(AU)  ja Kari Jagtin (KJ) lisäksi myös Johanna Perttunen sekä 

Vilma Salmi osana Teatterikorkeakoulun opintojensa opetus-
harjoittelua.

Toisella kurssilla (TEA2) oltiin perinteisesti klassikkonäytelmien 
kohtaustulkintojen ja roolityöskentelyn äärellä. Kakkoskurssien 
töitä toteutettiin niin perinteisesti Pengerkadun ja Lehtikuusen-

tien tiloihin tehdyillä kohtauksilla kuin myös videoiduilla etäopiske-
luajan sooloesityksillä ja virtuaalisesti esitetyillä dialogeilla.
Teatteriproduktioita (TEA3-5) toteutui lukuvuoden aikana viisi:

Kari Jagtin ohjauksessa toteutettiin etävideoversio, jossa työskennel-
tiin Tanjalotta Räikän sovituksen pohjalta Ibsenin klassikkoa tulkiten. 

Videoversio koostettiin opiskelijoiden itse kuvaamista ja ideoimista 
kohtauksista - yksi kohtauksista toteutettiin mm. Minecraft-maailmassa. 

Klassikoiden äärellä oltiin myös teoksessa Antonin luokka, jossa produk-
tiokurssilaiset koostivat yhdessä uuden näytelmätekstin Anton Tšehovin 

tuotannon pohjalta. Näytelmäversio esitettiin reaaliaikaisena lukudraamana 
Zoom-sovelluksen kautta. 

Emil Santamäki ja Aino Sorsa:

”Syksyllä jaksojen 1 ja 2 aikana proggiskurssilaiset toteuttivat esityksen Charles 
Dickensin klassikosta Saiturin joulu. Ryhmä päätti tehdä oman tulkinnan klassikkota-

rinasta tuoden sen nykypäivään. Syksyn synkkenevä koronatilanne kuitenkin vaikeutti 
harjoittelua. Ensin ilmestyivät desinfiointiaineet, sitten maskit, sitten etäisyydet ja viimei-

simpänä se pelätyin: etäopetus palasi, eikä koululle ollut asiaa. Ennen sitä ehdittiin tehdä 
ahkerasti erilaisia teatteri-ilmaisun harjoitteita, kohtausharjoituksia ja läpimenojakin. 

Maaliviivalla täytyi kuitenkin tehdä kovia ratkaisuja, sillä tavallisessa muodossa esityksiä ei 
voitu toteuttaa. Niinpä striimatussa joulujuhlassa nähtiin näytelmää varten tehty kappale 

”On joulu, on joulu taas” (säv. & san. Pinja Salonen & Emil Santamäki) ”Joulun keikkaputki” 
-kurssilaisten säestämänä ja kuultiin repliikkejä Antti Nylénin roolihenkilöistä ottamien valoku-

vien kera. Oli tietysti harmi, ettei esitys päässyt kaikessa loistossaan näytteille, mutta proggis oli 
joka tapauksessa hyvin opettavainen ja työryhmä sai rutkasti kokemusta esityksen rakentami-
sesta ja erilaisista roolitöistä.”

Kalliolaiset osallistuivat kahdella proggiskursseilla valmistetulla esityksellä 
valtakunnalliseen Nuori Näyttämö -hankkeeseen. Joulukuussa työskentelynsä 
Google Meet -ympäristössä aloittanut ryhmä jakautui kahtia työstämään Har-
rien Braunin käsikirjoittamasta näytelmästä englanninkielistä versiota ”Three” 
ja suomenkielistä versiota ”Kolme”. Kummiteatterina projektille toimi Suomen 
Kansallisteatteri, jonka näyttelijä Aksa Korttila kävi ryhmän kummina kannus-
tamassa esiintyjien etäharjoittelua. Koska näytelmiä ei päästy harjoittelemaan 
lähiopetuksessa eikä niille voitu järjestää lavaesityksiä, viimeisin harjoitusvaihe 
taltioitiin ulkotiloissa, näyttelijöiden ensimmäisen kohtaamisen ja vain yksien 
asemointiharjoitusten jälkeen. Esiintyjät heittäytyivät taidolla poikkeuksel-
liseen tehtäväänsä. Kuvaaja ja leikkaaja Joonas Kokkosen ja ääniryhmän 
(Tilma Pekonen, Anni-Roosa Mäki, Lahja Tuokko ja Aava Kaskimaa, joka myös 
sävelsi ja sanoitti kappaleen ”Tonight”) ammattitaidolla valmistamat tallen-
teet esitettiin toukokuun lopulla Nuori Näyttämö -katselmuksessa Suomen 
Kansallisteatterissa. 

Teatterin kuutoskurssia (TEA6) opettamaan saatiin Teatterikorkeakoulun 
opetusharjoittelija Panu Poutanen, jonka johdolla kurssilla lähestyttiin 
näyttelijäntyötä improvisaatioteatterin keinojen kautta. Panu on Kallion 
alumni, joka on aiemmin jo valmistunut Teatterikorkeakoulusta näytte-
lijäksi ja erikoistunut juuri mm. improvisaatioteatteriin.

Teatterihistorian (TEA7) opiskelijat tutustuivat länsimaisen teatterin 
käännekohtiin ja tutkivat ja kehittivät samalla omaa teatterikäsitys-
tään. Näyttelijäntyön teorian kurssilla (TEA8) opiskelijat perehtyivät 
Teatterikorkeakoulun näyttelijäopiskelijoiden opinnäytetöihin 
osana kurssin teoreettista lähestymistapaa näyttelijäntyöhön ja 
sen traditioihin. Ohjaamisen teorian kurssilla (TEA9) opiskelijat 
työstivät omia esitysideoitaan ohjaussuunnitelmiksi tutustuen 
samalla ohjaamisen teoriapohjaan ja teatterin tyylisuuntiin. Oh-
jaamisen käytännön kurssilla (TEA10) esitysideoita toteutettiin 
käytännössä ohjaamalla etäyhteyden välityksellä toisia opiskeli-
joita videoiduissa kohtauksissa. 

Syksyllä opiskelijat valmistivat 12 upeaa teatterin lukiodiplo-
miesitystä, joita toteuttamassa oli yli 60 opiskelijaa. Katsel-
mus järjestettiin juuri ennen koronarajoitusten kiristymistä, 
joten esityksiä pääsi näkemään yhteensä n. 500 katsojaa.

Monivuotinen yhteistyö Teatterimuseon kanssa jatkui syk-
syllä. Museon tiloissa toteutettiin tällä kertaa virtuaalisena 
suorana striimauksena Kummitusjuhlat LIVE 2020 -esitys, 
jota oli käsikirjoitettu ja harjoiteltu yhdessä teatteripe-
dagogi Milla Kortemaan kanssa. Kalliolaiset näyttelijät 
ottivat hienosti uuden esitysmuodon haltuunsa.

Kari Jagt ja Annemari Untamala, 
teatterin opettajat

Oikealla Ibseniä Minecraftissa. 
Keskellä kuva Antonin luokka -produktion julisteesta. 
Vasemmalla  Kummitusjuhlat LIVE 2020. Kuva: Annemari 

Untamala.

Te
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Teatteri
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Valo- ja äänitekniikka

Valo- ja äänitekniikka

Äänitekniikka oli minulle uusi taiteenlaji, johon 
halusin innokkaana tutustua. Kun kurssi alkoi ja 
samalla etäkoulun uhka kummitteli, lähiopiskelus-
ta piti ottaa kaikki irti. Pääsimme heti tekemään 
asioita käytännössä. Mikitykset ja mikserin opet-
telu tuntuivat aluksi haastavilta, mutta yhdessä 
kirjoitetut muistiinpanot sekä opettaja auttoivat, 
jos jokin unohtui. Se toi turvaa opiskeluun kaiken 
keskellä.

Äänitekniikan kursseilla lopputyönä on suunnitel-
la ja toteuttaa äänet jossain koulun produktiossa. 
Kun etäopetukseen siirryttiin ja live-esiintymiset 
piti laittaa jäähylle, lopputyön toteutumisen 
huoli oli ajankohtainen. Luovat opiskelijamme ja 
opettajamme saivat kuitenkin etäilyn tuntumaan 
hieman normaalimmalta etäesitysten avulla. Esi-
tyksissä äänitekniikka perustui enemmän suun-
nitteluun ja tallenteiden luomiseen.

Itse suoritin kurssin lopputyön äänittämällä teat-
teriproggiksen videon. Projektissa olivat mukana 
näyttelijöiden ja opettajan lisäksi myös kuvaaja 
sekä kaksi muuta äänittäjää. Mahtavan työryh-
män avulla kuvauspäivä sujui loisteliaasti pienistä 

kommelluksista huolimatta. Vastatuuli, raesade 
sekä taustalla haukkuvat koirat olivat ehkä yllät-
tävimmät tapahtumat kuvauspäivänä. Koulun 
kalusto toimi loistavasti, ja saimme opettajan pe-
rehdytyksen tallentimiin ennen kuvauksia. Vaikka 
tilanne oli uusi kaikille työryhmässä, jokainen oli 
innokas oppimaan uutta ja yrittämään parhaansa 
hyvän lopputuloksen eteen.

 Anni-Roosa Mäki

Valo- ja äänitekniikka on ehkä haastavin etänä 
opiskeltava taideaine. Itselläni on vähän aikai-
sempaa äänitekniikan kokemusta, joten hyvin 
käytännönläheisen aineen etäopiskelu tuntui 
alkuun haasteelliselta. Kävin VÄT3-kurssini syksyllä 
juuri ennen kirjoituksia, joten suurin osa tunneista 
kului muiden abien tavoin eristyksissä kotona, 
kunnes pääsin tekemään lopputyönäni äänitek-
niikkaa teatteridiplomeihin. Etäopiskelun jälkeen 
tunnit tositoimissa äänipöydän takana tulivat 
vielä tavallistakin arvokkaammiksi, ja tehdessä 
oppi valtavasti. Oli myös hauskaa päästä teke-
mään lähes normaalin kaltaista proggista, joita ei 
vuoden aikana muuten ollut juuri lainkaan.

Eevi Gustafsson 

Tein VÄT3-kurssin lopputyöni neljännen jakson 
musaproggiksessa. Koronasyistä keikkamiksauk-
sen sijaan oltiinkin musaluokassa mikittämässä ja 
äänittämässä, kun esiintyjät tulivat yksi kerrallaan 
vetämään omat osuutensa. VÄT ja musiikki ei 
tosiaankaan ollut samanlaista, kuin mitä aluksi 
ajattelin valitessani kursseja, mutta silti niihin 
liittyi paljon kaikkea hauskaa ja varmasti unohtu-
matonta.

Emma Porthan

Kävin oman VÄT3-kurssini melkein kokonaan 
etänä. Itselleni etäopetus sopii suhteellisen hyvin, 
joten opiskelu oli mielekästä siihen asti, kunnes 
piti päästä käytännön harjoittelun pariin. Käytän-
nön harjoitteiden ja yhdessä tekemisen puuttu-
minen oli ikävää taideaineiden kannalta, mutta 
onneksi etänä suoritettavat tehtävät saivat myös 
luovuuden heräämään hieman erilaisin tavoin. 
Odotan silti edelleen sitä, että pääsisi vapaasti 
rakentamaan erilaisia produktioita työryhmän ja 
yleisön kanssa.

Henni Järvinen

Yläasteella innostuin valojen tekemisestä, ja se 
oli yksi painavimmista syistä, miksi halusin juuri 
Kallion lukioon. Sen lisäksi halusin tietenkin oppia 
lisää äänitekniikasta, joten valitsin kaksi valotek-
niikan kurssia ja yhden äänitekniikan kurssin heti 
1. jaksoon. Myöhemmin kävin myös VÄT4-kurssin, 
jossa keskityimme studio-olosuhteissa äänittämi-
seen. Sillä kurssilla päädyin äänittämään erilaisia 
ääniä, kuten sateen ropinaa, kissan kehräystä ja 
omaa soittoani luoden niistä äänimaiseman. 

Päädyin tekemään mm. Rakkaudesta minuun 
-teatteridiplomiin valoja, ja se oli syksyn kohokoh-
ta. Työryhmä oli mahtava ja esityksetkin menivät 
loistavasti. Keväällä lähiopetuksessa löysin itseni 
auttamasta kaveriani musiikkidiplomin tekniikas-
sa. Vaihdoin elämäni ensimmäistä kertaa Par-kan-
nu-nimiseen valoon polttimon ja sain lampun 
jälleen toimintakuntoon. 

VÄT3-kurssin lopputyönä halusin mennä teatteri-
esityksen tekniikkaan mukaan. Kolme/Three-teat-
teriesitys kuitenkin muotoutui elokuvaksi, jota 
olin äänittämässä. Lopulta vastasin sen äänisuun-
nittelusta. Tämä kaikki avarsi silmiäni näkemään 
esitystekniikkaa monipuolisemmin.

Tilma Pekonen

Arttu Lavin 3D-kuva VÄT5-kurssilta.

Anni Valonen, Jenna Ahonvala, 

Aurora Ahokas, Veela Valtere, Kerttu Varpula, Kaisla 

Viljakainen ja Milo Korhonen musaproggiksen esityksessä. 

Kuva: Iida Reina
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MediaMedia
Median johdantokurssilla keskityttiin kolmeen 
asiaan: journalismiin, median eettisiin periaat-
teisiin ja median toimintatapojen tutkimiseen. 
Keskustelua aiheuttivat etenkin sosiaalinen media 
ja sitä kautta leviävä tieto, valeuutiset ja Yhdysval-
tain presidentinvaalit. Keskiössä kursseilla oli oma 
tekeminen, esimerkiksi lehti- ja videohaastattelut 
tai kolumnien kirjoittaminen. Kursseilla toteutet-
tiin jo viidettä kertaa myös Kallion lukion suosittu 
some-joulukalenteri. Facebookissa nähdyissä 
videoissa haastateltiin pandemian takia aiempaa 
vähemmän lukion entisiä opiskelijoita ja enem-
män nykyisiä. Haastattelun tekemistä harjoitel-
tiin kaikilla kursseilla ja henkilöjuttuja julkaistiin 
kurssin blogissa. 
 
Pandemian takia emme päässeet vierailuille 
toimituksiin, mutta moni kurssi kävi Päivälehden 
museossa. Kursseilla kävivät vieraina toimittajat 
Anu Nousiainen, Aino Salonen, Anna Karhunen, 
Vappu Kaarenoja, Oskari Onninen, Anu Silfver-
berg, Lari Malmberg, Laura Myllymäki, Laura Fri-
man, Aurora Rämö, Iida Tikka ja Rosa Kettumäki. 

 
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. Kurssilaisten laajem-
mat, haastatteluun perustuvat jutut käsittelivät 
laajasti  nuorten harrastamiseen ja kiinnostuksen 
kohteisiin liittyviä aiheita: naisjalkapalloa, nuoria 
valmentajia, varalla oloa kilpaluistelussa, koulut-
tautumista oopperalaulajaksi tai musiikkijourna-
lismin muutosta. 
 
Kuluneen lukuvuoden radiokurssit 3. ja 4. jak-
soissa pidettiin kokonaan etänä. Yksi oppilaspari 
uskaltautui tekemään siitä huolimatta suoran 
lähetyksen. Kaikki muut tekivät podcastin, jotka 
ajettiin ulos Signaalimediassa ja jaettiin kaikille 
kurssin oppilaille Classroomissa. Ensimmäisen 
kurssin aiheet vaihtelivat lavamokista someriip-
puvuuteen ja näyttelemiseen. Toisen kurssin po-
dcast-aiheita olivat esimerkiksi selvittämättömät 
mysteerit, avaruusoliot fiktiossa sekä dubbaus.
 
Etäopetuksen hyvänä puolena voi pitää sitä, 
että etävieraita oli helppo saada. Ensimmäisen 
kurssin vieraiksi saatiin Iida Rauhalammi Yleltä 
sekä radio-, tv- ja podcastjuontaja Veronica Verho. 

Toisella kurssilla 
vierailivat Kaarle Hurtig Kaarlen 
keskusteluohjelmasta, Ylen Kaisa Pulakka sekä 
Ylen Viki & Köpi. Lisäksi molemmilla kursseille etä-
vieraili Signaalimedian Eevi Savolainen kertomas-
sa podcastin teon tekniikasta.
 
Elokuva-analyysin kurssilla analysoitiin elokuvaa  
sekä temaattisista että kerrontateknisistä näkö-
kulmista. Opiskelijat esittelivät omissa esityksi-
sään monipuolisesti elokuvaa sekä genre-  että 
ohjaajalähtöisesti ja   elokuvahistoriaa sekä meillä 
Suomessa että muualla. Töiden aiheita olivat 
muun muassa romanttisen komedian historia, 
suomalaisen elokuvan varhaisvuodet, elokuva-
sensuuri Yhdysvalloissa, saksalainen ekspressio-
nismi, Italian neorealismia, Ranskan uusi aalto, 
Tsekkoslovakian uusi aalto, Dogma 95 ja LGBTQ+ 
representaatio elokuvissa 2000-luvulla.Ohjaajista 
töissä olivat esillä muun muassa Alfred Hitchcock,  
Stanley Kubrick, Luis Bunuel, Pedro Almodovar, 
Aki Kaurismäki, Tim Burton, David Lynch ja Quen-
tin Tarantino.
 
Dokumentti- ja fiktioelokuvakursseilla valmistet-
tiin elokuvia mm. ITE-taiteesta, unista ja unelmis-
ta, talvesta, kehollisuudesta sekä korona-arjesta. 

Digiloikka korostui 
mm. dokumentaaristen 
etähaastatteluiden muodossa, joita tehtiin vi-
deopuheluohjelmien avulla sekä Suomessa että 
kansainvälisesti. Kursseilla vierailivat Elokuvaoh-
jaaja Sawandi Groskind (Where to Land, 2020), 
Kira Jääskeläinen (Pohjankäviäin merkintöjä, 
2019), Maija Blåfield (The Fantastic, 2020) ja Han-
naleena Hauru (Metatitanic, 2018).
 
Elokuvakäsikirjoituskurssilla pureuduimme käsi-
kirjoittajan työkaluihin ja annoimme mielikuvi-
tuksen lähteä lentoon. Kurssilla vieraili elokuvakä-
sikirjoittaja Mike Pohjola, jonka kanssa kävimme 
läpi hänen käsikirjoittamaansa Konttori-sarjan 
jaksoa ja sen käsikirjoitusta. Opiskelijoiden omat 
käsikirjoitukset liikkuivat vapaasti eri genre-ra-
jojen läpi aina surrealismista, splatter-elokuvan 
kautta fantasiaan ja arkirealismiin.
 

Riitta Kulmanen, Johanna Liukkonen, Susanna 
Pasula ja Joona Pettersson, median opettajat

Media1-kurssin vierailu Päivälehden museoon.  Kuva: Susanna Pasula

Lyhytdokumentti Taidekuplan ulkopuolelta: https://www.youtube.com/watch?v=JKfOEYFstcs

Lyhytelokuva Pullopostia: https://www.youtube.com/watch?v=7IkbAT7y4Us

Kuva 
Venla 

Kumelan 
lyhyt elokuvasta 

Pullopostia. 

Media

https://www.youtube.com/watch?v=JKfOEYFstcs
https://www.youtube.com/watch?v=7IkbAT7y4Us
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Lavastus
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Lavastus
Lavastuksen oppiaineen tehtävänä on tutus-
tuttaa opiskelijat lavastuksen kenttään itse 
lavastuksia suunnitellen ja toteuttaen. Oppiai-
neessa perehdytään lavastuksen teoriaan ja 
käytäntöihin ja sovelletaan opittuja taitoja ja 
tietoja erilaisissa produktioissa. Opinnot avaa-
vat opiskelijalle näkökulmaa alan taiteellisiin, 
teknisiin ja tuotannollisiin ulottuvuuksiin.
 
Lavastuksen tekeminen on harvoin, jos 
koskaan yksilötyötä – usein ympärillä pyörii 
kokonainen tuotantokoneisto ohjaajasta ja 
koreografista valo- ja äänisuunnittelijaan pu-
humattakaan lavalla olevista näyttelijöistä ja 
tanssijoista. Toinen näkökulma lavastukseen 
tulee installaatiotaiteesta ja uusista skenogra-
fian muodoista, joissa pelillisyys, tilakokemus 
ja immersiivisyys korostuvat.  Oppiaineessa 
tuetaan opiskelijoiden kiinnostusta kokei-
levaan ja tutkivaan lavastustaiteeseen sekä 
uusien työmuotojen kehittämiseen.
 
Mutta kun on korona ja etäopetusta ja 
proggikset loistavat poissaolollaan – mitä 
tekee lavastaja? Lavastuksen oppiaineessa on 
tänä vuonna perehdytty tilalliseen tarinan-
kerrontaan, tekstin muuttamiseen tilaksi ja 
tilan dramaturgiaan ja tehty läjäpäin upeita 
pienoismalleja kotoa löytyvistä materiaa-
leista. Iso kiitos niille pikkusisaruksille, jotka 
lainasivat nukkekotiaan tai pehmoleluaan 
lukioprojektiin.
 
Ykköskursseilla tilallisen tarinankerronnan ja 
dramaturgian teemoja on lähestytty dioraa-
man, näyttämömaalauksen ja muuttuvan lava-
mallin keinoin. Lisäksi itsenäiset jatkokurssin 
lavastajat ovat suunnitelleet ja toteuttaneet 
lavastuksia yhteistyössä työryhmien kanssa 
mm. Saiturin Jouluun ja Kolme / Three -näytel-
mään. Lavastus kakkoskurssilaiset toteuttivat 
vapuksi yhteisöllisen Minecraft-maailman, 
jossa pääsi kokeilemaan mm. törmäilyveneitä, 
trampoliinia ja parkouria.

Lukuvuoden päätteeksi pääkoulun kellariin 
Lehtikuusentielle avautuu Antihuvipuisto, 
jossa kävijät pääsevät seikkailemaan labyrin-
tissa ja kokemaan ankeaa markkinahumua 
kaameiden klovnien kanssa. Osa opiskelijoista 
on puolestaan lähtenyt installaatiotaiteen 
maailmaan tuoden palan luontoa pommisuo-
jaan.
 

Lavastuksen tekeminen etäkoulussa on haas-
tavaa, mutta opiskelijat ovat kerta toisensa 
jälkeen onnistuneet lyömään opettajan ällikällä 
hienojen tilaratkaisuiden, pienoismallien ja tari-
nallisten tilojen kanssa. Hyvää työtä, lavastajat, 
ja kiitos ensimmäisestä vuodesta lavastuksen 
opettajana, Kallio!

 
Kasperi Mäki-Reinikka,
lavastuksen opettaja

Emil Santamäen LA1 -kurssin työ 
”Aamunkoitto Lower East Sidella”
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Kuvataide
Kuvataiteen vuosi on ollut poikkeuksellinen 
monella tavalla. Kallion mahtava kuvisope Aija 
Viita jäi kesällä eläkkeelle, ja minä pääsin tuoreena 
opettajana hyppäämään puikkoihin kesken ko-
ronavuoden. Kuvataideopetuksen sisällöt, kuten 
kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu, taiteen tun-
temus sekä visuaalinen kulttuuri ovat tietenkin 
pysyneet oppiaineen keskiössä, ja näitä teemoja 
on opiskeltu eri kursseilla pitkin vuotta erilaisista 
ja yllättävistäkin näkökulmista.
 
Ykköskursseilla olemme pohtineet taiteen 
olemusta ja luonnetta esimerkiksi generoimalla 
kuvia tekoälyn avulla ja tuomalla digitaaliset luo-
mukset jälleen fyysiseen maailmaan piirtämällä ja 
maalaamalla. Kakkoskurssilla aiheena oli ympä-
ristö eri muodoissaan. Pohdimme myös taiteen 
ja ihmisen suhteen uudelleenmäärittelyä esimer-
kiksi biotaiteessa. Kolmoskurssilla käsittelimme 
taiteen ja median kiemuroita kuvituksen, taiton ja 
videotaiteen kautta, ja neloskurssilla kahlasimme 
parituhatta vuotta länsimaisen taiteen historiaa 
itse eri tyylejä kokeillen. Valokuvakurssilla kokei-
limme kuvaamista studiossa ja sen ulkopuolella. 
Pääsimme myös filmikuvauksen maailmaan ja 
kehittämään kuvia Pengerkadun pimiössä – enti-
sissä Kallion poliisiaseman putkissa.
 
Viimeisessä jaksossa kuviksen projektikurssilla 
annoimme opiskelijoiden kanssa aikaa taiteelli-
selle prosessille (etäopetuksesta toipuaksemme) 
ja keskityimme teosten pitkäjänteiseen työs-
töön koko jakson ajan. Vieraana kurssilla kävivät 
taitelijat Helen Alexandrova ja Tiia Hassinen, jotka 
kertoivat omasta taustastaan ja tavastaan tehdä 
taidetta elokuvan ja performanssin välimaastossa. 
Lukuvuoden kruunasi kuvisproggiksen näyttely 
pääkoululla.
 
Opiskelijat ovat poikkeusvuodesta huolimatta 
olleet mahtavasti mukana kuvataiteen etä-, hybri-
di-, ja lähiopetuksessa. He ovat tehneet oudois-
sakin olosuhteissa taidetta ennakkoluulottomasti 
ja omista lähtökohdistaan käsin. Lukuvuosi oli 
ensimmäiseni uutena opettajana, ja opiskelijoi-
den hieno energia ja mielenkiintoiset keskustelut 
ovat tehneet vuodesta todella onnistuneen. 
Välkyt, sanavalmiit ja lahjakkaat opiskelijat ovat 
tehneet etäopetuksestakin kiinnostavaa, ja työyh-
teisön hyvä yhteishenki on osoittanut voimansa. 
Eläköön Kallio!
 

Kasperi Mäki-Reinikka, kuvataiteen opettaja
 

Kuvataide

Sannakaisa Pulkki: Ismistä teokseksi, KU4

Mineva Mänttäri: Eliön muotokuva, KU2

Ariella Alamettälä: Tekoälytaidetta, KU1

Magdalena Bergman: Jälki maisemassa, KU2
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Musiikki

Musiik
ki

Syksy kamariorkesterissa sai toiveikkaan alun, 
kun pääsimme soittamaan keväällä valmistunei-
den lakituksessa. Mahdollisuus esiintyä Musiikki-
talossa tuntui erityisen hienolta, ja turvaväleistä 
huolimatta tunnelma oli ainutlaatuinen, kun 
Gaudeamus raikasi juhlistaen uusia ylioppineita.
Minulle vuoden suurin musiikkielämys on ollut 
musiikin lukiodiplomin toteuttaminen. Suun-
nittelutyö alkoi hyvissä ajoin syksyllä, mutta 
pahenevan pandemiatilanteen tumma varjo 
leijui lopulta diplomiprojektin ylle. Harjoitukset 
aloitettin erityisjärjestelyin tammikuussa, ja nel-
jän viikon kuluttua projekti saatiin päätökseen. 
Kokoonpanon laajuuden vuoksi diplomiesityksiin 
ei saatu ottaa yleisöä, joten projekti taltioitiin 
videolle. Jatkuvasti muuttuvissa olosuhteissa ja 
epävarmuudessa työskentely on tullut vuoden 
aikana tutuksi. Onneksi Kalliossa ei koskaan jou-
du musisoimaan yksin, vaan ympäriltä löytyy aina 
toinen toistaan taitavampia muusikoita, joiden 
kanssa on ilo työskennellä, vaikka olosuhteet 
eivät olisikaan ihanteelliset.

Otso Reijonen

Jo ensimmäisellä vuosikurssilla haaveilin 
musaproggikseen osallistumisesta. Olin vaikut-
tunut näkemistäni esityksistä ja halusin itsekin 
päästä osaksi jotakin samankaltaista. Kuitenkin 
oman musaproggiskurssini aikaan koronavirus 
ja siihen liittyvät rajoitukset veivät suuren siivun 
pois kaikesta esittävästä taiteesta. Tuntui masen-
tavalta olla väistötiloissa maskien kanssa ja elää 
jatkuvassa koronan pelossa. Musaproggiksen 
harjoittelu toi kuitenkin arkeeni muiston niistä 
ajoista, kun kaikki oli vielä normaalisti. Proggis-
harjoitukset olivat kuin aikakone, johon hyp-
päämällä kaikki synkkä ja ikävä väistyi hetkeksi 
taka-alalle. Musaproggisesityksemme oli viimei-
nen live-esitys ennen etäopetukseen palaamista. 
Se toi itselleni - ja varmasti monelle muullekin - 
kokemuksen, jota synkkä koronasyksy kaipasi.

Henni Järvinen

Musiikin opiskelu tänä vuonna on ymmärrettä-
västi poikennut normaalista. Harjoiteltiin Joulun 
keikkaputki -kurssin kanssa hienoja orkesteribiise-
jä joulunäytelmää varten, mutta ne muuttuivatkin 
videoksi. Itsenäisyyspäivän kamariorkesteriesitys 
esitettiinkin juhlayleisön sijasta kameroille Mei-
lahden kirkossa. Musaproggiksen kanssa saimme 
esittää kauan harjoitellun hienon keikan täpärästi 
syksyn viimeisenä normaalina koulupäivänä. Juuri 

ennen lavalle astumista puhelimet pirahtivat ja 
saimme tiedon etäkouluun siirtymisestä. Se antoi 
ekstramotivaatiota proggiksen esittämiseen, sillä 
kukaan ei tiennyt, milloin vastaavalle esitykselle 
olisi seuraava mahdollisuus. Esitys menikin sitten 
valtavan hyvin kaikkien osalta.

Emma Porthan

Mitä olisikaan joulu ilman Joulun keikkaputkea? 
Tänä vuonna sen tehtävänä oli perinteisten aa-
munavausten ja piirileikkien lisäksi toimia Saiturin 
joulu -näytelmän orkesterina. Kasipalkin tunneilla 
Lehtikuusentiellä raikasivatkin englantilaiset 
joululaulut. Vaikka livenä esiintyminen lopulta 
koronatilanteen takia peruuntuikin, ei tämä ollut 
esteenä musiikille. Joulujuhlaa varten On joulu 
-kappaleesta valmisteltiin studioversio, ja Keikka-
putki näyttäytyi myös Kallion esittelyelokuvassa. 
Jouluiset sävelet kantautuivat haasteista huoli-
matta kalliolaisten korviin tänäkin vuonna!

Rebekka Kanerva

En tiedä, mitä odotin musiikintunneilta etänä. 
Mitä niiltä voisi odottaa? Olemme luultavasti 
ihmiskunnan ensimmäinen sukupolvi, joka on 
yrittänyt järjestää musiikintunteja etänä. Vaikkei 
minulla ollut odotuksia, yllätyin positiivisesti. 
Opettaja teki usein tunnin alussa kierroksen, 
jonka aikana hän kyseli kaikkien voimisia ja jutel-
tiin hetki. Joskus hän kehotti meitä menemään 
tunnin aluksi ulos ja esittelemään ympäristöään 
muille. Nämä kanssakäymiset piristivät todella 
paljon muuten monotonista arkea.
Olin yllättynyt, miten siistejä juttuja saimme aikai-
seksi. Minua harmitti, ettemme pääsisi soittamaan 
ja laulamaan yhdessä. Korvasimme sen kuitenkin 
hauskalla tavalla. Valitsimme kappaleen Todella 
Kaunis Zen Cafelta, ja opettaja nauhoitti meille 
stemmaääniä ja ohjevideoita. Sitten äänitimme 
jokainen kotona oman nauhamme. Jotkut lau-
loivat, toiset soittivat soittimia (joista osa oli itse 
tehtyjä). Eräs opiskelija kurssiltamme miksasi ne 
kaikki yhteen, ja ta-daa. Oli todella ihana kuulla 
lopputulos ja ajatella ”Me tehtiin toi yhdessä”.

Ines Koponen

Musiikkivuoteni huipentui 5. jakson 
musaproggiksessa “Olen odottanut kär-
sivällisesti”. Meillä oli kaksi viikkoa aikaa 
kasata kolmen biisin keikkasetti, jotta 
pääsimme CaisaKallioon esiintymään. 
Pyhimyksen ja Saimaan kappaleessa 
“Olen odottanut kärsivällisesti” emme 
rajoitusten takia saaneet laulaa 
yhdessä, joten nauhoitimme yksi 
kerrallaan oman laulustemman val-
miiksi taustanauhaan, jonka opettaja 
kokosi kasaan. Konevitsan kirkonkel-
lot esitimme omalla improvisoidulla 
sovituksella sekä Miksi sä meet 
-kappaleen instrumentaalina. Caisa-
Kalliossa oli elämäni ensimmäinen 
livestriimauskeikka.

Tilma Pekonen

Otin musaproggiskurssit viimeisen 
lukiovuoteni viimeiseen jaksoon 
siinä toivossa, että silloin viimeis-
täänkin esitys voitaisiin järjestää 
normaaliin tapaan ilman koron-
arajoituksia. Keväällä tilanne oli 
edelleen huono, ja proggiksen 
alussa kohdattiin muitakin haas-
teita: aikaa ennen esitystä Cai-
saKallio-festareilla oli vain kaksi 
viikkoa, ja laulu ja puhaltimet 
olivat rajoitusten takia kielletty. 
Kymmenhenkisessä ryhmässä 
oli kuitenkin hyvä tekemisen 
meininki, ja saimme valmistel-
tua muutamissa oppitunneissa 
esityskuntoon setin, joka 
saatiin esittää striiminä Kult-
tuurikeskus Caisassa. Esitys 
oli roudauksineen päivineen 
lähimpänä oikeaa keikkaa 
kuin mikään pitkään aikaan, 
vaikka yleisöä ei ollutkaan 
paikalla. Kallion lämmin-
henkistä musaporukkaa ja 
-opettajia jää ikävä - muu-
sikoiden korkeasta tasosta 
huolimatta fiilis proggiksissa 
on rento ja kynnys kokeilla 
uutta matala.

Eevi Gustafsson
Vasemmalla musaproggiksen esitys, Aurora Ahokas

 ja Urmas Juss. Kuva: Iida Reina

Oikealla osa kuorosta laulamassa 
”Maa on niin kaunis” etäjoulujuhlassa. 
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Kallion lukion kuoro: Talviunta https://youtu.be/eNIHNJH13g8

Ylioppilaiden musiikkiesitys kevän lakkiaisissa: Liidän 
https://youtu.be/X-n-5DPUBUY

MU1.4-kurssin etäsingle: Pääseekö täältä enää ikinä pois 
https://youtu.be/C9lR4aqN7UY

https://youtu.be/eNIHNJH13g8
https://youtu.be/X-n-5DPUBUY
https://youtu.be/C9lR4aqN7UY
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TANSSI
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Kulunut lukuvuosi on tanssin opinnoissa pitä-
nyt sisällään paljon muutoksia ja sopeutumista. 
Tanssinopetusta on tapahtunut sekä Lehtikuusen-
tiellä, Leipätehtaalla, ulkona, julkisissa tiloissa että 
jokaisen opiskelijan omassa kodissa. Etäopetus 
muutti tanssin produktioiden suunnitelmat, ja 
löysimme videotanssien maailman. Iso kansainvä-
linen produktio ”Rotterdam” muuttui pienryhmis-
sä tapahtuviksi videotöiksi. Opiskelijat valitsivat 
miljöön, jossa tanssivideo kuvattiin. Esimerkiksi 
kadut, metroasemat, parkkihallit, elokuvateatterit 
ja kauppakeskukset tulivat osaksi tanssin näyttä-
möä. Videoista osa esitettiin koulumme virtuaali-
sessa joulujuhlassa ja videot esitettiin striimattui-
na huhtikuussa 2021.

Helmi Mälkiä
Tanssikurssilla on päässyt haastamaan itseään ja 
kehittämään luovuutta. Etäopiskelun myötä oma 
koti on ruvennut näyttäytymään eri valossa ja 
oman kodin tilaa on päässyt käyttämään tanssissa 
uusin keinoin.

Jade Hellstén
Käsitys tanssin ulottuvuuksista on laajentunut 
entisestään. Erilaiset tilat tuntuvat samaan aikaan 
vierailta ja tutuilta.

Armi Mastomäki
Tanssitunnit ovat tuoneet päivään mukavaa piris-
tystä, jonka ansiosta jaksaa paremmin. 
Tanssitunneilla voi päästää luovuuden valloilleen 
ja unohtaa muut huolet.

Oona Eronen
Kalliossa on oppinut päästämään tanssillisesti 
irti kaavoista ja rikkomaan rajoja. Ei ole oikeaa tai 
väärää tapaa tanssia.

Ariella Alamettälä
Akrobatia on minulle aina ollut hankalaa, mutta 
tämän kurssin myötä olen löytänyt uskallusta 
kokeilla uusia temppuja ja saanut intoa siihenkin. 
Tanssitunnit etäkoulun aikana ovat olleet 
ihania virkistyksiä koulupäiviin ja hyvin sosiaalisia 
tunteja.

Milli Markkula
Nyt, kun ollaan erilaisissa olosuhteissa, ovat 
tanssin kurssit kaiken tämän keskellä auttaneet 
henkisesti ja fyysisesti. Ensimmäisellä kurssilla 
olen päässyt takaisin tanssin huumaan ja olen 
syventynyt tanssin elementteihin enemmän.

Adelina Vangonen
Tanssitunnit ovat tehokkaasti ylläpitäneet 
kuntoani. On ollut kivaa päästä tekemään ja 
katsomaan muiden taidokasta työskentelyä.

Kasperi Virta
Vaikka olen tanssinut kahdeksan vuotta, koulussa 
opin kuitenkin uusia asioita tanssista. Joka tunti 
on erilainen, eikä tylsyys ole ikinä läsnä.

Toinen iso yhteistyöproduktio ”Elämän koulu” 
muuttui sekin pandemian myötä tanssivideoiden 
tekemiseksi. Saimme tanssivideoiden ammatti-
laisen Kati Kallion osaksi produktiota ohjeista-
maan kuvaamisessa ja editoinnissa. Produktion 
keskeiseksi teemaksi valittiin kivi. Kivi tai kallio on 
meidän rakkaan koulumme perusta, jolla myös 
tämän poikkeusvuoden aikana olemme seisseet, 
tanssineet ja levänneet. Produktiota UniikKIVI 
esitettiin striimattuna CaisaKallio-festivaalin yh-
teydessä huhtikuussa 2021.

Olemme olleet lukuvuoden evakossa Kallion 
lukion remontin vuoksi, ja suurin osa tanssin 
lähiopetuksesta on tapahtunut Leipätehtaalla, 
jonne siirtyminen Lehtikuusentieltä kestää noin 
30 minuuttia. Remontin aiheuttaman siirtymisen 
vuoksi tanssin kursseja on poikkeuksellisesti si-
dottu yhteen. Esimerkiksi kurssi 1 (improvisaatio) 
ja kurssi 2 (akrobatia) ovat olleet yksi iso koko-
naisuus. Tämä on osoittautunut erinomaiseksi 
järjestelyksi. Oppitunneista on tullut pidempiä 
2,5 tunnin mittaisia, ja olemme rauhassa ehtineet 
syventyä oppituntien aiheisiin. Improvisaatiotun-
neilla tanssin peruselementit ovat muodostuneet 
osaksi liikkeen tuottamista ja opiskelijat ovat 
löytäneet oman persoonallisen kehon kielen 
osana tanssimistaan. Somaattiset harjoitteet ovat 

auttaneet kehon aistimisessa. Akrobatiatunneilla 
on harjoiteltu akrobatian perustaitoja, ketteryyt-
tä, voimaa ja liikkuvuutta. Akrobaattiset taidot 
ovat muodostuneet osaksi jokaisen opiskelijan 
tanssijuutta.

Tanssin 3-kursseilla olemme keskittyneet nyky-
tanssitekniikan perusteisiin. Painopiste on ollut 
liikkeen kokemisessa ja kehon painon tuntemises-
sa. Opiskelijat ovat kurssin aikana löytäneet talou-
dellisen tavan siirtää omaa painoaan, esimerkiksi 
liikkuessaan eri tasoissa. Nykytanssikurssilla 
opiskelijoiden tanssillinen ajattelu on laajentunut 
osaksi tanssiteknisiä taitoja. Tanssin 4-kursseilla 
on omaksuttu jazztanssin tekniikkaa. Liikkeen 
rytmittäminen ja erilaiset koordinaatioharjoituk-
set ovat olleet osa jokaista oppituntia. Erilaiset 
liikelaadut ovat auttaneet tanssin ja musiikin 
yhteyden löytämisessä.

Tanssin lukiodiplomin teki 13 opiskelijaa. Diplo-
mit esitettiin CaisaKallio-festivaalin yhteydessä 
29.4. Arviointiraadissa olivat tanssitaiteilijat Joona 
Halonen ja Tuomas Juntunen sekä Kallion lukion 
tanssin lehtori Mirva Mäkinen. 

Olemme selviytyneet tästä lukuvuodesta. Vuo-
teen on sisältynyt paljon toivoa ja epätoivoa. 
Lainaan kuuluisan koreografin, Pina Bauschin, 
sanoja: ”Dance, dance - otherwise we are lost”. 
Tanssissa on voimaa, joka on kannatellut opiskeli-
joita myös etäkoulun aikana. 

Mirva Mäkinen, tanssin opettaja

Kuvakaappaukset Rotterdam-tanssivideoista.

Tanssi
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Kirjallinen ilmaisu

Isä

kun sinä tulit Suomeen, 
maa oli pakkasen veistämä
 
      kuuset painonsa alle nöyrtyneet.

Mitä sinä ajattelit 

kun sukelsit jäiseen veteen
ja ihosi höyrysi

kun katsoit valkoisena hohtavaa
ulappaa
    kuin haaksirikkoutunut 

                     irrallaan kaikesta.  

Isä

suljitko sinä silmäsi

maalasitko Silvanin vuoret jotta et unohtaisi? 

ja kuinka terävinä 
   niiden selät piirtyivätkään mieleesi. 

          
Mitä sinä ajattelit
   
kun mäntyjen kädet kohosivat yllesi 
  ja katsoit yön silmään

      kun silmissäsi kimmelsi

muistitko silloin että Kurdistanin tähdet
loistavat täälläkin

   että ne loistivat sinulle aina?

Tammikuu
Poikkeusajat ovat kohdelleet kirjallista ilmaisua 
ehkä hellemmin kuin monia muita aineita, sillä 
kuten Terhi Rannela poikkeustilan alussa Helsin-
gin Sanomissa kirjoitti: ”Kirjoittaja ei ole koskaan 
karanteenissa, vaan hänellä on vapaus liikkua 
menneisyyden, tulevaisuuden ja kaikkien mah-
dollisten maailmojen välillä.” Ja niin me olemme 
tehneet. 

Kursseilla on kokeiltu rohkeasti uusia asioita, su-
kellettu omiin ajatuksiin ja tunteisiin, muistoihin 
ja uniin, havainnoitu ympäristöä ja muita ihmisiä 
ja tehty oivalluksia. Välillä maskit, meetit, nimikir-
jainpallurat ja vonkuen kiertävät äänet ovat riepo-
neet, mutta silti monelle meistä killin tunnit ovat 
olleet henkireikä – tilaisuus kurottaa kohti muita 
ja havaita että yksityisiltäkin tuntuvissa kokemuk-
sissa on yhteistä. Tekstejä on jaettu rohkeasti, ja 
niitä kuunnellessa on itketty ja naurettu, haltioi-
duttu tekstien hienoudesta ja siitä, miten monen-
laisia tulkintoja teemme varsinkin runoista.

Lukiomme syksyn kirjoituskilpailun aiheena oli 
tänä vuonna “metsä”. Se innoitti opiskelijoita kir-
joittamaan maagisen kauniista metsistä ja niissä 
tanssimisesta, mutta myös ilmastonmuutoksesta 
ja maailmanlopun tunnelmista. Metsä nähtiin 
esimerkiksi paperikoneen käyttäjän, metsurin ja 
metsässä joogaavan hipin kautta. 

Lyriikkasarjan voitti Deria Kurkan, jaetun toisen 
palkinnon saivat Selja Tolonen ja Venla Viinikka, ja 
kolmannen palkinnon sai Lumi Ylirisku. Proosasar-
jan voitti Roope Tervonen, jaetun toisen palkin-
non saivat Pyry Miikkulainen ja Lumi Ylirisku, ja 
kolmannen palkinnon sai Miska Soininen. Palkin-
not julkistettiin koulun joulujuhlassa, jossa nähtiin 
myös Deria Kurkanin voittajarunostaan tekemä 
videoteos. Roope Tervosen voittajateksti kuultiin 
myöhemmin hänen tekemässään videopäiväna-
vauksessa. 

Kallion lukion opiskelijat luovat uskoa kirjallisuu-
den tulevaisuuteen niin kirjoittajina kuin kirjalli-
suudesta keskustelevina lukijoina ja kuulijoina. 
Viime syksynä koulumme legendaarinen kirjalli-
sen ilmaisun opettaja Eva Havo jäi eläkkeelle, ja 
Ina Mutikainen kirjoittaa hänen upeasta perinnös-
tään.

Susanna Pasula, kirjallisen ilmaisun opettaja 

Kirjoittamisesta
Muotoilin kulttuurilehti Särössä tänä vuonna 
julkaistujen runojeni oheen lausetta siitä, mitä 
kirjoittaminen ja runous minulle merkitsevät. Pää-
dyin muotoiluun ”runous on kehoni, tunteitteni 
ensisijainen kieli / väline hahmottaa tilaa, aikaa ja 
minuutta suhteessa maailmaan”, ja tuo muistikir-
jastani poimittu ajatus pitää edelleen paikkansa. 
Kirjoittaminen on ajattelun lisäksi rohkea kurko-
tus kohti alitajunnan tiedostamattomia osia, se 
on vaistonvaraista, hapuilevaa ja elossa pitävää 
toimintaa, jota ilman en enää osaisi olla.

Toisinaan pitää kuitenkin saada varmistus siitä, 
ettei ole hukannut tekstiensä punaista lankaa, 
että osaa ja taitaa vielä sanojen kutomisen kyvyn, 
ja tässä killin kurssit ovat olleet suurin apu. Olen 
päässyt jakamaan estoitta pienen palan siitä 
kirjallisesta todellisuudesta ja tavasta, jolla hah-
motan maailmaa, ja minulle on ehdotettu, mihin 
suuntaan voisin jatkaa runojen kirjailua ja mistä 
ehkä kannattaa lähteä purkamaan kerää.

Koskettavin palkinto on ollut kuulla, että oma 
teksti on liikuttanut toista, sytyttänyt ja synnyt-
tänyt uusia tuntemuksia. Ja vaikkei palautteesta 
jälkeenpäin muistaisi mitään muuta kuin yhden 
kirjasuosituksen ja sen, että joku kehui sana-
valintoja kauniiksi, kirjoittajalla, minulla säilyy 
muisto kuulluksi tulemisesta. Jokainen ääneen 
lausuttu kommentti ja myöhemmin kirjoitettu 
viesti on vahvistanut tuntemusta siitä, että oma 
ääni on arvokas. Minä puolestani olen kuunnellut 
muita, hymyillyt paljon, löytänyt itseni heidän 
teksteistään silloin, kun joku hiljaisuuden jälkeen 
vihdoin on mumissut, että hänellä ehkä olisi teksti 
luettavaksi tälle tunnille. Olen silloin katsonut, 
tullut katsotuksi ja toivottavasti muistanut kiittää 
kaikkia heidän upeista teksteistään, koska tuo ja-
kamisen hetki on kaivertunut herkkänä mieleeni. 
Jos en, niin sanon sen vielä tässä: kiitos.

Ansa Kurola

Kirjallinen 
ilmaisu

Deria Kurkan, lyriikkasarjan voittaja
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Kirjoituskilpailun proosasarjan voittaja: Roope Tervonen 
https://youtu.be/o6l4Cc8dQUQ

Kirjoituskilpailun lyriikkasarjan voittaja: Deria Kurkan 
https://youtu.be/R7C3p599hgQ

Kuva Deria Kurkanin runovideosta.

https://youtu.be/o6l4Cc8dQUQ
https://youtu.be/R7C3p599hgQ
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Puheilmaisu
Ensimmäisten kurssivalintojen jälkeen naures-

keltiin kavereiden kanssa, miten olin innos-
tunut puhiskurssien kanssa. Kolme kurssia 

ykkösvuodelle! Odotin kolmosjaksoa, jossa 
puhis alkaisi. Sitten kaikki väsyttänyt pande-

miatilanne paheni ja mentiin etään. Aloitin 
ensimmäisen puhiskurssin siis omassa huo-

neessa, ruudun takana. Siitä huolimatta, että 
kaikki vaikuttivat kyllästyneiltä Meetin ruu-

tujen tuijottamiseen, puhisluokassa oli kivaa 
olla. “Puhisluokka” eli puhistuntien Meet oli 
turvapaikka. Me saimme kaikki olla ihan uu-

den oppiaineen ääressä rauhassa ja tutkia eri 
puheilmaisun keinoja. Saimme opetella sitä, 

mikä tekee puheenvuorosta hyvän, ja miettiä, 
millaista palautetta toiselle 

kannattaa antaa.

Ensimmäisen puhiksen kurssin jälkeen odo-
tin innolla seuraavaa. Kakkoskurssi oli mi-

nulle nelosjakson pelastus, ja sain kurssista 
todella paljon irti. Meillä oli ihana ryhmä, ja 

ryhmätyöt missä tahansa kokoonpanossa 
onnistuivat. Jokaisesta tunnista sai uuden 
infon lisäksi aina myös lämpöä ja naurua. 

Opin paljon siitä, millaisia taitoja puheilmai-
sussa tarvitsee, ei ainoastaan kouluaineena, 
vaan myös jokapäiväisessä elämässä. Pääsin 

tekemään ja katsomaan huippuhienoja 
puhetaide-esityksiä, joita ei varmasti kovin 

monessa paikassa näe.

Nyt aloitin puhiksen kolmannen kurssin 
lähiopetuksessa. Kun kävelin puhisluokalle, 

huudahdin: “Hei mitä täähän on mun eka 
puhistunti puhisluokassa ja tää on puhis 

kolmonen!” Innoissani kuuntelin, mitä on 
kuulua ryhmään, opettelin osoittamaan, 

että kuuntelen. Puhisluokka koululla tuntui 
ihanalta, enkä malta odottaa, mitä kaikkea 
saan irti puheilmaisun tunneilta vielä tule-

vaisuudessa.

Ranja Omaheimo

Puheilmaisun kursseilla tarkasteltiin ihmistä ja ihmisyyttä puheviestinnän ja puhetaiteen näkö-
kulmasta. Harjoittelimme puheita, argumentoimme, havainnollistimme, kuuntelimme, neuvot-
telimme, väittelimme, tutkimme konflikteja ja tunteita, tarkastelimme esiintymisjännityksen 
syitä ja ihmisen vireystilaa, kerroimme monen lajityypin tarinoita, teimme spoken wordia ja 
runonlausuntaa sekä annoimme ja saimme paljon palautetta. Tavoite oli lisätä omaa ymmärrys-
tä sekä löytää iloa ja rohkeutta viestintään.

Vuorovaikutuksen ja läsnäolon oppiaineen opettaminen sekä opiskeleminen poikkeusoloissa 
ja etänä on lähtökohtaisesti paradoksaalista. Jo kevät 2020 kuitenkin osoitti, että puheilmaisun 
opiskelu videovälitteisesti on mahdollista ja parhaimmillaan antoisaakin. Toisaalta poikkeus-
olot maskeineen ja meetteineen ovat tarjonneet puheilmaisun tunneille ihmettelemisen ja 
analysoimisen aihetta.

Perinteisiä puhe- ja väittelykilpailuja ei voitu tänä vuonna järjestää, mikä entisestään lisää 
hypeä ensi vuodelle. Samoin puhetaide-esityksiä on nähty lukuvuoden aikana 
tavallista vähemmän. Mutta onneksi teknologia on tarjonnut tässä 
suhteessa myös mahdollisuuksia ja esim. PU2-kursseilla on val-
mistunut lukuisia hienoja puhetaidevideoita. Syksyn 2021 
spoken word -joustolle lienee tunkua...

Sampo Harju, puheilmaisun opettaja

Ensimmäisenä päivänä Kalliossa istuimme kaikki 
ykköset alasalissa, vanhassa koulurakennuksessa. 
Meidän piti rastittaa, mitkä taideaineet kiinnos-
tivat meitä eniten. Merkitsin kirjallisen ilmaisun, 
tanssin ja puheilmaisun, vaikka rehellisesti en 
ollut varma, mitä puheilmaisun opiskelu käy-
tännössä tarkoitti. 

Sain ensimmäiseen jaksoon puheilmaisun, eli 
puhiksen, ensimmäisen kurssin. Tunnit olivat 
hauskoja ja inspiroivia, joten innostuin heti. 
Seuraavalla kurssilla pääsin yhdistämään kir-
jallista ilmaisua ja puheilmaisua. Kirjoitin omat 
tekstit ja harjoittelin niiden esittämistä opettajan 
sekä muiden opiskelijoiden kanssa. Taideaineiden 
tunneilla ilmapiiri on usein kannustava ja rento. 
Sellaisessa ympäristössä on helppo kokeilla itselle-
kin vieraita asioita sekä inspiroitua muiden tekemi-
sistä. 

Kakkosella osallistuin myös spoken word -jouston sekä 
Maamerkit-proggiksen tekemiseen: molemmissa pääsin 
esiintymään lavalla oman tekstin kanssa. Vaikka tilanteet oli-
vat jännittäviä, nautin niistä kovasti. Opettajilta sai kaikki tsempit 
ja neuvot, joita tarvitsi. 

Puhiksen lopputyö on ollut ihana projekti, jota olemme kahden muun opiskelijan kanssa 
työstäneet läpi abivuoden. Sain hyödyntää oppimiani asioita itsenäisesti. Lukion loputtua aion 
edelleen jatkaa puhisjuttujen parissa. Jäin koukkuun!

Saga Peltola

Puheilmaisu
Maamerkkejä: Tomu Ala-Ojala – Rakastan, rakastan, kasvan https://youtu.be/xEbzwnLZwyA

Maamerkkejä: Riina Raussi – Olen nyt täysi-ikäinen https://youtu.be/o-kidjY-sg0
Maamerkkejä: Venla Pulkkinen – Lapsenkengissä https://youtu.be/rS7_MA_pMQg

Maamerkkejä CaisaKalliossa https://youtu.be/p_d4beDDB7o
Puheilmaisun lopputyö ja median lukiodiplomi: Saga Peltola ja Anna Kauppinen – 

Miten tän kuuluu mennä https://youtu.be/fTk6upYANQQ
Puheilmaisun lopputyö: Aino Lounasmaa – Taikatalvi https://youtu.be/bdhdzz19vYQRiikka Palosuo ja Mai Jousmäki  

Maamerkkien striimauksessa.
Kuvat: Taru Bergman 26

https://youtu.be/xEbzwnLZwyA
https://youtu.be/o-kidjY-sg0
https://youtu.be/rS7_MA_pMQg
https://youtu.be/p_d4beDDB7o
https://youtu.be/fTk6upYANQQ
https://youtu.be/bdhdzz19vYQ
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Erityistehtäväaineiden opetta-
jat opetussuunnitelmatyössäVäläyksiä 
vuodestaElokuussa tulemme varovasti kouluun. Siirtelem-

me pulpetteja turvaetäisyyksille, pumppaam-
me käsidesiä, lataamme koronavilkkua. Mietin, 
voinko teettää parikeskusteluja, uskallanko jakaa 
monisteita, voinko mennä viereen neuvomaan, 
pitäisikö käyttää maskia vai ei. Lehtikuusentien 
uusi näyttämö ei täyty päivänavauksista, tervetu-
lojuhla siirretään.

Syksyn edetessä siirrymme kokonaan etätöi-
hin. Mikäpä siinä. Neljänkymmenen kilometrin 
ajo aamuruuhkassa kutistuu viideksi askeleeksi 
aamupalapöydästä työhuoneeseen. Välitunnilla 
ehtii tyhjätä pyykkikoneen ja hyppytunnilla ottaa 
nokoset. Vapaudun maskin aiheuttamasta happi-
vajeesta ja vaihdan farkut verkkarihousuun.
Tunnen salaista ylpeyttä siitä, että olen ottanut 
digiloikan nyrjähtämättä. Minä, jurakaudella 
kasvanut, avokelanauhureiden ja piirtoheitinten 
kulta-aikaan valmistunut kieltenopettaja, selviy-
dyn Classroomista, Meeteistä ja Quizleteista. To-
tuuden nimissä joudun kyllä välillä nöyrtymään ja 
pyytämään apua opiskelijoilta tai oman perheen 
diginatiiveilta. Vaan tulee niitäkin päiviä, jolloin 
digitaalisen maailman hauraus paljastuu. Netti 
pätkii. Koealusta ei suostu aukeamaan. Google 
ja Wilma kaatuvat kesken tunnin. Telepaattinen 
pedagogiikkakaan ei tunnu toimivan, joten en voi 
muuta kuin keittää kahvit.

Vuoden huippukohdat vaihtuvat videotallen-
teiksi. Vietämme syksyn yo-juhlat ja joulujuhlat 
YouTubessa. Piirileikit korvataan opettajien tanssi-
videolla. Tunnelma ei ehkä kohoa alasalin piirileik-
kien tasolle, mutta ainakin tulee hiki katsoessa.
Mitä pidemmälle kevät etenee, sitä vaisummaksi 
elämä muuttuu. Penkkarit unohdetaan ja van-
hojen tanssit siirretään. Etäopetus jatkuu vielä 
hiihtolomankin jälkeen, eikä loppua näy. Paikkaan 
peruuntuneita teatteri- ja museokäyntejä virtuaa-
livierailuilla: seuraamme, kun julkkiskokki Micke 
Björklund tekee etänä pirtelöä Ahvenanmaalla 
ja käymme Teams-yhteydellä Skansenin eläintar-
hassa. Mutta suurimman osan tunneista puhun 
äänettömille palloille kuvaruudussa. Joku urhea 
viitsii vastata ja avata kameransa vielä maaliskuun 
lopussakin. Joku liukenee vähin äänin bittiavaruu-
teen kesken tunnin. Jonkun uneliaan pallukka jää 
näytölle, kun tunti loppuu. Etätehtävien palautuk-
set venyvät ja niin minäkin. 

Miten kannustaisin uupunutta, yksinäistä ja petty-
nyttä lukiolaista, jonka juuri nyt piti elää elämänsä 
kevättä? Jos et jaksa, niin koeta vaan jaksaa?
Huhtikuussa pandemia hiipuu ja siirrymme vuo-
roviikko-opetukseen. Olen maski naamalla läsnä 
ja etänä, yritän saada äänet kuulumaan ja kuvan 
näkymään sinne ja tänne ja pysyä kärryillä, kenen 
pitäisi olla täällä, kenen siellä. Hybridiopettajan 
akku on toisinaan aika tyhjä. Mutta se latautuu 
kevätauringosta, toukokuusta ja ihmiskontakteis-
ta. Miten ihanaa on nähdä eläviä opiskelijoita ja 
työkavereita ja muistaa, miksi tämä työ on kivaa!

Heli Kähkönen

Ilmaisutaitoaineiden opettajille kulunut lukuvuosi 
on pitänyt myös sisällään satoja tunteja opetus-
suunnitelmatyötä. Erityistehtäväaineisiin ei ole 
olemassa valmiita valtakunnallisia opetussuun-
nitelmia, vaan se työ on tehty yhdessä kyseisten 
aineiden opettajien kanssa. Etäyhteyksin toteu-
tuneissa kokouksissa on pohdittu erityistehtä-
väaineiden tulevaisuuden suuntaviivoja, oppi-
mistavoitteita, oppimisen keskeisiä sisältöjä ja 
rakenteellisia uudistuksia. 
 
Kuten kaikki tässä lukiossa tietävät, kirjoittaminen 
vaatii ajattelua. Esimerkiksi yhden kokouksen 
aikana keskustelimme pitkään, käytämmekö 
opetussuunnitelmassa termiä erityistehtäväai-
neet, ilmaisutaitoaineet vai taideaineet. Näinkin 
yksittäinen ja jollakin tavalla pieni yksityiskohta 
vaati pohdintaa. Rakenteelliset uudistukset eivät 
tapahdu itsestään. Metatason ajattelu vaatii 
valtavasti työtä, ja onnistuimme siinä ilmaisutai-
toaineiden opettajien kanssa erinomaisesti. Uusi 
erityistehtäväaineiden opetussuunnitelma huo-
kuu koettua ja elettyä taideopetuksen tietotaitoa 
ja antaa pohjaa tulevien vuosien opetukselle. 

 
Opetussuunnitelmatekstit kirjoitettiin sekä 
omaan oppiaineeseen että erityistehtäväaineiden 
yleiseen osaan. Tässä ote yleisen osan kuvaukses-
ta:
 
”Kallion lukiossa on turvallista kokeilla uutta ja 
syventää jo aiempaa osaamistaan kannustavassa 
ilmapiirissä. Vaalimme toiminnassamme tasa- 
arvoa, sanan ja taiteen vapautta ja pyrkimystä 
rakentavaan kriittisyyteen. Ilmaisutaitoaineiden 
opiskelu on vuorovaikutuksellista ja se tukee 
opiskelijan taiteellista ja inhimillistä kasvua. 
Opinnot ilmaisutaitoaineissa vahvistavat opiske-
lijan opiskelu- ja työelämätaitoja sekä valmiuksia 
hakeutua niin taidealan kuin muidenkin alojen 
jatko-opintoihin.”
 
Lisäksi kirjoitimme opetussuunnitelmat yhteisiä 
valinnaisia opintoja varten. Tiivistä tekstiä syntyi 
yli 50 sivua. Uuden opetussuunnitelman paino-
piste on laaja-alaisessa osaamisessa. Valtakunnal-
linen opetussuunnitelma määrittelee laaja-alaisen 
osaamisen painopisteet hyvinvointiin, vuoro-
vaikutustaitoihin, eettisyyteen, ympäristöön, 
monitieteeseen, luovuuteen, yhteiskunnalliseen 
osaamiseen sekä globaaliin osaamiseen ja kult-
tuuriosaamiseen. Erityistehtäväaineiden opetus-
suunnitelmasta voi löytää laaja-alaisen osaamisen 
lisäksi näkökulmia tulevaisuuden taideopetuk-
seen. Opetussuunnitelma on samaan aikaan sekä 
mahdollisuus että lupaus.
 
Kiitos, rakkaat kollegat. Yhdessä olemme enem-
män.

Mirva Mäkinen

Erityistehtäväaineiden
opettajat 
opetussuunnitelmatyössä

Väläyksiä vuodesta

Palloja kuvaruudussa . Kuva: Monja Kataja

Opiskelijoiden korona-ajan tunnelmia, 
MU1.4-kurssin etäsingle: Pääseekö täältä enää ikinä pois 
https://youtu.be/C9lR4aqN7UY

Ruudun takaa
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luettiin voittajatekstejä 
Aarresaari-kirjallisuuspal-
kinnon jakotilaisuudessa, 
osallistuttiin Runoluuriin ja 
kirjoitettiin kirjeitä hoiva-
kotiin sekä sankaritarinoita 
Eva Havosta. Kaisla Aarnio, 
Saga Peltola ja Riina Raussi 
kirjoittivat ja esittivät teks-
tinsä Nuorisotutkimusver-
koston pikkujouluissa. 
Lisäksi opiskelijamme 
Deria Kurkan oli mukana 
J. H. Erkon kirjoituskilpai-
lun palkintoraadissa.
KirjaKallio on avannut 
opiskelijoillemme 
monipuolisia mahdolli-
suuksia tutustua kirjal-
lisuuden maailmaan, 
ja tänäkin vuonna 
myös heidän omille 
teksteilleen avautui 
väyliä tulla esitetyiksi 
ja kuulluiksi. 

Minun ääneni
KirjaKallion merkitystä mulle on vaikea kuvata 
sanoilla. KirjaKalliossa unelmat ovat päässeet 
siivilleen ja käyneet toteen. En olisi ikinä uskonut, 
että pääsen kouluprojektin kautta kirjoittamaan 
kirjan, vierailulle Pohjois-Norjaan, haastateltavaksi 
hesariin ja haastattelijaksi Kirjamessuille – tapaa-
maan ihmisiä, joiden kirjojen suurkuluttaja olen 
ja joita ihailen suunnattomasti. En myöskään 
olisi tavannut ihmisiä, jotka tukevat ja kulkevat 
vierellä, kannustavat jatkamaan ja hurraavat, kun 
onnistun. 

KirjaKalliossa olen päässyt esiintymään Kirjames-
suilla ja Kansallisteatterissa. Olen päässyt tuotta-
maan Virtuaalista Runokioskia ja saanut kirjoittaa 
kirjallisia muotokuvia, kirjailijahaastatteluja, 
kirja-arvioita sekä tarinan omasta sankaristani. 
Jokaisesta tapahtumasta, onnistumisesta ja ilon 
hetkestä on jäänyt muisto, jota tulen kantamaan 
ikuisesti mukanani.

Tähän neljään vuoteen on mahtunut useita tun-
teja riemua sekä rakkautta kirjallisuutta, kanssa-
opiskelijoita ja elämää kohtaan. Mukaan on myös 
mahtunut hetkiä, kun ei onnistu, kirjoittaminen 
tökkii tai lavakammo iskee tuhannella salamalla 
niskaan. Hädässä olen kuitenkin aina tiennyt voi-
vani kääntyä opettajien ja muiden opiskelijoiden 
puoleen. Tämä pieni yhteisö on seissyt toistensa 
tukena kaikessa, mihin olemme ryhtyneet.

Tullessani Kallioon olin epävarma omista teksteis-
täni, äänestäni ja itsestäni. Nyt neljän vuoden jäl-
keen tiedän, että teksteissäni on voimaa, rakkaut-
ta ja tärkeitä ajatuksia. Tiedän, että voin käyttää 
ääntäni ja minua kuullaan. Näen itseni vahvana 
– KirjaKallion ja Kallion lukion kasvattina.

Kiitos KirjaKallio, kiitos kaikesta!

Taika Vaulo

Poikkeusvuonnakin KirjaKallio toimi kirjallisuu-
den parissa ja sen puolesta. Suurimmat projektit 
olivat tänä vuonna Helsingin Kirjamessut, Kansal-
listeatteriin valmistellut Maamerkkejä-esitykset 
ja Lasten ja nuorten kirjallisuusfestivaali LANU. 
Mikään näistä ei toteutunut ihan suunnitelmien 
mukaan. Kirjamessujen haastattelumäärä supistui 
kolmasosaan, kun livemessut vaihtuivat striima-
tuiksi. KirjaKallion opiskelijat pääsivät kuitenkin 
tekemään hienoja haastatteluja, ja niiden lisäksi 
Ansa Kurola, Sofia Muurinen ja Lahja Tuokko esit-
tivät messujen avajaisissa kirjoittamansa tekstit 
aiheesta kirje tulevaisuudelle. Osa messukurssin 
opiskelijoista teki sisältöä KirjaKallion omiin ka-
naviin: oli lukupiiriä, haastatteluja, kirja-arvioita ja 
myös kuvituksia romaaniin.

Maamerkkejä-esitysten aiheena oli tänä vuonna 
Lapsia ja aikuisia, ja 20 opiskelijaa kirjoittikin teks-
tejä, joissa pohdittiin aikuistumista, lapsuuskoke-
muksia, vallankäyttöä tai sitä, haluaako itse ikinä 
lapsia. Toisen jakson aikana tekstejä työstettiin 
puheilmaisun tunneilla puhetaiteeksi, ja ensim-
mäisen esityksen Kansallisteatterin Omapohja-la-
valla piti olla perjantaina 4.12., mutta kaksi viikkoa 
ennen teatterit menivät kiinni. Koulumme joulu-
juhlassa tekstinsä esittivät Tomu Ala-Ojala, Venla 
Pulkkinen ja Riina Raussi, ja CaisaKallio-festareilla 
huhtikuussa tekstinsä esittivät Taru Bergman, Mai 
Jousmäki, Deria Kurkan ja Riikka Palosuo.

Tänä vuonna osallistuimme ensimmäistä kertaa 
Lasten ja nuorten kirjallisuusfestivaali LANUun. 
Nekin järjestettiin virtuaalisesti. Kirjakalliolaiset 
juonsivat kaikki festareiden ohjelmanumerot, 
haastattelivat festareiden tähtivierasta Siri Petter-
senia englanniksi, osallistuivat keskustelijoina pa-
neeliin aiheesta lukemisen tulevaisuus ja tuottivat 
sekä toteuttivat oman ohjelman KirjaKallion viime 
vuonna julkaisemista kirjoista Sankaritarinoita 
nuorilta nuorille ja Kerro minulle jotain lohdullis-
ta. KirjaKalliolaisia myös haastateltiin Helsingin 
Sanomiin festareiden tiimoilta.

Mutta paljon muutakin tehtiin: Sankaritarinoi-
ta-kirjasta esitys Kansallisteatterin Omapohjaan, 
Abitreenejä Ylelle, kirjavinkkausta oppilaitoksiin, 

Sankaritarinoita nuorilta nuorille -kirjan tekijöitä Kansallisteatterin
 Omapohja-lavalla. Kuva: Susanna Pasula

Saimi Mäki-
salo ja Mika 
Palmu haas-
tattelemassa 
LANU-festareilla norjalaista 

kirjailijaa Siri 
Petterseniä. 
Kuva: Erika Vik / LANU ry

Kuva: Risto Wuolle, Helsingin kirjamessut

Susanna Pasula, 
kirjallisen ilmaisun 

opettaja  ja Sampo Harju,  
puheilmaisun opettaja

Kirjakallio

Facebook:
https://www.facebook.com/KirjaKallio

Instagram: https://instagram.com/kirjakallio/

https://www.facebook.com/KirjaKallio
https://instagram.com/kirjakallio/


31 32

Teatterin ja saksan kielen yhteinen kameranäyt-
telemisen opintojakso Vor der Kamera toteutui 
elokuvatyöskentelyn parissa juuri ennen etä-
opetukseen siirtymistä. Ryhmä osallistui koulun 
esittelyvideoiden toteuttamiseen. Emilia Lehtisen 
ja Ellimaija Virtasen käsikirjoittamien videoiden 
teknisestä toteutuksesta vastasi Voup-tapahtuma-
tekniikkayhtiö. Opettajiensa Annemari Untamalan 
ja Hanna Saaren ohjauksessa kameranäyttele-
misen opiskelijat  esiintyivät esittelyvideoiden 
päärooleissa ja pääsivät harjoittelemaan eloku-
vatuotannon monia töitä kuten kuvaussihteerin, 
maskeeraajan ja puomittajan tehtäviä. Vaikka 
Berliiniin ei koronarajoitusten vuoksi päästykään 
matkustamaan, ryhmä perehtyi saksalaiseen 
kulttuuriin, berliiniläiseen elokuvamaailmaan ja 
elokuva-alan jatko-opiskelumahdollisuuksiin mm. 
Saksassa.

Hanna Saari ja Annemari Untamala

Sandra Rauva, Aino Saukkokoski, Anni-Roosa Mäki, 
Senni Kaavinen:

Pääsi työntämään kädet saveen toden teolla ja 
oikeasti tekemään ja näkemään läheltä. / Pääsi 
näyttelemään (ja muutenkin työskentelemään) 
huipputyyppien kanssa. / Oppi hurjasti elokuvan 
tekemisestä ja kameranäyttelemisestä! /  Parasta oli, 
että sai kokemusta oikeista kuvaustilanteista tosi 
perusteellisesti, koska pääsi sekä kameran eteen, 
että taakse. / Kameranäyttelemisen sanastoa ja 
käytänteitä alkoi tulemaan myös tutuksi viikon 
aikana. / Olen myös nähnyt ja oppinut paljon muus-
takin asiasta kuin vain näyttelemisestä. / Pitää olla 
tarkkana, jotta voi auttaa tarvittaessa. / Äänihen-
kilön työ on yllättävän vaativaa. /  Pitää myös olla 
mahdollisimman positiivinen ja joustava. / On ollut 
myös ihanaa ja opettavaista päästä kurkistamaan 
tällaisten produktioiden kanssa työskentelevien 
ihmisten elämään. / Olen hyötynyt kokemukses-
ta paljon. / Koin, että tämä tietyllä tavalla myös 
valmisti minua mahdollisiin seuraaviin projekteihin. 
/  Yhdessäolo ja tekeminen on myös ollut älyttömän 
mukavaa, ja olemme tutustuneet hyvin keskenäm-
me . / Kokemuksen lisäksi projektin ryhmähenki oli 
koko kurssin kohokohta.  / Upeaa myös tietää, että 
on ollut osana jotain koulun omaa projektia, jota 
tullaan hyödyntämään vielä mahdollisesti senkin 
jälkeen, kun olen valmistunut koulusta. / Tämä 
on ollut huiman upea kokemus, jonka avulla olen 
oppinut älyttömästi ja ennen kaikkea pitänyt paljon 
hauskaa!

Esittelyvideo: https://youtu.be/jBuFhBKmR8o

Tervetuloa Kallioon! -esittelyelokuva lukioon 
hakeville: https://youtu.be/-qMcfu6WfpQ

Vor der Kamera - 
Koulu sai esittelyvideon 
ja -elokuvan 

Olympialaisissa
Viime syksynä olin kiperän kysymyksen edessä: 
viettääkö hypäri kirjaston hiljaisuudessa mitään 
tekemättä vai osallistuako huvikseni filosofiseen 
esseekilpailuun? Päädyin kirjoittamaan eng-
lanniksi ilmastokriisillä maustettua liberalismin 
kritiikkiä, koska vilpittömästi nautin esseiden kir-
joittamisesta ja ajattelemisesta. Voittoa ei tullut, 
mutta kilpailuun osallistuneista suomalaisista 12 
parasta opiskelijaa pääsivät IPO-valmennukseen, 
Kalliosta minä ja Mika Palmu.

IPO, International Philosophy Olympiad, eli 
kansainväliset filosofian olympialaiset on kilpailu, 
jossa kirjoitetaan yhden sitaatin pohjalta neljässä 
tunnissa argumentatiivinen essee. Kiitos koronan 
tänä vuonna välistä jäi Lissabonin-reissu ja sekä 
koulutukset että itse kisa toukokuussa käytiin 
etänä. Tähän kaikkeen kului lukuisia tunteja Zoo-
missa ja kirjoituspöydän äärellä litroittain lipitet-
tyä teetä. Kenties siinä sivussa mieleen jäi myös 
pari filosofian käsitettä ja uusia tapoja rakentaa 
argumentteja, koska esseekirjoittamisen ytimessä 
on rohkea kriittinen ajattelu ja taito kielellistää 
omia mietteitään.

Valmennusryhmästä valittiin huhtikuussa kir-
joitettujen karsintaesseiden perusteella kaksi 
opiskelijaa edustamaan Suomea olympialaisiin. 
Näpyttelin paniikissa kasaan omasta mielestäni 
huterimman ikinä kirjoittamani esseen ja muistan 
sulkeneeni kokeeni huokaisten helpotuksesta. 
Eiköhän se kisailu ollut siinä.

Nauroin epäuskoisena kymmenen minuuttia, kun 
puhelimeeni kilahti lopulta viesti kisaan pääsystä. 
Olen istunut lukiossa läpi filosofian kursseja mie-
lenkiinnosta ja yleissivistyksen toivossa, muttei 
kyseinen aine edes päätynyt minulla kirjoitet-
tavien joukkoon. Feministinä olen toki joskus 
selaillut läpi joitakin naisfilosofien elämäntari-
noita, ja filosofista kapeaa tietotasoani kuvaavaa 
on esimerkiksi se, että tiedän Jean-Paul Sartren 
ensisijaisesti Simone de Beauvoirin kumppanina. 
Tärkein tämän kevään oppi taisikin olla se, ettei 
aina tarvitse osata monimutkaisia teorioita — 
joskus taito kirjoittaa ja omaääninen ajattelu 
kantavat yllättävän pitkälle.

Ansa Kurola

Keväisellä filosofian tunnilla. Kuva: Ukri PulliainenKuva vasemmalla: Annemari Untamala
Kuva yllä: Hanna Saari

Vor der Kamera – Koulu sai esittelyvideon ja -elokuvan
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Filosofian tunneissa oli aina jotain erityistä. Istuin nurk-
kapulpetissa ja ihailin ympärilläni pulppuavaa keskus-
telua. Joku esitti ajatuksen, toinen kyseenalaisti sen, 
lopulta päästiin yhteisymmärrykseen. Teesi, antiteesi, 
synteesi. Mielestäni siinä oli jotakin kaunista. Eri nä-
kemykset törmäsivät ja lopulta limittyivät, muuttuivat 
yhdeksi. 

Hegelin kolmivaiheinen malli ei kuitenkaan aina toteu-
tunut. Joskus näkemykset yhdistävä pala jäi puuttu-
maan, toisinaan vastaväitettä ei esitetty. Silti mielemme 
täytti lapsenomainen tarve raapia esiin totuus. Esitim-
me kysymyksiä toisillemme ja muotoilimme vasta-argu-
mentteja. Emme pyrkineet lyömään toista laudalta, sillä 
kyse ei ollut kilpailusta. Me kaivoimme polkua totuu-
teen yhdessä ja uteliaina. Kiivaankin väittelyn sydämes-
sä paloi ymmärryksen liekki. 

Muistoni filosofian tunneilta tiivistävät jotain hyvin 
olennaista kalliolaisesta keskustelukulttuurista. Kalliolai-
nen tutkii ihmetellen maailmaa ja pyrkii ymmärtämään 
itselleen vieraita näkemyksiä. Kalliolainen uskaltaa 
haastaa pölyttyneitä käsityksiä ja etsii totuutta argu-
mentit aseinaan. Kalliolainen lähestyy kaikkea suuren-
nuslasin kanssa: tarkkana ja uteliaana.

Ensimmäinen vuoteni Kallion lukiossa kului ihmetelles-
sä. Ihmettelin ympärilleni auennutta maailmaa ja sen 
rohkeutta ilmaista itseään. Nurkkaan vetäytyvää mie-
lipiteiden vilinä aluksi huimasi. Hiljalleen imin voimaa 
itseeni ja opin löytämään oman paikkani. Ensivaikutel-
man kaoottisuus vaihtui kiitollisuuteen. Opin arvosta-
maan kalliolaista ilmapiiriä, jossa jokainen saa rauhassa 
kypsyttää omia näkemyksiään maailmasta. Ajattelen 
Kalliota turvallisena tilana, jonka perustana on pyrkimys 
ymmärrykseen.

Mielestäni tässä on pysähtymisen paikka. Somemaa-
ilman pyörityksessä ymmärrykseen pyrkiminen on 
harvinainen taito. On helppoa hyökätä vastaan, kun 
oma mielipide törmää toisiin näkemyksiin. Sen sijaan 
vaikeaa on etsiä ymmärrystä sieltä, missä on vastakkain-
asettelua ja kahtiajakoa. Kalliolaisena kuljen ylpeänä 
vaikeampaa polkua. 

Deria Kurkan

JälkisanatYo-estradilla
On sanomattakin selvää, että tunnelma ensim-
mäisenä kirjoitusaamunani syksyllä oli kireä. 
Etäopetus oli varmasti jättänyt jälkensä jokai-
seen kokelaaseen, ja pettymys huonontuneesta 
koronatilanteesta varjosti aurinkoista syyspäivää. 
Olimme saapuneet yhdessä viemään oppimaam-
me päätökseen, mutta matkan varrella olimme 
oppineet paljon myös lukioaineiden ulkopuolelta. 
Siinä missä ylioppilaskirjoitukset ovat meille tällä 
hetkellä entistäkin tärkeämmät kokeet, olimme 
todistaneet myös pystyvämme oppimaan uusia 
tapoja, joiden avulla voimme selvitä alati muut-
tuvassa maailmassa. Sillä hetkellä itse koe tuntui 
vähäpätöisemmältä, vaikka kirjoituksista oli osin 
kiinni mahdollinen opiskelupaikka, lukion läpäisy 
sekä monelle symbolisesti tärkeimpänä ylioppi-
laslakki.

Keväällä lukuloma ei oikein tuntunut koskaan 
alkavan. Jäin toki kotiin, mutta muutos oli pieni, 
sillä olin viettänyt siellä jo viimeiset puolisen 
vuotta. Abien työn juhlistus tuntui myös aika 
ajoin muuttuneen pelkäksi työksi penkkarirekko-
jen muuttuessa haaveiksi ja abihupparin pölyt-
tyessä kaapissa. 

Ylioppilaskirjoitukset eivät vastanneet sitä, mitä 
opin pienenä sanan tarkoittavan. Kuuden tunnin 
koe, eväsretki, joka tuntui peruskoulussa ylitse-
pääsemättömältä kauhukuvalta. Kymmenissä 
sivuissa laskettavat koealueet muuttuisivat 
useaksi kirjaksi ja arviointi valtakunnalliseksi. 
Pelottavaa, mutta ennen kaikkea kammottavaa, 
ainakin 12-vuotiaan itseni mielestä. Kuitenkin, 
kuusi vuotta myöhemmin, opin yo-kirjotukset 
uudelleen. Eväsretki muuttui kahdeksi paniikissa 
syödyksi ruisleiväksi, ja yhteisöllisyys piiloutui 
maskien taakse. 

Vetäydyin sekä keväällä että syksyllä ennen kir-
joituksia kahden viikon vapaaehtoiseen karan-
teeniin, kuten usea muukin kirjoittaja. Tämä vaati 
venymistä sekä sosiaalisten suhteiden, mielenter-
veyden että opiskelun suhteen. Tuntui kuin kaikki 
inhimillisen small talkin ja sosiaalisen kanssakäy-
misen mallit olisivat kaikonneet päästäni jonnekin 

festarimuistojen ja massatapahtumien välimaas-
toon. On kai luonnollista, että taidot ehtyvät 
ja ruostuvat, jos niitä ei käytä. Joulun jälkeen 
nimittäin tuntui kuin päässäni olisi ollut sosiaalis-
ten taitojen sijaan vain fysiikan kaavoja ja nekin 
hieman vajavaisesti, kuin netti olisi pätkinyt koko 
kertauskurssin ajan.

Kävin koronavirustestissä kymmenen päivää 
ennen kevään pitkän kielen ylioppilaskirjoituksia. 
Tuloksen odottaminen oli pelonsekaista: pää-
sisinkö lainkaan kirjoitussaliin vai muuttaisiko 
positiivinen testitulos kirjoitusssuunnitelmani 
päälaelleen?  Itse en sentään joutunut jännittä-
mään valmistumiseni puolesta. Siinä mielessä 
kirjoittaatovereilleni on annettava tunnustusta. 
Yksikin yskäisy tai karhea kurkku kirjoitusaamuna 
olisi merkinnyt useille suuria muutoksia. Ei ollut 
lainkaan itsestäänselvyys, että seisoin kirjoitu-
saamuina Lehtikuusentien koulurakennuksen 
aulassa. Jännityksen pystyi aistimaan tällä kertaa 
ilmasta, mutta sen lukeminen kasvoilta oli mas-
kien vuoksi vaikeaa. Kellon lähestyessä yhdek-
sää katselin ympärilleni ja totesin, että tässä on 
todennäköisesti suurin yleisötapahtumani tänä 
vuonna. Ei aivan sitä, mitä abivuodeltani odotin, 
mutta välillä iloa on etsittävä sieltä, mistä sitä ei 
oleta löytävän – yo-salista. 

Mai Jousniemi

Ylioppilaskirjoituksissa. 
Piirros: Kasperi Mäki-Reinikka

Abien eväitä. Kuvat: Liisa Rantamäki
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Ensimmäiseksi Lehtikuusentiellä tulee vastaan 
äänimaisema: piha täyttyy Keskuspuiston lintujen 
äänistä, mutta edes kalliolaiset eivät saa täytettyä 
äänillään avaraa pääaulaa, vaikka flyygeli soi lähes 
aina ja biljardipallojen kolahtelu säestää taustalla. 
Sitten tulee valo. Sitä tulvii suurista ikkunoista 
aulaan, luokkiin ja ruokalaan, kaikkina päivän 
hetkinä oman sävyisenään. Parasta on kuitenkin 
se, mitä näkyy ulkona: Itäpuolen ikkunoista voi 
oppitunnin aikana seurata pienimpien steinerlais-
ten yrityksiä kiivetä korkean liukumäen huipulle 
tai kuvitella itsensä piknikille jalkapallokentän 
takana oleville kallioille; länsipuolella näkyy piha 
lipputankoineen ja korkeine mäntyineen, joiden 
takana jossain ovat Mannerheimintien liikenne ja 
Alepa, josta haetaan hyppytunnilla evästä ja kah-
via. Musiikkiluokan ikkuna on kuin valtava fresko: 
Keskuspuisto tulee luokkaan kaikkine vuodenai-
koineen.

 
Porthaninkadun päärakennuksen korjaus ete-
nee. Silloin tällöin joku opettajista kertoo kulke-
neensa ohi ja raportoi, miltä huppuihin kätketty 
koulurakennus sillä hetkellä on näyttänyt. 
Opettajainhuoneessa mietimme, miltä tuntuu 
palata ehostettuun ja tekniikaltaan moderniin, 
rakkaaseen kivitaloon Kallion sydämessä. Pieneen 
koti-ikävään liittyy myös pieni huojennus: voi 
kuvitella, miltä Kallio tiivistää -slogan olisi tuntu-
nut koronavuonna, jona kaiken on pitänyt mennä 
päinvastoin. 
 

Lehtikuusentiellä

Musiikkiluokan ikkuna. 
Kuva: Ukri Pulliainen

Kun joskus palaamme takaisin Kallioon, luovum-
me paljosta tilasta ja luonnosta ympärillämme. 
Vastineeksi saamme oman suuren vaahteramme 
pääoven lähellä, jonka väreistä voi seurata vuo-
denkiertoa. Saamme ärrän, kirjaston, kulmakah-
vilan ja toisinaan niin kaoottisen äänimaiseman, 
että tottumattoman korvat soivat yhteisöllisyy-
destä ensimmäisten koulupäivien jälkeen. Saam-
me tiiviitä luokkahuoneita ja salin, johon emme 

kaikki mahdu yhtä aikaa, ja silloin Kallio taas 
tiivistää.  Saamme ala-aulan tähtikaton, jonka alla 
joulukuun ylioppilaat laulavat Kalliolle kukkulalle, 
sekä päätyikkunan kauniin lasimaalauksen, jota 
jokainen kalliolainen on vuorollaan katsonut kul-
kiessaan kivisiä rappuja yläkertaan. Niistä kallion 
henki rakentuu.

Monja Kataja

3635
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Kallion lukion joulujuhla

Tekninen toteutus: VOUP Oy
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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.

Vaikka Kyyryn hallituksen opettajajäseniä lukuun 
ottamatta olemme koulun ulkopuolisia van-
hempia, olemme pyrkineet aina näkymään ja 
kuulumaan koululla. Olemme tulleet tapaamaan 
uusia ykkösiä tutustumispäivänä, esittäytyneet 
vanhemmille vanhempainilloissa ja päivystä-
neet ahkerasti eri tapahtumien myyntipisteillä ja 
kahvilassa. 

Kulunut vuosi yllätti kuitenkin meidät kaikki. Se 
on ollut koronan vuoksi täysin poikkeuksellinen 
niin opiskelijoille, opettajille, muulle koulun 
henkilökunnalle, opiskelijoiden perheille – ihan 
meille jokaiselle.     

Olemme pitäneet monta etäkokousta ja miet-
tineet yhdessä suunnitelmia poikkeavaan 
tilanteeseen. Kun Kyyryn yksi ydintehtävistä 
on hankkia varoja erikoislukion tarpeisiin, joita 
varten koululla ei ole erillistä budjettia, ja suu-
rin osa tuotoista on tullut tapahtumien kautta, 
mekin olimme täysin uuden edessä. Tosin vuoden 
aikana myös avustusten tarve on ollut pienempi, 
kun esityksiä ei ole järjestetty eikä tapahtumia ole 
ollut. Onneksi järkevällä taloudenhoidolla Kyyryn 
sukanvarressa on ollut varoja niin, että emme ole 
joutuneet tinkimään opiskelijoiden stipendeistä 
ja olemme myös pystyneet tukemaan pienimuo-
toisia tapahtumia.

Syksyllä 2020 Kyyryn puheenjohtaja ja varainhoi-
taja kävivät maskien taakse lähes tuntemattomik-
si naamioituneina lahjoittamassa uusille ykkösille 
heijastimet. Se on ollut meillä perinne nyt muu-
taman vuoden. Se on mukava tapa tavata uudet 
ykköset ja turvata koulutie. Sen jälkeen koululla 
on ollut melko tyhjää pitkälle kevääseen 2021.  

Kyyryn ideoiman, Kallion lukion logolla varuste-
tun yo-lakin tarina jatkuu. Se on ensimmäinen 
koulun logolla varustettu ylioppilaslakki koko 

Suomessa, kotimaassa valmistettu ja opiskelijoi-
den toiveiden mukaisesti vegaaninen. Lakkeja 
tilattiin jälleen tänä vuonna lähes sama määrä 
kuin kolmena aikaisempana vuonna, ja vuosittain 
noin 120 uutta ylioppilasta painaa lakin päähänsä. 
Projekti vaati koronavuonna luovuutta ja jousta-
mista niin opiskelijakunnalta kuin Kyyryltä, mutta 
ylioppilaslakit saatiin onnellisesti toimitettua 
uusille ylioppilaille.

Toinen Kyyryn näkyvä tuote on kassi kultaisella 
logolla. Sen saa omakseen 50 €:lla Kyyryn toi-
mintaa tukenut henkilö. Kyyryn Facebookissa voi 
seurata sarjaa ”Kultakassi seikkailee”. Tänä vuonna 
kultakassi on harrastanut vain kotimaan matkai-
lua ja rajatusti sitäkin. Kyyryn tuotevalikoimassa 
on koruja, pinssejä, kirjoja ja kasseja sekä t-paitoja 
ja heijastimia. Niiden kaikkien tuotot käytetään 
opiskelijoiden hyväksi lyhentämättöminä, koska 
Kyyry tekee vapaaehtoistyötä.

Puheenjohtajana on toiminut lukuvuonna 2020 – -
2021 Kristiina Oikarinen. Yhdistyksen hallitukseen 
kuuluvat Erja Ekman, Sampo Harju (opettajajä-
sen), Mika Honkanen (varapuheenjohtaja), Riikka 
Kauppinen (sihteeri), Emilia Lehtinen (opettajajä-
sen), Lotta Paakkunainen, Mikko Paartola, Jarna 
Tanskanen ja Sirkka-Liisa Vaulo (varainhoitaja).  

Kristiina Oikarinen, KYYRYn puheenjohtaja

Ylioppilaslakkeja noutamassa. 
Kuvat: Ulla Mäkilä 

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 2021 Kallion ylioppilaille 
kouluneuvos Armas Paavolan rahaston tuotoista 
jaettavien stipendien määrä ja jakoperusteet.

Kallion  yhteiskoulusäätiö

Kallion lukion johtokunta 1.10.2017–30.9.2021:

Varsinaiset jäsenet
Huoltajien edustajat: Krautsuk Esa (pj), Oosi Matti 
(vara pj), Lakotieva Marja, Miettinen Anne, Sipilä 
Jarkko. Opettajakunnan edustajat: Karkamo Tuo-
mas, Untamala Annemari. Muun henkilökunnan 
edustaja: Laine Erja. Opiskelijakunnan edustajat: 
Peltonen Linus ja Reijonen Otso.

Varajäsenet (henkilökohtaiset): 
Niiranen Toni, Takkinen Heikki, Sipilä Tiina, Kraut-
suk Raija, Kotsalo Heikki, Pulliainen Ukri, Ranta-
mäki Liisa, Niskanen Marjo, Varpula Kerttu, Lassila 
Tilda.

Syyslukukaudella kokoonnuttiin yhden kerran. 
Hyväksyttiin Kallion lukion toimintasuunnitelma 
ja tuntikehys lukuvuodeksi 2020–2021. Annettiin 
lausunto työ- ja loma-ajoista lukuvuodeksi 2021 
–2022.

Kevätlukukaudella ei ollut kokouksia koronapan-
demian johdosta.

Lisäksi johtokuntaa on tiedotettu kouluun liitty-
vistä hankkeista ja tapahtumista.

Kallion lukion johtokunta Tausta-
voimia

Taustavoimia

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

https://www.facebook.com/Kyyry.ry 
https://instagram.com/ilmaisunystava/
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Opiskelijahuollon 
toimintaa
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Liikettä 
 opiskelupäivään

Kallion lukio jatkoi toimintaa Liikettä opiskelu-
päivään -hankkeessa, jonka tavoitteena on toisen 
asteen opiskelijoiden fyysisen aktiivisuuden 
ja opiskelukyvyn lisääminen. Heti lukuvuoden 
aluksi suurta käyttösuosiota alkoi saavuttaa kesän 
aikana koulun aulaan ilmestynyt biljardipöytä, 
jonka ylläpitoon syksyn aikana myös biljardiaktii-
vit opiskelijat itse aktiivisesti osallistuivat. Lisäksi 
alakerrasta kuului välituntisin iloinen pingispallon 
kopina, kun myös toinen uusi hankinta, pingis-
pöytä, löysi pelaajansa. Syksyllä myös voitiin 
hieman täydentää välituntivälineistöä opiskelijoi-
den toiveiden mukaisesti esimerkiksi puujaloin ja 
footbagein. 
 
Osana hanketta parannettiin myös opetuksessa 
hyödynnettäviä tiloja. Lehtikuusentien liikunta-
salin pienempi puoli sai tanssimatotuksen kuin 
myös puheilmaisun luokka. Nämä molemmat tilat 
tarjoavat nyt paremmat edellytykset niin viihtyi-
sänä toiminnallisena opetustilana kuin opiskelijoi-
den omana harjoitustilana. 
 
Lisäksi etäopetuksen aikana opiskelijoita varten 
koottiin erillinen sähköinen jaettu kansio, jonka 
kautta opiskelijoille tarjottiin vinkkejä liikkumi-
seen etäopetuksen aikana muun muassa valikoi-
duin jumppavideoin ja ilmaisten liikkumisäppien 
vinkein.

Kari Jagt, Liikettä opiskelupäivään -tiimi

Lukuvuonna 2020–2021 Kallion lukion opis-
keluhuoltoryhmässä ovat toimineet rehtori 
Ari Mäkinen, erityisopettaja Natalia Düssel, 
opinto-ohjaajat Anu Laitinen ja Taru Heikkinen, 
terveydenhoitajat Mari Koistinen ja Anja Välkky, 
kuraattori Satu Koivula sekä psykologi Mirja Färk-
kilä-Järvinen. Ryhmän tarkoituksena on toteuttaa 
moniammatillista opiskeluhuoltotyötä opiskelijoi-
den hyvinvoinnin tueksi. Kuluneena lukuvuonna 
on kokoonnuttu noin kerran kuukaudessa.  
   
Opiskelijat ovat löytäneet opiskeluhuollon palve-
lut hyvin. Psykologin ja kuraattorin yksilötyössä 
opiskelijoiden kanssa on käsitelty muun muassa 
stressiin, opiskeluun ja ajankäyttöön, mielialaan, 
jännittämiseen, ystävyys-, perhe- ja seuruste-
lusuhteisiin, identiteettiin ja erilaisiin elämän 
kriiseihin liittyviä aiheita. Myös koronapandemian 
aiheuttamat vaikutukset ja etäopetus ovat olleet 
puheenaiheena. Etäopetuksen aikana opiskelu-
huollon tapaamiset on järjestetty sekä etä- että 
lähitapaamisina. 
 
Yksilöllisen opiskeluhuoltotyön lisäksi koulussa 
on toteutettu jonkin verran myös yhteisöllistä 
opiskeluhuoltotyötä koronapandemiasta johtuvat 
rajoitukset huomioiden. Psykologi ja kuraattori 
kävivät alkusyksystä tervehtimässä kaikki ykkös-
ten ryhmät ja esittelivät palvelujaan. Muualta 
muuttaneiden ja itsenäisesti asuvien ryhmä 
jatkoi toimintaansa kuluvana lukuvuonna uusien 
ykkösten ja vertaistukena toimivien jatkavien 

opiskelijoiden kanssa. Tutustumiskerta toteutet-
tiin elokuussa 2020 ennen koulun alkua, jolloin 
opiskelijat tutustuivat toisiinsa erilaisten harjoi-
tusten ja yhteisen Talvipuutarhaan suuntautu-
neen kävelyretken muodossa. Abikahvit järjes-
tettiin syksyllä 2020 etätapaamisena kiihtyvän 
epidemiatilanteen vuoksi. Tällöin abiturienteille 
tarjottiin mahdollisuus päästä jakamaan tulevien 
kirjoituksien herättämiin ajatuksiaan. Syysluku-
kaudella aloitettiin opiskeluhuollon työntekijöi-
den toimesta vapaamuotoinen opiskelijoiden 
etävastaanotto Kallio Skybar tukemaan opiskeli-
joiden yhteisöllisyyttä etäopetuksen aikana.  
 
Alkukeväästä sekä opinto-ohjaaja että psykolo-
gi ja kuraattori järjestivät ylioppilaskirjoituksiin 
valmentavan kaksiosaisen työpajan. Keväällä 
2021 opiskeluhuolto toteutti hankepsykologien 
johdolla etävanhempaininfon luovien alojen 
opiskelijoiden vanhemmille. Myös Kallion lukion 
hyvinvointivalmennuskurssi sai jatkoa. Kurssin 
ohjaajina toimivat erityisopettaja, psykologi, 
kuraattori, opinto-ohjaaja sekä kaksi hankepsyko-
logia. Kurssilla on pohdittu omaa hyvinvointia eri 
teemojen kautta kokemuksellisuutta hyödyntäen. 
Kurssi toteutetaan myös jatkossa pienryhmäope-
tuksena, ja se on tarjolla kerran lukukaudessa 
opiskelijoiden kurssitarjottimella.  
 

Satu Koivula, kuraattori
 

Retki Talvipuutarhaan elokuussa.  Kuva: Ilona Minkkinen

Koulun yhteisissä vappujuhlissa päästiin 
seikkailemaan lavastajien rakentamaan 

Minecraft-maailmaan. 

Tutorit aloittivat jo toukokuussa toimintansa 
suunnittelemalla tulevien kalliolaisten ryhmäyt-
tämistä ja lukio-opiskeluun opastamista.  Etäope-
tuksen vuoksi koko koulutus toteutettiin Google 
Meetissä. Osa koulutuksista järjestettiin koko 
tutor-ryhmälle ja osa super-tutorien toimesta 
pienryhmissä. Kesäkuun opiskelijaksiottopäivää 
ei voitu toteuttaa koronatilanteen vuoksi. Koulu 
käynnistyi elokuussa tutorien ja uusien kalli-
olaisten iloksi lähiopetuksessa, ja tutorit pääsivät 
tutustuttamaan ja ryhmäyttämään 1.vuosikurssi-
laisia ryhmänohjausryhmittäin. 
 
Yhteinen kaikkien 1-vuosikurssilaisten tapahtuma 
oli elokuun ryhmäyttämispäivä. Päivä järjestettiin 
aurinkoisena elokuun iltapäivänä Ruskeasuon 
Ratsaspuistossa ja Meilahden arboretumissa. 
Tutorit suunnittelivat ja toteuttivat yhteistä ohjel-
maa ryhmänohjausryhmittäin ryhmänohjaajien 
kanssa. 

Syksyn aikana tapasimme tutorien kanssa vii-
koittain ruokatuntikokouksin ja suunnittelimme 
ryhmille ro-tuokioita, “kettuja” ja ryhmäkohtaisia 
yhteisiä lounashetkiä. 
 
Opetus siirtyi 3. jakson alussa jälleen etäopetuk-
seen, joten tutorien viikoittaiset kokoukset ja yk-
kösille suunnitellut pikkujoulut ja muut ryhmien 
omat tapahtumat jouduttiin jättämään tauolle. 
 
Kallion Avoimet ovet siirtyivät myös etäoviksi, 
joten tutorien kouluesittelyt vaihtuivat tutor- 
videoksi, jossa esiteltiin ysiluokkalaisille kou-
luamme. Tutorit suunnittelivat videon sisällön 
ja kuvasivat sen. Videolla he kertoivat, millaista 
on eri ilmaisutaitoaineiden opiskelu ja millaisia 
esityksiä, tapahtumia ja perinteitä Kallion lukiossa 
yhteisesti jaetaan. Tutorit muistelivat kokemuksi-
aan aloittaessaan lukion ykkösvuosikurssilaisina ja 
kertoivat myös siitä, millaisena he kokevat koulun 
ilmapiirin niin oppitunneilla kuin opiskelijoiden 
keskinäisissä kohtaamisissa. 
 

Anu Laitinen, opinto-ohjaaja

Tutor-toiminta
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Aalto, Jari, FM, historia ja yhteiskuntaoppi, 
apulaisrehtori
Bodson, Alex, LitM, liikunta, terveystieto
Düssel Natalia, KM, erityisopetus
Harju, Sampo FM lukion lehtori, puheilmaisu
Havia, Jaana, FM, venäjä, ranska
Havo Eva, FL, kirjallinen ilmaisu, eläkkeelle 1.12.2020
Heikkinen Taru, FM, opinto-ohjaus 1.8.2020–31.7.2021
Jagt, Kari TeM, MuM, teatteri
Jokinen, Risto, FM, fysiikka, matematiikka
Karkamo, Tuomas, FM, matematiikka
Kaseva Tuomas, HuK, media
Kataja, Monja, FM, äidinkieli ja kirjallisuus
Kivimäki, Hanna, MuM, musiikki
Koivunen, Marjut, FM, ruotsi
Kuivalainen, Maiju, tanssitaidon maisteri, tanssi
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
Liukkonen, Johanna, YM, media
Meinander, Päivi, FM, englanti
Mutikainen, Ina, FM, kirjallinen ilmaisu
Mäkilä, Ulla, FM, matematiikka
Mäkinen, Mirva, tanssit. tohtori, tanssi
Mäki-Reinikka, Kasperi, TaM, kuvataide ja lavastus 
Niemi, Ari-Pekka, FM, äidinkieli ja kirjallisuus
Osola, Kaisa, VTM, puheilmaisu, media, virkavapaana 1.8.2020– 
31.7.2021
Pasula, Susanna, KM, YTM, media, äidinkieli ja kirjallisuus, 
kirjallinen ilmaisu
Pettersson, Joona, media
Pulliainen, Ukri, FM, filosofia, elämänkatsomustieto
Rantamäki, Liisa, FM, maantiede, kemia, biologia, matematiikka
Saari, Hanna, FM, saksa
Saarikoski, Sonja VTM, media
Sidoroff, Markus, MuM, musiikki
Sinkkonen, Kati, FM, englanti
Toikko, Juulia, FM, uskonto
Untamala, Annemari, TeT, teatteri
Valkeapää, Ville, FM, historia ja yhteiskuntaoppi
Vantola, Vilma. TeM, valotekniikka
Vuorio-Hellman, Irma, FM, uskonto, psykologia
Väntänen, Niina, FM, historia ja yhteiskuntaoppi

Rehtori

Opettajat

Mäkinen, Ari, FM

Kallion lukion henkilökunta ja opiskelijat

Lukiosihteeri: Erja Laine
Terveydenhoitaja: 
Mari Koistinen 31.12.2020, 
Anja Välkky 1.1.2021 alkaen
Lääkäri: Koulu- ja opiskelijaterveyden-
huollon lääkäri
Koulupsykologi: Mirja Färkkilä-Järvinen
Koulukuraattori: Satu Koivula
Kouluisäntä: Josi Heikkinen
Keittiöhenkilökunta: 
Marjo Niskanen ja Lin Liqing 
Määräaikainen lukiosihteeri: 
Maryama Ali

Opiskelijat

Muu 
henkilökunta

   17 Ryhmänohjaaja Alex Bodson 
 
   Angervo Jimi Jalmari 
   Baer Bruno Albert Natanael 
   Bergman Jenni Alexandra 
   Brotherus Amos Yrjö Anton 
   Hankaniemi Saga Miina Olivia 
   Hintsanen Anni Marjaana 
   Järvenpää Onerva Lumi-Aamu 
   Kolari Hilla Anna Katariina 
   Myllyaho Aarni Olavi 
   Nampajärvi Ella Aurora 
   Oikarinen Ida Maria 
   Puhakka Roope Aleksanteri 
   Raitola Helle Aalto 
   Reina Iida Taimi Armida 
   Rytivaara Rebekka Vilhelmiina 
   Saarikivi Lili Anna 
   Syväoja Elisa Aleksandra 
   Tanskanen Vanamo Ada Loviisa
   Tolonen Selja Rauni 
   Uimonen Alma Unelma 
   Varpula Kerttu Iida Ilona 
   Vaulo Taika Eevi Tuulia 
 
 
   18 A 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 
   Katila Aino Tilda 

   Kauppinen Anna Mette Sofia 
   Kemppi Rosa Orvokki 
   Kettula Immi Merina 
   Koiranen Reetta Riikka Johanna 
   Koljonen Väinö Juhani 
   Kontto Eeva Malla 
   Kujala Hilda Olivia 
   Kuparinen Maija Sylvia 
   Kurkan Deria Saara Susanna 
   Kutja Liina Ilta Katriina 
   Larilahti Eero Marius 
   Leskinen Riku Valtteri 
   Rauanheimo Venla Helmi Orvokki 
   Siponen Otto Ilmari 
 
 
   18 B Päivi Meinander 
 
   Aarnio Kaisla Ilona 
   Akkanen Mikaela Sofi Maria 
   Alppi Emma Kristiina 
   Brotherus Elsa Irja Inkeri 
   Donner Aino Helena Illusia 
   Elomaa Jutta Solveig Esteriina 
   Honkanen Hilla Maiju Aurora 
   Huttunen Iiris Aleksandra 
   Iho Kaisa Iiris Annikki 
   Jousmäki Mai Aino Ilona 
   Järvi Alma Katariina Illusia 
   Kantola Saara Katariina 
   Kelkka Ani 
   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 
   Ojanen Johanna Aurora Aleksandra 
   Palo Liinu Elina 
   Palosuo Riikka Irmeli 
   Peltola Saga Aurora 
   Reijonen Otso Kalle Johannes 
   Rintamäki Aino Amalia 
   Salminen Nella Emilia 
   Tuppurainen Lauri Samuel 
   Ylirisku Lumi Inkeri 
 
 
   18 C Irma Vuorio-Hellman 
   
   Ahde Aino Sofia 
   Byckling Eleonora Annikki 
   Gustafsson Eevi Elina 
   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 
   Marttio Annikki Elanor 
   Mänttäri Milja Minerva 
   Nikkarinen Vilma Anna Sofia 
   Oila Loviisa Iines 
   Palmu Milla Maria 
   Pulkkinen Venla Annika 
   Pösö Livi Eveliina 
   Raunio Aaro Olavi 
   Saari Martta Sofia Katariina 
   Saraste Kerttu Elin 
   Svensson Vivi Ada Maria 
   Vappula Siiri Elsa Moonika 
   Virtanen Elina Sirkka Kristiina 
 
 
   18 D Ukri Pulliainen 
    
   Aalto Nella Kultakukka 
   Aarros Sara Anniina Amanda 
   Alanne Okko Olavi 
   Ala-Ojala Anni Vanamo 
   Amrane Viivi Vivienne 
   Bergman Taru Johanna 
   Björklund Henrik Frithiof Matias 
   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 
   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 
   Wallius Henni Johanna Jiao 
   Valonen Anni Matilda 
   Vilkko Severi Kalle Jouninpoika 
   Virtanen Ellimaija 
 
 
   18 E Liisa Rantamäki 
 
   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 
   Liski Aino Johanna 
   Liukkonen Inka Elli Amanda 
   Löfberg Matias Viljami 

Opettajien koronavuoden henkireikä 
Kallio NUT Official. Saima Hutrin muotokuva 
vappuvisailun juontajasta herätti ihastusta. 
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Opiskelijamäärät 5.6.2021
1 vsk. 162
2. vsk. 161
3. vsk. 149
4. vsk. 21
yhteensä 493

4.12.2020 valmistunut 
31 ylioppilasta
5.6.2021 valmistunut
105 ylioppilasta

   Laine Helmi Kerttu Lyydia 
   Lampela Josefiina Aada Elisabeth 
   Lehto Sara Maria Eleonora 
   Palomaa Oona Emilia 
   Pekola Joonatan Antero Olavi 
   Pikkarainen Aapo Eemeli 
   Pirttimaa Noora Maria 
   Porthan Emma Aurora 
   Posti Jarna Kaisa Sanelma 
   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 
 
 
   19 C Tuomas Karkamo 
 
   Aro Jenna Elina 
   Baer Rebekka Julia Camomilla 
   Bentley Anna Millicent Frances 
   Berende Robin Markus 
   Bergman Magdalena Aino Arianna 
   Erho Tiina Inkeri 
   Halme Ella Inge Marjatta 
   Helle Vilma Amalia 
   Honkaniemi Emmi Karoliina 
   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 
   Mäkinen Meeri Marjatta 
   Nurminen Julia Katarina 
   Peltomäki Kaisa Vilhelmiina 
   Penttinen Verna Julia 
   Pernu Venla Pauliina 
   Pihlström Katri Elina 
   Päivärinta Senja Erika 
   Selander Siri Lilja Maria 
   Siivonen Salli Ansa Ilona 
   Särkelä Armi Aila Aurinko 
   Vesanto Vilma Elisa 
   Villi Aino Ilona 
   Welling Vilma Emilia 
   Ylä-Rautio Reetta Anna Olivia 
 
 
   19 D Ulla Mäkilä 
 
   Aalto Ada Emmi Maaria 
   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 
   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 
   Tarkiaine Erika Aleksiina 
   Toikkanen Emma Sofia 
   Turunen Pinja Maria Eveliina 
   Valkonen Helmi Gerda Anniina 
   Viljakainen Kaisla Katariina 
 
 
   19 E Kati Sinkkonen 
   
   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 Myrsky 
   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 Sofoa 
   Rafols Petteri Joan Marcus 
   Rönkkö Lumi Aada Linnea 
   Saari Saima Helmi Auroora 
   Sandström Juliette Emilia Alexandra 
   Simola Lumi Emilia 
   Soininen Miska Valos 
   Sorjonen Siiri Aino Sofia 
   Tomar Olivia 
   Valkama Juliana Aurora Aleksandra 
   Valtere Veela Maria 
   Van Gemert Yoldia Hilja Maria 
   Wallgren Iris Vega Linnea 
 

 
   20 A Monja Kataja 
 
   Castrén Auri Satu Onerva 
   Castrén Leo Emil Filemon 
   Gartz Hertta Aralia 
   Hornborg Aliina Aura 
   Hutri Saima Sofia 
   Joensuu Mirella Aurora 
   Järvinen Martin Aaro Ilmari 
   Kilpeläinen Jella Tutta Sofia 
   Kokkonen Joonas Akseli 
   Korsisaari Klaara Aava Henriikka 
   Koski Järvinen Pihla Inka Emilia 
   Kurkela Aurora Katriina 
   Kärkkäinen Rasmus Olavi 
   Lehtinen Eino Arvid 
   Lehtonen Leevi Oskari 
   Niemi Aada Olivia 
   Nyassi Taisia 
   Nyman Ronya Marita Kristina 
   Oksanen Hertta Aino Loviisa 
   Raitio Tinja Sanniina 
   Riekki Elli Maaria 
   Seppä Kasperi Mikael 
   Sillanpää Oona Erika 
   Sipilä Liisa Lempi Amalia 
   Toivanen Mailis Ella Maaria 
   Uusitalo Aada Aurora Eevantytär 
   Vartiainen Suvi Elina Kristina 
   Vattulainen Helmi Anna Eulaalia 
   Vienonen Ilona Vilhelmiina 
   Viinikka Venla Tellervo 
   Zitting Lotta Linnea 
 
 
   20 B Marjut Koivunen 
 
   Alanko Milla Emilia 
   Eklund Oona Ida Olivia 
   Happonen Vilma Anna Elida 
   Hautoniemi Ulla Henriikka 
   Heiskanen Aava Aune Matilda 
   Hellstén Jade Jemina 
   Henriksson Siina Sofia 
   Herkman Helmi Edith Ilona 
   Hirvonen Sanna Elina 
   Hyyti Aava Aulikki 
   Jalonen Aino Elisabet 
   Kiviharju Emmi Helena 
   Klemetti Silja Sofia 
   Koivunen Hilja-Maria Violetta 
   Kostamo Milla Sofia 
   Kurvinen Sampsa Tapani 
   Lainisalo Liinu Kristiina 
   Lattu Tilda Vanamo 
   Lätti Friida Kaisa 
   Niemelä Helmi Aino Helena 
   Nyman Tiia Lilja Tuulikki 
   Paakkunainen Pouta Maria Orvokki 
   Passi Penni Tuua 
   Paulasaari Kalle Kalervo Antero 
   Pietarinen Minja Pauliina 
   Saine Veera Olivia 
   Salakka Laura Maria Susanna 
   Suojanen Esteri Säde Mirjami 
   Turtiainen Jenna Linda Maria 

   Turunen Soja Natalia 
   Ulvila Tuukka Ilmari Johannes 
   van Kessel Marla Mirjam 
   Vuorenmaa Sara Olivia 
  
 
   20 C Ari-Pekka Niemi 
 
   Ahosola Pekka Henrikki 
   Ala-Juusela Onni Eemeli 
   Alamettälä Ariella Hille Astrid 
   Fleminch Eetu Joonatan 
   Hagelin Ada Rosetta Karoliina 
   Hanagan Emma Lotta 
   Honkanen Helmi Mimmi 
   Huuhtanen Kaisa Eila Elviira 
   Hynynen Vilja Kerttu Alina 
   Javanainen Ingrid Lucia Esmeray 
   Karjalainen Heljä Viola Aurora 
   Kase Patrik 
   Kivivuori Aapo Armas 
   Kontula Vertti Ville 
   Kuittinen Ruut Kerttu 
   Kuusijärvi Rebecca Isabella 
   Laatikainen Anton Aarni Tuli 
   Lassila Lotta Anna Lyydia 
   Leinonen Botero Luna Kaarina
   Beatriz 
   Lipan Odelia Or-Stav Janina 
   Markkula Milli Maria 
   Merikanto Aava Onerva Sofia 
   Mikkelä Siiri-Matilda Magdaleena 
   Nyrökorpi Aino Lempi 
   Porra Rosalia Meeri Sylvia 
   Skyttä Iiris Sofia 
   Syrjä Aron Aleksi 
   Tervonen Roope Topias 
   Tuhkanen Sofia Sigrid Helena 
   Usmi Eino Matias 
   Valkila Roosa Veronika 
   Virtanen Tesla Karita Leenasisko 
   Vuorinen Anika Isabel Eleonoora 
   Yrjänheikki Erika Eveliina 
 
 
   20 D Susanna Pasula 
 
   Alanne Veera Adele 
   Bergman Ukko Armas-Olavi 
   Markunpoika 
   Haikonen Luka Matti Mikael 
   Juwaisir Rihaam 
   Kissaniitty Mesi 
   Korlee Outi Meri Erica 
   Lahtonen Tara Olivia 
   Laine Janette Emilia 
   Lanning Saga Iris Aleksandra 
   Leikkari Céilidhe Annikki Acorn 
   Lindroos Tuuli Matilda 
   Louneva Inka Sofia 
   Meklin Juuso Verneri 
   Mäkelä Aida-Amanda Markuntytär 
   Numminen Siru Emilia 
   Nyman Ella Mikaela 
   Paloheimo Linnea Karoliina 
   Pesonen Maja Siikne Einikki 

   Rahijärvi Saara-Kaisa Ilona 
   Riihimäki Eveliina Laura 
   Ruokangas Anni-Sisko Maria 
   Sormunen Ella Sofia 
   Suits Grethel 
   Tamminen Viljo Tapani 
   Toivanen Siiri Maria 
   Tolla Martha Julianne 
   Torchia Annarosa Elisabeth 
   Vangonen Adelina Mia 
   Vähäsarja Niilo Viljami 
   Westerberg Emil Kiureli 
   Yrjölä Toivo Aapo Olavi 
 
 
   20 E Hanna Saari 
    
   Aarnos Onni Magor Anselmi 
   Aliklaavu Venla Hilla-Maaria 
   Alin Martta Kukka-Maaria 
   Anthoni Minette Marie Julie 
   Atsar Kara Savannah 
   Autio Varpu Inkeri 
   Feldt Nora Emilia 
   Heikkinen Aura Alma Aliisa 
   Jantunen Ilona Inkeri 
   Joutkoski Eeva Elina 
   Järvelä Antti Eeli Juhani 
   Kaisaniemi Amanda Maria Ellen 
   Karjalainen Pinja Emilia 
   Kemppainen Erika Sofia 
   Koponen Ines Karin Josefina 
   Laukkanen Fanni Aurora 
   Mastomäki Armi Elina 
   Mäkelä Saana Helmi Johanna 
   Mälkiä Helmi Esteri 
   Nuolioja Emmi Maria Ilona 
   Omaheimo Ranja Omena 
   Palm Maria Frida Kyllikki 
   Paloviita Virva Rauha Annikki 
   Parkkonen Kaisa Vellamo 
   Reponen Pilvi Inkeri Orvokki 
   Salonvaara Venla Linnea 
   Sounela Lilia Sanelma 
   Surwillo Emmi Mikaela 
   Taipale Jutta Aurora 
   Takanen Julia Aleksandra 
   Talonen Rauha Iiris 
   Tuovinen Sonja Aleksandra 
   Wuorio Hilma Maaria

   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 Eemi Olavi 
   Soininen Aliisa Annikki 
   Toikka Kiia Aleksandra 
   Tolonen Sade Valo 
   Utter Anni Sofia 
   Walden Laura Emilia 
   Varpula Eelis Oliver 
 
 
   19 A Risto Jokinen 
 
   Anttila Aila Riitta Liisa 
   Hakala Elsa Aurora 
   Helama Johannes Touko 
   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 
 
 
   19 B 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 
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29.8.2020 juhlineet,
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 

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

Kuvaaja: Ukri Pulliainen.
Kuva: Ukri Pulliainen.

Ylioppilasjuhlia
KALLION LUKION 
YLIOPPILASJUHLA
29.8.2020 klo 11.00

Musiikkitalo
Mannerheimintie 13 A
00100 Helsinki

Juhlassa ei lauleta yhteislauluja
koronatilanteen vuoksi.

YLIOPPILAAT SAAPUVAT

SCHOTTISCHE KERLOU: 
Säv. C. Stewart, sov. C. Stewart, E. Järvelä ja 
H. Bourgault, es. Kallion kamariorkesteri

TERVETULOSANAT
Rehtori Ari Mäkinen

PURPPURAINEN KESÄ: 
Säv. D. Sheik, san. S. Sater, suom. S. Parkkinen, 
es. Kallion musikaalilaulajat ja musikaaliorkesteri

YLIOPPILAITTEN KUKITTAMINEN

PUHE YLIOPPILAILLE 
JA YLIOPPILAAKSI JULISTAMINEN
Rehtori Ari Mäkinen

GAUDEAMUS IGITUR: 
es. Kallion kamariorkesteri ja ylioppilaat Hanna Hasu, 
Lotta Kareinen, Aliisa Kilpinen, Rosa Muilu, Oona 
Rantakari ja Sofia Tuovila.

YLIOPPILAIDEN MUSIIKKIESITYS: VIELÄ NUORI
Säv. ja san. J. Hoikka, es. ylioppilaat Sofia Tuovila, 
Leo Ash, Eeti Berg, Kaspian Gröndahl, Hanna Hasu, 
Hilla Heikkinen, Lotta Kareinen, Aliisa Kilpinen, Rosa 
Muilu, Alli Paajanen, Roope Pöllänen, Oona Rantakari, 
Iiris Sydänmäki, Vilja Särelä ja Seela Viitala.

YLIOPPILAAN PUHE
Lilja Paakkanen

MAAMME 
Säv. F. Pacius, san. J. L. Runeberg, suom. P. Cajander, 
es. Kallion kamariorkesteri ja ylioppilaat Hanna Hasu, 
Lotta Kareinen, Aliisa Kilpinen, Rosa Muilu, Oona 
Rantakari ja Sofia Tuovila.

Kallion musikaalilaulajat:  ylioppilaat Eeti Berg, Paavo 
Leppäkoski, Vilja Manninen, Alli Paajanen, Iiris 
Sydänmäki, Enni Tuomainen, Sofia Tuovila; 
ja Viola Brotherus, Emma Kaila, Fanny Kinnunen, 
Hilla Kolari, Arttu Lavi, Pinja Miettinen, Vilhelmiina 
Rytivaara, Nella Salminen, Lauri Tuppurainen, Kerttu 
Varpula, Elina Virtanen, Lumi Ylirisku.

Kallion musikaaliorkesteri: Aino Ahde (piano), Leo 
Ash (rummut), Eevi Gustafsson (viulu), Immi Kettula 
(viulu), Kaisa Kettula (alttoviulu), Emmi Lehikoinen 
(kitara), Alviina Maliniemi (sello), Tilma Pekonen 
(sello), Isla Purtilo (basso).

Kallion kamariorkesteri: Aino Ahde (huilu), Elja 
Byckling (huilu), Eevi Gustafsson (viulu), Sirkka Husu 
(trumpetti), Immi Kettula (viulu), Helmi Laine (huilu), 
Emmi Lehikoinen (kitara), Alviina Maliniemi (sello), 
Tilma Pekonen (sello), Emma Porthan (basso), Otso 
Reijonen (saksofonit), Hanna Ruha (viulu), Nella 
Salminen (alttoviulu) ja Laura Walden (harmonikka). 

Äänitekninen tuotanto: Emma Alppi, Rebekka 
Kanerva ja Otso Reijonen.

Musiikin valmennus: Markus Sidoroff, Joonas 
Tuominen ja Hanna Kivimäki.
Musiikin johto: Hanna Kivimäki

Käsiohjelman taitto: Emilia Lehtinen
Juhlan tuotanto: Hanna Kivimäki, Ari Mäkinen
ja Annemari Untamala.

Kiitos Musiikkitalon henkilökunnalle!
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  Aliklaavu  Vilma Ada Meri 
   Hentunen   Emma Aurora 
   Hirvonen   Harri Olavi 
   Jalonen    Olli Antero 
   Jalonen    Sara Katariina 
   Kaartinen  Tua Kaarina 
   Kaltto     Pihla Aurora 
   Karppelin  Sonja Emilia 
   Kemppainen Aliina Anna Mariia 
   Kiirla     Sofia Hanna-Maria 
   Kotsalo    Adele Sefanja 
   Krautsuk   Emmi Katariina 
   Kurkela    Auri Mesi Maaria 
   Lausund    Hans Christian 
   Luhtala    Iida Olivia 
   McCracken  Alma Inkeri 
   Melvas     Valo Wellamo Viola 
   Miettinen  Pinja Piritta 
   Mäkelä     Jenni Ida Maria 
   Ojala      Henriikka Elina Maria 
   Oosi       Laura Leila Kyllikki 
   Pitkänen   Vilma Karoliina 
   Purtilo    Isla Jolanda 
   Pääkkö     Kerttu Hertta Aleksandra 
   Rajala     Lotta Aurora 
   Ruusumetsä Helka Anni Aurora 
   Saeed      Sara Mariam 
   Snicker    Riku-Eemeli Juhani 
   Tikkanen   Emmi Aada Vilhelmiina 
   Yliluoma   Nilla Taru Tuulia 
   Ålander    Linus Mio Orion

KALLION LUKION 
VIRTUAALINEN 
YLIOPPILASJUHLA                                                

4.12.2020 valmistuneet

 4.12.2020 klo 14

KALLION LUKION 
YLIOPPILASJUHLA                                                

 5.6.202I  klo 10
5.6.2021 valmistuneet

  Aalto Nella Kultakukka 
   Ahde Aino Sofia 
   Akkanen Mikaela Sofi Maria 
   Alppi Emma Kristiina 
   Amrane Viivi Vivienne 
   Baer Bruno Albert Natanael 
   Bergman Jenni Alexandra 
   Björklund Henrik Frithiof Matias 
   Brotherus Amos Yrjö Anton 
   Brotherus Viola Salla Maaria 
   Byckling Eleonora Annikki 
   Cubilla Emma Valentina 
   Donner Aino Helena Illusia 
   Elomaa Jutta Solveig Esteriina 
   Eronen Oona Maria Elina 
   Eskelinen Aurora Elisabeth 
   Fulcher Angel Tuuli 
   Gustafsson Eevi Elina 
   Hankaniemi Saga Miina Olivia 
   Hintsanen Anni Marjaana 
   Horto Irene Kaarina 
   Häyrinen Siiri Helmi Linnea 
   Iho Kaisa Iiris Annikki 
   Ilomäki Aino Onerva 
   Isomäki Hanna Karoliina 
   Jaskari Milja Marielle 
   Järvenpää Onerva Lumi-Aamu 
   Järvi Alma Katariina Illusia 
   Järvinen Henni Marikki 
   Jääskeläinen Leena Emilia 
   Katila Aino Tilda 
   Kauko Viivi Tuulia 
   Kauppinen Anna Mette Sofia 
   Kauppinen Nitta Eveliina 
   Kemppi Rosa Orvokki 
   Kinnunen Fanny Kaisa Karoliina 
   Koiranen Reetta Riikka Johanna 
   Koistinen Milla Helena Kristiina 
   Koivisto Aada Linnea 
   Koivukoski Kerttu Odette 
   Kolari Hilla Anna Katariina 
   Kopra Stiina Hilkka Katriina 
   Kristleifsdóttir Ronja Þuríður 
   Kujala Hilda Olivia 
   Kujala Sara Olivia 
   Kuparinen Maija Sylvia 
   Kupiainen Essi Helka Ilona 
   Kurkan Deria Saara Susanna 
   Kutja Liina Ilta Katriina 
   Lampela Kasper Aarne Augusti 
   Lappalainen Liina Elina 
   Lassila Tilda Maria 
   Lavi Arttu Pekka Tapani 

   Lehikoinen Emilia Viola Alexandra 
   Lehto Tove Kirsikka 
   Leinvuo Venla Olivia 
   Leppänen Venla Kristiina 
   Liski Aino Johanna 
   Liukkonen  Inka Elli Amanda 
   Lounasmaa Aino Emilia 
   Lyhykäinen Sini Orvokki 
   Löfberg Matias Viljami 
   Marttinen Taika Mari Anniina 
   Marttio Annikki Elanor 
   Mikkola Milla Johanna 
   Myllyaho Aarni Olavi 
   Mäkinen Aada Johanna 
   Nampajärvi Ella Aurora 
   Oikarinen Ida Maria 
   Ojanen Johanna Aurora Aleksandra 
   Ounaskari Pablo 
   Piutunen Yasmin Süreyya Cecilia 
   Puhakka Roope Aleksanteri 
   Pulkkinen Venla Annika 
   Pösö Livi Eveliina 
   Pösö Luna Anniina 
   Raitola Helle Aalto 
   Raunio Aaro Olavi 
   Raussi Riina Maaria 
   Reijonen Otso Kalle Johannes 
   Reina Iida Taimi Armida 
   Rintamäki Aino Amalia 
   Ruha Hanna Katariina 
   Rytivaara Rebekka Vilhelmiina 
   Saari Martta Sofia Katariina 
   Saarikivi Lili Anna 
   Salento Ronja Helmi Kaarina 
   Salminen Nella Emilia 
   Saraste Kerttu Elin 
   Sillanpää Veera Minea 
   Siponen Otto Ilmari 
   Svensson Vivi Ada Maria 
   Tanskanen Vanamo Ada Loviisa 
   Toikka Kiia Aleksandra 
   Toivola Peppi Katriina 
   Tokola Venla Anna-Liisa 
   Tolonen Selja Rauni 
   Uimonen Alma Unelma 
   Utter Anni Sofia 
   Valonen Anni Matilda 
   Vappula Siiri Elsa Moonika 
   Varpula Kerttu Iida Ilona 
   Vaulo Taika Eevi Tuulia 
   Walden Laura Emilia 
   Ylirisku Lumi Inkeri
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KUN MUN KULTANI TULISI
Trad. sov. H. Kivimäki, es. ylioppilas Tua Kaartinen sekä 
Rebekka Kanerva, Emma Porthan ja Kallion 
kamariorkesteri

SABOTEUR
Koreografi: Olli Jalonen
Tanssijat: Olli Jalonen ja Aino Jalonen
Musiikki: Crystal Waters - 100% Pure Love, Tapesh & 
Tronco Traxx - Walk 4 Me, MFSB - Love Is the Message, 
MikeQ - The Ha Dub Rewerk’d 
Sovitus: Olli Jalonen

TERVEHDYSSANAT JA YLIOPPILAAKSI JULISTAMINEN
Rehtori Ari Mäkinen

GAUDEAMUS IGITUR
Sov. M. Harju, es. Kallion lukion kamariorkesteri

FREEWHEEL
Säv. & san. P. Wilson, sov. A. Ojala, es. ylioppilaat Aliina 
Kemppainen, Auri Kurkela, Isla Purtilo, Kerttu Pääkkö, 
Pinja Miettinen ja Linus Ålander

YLIOPPILAAN PUHE
Ylioppilas Adele Kotsalo

MAAMME
Säv. F. Pacius, san. J. L. Runeberg, suom. P. Cajander, 
es. Rebekka Kanerva, Emma Porthan ja Kallion 
kamariorkesteri

NUORUUSTANGO
Säv. K. Chydenius, san. A. Kaipainen, sov. R. Aittakumpu, 
es. Kallion kuoro

Lähetyksen suunnittelu: Kaspian Gröndahl, Sampo Harju, 
Hanna Kivimäki, Mirva Mäkinen, Ari Mäkinen, Kasperi 
Mäki-Reinikka, Susanna Pasula, Roope Pöllänen, Jaakko 
Sirainen, Annemari Untamala. 

Kallion kamariorkesteri, Maamme ja Kun mun kultani 
tulisi: Aino Ahde, Aurora Ahokas, Eleonora Byckling, Eevi 
Gustafsson, Alma Järvi, Aava Kaskimaa, Tua Kaartinen, 
Rebekka Kanerva, Kerttu Koivukoski, Helmi Laine, Emmi 
Lehikoinen, Elli Liski, Ari-Pekka Niemi, Tilma Pekonen, Aapo 
Pikkarainen, Emma Porthan, Otso Reijonen, Nella 
Salminen, Laura Walden

Kallion kamariorkesteri vuonna 2019, Gaudeamus:
Aino Ahde, Eevi Gustafsson, Sirkka Husu, Kerttu Koivu-
koski, Helmi Laine, Elli Liski, Tilma Pekonen, Livi Pösö, Otso 
Reijonen, Hanna Ruha, Laura Walden

Kallion kuoro vuonna 2019, Nuoruustango:
Tomu Ala-Ojala, Isadora Brown, Jutta Elomaa, Dagmar 
Ilonoja, Aava Kaskimaa, Maria Kekkonen, Aliisa Kilpinen, 
Arttu Lavi, Venla Leppänen, Elli Liski, Alviina Maliniemi, 
Tilma Pekonen, Linus Peltonen, Emma Porthan, Otso 
Reijonen, Nita Sirén, Anni Taipale, Veela Valtere, Yoldia 
van Gemert, Iris Wallgren, Sini Wartiovaara

Musiikin johto ja harjoittaminen: 
H. Kivimäki ja J. Tuominen

Taltiointi: 
Kaspian Gröndahl, Atte Kontula, Roope Puurula, Roope 
Pöllänen, Hanna Kivimäki, Joonas Tuominen, Alex Anttila 
ja Vilkku Peltomäki.

”SCHOTTISCHE KERLOU”
 säv. C. Stewart, sov. E. Järvelä, es. Kallion kamari-
orkesteri, äänet H. Kivimäki, kuva U. Juss, arkistokuva 
H. Kivimäki.
 
SUVIVIRSI
 Es. Kallion kuoro, tekninen toteutus J. Tuominen.
 
KATSAUS MENNEESEEN LUKUVUOTEEN
Rehtori Ari Mäkinen
 
”1945415 ” 
Oona Erosen tanssin lukiodiplomi
Tanssijat: Sonja Vesanto ja Oona Eronen
Musiikki:  “Runaway” -Aurora

YLIOPPILASTODISTUSTEN JA LUKIODIPLOMIEN JAKO
Rehtori Ari Mäkinen
 
PUHE YLIOPPILAALLE JA YLIOPPILAIKSI JULISTAMINEN
Rehtori Ari Mäkinen
 
GAUDEAMUS IGITUR
 Es. Kallion kamariorkesteri, tekninen toteutus 
J. Tuominen.
 
YLIOPPILAIDEN MUSIIKKIESITYS: ”LIIDÄN”
 Säv. ja sov. Vilhelmiina Rytivaara, san. Vilhelmiina 
Rytivaara ja Aino Ahde, es. ylioppilaat Aino Ahde, Jutta 
Elomaa, Eevi Gustafsson, Alma Järvi, Kerttu Koivukoski, 
Arttu Lavi, Otso Reijonen ja Vilhelmiina Rytivaara. Äänet 
H. Kivimäki, ilmakuvaus A. Pikkarainen, kuvaus H. Kivimäki. 
https://youtu.be/X-n-5DPUBUY 
 
STIPENDIEN JAKO
 
YLIOPPILAAN PUHE
Kasper Lampela
 
NUORUUSTANGO
Säv. K. Chydenius, san. A. Kaipainen, Sov. R. Aittakumpu, 
es. Kallion kuoro, tekninen toteutus J. Tuominen 
 
MAAMME

Jatkuu seuraavalla sivulla.

Lehtikuusentie 4 Kallion lukio

Juhla striimataan

https://youtu.be/X-n-5DPUBUY
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Stipendit  ja 
lahjoitukset

Syksyn 2020  stipendit:

Kallion yhteiskoulun säätiö on lahjoittanut kouluneuvos 
Armas Paavolan stipendirahastosta stipendit seuraaville 
ylioppilaille: 

Aliklaavu Vilma: monipuoliset kieliopinnot
Jalonen Olli: menestyminen tanssin opinnoissa ja erinomainen 
tanssin diplomi
Kaartinen Tua: menestyminen kirjallisen ilmaisun ja median 
opinnoissa
Karppelin Sonja Emilia: menestyminen kuvataiteen ja kirjalli-
sen ilmaisun opinnoissa
Kemppainen Aliina: menestyminen kuvataiteen opinnoissa
Kotsalo Adele: monipuoliset kieliopinnot sekä menestyminen 
kirjallisen ilmaisun, median ja puheilmaisun opinnoissa
Miettinen Pinja: menestyminen teatterin opinnoissa
Oosi Laura: menestyminen tanssin opinnoissa
Pitkänen Vilma: monipuoliset kieliopinnot 
Purtilo Isla: menestyminen musiikin, teatterin ja valo- ja ääni-
tekniikan opinnoissa
Pääkkö Kerttu: menestyminen puheilmaisun opinnoissa

Kallion yhteiskoulun ystävät KYYRY ry on 
lahjoittanut stipendit seuraaville ylioppilaille:  
Kiirla Sofia: sinnikäs työ opinnoissa menestymiseksi
Lausund Christian: sinnikäs työ opinnoissa menestymiseksi
Ålander Linus: innostava taiteellinen ja yhteisöllinen toiminta
 
Suomen Rotary on lahjoittanut stipendin 
seuraavalla opiskelijalle: 
Kaltto Pihla: sinnikäs työ opinnoissa menestymiseksi

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu on lahjoittanut 
stipendin seuraavalle ylioppilaalle:  
Melvas Valo
 
Kirjamessut on lahjoittanut stipendin seuraavalle yliop-
pilaalle:  
Melvas Valo
 
Helsingin ortodoksinen seurakunta
Melvas Valo: osallistuminen ortodoksisen uskonnon ylioppi-
laskirjoituksiin

 Kevään 2021  stipendit:

Kallion yhteiskoulun säätiö on lahjoittanut kouluneuvos 
Armas Paavolan stipendirahastosta stipendit seuraaville 
ylioppilaille: 

 Akkanen Mikaela: monipuoliset kieliopinnot  
Alppi Emma: monipuoliset kieliopinnot ja menestyminen 
äänitekniikan opinnoissa  
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Brotherus Viola: menestyminen tanssin opinnoissa 
Cubilla Emma: menestyminen teatterin opinnoissa
Donner Aino: menestyminen median ja kirjallisen ilmaisun 
opinnoissa, erinomainen median lukiodiplomi
Eronen Oona: menestyminen tanssin opinnoissa
Gustafsson Eevi: monipuoliset kieliopinnot
Häyrinen Siiri: monipuoliset kieliopinnot
Isomäki Karoliina: monipuoliset kieliopinnot sekä menestymi-
nen teatterin ja tanssin opinnoissa
Kristleifsdóttir Ronja: menestyminen median, kuvataiteen 
opinnoissa sekä vahva elokuvallinen ilmaisu
Kurkan Deria: menestyminen kirjallisen ilmaisun opinnoissa
Kutja Liina: monipuoliset kieliopinnot
Lavi Arttu: monipuolinen taiteellinen työ
Lehikoinen Emilia: monipuoliset kieliopinnot ja menestymi-
nen kuvataiteen opinnoissa
Leinvuo Venla: monipuoliset kieliopinnot ja menestyminen 
kuvataiteen opinnoissa
Lounasmaa Aino: menestyminen puheilmaisun opinnoissa
Marttio Annikki: monipuoliset kieliopinnot
Myllyaho Aarni: monipuoliset kieliopinnot
Ounaskari Pablo: monipuoliset kieliopinnot
Pulkkinen Venla: menestyminen teatterin opinnoissa
Pösö Livi: menestyminen tanssin opinnoissa
Raussi Riina: menestyminen puheilmaisun opinnoissa
Reijonen Otso: monipuoliset kieliopinnot ja menestyminen 
musiikin opinnoissa
Rytivaara Vilhelmiina: menestyminen musiikin opinnoissa
Tolonen Selja: menestyminen kirjallisen ilmaisun opinnoissa
Siponen Otto: monipuoliset kieliopinnot
Walden Laura: monipuoliset kieliopinnot ja menestyminen 
valotekniikan opinnoissa

Kallion yhteiskoulun ystävät KYYRY ry on 
lahjoittanut stipendit seuraaville ylioppilaille:  
Bergman Jenni: sinnikäs työ opinnoissa menestymiseksi
Brotherus Amos: yhteishengen rakentaminen oppitunneilla
Byckling Eleonoora: sinnikäs työ opinnoissa menestymiseksi
Järvenpää Onerva: erinomainen teatterin lukiodiplomi
Kauppinen Anna: erinomainen median lukiodiplomi
Kauppinen Nitta: sinnikäs työ opinnoissa menestymiseksi
Koivisto Aada: sinnikäs työ opinnoissa menestymiseksi 
Leppänen Venla: yhteishengen luominen
Raussi Riina: monitaiteinen puheilmaisun ja kirjallisen ilmaisun 
lopputyö sekä tanssin lukiodiplomi
Reina Iida: menestyminen valokuvauksen opinnoissa ja yhtei-
sön kuvaajana
Tanskanen Vanamo: sinnikäs työ opinnoissa menestymiseksi
Tolonen Selja: sinnikäs työ opinnoissa menestymiseksi
 
Kirjamessut on lahjoittanut stipendin seuraaville 
ylioppilaille:  
Kurkan Deria: aktiivisuus KirjaKallion monissa hankkeissa
Kutja Liina: aktiivisuus KirjaKallion monissa hankkeissa
Raussi Riina: aktiivisuus KirjaKallion monissa hankkeissa
Vaulo Taika: poikkeuksellinen aktiivisuus ja vastuun kantami-
nen Kirjakallion monissa hankkeissa

Espanjan suurlähetystö on lahjoittanut kirjastipendin 
seuraaville ylioppilaille: 
Cubilla Emma: erinomainen menestys espanjan ylioppilaskir-
joituksissa
Ruha Hanna: erinomainen menestys espanjan ylioppilaskirjoi-
tuksissa

Klassillis-filologinen yhdistys r.y. on lahjoittanut 
kirjastipendin seuraavalle ylioppilaalle:
Saarikivi Lili: erinomainen menestys latinan ylioppilaskirjoi-
tuksissa
 
Pohjola-Norden on lahjoittanut kirjastipendin 
seuraavalle ylioppilaalle: 
Salminen Nella: menestys ruotsin kielen opinnoissa
 
Sverigekontakt i Finland rf, Schildts & Söderströms, 
Svenska Kulturfonden on lahjoittanut kirja palkinnot 
seuraaville ylioppilaille:
Alppi Emma: menestys ruotsin kielen opinnoissa
Lounasmaa Aino: menestys ruotsin kielen opinnoissa

Suomen ruotsinopettajat ry on lahjoittanut stipendin 
seuraaville ylioppilaille:
Kurkan Deria: hieno menestys ruotsin kirjoituskilpailussa
 
Biologian ja maantieteen opettajat ovat lahjoittaneet 
kirjastipendit erinomaisesta menestyksestä yo-kirjoituk-
sissa seuraaville ylioppilaille:
Alppi Emma: erinomainen menestys biologian ylioppilaskir-
joituksissa
Iho Kaisa: erinomainen menestys biologian ylioppilaskirjoi-
tuksissa
Tolonen Selja: erinomainen menestys maantieteen ylioppilas-
kirjoituksissa

Luonnontieteen opettajat ovat lahjoittaneet kirjastipen-
din osallistumisesta ilmastotyöhön seuraaville 
ylioppilaille:
Alppi Emma: rohkeasta ja rakentavasta osallistumisesta 
ilmastokurssille
Byckling Eleonoora: rohkeasta ja rakentavasta osallistumisesta 
ilmastokurssille
Jaskari Milja: rohkeasta ja rakentavasta osallistumisesta 
ilmastokurssille
Kurkan Deria: Kallion lukion ilmastosopimuksen laatimiseen 
osallistuminen
Rintamäki Aino: rohkeasta ja rakentavasta osallistumisesta 
ilmastokurssille

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu on lahjoittanut 
kirjastipendin seuraavalle ylioppilaalle:  
Vaulo Taika: monipuoliset teatterin opinnot 
 
Hakaniemen Lions ry on myöntänyt stipendin 
seuraavalle ylioppilaalle:
Lassila Tilda: työ yhteisöllisyyden hyväksi

Lidl Suomi on lahjoittanut stipendin seuraavalle 
ylioppilaalle:
Siponen Otto: menestys saksan opinnoissa

Kansainvälisen saksan kielidiplomin Deutsches Sprach-
diplomin (Stufe II) suorittivat seuraavat opiskelijat:
Kupiainen Essi
Kurola Ansa
Saraste Kerttu
 

 

 

  
Kallion kamariorkesteri vuonna 2021, Schottische 
Kerlou ja Maamme:
Aino Ahde (huilu), Aurora Ahokas (viulu), Elja Byckling 
(huilu), Eevi Gustafsson (viulu), Alma Järvi (kontrabas-
so), Aava Kaskimaa (viulu),  Kerttu Koivukoski (harmo-
nikka), Helmi Laine (huilu), Emmi Lehikoinen (kitara), Elli 
Liski (harppu), Tilma Pekonen (sello), Aapo Pikkarainen 
(baritonitorvi), Emma Porthan (basso), Otso Reijonen 
(saksofonit), Nella Salminen (alttoviulu), Elina Virtanen 
(sello) ja Laura Walden (harmonikka).
 
Kallion kamariorkesteri vuonna 2020, Gaudeamus:
Aino Ahde (huilu), Eevi Gustafsson (viulu), Sirkka Husu 
(trumpetti), Kerttu Koivukoski (harmonikka), Helmi Laine 
(huilu), Elli Liski (harppu), Tilma Pekonen (sello), Livi Pösö 
(viulu), Otso Reijonen (saksofoni), Hanna Ruha (viulu) ja 
Laura Walden (harmonikka).
 
Kallion kuoro vuonna 2019, Nuoruustango ja Suvivirsi:
Tomu Ala-Ojala, Isadora Brown, Jutta Elomaa, Dagmar 
Ilonoja, Aava Kaskimaa, Maria Kekkonen, Aliisa Kilpinen, 
Arttu Lavi, Venla Leppänen, Elli Liski, Alviina Maliniemi, 
Tilma Pekonen, Linus Peltonen, Emma Porthan, Otso Rei-
jonen, Nita Sirén, Anni Taipale, Veela Valtere, Yoldia van 
Gemert, Iris Wallgren ja Sini Wartiovaara.
 
Musiikin johto ja harjoittaminen: H. Kivimäki ja J. Tuomi-
nen. 

Salitekniikka: Alex Anttila, Eetu Fleminch, Antti Järvelä, 
Rebekka Kanerva, Anni-Roosa Mäki ja Emma Porthan. 

Valosuunnittelu ja -tekniikka: Arttu Lavi, Laura Walden ja 
Vilma Vantola.

Äänisuunnittelu: Tilma Pekonen

Saliääni: Alex Anttila, Eetu Fleminch, Anni-Roosa Mäki, 
Tilma Pekonen, Emma Porthan ja Onni Tanskanen.

Kamerat: Antti Järvelä, Rebekka Kanerva ja Aapo 
 Kivivuori. 

Tuotanto: 
Annemari Untamala, Sampo Harju, Hanna  Kivimäki, Mirva 
Mäkinen, Susanna Pasula, Kasperi Mäki- Reinikka, Vilma 
Vantola ja Ari Mäkinen.

Tekninen toteutus: 
Voup Oy

Jatkoa edelliseltä sivulta.
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Voisitko kirjoittaa Evasta tekstin vuosikertomuk-
seen? 
Voisin. Totta kai! Mikä kunnia! 
 “Opiskelijoiden ja kollegoiden rakastama 
ja arvostama kirjallisen ilmaisun lehtori Eva Havo 
jäi eläkkeelle Kallion lukiosta 1.12.2020. Eva aloitti 
Kalliossa 1.8.1991, ja loppu on kotimaisen kirjalli-
suuden historiaa.” 
 Ei kai tähän voi kirjoittaa ja loppu on 
kotimaisen kirjallisuuden historiaa? Vaikka onhan 
se! Eikö se siitä huolimatta kuulosta vähän liian 
pönöttävältä? 
 Tämä ei ole mikään ansioluettelo, jylhä 
muistelo tai historiikki. En tiedä, mikä tämän 
kirjoituksen tekstilaji on, enkä suoraan sanottuna 
kauheasti välitä.  
 Tässä ei ole kyse tekstilajista vaan Evasta. 
Väittäisin, että Evan kursseilla ei yleensä ollut kyse 
tekstilajista vaan kirjoittamisesta, lukemisesta ja 
opiskelijoista. 
 
Eva itse laski opettaneensa 684 kurssia,  
joista jokaisella on ollut keskimäärin 20 opiskeli-
jaa,  
joista jokainen on kirjoittanut keskimäärin 6 teks-
tiä kurssia kohden:  
“– – olen lukenut 82 080 tekstiä ja ajatellut niistä 
jokaista.” 
 
Näiden tekstien kirjoittajista on tullut kirjailijoita, 
toimittajia, käsikirjoittajia, oppikirjantekijöitä, kus-
tannustoimittajia, tutkijoita, viestinnän ammatti-
laisia ja muita ammattikirjoittajia  
mutta myös  
 muusikoita, opettajia, lääkäreitä, sairaan-
hoitajia, kuvataiteilijoita, näyttelijöitä, kansan-
edustajia, arkkitehtejä, viittomakielen tulkkeja, 
projektipäälliköitä, laitoshuoltajia ja varmasti 
ihan kaikenlaisia key account managereita ja vice 
president of marketingeja, joita kuvitella saattaa. 
 Kun on kyse Evasta, ei siis ole kyse 
ainoastaan kotimaisesta kirjallisuudesta. On kyse 
niistä useista tuhansista opiskelijoista, jotka vuo-
sien varrella osallistuivat Evan kursseille ja kokivat 
tulevansa nähdyiksi ja kuulluiksi. 
 

Minäkin olen yksi heistä. Istuin kirjallisen ilmai-
sun eli killin tunneilla vuosina 2003–2007. Eva 
otti meidät opiskelijat vakavasti mutta tunnelma 
luokkahuoneessa ei ollut vakava. Se oli pirskah-
televan innostunut: me kirjoitimme vimmalla, 
luimme vereslihalla ja keskustelimme hartaudella. 
Evalla oli taito saada meidät mieltämään itsemme 
osaksi laajempaa tekstien ja kirjoittajien yhteisöä: 
hän innosti meitä kirjoittamisen lisäksi myös luke-
maan, “tutustumaan kollegoidemme teksteihin”. 
 Minä luin ja kirjoitin ja luin, ja valmistuin 
lopulta itsekin opettajaksi. Vuonna 2020 sain 
mahdollisuuden toimia Evan sijaisen muutamilla 
kirjallisen ilmaisun kursseilla. Puhuimme pitkiä 
puheluita, joiden aikana kirjoitin muistiin tehtävä-
nantoja ja muita ohjeita.  
 Ymmärsin nopeasti, että kaikkein tär-
keintä Evalle oli, että pitäisin huolta opiskelijoista 
ja osaisin nähdä aina jotakin hyvää ja arvokasta 
heidän teksteissään. Sitä niissä toden totta aina 
onkin. 
 
Kun Eva jäi eläkkeelle, toimitin hänelle jouluka-
lenterin, johon oli kerätty hänelle osoitettuja tai 
hänestä kertovia tekstejä. Niitä kertyi lyhyessä 
ajassa valtava määrä, ja niiden kirjoittajat olivat 
entisiä ja nykyisiä opiskelijoita 1990-luvulta tähän 
päivään. 
 Tekstit on kirjoitettu Evalle, enkä aio niitä 
tässä yksityiskohtaisesti avata, mutta sen sanon, 
että tekstejä oikolukiessani saatoin vähän itkes-
kellä. Killin tunneilla on tavattu tulevia puolisoita, 
löydetty kutsumuksia, kipuiltu ja juhlittu nuoruut-
ta, uskallettu ensimmäisen kerran asettaa muiden 
katseiden arvioitavaksi jotain omaa ja ymmär-
retty, että ehkä sittenkin, sittenkin joku muukin 
tuntee tai ajattelee tästä asiasta juuri tällä samalla 
tavalla – ehkä en sittenkään ole yksin. 
 Aikamoinen elämäntyö. 
 
Mutta kuten sanottu, tämä ei ole mikään viralli-
nen muistelo tai historiikki! Toivon todella, että 
Eva nyt eläkkeelle jäätyään kirjoittaa itse oman 
muistelmateoksensa. Olisin kiinnostunut luke-
maan sen paitsi pedagogina myös hyvän kirjalli-
suuden, oivaltavien elämänohjeiden ja hersyvien 
anekdoottien ystävänä. 
 Vaikka alussa kielsin tältä tekstiltä kaiken-
laisen pönötyksen, aion nyt lopussa itse sortua 
tunteiluun ja huudahduksiin: Eva, kiitos kaikesta! 
Toivottavasti eläkepäiväsi ovat täynnä puutar-
hanhoitoa, aikaa lasten ja lapsenlasten kanssa ja 
tietenkin aivan erinomaisia kirjoja! 

Sankaritarinoita 
Eva Havosta

Maalaus: Ansa KurolaTeksti: Ina Mutikainen, kirjallisen ilmaisun 
sekä äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja  
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Ilmoitusasioita

Lukuvuoden 2021–2022 
lukukaudet, lomat ja 
jaksot
Syyslukukausi 11.8.2021–22.12.2021
Kevätlukukausi 10.1.2022–4.6.2022

Kesä
Kesän ylimääräinen koe on 10.6. klo 10.
Lukiosihteeri on vuosilomalla 21.6.–1.8.2021

Syysloma on viikolla 42 eli 18.10.2021–22.10.2021. 
Joululoma on 23.12.2021–9.1.2022.
Talviloma on viikolla 8 eli 21.2.2022–25.2.2022.

Jaksot 
I 11.08.2021–30.09.2021 
II 01.10.2021–30.11.2021 
III 01.12.2021–09.02.2022 
IV 10.02.2022–08.04.2022 
V 11.04.2022–04.06.2022

Uusi lukuvuosi alkaa torstaina 11.8.2021 vanhoilla 
opiskelijoilla klo 10.00, uusilla opiskelijoilla klo 12. 

Syksyn ensimmäinen ylimääräinen koe on 
torstaina 26.8. klo 16.30–19.30.
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 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.
 

Koulun perustaja 
Hanna Castrén 
avajaispuheessaan 
1.9.1902.

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

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.

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.

XIII   Kallion lukio siirtyi päärakennuksen pe-
ruskorjauksen ajaksi evakkoon Lehtikuusentielle, 
Laaksoon tammikuussa 2020.

Porthaninkadun koulu remontissa.
Kuva: Kasperi Mäki-Reinikka

Historiaa 

Lehtikuusentiellä. Kuva: Ukri Pulliainen

Syksyn 2021
ylioppilaskirjoitukset

ma 13.9. äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja 
 ruotsi), lukutaidon koe

ke 15.9. psykologia, filosofia, historia, fysiikka,  
 biologia

pe 17.9. vieras kieli, pitkä oppimäärä
 englanti
 ranska
 espanja
 saksa
 venäjä

ma 20.9. toinen kotimainen kieli, pitkä ja 
 keskipitkä oppimäärä

ti 21.9. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä

to 23.9. uskonto, elämänkatsomustieto, 
 yhteiskuntaoppi, kemia,
 maantiede, terveystieto

pe 24.9. äidinkieli ja kirjallisuus(suomi ja ruotsi),  
 kirjoitustaidon koe
 suomi/ruotsi toisena kielenä 
 ja kirjallisuus -koe

ma 27.9. vieras kieli, lyhyt oppimäärä
 englanti
 ranska
 espanja
 saksa
 venäjä
 italia
 portugali
 latina
 saame

ke 29.9. saamen äidinkieli ja kirjallisuus -koe
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