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Sibelius-lukion kulunut lukuvuosi on ollut perinteiseen tapaan menestyksekäs ja dynaaminen. Opiskelu musiikin 

ja tanssin erityistehtävälukiossa tarkoittaa sitä, että rakennuksemme tulvii hiveleviä säveliä, jotka nostavat meidät 

kaikki hetkeksi arjen yläpuolelle. Ilmaisuvoimaisten tanssijoidemme kinesteettinen taituruus näkyi venytyksinä 

käytävillä ja huikeina koreografioina vuoden mittaan nähdyissä esityksissä. 

Myös perinteisempien lukioaineiden opettajat ja opiskelijat ovat loistaneet kirkkaina tähtinä: syksyn 2018 

ylioppilaskirjoituksissa opiskelijamme Jenna Viro kirjoitti ainoana Suomessa täydet pisteet psykologiassa. Keväällä 

2019 uskonnon kirjoittanut Aino Martikainen puolestaan palkittiin valtakunnallisena valiovastaajana. 

Lukiomme teki aktiivista yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa kuluneen lukuvuoden aikana. Kamarikuoro 

esiintyi uuden keskustakirjasto Oodin avajaisissa yhdessä tanssijoiden kanssa, minkä lisäksi kamarikuoro lauloi 

Ateneumin 130-vuotisjuhlissa. Viulistimme saavuttivat huikean kolmoisvoiton Juhani Heinonen- viulukilpailussa: 

palkintosijoille ylsivät Rebecca Roozeman, Amanda Ernesaks ja Pippa Sieppala. Myös Venla Saavalainen soitti 

konserttofinaalissa. Kamarikuoro teki voittoisan matkan Italian Perugiaan toukokuussa: kuoro voitti Voices for 

Peace -kuorofestivaalilla nuorisokuorojen, kansanmusiikin ja hengellisen musiikin sarjat. Lisäksi kuoron 

taiteellinen johtaja Reijo Aittakumpu sai festivaalin kuoronjohtajapalkinnon. Perugian-kiertueella oli mukana 

myös lukiomme psykologian lehtori Minka Kallio, joka toimi kuoron 

psyykkisenä valmentajana. 

Sibelius-lukiossa arvostetaan hyvää henkeä, ja teemme parhaamme 

positiivisen ilmapiirin luomiseksi. Lukuvuoden alussa uudet ykköset 

otettiin vastaan traditioita kunnioittaen, ja vesisodan saattelemana he 

integroituivat osaksi laivamme henkilökuntaa. Koulukoiramme Woitto oli 

opiskelijoidemme rapsuteltavana ja vahvisti ryhmähenkeä omalta osaltaan. 

Opiskeluhuoltoryhmämme organisoi ensimmäisen vuositason opiskelijoille 

yhteisiä tapahtumia, joissa mietittiin, mistä hyvä yhteishenki rakentuu ja 

mitä jokainen voi tehdä sen vahvistamiseksi. Kouluterveyskyselyn myötä havahduimme siihen, miten harva 

nauttii kunnon aamupalan ja tarjosimme koko lukiolle yhteisen aamupuuron keväisenä keskiviikkoaamuna. 

Tulevalle lukuvuodelle on jo hyvinvointisuunnitelma valmiina. 

Opetushallitus antoi yhdelletoista suomalaiselle erityistehtävälukiolle mahdollisuuden toteuttaa kansallista 

kehittämistehtävää seitsemän vuoden ajan, syksystä 2018 alkaen. Sibelius-lukio sai musiikin kehittämistehtävän, 

jonka tavoitteena on jakaa musiikkipedagogista osaamista mahdollisimman laajasti eri lukioiden kesken sekä 

kehittää oppimateriaaleja yhteiseen käyttöön kaikkien lukioiden hyväksi. Kuluvan lukuvuoden aikana olemme 

tavanneet muita kehitystehtävän saaneiden lukioiden edustajia sekä suunnitelleet yhteistä toimintaa 

kehittämistehtävän puitteissa. 

Kevään 2019 ylioppilaskirjoitukset olivat yhteisöllinen voimannäyte. Juhlasalimme kalustettiin uudestaan, 

kun kaikki aineet kirjoitettiin ensimmäistä kertaa sähköisesti ja saliin piti saada mahtumaan ennätysmäärä 

kokelaita. Äidinkielen yo-koepäivänä saliimme tuli 110 kirjoittajaa. Tieto- ja viestintätekninen tiimimme teki 
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”Olette harvinaisen 
upeita nuoria; 
maailma on teille 
avoin ja 
mahdollisuuksia 
täynnä.”
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erinomaista työtä yhdessä opettajien, muun henkilökunnan sekä Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 

tietoteknisten asiantuntijoiden kanssa. Kaikki kokeet alkoivat ajallaan ja sujuivat loppuun asti häiriöttä. Olemme 

iloisia siitä, että pystyimme tarjoamaan kokelaillemme erinomaiset puitteet tärkeän päättökokeen tekemiseen. 

Kiitos tästä koko henkilökunnalle. 

Keväällä saimme kommentoitavaksi Opetushallituksen uudet lukion opetussuunnitelman perusteet. 

Työstimme niitä Kampus3-lukioiden kanssa Vuosaaressa, jossa pohdimme, miten syksyllä 2021 käyttöön otettava 

opetussuunnitelma muuttaa toimintakulttuuriamme. Yhdessä Etu-Töölön lukion, Ressun lukion ja Vuosaaren 

lukion kanssa linjasimme, että uuden OPS:n ydintä on opiskelijoiden ja opettajien hyvinvoinnin tukeminen sekä 

ikkunoiden avaaminen korkeakouluihin, työelämään ja kansainvälisiin kontakteihin.  

Sibelius-lukion rehtori Hannu Rantala jäi virkavapaalle 26.11.2018, ja sain tilaisuuden kurkistaa 

naapurilukion kulissientakaiseen elämään. Olen äärettömän kiitollinen tästä mahdollisuudesta ja yhteisistä 

kuukausista. Sain tutustua häikäisevään Sibelius-lukioon, jonka henkilökunta on tinkimättömän ammattitoista ja 

intohimoista. Sain tehdä töitä huikeiden, taiturimaisten, sydämellisten ja eettisesti ajattelevien nuorten kanssa ja 

luottaa siihen, että muu henkilökunta huolehtii sitoutuneesti ruokailusta, kiinteistöstä, terveydenhuollosta ja 

hyvinvoinnista. Teidän kanssanne on ollut hienoa tehdä töitä, ja olen oppinut täällä paljon. Kesäkuun kolmas 

päivä laiva saa oman kipparinsa, Hannun, takaisin ja minä siirryn kotipesääni, Etu-Töölön lukioon. Mukavaa 

tietää, että yhteistyö jatkuu Kampus 3:n puitteissa jatkossakin. 

Kesäkuun ensimmäisenä päivänä 115 ylioppilasta saa painaa hohtavan valkolakin päähänsä juhlallisissa 

puitteissa, Finlandia-talossa. Samalla vietämme Sibelius-lukion kevätjuhlaa. Onnittelen lämpimästi uusia 

ylioppilaita. Arvostan tekemäänne määrätietoista työtä, jossa heijastuu filosofi Baruch Spinozan ajatus siitä, miten 

”kaikki erinomainen on yhtä vaikeata kuin harvinaistakin”. Olette suorittaneet ylioppilastutkinnon erinomaisesti 

ja samalla yhdistäneet korkeatasoisen taiteen osaksi opintojanne. Olette harvinaisen upeita nuoria; maailma on 

teille avoin ja mahdollisuuksia täynnä. 

Aaro Hellaakosken sanoin kiitän teitä yhteisistä hetkistä ja toivotan onnellista kesää ja kaikkea hyvää myös 

jatkossa. 

Laulu  

Tuulen tuoksua poutasäillä 
aallon juoksua tähkäpäillä, 

sävel vaihtuva ilmojen, 
varjo vaihtuva perhosen. 

Monta ihmettä suvikuussa! 
Unen vihmettä maassa, puussa. 

Ole huulien huoku vain, 
laulu tuulien nauravain  

 
– Aaro Hellaakoski, 1943 

Marja Honkaheimo 

vs. rehtori, Sibelius-lukio  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Opettajat 2018–
2019
Aho Maiju, matematiikka, elämänkatsomustieto  
Aittakumpu Reijo, musiikki  
Arola Mirka, musiikki, RO 17C  
Einola Tiina, liikunta  
Gustafsson Petra, ruotsi  
Haussila Marjut, musiikki  
Havola Linda, matematiikka  
Hosseini Silvia, äidinkieli ja kirjallisuus 
Hällfors Anne, erityisopetus 
Ikonen Jaana, englanti 
Juntunen Minna, opinto-ohjaus 

Jurvanen Juulia, kuvataide 
Juvonen Pekka, musiikki, RO 16D  
Kajanus Johanna, tanssi, RO 17A  
Kallio Minka, psykologia, RO 18B 
Karvinen Tiina, italia, ranska  
Kaunisto Jorma, venäjä  
Koistinen Matti, opinto-ohjaus 
Koponen Jami, äidinkieli ja kirjallisuus, RO 16B 
Kotakallio Juho, historia, yhteiskuntaoppi, RO 18C  
Krook Arja, äidinkieli ja kirjallisuus 
Kulhua Tuula, musiikki  
Kyttälä Ville, musiikki, RO 18E  
Lamminmäki Juhani, musiikki, sinfoniaorkesteri 

Martikainen Taika, äidinkieli ja kirjallisuus 
Mattila Päivi, biologia, maantiede, terveystieto, RO 15A  
Mela Marjo, äidinkieli ja kirjallisuus, historia, yh, S2, viro,            
   RO 17D  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Lehtorit Sorsa, Kallio, Aittakumpu ja Suonperä pohtivat kansallisen koulutustason nostamista Italian 
Perugiassa. Mietinnässä maisemallisuuden ja kuorolaulun moduulien muodostama opintojakso. 
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Muukka-Marjovuo Alma, kuvataide, musiikki, RO 16C  
Nordberg Leena, tanssi, RO 16A, 18A  
Nummela Päivi, apulaisrehtori, musiikki  
Nyyssönen Seppo, uskonto, filosofia  
Ollikainen Janette, fysiikka  
Pipatti Ulla, opinto-ohjaus 
Purhonen Aino, tanssi 
Raiskinmäki Outi, uskonto, filosofia, RO 17B 
Ruisla Juha, matematiikka, RO 16E  
Salo Anne, matematiikka  
Salo Juha, englanti, ruotsi, RO 18D 
Sorsa Hannu, musiikki  
Suonperä Susanna, saksa, ruotsi, RO 17E  
Särkiniemi Jan, liikunta  
Tuomela Hanna, musiikki 
Vihervalli Katariina, englanti 
Virpi Anja, saksa, ruotsi  
Vääränen Päivi, maantiede, kemia 

Rehtori  

Hannu Rantala / Marja Honkaheimo 

Apulaisrehtori  

Juha Ruisla 

Musiikin apulaisrehtori  

Päivi Nummela 

Koulusihteeri  

Heidi Rissanen 

Opiskeluterveydenhoitaja  

Pia-Veera Kivelä 

Psykologi  

Julia Viitanen / Sara Lamberg 

Koulukuraattori  

Katri Laaninen 

Kouluisäntä  

Juha Korhonen  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JOHTOKUNTA 2017–2020  
(suluissa henkilökohtainen varajäsen) 

Huoltajat 
Tatu Johansson, puheenjohtaja (Aarre Joutsenvirta) 

Katariina Nurminen, varapuheenjohtaja (Sinikka Kontio) 

Mika Ahorinta (Heini Eklund) 

Hanna Mäki-Hallila (Esko Salervo) 

Sari Essyah (Maarit Kyllönen) 

Opettajat 
Juha Ruisla (Jami Koponen) 

Pekka Juvonen (Alma Muukka- Marjovuo) 

Rehtori  
Hannu Rantala, esittelijä, sihteeri  

Muu henkilökunta  
Pia-Veera Kivelä (Katri Laaninen) 

Opiskelijajäsenet 
Ville Poutiainen 

Jenna Viro 

JOHTORYHMÄ 2018–2019 

Hannu Rantala / Marja Honkaheimo 

Jaana Ikonen 

Minna Juntunen 

Jami Koponen 

Alma Muukka-Marjovuo  
Päivi Nummela 

Outi Raiskinmäki 

Juha Ruisla 
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Tutoreiden vuosi
Tutortoiminta on tänäkin vuonna saanut uusia aspekteja ja kasvattanut meitä ihania luikeroita ihmisinä. Olemme 

joutuneet monen myllerryksen keskelle, ja niiden myötä eksyneistä sieluistamme on muodostunut tiivis ryhmä, 

jota voimme kutsua tutoreiksi.  

Meidän vuotemme alkoi kylmässä kesäkuussa, jolloin uudet sibisläiset tulivat ottamaan ansaitut 

lukiopaikkansa vastaan. Päivystimme koulun pihalla kahden päivän ajan ja vilauttelimme iloisia hymyjämme 

uusille tulokkaille. Oli ilo ottaa ensimmäinen kontakti virallisiin, tuleviin kanssaopiskelijoihin ja nähdä 

huojentuneita ilmeitä uusien ykkösten kasvoilla.  

Paahtavan kuuma syksy toi viileitä tuulia tullessaan. Abit möykkäsivät, ykköset panikoivat, ja uusi 

apulaisrehtori pääsi näyttämään ovikoodaustaitojaan. Niin myös meidän – propellihattuisten rauhanturvaajien – 

työmme alkoi. Törmäsimme haasteisiin, joita emme olisi edes voineet ennakoida: yhdellä noviisilla sattui olemaan 

KAIKKI tarjolla olevat kurssit lukujärjestyksessään. Tutorpartio päätti yksimielisesti, että noviisi valmistuisi tätä 

vauhtia jo jouluna. 

Lukuvuoden ensimmäisenä perjantaina Märcä Taistelo part 3 sodittiin sibisläisten toisessa kodissa, 

Tervasaaressa. Ensimmäiset vahinkolaukaukset ammuttiin koulun seinien sisäpuolella. Veden suolainen tuoksu 

huumasi molemmat osapuolet jo ennen virallista yhteenottoa. Tutorpataljoonamme turvasi niin ykkösten kuin 

opettajienkin selustan villien abiturienttien 

käydessä päälle. Tappion kunniaksi osa 

tutoreista päätti pulahtaa mereen.  

Retki Mustasaareen päätti syksyn, ja 

paatin rantautuessa mannermaahan tutoreita 

odottivat uudet ja arvaamattomat seikkailut.  

Lumeton talvi mahdollisti avoimet 

ovet. Muutama eksynyt yhdeksäsluokkalainen 

hortoilikin tammikuun aamuina Sibelius-

lukion portaille. Avoimissa ovissa pääsimme 

esittelemään rakasta opinahjoamme 

halukkaille. Kaamosmasennus ja 

kirjoitusstressi oli pyyhkäissyt myös yli 

Sibelius-lukion, joten meillä tutoreilla oli 

kova työ pitää Sibis-hengen loistoa yllä. 

Annoimme kuitenkin tapahtumalle 

kaikkemme: sielumme, hymymme ja 

rahamme. Ilmeisesti onnistuimme, sillä 

tänäkin vuonna ihmisiä haki Sibelius-lukioon. 

Mahtavaa! 
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Tutoreita valmistautumassa Märcään Taisteloon. Kuva: Silvia 
Hosseini. 
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Avoimien ovien jälkeen tutoreilla oli enää yksi ja ehkäpä lukuvuoden tärkein tehtävä 

jäljellä: uusien tutoreiden valitseminen ja tutorperinteen jatkaminen. Voimme sanoa 

tämän olleen vuoden antoisin ja hauskin osuus. Oli upeaa nähdä, kuinka monesta 

ykkösestä paljastui uusia puolia hakemuksissa ja kuinka he pääsivät näyttämään 

osaamistaan haastatteluissa. Ennen jokaista haastattelua pahoiteltiin jo valmiiksi sitä, 

mitä tapahtuisi, ja kuulustelun jälkeinen hiljaisuus muuttui nopeasti nauruksi. Nyt on 

kuitenkin uusi ryhmä tutoreita muodostettu, ja heitä odottavat samat haasteet kuin 

meitä vuosi sitten.  

Tämä vuosi on osoittanut, kuinka suuri asema tutoreilla meidän koulussamme on. Tutorit ovat uusien 

tulokkaiden tuki, turva ja ennen kaikkea ryhmä, jonka mielipidettä kuunnellaan. Tutorin arvonimi pitää ansaita, ja 

olemme vakuuttuneita siitä, että uudet tutorit ovat tarpeeksi kyvykkäitä oikeudenmukaisuuden puolustamiseen ja 

viihtyisän ilmapiirin luomiseen tässä koulussa. 

Haluamme kiittää vielä Minna Juntusta, joka on uskollisesti luotsannut tutoreita koko vuoden ja pitänyt 

meidät ajan tasalla, milloin mistäkin. Suurin kiitos kuuluu kuitenkin meille ja meidän tutortovereillemme. On ollut 

kunnia palvella kanssanne. Haluamme tähän loppuun vielä lisätä lausahduksen, joka esiintyi erään tutorin 

hakemuksessa vuosi sitten ja kuvaa kulunutta vuotta mainiosti: mitä tyhmemmältä tuntuu, sitä paremmalta 

näyttää. 

Riikka Parjanen & Aleksanteri Lindh  
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Ykkösvuositason opiskelijoita 
ryhmäytymässä 
Mustasaaressa. Kuva: Minna 
Juntunen. 

”Annoimme 
tapahtumalle 
kaikkemme: 
sielumme, 
hymymme ja 
rahamme.”
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Koulukoira 
Woitto
Syksyllä 2018 psykologian luokkaan ilmestyi uusi, 

innokas ja valloittava työntekijä, koulukoira 

Woitto. Woitto on turvallisesti kiintynyt 

labraduudeli, joka jo yksivuotiaana läpäisi Koirat 

kasvatus- ja kuntoutustyössä ry:n 

soveltuvuuskokeen. Woitto työskentelee 

psykologian oppitunneilla, ja on työhönsä sisäisesti erittäin motivoitunut. 

Peruspersoonallisuudeltaan Woitto on avoin, rauhallinen ja oppivainen. Hän nauttii sosiaalisesta 

kanssakäymisestä ja sietää erilaista kosketusta eikä hauku. Ja ennen kaikkea Woitolla on rautaiset 

hermot ja hyvä stressinsietokyky. 

Koiralla on tutkitusti monia terveyttä edistäviä vaikutuksia. Niinpä Woiton läsnäolo ja silittely lisää 

oksitosiinin tuotantoa, alentaa kortisolitasoa ja verenpainetta, rentouttaa ja näin vähentää stressiä. Jo pelkkä 

koiran läsnäolokin luokassa rauhoittaa. Ja tällä kaikella on tietenkin myönteinen vaikutus oppimiseen ja muistiin. 

Lukio-opiskelu on vaativaa ja monille aika raskastakin. Koulukoiratoiminnan tavoitteena on paitsi 

oppimiseen liittyen lisätä tarkkaavaisuutta, keskittymiskykyä ja motivaatiota, myös vähentää stressiä ja lisätä 

koulupäivään ilon hetkiä. Kokonaisvaltaisesti tavoitteena on siis tukea nuorten psyykkistä hyvinvointia. 

Välituntisin kuka tahansa voi tulla rapsuttelemaan Woittoa. Oppituntien aikana opiskelijoilla on lupa 

hakeutua Woiton läheisyyteen, jos he tarvitsevat 

lisäannoksen keskittymiskykyä, motivaatiota tai 

rauhoittumista. Woitto on myös auttanut vähentämään 

esiintymis- ja koejännitystä ja jopa pystynyt rauhoittamaan 

paniikkihäiriökohtauksen saaneen opiskelijan. 

Niin opiskelijat kuin huoltajatkin ovat ottaneet 

Woiton myönteisesti vastaan. Tässä otteita opiskelijoiden 

palautteista: 

– Kun käy silittelemässä sitä, on mukava lähteä seuraavalle 

tunnille. 

– Woitto valloitti sydämeni! En muista milloin viimeksi keskityin 

ja työskentelin yhtä hyvin kuin tänään. 

– Woitto lisäsi energiaa ja siten keskittymistä. Ihan best day evör! 

– Ystäväni, jolla on masennus, on myös saanut apua, kun hän on 

tullut välitunneilla rapsuttelemaan Woittoa. 

– Olin esim. yhtenä päivänä todella ahdistunut, ja kun kuljin 
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Kuva: Minka Kallio. 

Kuva: 
Karoliina 
Rannasmaa. 
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hypärilläni psykologian luokan ohi Woitto katseli minua. Sen sijaan, 

että menin vessaan itkemään, jäin rapsuttelemaan Woittoa, joka 

rauhoitti. 

– Koulu ei olisi enää sama koulu ilman Woittoa. Jo olemassaolollaan 

koira on luonut kouluun tunnelman, jota ei pysty sanoin kuvailemaan. 

– Melkoinen zen-koira. 

– Tuntuu joskus, että hänellä on parempi tilannetaju kuin monilla 

ihmisillä. 

– Woitto hauskalla tavalla lisää yhteisöllisyyttä meidän opiskelijoiden 

keskuudessa, sillä sitä rapsuttaessa on luontevaa jutella vaikka 

tuntemattomammankin kanssa. 

Woitosta koulutetaan koiraa erilaisiin koira-avusteisiin 

toimintoihin. Se on koulumaailman lisäksi tehnyt käyntejä 

muun muassa vanhusten hoivakodissa. 

Lähtökohtaisesti Woitto rakastaa kaikkia. Hän opettaa meille 

taitavasti ja vaivattomasti tunnetaitoja, empaattisuutta ja 

pienemmästä, heikommasta välittämistä ja kaikkien elävien olentojen kunnioittamista. Opiskelijan ja 

Woiton kohtaaminen on aina koskettavaa katseltavaa. Molemminpuolinen lämpö, empatia ja 

kunnioitus. Katseet kohtaavat, Woitto kellistää selälleen, paljastaa vatsansa ja opiskelija alkaa 

rapsuttelemaan Woittoa. Kaikki maailmassa on hyvin. Tuossa hetkessä tunnen ja uskon, että maailmassa on vielä 

toivoa, rakkautta, hyväksyntää ja toinen toisemme 

vilpitöntä kunnioitusta. 

Rapsutuksen ja hellyyden 

lisäksi Woitto pitää totta kai 

myös musiikista ja tanssista. 

Lainaan Woiton elämää 

alusta asti läheltä seuranneen musiikin ammattilaisen 

sanoja: ”Pianolla soitetut jazzstandardit kiinnittivät 

Woiton huomion jo pentuna. Nykyään Woittoon 

vaikuttaa J. S. Bachin H-mollimessun kaksoisfuuga 

Confiteor-osassa, ja etenkin huomion saa cantus 

firmus, joka ensin kuullaan kvintti-imitaationa ja 

hieman myöhemmin tenorissa augmentoituneena.” 

Woitolla on yli 200 seuraajaa Instagramissa 

(@koulukoira_woitto), ja opiskelijamme Bella Kuhmonen on tehnyt hänestä myös hienon videon (https://

youtu.be/5cO6UkRJgpA). Tervetuloa tutustumaan koulukoira Woittoon! 

Minka Kallio 
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Kuva: 
Minka 
Kallio. 

”Melkoinen 
zen-koira.”

Opiskelija Nelli Lehikoisen piirros Woitosta. 

https://youtu.be/5cO6UkRJgpA%22%20%5Ct%20%22_blank
https://youtu.be/5cO6UkRJgpA%22%20%5Ct%20%22_blank
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Kestävä kehitys Sibelius-lukiossa
Sibelius-lukio on Vihreä lippu -sertifioitu lukio. Keväällä 2018 saimme tietää, että meidät siirrettiin Kestävälle 

Vihreä lippu -tasolle tunnustukseksi korkeatasoisesta ja pitkäjänteisestä ympäristötyöstä. Vihreä lippu 

-toimikunnan mukaan ympäristökasvatus ja ympäristön huomioiminen arjen käytännöissä ja valinnoissa ovat 

muodostuneet kiinteäksi ja pysyväksi osaksi koulumme toimintaa. Annamme myönteisen mallin myös muille 

toimijoille – voimme olla ylpeitä saavutuksestamme! 

Kestävä kehitys näkyy etenkin koulumme ympäristötiimin toiminnassa. Syksyn ympäristötapahtumassa 

painettiin kangaskasseja, myytiin vegeherkkuja ja 

silitettiin mehiläisvahakankaita musiikkiesitysten 

säestämänä. Sinisessä aulassa kävi kova kuhina. 

Tapahtumassa saaduilla tuotoilla ympäristötiimi 

äänesti kohteesta, johon saadut tuotot 

sijoitetaan. Opiskelijat päätyivät hankkimaan 

Sibelius-lukiolle muun muassa palan ikimetsää 

tavoitteenaan hiilinielujen ja luonnon 

monimuotoisuuden turvaaminen. 

Kouluarjessa ympäristötiimi on näkynyt 

monella tavalla. Kertakäyttöisten kahvikuppien 

välttämiseksi hankittiin yhteiseen käyttöön 

uudelleen käytettäviä kahvikuppeja B-aulaan. 

Toukokuussa ympäristötiimi järjesti taas kirppistapahtuman. Tarkoituksena oli tehdä 

kierrättämisestä kiireisille opiskelijoille mahdollisimman helppoa ja kivaa. 
!9

Ympäristötiimiläisiä 
suunnittelutyössä.  
Kuva: Outi Raiskinmäki. 

Toukokuun kirpputori. 
Kuva: Outi 
Raiskinmäki. 
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Tänä lukuvuonna ympäristötiimi on kehittänyt toimintaansa ja viestintäänsä valitsemalla puheenjohtajan, luomalla 

tiimille oman Instagram-tilin ja kokoontumalla paljon aikaisempia vuosia säännöllisemmin. Opiskelijajäsenet 

kertoivat oppineensa tänä vuonna erityisesti organisoimista, vastuunottoa ja 

englanniksi kommunikointia. 

Kestävän kehityksen aihepiiri on näkynyt myös opetuksessa. Viime vuonna 

alkanut kestävän kehityksen yliopistoyhteistyö jatkui. Tänä vuonna helsinkiläisiä 

lukioita oli mukana useita, ja yhteistyö laajeni myös Espooseen, lieneekö uuden 

metrolinjan vaikutuksia? 

Sibelius-lukion ohjaavat opettajat olivat 

Outi Raiskinmäki ja Alma Muukka-Marjovuo. 

Yliopistolta koordinaattorina toimi biologi 

Leena Helenius. Opiskelijatiimit valitsivat 

kurssilla käsiteltävät kestävän kehityksen 

teemat ja tavat käsitellä aiheita. Tiimejä 

rohkaistiin käyttämään ohjaavien opettajien 

lisäksi asiantuntija-apua. Yksi ryhmistä 

osallistui esimerkiksi WWF:n ruokahävikkiä 

käsitelleeseen koulutukseen. 

Helsingin yliopiston Minervatorilla 

järjestetyssä loppugaalassa Leena Helenius ja 

esityksiä kommentoineet kestävän kehityksen 

asiantuntijat ihastelivat nuorten osaamista ja totesivat opettajien luotsanneen opiskelijoita ylittämään perinteisen 

oppimisen ja opetuksen rajoja. Kurssit olivatkin hyvin oppilaslähtöisiä. Kestävä kehitys -aihepiiri jatkui myös 

Sibelius-lukiossa järjestetyllä taiteidenvälisellä Taide ja vaikuttaminen -kurssilla. 

Outi Raiskinmäki & Alma Muukka-Marjovuo 

Tanssijat Oodin avajaisissa
Helsingin keskustakirjasto Oodin avajaisia juhlittiin itsenäisyyspäivän aattona 5. joulukuuta 2018. Avajaisissa 

esiintyi sibisläisiä monelta rintamalta: uusia ja vanhoja, tanssijoita ja muusikoita. Yksi huikean hieno osa 

avajaisjuhlallisuuksia oli koreografi Hanna Brotheruksen teos Oodi metsälle. Teoksen ydinteemoina olivat 

siementen kasvu taimiksi, puiden taival paperiksi ja kirjoiksi sekä ihmisen ja luonnon välinen vuorovaikutus. 

Oodi metsälle eteni ulkolavalta Oodin kolmeen kerrokseen kuvastaen sivistyksen ja lukutaidon syntyä. 

Teoksessa nähtiin yhteensä 207 esiintyjää: mukana oli ammattitanssijoita, ikäihmisiä eri puolilta Helsinkiä, 

oppilaita Kaisaniemen alakoulusta, Kallion lukiosta ja Sibelius-lukiosta sekä Reijo Aittakummun johtama Sibelius-

lukion kamarikuoro. Musiikin sävellyksestä vastasi Johannes Brotherus. Ulkolavalla esiintyivät tanssija Jack 

Johansson, Sibelius-lukion tanssijat sekä Sibiksen tanssilinjalta kaksi vuotta sitten valmistunut Ilmo Simonsen. 

!10

Kestävä kehitys -kurssin 
aloitustilaisuus pidettiin 
Helsingin yliopiston 
Minervatorilla. Post it 
-laput viuhuivat, kun 
mietittiin kestävää 
tulevaisuutta. Kuva: Alma 
Muukka-Marjovuo. 
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Sibelius-lukion kolmannen vuositason 

tanssijat esittivät työläisiä hyvin 

vakuuttavasti ja taitavasti. Yleisö oli 

hyvin vaikuttunut, ja monet tulivat 

katsomaan teoksen uudestaan 

myöhemmin. Opiskelijoistamme 

välittyi vahva kehollinen ilmaisu. Koreografiaa harjoiteltiin Leena 

Nordbergin Tanssiproduktio 3 -kurssilla. 

Toisen vuositason tanssijat muuttuivat linnuiksi ja 

liihottelivat presidentin puheen jälkeen ulkona ja sisällä yhdessä 

ikäihmisten ja kamarikuoromme kanssa. Ikäihmiset kuvastivat 

paperia, joksi puu on muuttunut. Teos oli hyvin koskettava ja 

merkityksellinen monella tasolla. Tanssijat harjoittelivat 

lintuteosta Leenan ohjaamana tanssin erikoiskurssilla. 

Avajaiset huipentuivat loppuoodiin ulkona, jossa kaikki 

teoksen esiintyjät kokoontuivat samalla lavalle yhdessä vuoden 

sibikseksikin valitun Kimmo Pohjosen kanssa. Oodi sai 

arvoisensa avajaiset, ja sibisläiset ottivat tilan kirjaimellisesti 

haltuun! Tanssitaiteilija Merce Cunninghamin mukaan tanssija 

määrittää ympärillään olevan tilan, ja näin todella tanssijamme 

avajaisissa tekivät, vahvasti ja määrätietoisesti. 

Johanna Kajanus 
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”Tanssija 
määrittää 
ympärillään 
olevan tilan.”

Kuvat: Johanna Kajanus. 
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Tanssiabien matka Tukholmaan
Sibelius-lukion tanssilinjan abiturientit ovat 

jo kymmenen vuoden ajan tehneet 

vierailun Tukholmassa sijaitsevaan tanssi- 

ja musiikkilukioon Södra Latins 

Gymnasiumiin. Tänä lukuvuonna matka 

järjestettiin 8–11. lokakuuta, ja matkalle 

lähti tanssijoiden lisäksi myös viisi 

sibeliuslukiolaista jazzmuusikkoa. 

Opettajina reissulla oli mukana Leena 

Nordberg, Kaisa Hahl ja Ville Kyttälä. 

Ohjelmassa oli yhteisten jazz-, nyky- 

ja balettituntien lisäksi myös The Walk 

-teoksen työstämistä. Improvisaatioon 

perustuvan teoksen ohjasivat Kaisa ja Ville, ja esiintyjinä toimivat kaikki matkalla mukana olleet Sibiksen tanssijat 

ja muusikot sekä Södra Latins Gymnasiumin kolmannen vuositason tanssin opiskelijat. Teos esitettiin 

keskiviikkona 10. lokakuuta Kungliga Svenska ballettskolanin näyttämöllä Södermalmilla. 

Södra Latins Gymnasiumin opiskelijat tekivät vastavierailun Sibelius-lukioon 28.–30. marraskuuta. 

Ohjelmassa oli muun muassa The Walk -teoksen esitykset koulumme juhlasalissa sekä vierailu Amos Rex-

museoon ja Helsingin kaupunginteatterin tanssiryhmän esitykseen. 

Leena Nordberg 
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Yhteistyö Södra Latins 
Gymnasiumin kanssa oli 
jälleen kerran todella 
antoisaa ja avartavaa, ja se 
jatkuu jälleen ensi 
lokakuussa! Kuvat: Leena 
Nordberg.
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Sibelius-lukion sinfoniaorkesterin 
solistikonsertti
Sinfiksellä oli solistikonsertti tiistaina 30. lokakuuta. Solistit oli valittu pääsykokeilla opiskelijoiden joukosta, ja 

konsertissa solisteina esiintyivät Hilda Kunnola, harppu; Jussi Uuksulainen, klarinetti; Elsa Tapani, sopraano; 

Jemina Manssila, huilu; Lotus Amin Tinat, viulu; Katarina Katris, piano sekä Okko Tuura, sello. 

Okko Tuuran sellokonserton johti opiskelija Ross Collins, muuten 

kapellimestarina toimi tuttuun tapaan Juhani Lamminmäki. Solistikonsertti 

antoi nuorille lahjakkuuksille loistavan tilaisuuden kokea, millaista on soittaa 

täysmittaisen sinfoniaorkesterin kanssa. Solisti tuo myös orkesterille tiettyä 

haastetta, sillä kapellimestarin 

lisäksi myös solistia pitää kuunnella ja seurata. 

Stemmojen harjoittelu alkoi syyskuussa stemmiksillä, ja 

lokakuun lopussa koko orkesteri kokoontui tutti-harjoituksiin 

soittamaan yhdessä. Kaiken kaikkiaan koko orkesterilla oli vain neljät 

yhteisharjoitukset ennen konserttia. Vaativa ohjelmisto saatiin 

kuntoon Lamminmäen johdolla tiukassa aikataulussa. 

Kaikki solistit pääsivät esiintymään kaksi kertaa, ensin 

solistikonsertissa ja myöhemmin joko koululaiskonsertissa 6. tai maratonkonsertissa 9. marraskuuta. 

Tunnelma ennen konserttia oli jännittynyt: Onko soitin vireessä? Entä jos vire laskee? Entä jos 

kompastuu matkalla lavalle? Kukaan ei kuitenkaan kaatunut, vire ei laskenut, ja näin illasta tuli unohtumaton. 

Hyvää palautetta kuuli monista eri lähteistä ja kehuja sateli kaikille, mikä takasi sekä solisteille että orkesterille 

upean kokemuksen. 

Unna Nousiainen 
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Sinfiksen koululaiskonsertti 
pidettiin viikko solistikonsertin 
jälkeen. Kuva: Juha Salo.

”Onko soitin vireessä. 
Entä jos vire laskee? 
Entä jos kompastuu 
matkalla lavalle?”
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Sibeliuslukiolaiset 
Italiassa
Sibelius-lukio matkusti joulukuussa viikoksi Cremaan. Crema on pieni 

kaupunki Pohjois-Italiassa, Lombardian maakunnassa. 

Matkanjohtajana toimi opettaja Marjo Mela, ja mukaan lähtivät myös 

opettajat Anne Hällfors sekä Päivi Nummela. 

 Asuimme viikon isäntäperheissä. Perheissä saimme tutustua 

italialaiseen elämäntapaan. Isäntäperheiden vaihto-oppilaat olivat 

vastavuoroisesti Suomessa viime keväänä. Päivät kuluivat erilaisia 

retkiä tehdessä, mutta iltaisin meille jäi aikaa kaupungilla hengailuun 

vaihto-oppilaidemme kanssa. 

Saavuimme Italiaan maanantaina aamupäivällä. Ensimmäisenä päivänä vierailimme koulussa. Vaihto-

oppilaamme olivat järjestäneet meille pienen tervetuliaistapahtuman, jossa italialaiset näyttivät meille kuvia heidän 

kaupungistaan ja opettivat meille muutaman sanan italian kieltä. Sen jälkeen lähdimme kaupunkikierrokselle. 

Tutustuimme kauniiseen, täynnä värikkäitä pieniä 

kivitaloja olevaan Creman kaupunkiin. Kaupungissa 

on paljon pieniä tunnelmallisia sivukatuja, ja sen läpi 

menee keskuskatu. Keskellä kaupunkia on jouluvaloin 

koristeltu aukio ja Creman katedraali. 

Ensimmäisenä kokonaisena päivänä lähdimme 

aamulla kohti Venetsiaa. Matkustimme saarelle 

lautalla. Venetsiassa vietimme koko päivän katsellen 

klassisen kauniita taloja ja kanaaleja. Istuimme 

venetsialaisen kahvilan terassilla cappuccinojen 

kanssa nauttien kauniin aurinkoisesta päivästä. Pyhän 

Markuksen aukiolla ihastelimme upeita palatseja ja 

kanaaleissa ohi lipuvia gondoleja. 

Keskiviikkona matkustimme noin 40 

kilometrin päässä Cremasta sijaitsevaan kaupunkiin, 

Cremonaan. Cremonassa vierailimme ensin 

viulumuseossa ja lopuksi pääsimme tutustumaan 

viuluntekijän pajaan. Viuluntekijän pajassa pari 

opiskelijaa pääsi soittamaan juuri rakennettua viulua. 

Seuraavana päivänä suuntasimme kohti 

Pohjois-Italiassa sijaitsevaa sateisen sumuista 

Comojärveä. Comojärveltä matkustimme bussilla 
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Näkymä Venetsiassa. Kuvat: Senja Suvikorpi.



Sibelius-lukion vuosikertomus 2018–2019

Sveitsin puolelle, Luganoon. Luganossa vietimme useita tunteja 

kierrellen ja katsellen kaunista vuorten sylissä olevaa kaupunkia. 

Perjantaina matkustimme päiväksi Milanoon, jossa vierailimme 

korinttilaistyylisten pylväiden koristamassa La Scalan taidemuseossa. 

Erityisesti mieleeni jäi valtava punaisen ja kultaisen sävyillä koristeltu 

La Scalan teatterisali, joka on varmasti ainakin kaksi kertaa suurempi 

kuin Helsingin Kansallisteatterin suuri näyttämö. 

Viimeisen päivän vietimme 

yhdessä vaihto-

oppilasperheidemme kanssa. 

Kiertelimme viimeistä kertaa 

ympäri Cremaa. Sunnuntaina 

lähdimme aikaisin aamulla 

haikeuden sekaisten 

tunteiden saattelemana takaisin kohti Suomea. 

Matkamme Italiaan oli onnistunut sekä kaikin puolin hyvä ja avartava kokemus. Saimme tutustua 

vaihtariemme lisäksi muihin ystävyyskoulumme oppilaisiin, uusiin kaupunkeihin ja italialaiseen kulttuuriin. 

Pääsimme näkemään Pohjois-Italiaa monipuolisesti. Matka oli täynnä uusia nähtävyyksiä ja ennen kaikkea uusia 

ystäviä ja yhdessäoloa. 

Senja Suvikorpi  

Joulu-
potpuri
”Saammeko tulla laulamaan ja 

soittamaan ja tanssimaan?” Näillä 

sanoilla alkoi Sibelius-lukion 

joulushow, tulevien tähtien show. 

Legendaarisesta jouluspektaakkelista 

välittyivät tunteet liikutuksesta 

riemuun sekä ällistykseen. Esityksestä 

nauttivat niin esiintyjät kuin yleisökin. 

Tunnelma oli käsinkosketeltava. 

Esityksistä ei kukaan lähtenyt ilman aimo annosta joulumieltä. Harva kuitenkaan tuli ajatelleeksi, että spektaakkeli 

oli toteutettu täysin opiskelijoiden voimin, lukuun ottamatta valomestareidemme Juho Saukon ja Sami Juutilaisen 

työpanosta. 
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”Matkamme oli 
onnistunut sekä 
kaikin puolin hyvä ja 
avartava kokemus.”

Viulumuseossa. Kuva: Senja Suvikorpi.
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Aloimme harjoitella show:ta noin kaksi kuukautta ennen lähtökonserttiamme. Yli tunnin pituisen show:n 

valmistaminen ei tapahtunut hetkessä. Jokainen joutui tekemään suuren työn, jotta saimme show:n esitysvalmiiksi. 

Aikataulumme oli hyvin kiireinen ja opettelemista oli paljon. Saimme kaiken valmiiksi ajallaan ja ehdimme esiintyä 

joulukadun avajaisissa ennen unplugged-lähtökonserttiamme. Olimme virittäytyneet joulutunnelmaan kaksi 

kuukautta ja viimein koitti kiertueelle lähtö. 

Aikaisin itsenäisyyspäivän aamuna alkoi joulushow:n pitkään odotettu kiertue. Yli 50 lahjakasta nuorta 

laulajaa, soittajaa, tanssijaa sekä kuvaajaa aloitti tämän vuoden joulukoetuksen. 

Tunnelmat aamulla olivat hieman utuiset, mutta päivän mittaan pääsimme mukaan 

kiertuetunnelmaan. Ensimmäinen show Lempäälän Ideaparkissa oli hyvä aloitus 

kiertueellemme. Samalla pääsimme tutustumaan ensimmäistä, muttei suinkaan 

viimeistä kertaa roudauksen saloihin. Rakennettuamme seuraavan päivän show:n 

lavan pääsimme nukkumaan. Yö oli ensimmäinen ja viimeinen yömme oikeissa 

sängyissä kiertueen aikana. Loput kiertueen öistä nukuimme omien ilmapatjojen 

sekä makuualustojen hellässä syleilyssä. 

Askeettiset olosuhteet kiertueella vaativat luovia ratkaisuja, ja niitä meillä riitti. Kiertueella ateriaratkaisut ja 

nukkumapaikat olivat hyvin kekseliäitä. Niin myös roudausmetodimme. Joku voisi ajatella, että yömyöhään 

roudaaminen olisi liian raskasta, ellei jopa epämiellyttävää. Tämä ei kuitenkaan pätenyt kiertueellamme. Mitä 

väsyneempiä olimme, sitä parempia olivat myös jutut. Huumorimme oli lähes yhtä loisteliasta kuin esityksemme – 
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”Mestarimme 
Sorsan hymy ei 
hyytynyt 
vaikeissakaan 
tilanteissa.”

Kuvat: 
Robin 
Vuorinen & 
Adel 
Mekhane.
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ainakin omasta mielestämme. Lisäksi trussinostureiden yhdessä siirtäminen keskiyöllä lähentää enemmän kuin 

kuvitella saattaa. 

Vaikka jokainen show säteili intoa, energiaa ja ammattitaitoa, olimme me ennen ja jälkeen esityksen 

kaukana loisteliaasta. Vaikka hauskaa olikin, ottivat yölliset roudaukset, lähes mitätön unen määrä ja jatkuva äänen 

rasitus veronsa 

jokaiselta. Selvisimme 

kuitenkin vaikeuksien 

kautta voittoon joka 

päivä hyvällä asenteella, 

kofeiinilla, lääke-

cocktaileilla sekä 

pienellä ehostuksella. 

Saimme helpotusta raskaaseen kiertueeseemme 

myös ulkoisilta tahoilta, jotka järjestivät meille 

kylpylähetken Peurungan kylpylässä 

esityksemme jälkeen. Mestarimme Sorsan hymy 

ei hyytynyt vaikeissakaan tilanteissa. Ei edes 

konfetinpoistokepin jäädessä jumiin Laitilan urheilusalin kattoon. 

Parasta kiertueessa oli uskomattoman hyvä yhteishenki, joka vallitsi koko kiertueen ajan ja sen jälkeenkin. 

Kiertueella meistä muodostui ikään kuin perhe. Kaikki tsemppasivat toisiaan ja kantoivat oman kortensa kekoon 

yhteisen hyvän vuoksi. Tämän yhdessä tekemisen riemuntunteen saimme varmasti välitettyä yleisöllekin. Potpuri 

ei ole vain hyviä sovituksia, lahjakkaita nuoria, kovaa työtä ja näyttäviä esityksiä, vaan yhdessä tekemistä ja 

tuntemista. 

Mitä potpurista loppujen lopuksi jäi käteen? Konfettia taskuihin ja soitinkoteloihin, kyky nukkua lähes 

missä vain, hyviä kuvia, 

uudenlaista joulumieltä, 

haikeutta, 

korvaamattomia 

muistoja ja paljon 

rakkautta. Juho, kädet 

ilmaan! 

Joni Taskinen 
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”Kiertueella 
meistä 
muodostui 
ikään kuin 
perhe.”

Kuvat: Robin Vuorinen & 
Adel Mekhane.
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Alumnien 
aamupäivä 
ja tieteiden 
iltapäivä
Sibelius-lukiosta valmistuneet 

alumnit olivat jälleen kertomassa 

nykyisille opiskelijoille opiskelu- ja 

uratarinoitaan torstaina 10. 

tammikuuta. Aamupäivän aikana 

saimme kuulla mielenkiintoisia 

esittelyjä eri aloilta. 

Oikeustieteestä kertoi Matias 

Tamlander, leipuri-kondiittori opinnoista Minttu Viljaharju, sairaanhoitajaopinnoista Priska Knuutinen, ruotsin 

kielen opiskelusta Ester Sundström, valtiotieteistä Kreeta Koskijoki, tanssitaiteesta Jyrki Kasper, biologiasta 

Valtteri Lehto, lääketieteestä Katja Kangas, graafisesta suunnittelusta Akseli Manner sekä sisustussuunnittelusta 

Aino Heinäsuo. Suuret kiitokset ihanille alumneille, ette arvaakaan, miten tärkeä panoksenne oli! 

Tieteiden päivää vietiin iltapäivällä, ja professori Olli Capen luennoi syöpähoitojen uusista tuulista ja 

dosentti Jukka U. Palo Suomalaisten genetiikasta. Luennoitsijat olivat varsin mukaansatempaavia ja saivat yleisön 

mukaansa. Myös koulun ulkopuolisia kuuntelijoita oli paljon. Tuttuun tapaan koulun lauluopiskelijat esiintyivät. 

Kiitos Tanjalle ja Susannalle 

upeista esityksistä! 

Minna Juntunen 
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Sibelius-lukion alumni Matias Tamlander kertoo oikeustieteen opinnoistaan. 
Kuvat: Minna Juntunen.

Alumnit pääsivät 
kahvittelemaan 
opettajainhuoneeseen.
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Tanssilinjalaiset Educa-messuilla
Sibelius-lukion tanssilinja oli esittäytymässä Educa-

messuilla, jotka järjestettiin Helsingin 

messukeskuksessa 25–26. tammikuuta. 

Tanssiopettaja Johanna Kajanus kertoi lyhyesti 

tanssinopiskelussa Sibelius-lukiossa, ja Katarina piti 

erittäin vakuuttavan puheen, jossa hän kertoi 

tanssitaiteen lukiodiplomityöstään, opiskelusta 

tanssilinjalla ja siitä, kuinka tanssitaiteella voidaan 

vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan. 

Keskiössä olivat tanssitaiteen lukiodiplomit, 

ja esitimme Katarina Laurénin diplomityön 

Viimeinen kuulutus sekä Melanie Rosen teoksen 

Mielen rajoilla. Tanssijoina teoksissa nähtiin Heta 

Hurme, Aino Kannas, Klaara Kolehmainen ja Elli 

Virtanen. Yleisö oli hyvin vaikuttunut esityksistä. 

Lauantaina Educa-messuilla teemana oli 

aivot. Esityksemme tuki hyvin viimeaikaisia 

tutkimustuloksia tanssin positiivisesta vaikutuksesta 

aivoihin. Keskusteluun nousi myös lukiodiplomien 

nostaminen viidenneksi aineeksi osaksi 

ylioppilaskirjoituksia. 

Johanna Kajanus 

Tanssin 
lukiodiplomit
Tanssin lukiodiplomin suorittaminen edellyttää opiskelijalta pitkäjänteistä sitoutumista tanssin opiskeluun sekä 

vastuun ottamista omasta oppimisesta ja taiteellisesta kehityksestä. Oppimisprosessin läpikäyminen auttaa 

opiskelijaa jatkamaan tanssin opiskelua ammatillisesti tai antaa uusia ulottuvuuksia tanssista nauttimiseen 

harrastuksena. 

Tanssitaiteen lukiodiplomi on ylioppilaskoetta vastaava kypsyysnäyte tanssitaiteessa. Se koostuu 

tutkielmasta ja tanssillisesta tehtävästä. Tänä vuonna tutkielmissa pohdittiin muun muassa tanssijan ja peilin 

välistä suhdetta, valon vaikutusta tanssiteoksiin ja tanssin ja yhteiskunnan vuoropuhelua. 
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Kuva: Johanna Kajanus.
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Tanssidiplominäytökset pidettiin Malmitalolla 18. tammikuuta. Illan aikana nähdään nähtiin 14 

tanssiteosta, joiden koreografeina olivat Phet Haanpää, Kaisla Haapala, Nea Hoffström, Anne Porkka, Linnea 

Karsikas, Siiri Nurmela, Anna Skibjuk, Johan Högsten, Isabella Mansnerus, Kia Äikäs, Melanie Rose, Arina 

Laubert, Katariina Lauren sekä Ainu Kyrönseppä. 

Leena Nordberg 

Musiikin lukiodiplomit

Opetussuunnitelman mukaisesti musiikin lukiodiplomin tavoitteena on, että opiskelija antaa lukioaikanaan näytön 

musiikillisesta erityisosaamisestaan ja erityisestä harrastuneisuudestaan musiikissa. Musiikin lukiodiplomin 

suorittamisella opiskelija osoittaa musiikillista osaamistaan ja harrastuneisuuttaan valmistamalla musiikin 
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Kuva: 
Kaisa 
Hahl.

Musiikin 
lukiodiplomien 
käsiohjelmia.
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taidollista ja tiedollista hallintaa osoittavan projektin tai kokoamalla näytesalkun lukioaikaisista 

musiikkiopinnoistaan ja toiminnastaan. 

Musiikin lukiodiplomikonserteissa tammikuun 18., 22. ja 24. kuultiin hienosti toteutettuja, eheitä ja 

monipuolisia ohjelmakokonaisuuksia niin kevyen kuin klassisen musiikin puolelta. Konsertin pitivät 

Tanja Niemelä, Hilda Kunnola, Juho Lehmus, Nea Lundell, Ella Piiroinen, Adeliina Maliniemi, Alina Petruskina, 

Viktorio Angelov, Alfred Paavola, Jasmin Mora sekä Miika Hentilä. 

Mirka Arola 

Orfeus manalassa
Sibelius-lukion tanssilinjan opiskelijoita oli mukana 

Helsingin Konservatorion kevään 2019 suurtuotannossa 

Orfeus Manalassa. Juulia Tapolan ohjaamaa operettia 

esitettiin kuusi kertaa helmi–maaliskuussa Helsingin 

Konservatorion konserttisalissa. Koreografina operetissa 

toimi Sibelius-lukion alumni Elina Lindroos, ja 

musiikinjohdosta vastasi Petri Sakari. Teos oli Helsingin 

Konservatorion ammatillisen koulutuksen 

laulunopiskelijoiden ja Helsinki Concordia -orkesterin 

yhteinen iso produktio. Mukana teoksessa oli Sibelius-

lukion tanssilinjan lisäksi myös Metropolia 

Ammattikorkeakoulun ja Taideyliopiston Sibelius-

Akatemian opiskelijoita. 

 Orfeus Manalassa on Jacques Offenbachin (1819–1880) 

ensimmäinen täysimittainen operetti. Teos tunnetaan 
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Alina Petruskina esiintyy 
diplomikonsertissa. 
Kuva: Ilona Voutilainen.
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vetoavista melodioistaan, iskevistä rytmeistään ja klassisen Orfeuksen ja Eurydiken tarinan satiirisesta käsittelystä. 

Juulia Tapolan ohjaus liikkui 1950-luvun tunnelmissa, rokokoomaailmassa, nykyajan catwalkeilla ja neonvaloissa. 

Sibelius-lukion opiskelijoista teoksessa olivat mukana Sini Hiipakka, Maija Horko, Noora Hottinen, Henna 

Hägg, Lotta Hämäläinen, Anniina Istukaissaari, Essi Laakko, Lili Lampén, Aino Lankinen, Wiivi Lindström, 

Jenna Mikkolainen, Aino Päätalo, Iida Saarela, Emma Savolainen, Ester Seppänen sekä Ninja Törmä. 

Leena Nordberg 

Kohtauksia 
kuolevasta 
maailmasta
Huhtikuun 11. ja 12. esiinnyimme 

noin neljänkymmenen hengen 

kokoonpanolla koulumme 

juhlasalissa teoksella Kohtauksia 

kuolevasta maailmasta. Esiintyjistä 

noin kaksikymmentä oli 

tanssijoita ja loput muusikoita. 

Upean, ajankohtaisen, 

ilmastonmuutosta käsittelevän 
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Sibelius-lukion 
tanssilinjalaisia 
etualalla. Kuva: Leena 
Nordberg.

Kuva: Johanna Kajanus.
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teoksen koreografiasta saamme kiittää Johanna Kajanusta, ja häkellyttävän musiikin sävelsi lukiomme opiskelija 

Alfred Paavola. Musiikinohjauksesta vastasi Pekka Juvonen. 

Työprosessi alkoi koulun neljännen jakson aikana. Harjoittelimme ja opettelimme teoksen koreografioita 

tiiviillä aikataululla ja melko vauhdikkaasti. Oli hauskaa työskennellä teoksen parissa, sillä ohjaus oli hyvä ja 

työskentely tehokasta. Teimme myös pienemmissä ryhmissä lyhyitä koreografiapätkiä, mikä antoi tanssijoille 

mahdollisuuden tulkita aihetta omalla tavalla. 

Teoksen aihe oli hyvin ajankohtainen, sillä se käsitteli ilmastonmuutosta ja siitä seuraavaa maailmanloppua. 

Uskon, että jokaiselle esiintyjälle ja katsojalle selkiintyi, mitä ilmastonmuutos on ja mitkä sen seuraukset ovat. 

Janne Salan tekemät videot ja Johan Högstenin selkeä valosuunnittelu korostivat teoksen visuaalisuutta ja 

tunnelmaa. Uskon lopullisen kokonaisuuden olleen hyvin vaikuttava ja visuaalisesti miellyttävä. 

Produktion päätavoitteisiin kuului, ettei ostettaisi mitään uutta teosta varten. Esitysvaatteemme koostui 

vain ja ainoastaan omista vaatteistamme sekä esimerkiksi kierrätetyistä muovipusseista ja jätesäkeistä. Tämän 

lisäksi Johanna ompeli meille keräämistämme vanhoista valkoisista lakanoista kankaan, joka toimi lavan 

takaseinänä sekä valkokankaana. Henkilökohtaisiin suosikkeihini kuului muovikohtaus, jossa meillä oli muovista 

tehdyt asut ja tanssin ja musiikin lisäksi valkokankaalla näytettiin kauhistuttavaa videota siitä, miten muovi tuhoaa 

vetemme. 
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Kuva: Silvia Hosseini.
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Olen itse pitkään ollut hyvin tietoinen ilmastoon liittyvistä kysymyksistä, mutta teos 

kokonaisuutena oli mainio muistutus siitä, mitä me ihmiset olemme tehneet rakkaalle 

maapallollemme, ja mitä tapahtuu jos emme 

muuta asenteitamme ja käyttäytymistapojamme: kuolemme 

sukupuuttoon ja maailma tuhoutuu. Halusimme teoksessa tuoda esille 

sen, että meillä on vielä mahdollisuus. Teos päättyi siten, että yksi 

tanssija, kimaltelevista CD-levyistä tehdyssä iltapuvussa, ikään kuin 

leijaili lavalla kuoleman ympäröimänä. Valot hiipuivat pois ja jäljelle jäi 

vain mekon pieni heijastus, valo. Toivoa on. 

Onneksi on taide, jota voidaan käyttää suurien, vaikeiden 

asioiden pohtimiseen, tarkasteluun ja käsittelemiseen. Taide on tapa ilmaista mielipiteitä ja mahdollisuus vaikuttaa 

ympäröivään yhteiskuntaan. Erityisesti silloin, kun erilaisia taiteenaloja yhdistetään, voi lopputulos olla erittäin 

vaikuttava ja erityinen. 

Kiitos jokaiselle esiintyjälle ja katsojalle; olemme saaneet aikaan muutosta, yhdessä. 

Leo Terävä 
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”Halusimme 
teoksessa tuoda esille 
sen, että meillä on 
vielä mahdollisuus. 
Toivoa on.”

Kuva: Silvia Hosseini.
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Broadway Lights
”Tervetuloa Broadwaylle. Kadulle, jonka varrella kaikki on mahdollista. Kadulle, jossa unelmat elävät.” Näin alkoi 

Broadway Lights -esitysten ensimmäinen puoliaika. Todella, myös Sibelius-lukion juhlasaliin rakennetulla kadulla oli 

kaikki mahdollista. On uskomatonta, kuinka taidokkaasti produktion kaikki 23 laulajaa omaksuivat roolinsa, kun 

alettiin rakentaa kokonaisia kohtauksia West Side Storyn Marian ja Tonyn tarinasta. 

Myös ensimmäisen puoliajan Gershwinin ja Ellingtonin musiikin tulkinnat saivat katsoja 

pauloihinsa. Kaikkein parasta oli istua katsomassa esityksiä ja tarkkailla yleisön ilmeitä ja 

reaktioita, kun esiintyjät tulkitsivat erityylisiä kappaleita. 

Ensi-iltaan 17. touokuuta johti kaksi jaksoa kovia harjoituksia lauluopettajien Tuula Kulhuan ja Mirka 

Arolan johdolla. Niissä keskityttiin ilmaisuun, laulutekniikkaan ja koreografioihin. Teknisten harjoitusten jälkeen 

siirryttiin orkesteriharjoituksiin upean 

Hannu Sorsan ja lahjakkaiden soittajien 

kanssa. Orkesteriharjoituksissa oli pieniä 

haasteita, kun kaikki yrittivät mahtua A-

studioon. Kun vihdoin esiintymisviikolla 

pääsimme saliin harjoituksiin, kesti 

hetken tottua tilan määrään, ja sen 

tuomiin mahdollisuuksiin. Saimme 

käyttää headset-mikrofoneja, mikä taas 

helpotti suuresti 

upeiden 

koreografioiden 

toteuttamista. 
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Kuva: Johanna 
Huhtanen.

Orkesteri kenraali-
harjoituksissa. Kuva: 
Alma Muukka-
Marjovuo.



Sibelius-lukion vuosikertomus 2018–2019

Broadway Lights oli todellinen laulajien unelmaproggis. Saimme kunnon preppausta kappaleisiin, ja meillä oli 

tarpeeksi aikaa sisäistää roolimme ja työstää vuorovaikutusta duettopareihimme ja tulevaan yleisöön. Olin jo 

ehtinyt unohtaa minkälaisen adrenaliiniryöpyn saa, kun seisoo spottivaloissa roolivaatteet päällä, esittää kappaleen 

ja juoksee kiireellä kulisseihin vaihtamaan vaatteita ja valmistautumaan seuraavaan numeroon. 

Itse olen ollut 11-vuotiaasta lähtien mukana joko oopperan tai kaupunginteatterin proggiksissa, joten 

Broadway Lights oli minulle eräänlainen kotiinpaluu. Kaikki olivat uskomattoman lahjakkaita ja saivat toden teolla 

näyttää taitojaan. Niin soittajat kuin laulajatkin pääsivät oikeuksiinsa Leonard Bernsteinin, George Gerswinin ja 

Duke Ellingtonin musiikkia tulkitessaan. 

Elsa Tapani 

Kuviksen vuosi ja 
menneiden muistelua
Sibelius-lukion uudelleenalkanut kuvaopetus viettää 20-

vuotissyntymäpäiviään tänä vuonna. Kaikki neljä valtakunnallista 

kuvakurssia tulivat nimittäin tarjolle vuonna 1999. Pidin tosin 

ensimmäisen ja kaikille pakollisen kuvakurssini Sibelius-lukiossa jo 

vuonna 1997. Se oli taiteidenvälinen ja keskittyi nykytaiteeseen. 

Vapautunut touhuilumme aiheutti aikoinaan konfliktejakin 

arvokkaassa ja korkeataiteisessa koulussa. Ensimmäiseen näyttelyyn 

opiskelijat raahasivat Marcel Duchampin innostamina vanhoja 

vessanpönttöjä ja rakensivat pönttöjen sisälle taiteellisia yllätyksiä. 
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Kuva: Johanna 
Huhtanen.

Synestesiamaalaus: miltä musiikin 
harjoitusluokka tuntuu silmät kiinni.
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Opettaja joutui tietysti rehtorin puhutteluun, ja ala-aulassa 

sijainnut hieno näyttely piti purkaa.  

 Kun kuvataideopetus käynnistyi Sibelius-lukiossa 

nelikurssisena, kykytaiteen museo Kiasma oli äskettäin 

avautunut. Alkuvaiheen tärkeä tapahtuma olikin Ars 2001, ja 

taiteidenvälisen kuvataidekurssin opiskelijoiden töitä oli esillä 

Kiasman ala-aulassa. 

 Nostalgian vallassa lainaan tässä katkelmaa opiskelijan 

”Suomalaisuus kohtaa toisen kulttuurin” -aiheisen patsaan 

pienoismallin työselosteesta vuodelta 2001. Teoksen ideaan 

kuului, että se myös tuotti ääntä tai soi ulkona ollessaan. 

Oppilaat kehittelivät erilaisia pienoismalleja luonnonilmiöiden 

kuten sateen ja tuulen soitettaviksi musiikkipatsaiksi:  

Taiteita yhdistävä taideteokseni on suunnattu kaikille Helsingissä 

vieraileville, sillä se sijoitetaan Helsingin keskustaan Töölönlahden 

puistoon Alvar Aallon Finlandiatalon takapihalle. Se on yhteinen 

kohtaamispaikka ja se yhdistää kaikkia 12 euromaata. Taideteos on 

Nokian kännykän muotoinen, kännykkäkin on yhdenlainen ihmisiä 

yhdistävä tekijä. Näppäimet muodostuvat euromaiden lipuista, jotka 

toimivat todellisuudessa trampoliineina. Kun toisiaan tapaavat ihmiset 

hyppivät trampoliineilla, niistä kuuluu kyseisten maiden kansallislaulut. Kännykän näyttö toimii luonnossa auringonottopaikkana. 

Eurolaatan päällä, trampoliinien ja auringonottopaikan välissä toimii pieni ulkokahvila. Kokoontumispaikka on noin 25 metriä 

pitkä ja 8 metriä leveä, josta tulee aluksi n. 200 neliömetriä. Euromaailma, kuten 

paikkaa kutsutaan, on käytössä vain kesäisin jolloin Suomessa vierailee paljon turisteja 

jolloin ihmisillä on aikaa pysähtyä ihmettelemään ja pitämään hauskaa. 

Oppilaan säilynyt kirjoitus on jo historiallinen. Se muistuttaa, että 

vuonna 2001 euroalueeseen kuului vasta 12 maata, Nokia oli ehdoton 

suomalaisuuden symboli, ja suomalaisuuden ja toisen kulttuurin kohtaamiset 

olivat harvinaisempia kuin nykyään. 

Taiteidenvälisellä kuvakurssilla tehtiin myös paljon 

synestesiaharjoituksia. Vuodelta 2001 on säilynyt joitain opiskelijoiden 

pohdintoja: 

Minulle synestesiaa ilmenee kuulomielikuvina. Esimerkiksi sana ”blöd” (tyhmä) antaa 

vähemmänkin kieltä lukeneelle vihjeen sanan merkityksestä. Mielestäni taiteilijalle 

synesteettinen ajattelu on elintärkeää, mutta jokaisen harmaata arkea kyllä piristäisi 

värillinen linnunlaulu. (”Lars”) 
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”Ensimmäiseen 
näyttelyyn 
opiskelijat 
raahasivat Marcel 
Duchampin 
innostamina 
vanhoja 
vessanpönttöjä ja 
rakensivat 
pönttöjen sisälle 
taiteellisia 
yllätyksiä.”

Nostalgiakuva kuviksen alkuvaiheesta: 
ensimmäinen kuvisryhmä leirillä Sibelius-
lukion leirikeskuksessa Karkkulassa noin 
vuonna 1998. Ryhmä teki taidetta metsässä, ja 
lähitalon vihainen isäntä uhkasi päästävänsä 
mullikat taiteen sekaan. Kiire tuli.
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Näen musiikin kuvina ja väreinä. Rahmaninoffin voimakkaat 

kappaleet ovat mustan ja purppuran sekoituksia, Sibeliuksen kirkkaat 

kappaleet hohtavat sinisiä. Chopin sitä vastoin on lehdettömiä puita, 

hevosvankkureita; kappaleissa on usein lähdön tuntua. Kun sävellän 

muistan lapsuudestani kuvina asioita, joita en muutoin ehkä koskaan 

enää saisi mieleeni. Eräs niistä on jokin tummansininen animaation 

pätkä jonka olen varmasti nähnyt monta kertaa. Muistelen myös että 

animaatio on ollut hyvin selvillesaamaton  ja siksi jäänyt vaivaamaan 

mieltäni. Taustalla on voinut soida samantyyppinen musiikki kuin mitä 

nyt sävellän. (”Pekka”) 

Kuviksen 20. syntymäpäivävuotta juhlisti ennätysmäiset 15 

kuvataiteen lukiodiplomia, joissa tehtiin taiteellista tutkimusta 

rakkauden olemuksesta, muovin mahdollisuuksista ja haitoista, 

valon ja varjon estetiikasta ja symboliikasta sekä 

marginaalisuuden käsitteestä. 

Diplomin saivat Leo Aalto, Sofia Hemberg, 

Joonas Holopainen, Justiina Kaarna, Olivia 

Kotoaro, Hilda Kunnola, Wen Jie Li, Otto 

Machreich, Iida Metsälä, Elisa Pantea, Aarre 

Saari, Helmi Salonen Rose Veloso sekä Sini-

Maaria Vänttinen. Diplomeita juhlittiin 

näyttelynavajaisissa huhtikuussa isolla porukalla. 

Mitä muuta tapahtui kuvataiteen oppiaineessa lukuvuonna 

2018–19? Käytiin paljon museoissa ja tutustuttiin 

ajankohtaisiin nykytaideteoksiin taidegallerioissa. Tutkittiin 

myös koulutaiteen historiaa. Opetusharjoittelijana kuvataiteessa 

oli tänä vuonna graafinen suunnittelija Leena Fredriksson. Hän 

ohjasi ja suunnitteli yhden graafiseen suunnitteluun ja designiin 

keskittyneen kurssin. 
!28

Rose Veloson koristeellisen lukiodiplomiteoksen Bouquet of 
problems portfolio on erinomaisen pedagoginen ja sopisi 
suoraan oppimateriaaliksi taideperustaiseen 
ympäristökasvatukseen. Kuvat: Alma Muukka-Marjovuo.

Iida Metsälän lukiodiplomin Annie Leibowitz 
-vaikutteisia perhekuvia. 

Leena Fredrikssonin 
kurssilla syntynyt valaisin.
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Ateneumissa oli tsekkiläisen František Kupkan näyttely, jossa 

perehdyttiin varhaiseen abstraktiin kuvailmaisuun. Kupkan 

teokset soveltavat musiikin teoriaa ja esittävät musiikkia 

kuvana. Yksi Ku1-ryhmistä kokeili kuvien muuttamista 

pieniksi äänimaisemiksi. Opiskelijat olisivat olleet valmiita 

työstämään kuvia valmiimmiksikin sävellyksiksi. Ajan hengen 

mukaisesti Kupkan maalausten tutkiminen johti 

ilmastonmuutosta vastustavien ruukkujen suunnitteluun. 

Vuoden viimeinen suurempi kuvantekijöiden ponnistus oli 

Broadway Lights -esityksen visuaalisen ilmeen toteutus. 1930–1950-

lukujen puvustuksen suunnittelivat pienet kuvisryhmät, ja 

remonttiin menevän juhlasalin pahviset suojat muuttuivat 

kuvataideopiskelijoiden käsissä taianomaiseksi New Yorkiksi. 

Alma Muukka-Marjovuo 
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Ku2-kurssi vieraili kasvitieteellisessä puutarhassa 
mahdollisimman kylmänä talvipäivänä. Käynnin perusteella 
suunniteltiin unelmien puutarhoja. 

Sivutoimisena kuvataideopettajana toimi Juulia 
Jurvanen. Juulian kurssilla syntyi esimerkiksi 
koulun portaikkoa ja wc:itä piristäneitä 
poptaideteoksia. Kuvat: Alma Muukka-
Marjovuo. 

Broadway Lights -puvustussuunnitelmaa. 



Sibelius-lukion vuosikertomus 2018–2019

Hei sibisläinen, valitse 
musiikkiteknologiaa!
Kaksi vuotta sitten Sibiksen avoimissa ovissa kysyin silloiselta abiturientilta, mitkä hänen mielestään ovat 

koulumme parhaat musakurssit. Mute-, eli siis musiikkiteknologian kurssit, abi vastasi minulle. Niillä on ollut tosi 

hauskaa. Ota ne, hän jatkoi. Minä naurahdin ja nyökkäsin ja myöhemmin keväällä rustasin kurssivalintoihini 

molemmat mutet. 

Ennen kursseja tietotaitoni 

musiikkiteknologiasta lähenteli nollaa. En oikeastaan 

tiennyt, mitä musiikkiteknologia konkreettisesti 

tarkoitti, ja juuri se minusta olikin kiehtovaa. Sain 

todella oppia asioita, joista minulla ei ollut juuri 

minkäänlaista käsitystä. Luotin siihen, että avoimissa 

ovissa tapaamani abiturientti ei ollut valehdellut 

sanoessaan kurssien olevan hyödyllisiä ja 

mielenkiintoisia. 

Ykköskurssilla Reijo Aittakumpu takoi 

päähäni äänentoiston perusteet loruina, joten 

kakkoskurssin alussa osaamiseni oli tasoa mikki, 

mikseri, vahvistin, kaiutin – muista mute ja mix. Lisäksi 

tiesin, että ääni on aalto, ja että XLR-piuhassa uros 

syöttää ja naaras vastaanottaa. Minulla ei silti ollut 

mitään hajua moniraitaäänityksestä tai studiotyöskentelystä, 

joita musiikkiteknologian kakkoskurssi käsittelee. 

Se ei kuitenkaan haitannut oppimistani, vaikka 

minua kyllä alussa hieman hävetti, kun kurssia 

opettava Ville Kyttälä tiedusteli, minkälaisista 

lähtökohdista kukin kurssille oli saapunut. Moi vaan 

oon Veera ja tulin tänne koska yks abi sano joskus et täällä 

on tosi kivaa. Olin kuitenkin valtavan kiinnostunut 

aiheesta ja uskoin nappaavani nopeasti kiinni 

äänityksen perusteista. Ja niin kävikin. 

Mute 2 -kurssilla perehdytään tietokoneen ja musiikkiohjelmiston käyttöön äänitystyössä, opetellaan 

sijoittamaan mikrofonit oikein ja tutustutaan äänen editoimisen ja miksaamisen saloihin. Usein kipitimme portaat 

ja alas ja katosimme Tarkkaamoon näpräämään tietokonetta ja virittelemään piuhoja ja mikrofoneja. 

Tunnit olivat rentoja ja tehokkaita, opin joka kerta jotakin uutta. Kaikki saivat tehdä. Epäilemättä myös he, jotka 

tiesivät äänittämisestä ja efekteistä jo valmiiksi paljon, hyötyivät oppitunneista. Välillä upposimme melko 
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Veera Huppunen ja Pirita Pättikangas onnellisissa 
tunnelmissa MuTe2-kurssin lopputyön esittelyn jälkeen. 
Taustalla itse lopputyö Logic Pro X -ohjelmassa sekä 
palautesessioon yllätysvieraaksi saatu Mikko Gordon, joka 
on toiminut muun muassa Radiohead-yhtyeen Thom 
Yorken miksaajana Englannissa. Mikko antoi Veeralle ja 
Piritalle hyvää palautetta sekä tuotanto-, äänitys- että 
miksaustyöstä. Kuva: Ville Kyttälä. 
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syvällekin aiheeseen, ja eräs maanantai-iltapäivä kävimme studiovierailulla Kalasatamassa Sonic Pump -studiolla. 

Se oli upea vierailu, sanokaa minun sanoneen. 

Ja tietysti kurssiin kuuluu myös lopputyö. Tein lopputyön parin kanssa. Oli tuplasti viihdyttävämpää 

työskennellä tarkkaamossa kahdestaan kuin yksin, ja lisäksi opimme toisiltamme paljon. Jos toinen oli unohtanut 

jotakin, toinen usein muisti sen. Käytimme työhön kolme sessiota, joista ensimmäinen epäonnistui täysin. Sessio 

päättyi kyllästyneeseen ja epäuskoiseen naururemakkaan studion lattialle, kun viiden tunnin työ ei ollut tuottanut 

minkäänlaista tulosta. 

Lopputyöstä opin kuitenkin kaikista eniten. Varsinkin 

ensimmäisessä sessiossa sähläsimme ohjelmiston kanssa 

niin vietävästi, että tulimme käyneeksi läpi monet jo opitut 

kikat ja vielä sellaisiakin, joita ei kurssin aikana ollut käyty. 

Eikä lopputyöstä tullut ihan kamala. Oikeastaan äänittämämme kappale kuulosti yllättävän paljon musiikilta! 

Musiikkiteknologiaan liitetään toisinaan karkeita ennakkokäsityksiä. Oletetaan, että musiikkiteknologia on 

haastava asia, jota minä en kuitenkaan ikinä tule oppimaan. Että se on hieman mystistä, ja vain niiden todella osaavien 

musiikkiheppujen juttu. 

En kuitenkaan usko musiikkiteknologian mystiikkaan. Opittavaa on toki paljon, ja vaatii paljon aivotyötä 

ymmärtää, miten ääni oikeastaan käyttäytyy. Mute ei kuitenkaan ole mitenkään ylitsepääsemättömän vaikeaa. Olen 

itse selviytynyt kahdesta musiikkiteknologian kurssista ilman pitkittynyttä itkupotkuepätoivoa. Ja todella hyödyn 

taidoista, joita olen kursseilla oppinut. Nyt voin itse mennä sähläämään ääniä koneeseen ja kaiuttaa ne vaikka 

minkälaiseksi sekamelskaksi.  

Eikä abiturientti valehdellut. Näin kahden kurssin jälkeen voin todeta, että todellakin, on ollut hauskaa. 

Ota ne mute-kurssit. Sinäkin. 

Veera Huppunen  

Kokemuksia 
puheviestinnän 
kurssilta
”Äikkä seiska” eli puheviestinnän kurssi oli mainio lopetus 

2. vuoden keväälle. Menimme kurssille ilman sen 

suurempia odotuksia, mutta hyvillä mielin. Tunnelma oli 

alusta asti rento ja mukava. Alussa lähinnä leikimme 

hassuja leikkejä ja keskustelimme esimerkiksi siitä, miksi 

puheviestintätaitoja tarvitaan ja kuinka tulisimme niitä 

harjoittelemaan. 

!31

”Oikeastaan äänittämämme 
kappale kuulosti yllättävän 
paljon musiikilta!”

Puheviestinnän kurssin hassuttelua. Kuva: Silvia 
Hosseini. 
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Hauskanpidon lisäksi jokainen valmisteli ja piti 

puheen vapaavalintaisesta aiheesta. Kuulimme sekä 

humoristisia juhlapuheita että ajatuksia herättäviä 

presentaatioita. Toinen isompi tehtävä kurssilla oli 

jonkinlaisen puheviestinnällisen elämyksen 

järjestäminen parin kanssa muulle ryhmälle. Tällaisia 

elämyksiä olivat esimerkiksi rentoutumisharjoitus ja 

”rakkauden piiri”. Lisäksi harjoittelimme työelämää 

varten lyhyillä työhaastatteluilla ja virallisella 

kokouksella. 

 Kurssi yllätti positiivisesti – sen lisäksi, että 

tunnit piristivät aina päivää, opimme kurssilla paljon 

sellaista, jonka luulimme jo osaavamme. Kehityimme 

paremmiksi puhujiksi ja kuuntelijoiksi sekä opimme ylä- ja alastatuksen eroista ja powerposingin voimasta. Ja 

ehkä puheidenkaan pitäminen ei tunnu kurssin käytyämme enää yhtä kauhistuttavalta. 

Tunneilla oli kannustava ja rento ilmapiiri, josta haluammekin kiittää lehtori Hosseinia ja koko ryhmää. 

Virheet olivat sallittuja, mielipiteet tulivat kuulluiksi, palautetta sai rohkeasti antaa, sai itkeä ja sai nauraa. 

Suosittelemme kurssia ihan kaikille. Ei tarvitse olla juuri se ulospäin suuntautunein viihtyäkseen kurssilla, 

eikä ryhmäläisiä tarvitse tuntea etukäteen. Tärkeintä on olla alusta asti avoimin mielin. Vaikka vähän hirvittäisikin, 

kurssi kannattaa meidän mielestämme ehdottomasti valita – jo pelkästään niiden leikkienkin takia. 

Heta Hurme & Venla Hakola 
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Vilja Westerberg ja Aliina Härmä kurssivierailulla teatteri 
Jurkassa. Kuva: Silvia Hosseini. 

ÄI7-kurssilla vierailtiin 
myös Ylen 
Kulttuuriykkösen 
Kisastudio-ohjelmassa, 
joka äänitetään suorana 
lähetyksenä 
keskustakirjasto Oodissa. 
Tuottaja Pekka Toikka ja 
toimittaja Pauliina Grym 
ohjeistavat sibisläisiä.  
Kuva: Silvia Hosseini. 
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Vierailijoita psykologian tunneilla
Psykologian oppitunneilla on vuoden aikana käynyt mielenkiintoisia vierailijoita. Tunteiden tarttumisesta 

työpaikalla kävi kertomassa tunnetutkija Mikko Salminen ja mielenkiintoisesta urastaan muun muassa 

poliisipsykologina Lasse Nurmi. Kuuntelijoina oli psykologian opiskelijoiden lisäksi myös filosofian ryhmä 

opettajansa Seppo Nyyssösen kanssa. 

Mikko Salminen väitteli syyskuussa 2018 aiheesta ”Emotions and psychophysiological responses in 

organizational social interaction”. Hän tutki väitöskirjassaan tunteiden tarttumista työelämässä niin aidoissa 

vuorovaikutustilanteissa kuin virtuaalihahmojenkin avulla. Hän analysoi muun muassa satoja esimiehen ja alaisen 

välisiä kehityskeskusteluja. Mukana oli eri toimialojen yrityksiä, mutta myös Helsingin opetusviraston rehtoreita ja 

opettajia. 

Aluksi Salminen esitteli opiskelijoille perustunteet ja niiden merkityksen ihmisen selviytymisen kannalta. 

Hän kertoi myös tunnetutkija Lauri Nummenmaan tutkimuksista siitä, missä kehon osissa ihmiset kokevat 

kunkin tunteen. Esimerkiksi viha tunnetaan yleisesti käsissä, kun taas pelko jaloissa. 

 Tunteiden tarttumisen tutkimuksessa Salminen käytti itsearviointiraportteja ja 

psykofysiologisia mittauksia. Tutkittavien aivojen sähköistä toimintaa tarkkailtiin sosiaalisen 

vuorovaikutuksen aikana. Myös kämmenten hikoilua ja kasvolihasten aktivoitumista 

mitattiin. Mukaansa Salminen oli ottanut EEG-myssyn ja esitteli sen toimintaperiaatteen 

opiskelijoille. 

 Yksilötasolla positiivisia tunteita työpaikalla syntyy, kun saamme positiivista palautetta 
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Opiskelijat ja 
lehtori Seppo 
Nyyssönen 
kuuntelevat 
psykologian 
kurssin 
vierailuluentoa. 
Kuva: Minka Kallio. 



Sibelius-lukion vuosikertomus 2018–2019

tehdystä työstämme, koemme palkitsevia vuorovaikutustilanteita ja koemme saavuttavamme omia tavoitteita. 

Vastaavasti koemme negatiivisia tunteita, kun palaute työstämme on kielteistä, vuorovaikutustilanteet eivät ole 

meille palkitsevia ja emme pysty saavuttamaan tavoitteitamme. 

 Kun sekä esimies että alainen olivat ekstroverttejä, keskustelun 

aikana heillä oli enemmän hymyilyyn viittaavaa 

kasvolihasaktivaatiota. Mutta näin oli myös introverteillä. Pelkkä 

ekstroverttiys ei siis takaa sosiaalisesta tilanteesta hyvin 

suoriutumista. Salmisen mukaan voikin hyvin olla, että 

vuorovaikutustilanteessa on tärkeää persoonallisuuspiirteiden 

samankaltaisuus keskustelukumppanin kanssa. 

 Tutkimuksen tulokset osoittavat, että koehenkilöt säätelivät 

tunneilmaisujaan myös teknologiavälitteisessä vuorovaikutuksessa. 

Salmisen mukaan tunne voi tarttua myös sähköpostitse tai 

pikaviestipalvelun viestistä. 

 ”Kyllä tunteet on ihan keskiössä, kun mietitään, mitä ihminen 

on. Ja me ei voida olla viestittämättä tunteitamme, vaikka 

haluaisimmekin”, totesi Mikko Salminen lopuksi. 

Lasse Nurmi puolestaan kertoi urastaan sotilas- ja 

poliisipsykologina. Hän työskenteli pitkään keskusrikospoliisissa, 

oli mukana psykologina kaikkien Suomen koulusurmien 

käsittelyssä ja teki erilaisia kenttätehtäviä poliisissa, esimerkiksi 

katastrofitilanteissa ja henkirikoksissa. Koskettavinta oli kuulla 

Nurmen kokemuksista kohdata traumatisoituneita ihmisiä. 

Eläkkeellä ollessaankin hän tekee edelleen töitä: valitsee lentäjiä 

koulutukseen, tekee oppilaitosuhkien profilointia sekä opettaa 

hyviä vuorovaikutustaitoja eri ammattiryhmille. 

Nurmi kertoi, miten psykologiaa sovelletaan esimerkiksi panttivankineuvotteluissa ja terroristien kanssa. 

Hän totesi, että empatia on hyvän psykologin ja taktisen neuvottelutaidon ehdoton edellytys: ”Hyvän 

vuorovaikutuksen luominen on A ja O. Jos kerran petät luottamuksen, se ei tule koskaan takaisin.” 

Osa opiskelijoista jäi vielä keskustelemaan pienessä ryhmässä Lassen kanssa luokkaan. Heitä kiinnosti 

erityisesti ilmailu- ja kriminaalipsykologia. Opiskelijat saivatkin hyviä näkökulmia alalle hakeutumiseen ja 

pääsyvaatimuksiin. Sosiaaliset taidot ovat näilläkin aloilla ehdoton edellytys. ”Pitää olla tasapainoinen 

persoonallisuus ja hyvät vuorovaikutustaidot.” 

Lisäksi psykologian tunneilla ovat vierailleet Niilo Mäki Instituutin tutkija Paula Salmi ja Helsingin 

yliopiston yliopistonlehtori Ritva Ketonen. He kertoivat omista tutkimuksistaan, ja Sibelius-lukion psykologian 

opiskelijat pääsivät mukaan tutkimukseen. Kyselyllä kerättiin tietoa psykologian opetuksesta psykologian opettajia 

sekä opettajankouluttajia varten Jyväskylässä ja Helsingissä, ja tavoitteena on kehittää psykologian opetusta. 

Minka Kallio 
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Koulukoira Woitto nukahti kesken Lasse 
Nurmen kiinnostavan puheenvuoron.  
Kuva: Minka Kallio. 
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Lukuvuoden voittajia ja menestyneitä
Psykologian 

superlaudatur 

Syksyn psykologian 

ylioppilaskirjoituksissa Sibelius-

lukio korjasi melkoisen potin. 

Jenna Viro kirjoitti koko maan 

ainoat täydet pisteet eli 

superlaudaturin. Suomen 

Psykologiliitto ja Suomen 

Psykologianopettajat järjestivät 

valiovastaajille hienot juhlat, 

joissa yllätyksenä Jennalle 

esiintyi myös Sibelius-lukion 

tyttökuoro. Opiskelijamme Kiira Karimaa lauloi ja soitti kitaraa. Kiira ihastutti jokaisen läsnäolijan taitavalla, 

herkällä ja koskettavalla esiintymisellään. Ja Jenna tietenkin palkittiin stipendillä ja kunniakirjalla.  

Koko Suomen listalla Rea Vänskä oli sijalla viisi, Reetta Sepponen oli seitsemäs, Eevi Hannonen 11:s ja 

Elina Griinari sijalla 14. Onnittelut kaikille vielä kerran – sitkeää työtä! Tästä on muidenkin hyvä ponnistaa ja 

jatkaa matkaa psykologiatieteen säkenöivässä maailmassa. 

Minka Kallio 

Vuoden Sibis 

Vuoden Sibis -palkinto myönnettiin vuonna 1996 ylioppilaaksi 

kirjoittaneelle ja nykyisin Kauppalehden päätoimittajana 

toimivalle Arno Ahosniemelle. Aikoinaan aktiivisesti koulun 

musiikkitoimintaan osallistuneen Ahosniemen rinnassa 

oli juhlan kunniaksi aiemmin saatu tunnustus, Pro Musica-

mitali. Vuoden Sibis -tunnustus jaettiin vuonna 2019 13:nnen 

kerran. 

Outi Raiskinmäki  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Jenna Viro Valiovastaajien juhlassa. Stipendin ojentaa professori, YTL:n 
psykologian jaoksen puheenjohtaja Kai Hakkarainen. Kuva: Minka Kallio. 

Arno Ahosniemi kädessään Sibeliuksen 
rintakuva ja rintapielessään Pro Musica -mitali. 
Kuva: Johanna Kajanus. 
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Suomalaisen kirjoituskilpailun kunniamaininta 

Sibelius-lukion abiturientti Reetta Sepponen palkittiin kunniamaininnalla 

Helsingin Suomalaisen klubin vuosittain järjestämässä Suomalaisessa 

kirjoituskilpailussa. Palkinto jaettiin Kalevalan päivänä 28.2.2019. 

Kirjoituskilpailun teemana oli ”Suomen moninaisuus”, ja kirjoitustehtävissä oli 

mahdollisuus pohtia esimerkiksi sitä, miten globalisaatio ja kansainvälisyys näkyvät 

suomalaisessa kulttuurissa. Kilpailuun osallistui 479 opiskelijaa, joista viisi parasta 

palkittiin loppukilpailussa. Reetta käsittelee kunniamaininnan ansainneessa 

hienossa esseessään sisällissodan aiheuttamaa kansakunnan kahtiajakoa, josta 

teksti etenee nykyajan haasteiden pohdintaan. 

Jami Koponen 

Juhani Heinonen -viulukilpailun kolmoisvoitto 

Viidestoista Juhani Heinonen -viulukilpailu järjestettiin Jyväskylässä 1.–6. maaliskuuta 2019. Kilpailun 16–24-

vuotiaiden sarjan konserttofinaalin kuudesta osallistujasta neljä opiskelee Sibelius-lukiossa. Opiskelijamme 

saavuttivat huikean kolmoisvoiton! Palkintosijoille ylsivät Rebecca Roozeman, Amanda Ernesaks ja Pippa 

Sieppala. Myös Venla Saavalainen saavutti konserttofinaalisarjan. 

Kilpailun ensimmäisessä erässä esitettiin kaksi sooloviulusävellystä ja toisessa erässä noin 35 minuuttia 

kestävä ohjelmisto. Finaalikonsertissa kilpailijat esittivät Jyväskylä Sinfonian solisteina ensimmäisen osan 

Sibeliuksen, Elgarin, Tšaikovskin tai Dvorákin viulukonsertosta. Onnittelemme viulistejamme upeasta 

menestyksestä! 

Päivi Nummela 
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Reetta Sepponen. Kuva: 
suomalaisuus.fi. 

Vasemmalla finaaliin 
yltänyt Venla 
Saavalainen, keskellä 
finaalin toiseksi tullut 
Amanda Ernesaks, ja 
oikealla finaalin 
voittanut Rebecca 
Roozeman. Kuvasta 
puuttuu Pippa 
Sieppala. Kuva: Päivi 
Nummela. 
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Kamarikuoro kolmoisvoittoon Italiassa 

Sibelius-lukion kamarikuoro otti voiton kolmessa kilpasarjassa Voices for Peace -kuorofestivaalilla Italian 

Perugiassa. Kuoro kilpaili nuorisokuorojen, kansanmusiikin ja hengellisen musiikin sarjoissa. Kuorolle 

myönnettiin myös erikoispalkinto monipuolisesta ja tasapainoisesta ohjelmistosta. Kilpailun tuomaristo kiitteli 

kuoron vaativan ohjelmiston suvereenia hallintaa, kuorolaisten musikaalisuutta ja soinnin balanssia. Lisäksi 

kuoron taiteellinen johtaja Reijo Aittakumpu sai festivaalin kuoronjohtajapalkinnon. 

Reijo Aittakumpu 
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Kamislaisten 
voittotuuletus. 
Kuva: Susanna 
Suonperä. 
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Lolitan vaihtarivuosi 
Sibelius-lukiossa
Moi! My name is Lolita Pannie and I'm a French exchange student. I 

have been in Finland for 10 months through an AFS intercultural 

program. My host-family lives in Järvenpää but luckily they chose to 

send me to Sibelius-lukio where my host-sister Ronja Mäkinen also 

attends. I truly enjoyed studying here, surrounded by open and artistic 

people. Moreover, Sibelius-lukio is amazing for its location in 

Kruununhaka and I got to explore the center of  Helsinki with its 

charming old districts and green spaces. 

I wanted to study like any other sibiksilainen and I tried lots of  courses. I had for example music and 

sekakuoro, religion, art, health education and psychology. Being really interested in environmental issues, I also 

participated in the Keke course and the ympäristötiimi and met bunch of  nice people. 

Living in Finland, in a completely unknown country, was of  course a special experience. It takes time to 

get to know the culture and the language. Still, Finland is now part of  my life. I had the opportunity to 

experience lots of  your traditions - sauna, mökki, joulu, vanhojen tanssi... and I fell in love with the Finnish 

incredible nature and peacefulness. For sure, I will come back :) 

Lolita Pannie 

Kalenterista 
poimittua
1. jakso 9.8.–1.10.2018 

9.8. Koulu alkoi 

10.8. Tervetuliaiskonsertti; vesisota 

Tervasaaressa  

21.8. 1. vuositason vanhempainilta 

23.8. Ykkösten retki Mustasaareen 

17.9.–1.10. Ylioppilaskirjoitukset 
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Mustasaaressa ryhmäydyttiin ja viihdyttiin, vaikkei aurinko paistanutkaan. 
Kuva: Minna Juntunen. 
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2. jakso 2.10.–28.11.2018 

Tanssijat Tukholmassa viikolla 41 

Syysloma viikolla 42 
Riian tyttökuoron vierailu viikolla 43 

24.10. 2.–4. vuositason vanhempainilta 

30.10. ja 5.11. Sinfiksen solistikonsertti 

9.11. Maratonkonsertti 

12.11. Glorian bändimaraton 

14.11. Avoimet ovet 

Muku5 ja Tunne työ -opintomatka Lontooseen viikolla 47 

3. jakso 29.11.2018–5.2.2019 

Joulupotpurikiertue viikolla 49 

5.12. Itsenäisyys- ja ylioppilasjuhla 

7.12. Suomalaisen musiikin päivä ja Vuoden Sibis 

Opintomatka Italiaan viikolla 50 

14.12. Ympäristötapahtuma 

19.12. Kuorojen joulukonsertit 

21.12. Joulujuhla ja joulukirkko 

23.12.–6.1. Joululoma 

10.1. Alumnipäivä ja tieteiden päivä 

16.1. Avoimet ovet 

18.1. Tanssin lukiodiplominäytös Malmitalolla 

Musiikin lukiodiplomit viikoilla 3–4 

Opintomatka Saksaan viikolla 4 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Matti Kupiainen soittaa selloa maratonkonsertissa. 
Kuva: Adel Mekhane. 

Roni Vartiainen, Henrik Kronman, Oiva Nurminen ja Kalle Kotkajärvi Glorian bändimaratonissa. 
Kuva: Adel Mekhane. 
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4. jakso 6.2.–4.4.2019 

8.2. Someturvallisuusluento; vierailevan kuoron esitys 

14.2. Penkkarit; vanhojen tanssit vanhemmille 

15.2. Vanhojen tanssit koululla ja jäähallissa 

Talviloma viikolla 8 

12.3.–28.3. Ylioppilaskirjoitukset 

2.4. Kymmenen kohtaamista -esitykset 

4.4. Kuvataiteen lukiodiplominäyttelyn avajaiset 

5. jakso 5.4.–1.6.2019 

9.4. 1. vuositason restoratiivinen oppitunti 

11.–12.4. Kohtauksia kuolevasta maailmasta 

Saksalaisia vieraita viikolla 16 

16.4. Lukiodiplomikonsertti 

17.4. Pop up -aamiainen, saksalaisten vieraiden 

konsertti 

19.–22.4. Pääsiäinen 

25.4. Abikonsertti Huopalahden kirkossa 

26.4. Tanssin päivän juhla, sekakuoron konsertti 

29.4. Jazz-konsertti 

Tanssin ja musiikin pääsykokeet viikoilla 19–20 

8.5. Sinfoniaorkesterin konsertti 

12.5. Tyttökuoron konsertti 

17.5. Kirppis 

17.–19.5. Broadway Lights 

27.5. Espan lava ja kampusjamit 

31.5. Pihasoitto 

1.6. Ylioppilas- ja kevätjuhla Finlandia-talossa 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Vanhojen tanssien kimallusta. Kuva: Silvia Hosseini. 

Tiistaina 2. huhtikuuta nähtiin Sibelius-
lukion juhlasalissa kymmenen 
ykkösvuositason tanssijoiden ja 
muusikoiden yhteisteosta, joita työstettiin 
neljännen jakson ajan produktiokurssilla. 
Kuva Maija Horkon ja Mio von Reichen 
teoksesta PICCNICC. 
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Opiskelijat 2018–2019 
15A, RO Päivi Mattila 

Bonsdorff  Joel 
Hakala Iitu 
Hedman Roni 
Heikkinen Jukka-Pekka 
Hero Ilmari 
Hietala Frank 
Hyvönen Johanna 
Koho Tilda 
Kuusivuori Niina 
Mali Oona 
Mekhane Adel 
Poutiainen Ville 
Rinta-Kahila Joska 
Sarikoski Andreas 
Seppänen Anniina 
Sinivalo Isa 
Valkonen Tara 
Williams Anna 

16A, RO Leena Nordberg 

Forssell Wilma 
Gustafsson Kiia 
Haanpää Phet 
Haapala Kaisla 
Hoffström Nea 

Högsten Johan 
Karsikas Linnea 
Kolehmainen Klaara 
Kotoaro Olivia 
Kyrönseppä Ainu 
Laubert Arina 
Laurén Katariina 
Mansnérus Isabella 
Mikkola Anne 
Nissinen Iiris 
Nurmela Siiri 
Peltola Ilona 
Porkka Anne 
Puustinen Iiris 
Rose Melanie 
Rudy Pellicier Rosa 
Silvennoinen Minni 
Skibjuk Anna 
Äikäs Kia 

16B, RO Jami Koponen 

Aalto-Setälä Iiris 
Angelov Viktorio 
Asamo Maria 
Berninger Sammy 
Björkqvist Niklas 
Collins Ross 

Eerola Ella 
Erkinheimo Eemeli 
Hannonen Eevi 
Heikka Sade 
Heikkilä Sofia 
Hemberg Sofia 
Holopainen Joonas 
Jukonen Jaakko 
Jussila Eveliina 
Kauppila Leo 
Koljonen Laura 
Kortehisto Unna 
Lievonen Helmi 
Lindholm Nonna 
Linkola Joonatan 
Matilainen Antti 
Minkkinen Leo 
Paavola Alfred 
Pokela Anni 
Rantala Runo 
Ronkainen Sanni 
Ruotsalainen Hannah 
Salonen Helmi 
Sepponen Reetta 
Soini Vilma 
Toikka Artjom 
Toivonen Nea 
Viro Jenna 
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Kevätsää houkutteli 
Tuomas Tapolan ja 
Matias Talviojan 
pelaamaan shakkia 
koulun pihalle. 
Kuva: Silvia 
Hosseini. 
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16C, RO Alma Muukka-
Marjovuo 

Antila Helmi 
Huotari Roni 
Jaakkola Iines 
Juvonen Miko 
Jämsä Aliisa 
Kaarna Justiina 
Katris Katarina 
Kavén Iris 
Keskinen Lasse 
Korkiakoski Veera 
Kronman Henrik 
Kunnola Hilda 
Kuosa Anni 
Laine Ebba 
Laine Valentiina 
Li Wen Jie 
Majander Pyry 
Mielonen Jon 
Moradzadeh Jasmin 
Mustonen Nita 
Pantea Elisa 
Peiponen Kaisla 
Pohjola Anni 
Sekkouri May 
Suominen Heta 
Tervo Jenni-Tuulia 
Thiam Gabriel 
Toivio Sampo 
Toppila Laura 
Uuksulainen Jussi 
Uusi-Simola Maaria 
Veloso Rosemarie 
Vänttinen Sini-Maaria 
Wistbacka Anu 

16 D, Pekka Juvonen 

Anttila Julia 
Ekman Rebecca 
Erlund Olli 
Gustafsson Oona 
Harju Iisa 
Heinonen Ilona 
Hirvonen Lotta 
Iivari Eikka 
Jääskö Lotta 
Koskinen Julia 
Kuhmonen Bella 
Lehmus Juho 
Lilja Lauri 
Lukin Michael 
Lundell Nea 
Maliniemi Adeliina 
Martikainen Aino 
Metsälä Iida 
Mikkanen Hanna 
Morfin Venäläinen Emilia 
Niemelä Tanja 
Nurminen Oiva 
Nwosu Ikenna 
Paatelma Minea 
Peltola Emmi 
Petruskina Alina 
Piiroinen Ella 
Ricci Rebecca 
Rytövuori Sini 
Savolainen Heidi 
Sorjonen Severi 
Suhonen Eevi 
Suni Venla 
Svacinová Linda 
Turtiainen Alisa 
Wunsch Nea 

16E, RO Juha Ruisla 

Aalto Leo 
Ahorinta Asmo 
Amin Tinat Lotus 
Brummer Felix 
Hakkarainen Saara 
Helisalo Viivi 
Hentilä Miika 
Jauhiainen Arttu 
Järvinen Leo 
Kalliokoski Maija 
Kauppinen Tatu 
Koivumies Valtteri 
Koivusaari Sofia 
Kuusisto Nina 
Kyllönen Riia-Maria 
Laaksonen Aake 
Machreich Otto 
Matikainen Ansa 
Männistö Henna 
Mäntynen Mitja 
Ollikainen Jenni 
Ronkainen Miriam 
Saari Aarre 
Suonperä Vilma 
Takala Miika 
Tanaka Akihiro 
Taskinen Maria 
Teppo Elviira 
Tiili Erkki 
von Reiche My 
Voutilainen Ilona 
Vuorinen Robin 
Vänskä Rea 
Wallasvaara Aaron 
Westerberg Sampo 
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Taina Saarinen kirjoittaa runoesseetä 
sinisessä aulassa. Kuva: Silvia Hosseini. 



Sibelius-lukion vuosikertomus 2018–2019

17A, RO Johanna Kajanus 

Havimäki Linnea 
Hurme Heta 
Härmä Aliina 
Janatuinen Yasmin 
Kannas Aino 
Kobylko Julia 
Kottonen Peppi 
Lammi Jenna 
Lehtorinne Nelli 
Lehvilä Marika 
Leppilampi Amanda 
Lie Emma 
Lindberg Sara 
Metsä Oona 
Mäki-Luopa Laura 
Nahkuri Emma 
Nyström Isabella 
Pelttari Lia 
Puolakka Ronja 
Saarikangas Silja 
Suutarla Lotta 
Säilynoja Rosa 
Tapani Linda 
Tervo Aida 
Terävä Leo 
Virtanen Elli 
Yli-Piipari Roosa 

17B, RO Outi Raiskinmäki 

Brick Daniela 
Floor Jerry 
Heikkinen Emilia 
Huppunen Veera 
Hämäri Merette 
Härmä Meeri 
Ikonen Panu 
Ilonen Lotta 
Jalkanen Jenny 
Johansson Petra 
Joutsenvirta Onni 
Kecskeméti Kira 
Kemppainen Ronja 
Kerminen Juho 
Korkman Lisa 
Ladvelin Patrik 
Lahti Silva 
Larimo Sadelilja 
Lehikoinen Ella 
Lindh Aleksanteri 
Miettunen Wiljami 
Niemi Julia 
Oikarinen Anna 
Ovaska Kaisla 
Peura Noemi 
Rajamäki Antreas 
Ronkainen Saga-Maaria 
Takkunen Eveliina 

Talvioja Matias 
Tanhula Julia 
Taskinen Joni 
Tilli Alisa 
Vaara Alisa 
Vahteristo Ella 
Vikman Jennika 
Yrjänä Eetu 

17C, RO Mirka Arola 

Ahonen Susanna 
Chambon Sophia 
Gustafsson Anna 
Hartikainen Enni 
Heikkinen Mea 
Keikkonen Vilma 
Knapp Nea 
Koskin Ilja 
Kosonen Ida 
Laakso Anniina 
Laitala Kaisa 
Lamminmäki Anna 
Manssila Jemina 
Marchesani Anna 
Mäkelä Milo 
Mäkinen Ilona 
Mäkinen Ronja 
Nousiainen Unna 
Odrischinsky Frida 
Oikarinen Ida 
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Aurinkoisten 
mehukestien 
hyppynaru-
leikki. Kuva: 
Silvia 
Hosseini. 
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Pannie Lolita 
Parjanen Riikka 
Plit Henriette 
Pruuki Helmi 
Pättikangas Pirita 
Rantala Otto 
Raukola Venla 
Raula Aino 
Roozeman Rebecca 
Ruokonen Mark 
Råmark Casper 
Saavalainen Venla 
Sala Janne 
Simovaara Sara 
Tapani Elsa 
Virtanen Veera 
Vuokko Robi 
Vuorinen Joonatan 

17D, RO Marjo Mela 

Aittomäki Stella 
Alkaya Suna 
Annala Aukusti 
Artto Julius 
Beckley Amanda 
Gustafsson Darja 
Hakola Venla 
Hannonen Anna 
Hörkkö Aino 
Karimaa Kiira 
Karlstedt Rosa 
Kemppainen Maria 
Koivukangas Ada 
Kortelainen Sara 
Kukkonen Laura 
Kuloniemi Mooses 
Laitinen Kerttu 

Leimio Aino 
Lindeman Peppi 
Okuogume Sanni 
Priha Aino 
Railo Matilda 
Sainio Sohvi 
Salopino Sofiia 
Satosuo Enni 
Sieppala Pippa 
Suvikorpi Senja 
Svacinová Julie 
Talosela Sonja 
Tapola Tuomas 
Tikka Tatu 
Uutela Aino 
Vartiainen Roni 
Vaskivuori Tyko 
Wahlroos Georg 

17E, RO Susanna Suonperä 

Aalto Iivari 
Aalto Jasu 
Aalto Jonna 
Aarnio Emil 
Bukovski Emilia 
Ekman Melissa 
Eskelin Aurora 
Foudila Valtteri 
Hirvonen Lea 
Hyytinen Pinja 
Juuvinmaa Verner 
Kupiainen Matti 
Kykkänen Noomi 
Lindfors Milla 
Oikari Atte 
Olkkonen Paula 
Pietiläinen Eero 

Rantala Saara 
Salervo Eero-Pekka 
Sandås Pi 
Ståhlberg Kaarlo 
Swanström Ester 
Taurinen Jennika 
Torppa Kuisma 
Tuura Okko 
Velikainen Saara 
von Konow Miro 
Väisänen Peppi 
Wainio Juho 
Westerberg Vilja 

18A, RO Leena Nordberg 

Alesheva Serafima 
Eloranta Sanni-Sofie 
Hiipakka Sini 
Horko Maija 
Hottinen Noora 
Hägg Henna 
Hämäläinen Lotta 
Inoranta Anni 
Istukaissaari Anniina 
Laakko Essi 
Laakso Mimmi 
Lampén Lili 
Lankinen Aino 
Lindström Wiivi 
Mikkolainen Jenna 
Mikkonen Aura 
Paljakka Tuomas 
Pasonen Elli-Maria 
Pikova Alina 
Punnonen Ella 
Päätalo Aino 
Saarela Iida 
Savolainen Emma 
Seppänen Ester 
Törmä Ninja 
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Muku5-kurssin opiskelijoita 
opintomatkalla Lontoossa.  
Kuva: Marjut Haussila. 
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18B, RO Minka Kallio 

Airas Elina 
Bhuiyan Diya 
Happonen Jessica 
Heikkilä Lotta 
Hirvonen Iida 
Huang Lily 
Huhtanen Johanna 
Huopaniemi Sini 
Ihanus Markus 
Jaakkola Ronja 
Kivilahti Aino 
Korhonen Essi 
Korhonen Ida 
Kotilainen-Dwyer Milla 
Lahti Venla 
Lindgren Leevi 
Manner Nadja 
Manner Touko 
Mattsson Oona 
Mäki Riikka 
Paloheimo Onni 
Piri Iiris 
Ruusula Joona 
Rämö Sanni 
Skön Maija 
Sorjonen Tuukka 
Suntola Senja 
Tergoev Anna 
Toivanen Lotta 
Tuominen Emmi 
Vehmaa Elina 
von Reiche Mio 
Wager Mona 

18C, RO Juho Kotakallio 

Ernesaks Amanda 
Kairtamo Vilma 
Kaprio Stella 
Karimo Kalle 
Kauppila Saara 
Kliushina Anna 
Krzywacki Anni 
Lahdensalo Sofia 
Luukkonen Uula 
Lähde Mariia 
Martelius Ella 
Mikkonen Nelli 
Mäki Laura 
Nummi Iiris 
Ora Helmi 
Rajalin Tuuli 
Rantanen Iisa-Onneli 
Salmi Erica 
Salonen Lotta 
Seppälä Sara 
Sinkkonen Hannah 
Smedjebacka Anna 
Syrjänen Siiri 
Tamminen Oona 
Tolpa Darja 
Tosun Lorin 
Trontti Iivo 
Uulits Meryly 
Vihavainen Tuomas 
Villanen Matilda 
Vuolanne Elsa 

18D, RO Juha Salo 

Djomina Angelika 
Feiring Benjamin 
Finér Emma 
Heikkinen Sara 
Hopeakumpu Siiri 
Jukarainen Saana 
Juvonen Aada 
Juvonen Elviira 
Kaltiainen Katariina 
Kurtulan Sera 
Lehikoinen Nelli 
Mannermaa Nemo 
Mikkanen Jenna 
Niemi Veera 
Nurmi Siiri 
Oittinen Milla-Stiina 
Outila Lauri 
Paakkanen Leo 
Piispanen Linnea 
Puscasu Andrea 
Rainio Klaudia 
Rajamäki Petro 
Rannasmaa Karoliina 
Riutta Vivi 
Roth Reetta 
Ruusulampi Ukko 
Saarinen Taina 
Stenbäck Saana 
Suojarinne Saana 
Tetri Vilja 
Tolonen Selina 
Torniainen Roosa 
Uusitalo Anna-Lyydia 
Varis Siiri 
Wirtanen Stina 
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Sibelius-lukion 
kamarimusiikkivuosi alkoi 
arkistokonsertilla, jatkui 
vanhainkotikonserteilla, 
seminaarisoittajaisilla ja 
matineoilla – ja päättyi ulos Alma-
open puutarhaan, jossa vietettiin 
kirsikankukkajuhlaa.  Kuva: Alma 
Muukka-Marjovuo. 
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18E, RO Ville Kyttälä 

Assinen Tara 
Aurejärvi Juho 
Bauer Mikael 
Bergman Anniina 
Ekman Aurora 
Eskola Lassi 
Gröhn Saga 
Halme Saarlotta 
Heiskanen Rudolf  
Ingraeus Ella 
Jukkola Osmo 
Järvinen Klaara 

Kanerva Kristian 
Kansa Katri 
Kivari Aapo 
Kivimaa Serafia 
Koljonen Emma 
Korhonen Adam 
Kuronen Heidi 
Mäkelä Lilja 
Palmu Kasimir 
Pirnes Henrietta 
Puska Sohvi 
Raito Erika 
Raivio Havu 
Rikkola Helka 

Rissanen Juho 
Ronkka Kuutti 
Talvitie Pyry 
Tamm Hugo 
Timonen Ella 
Varkemaa Eero 
Vitali Ilari 
Vuorinen Ilja 
Vuorinen Sofia
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Sibeliuslukiolaisia esiintymässä Espan lavalla 27.5. Kuva: Hanna Tuomela. 



Sibelius-lukion vuosikertomuksen 2018–2019 toimitti ja taittoi Silvia Hosseini.

”Onneksi on taide, jota voidaan 
käyttää suurien, vaikeiden asioiden 

pohtimiseen, tarkasteluun ja 
käsittelemiseen.”


