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”Koulumme ainutlaatuisuus syntyy siitä, että 
pystymme yhdistämään tiedolliseen 

yleissivistykseen taiteellisen ja intuitiivisen 
todellisuuden hahmottamisen.”
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REHTORIN PUHEENVUORO KULUNEESTA LUKUVUODESTA 

Kuluneen lukuvuoden aikana Sibelius-lukiossa, kuten muissakin Helsingin lukioissa, on rakennettu 
uutta opetussuunnitelmaa, joka otetaan käyttöön elokuussa 2016. Opetussuunnitelman perusta on 
lukion tuntijako, jonka eduskunta hyväksyi 2014. Tuntijaossa oli muutamia yksittäisiä muutoksia, 
mutta suuret linjat pysyvät ennallaan. Isompi haaste on opetuksen tapojen muuttaminen yhä 
enemmän vastaamaan digitalisoituvan maailman haasteisiin. 

Koulumme opetussuunnitelmassa arvoperustaksemme määriteltiin seuraavaa:  

Sibelius-lukiossa arvostetaan maailman hahmottamista myös toiminnallisesti ja intuitiivisesti. Painotamme laaja-
alaista sivistystä ja moniarvoisuutta sekä kykyä ymmärtää maailmaa monista, nopeastikin muuttuvista, 
näkökulmista. Vaalimme luovaa, motivoivaa ja erilaisuuden hyväksyvää ilmapiiriä. 

Sibelius-lukion perustehtävä on opiskelijoiden valmistaminen lukiotutkintoon. Koulumme 
ainutlaatuisuus syntyy siitä, että pystymme yhdistämään tiedolliseen yleissivistykseen taiteellisen ja 
intuitiivisen todellisuuden hahmottamisen. 

Tärkeä osa koulumme toimintaa on erilaisuuden ymmärtäminen vahvuutena ja meidän 
jokaisen kouluyhteisön jäsenen maailmankäsitystä rikastuttavana asiana. Kulunut lukuvuosi on 
jälleen osoittanut monin tavoin erilaisissa tilaisuuksissa, kuinka taide on paitsi tärkeä osa elämän 
kokemuksia, myös uusien maailmojen avaaja ja maailmankansalaisuuteen kasvattaja. 

Lukiokoulutuksen keskeinen tavoite on lukiotutkinnon menestyksekäs suorittaminen. Tänä 
vuonna voin hyvällä mielellä onnitella kaikkia lukion päättötutkintoon osallistuneita. Kevään 
tutkinnossa yli 40 % kaikista koulussamme suoritetuista ylioppilaskokeiden arvosanoista oli 
laudatur ja eximia -arvosanoja. 

Lukiossa opiskelu ja opettaminen on useimpina 
päivinä varsin arkista ponnistelua. Työn tulokset 
näkyvät hetkittäin eri laisissa esi intymissä, 
huomionosoituksissa tai juhlissa. Tuon työn 
suurempi merkitys on se, että se on kasvun polku 
jokaiselle opiskelijalle sellaiseen aikuisuuteen, jossa 
sivistys ja avarakatseisuus antavat jokaiselle päivälle 
uutta ja innostavaa sisältöä.  

Kiitos kuluneesta lukuvuodesta! 
Hannu Rantala 
Rehtori, Sibelius-lukio 
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Rehtori Hannu 
Rantala selfiessä.
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OPETTAJAT 2015–2016 

Aho Maiju, matematiikka, 
elämänkatsomustieto, RO 15B 

Aittakumpu Reijo, musiikki 
Aro Tarja, matematiikka, RO 14A 
Arola Mirka, musiikki, RO 13B 
Gustafsson Petra, ruotsi 
Halkka Katri, matematiikka, fysiikka,  
	 RO 15E 
Haussila Marjut, musiikki, RO 15C 
Hosseini Silvia, äidinkieli, RO 14B 
Hällfors Anne, erityisopetus 
Ikonen Jaana, englanti (virkavapaalla) 
Jorasmaa Aija, liikunta, terveystieto 
Juntunen Minna, opinto-ohjaus 
Juvonen Pekka, musiikki 
Kajanus Johanna, tanssi, RO 15A 
Kallio Minka, psykologia 
Karvinen Tiina, italia, ranska 
Kaunisto Jorma, venäjä 
Koistinen Matti, opinto-ohjaus 
Koponen Jami, äidinkieli, RO 13C 
Kotakallio Juho, historia, yhteiskuntaoppi 
Krook Arja, äidinkieli ja kirjallisuus, RO 14C 
Kröger Knut, englanti, saksa 
Kulhua Tuula, musiikki 
Kyttälä Ville, musiikki 
Lamminmäki Juhani, musiikki, 

sinfoniaorkesteri 
Mattila Päivi, biologia, maantiede, terveystieto, 

RO 12A-E 
Mela Marjo, äidinkieli ja kirjallisuus, historia, 

yh, S2, viro RO 14D 
Muukka-Marjovuo Alma, kuvataide 
Nordberg Leena, tanssi, RO 13A 
Nummela Päivi, apulaisrehtori, musiikki 
Nyyssönen Seppo, uskonto, filosofia 
Raiskinmäki Outi, uskonto, filosofia 
Ruisla Juha, matematiikka, RO 13E 
Salo Juha, englanti, ruotsi, RO 13D 

Sorsa Hannu, musiikki 
Suonperä Susanna, saksa, ruotsi, RO 14E 
Särkiniemi Jan, liikunta 
Tervonen Pirjo, matematiikka, kemia,  
	 RO 15D 
Toivanen Linda, musiikki 
Turtiainen Kristiina, kuvataide 
Vihervalli, Katariina, englanti 
Virpi Anja, ruotsi, saksa 
Vääränen Päivi, maantiede, biologia 

Rehtori 
Hannu Rantala 

Apulaisrehtori 
Tarja Aro 

Koulusihteeri 
Kati Korhonen 

Kouluterveydenhoitaja 
Pia-Veera Kivelä 

Psykologi 
Laura Stenroos 

Koulukuraattori 
Katri Laaninen 

Kouluisäntä 
Juha Korhonen  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Sibelius-lukion opettajat voittivat 28.8.2015 Stadin 
soutujen pukusarjan hopeaa ajalla 16.59.9. Kuva: 
Antti Kajanus.
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JOHTORYHMÄ 
2015–2016 

Katri Halkka 
Minna Juntunen 
Jami Koponen 
Tarja Marttinen 
Alma Muukka-Marjovuo 
Päivi Nummela 
Hannu Rantala 
Anja Virpi 

JOHTOKUNTA 
2013–2016 
(suluissa henkilökohtainen 
varajäsen) 

Rehtori 
Rantala Hannu, esittelijä, 
sihteeri 

Huoltajat  
Mika Aalto (Arja Puntila) 
Niina Luostarinen 
(Hannele Kari) 
Esko Martikainen, 
puheenjohtaja 
(Nina Martikainen) 

Sini-Inari Lehtinen  
(Marjut Tolkki) 
Ilkka Vallinoja, 
varapuheenjohtaja  
(Juha Lassila) 

Opettajat  
Marjut Haussila  
(Johanna Kajanus) 
Outi Raiskinmäki  
(Juha Ruisla) 

Muu henkilökunta  
Marjaana Jokela  
(Pia-Veera Kivelä) 

Opiskelijajäsenet 
Heli Vaalamo (Ukko Pietilä) 
Anni Tilli (Arttu Brax)  

 
OPPILASKUNNAN HALLITUS 

Viime lokakuussa koulumme oppilaat äänestivät itselleen uuden hallituksen. Puheenjohtajaksi 
nousi Arttu Brax ja hänen rinnalleen varapuheenjohtajaksi Sofia Charifi. Hallitus koostui 
kolmestatoista muusta jäsenestä, joita ovat Pyry Päivärinta, Ida Cedercreutz, Arttu 
Kärkkäinen, Satu Perjo, Oona Rantamäki, Anni Tilli, Kira Siuruainen, Ida Kupiainen, 
Siiri Hänninen, Akseli Manner, Ella Oittila, Ville Poutiainen ja Uni Erkkilä. Kaikki ovat 
olleet aktiivisesti mukana hallituksen toiminnassa ja uusien projektien ideoinnissa. Omat 
vastuualueet on hoidettu tunnollisesti. Yhteishenki on kukoistanut tänä lukuvuonna esimerkiksi 

tammikuussa pidetyn ryhmäytymisviikonlopun 
ansiosta.  
	 Yksi oppilaskunnan hallituksen päämääristä 
on aina ollut opiskelijoiden viihtyvyyden 
ylläpitäminen ja parantaminen. Opiskelijoille 
hallituksen toiminta näkyy parhaiten erilaisten 
teemapäivien ja tapahtumien kautta. Syksyllä 
saimme kaikki leikkiä velhoja Harry Potter 
-teemapäivänä ja pelotella toisiamme karmivassa 
kauhukäytävässä Halloweenina. Ystävänpäivästä 
sa imme naut t ia ihanan ke i jukvar te t in 
säestyksellä, ja raitapaidat otettiin ulos 
vaatekaapeista mehukesteillä. Uusia hakijoita 
hämmennettiin teemaviikolla toukokuussa. 
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Keijukvartetti. 
Kuva: Silvia 
Hosseini.
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Muiden taidekoulujen, Kallion lukion ja Helsingin kuvataidelukion, kanssa on tehty tänä 
vuonna tiivistä yhteistyötä Kolmen suuren bileiden (KSB) aikaan tammikuussa ja uudestaan 
viimeisellä kouluviikolla järjestettävän Kolmen suuren piknikin (KSP) merkeissä. Yhteistyö sujuu 
ilman mitään ongelmaa ja yhdistää kaikkia kolmea koulua. 

Ensi lukuvuonna koulumme saa myös uuden, innovatiivisen valokuvausfirman, jonka 
valitsimme monien yritysten joukosta. Koulumme kuuluisan B-aulan eli Baulan sohvat sekä Hytin 
sohvat on höyrypesty hallituksen voimin eräänä sunnuntaisena päivänä. Hallitus toivoo hartaasti, 
että oppilaat osaisivat pitää alueet tulevaisuudessakin siisteinä. 

Tänä vuonna suurin koulun hyvinvointia edistävä projekti oli Ruuti-rahan hakeminen 
mukavuuden edistämiseksi. Satu Perjon johtamana teimme hakemuksen, johon kirjasimme kaiken, 
mihin halusimme rahaa käyttää. Hakemus lähetettiin, arvioitiin ja hyväksyttiin. Koulumme siis saa 
syksyllä esimerkiksi uuden sohvan ja kaikkea muuta mukavaa oppilaiden käyttöön. 

Hallitus pystyy vaikuttamaan! Siispä hae sinäkin ensi vuonna ihanaan ja hauskaan 
toimintaan mukaan! Hallitus kiittää oppilaita, opettajia ja Tuki ry:tä yhteistyöstä ja toivottaa 
kaikille hyvää kesää! 

Sofia Charifi, oppilaskunnan hallituksen varapuheenjohtaja 

TUTORTOIMINTA LUKUVUONNA 2015–2016 

Lukuvuoden 2015–2016 reippaat tutoropiskelijat olivat Minja Lappi, Veronica Hailu, Olga 
Kauvosaari, Klaara Vasara, Tuuli Seppälä, Taika Maunuvaara, Ilmari Kairamo, Siiri 
Hänninen, Kira Siuruainen, Isla Koiso-Kanttila, Meri-Tähti Kunttu, Ilari Tuominen, 
Lotta Lille, Maija Kovalainen, Jon Petterson sekä Aleksi Pippuri. 

Tutorit olivat mukana vastaanottamassa uusia opiskelijoita koulun alkaessa elokuussa. Lisäksi 
he olivat järjestämässä ykkösten vierailua tiedekeskus Heurekaan. Avoimissa ovissa he opastivat 
tulevia hakijoita ja kertoivat koulun toiminnasta. Nuoret aktiivit olivat myös kertomassa lukio-
opiskelusta avoimien ovien 
iltatilaisuudessa. Keväällä he 
organisoivat tutorhaun, johon 
kuului esimerkiksi tehtävään 
hakev ien op i ske l i jo iden 
haastattelu. Tutorit olivat 
kiitettävän oma-aloitteisia ja 
toivat positiivista ilmapiiriä 
koulumme arkeen. Kiitos 
tutoreille! 

Minna Juntunen,  
opinto-ohjaaja 
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Senioritutorit valmistautuvat haastattelemaan tutoriksi 
haluavia. Kuva: Minna Juntunen
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OPETUKSEN KEHITTÄMINEN JA DIGITALISAATIO 

Sibelius-lukion opettajat pyrkivät jatkuvasti oman oppiaineensa opetuksen edistämiseen. 
Lukuvuotta 2015–2016 on kuitenkin leimannut aivan erityinen ideointi pedagogiikan ja 
didaktiikan kehittämiseksi: On tehty uusi opetussuunnitelma ja kokeiltu oppiainerajat ylittäviä 
ilmiöprojekteja sekä opetuksen sähköistämistä eri oppiaineissa. Lisäksi osa opettajista on jo 
osallistunut ulkomailla järjestettävälle kurssille, joka kuuluu Sibelius-lukion laajaan vuosina 2015–
2017 toteutettavaan Erasmus+-hankkeeseen opetusmetodien päivittämiseksi. 

Muutoksen nopeus digitalisaatiossa ja ilmiöajattelussa aiheuttaa välillä päänvaivaa ja 
ahdistustakin, mutta seuraavien sivujen esimerkit osoittavat, että Sibelius-lukion opettajat eivät ole 
kavahtaneet opetuksen uusia tuulia. 

Silvia Hosseini 
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Äidinkielen tunnilla. Kuva: Jami Koponen.
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SIBIKSEN DIGILOIKKA? 

Digitalisaatio on päivän sana koulumaailmassa. 
Jos asiasta ei muuten niin innostukaan, niin 
sähköiset yo-kokeet lähestyvät  vääjäämättä. 
Olemme lukuvuoden aikana valmistautuneet 
syksyllä 2016 alkaviin sähköisiin yo-kokeisiin 
monella eri tavalla. Syyskuussa meillä oli Suuri 
Buuttaus: Juhlasaliin saapui noin 80 opiskelijaa 
ja kaikki buuttasivat läppärinsä Abitti- 
USB:llä  sekä kytkeytyivät johdoilla Abitti-
järjestelmään. Tarkoituksena oli kokeilla 
koejärjestelmän toimivuutta isossa tilassa. Sali 
oli täynnä kaapeleita ja sähköjohtoja, mutta 
kukaan ei kompastunut niihin, ja kaikkien 
koneet saatiin mukaan järjestelmään muutamaa 
ongelmatapausta lukuun ottamatta. 

Lokakuun alussa ryhmä opiskelijoita 
osallistui äidinkielen sähköiseen yo-kokeeseen, 
jossa saatiin esimakua uusista tehtävätyypeistä. 
Sähköisen yo-kokeen kenraaliharjoitus pidettiin 
huhtikuussa filosofiassa ja lyhyessä saksassa. 
Tässä olikin jo kyse lähes täydellisestä yo-
koesimulaatiosta: läppärit, kuulokkeet, tikut ja 
piuhat, kuuden tunnin koeaika, omat eväät   

mukana ja henkilöllisyyksien tarkastaminen. 
Opettajat valvoivat tapahtumaa monitoreilta 
ja vanhanaikaisesti opiskelijoita tarkkaillen. 
Koe sujui hyvin, ja siihen osallistuneet 
opiskelijat vaikuttivat tyytyväisiltä uuteen 
koetyyppiin ja tehtävien monipuolisuuteen. 
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Se Swri Bwttaus: "Oppi nyt wanha / ia 
noori / joilla ombi Sydhen toori. / 
Ylioppilastutcintolautachunnan keskyt / ia 
mielen / iotca taidhat Somen kielen. / Laki 
ylioppilastutcinosta / se Sielun hirmutta / 
mutt rechtori sen tas lodhutta.” Kuva: 
Hannu Rantala 

Opettajien 
digiloikka-
performanssi. 
Kuva: Päivi 
Mattila.
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Päivittäisessä opiskelussa tietotekniikkaa käytetään osana opiskelua enemmän tai vähemmän. 
Joillakin kursseilla se on olennainen osa työskentelyä, toisilla sen käyttö on vähäisempää.  Erityisesti 
englannin opettajat ovat kunnostautuneet Abitti-kokeiden pitämisessä, ja on niitä toteutettu myös 
eri reaaliaineissa. Tämä sopii meille – Sibiksessä tehdään asioita monella tavalla, ja  kaikelle on 
aikansa ja paikkansa. 

Opettajat antoivat koulumme monipuolisuudesta hienon näytteen joulukuisena maanantaina 
Sinisessä aulassa: musiikkia, tanssia ja digiloikkia yli läppärien. Tuskinpa missään muussa koulussa 
on älytty tehdä sitä näin! 

Päivi Mattila  

ESIMERKKEJÄ OPETUSKOKEILUISTA JA -VIERAILUISTA 

Ilmiöprojekti ”Ihmisen kemiaa” 

Kemian tunnilla piirrettiin joidenkin ihmisen elämään liittyvien kemikaalien rakennekaavat ja 
etsittiin niiden toiminnalliset ryhmät. Opiskelijat myös miettivät, miten projekti liittyy vuoden 
teemaan ”hyvyys, totuus ja kauneus”. Filosofian tunnilla pohdittiin ihmisen kemikaaleihin liittyviä 
eettisiä kysymyksiä. Saksan kielen tunnilla etsittiin kemikaaleista arkielämän mielleyhtymiä ja 
kirjoitettiin niistä saksaksi. 

Pirjo Tervonen 
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Biologian tunnilla. 
Kuva: Päivi Mattila
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Matematiikkatutorit 

Koulussamme on aloitettu matematiikkatutortoiminta. Ideana on, että vanhemmat opiskelijat 
auttavat nuorempia opiskelijoita matematiikan opiskelussa. He järjestävät laskupajoja ja toimivat 
toisinaan apuopettajina  matematiikan  tunneilla. Idea lähti resurssipulan aiheuttamasta tuen 
puutteesta. Toiminnan hieno puoli verrattuna opettajan antamaan tukeen on, että molemmat 
osapuolet hyötyvät – avun saaja ja auttaja. Mikäpä olisi parempi tapa oppia kuin opettaminen! 

Jo aiemmin abiturientit auttoivat satunnaisesti nuorempia opiskelijoita, mutta nyt 
toiminnasta tehdään organisoidumpaa. Ryhmä huikeita pioneereja on sitoutunut tehtävään ja he 
saavat toiminnastaan palkkioksi kurssin. Ihka ensimmäiset matematiikkatutorit ovat Aukusti 
Arjas, Teresa Heino, Elli Jaakola, Olga Kauvosaari, Alli Pyykkö ja Anna-Mari Viksten. 

Maiju Aho 

American high school teacher visited EA6 course 

We had the pleasure of  welcoming Mr David Tow, an American high school teacher and 
Fulbright scholar, to join our English lesson on March 3rd. David gave the class a brief  
introduction to American society as it presents itself  today and what kind of  differences he has 
observed during his stay when comparing Finland and the US. David is in Finland to conduct 
research after he was awarded a Fulbright Distinguished Awards in Teaching grant last year.  

David was an accessible and cheerful person. He had a presentation about the school system 
in the US. He told us about his own high school Terra Linda and American schools in general – a 
stereotypical high school in the USA has at least over one thousand students (!?!) – and he was 
really interested in what we had to say. I’m sure everyone started in some way to appreciate our 
school system a bit more after hearing some differences. 
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Matematiikka-
tutorit. Kuva: 
Maiju Aho.
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Seriously, we get our education, which by the way is by far one of  the best in the whole 
world, for free! This is something we usually don’t think about because we take it for granted, but 
as David spoke about the college-preparatory classes they have in the US, I couldn’t feel anything 
but really grateful. Our parents’ economic status has nothing to do with our possibility to get a fine 
education. 

Secondly, I’ve never even thought about how unpatriotic Finland is. I don’t know if  it’s a 
good or a bad thing, but unlike in other countries we don’t hang our flags or pictures of  presidents 
in our classrooms. Or anywhere else. It feels maybe a bit absurd for us Finns that students in some 
parts of  the US give a pledge of  allegiance to a picture of  President Obama or to the American 
flag in the mornings at the start of  a school day. 

Furthermore, Finland is an unbelievably safe country. There aren’t many places where seven-
year-olds can use public transport on their own or just walk to school by themselves. David also 
thought this was something extraordinary and simply awesome. He told us how in a morning tram 
he had admired how an eight-year-old girl just had safely made her way to school by herself, 
without fear that something could have happened to her. As we in Finland don’t need school buses 
or to drive to school every day, we’re doing a favor for the environment. What if  they had the same 
possibility in the US? There would be so much less environmental pollution. 

In its entity, the visit was very interesting and instructive. In our course schedule our teacher 
Katariina Vihervalli had titled the lesson “Fun!”, and that’s what it at least was. I myself  enjoyed 
the lesson, and judging by the roars of  laughter heard around, I’m sure many others enjoyed it too. 

Venla Karlsson 
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Kuva: 
Katariina 
Vihervalli.
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Musiikki ja kulttuuri 

MUKU eli musiikki ja kulttuuri -opinnoissa päästiin jälleen  hyödyntämään Helsingin 
alati  laajenevaa ja monipuolistuvaa musiikkitarjontaa. Sen hahmottaminen ja haltuunotto osana 
kulttuurista lukutaitoa lienee merkityksellinen osa nykyistä yleissivistystämme median tietotulvassa. 
Kansallisoopperan sekä Helsingin kaupunginorkesterin ja Radion sinfoniaorkesterin kanssa tehtävä 
yhteistyö on tärkeä kädenojennus koulumme nuorille.  Myös Sibelius-juhlavuoden ohjelma tarjosi 
kiinnostavaa oheismateriaalia. 

Marjut Haussila 

KUVISELÄMÄÄ LUKUVUONNA 2015–2016 

Kuvataidetta on taas syntynyt runsain määrin tunnelmallisessa viidennen kerroksen vinttiluokassa. 
Kuvataiteessa hyödynnettiin koulun lukukauden 2015–2016 ilmiöteemaa, joka oli ”hyvyys, totuus, 
kauneus". Rehtori Hannu Rantala selvitti teeman viittaavan Platonin ajatteluun ja kysymykseen 
siitä, miten hyväksi ihmiseksi kasvetaan. Kuvataidekasvatukseen teema sopi hyvin, sillä myös 
taidekasvatusliike on inspiroitunut näistä hyveistä: erityisesti vuosisadan vaihteen taidekasvatuksen 
mottona käytettiin samaa hyvekolmikkoa. 

	 Kuviksen ykköskursseilla etsitään perinteisesti omaa persoonallista kuvantekemisen tapaa. 
Tänä vuonna muun muassa maalattiin innokkaasti omia muotokuvia. "Ympäristö"-kurssilla 
puolestaan suunnitteltiin muun muassa tulevaisuuden kouluja, joita syntyi kuutisenkymmentä. 
Mukana oli utooppisia ja dystooppisia sekä mahdollisimman tavallisia kouluja, jotka perustuivat 
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Äidinkielen ja 
kirjallisuuden 
oppiaineeseen on 
perinteisesti kuulunut 
teatterissa käyminen 
ja näytelmien 
lukeminen. Tässä koko 
oppitunti on siirretty 
draamaympäristöön – 
Tervasaaren 
amfiteatteriin. Kuva: 
Jami Koponen.
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ajatukseen että suomalainen 
koulusysteemi pysyy hyvin 

samankaltaisena pitkään. Mukaan mahtui koulukritiikkiäkin. Syntyi muun muassa homekoulu, 
drive-in koulu, avaruusaluskoulu, toisinajattelijoiden turvapaikkakoulu ja suvaitsevaisuuskoulu. 

Vuodenvaihteessa kuviksessa vieraili opetusharjoittelija Eveliina Ahtiainen. Hän oli 
harjoittelun aikaan teoksillaan mukana Lux Helsinki -tapahtumassa. Olikin luontevaa jatkaa 
designiin ja suunnitteluun keskittyvällä kurssilla työskentelyä valotaiteen keinoin. Opiskelijat 
suunnittelivat ja toteuttivat hienoja valoteoksia. 

Kuvataiteen neljännellä kurssilla opiskeltiin taidehistoriaa. Viidennellä kurssilla pystytettiin 
taas perinteinen taidenäyttely maratonkonsertin yhteyteen. Erityisesti Vilhelmiina Niskasen ja 
Marleen Hallamaan videoteokset herättivät ajatuksia. Kummassakin pohdittiin identiteettiä ja 
sen muodostumista. 
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Koulukritiikkiä: Sisäkuva 
musiikkilukion 
pehmustetusta 
vaaleanpunaisesta 
harjoittelutilasta, johon 
opiskelija suljetaan 
soittamaan valkoista 
flyygeliä.

Esa 
Savolaisen 
omakuva, 
joka on 
variaatio 
Unto 
Koistisen 
teoksesta 
Leijona.
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Lavastuskurssi toteutti Hilkka P. Goes Metsä -esityksen visuaalisen 
ilmeen. Pukusuunnittelijoina olivat Elli Jaakola, Olga Kauvosaari, 
Vilhelmiina Niskanen, Linnea Saarikangas ja Venla Karlsson. 
Maskeerauksen suunnitteli Sumia Kinnunen. Esityksen lavasteina 
toimineet videot toteuttivat Linnea ja Vilhelmiina. Julisteen teki Sara 
Lätti. 

Alma Muukka-Marjovuo 

VUODEN SIBIKSET 2015 

Jean Sibeliuksen juhlavuoden ja suomalaisen 
viulunsoiton kulttuurin merkeissä Vuoden Sibis 
-tunnustus myönnettiin    viulutaiteilija Minna 
Pensolalle ja tutkija Sakari Ylivuorelle. 
Palkintojuhlassa läsnä oli Pensolan lisäksi kolme 
nuorta ”kisälliä", Kuopion viulukilpailun voittanut 
Tami Pohjola sekä muuten ansioituneet viulistit 
Kasmir Uusitupa ja Abel Puustinen. 

	 Energisen luova Minna on uransa aikana 
hakenut ennakkoluulottomasti tuoreita vaihtoehtoja 
musiikkikulttuurissa toimiessaan. Vuoden Sibis 
-juhlan kunniaksi hän  tarjosikin ikimuistoisen 
musiiki l l isen hetken  koko  kouluyhteisöl le 
Sibeliuksen viulukonserton merkeissä. Saimme 
kokea oivallista  musiikillista yhteistoimintaa, jossa 
koulun toiminta-ajatus konkretisoitui  näkyväksi ja 
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"Media ja kuvien 
viestit" -kurssilla 
teemana oli median 
monimuotoisuus. 
Tehtävinä oli lehden 
aukeaman taittoa, 
valokuvausta, 
sarjakuvaa ja liikkuvaa 
kuvaa. Oheinen kuva, 
jossa mainostetaan 
kolmioviivainta, on 
ryhmän Paavo 
Korhonen, Diego 
Felgueroso, Aino 
Szalai, Miranda 
Chambers ja Aarni 
Soivio tuotantoa. 
Kurssin opetti 
Kristiina Turtiainen.

Minna Pensola palkittiin 8.12., jolloin 
juhlimme suomalaisen musiikin päivää 
ja Sibeliuksen 150-vuotissyntymäpäivää. 
Kuvassa myös nuoret kisällit. Kuva: 
Silvia Hosseini.
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ymmärrettäväksi. 
		 Musiikilliset käsitteet – kuten sinfoninen, 
konsertoiva, groove ja jam – on otettu johtamisen ja 
organisaatiotutkimuksen sanastoon tavoiteltavien 
laatuominaisuuksien esikuvaksi.  
		 Minnan johdolla saimme tuta näihin 
käs i t te i s i in kätkeytyvän merki tyksen, joka 
parhaimmillaan kirkastuu toden, hyvän ja kauniin 
suhteissa. Tunnelma oli tiivis: salin täysi yleisö seurasi 
henkeä pidätellen taiturillisten viulistien versiota 
Sibeliuksen viulukonsertosta Heini Kärkkäisen 
pianismin täyttäessä orkesterin paikan. 

Marjut Haussila 

LUKUVUODEN VOITTAJIA JA MENESTYJIÄ 

Milja Paunonen 

Milja Paunonen voitti maaliskuussa Suomi–
Amerikka Yhdistysten Liiton kirjoituskilpailun, jonka 
englannin opettaja Katariina Vihervalli järjesti 
Sibelius-lukiossa syyskuussa. Miljan voittoessee My way 
of  communicating käsitteli tanssia kommunikoinnin 
välineenä, ja Milja luki tekstinsä myös tanssin päivän 
juhlassa. Palkinnoksi ykkössijastaan Milja sai 
Icelandairin lahjakortin lentoihin Yhdysvaltoihin. 

My way of communicating  

We all know her: that extroverted girl who always seems to know 
what to say. Many of  us wish to be like her, because in today’s world verbal expression is everything. We assume that 
people who don’t speak the same language have no way of  communicating with each other, and that what we feel only 
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Kuva: 
Katariina 
Vihervalli

Toinen Vuoden Sibis 2015, 
tutkija Sakari Ylivuori, sai 
tunnustuksensa 
toukokuussa koululla 
järjestetyssä ilmiöjuhlassa. 
Kuva: Maiju Aho. 
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exists when we have a word for it. We let our vocabulary and conversational skills define us. I’ve never been that 
talkative girl, but I’m fluent in a language we all know: body language – more specifically, dance. 

One thing I remember from my childhood home is the gigantic collection of  records in our living room. There 
was seldom a moment of  silence, as both of  my parents loved music and listened to it in a variety of  genres. My 
natural reaction to it was to start dancing, and at the age of  five I started taking classes. That’s when I fell in love 
with dancing, although at the time I didn’t know why. I also had no idea it would become such a big part of  my life. 
As I grew older the amount of  time I spent dancing increased, and I had to make choices between dance and a 
“normal” teenager’s life. Many times I even thought of  quitting, but somehow it kept its grip on me. It wasn’t really 
until I got accepted to the dance oriented class in Sibelius-lukio that I started to 
actually think about why I dance. 

To me, dance is a way of  both express my emotions and to forget about 
everything. I can either be the truest version of  myself  or become someone 
completely different. It obviously takes a lot of  physical work, too, but finding 
the balance between clean technique and artistry is what makes it so fascinating. 

One of  the first choreographies I made was during my first year in 
Sibelius-lukio. It was a solo piece dedicated to my father who had passed away 
recently. After the performance a vast majority of  the audience was in tears. 
Most of  them were complete strangers to me and had no way of  knowing the story behind my choreography. At that 
moment I understood why I’d been dancing all my life up to that point: It’s a powerful thing to be able to make 
another person feel something without saying a word. 

Milja Paunonen 

Casper Lidsle 

Casper Lidsle voitti Montesilvanossa 
pidetyn 13:nnen Italy Percussion Competition 
-kilpailun vibrafonisarjan syyskuussa 2015. 
Kilpailu on osa lyömäsoitinfestivaalia, johon 
kuuluu maailman huippusoittajien pitämiä 
m e s t a r i k u r s s e j a s e k ä k i l p a i l u j a e r i 
lyömäsoittimille. 

Otto Antikainen 

Sibelius-lukion opiskelija Otto Antikainen 
voitti Jyväskylässä 5.–9.3.2016 järjestetyn 
Juhani Heinonen -viulukilpailun. Kilpailun 
kolmanneksi tuli Emma Mali, joka on niin 
ikään sibeliuslukiolainen. 
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Casper Lidsle. Kuva: Silvia Hosseini.

”To me, dance is 
a way of both 
express my 
emotions and 
to forget about 
everything.”



Sibelius-lukion vuosikertomus 2015–2016

Otto Vahtola 

Sibelius-lukion opiskelija Otto Vahtola 
palkittiin kunniamaininnalla Helsingin 
Suomalaisen Klubin vuosittain järjestämässä 
Suomalaisessa kirjoituskilpailussa. Oton 
palkitussa esseessä pohditaan  sananvapautta 
monien ajankohtaisten teemojen, kuten 
uskonnon, maahanmuuton, sosiaalisen 
median ja länsimaisten arvojen kautta. 

Oppimisen riemua ja ylistystä – psykologian valiovastaaja Paula Kallio 

Ylioppilastutkintolautakunnan psykologian jaoksen puheenjohtaja Kai Hakkaraisen mukaan 
psykologian ylioppilaskoe on erittäin vaativa nuoren saavuttamien tiedonkäsittelytaitojen 
arviointimittari. Tähän kokeeseen osallistui syksyllä 2015 lähes 3000 nuorta. Yksi heistä oli 
opiskelijamme Paula Kallio, joka selviytyi kansallisessa kisassa kahdeksan parhaan joukkoon.  

Professori Hakkarainen kuvaa Paulan suoritusta poikkeuksellisen korkeatasoiseksi. 
Lausunnossaan hän toteaa Paulan 

a) hallitsevan lukion psykologian monitahoisen sisällön erinomaisesti,  
b) osaavan luovasti soveltaa ja kehitellä hankkimaansa tietoa,  
c) olevan opiskelijana poikkeuksellisen hyvin organisoitunut ja syvästi motivoitunut,  
d) pystyvän tehokkaasti hyödyntämään sekä järkeen että tunteisiin liittyviä 
voimavaroja päästäkseen paineenalaisena korkeatasoiseen luovaan suoritukseen, ja  
e) pystyvän kirjoittamalla sujuvasti muodostamaan kokonaiskuvaa opiskelemistaan 
asioista. 

Lopuksi Hakkarainen toteaa, että Paulan saavutus osoittaa 
hänen hankkineensa lukiossa sellaisia vaativia tietotyötaitoja, joita 
myöhempi akateeminen opiskelu tai mikä tahansa tuloksellinen 
työskentely tulee häneltä edellyttämään. Onnea Paula, ja oppimisen riemua elämääsi jatkossakin! 

Promillen joukkoon on ennenkin yltänyt lukiomme opiskelijoita. Vuosien 2006–2015 aikana 
Psykologiliitto ja Psykologianopettajat ovat valinneet ja palkinneet Sibelius-lukiosta kahdeksan 
psykologian valiovastaajaa.   

Minka Kallio 

 16

Otto ja kunniakirja. Kuva: Jami Koponen.

http://www.suomalaisuus.fi/2015/2015kunm3.html
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Hilkka P. Goes Metsä -esityksen 
pahat sudet. Kuva: Silvia Hosseini.
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HILKKA P. GOES METSÄ 

Tanssilinjan toinen vuositaso palasi takaisin luonnon äärelle Johanna Kajanuksen 
koreografioimassa tanssiproduktiossa Hilkka P. Goes Metsä. Teos pohjautui löyhästi Punahilkka-
satuun, joten tanssijat viettivät reilun kuukauden etsiskelemässä sisäisiä satuhahmojaan: hilkkoja, 
riistanvartijoita, puita ja pahoja susia. Ympäristöteemoja ja nykynuoren identiteettiä 
pyörittelevässä tanssiteoksessa oli mukana myös upea joukko musiikkilinjalaisia, ja produktiota 
varten sävellettiinkin kahdeksan kuuloaistia hivelevää kappaletta.  

Myös tanssijat saivat teoksessa paljon luovaa vastuuta. Suuri osa liikemateriaalista syntyi 
lahjakkaiden ryhmäläistemme käsissä unohtamatta kuitenkaan produktion varsinaista koreografia, 
jonka kanssa saimme käydä ainutlaatuista vuoropuhelua. Helppoa luomistyö ei kuitenkaan ollut: 
jouduimme taistelemaan hupenevaa aikaa vastaan ja kehittelemään materiaalia nopeasti. Myös 
kahden ryhmäläisemme loukkaantuminen kesken produktion aiheutti kolauksen 
esiintyjäjoukkoomme. Onneksi saimme kaikki palaset järjestettyä uusille paikoilleen ajallaan, 
vaikka jouduinkin kerran näppäilemään junassa yhden kokonaisen koreografiapätkän tekstiviestillä 
ryhmäkeskusteluumme. 

Tuntuu uskomattomalta, kuinka se sekamelska, joka vallitsi ensimmäisissä yhteisharjoituksissa, 
saatiin koottua selkeäksi ja hiotuksi kokonaisuudeksi ensimmäiseen esityspäivään mennessä. 
Vaadittiin toki monta tuntia piinallista istuskelua (ja tietenkin tanssahtelua, soittoa ja laulua) ennen 
kuin kaikki tanssijat ja muusikot muistivat oman osansa eivätkä esimerkiksi juosseet lavalle 
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Hilkat. 
Kuva: 
Silvia 
Hosseini.
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parikymmentä sekuntia oman kohtauksensa alkamisen jälkeen. Myös puvustus alkoi hahmottua 
pikku hiljaa kekseliäiden kuvisryhmäläisten suunnittelemien mallien pohjalta.  

Kun Hilkka P:n ensi-ilta viimein koitti ja olimme saaneet käyttöömme Malmitalon 
ilahduttavan tilavat pukuhuoneet ja suuren katsomon, tunnelma oli iloisen jännittynyt. Monet 
pohtivat, mitä kammottavia mokia lavalla voisi tapahtua. Omassa takaraivossani huolenaiheena 
olivat erityisesti sivukulisseissa tiellä olevat jonkinnäköiset valotolpat, joihin olin törmännyt 
äänekkäästi jo kenraaliharjoituksessa aikaisemmin 
päivällä.  

Kun orkesteri aloitti alkusoiton, tanssijat 
odottivat vuoroaan lavan vieressä olevalla 
käytävällä oven takana. Ensi-illassa ja tulevissa 
esityksissä monet suorittivat yleensä tässä 
vaiheessa omalaatuista lämmittelyrutiiniaan 
useimmiten venyttelemällä, mutta myös 
esimerkiksi kävelemällä huolestuneesti ympyrää, 
hyppimällä ympäriinsä holtittomasti tai 
juoksemalla käytävää päästä päähän hyräillen hiljaa alkusoiton mukana. Kun lähes viisitoista 
minuuttia ensi-iltaesityksen alusta oli kulunut ja riistanvartijoiden oli aika siirtyä patsastelemaan 
lavalle, vedin syvään henkeä ja ajattelin: kohta maailma näkee ensimmäistä kertaa Sibelius-lukion 
aidot erämieshipsterisupermiesriistanvartijat! 

Ensi-illan jälkeen edessä oli vielä viisi esitystä lisää, joten emme saneet vaipua liian syvään 
tyyneyden tilaan. Tulevat esitykset menivät yleensä edellistä paremmin, kun kaikki alkoivat saada 
oman osaansa rutiinia. Lisäksi oli aina jännittävää seurata, kuinka monta katsojaa tulevaan 
näytökseen tulisi tarkkailemalla paikalleen asettuvaa yleisöä takahuoneen televisiosta. Määrä 
vaihteli parista kymmenestä lähes sataan ja ikähaitari eläkeläisistä pieniin alakouluikäisiin. 

Viimeinen esitys tuli kuitenkin pian, ja jouduimme sanomaan väsyneet hyvästit Malmitalon 
lavalle sekä orkesterille, hilkoille, puille, riistanvartijoille ja pahoille susille. Viimeiseen Hilkka P. Goes 
Metsä -esitykseen puserrettiin kaikki loputkin fyysiset ja henkiset voimat, ja vaikka ennen esityksen 
alkua tunnelma takahuoneessa oli hysteerisen villiintynyt, esityksen lopputulos oli onnistunut. 
Lopuksi koko esiintyjä- ja opettajajoukko kokoontui takahuoneeseen kohottamaan tyytyväisenä 
maljan onnistuneen produktion päätökseksi.  

Hilkka P. Goes Metsä -produktio oli alusta loppuun täynnä draamaa, naurua ja kyyneleitä, 
mutta myös sitoutunutta harjoittelua ja mahtavaa yhdessä luomista. Saimme kokea esiintyjän työn 
mahtavuuden ja työläyden kuudessa esityksessä, joista ainakin mieleen minulle jäivät 
poikkeuksellisen uppoutunut eläytyminen tanssiin, musiikkiin ja esityksen tarinaan. 

Olivia Brotherus  
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”Kohta maailma näkee 
ensimmäistä kertaa 
Sibelius-lukion aidot 
erämieshipsteri-
supermiesriistanvartijat!”
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TANSSILINJALAISEN MATKA 

Tämä matka on muuttanut, kasvattanut, tuonut ystäviä ja mietityttänyt. Se on saanut minut 
kyseenalaistamaan itseni ja välillä kaikkea ympärilläni. Tämän matkan ansiosta tunnen itseni 
paremmin kuin ennen ja olen valmis heittäytymään. Tätä matkaa en unohda. Matkaani Sibelius-
lukion tanssilinjalla. 

Kolme vuotta tulee kohta täyteen, ja 13A-ryhmän oppilaat lähtevät jokainen omaan 
suuntaansa. Jotkut tähtäävät tanssivaan ammattiin, toiset taas haluavat jotain täysin muuta. Kaksi 
ensimmäistä lukuvuotta opiskelimme tanssia tiiviisti yhdessä sekä tanssisalissa treenitunneilla että 
luokkahuoneessa pohtimassa tanssia minussa ja osana yhteiskuntaa. Saimme tehdä paljon 
projekteja yhdessä ja keskustella fiiliksistä. Sitä tarvitsi, ja sen avulla pääsimme tutustumaan 
itseemme ja toisiimme paremmin. 

Abivuosi oli kuitenkin erilainen. Enää ei yhteisprojekteja oikeastaan ollut, vaan syksy kului 
tanssidiplomien kanssa touhutessa. Oli aika panna käytäntöön ne pohdinnat ja opit, joita oli 
yhdessä saatu kaksi ensimmäistä vuotta koota. Diplomeihin kasautui paineita ja odotuksia. Luulen, 
että kaikki kokivat olevansa välillä jumissa ja valmiina heittämään koko projektin roskakoriin. 
Lähes jokainen diplomia suunnitellut abi sai kuitenkin kirjoitettua pohdiskelevan tutkielmansa 
valmiiksi ja luotua oman koreografiansa. Ja jokaisessa valmiissa teoksessa näkyi tekijän käsiala – 
olimme löytäneet jo jotain omaa! 

Minulle tanssilinjalla opiskelun loppuhuipennus oli kuitenkin ylioppilaskokeiden jälkeen 
pidetty viimeinen prokkiskurssi. Leena Nordbergin ohjaamalla kurssilla työskentely oli 
intensiivistä ja erittäin antoisaa. Loimme tanssiluokkaan puolen tunnin teoksen, jossa pohdimme 
tämän hetken mielessä pyöriviä asioita: mitä meistä tulee isona ja mihin päädymme. 
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Tanssitunnilla. 
Kuva: Johanna 
Kajanus.
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Työskentelystä aisti, miten me tanssijat oltiin luotu yhteinen pohja näinä lukion vuosina ja miten 
meidän oli turvallista heittäytyä yhdessä. Luotimme toisiimme. Viimeisissä esityksissä kätemme 
vahingossa sujahtivat kiinni toisiinsa ja kyyneleet tulivat. Tunsimme kiitollisuutta, että olemme 
saaneet yhdessä tämän matkan kulkea. 

Maija Viipuri 

TANSSI- JA MUSIIKKIDUETOT 

Kevään ja viimeisten jaksojen tehdessä tuloaan tanssin produktion ykköskurssia suorittavat 
tanssilinjalaiset (suurimmaksi osin ykkösiä) alkoivat etsiä tanssiteoksilleen musiikkia ja muusikoita 
musiikkilinjalaisista. Oman produktiosielunkumppanin löydyttyä esityksiä alettiin työstää. Kurssin 
tehtävänanto on suunnitella oma koreografia ja pyytää joku musiikkilinjalainen hoitamaan 
musiikkipuolen. Alun perin esitykset on tarkoitettu tanssi- ja musiikkiduetoiksi, mutta 
kokoonpanoja oli kaikenkokoisia ja -muotoisia. Tanssia oli myös kaikenlaista baletista steppiin ja 
nykärin kautta kilpatanssiin. Musiikki vaihteli myös yhtä laajasti koreografioiden myötä.  

Teosten taustalla oli paljon erilaisia teemoja, kuten unimaailmoja ja rakkaudesta taistelua, 
bilefiilistä sekä maanläheisyyttä. Tanssijoiden ja yhtä lailla muusikoidenkin jännitys oli aistittavissa 
ennen esityksiä jo tanssiluokassa. Vaikka Sibiksen oppilaista suurin osa esiintyy paljon ja on ollut 
mukana isommissakin produktioissa, tämä oli monelle ensimmäinen koulun kurssille kokonaan itse 
suunniteltu teos. Taiteilijoille ominainen epävarmuus ennen oman työn ensiesittelyä kuulsi monen 
kasvoilla.  
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Abien 
tanssiproduktio. 
Maija Viipuri 
oikealla. Kuva: 
Silvia Hosseini.



Sibelius-lukion vuosikertomus 2015–2016

Esitysviikolla muusikot ja tanssijat 
etsivät epätoivoisesti tyhjiä tiloja, joissa 
voisi käydä läpi omaa koreografiaa 
musiikin kanssa. Monet ehtivät kokeilla 
esitystään musiikin kanssa vain kerran 
ennen kenraalia, jos sitäkään. Vielä 
hieman ennen h-hetkeä teoksia hiottiin, 
tehtiin muutoksia, improvisoitiin.  

Muusikoiden ja tanssijan välinen 
yhteistyö ja kemia luonnistui monilta 
ammatt imaisen v i i l eäs t i . Koska 
tanssilinjalainen esiintyy lähtökohtaisesti 
yksin, moni käytti muusikoita apunaan. 
Joissakin esityksissä musiikkilinjalainen 
tuki esitystä myös koreografisella 
osallistumisella. Erilaisten taiteilijoiden 
tällainen kohtaaminen lavalla aiheutti ainakin itselleni aika ajoin kylmiä 
väreitä. 

Esityksiä oli perinteiseen tapaan kaksi eräänä huhtikuun sateisena 
perjantai-iltapäivänä. Vaikka ensimmäiseen näytökseen mahtui pieniä kompurointeja, toinen 
näytös sujui jo todella hyvin. Kummassakin näytöksessä sali oli lähes täynnä. Nuoria lahjakkuuksia 
katsellessa huokui ilmassa yhdessä tekemisen ilo ja ylpeys toisista oman vuositason edustajista, 
”matkatovereista”, sekä kiitollisuus siitä, että sai olla mukana tällaisessakin produktiossa. Tämä 
kurssi oli vasta alkua monille tuleville kouluproduktioille, ja aika saa näyttää millaisiksi taiteilijoiksi 
kurssin taitavat suorittajat kehittyvät tulevina vuosina. 

Idil Tekin 

JOULUPOTPURI 

Joulupotpurin perinteinen kiertue suuntautui tänä vuonna Keski- ja Länsi-Suomeen. Kilometrejä 
kertyi runsaasti, kun reitti kulki Kankaanpään, Ikaalisten, Varkauden, Pihtiputaan, Vaasan, Porin 
ja Hyvinkään kautta takaisin Helsinkiin. Viikkoon sisältyi peräti 20 konserttia, joissa oli yhteensä 
noin 10 000 kuulijaa. Kiertue oli ehkä yleisörikkain koko potpurin historiassa. 

Vastaanotto oli innostunutta ja palaute ihastelevan positiivista. Kiertuepoppoo toimi kuin 
huippuunsa rasvattu kone niin esityksissä kuin roudauksissa (vuorokaudenajasta huolimatta). 
Kiertueen kulinaariseksi huipuksi kohosi taas käynti Putaan Pizzeriassa, jättipizzojen ihmemaassa. 

Hannu Sorsa 
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Kuva: Maiju Aho.
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Kuorolaisia. Kuva: Harri Salonen.
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LAULUN ILOA KIIREKEVÄÄN KESKELLÄ – DUETS-KONSERTTI 2016  

Aloitin laulutunnit ensimmäistä kertaa elämässäni Tuula Kulhuan opetuksessa viime syksynä. 
Olen aina ollut pääsääntöisesti saksofonisti enkä laulaja, vaikka nautin myös laulamisesta suuresti. 
Oli siis todella mahtavaa, että pääsin kuitenkin mukaan kakkosten lauluproduktioon, jonka 
teemana tänä vuonna olivat duetot.  

Konsertin suunnittelu alkoi parien ja biisien 
valinnalla. Lyöttäydyin yhteen ystäväni 
Carolinan kanssa, koska meillä on melko 
samanlainen musiikkimaku. Päätimme esittää 
First Aid Kit -duon kappaleen ”To A Poet”, jossa 
oli jo valmiiksi paljon stemmalaulua sekä meille 
sopivat äänialat. Koska olemme kummatkin 
pääasiallisesti soittajia, tuntui jännittävältä päästä 
esiintymään pelkästään laulamalla. 

Kappaleita treenattiin ahkerasti, bändi 
keskenään ja laulajat keskenään. Aikataulu oli 
hyvin tiukka, ja välillä mietin, tuleeko koko 
konsertista yhtään mitään. Ensimmäisissä yhteistreeneissä bändin kanssa yllätyin kuitenkin 
positiivisesti, miten hyvin kasassa ainakin meidän biisimme oli. Sibiksessä on minusta mahtavaa 
nimenomaan se, miten kaikki pystyvät toimimaan ammattimaisesti ja tehokkaasti kiireessä ja 
paineen alla. 

Aivan loppumetreillä 
har joi t te l imme myös 
kaikkien laulajien kesken 
Ain’t No Mountain High 
Enough -yhteisbiisiä. 
Rakenteen ja stemmojen 
sekä sanojen ulkoa opetteleminen oli hektisen aikataulun keskellä haasteellista, ja vielä 
kenraaliharjoituksissakin mikit olivat väärissä paikoissa ja sanat monilla hukassa. Toisaalta tuon 
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hieman pieleen menneen harjoituksen jälkeen jokainen varmaankin treenasi entistä ahkerammin, 
koska lopputulos oli todella hyvä! 

Kun esityspäivä lopulta koitti, oli jännitys suuri. Oli mahtavaa päästä vihdoin kuulemaan 
toisten esityksiä, jotka olivat kaikki esittäjiensä näköisiä ja persoonallisia sekä taidokkaita. Hienoa 
ammattitaitoa osoittivat esimerkiksi Janna, joka päivän varoitusajalla tuli tuuraamaan sairastunutta 
laulajaa, sekä Maria, joka parinsa puuttuessa esitti huikean ranskankielisen kappaleen yksin. Bändi 
kuulosti jokaisessa biisissä todella hyvältä – ja tietenkin myös laulajat. 

Kaiken tämän loistavuuden keskellä meitä alkoi jännittää: miten voisimme esiintyä näin 
hyvien laulajien keskellä, tykkäisiköhän yleisö? Huoli osoittautui turhaksi, koska Sibiksen 
yhteishenki ja kannustus ovat aivan omaa luokkaansa. Jokainen esiintyjä sai yleisöltä raikuvat 
aplodit, ja laulajat kehuivat ja kannustivat toisiaan väliajalla sekä esityksen jälkeen. Koko konsertin 
ajan minulla oli turvallinen, lämmin ja tervetullut olo. 

Duets-konsertti oli ehdottomasti kokemus, joka vahvisti varmuuttani esiintyjänä ja laulajana. 
Vaikka välillä kiireiden takia epätoivo alkoi iskeä ja teki mieli jättää koko homma kesken, olen 
todella iloinen, että lopulta kaikki onnistui. Uskon, että niin esiintyjillä kuin yleisölläkin oli hauskaa, 
kun lauloimme konsertin lopussa kaikki yhdessä Ain’t No Mountain High Enoughin legendaarista 
kertosäettä. 

Aino Poroila 

HUOPALAHDEN KIRKON KEVÄTKONSERTTI 

H u o p a l a h d e n k i r k o n 
kevätkonsertissa esiintyivät 
Kaisa-Maria Tolonen, Aino 
Szalai, Tuukka Vierikko, 
Aukusti Arjas, Emil Peltola, 
Emily Frost, Ella Griinari ja 
Aino Kassinen. Konsertissa 
kuultiin muun muassa Bachin, 
Beethovenin ja Chopinin 
sävellyksiä. Uudempaa musiikkia 
edustivat Markku Klamin 
Cinque miniature sekä Emily 
Frostin omat kappaleet. 

Päivi Nummela  
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SINFONIAORKESTERIN VUOSI 

On tiistaiaamu. Kello näyttää puolta yhdeksää. Saavun autiolle koululle kuin kuka tahansa 
sibisläinen – reppu selässä ja soitinkotelo olalla. Suurin osa meistä saapuu kuoroon vasta 
yhdeksäksi. Mutta me sinfisläiset olemmekin ahkerampia. 

Olen mukana orkesterissa toista lukuvuotta. Paljon ei ole muuttunut edellisestä: kapellimestari 
Juhani Lamminmäki laittaa ahkerasti paikkoja harjoituksia varten kuntoon, ne alkavat edelleen 
vähintään kymmenen minuuttia myöhässä, ja se ainut mukaan sattunut kynä kiertää koko jousiston 
merkintöjä tehdessä. 

Konserttimestarina olen saanut melko avaran näkymän orkesterimme soittoon. Voinkin todeta, 
että musisoinnissa on mukana iloa – ”tekemisen meininkiä”. Olemme harjoitelleet lähes viikoittain, 
ja välillä pitäneet stemmaharjoituksia. Varusmiesten kanssa soitettiin vain kahtena päivänä. 
Mehevimpään mahdolliseen sointiin ihanan ohjelmiston parissa on pyritty poikkeuksetta.  

Tänä lukuvuonna esiinnyimme kahdessa konsertissa. Ensimmäinen pidettiin Sibiksessä 6.11. 
Maratonissa, jossa soitimme Beethovenin pianokonserton, solistina Paula Ernesaks, sekä – 
yllätys yllätys – Sibeliusta, tarkemmin sanottuna All’ Overturan Historiallisista kuvista ja kuoron 
kanssa Väinön virren. Huhtikuun kuudentena musisoimme puolustusvoimien 
varusmiessoittokunnan kera Johanneksen kirkossa, jossa kajahtivat Gustav Holstin Mars, Lars-
Erik Larssonin Vintersaga, Astor Piazzollan Adiós Nonino ja Ave Maria, Sibeliuksen 
Impromptu, Kevätlaulu ja Andante Festivo sekä Edward Elgarin Enigma-muunnelmien 

yhdeksäs osa Adagio, ”Nimrod”. 
Molemmat keikat menivät hyvin, ja 
etenkin jälkimmäinen kuulosti komealta 
isomman pumpun kanssa. 
	 Sibelius-lukion sinfoniaorkesterin vuosi 
huipentuu 4.6. lakkiaisiin Helsingin 
yliopiston äänen tappavassa juhlasalissa. 
On jotenkin haikeaa, että jo ensi vuonna 
olen itse lakitettavana enkä etupultissa 
tihrustamassa Gaudeamus igituria, mutta 
jätän sinfiksen luottavaisin mielin. 
Löytyyhän sieltä kykyjä jatkamaan hyvää 
työtä. 

Lauri Suni 
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KLASSISEN LAULUN VUOSI 

Kuluvana vuonna laulun opiskelijat ovat päässeet näyttämään osaamistaan muun muassa 
koeviikon matineoissa, Seniorisäätiön vanhainkotikonserteissa, koulun maratonkonsertissa, sekä 
muissa yksittäisissä tilaisuuksissa. Kevätlukukaudella laulajat esiintyivät myös koulun juhlasalissa 
järjestetyssä musikaalikonsertissa ”Enchanted Evening” yhdessä pianistiensa kanssa. 
Tunnelmallisessa konsertissa kuultiin hienoja ja koskettavia tulkintoja rakastetuimmista 
musikaalisävelmistä. Laulun opiskelijoilla on ollut myös vuosittain mahdollisuus päästä seuraamaan 
Suomen Kansallisoopperan pääharjoituksia. Kuluneena lukuvuonna opiskelijat olivat seuraamassa 
Perttu Kivilaakson ja Eicca Toppisen säveltämän Indigo-oopperan kantaesityksen 
valmistumista. 

Mirka Arola 

KUOROJEN VUOSI 

Kamarikuoro 

Kamarikuoron vuosi alkoi jo elokuun alussa, kun se esiintyi edellisen vuoden kokoonpanolla 
kansainvälisessä rehtorien konferenssissa. Koulun alkaessa esiinnyttiin uusille ykkösille 
tervetuliaisiksi sekä kuoroinfossa muiden kuorojen kanssa. Seuraavaksi olikin vuorossa kuorojen 
pääsykokeet, joiden myötä saatiin kamarikuoroon uusia laulajia kaikilta vuositasoilta. Uusien 
laulajien päästessä vauhtiin esiinnyttiin vanhalla kokoonpanolla vielä taiteiden yössä 
Tuomiokirkossa ja Lapinlahden sairaalan hyvän mielen päivän konsertissa. Uudet laulajat pääsivät 
lavalle, kun kuoro esiintyi Hartwall-areenalla Tattoo-tapahtumassa sekä Tavastialla Tiisun keikalla.  

Syksyn maratonkonsertissa esitettiin oman osuuden lisäksi sekakuoron ja sinfoniaorkesterin 
kanssa Sibeliuksen Väinön virsi -teos. Osa kamarikuorolaisista vieraili joulukuussa muiden 
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koulumme kuorolaisten kanssa MTV3:n Pop’n’roll -ohjelmassa. Juhlasesonki jatkui koulun 
kuorojen yhteisellä joulukonsertilla Mikael Agricolan kirkossa. Vierailtiin myös Naistenklinikalla 
laulamassa joululauluja. Ennen lomille pääsyä esiinnyttiin vielä muun muassa eduskunnalle 
pikkuparlamentissa.  

Kuoron kevät alkoi koulun avoimet ovet -tapahtumalla. Keväällä esiinnyttiin myös UMK-
laulukilpailun finaalissa sekä Tuomas-messussa. Kevät huipentui kamarikuoron omaan 
kevätkonserttiin. Seuraavaksi valmistaudumme elokuussa tulevaan Unkarin-matkaan. 

Antti Puumala 

Sekakuoro 

Lukuvuosi alkoi taas perinteisesti kuoroinfolla, jossa vanhat kuorolaiset esittivät uusille ykkösille 
sekakuoron hittejä aiemmilta vuosilta. Tällä saatiin kuoroon mukaan suuri määrä innostuneita ja 
lahjakkaita laulajia. Ensimmäinen keikka uudella kokoonpanolla olikin jo kaksien harjoitusten 
jälkeen vanhempainillassa. Syksyn seuraava kiintopiste oli marraskuun maratonkonsertti, jossa 
oman esiintymisensä lisäksi sekakuoro esitti yhdessä kamarikuoron ja sinfoniaorkesterin kanssa 
juhlavuoden merkeissä Sibeliuksen Väinön virsi -teoksen. Seuraavaksi vuorossa oli esiintyä koko 
Suomelle, kun koottu ryhmä laulajia kaikista kuoroista vieraili Pop’n’roll -ohjelmassa.  

Vuoden lähestyessä loppuaan oli koulumme kuorojen joulukonsertti. Sekakuoro kävi myös 
Meilahden sairaalan syöpätautien klinikalla ilahduttamassa potilaita. Vuosi päättyi koulun omaan 
joulukirkkoon. Kevät sujui rauhallisemmissa merkeissä, ja sen ansiosta olikin enemmän aikaa 
valmistautua kuoron kevätkonserttiin, jossa esitettiin koko lukuvuoden ohjelmisto. Tämän jälkeen 
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koittikin vuoden kohokohta: kuoron 
matka Savoon. Kuoro vierail i 
Mikkelissä ja Savonlinnassa ja esiintyi 
yhdessä paikallisten kuorojen kanssa. 

Antti Puumala 

Tyttökuoro 

Tyttökuoron lauluvuotta määritti voimakkaasti huhtikuinen San Franciscon -konserttimatka. 
Matkaohjelmistoa harjoiteltiin koko vuosi, pientä joululaulutaukoa lukuun ottamatta. Muutakin 
silti ehdittiin tehdä. Syksyllä kuoro esiintyi muun muassa Kalevalaisten naisten liiton 80-
vuotisjuhlissa ja valtakunnallisilla lukiopäivillä – ja sai haltioituneen vastaanoton. Luonnollisesti 
kuoro lauloi myös maratonkonsertissa, joulukonsertissa ja joulukirkossa ja piti perinteisen Lucia-
aamunavauksen.  

Keväällä tyttökuoro piti oman konsertin helmikuussa ja vielä kaksi harjoituskonserttia, 
koululla ja Ateneumin taidemuseossa, huhtikuussa. Pienryhmäesiintymisiä tehtiin yritysten ja 
yhteisöjen tilaisuuksissa ja Helsingin sairaaloissa. Kuoro tekee vielä ylitöitä esiintymällä kesäloman 
alkajaisiksi Espoo Vocal -festivaalin koulukuorokilpailussa. 

Reijo Aittakumpu 
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Tyttökuoron San Franciscon -päiväkirja 16.–24.4.2016 

Lauantai 16.4. 

Vasta kun viimeiset paniikkipakkailut oli saatu 
survottua matkalaukkuihin, tyttisläisten 
herätyskellot soivat aamuyössä. Enemmän tai 
vähemmän inhimillisen näköiset kuorolaiset ja 
opettajat kokoontuivat Helsinki-Vantaan 
lentokentälle. Jokainen voi varmaan kuvitella 
sen säädön ja hämmennyksen määrän, kun 60 
tyttöä pyörii päättömästi lähtöselvityksessä 
opettajien – Reijo Aittakummun, Maiju 
Ahon ja Silvia Hosseinin – yrittäessä hallita 
meitä kuin pientä lammaslaumaa.  

No, lopulta (melkein) kaikki pääsivät 
matkaan, ja ensimmäinen lento kukuttiin 
hereillä innostuksen ja jännityksen voimin. 
Perillä Oslossa hämmennystä aiheuttaneen 
ylellisen aamiaisen jälkeen kävimme katsomassa Oslon oopperataloa, ja osan porukan kanssa 
yritimme elvyttää väsyneitä sielujamme kuvataiteella Munch-museossa. Viimein lukuisten 
pissahätien, eväsostosten ja loputtomalta tuntuneen odottelun jälkeen nousimme ilmaan kohti 
Kaliforniaa! 

Sunnuntai 17.4. 
Kaikki olivat päässeet perille väsyneinä mutta onnellisina. 
Vähintään yhtä innokkaat isäntäperheemme olivat 
suunnitelleet meille vaikka mitä! Me kiersimme 
perheemme kanssa upeista luonnonmaisemista, 
rauhallisesta redwood-metsästä ja henkeäsalpaavista 
näköalapaikoista urbaaniin kaupunkielämään keskelle 
helteistä San Franciscoa. Shoppailtuamme tarpeeksi 
kävelimme upealla hiekkarannalla Golden Gate Bridgen 
kupeessa ja söimme paikallista ruokaa.  
	 	 Fiilikset tulevaan viikkoon olivat todella 
korkealla! Tuntui kuin olisi ollut keskellä ihanaa unta: 
kaikki Amerikassa tosiaan oli isompaa pancake-aamiaisista 

autokaistoihin ja limupulloihin. Kuten Liisalotta sanoi, ”miks ihmeessä me asutaan jossain 
Suomessa?!” 

Klaara Vasara 
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autokaistoihin ja 
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Maanantai 18.4. 

Isäntäperhepäivän ja sitä seuranneiden vaihtelevanlaatuisten yöunien jälkeen oli aika kokoontua 
ensimmäistä kertaa sitten lentokentällä eroamisen jälkeen kuoron kesken yhteistyökuoromme San 
Francisco Girls Chorusin omassa kuorokoulussa, joka toimi myös tukikohtanamme ja 
kohtaamispaikkanamme matkan ajan.  

Kuuluin 14:sta tyttisläisestä koostuvaan ”BART”-ryhmään, mikä tarkoitti käytännössä niitä 
kuorolaisia, jotka asuivat sen verran kaukana keskustasta, että joutuivat tulemaan päivittäin metron 
kaltaisella kulkuvälineellä kuorokoululle. Kokoonnuimme siis aamulla North Berkeleyssä, jonne 
Maiju ja Silvia tulivat meitä vastaan ja opastivat, kuinka loppureissu suoriuduttaisiin itsenäisesti 
tästä päivittäisestä eessuntaas-matkasta. Perille päästyämme vaihdoimme hieman ensimmäisten 
päivien kuulumisia ja jakauduimme noin kuuden hengen ruokaryhmiin, jotka saivat päivittäin 
yhteistä ruokarahaa. Aamupäiväksi hajaannuimme ympäri keskustaa metsästämään hyviä ruoka- 
ja shoppailupaikkoja ja tutustumaan kaupunkiin.  

Lounaan jälkeen meille oli varattu turistibussi, joka vei meidät kiertoajelulle Union Squarelta 
Golden Gate Bridgen yli muun muassa kauniisiin China Townin ja Fisherman’s Wharfin 
kaupunginosiin. Ajelun jälkeen oli vielä hetki vapaata kiertelyaikaa, kunnes osa tyttisläisistä tultiin 
hakemaan takaisin perheisiin koululta, ja me bartilaiset lähdimme kävelemään kohti aamulla 
tutuksi tullutta Civic Centerin metroasemaa. 

Illalla isäntäperheessä odotti uunituore pinaattipiirakka ja jälkiruoaksi oli tarjolla neljää eri 
makua Ben & Jerry’s -jäätelöä. 

Sanna-Mari Matero 
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Tiistai 19.4. 

Aamulla pääsimme kunnolla tutustumaan San Franciscon shoippailumahdollisuuksiin. Sellaisia 
kauppoja, joita ei Suomesta löydä, oli paljon, esimerkiksi Forever21, Sephora ja Urban Outfitters. 

Päivällä meillä oli ulkoilmakonsertti University High Schoolissa. Sää oli tosi lämmin ja 
monen posket punoittivat auringonpaisteessa pidetyn konsertin jälkeen. UHS:ssa saimme myös 
lounasta ja koulun oman kuoro esitti meille kiitokseksi muutaman laulun. Kaikille tyttisläisille jäi 
varmasti mieleen yksi ilmiömäisen kirkasääninen ykkössopraano!  

UHS:n keikan jälkeen meillä oli vähän lisää vapaa-aikaa, jonka jälkeen menimme takaisin 
kuorokeskukseen, jossa meillä oli yhteisharhoitukset San Francisco Girl Chorusin kanssa ja aikaa 
myös omien biisien hiomiseen. 

Illan vietimme omissa host-perheissämme. Meidän host-äiti Carol oli tehnyt 
sanfranciscolaista pitsaa, ja illallisen jälkeen menimme melkein heti nukkumaan. Tiistaista jäi hyvä 
mieli: ensimmäinen keikka takana, auringosta punaiset posket ja olkapäät ja ensimmäiset 
harjoitukset ystävyyskuoron kanssa! 

Janette Leván 

Keskiviikko 20.4. 

Keskiviikkona seuraamme liittyivät myöhemmin San Franciscoon saapuneet kuorolaiset ja opinto-
ohjaaja Minna Juntunen. Suuntasimme San Franciscosta kohti eteläisempää Kaliforniaa, 
Montereyhin! Bussimatkamme kesti noin kaksi ja puoli tuntia, mutta se ei tuntunut miltään, kun 
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ajoimme pitkin Kalifornian rannikkoa. Oli 
vuoria ja kumpuja toisella puolella tietä, ja 
upeat rannat toisella. Saavuimme perille 
Montereyhin noin kahdeltatoista, ja silloin 
alkoi vapaa-aika. Meillä oli liput Monterey 
Bay Aquariumiin, ja samalla sai kiertää 
halutessaan rantakaupungin kauppoja. Aika 
kului nopeasti upeassa akvaariossa ja 
kierrellen kuvankaunista kaupunkia.  

Neljän aikoihin lähdimme bussilla 
hotellillemme, joka sijaitsi noin kymmenen 
minuutin päästä keskustasta. Hotelli oli 
todella upea, ja oli kiva päästä viettämään aikaa koko kuoron kanssa kunnolla, 
sillä muut yöt vietimme isäntäperheissä. Illalla meillä oli Pacific Groven kirkossa 
konsertti, jossa oli upea, kannustava yleisö (jossa heilui myös yksi Suomen lippu!) 
Konsertti meni todella hyvin vaikka akustiikka ei ollutkaan paras mahdollinen, ja 
fiilis oli mahtava!  

Loppuilta vietettiin hotellilla, ja jäi harmittamaan että ehdittiin viettää Montereyssa vain yksi 
päivä – niin upea kaupunki! 

Emma Jääskeläinen 

Torstai 21.4. 

Heräsimme aamulla seitsemän aikoihin jokseenkin 
pirteinä ja reippaina aamupalalle. Ahmimme 
itsemme täyteen hotellin herkkubuffetissa, jonka 
jälkeen suuntasimmekin jo bussiin palataksemme 
takaisin San Franciscoon. Matkalla pysähdyimme 
huimassa punapuumetsässä, jossa ihmettelimme 
korkeaakin korkeampia punapuita ja banaanilta 
näyttäviä etanoita. Ohimennen laulettiin myös 
Finlandia yhden onton puun sisällä. 
	 Metsäretken jälkeen jatkoimme matkaa ja 
pääsimme lopulta takaisin San Franciscoon. 
Jakauduimme kuorokeskuksella lounasryhmiin ja 

päätimme mennä porukalla syömään 
Cheesecake Factory’in Macey’s-
ostoskeskuksen yläkertaan. Ruoka oli 
todella hyvää ja täyttävää, eikä kukaan 
m e i s t ä t a i n n u t j a k s a a s yö d ä 
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jälkiruokaansa, tajuttoman hyvää juustokakkua, loppuun. 
Palasimme lounaan ja lyhyen shoppailun jälkeen takaisin kuorokeskukselle, josta meidät 

haettiin takaisin perheiden luokse. 

Satu Perjo & Ilona Peuhkuri 

Perjantai 22.4. 

Toiseksi viimeinen päivä eli perjantai alkoi vapaa-ajalla joko isäntäperheissä tai San Franciscon 
keskustassa. Päivä ei ollut ihan yhtä aurinkoinen ja lämmin kuin mihin olimme viikon aikana 
tottuneet. Saimme kuitenkin kokea Kalifornian sateen! Lounas hoidettiin taas pienemmissä 
ryhmissä ja iltapäivällä kokoonnuimme yhteisharjoitukseen San Francisco Girls Chorusin kanssa. 
Sen jälkeen vuorossa oli hetki omaa treeniä ja laittautuminen tulevaan konserttiin.  

Illalla vuorossa oli matkamme isoin konsertti yhdessä SFGC:n kanssa. Esitimme koko oman 
ohjelmistomme sekä kaksi kappaletta molemmat kuorot yhdessä. Erityisesti suomenkieliset 
kappaleet herättivät suurta innostusta amerikkalaisissa, ja saimmekin lopuksi peräti kolmet seisovat 
aplodit. Hienon mutta pitkän päivän jälkeen tyttisläiset lähtivät viettämään viimeistä yötään 
isäntäperheisiin. 

Lotta Mäki-Luopa 
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Lauantai 23.4. ja sunnuntai 24.4. 

Viimeinen päivä San Franciscossa 
vietettiin isäntäperheiden kanssa. 
Me – kuten monet muutkin 
tyttisläiset – olimme perheemme 
mukana katsomassa San Francisco 
Gir l s Chorus in Leve l 4 :n , 
Chorissimaa edeltävän tason, 
konserttia Oaklandissa. Kuorossa 
lauloi useiden host-perheidemme 
nuorempia lapsia, ja heidän 
ohjelmistoonsa kuului muun 
mu a s s a myö s Ty t tö k u o ro n 
esittämä Tota Pulcha Es.  

K o n s e r t i n p ä ä t y t t y ä 
lähdimme lentokentä l le, ja 
hyvästien jälkeen alkoi kotimatka. 
Lento Osloon sujui rauhallisesti 
nukkuessa ja elokuvia katsellessa. 
Tällä kertaa emme poistuneet Oslon lentokentältä. Seitsemän tunnin vaihdon aikana ehdittiin 
hyvin tutustua lentokentän kauppoihin ja ruokapaikkoihin, syödä kuoron tarjoamat pizzapalat ja 

laulella.  
	 Lopulta päädyimme esittämään Lemmennosto -flash 
mobin keskellä lentokenttää. Muut matkustajat olivat 
ilmeisen hämmentyneitä ja innoissaan tempauksestamme. 
Synttärisankareille esittämämme Come What Mayn ja 
Reijolle kiitokseksi Helsinki-Vantaalla laulamamme 
Kaatosateessa-kappaleen myötä saimme erittäin 
onnistuneen ja ikimuistoisen matkamme päätökseen. 
	 Kaliforniassa koimme ja opimme paljon niin 
musiikista ja laulamisesta, paikallisesta kulttuurista, 
toisistamme kuin myös itsestämme. Useiden valtaisien 
aplodien ja k i i tosten myötä uskomme omaan 
musiikkiimme ja taiteeseemme kasvoi, ja ymmärsimme 
taas hieman enemmän, miten etuoikeutetussa asemassa 

olemme. Viimeistään tämän matkan myötä Sibelius-lukion tyttökuorosta tuli paljon enemmän kuin 
yksi koulukuoro muiden joukossa. 

Sanna Salo 
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Tyttökuoro ja Reijo Aittakumpu Pacific Groven kirkon 
edustalla. Kuva: Silvia Hosseini.

”Uskomme omaan 
musiikkiimme ja 
taiteeseemme 
kasvoi, ja 
ymmärsimme taas 
hieman enemmän, 
miten 
etuoikeutetussa 
asemassa olemme.”
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KALENTERISTA POIMITTUA 

1. jakso 11.8.–30.9.2015 

11.8. Koulu alkoi 
14.8. Lukuvuoden avajaiskonsertti 
20.8. Ensimmäisen vuositason 
leirikouluiltapäivä 
Heurekassa 
3.9. Ensimmäisen vuositason 
vanhempainilta 
7.9.–28.9. Ylioppilaskirjoitukset 
11.9. Elävät maalaukset tanssiluokassa 
30.9. Ykkösten ilta -konsertti 
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Lukuvuonna 2015–2016 Sibelius-
lukion opiskelijat olivat pingismanian 
vallassa. Kuva pingisturnauksen 
finaalista: Otso Koiso-Kanttila.

Hattivabit! (Muutama abiturientti – ja pari 
opettajaa – yöpyi syksyllä liikennelakon vuoksi 
koululla ehtiäkseen ylioppilaskirjoituksiin.) Kuva: 
Silvia Hosseini.
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2. jakso 1.10.–30.11.2015 

5.–9.10. Tanssijat Tukholmassa 
8.10. 2.–4. vuositason vanhempainilta 
9.10. Oppilaskunnan syyskokous 
Syysloma viikolla 42 
22.10. Kamarikuoro Porvoossa. 
27.10. Seniorisäätiön konsertti. 
6.11. Maratonkonsertti 
9.11. Glorian bändimaraton 
27.11.–3.12. Joulupotpurikiertue 

3. jakso 1.12.2015–9.2.2016 

4.12. Yo- ja itsenäisyysjuhla 
7.12. Kuorojen joulukonsertti Agricolan 
kirkossa 
8.12. Suomalaisen musiikin päivän juhla ja 
Vuoden Sibis 
11.12. Lucia-aamunavaus 
17.12. Ympäristöryhmän joululahjapaja 
18.12. Joulujuhla ja joulukirkko 
21.12.–6.1. Joululoma 
29.1. Tanssin lukiodiplomit Kanneltalossa 

4. jakso 10.2.–12.4.2016 

12.2–1.4. Ylioppilaskirjoitukset 
13.2. Tyttökuoron konsertti juhlasalissa 
18.2. Penkkarit 
18.–19.2. Vanhojen tanssit 
Talviloma viikolla 8 
9.3. Ympäristötapahtuma ja 
laulunopiskelijoiden musikaalikonsertti 
7.4. Duets-konsertti 

5. jakso 13.4.–4.6.2016 

15.4. Tanssi- ja musiikkiduetot 
16.4.–24.4. tyttökuoro San Franciscossa 
17.4. Kevätkonsertti Huopalahden kirkossa 
19.–20.4. Musiikin lukiodiplomikonsertit 
20.–22.4. Hilkka P. Goes Metsä Malmitalossa 
27.–29.4. Abien tanssiproduktio 
29.4. Tanssin päivän juhla 
3.5. Konsertti Kannelkodissa 
6.5. Sinfoniaorkesterin konsertti  
Johanneksen kirkossa 
9.–10.5. Tanssilinjan pääsykokeet 
10.5. Sekakuoron konsertti juhlasalissa 
11.-13.5. Musiikkilinjan pääsykokeet 
13.–15.5. Venäjänopiskelijat Pietarissa 
19.5. Jazzyhtyeiden konsertti juhlasalissa 
22.5. Kamarikuoron konsertti juhlasalissa 
23.5. Espan lavan bändikonsertti 
27.5. Pihasoitto 
31.5. Kamarimuusikkojen kevätkonsertti 
juhlasalissa 
3.6. Kevätjuhla 
4.6. Lakkiaiset 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Stillkuva Olavi Murron ja Pietari Purovaaran 
ohjaamasta kaurismäkeläisestä abielokuvasta 
Calamabi Union.

Lukuvuonna 2015–
2016 Sibelius-lukio 
sai käyttöönsä 
Vilhelmiina Niskasen 
kilpailutyön pohjalta 
suunnitellun uuden 
logon.
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OPISKELIJAT 

12A, RO Päivi Mattila 

Alanko Siiri 
Emery Samuli 
Haapala Leino 
Ilonen Miska 
Kim Lyeong Hwa 
Latvala Mari 
Lummejoki Timur 
Lätti Sara 
Mali Emma 
Nieminen Milja 
Nurminen Jimi 
Pakula Oskari 
Palm Oliver 
Saraneva Matias 
Sundström Petra 

Tumanoff  Vilma 
Virtanen Linda 

13A, RO Leena Nordberg 

Aaltonen Sonja 
Antikainen Aura 
Cedercreutz Ida 
Chambers Miranda 
Charifi Sofia 
Hattunen Heidi 
Heino Sade 
Honkanen Jessica 
Horko Ella 
Koistinen Anniina 
Leppänen Julia 
Luoto Emmi 

Martiskainen Veera 
Mäkipää Sofia 
Niiranen Eveliina 
Nyblin Vera 
Patinen Pihla 
Paunonen Milja 
Rajajärvi Eveliina 
Riman Iida 
Salonen Vilma 
Sinilaakso Nelli 
Stålhand Milja 
Sumén Elsa 
Syrjänen Kaisa 
Viipuri Maija 
Vuorela Paula 
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Halloween-hulluttelua. 
Kuva: Silvia Hosseini.
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13B, RO Mirka Arola 

Ahonen Tuuli 
Björn Ossi 
Enckell Nomi 
Ernesaks Paula 
Felgueroso Diego 
Frost Emily 
Haav Klaus-Peter 
Hakaste Sara 
Hallamaa Marleen 
Hannonen Helmi 
Hartikainen Paulus 
Hatakka Akseli 
Heikkinen Henriikka 
Heiskala Antti 
Huhtala Sahrami 
Jakob Stella 
Jokelainen Sanni 
Kinnunen Sumia 
Kokko Saara 
Korhonen Ville 
Kylmänen Sampo 
Kyrönaho Lotta 
Liimatta Nicholas 
Minkkinen Joonas 
Moloney Emma 
Owusu Miriam 
Peuhkuri Ilona 
Punkka Verna 
Purhonen Lauri 
Rantamäki Oona 
Sarvanne Anni 
Soivio Aarni 
Tolonen Kaisa-Maria 

13C, RO Jami Koponen 

Aaltonen Camilla 
Backman Minttu 
Cornér Joona 
Honkikangas Mariela 

Häyrinen Juho 
Järvinen Kaisa 
Kallio Paula 
Kangasniemi Jasmina 
Karjalainen Katri 
Keinänen Kerttu 
Kinnunen Joona 
Kinnunen Sohvi 
Kinnunen Veronica 
Korhonen Anttoni 
Korkman Elsa 
Kuusela Casimir 
Lidsle Casper 
Luukkanen Elias 
Murtola Karoliina 
Mäntylä Veera 
Peltola Emil 
Purkunen Emma 
Purovaara Pietari 
Päivärinta Pyry 
Pösö Emma 
Rinne Katariina 
Rummukainen Annu 
Stöckell Maria 
Tilli Anni 
Torppa Touko 
Vanhanen Minni 
Vanninen Leo 
Viitala Miina 

13D, RO Juha Salo 

Aho Lauri 
Ahopelto Sampsa 
Brax Arttu 
Iivonen Minttu 
Kivinen Liisa 
Knuutinen Priska 
Koiso-Kanttila Otso 
Kuosa Veikka 
Kyyhkynen Judit 

Kälkäjä Reko 
Luostarinen Sanna 
Luoto Liina 
Maunuvaara Lumi 
Murto Olavi 
Niemi Touko 
Peltoniemi Aalto 
Perjo Satu 
Pitkänen Janika 
Pulli Petra 
Rantanen Oona 
Rissanen Helga 
Saares Anni 
Salo Sanna 
Saraste Anton 
Savijärvi Pinja 
Siljander Taru 
Soulanto Aapo 
Syväniemi Anna-Laura 
Trux Mai 
Tuomi Sanni 
Törmälä Vilma 
Vahtola Otto 
Vartia Kristiina 

13E, RO Juha Ruisla 

Hill Anttoni 
Ihanus Johannes 
Järvenpää Liisa 
Kairamo Ukko 
Kaitosalmi Jani 
Karlstedt Aino 
Kekomäki Kristiina 
Koivisto Daniel 
Korhonen Paavo 
Kärkkäinen Arttu 
Laine Eetu 
Markkanen Paula 
Miettinen Lilja 
Miettunen Riku 
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Mulari Oliver 
Niemi Sofia 
Nieminen Linnea 
Niskanen Vilhelmiina 
Perander Hilda 
Pessala Tommi 
Piilo Veera 
Pirttioja Samu 
Raikunen Antti 
Ranta Iiris 
Repka Veera 
Saarinen Maija 
Salmenkallio Axel 
Savela Sirke 
Szalai Aino 
Talvitie Sami 
Telilä Aleksi 
Tissarinen Pinja 
Viherkoski Essi 

14A, RO Tarja Aro 

Aaltonen Artturi 
Asikainen Heta 
Brotherus Olivia 
Grönroos Ada 
Göransson Sara 
Hailu Veronika 
Hakomäki Inka 
Huvinen Sonja 
Johansson Patrik 
Koivusalo Anni 
Kolehmainen Anna 
Korpikoski Erika 
Kyrö Jenna 
Laine Hiski 
Laine Verneri 
Lappi Minja 
Lundell Kaarina 
Perttilä Vertti 
Pyykkö Alli 

Rantala Sofia 
Rautiainen Taika 
Rima Elena 
Saarikangas Alisa 
Saarinen Jemina 
Sarakorpi Iitu 
Simonsen Ilmo 
Tuomi Elina 
Ukkola Hilma 
Viitanen Roosa 
Viljaharju Minttu 
Zabihian Mona 

14B, RO Silvia Hosseini 

Ainali Olivia 
Alanko Topi 
Chiodo Leonardo 
Filippenkova Maria 
Helo Eemeli 
Hyvönen Anni 
Hämäläinen Saara 
Kauvosaari Olga 
Koistinen Lotta 
Koskipää Janna 
Kosonen Ida 
Kostamoinen Inka 
Kärkkäinen Beata 
Lampinen Silja 
Lepistö Liisalotta 
Levan Janette 
Lönnberg Tarmo 
Matero Sanna-Mari 
Melgin Ilona 
Mäkelä Nea 
Mäki-Luopa Lotta 
Niskanen Ella 
Piippo-Pinho Siri 
Poroila Aino 
Punkari Roosa 
Rousi Aaro 

Seppälä Tuuli 
Sillman Fanny 
Sundberg Isabella 
Sunell Daniel 
Tallus Nelli 
Vasara Klaara 
Virlander Emilia 
Virtanen Johanna 

14C, RO Arja Krook 

Heino Teresa 
Heinonen Iiristiina 
Hero Tuulia 
Hirvonen Vilma 
Hujanen Hanna 
Hänninen Siiri 
Jääskeläinen Emma 
Kairamo Ilmari 
Kajaus Susanna 
Korhonen Matti 
Kupiainen Ida 
Lassi Jasper 
Levonmäki Nea 
Lonka Laura 
Maunuvaara Taika 
Mursula Aada 
Naakka Eero 
Niemi Amalia 
Oksanen Janita 
Pietilä Onni 
Raitio Tuuli 
Snellman Katariina 
Sonck Emmi 
Suni Lauri 
Särkelä Riikka 
Söderblom Ulrika 
Tigerstedt Viivi 
Tolkki Elisa 
Ushakova Maria 
Vujasinovic Ivana 
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Ylä-Jarkko Santeri 
Westerinen Julia 

14D, RO Marjo Mela 

Ala-Venna Reetta 
Ansamäki Paavo 
Aromaa Suvi 
Heinonen Jannika 
Hirvensalo Pietari 
Hurtta Sonja 
Järveläinen Niilo 
Karjalainen Pauli 
Koiso-Kanttila Isla 
Kotaja Iiris 
Kunttu Meri 
Käkelä Meron 
Lille Lotta 
Malmila Katri 
Mantila Laura 
Martikainen Iina 
Mattson Andreas 
Näsänen Heli 
Rauhala Ruut 
Saarnio Henriikka 
Salokanto Panu 
Samula Ella 
Sihvola Kaarina 
Siuruainen Kira 
Stefaniak Patrycja 
Stenbäck Carolina 
Suihkonen Sini 
Talvi Tuomas 
Tamminen Viivi 
Tapani Ivar 
Tengvall Sofia 
Tervala Jenna 
Tuominen Ilari 
van der Knaap Alpo 
Viksten Anna-Maria 

14E, RO Susanna 
Suonperä 

Arjas Aukusti 
Chydenius Ronja 
Heikkala Eveliina 
Heimonen Aino 
Jaakola Elli 
Jämsä Leevi 
Järvelä Salla 
Kalnitski Keiti 
Karlsson Venla 
Kataja Adele 
Kauppinen Emmi 
Kivelä Lotta 
Kotro Elmo 
Kovalainen Maija 
Lefrancois Jasmine 
Leskinen Eveliina 
Niinimäki Kasper 
Orava Liisa 
Paasilahti Filimon 
Pavlidi Anastasia 
Petterson Daniel 
Pettersson Jon 
Pippuri Aleksi 
Puumala Antti 
Pärna Hegle 
Saarinen Sharon 
Salo Benjam 
Salomäki Daniel 
Saukko Juho 
Savolainen Riikka 
Tamminen Jenni 
Vilhomaa Jesse 

15A, RO Johanna 
Kajanus 

Ahonen Lotta 
Ania Ella 
Halonen Anni 

Heinäsuo Iida 
Helenius Karla 
Husgafvel Elias 
Ilveskero Nea 
Koskenmies Linnea 
Kotilainen Kirsikka 
Kuusela Elina 
Kuusivuori Niina 
Kymäläinen Oskari 
Leinonen Claudia 
Lipponen Lasse 
Mahamadachi Daniel 
Mikkola Emmi 
Morottaja Netta 
Naumanen Nelia 
Niemikunnas Ninni 
Pesonen Lotta 
Rogulina Polina 
Saarikangas Linnea 
Salo Aletta 
Tiirikka Julianna 
Vuori Ruusa 
Williams Anna 
Äikäs Kia 

15B, RO Maiju Aho 

Alvas Aino 
Erkkilä Uni 
Feldt Markus 
Garam Thea 
Hadzajlic Aida 
Hedman Roni 
Heikkola Emma 
Hero Ilmari 
Hietala Frank 
Huttunen Julia 
Imponen Anniliina 
Karvonen Aino 
Kekkonen Joel 
Kotkajärvi Kalle 
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Kyllönen Sabina 
Lampela Nea 
Lampinen Silja 
Leppänen Tuure 
Liljanto Juliaana 
Liski Silja 
Louhelainen Jenni 
Loven Wilma 
Mekhane Adel 
Nurmela Annika 
Ohtonen Lotta 
Ollinen Vesteri 
Ovaskainen Anna-Sofia 
Poutiainen Ville 
Puurula Roope 
Railo Mikaela 
Ripatti Emilia 
Rosenström Molly 
Sainio Kaisa 
Salmenkallio Elias 
Sinivalo Isa 

15 C, RO Marjut Haussila 

Aalto Artturi 
Antikainen Otto 
Griinari Ella 
Haikarainen Josefina 
Heikkinen Jukka-Pekka 
Helin Antti 
Hokynar Peppi 
Hotakainen Kaisa 
Huttunen Teo 
Hyvönen Johanna 
Karjalainen Elisa 
Kivinen Maija 
Korhonen Tenho 
Kuoppamäki Ronja 
Kuronen Iida-Maria 
Lankinen Emilia 
Luoma Ramona 

Mattila Venla 
Nevalainen Veera 
Nieminen Sara 
Oksanen Joanna 
Rakkola Venla 
Rotonen Reetta 
Ruuska Venla 
Saarnio Adalmiina 
Salmi Nia 
Seppänen Anniina 
Sirén Linnea 
Stenbäck Eemeli 
Suninen Kaisa 
Talonen Elsa 
Tyyskä Milla 
Vaara Milja 
Virtanen Olli 

15D, RO Pirjo Tervonen 

Erlund Olli 
Helo Justus 
Kangas Katja 
Karlson Hanna 
Karunen Meri 
Kassinen Aino 
Kähkönen Sara-Sofia 
Könönen Enni 
Laasanen Nina 
Laitinen Siiri 
Lehtinen Eemil 
Lintula Elias 
Lukkarinen Kukka 
Mali Oona 
Manner Akseli 
Nisula Sanni 
Oittila Ella 
Ojala Mirella 
Puska Riikka 
Raijas Emma 
Rinta-Kahila Joska 

Ruuska Anni 
Ryynänen Panu 
Rönni Elina 
Sahrakorpi Solja 
Sarikoski Andreas 
Savolainen Esa 
Stefaniak Milena 
Suomala Hilla 
Tuomi Tea 
Valkonen Tara 
Vierikko Tuukka 
Vihmaa Veera 
Vuoristo Alexandra 
Ylianttila Kukka 
Ylönen Eelis 
Yrjölä Siiri 

15E, RO Katri Halkka 

Bonsdorff  Joel 
Charifi Leyla 
Doan Jakim 
Gröhn Enni 
Hakala Iitu 
Hakala Neea 
Irrmann Mélissa 
Juvanen Heidi 
Kalaja Laura 
Kankaanpää Ilona 
Kontio Kalle 
Koskijoki Kreeta 
Kujapelto Katariina 
Lukka Solja 
Methuen Luukas 
Monni Venla 
Myllylä Ida-Lotta 
Mäkilä Adela 
Norjanen Lauri 
Ohrankämmen Iina 
Packalén Aaro 
Perälä Henri 
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Pulkamo Olli 
Putus Aiju 
Suomalainen Aino 
Tekin Idil 

Toivettula Aada 
Turpeinen Laura 
Vahtola Olli 
Vartiainen Iiris 

von Reiche My 
Vänskä Rea 
Wahlbom Vilja 

 

Kiitos 

Lämpimät kiitokset kaikille 
kuluneista vuosista. Syksyllä 
2016 jään eläkkeelle. 

Vaikka poistun, palaan 
muistoissani monta kertaa 
hienoihin hetkiin, joita eri 
tilanteissa olen Sibelius-
lukiossa saanut kokea.  

Nuppu ja Kerttu kiittävät 
lukuisista rapsutuksista. 
Toivotan sydämestäni 
jokaiselle onnea ja 
menestystä tuleviin 
haasteisiin. 

Pirjo Tervonen 
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Paula Markkasen 
kuvataiteen 
lukiodiplomityöstä 
Muistikuvia.
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Sibelius-lukion vuosikertomuksen 2015–2016 toimitti  
ja taittoi Silvia Hosseini. Suurkiitos kaikille kirjoittajille ja  
kuvaajille! 
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”Tämä matka on muuttanut, kasvattanut, tuonut 
ystäviä ja mietityttänyt. Se on saanut minut 
kyseenalaistamaan itseni ja välillä kaikkea 

ympärilläni. Tämän matkan ansiosta tunnen 
itseni paremmin kuin ennen ja olen valmis 
heittäytymään. Tätä matkaa en unohda.”

Kansikuvat: 
Silvia Hosseini.


