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REHTORIN PUHEENVUORO KULUNEESTA LUKUVUODESTA 

Kuluneen lukuvuoden aikana Sibelius-lukiossa, kuten muissakin Helsingin lukioissa, on otettu 
käyttöön uusi opetussuunnitelma ensimmäisen vuosiluokan opiskelijoille. Samalla tämä on 
merkinnyt muutosta moniin koulukulttuurin toiminnan tapoihin ja käytänteisiin. Tämä muutos on 
jatkuvaa ja merkitsee myös tulevina vuosina oman toiminnan kriittistä arviointia ja uusia 
toiminnan tapoja. Monet asiat myös pysyvät. Sibelius-lukion toimintaa ohjaa perustehtävämme: 
opiskelijoidemme valmistaminen lukiotutkintoon. Koulustamme ainutlaatuisen tekee se, että 
tämän perustehtävän sisällä pystymme yhdistämään tiedolliseen yleissivistykseen taiteellisen ja 
intuitiivisen todellisuuden hahmottamisen. Tämä on myös syy siihen, että koulumme opiskelijat 
menestyvät erinomaisesti ylioppilastutkinnossa.


Koulumme identiteetti liittyy vahvasti musiikin ja tanssin erityiseen koulutustehtävään. 
Lainsäädäntö uudistuu, ja kuluneen kevään aikana kaikki erityisen koulutustehtävän saaneet 
lukiot ovat valmistelleet Valtioneuvostolle hakemuksia, joissa haetaan oikeutta erityisen 
koulutustehtävän toteuttamiseen myös lukuvuodesta 2018–2019 alkaen. Sibelius-lukiolla on 
vahvat näytöt musiikin ja tanssin tehtäväalueilla laadukkaasta ja tuloksellisesta opetuksesta ja 
oppimisesta. Koulullamme on vakiintunut asema erityistehtäväalueillaan, ja uskomme, että 
jatkossa voimme erityistehtävätoiminnan lisäksi olla myös kehittämässä valtakunnallisesti 
musiikin ja tanssin opetusta yhteistyössä korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten kanssa.


Tärkeä osa koulumme toimintaa on erilaisuuden ymmärtäminen vahvuutena ja meidän 
jokaisen kouluyhteisön jäsenen maailmankäsitystä rikastuttavana asiana. On etuoikeus saada 
opiskella ja työskennellä Sibelius-lukiossa. Koulumme toimintakulttuuri on ainutlaatuinen, ja 
kulunut lukuvuosi on jälleen osoittanut monin tavoin erilaisissa tilaisuuksissa, että taide on paitsi 
tärkeä osa elämän kokemuksia, se voi myös toimia uusien maailmojen avaajana ja 
maailmankansalaisuuteen kasvattajana.


Lukiokoulutuksen keskeinen tavoite on lukiotutkinnon menestyksekäs suorittaminen. Tänä 
vuonna voin hyvällä mielellä onnitella kaikkia lukion päättötutkinnon suorittaneita. Takananne on 
3–4 vuotta opiskelua lukiossa; nyt edessänne on merkittäviä valintoja ja oman urapolun 
rakentaminen. Kaikissa edessä olevissa tilanteissa muistakaa ennen kaikkea: olkaa ylpeitä 
itsestänne ja saavutuksistanne, rohkeita päätöksissänne ja ylpeitä Sibelius-lukiosta, jota olette 
käyneet.


Lukiossa opiskelu ja opettaminen on useimpina päivinä varsin arkista ponnistelua. Tuon 
työn tulokset näkyvät hetkittäin erilaisissa esiintymissä 
tai juhlissa. Suurempi merkitys tuolla työllä on, 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
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OPETTAJAT 2016–2017 

Aho Maiju, matematiikka, 
elämänkatsomustieto, RO 15B


Aittakumpu Reijo, musiikki

Aro Tarja, apulaisrehtori, matematiikka

Arola Mirka, musiikki, RO 13B

Gustafsson Petra, ruotsi

Halkka Katri, matematiikka, fysiikka, 

	 RO 15E

Haussila Marjut, musiikki, RO 15C

Hosseini Silvia, äidinkieli ja kirjallisuus, 

	 RO 14B

Hällfors Anne, erityisopetus

Ikonen Jaana, englanti

Jorasmaa Aija, liikunta, terveystieto

Juntunen Minna, opinto-ohjaus 

Juvonen Pekka, musiikki, RO 16D

Kajanus Johanna, tanssi, RO 15A

Kallio Minka, psykologia

Karvinen Tiina, italia, ranska

Kaunisto Jorma, venäjä

Koistinen Matti, opinto-ohjaus


Koponen Jami, äidinkieli ja kirjallisuus, 

	 RO 16B

Krook Arja, äidinkieli ja kirjallisuus, RO 14C

Kröger Knut, englanti, saksa

Kulhua Tuula, musiikki (virkavapaalla)

Kyttälä Ville, musiikki

Laukkanen Essi, englanti

Lamminmäki Juhani, musiikki, 

sinfoniaorkesteri

Martikainen Taika, äidinkieli ja kirjallisuus

Mattila Päivi, biologia, maantiede, 

terveystieto, RO 13A

Mela Marjo, äidinkieli ja kirjallisuus, historia, 

yh, S2, viro, RO 14D

Muukka-Marjovuo Alma, kuvataide, musiikki, 

RO 16C

Nordberg Leena, tanssi, RO 16A

Nummela Päivi, apulaisrehtori, musiikki

Nyyssönen Seppo, uskonto, filosofia 
Raiskinmäki Outi, uskonto, filosofia, RO 14A

Riekki Juha, historia ja yhteiskuntaoppi
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Sibelius-
lukion 
opettajat ja 
henkilökunta 
valmiina 
alkavaan 
lukuvuoteen. 
Kuva: Outi 
Raiskinmäki.
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Ruisla Juha, matematiikka, RO 16E

Salo Juha, englanti, ruotsi

Sorsa Hannu, musiikki

Suonperä Susanna, saksa, ruotsi, RO 14E

Särkiniemi Jan, liikunta

Tiikkaja Mervi, matematiikka

Vallenius Laura, musiikki

Virpi Anja, ruotsi, saksa

Vääränen Päivi, maantiede, biologia, RO 15D


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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Johtoryhmä 2016–2017 

Tarja Aro

Päivi Nummela

Leena Nordberg

Päivi Mattila

Outi Raiskinmäki

Susanna Suonperä

Minna Juntunen


Johtokunta 2016–2017  

(suluissa henkilökohtainen varajäsen)


Rehtori 
Rantala Hannu, esittelijä, sihteeri


Huoltajat 
2017:

Mika Aalto (Arja Puntila)

Sini-Inari Lehtinen (Anna Kristiina 
Lauttamus-Kauppila)

Esko Martikainen, puheenjohtaja 

(Nina Martikainen)

Katariina Nurminen (Hannele Kari)

Ilkka Vallinoja, varapuheenjohtaja

(Juha Lassila)

2016:

Mika Aalto (Arja Puntila)  
Niina Luostarinen (Hannele Kari)

Esko Martikainen (Nina Martikainen)  
Sini-Inari Lehtinen (Marjut Tolkki)  
Ilkka Vallinoja (Juha Lassila)


Opettajat 
Marjut Haussila (Johanna Kajanus)

Outi Raiskinmäki (Juha Ruisla)


Muu henkilökunta 
Marjaana Jokela (Pia-Veera Kivelä)


Opiskelijajäsenet 

2017:

Kira Siuruainen (Ida Kupiainen)

Siiri Hänninen (Aurora Ståhlberg)


2016:

Heli Vaalamo (Ukko Pietilä)

Anni Tilli (Arttu Brax)


”Digisukeltajat” ohikulkijan nappaamassa 
kuvassa. Opettajien joukkue voitti jälleen 
hopeaa Stadin souduissa.
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OPKH:N VUOSI #2k16–2k17 

Hallituksellamme, joka valittiin 
demokraattisella kansanäänestyksellä 
eräänä lokakuisena 
keskiviikkoiltapäivänä rakkaan Sibelius-
lukiomme juhlasalissa, on pitänyt 
kiirettä. Tänä vuonna koneistoa ovat 
pyörittäneet Runo, Viivi ja Miko 
pikkuisista ykkösistämme, Akseli, Uni, 
Idil, Ville ja Joel K. nyt jo vanhoista 
kakkosistamme sekä Ida, Siiri, Kira ja 
Muliver ihanista universaaliseksijumala-
abeistamme. Kapteeniksi tätä laumaa 
luotsaamaan päätyi Aurora Ståhlberg, ja 
hänen apunaan varakapteenina toimi 
Ella Oittila. Tällä dynaamisella tiimillä on 
saatu vähän kaikenlaista aikaan.

     Tätä tekstiä kirjoittaessa edessä ovat 
vielä kevään huikeimmat tapahtumat 
kuten KSP (tai KSF, virallista nimeä ei 
ole vielä päätetty), vappumehukestit 
sekä teemapäivä tai useampi. Mutta 
katsotaan, mitä tähän asti on 
saavutettu.

     Pian hallituksen kokoamisen jälkeen 
fokus siirtyi tuleviin tapahtumiin. Näistä 

yksi oli Sibiksen halloween. Perinteeksi 
muodostunut kammokuja pysyi pystyssä puolialastomine 
verisine naisineen ja ennustajineen. Ikuiselle suosikille, 
Marjo Melan kauhutarinoille, omistettiin jälleen 15-
minuuttinen päivästä. Näiden lisäksi oli tietenkin 
omppuskaba ja pukukisa. 


Pian halloweenin jälkeen kyhäsimme koulun maratoniin yhdessä tutorvoimien kanssa 
kokoon mahtavimman kahvion ikinä ja työskentelimme ahkerasti yhteensä noin kymmenisen 
tuntia. Kävimme välillä lavalla ja palasimme sitten takaisin työhön. Muusikot ovat tunnetusti 
supersankareita. Ja tanssijat.


Joulun alla saimme nauttia kolmen päivän ajan punaisista tonttulakeista sekä 
opiskelijoiden toisilleen kyhäämistä joulukorttitervehdyksistä, joita joulupukki kävi jakamassa 
vastaanottajille. Myös kuvakilpailu pidettiin (RIP #Sibiksenjoulu), mutta se oli 
ikävä kyllä hieman floppi. No, kaikki tekevät virheitä.


Ansaitusti juhlitun uuden vuoden jälkeen oli K-S-B! Kolmen Suuren Bileet 
siis, niille epäsibistyneille, jotka eivät sitä tiedä. Kallion, Torkkelin ja Sibiksen 
opkh:t järjestivät vuoden mahtavimmat bileet, jotka olivat tänä vuonna täysin 
erilaiset kuin aikaisempina vuosina, mutta silti ihan yhtä mahtavat. Eri 
taidelukioiden esiintyjät säväyttivät kerta toisensa jälkeen, ja tunnelma oli 
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”Voi sitä 

rakkauden 

määrää!”

Sanni Nisulan Halloween-maski. 
Kuva: Anni Ruuska
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katossa koko illan ajan. Täytynee mainita, että KSB on yksi vuoden suuritöisimmistä 
tapahtumista, sillä valmistelut alkavat jo klo 16 maissa ja siivoukset jatkuvat 1–2 asti aamuyöllä. 
Propsit mm. ihanalle Kiralle, joka jaksoi hoitaa PA:t, soittimet ja ties vielä mitä kuntoon!


Helmikuussa juhlistettiin Sibiksen ystävän päivää (sori äikänopet!), jonka aikana iki-ihana 
enkelikuoromme kiersi laulamassa salaisille ihastuksillemme ja ystävillemme puolialastomina 
Sibiksen luokissa. Hallituksemme selvästikin halusi auttaa sibisläisiä rakkauselämässä: 
liikenneväripukeutuminen oli varmasti monelle oiva tapa viestittää omasta suhdetilanteesta. 
Lopuksi päivää juhlistettiin vartin mittaisilla nopeilla hitailla. Voi sitä rakkauden määrää!


Maaliskuussa pidettiin kuntavaalipaneeli, jossa vieraina olivat Kokoomuksen, Keskustan, 
Vihreiden, SDP:n ja Vasemmistoliiton ehdokkaat. Kysymykset olivat teräviä, ja Marjo Mela 
panikin ehdokkaat koville. Keskustelu oli kiihkeää ja mielenkiintoista, aikakin meinasi loppua 
kesken. Paneeli sai kovasti kiitosta, ja mikä ihaninta, houkutteli paljon yleisöä paikalle!


Erityiskiitokset ruokavastaavamme Oliver, joka on pitänyt meidät kylläisinä kokouksissa 
kerta toisensa jälkeen; korvaamaton sihteerimme Akseli, jonka muistiot ovat sekä täsmällisiä että 
nokkelia; somevastaavamme Uni, jonka kekseliäät julkaisut sosiaalisen median maailmassa ovat 
pitäneet sibisläiset ajan tasalla; ykkösvahvistuksemme Runo, Miko ja Viivi, jotka ovat kaikki olleet 
mahtavasti mukana hallitustoiminnassa ja joista viimeksi mainittu on ilahduttanut käytäviämme 
luovilla julisteillaan; tarkka rahastonhoitajamme Siiri, joka on pitänyt tämän koko 
hallitusinstituution elossa; teemapäivävastaavamme Kira ja Ville, joiden vetäminä olemme 
selvinneet eri teemapäivistä kunnialla; tiukka siivous- ja hyttivastaavamme Ida, joka on pitänyt 
tarkasti kiinni siivouspäivistä ja muistutellut unohtelijoita velvollisuuksistaan, ja täten antanut 
meille siistimmän tilan oleskella, sekä aamunavausvastaavamme Joel, joka huolimatta 
aamunavausten vähäisyydestä on ollut etenkin iso roudausapu kaikissa muissa tapahtumissa.


Superiso kiitos maailman motivoituneimmalle, kannustavimmalle, välittävimmälle pj:lle, 
Auroralle, joka on ollut se liima, joka tämän sekalaisen poppoon on pitänyt koossa ja tehnyt ihan 
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Vappuna 
oppilaskunnan 
hallitus järjesti 
mehukestit, joihin 
kuului pihaleikkejä 
ja piirustusta. 
Kuva: Idil Tekin. 
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hem-me-tis-ti töitä. Unohtamatta uskomatonta 
Ellaa, joka on ahkeroinut myös huimasti ja ollut 
mahtava vpj, tuki ja apu koko hallituskauden ajan.

        Viimeisenä muttei vähäisimpänä, ISO 
KIITOS Maijulle, joka jää nyt (valitettavasti) 
äitiyslomalle ja joka on ollut upea 
opettajakunnan edustaja ja ohjaaja 
toiminnassamme. Toivomme kaikkea parasta 
Maijulle tuleviin koitoksiin, ja odotamme myös 
innolla opettajaa, joka tulee hänen sijaisekseen.

         On todellakin ollut ilo ja kunnia 
työskennellä tänä hallituskautena tässä 
tiimissä. Toivon kovasti, että Sibiksen väkikin 
on ollut tyytyväinen valintaansa.


Idil Tekin 

TUTORTOIMINTA 

Olen saanut ilolla seurata 
uusien tutoreiden toimintaa 
täällä enemmän ja 
vähemmän keväisellä 
Liisankadulla. On taas se 
aika vuodesta, kun tulevia 
sibisläisiä valitaan 
pääsykokeilla. Vastaleivotut 
tutorimme ovat upeasti 
pääsykokelaita ohjeistaneet. 
Perinteistä tutor-toimintaa 
seuratessa ei voi olla 
muistelematta kulunutta 
vuotta, jonka itse vietimme 
tutoreina.


Toukokuussa 2016 
minä ja muut upeat juuri 

 6

Oppilaskunnan hallituksen sihteeri 
Akseli Manner soittaa Tähtien sodan 
tunnusmusiikkia koulun pihalla. Kuva: 
Silvia Hosseini.

#sibiksenmärcätaistelo. 
Kuva: Outi Raiskinmäki.
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valitut tutorit osallistuimme Suomen lukiolaisten liiton organisoimaan koulutukseen, josta käteen 
jäi sekä uusia leikkejä että itsevarmuutta tulevien sibisläisten ohjaamiseen ja auttamiseen. Pian 
koulutuksen jälkeen alkoivat pääsykokeet ja pääsimme ensi kertaa kontaktiin tulevien ykkösten 
kanssa, jotka olivat – ylläri-ylläri – mahtavia tyyppejä!


Kesälomalla pari päivää ennen koulun alkamista kokoonnuimme tutoreiden kanssa 
Sibikseen keskustelemaan jo häämöttävästä ensimmäisestä koulupäivästä. Yksi yhteinen 
päämäärämme oli nasuttamisen lieventäminen ja vanhanaikaisesta kiusaamisperinteestä 
luopuminen, ja siinä me koko koulu yhteisvoimin onnistuimmekin. Koko syksy oli yhtä 
riemukasta ilotulitusta.


Tervasaaressa oli 
hauskaakin hauskempi 
vesisota, jossa ykköset, 
opettajat ja tutorit 
kohtasivat isot ja hurjat 
abiturientit. Abithan sen 
sodan taisivat sillä kertaa 
voittaa.


Kesällä olimme 
tutoreiden kanssa 
suunnitelleet ykkösten 
ryhmäytymispäivää. 
Aiempien kokemusten 
perusteella totesimme, 
että paras tapa 
ryhmäytyä on ihan vain 
yhdessäolo ja 
leikkiminen. Niinpä 
keksimme Minna-opon 
kanssa uuden ratkaisun – 
tutustumispäivä 
Mustasaaressa! Päivä oli menestys. Uskoakseni kaikilla 
oli superkivaa, nimiä opittiin, yhteishenkeä nostettiin, ja 
päivän aikana nähtiin mitä hauskimpia sketsejä ja 
huvittavia leikkejä. Toivottavasti perinne jatkuu!


      Syksyn jännittävän alun jälkeen uudet ykköset 
olivat integroituneet mahtavasti sibiksen yhteishenkeen. Seurasi siis Sibikselle tyypillistä 
koulunkäyntiä.


      25.1.2017 oli syntymäpäiväni, mutta ennen kaikkea koulumme avoimet ovet. Paikalla 
oli monia tulevia sibisläisiä ja meininki koulussamme oli letkeä kuten aina. Tutoreista osa oli 
estradilla kertomassa koulustamme ja omista kokemuksistaan Sibiksessä.


Kevään lähestyessä alkoi tulla ajankohtaiseksi uusien tutoreiden valinta. Teimme yhdessä 
varsin viekkaat ohjeet ja kysymykset hakemuksia varten. Haastatteluvaiheeseen päässeet 
ykköset olivat kaikki kelpo tutor-ainesta, mutta valitettavasti jouduimme haastatteluilla vielä 
karsimaan kokelaita, joista päätettäisiin lopulliset tutorit lukuvuodelle 2017–2018. Helpolla 
kokelaat eivät päässeet. Loppujen lopuksi saimme vaikeitten päätösten jälkeen valittua 
mahtavan porukan, jotka ovat nyt astuneet saappaisiimme.
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Tutorit leikittävät ykkösiä 
Mustasaaressa. Kuva: Minna 
Juntunen.
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Viimeiset hetkemme tutoreina olivat äskettäin, kun autoimme kokeneina yksilöinä ykkösiä 
tekemään ensi vuoden ainevalintoja. Takana on upea vuosi, enkä olisi voinut toivoa sen menneen 
paremmin.


Lopuksi haluan vielä kiittää kaikkia lukuvuoden 2016–2017 tutoreita. Olimme ihana 
porukka, ja toivon sydämeni pohjasta, että teille kaikille jäi yhtä hyvä mieli kaikesta 
kokemastamme kuin minulle jäi. Saimme tosiaan parannettua koulumme ilmapiiriä ja 
edesautoimme osaltamme Sibiksen tunnetun yhteishengen säilymistä. Erityiskiitokset vielä 
Minna-opolle ja Katri-kuraattorille! Ilman apuanne emme olisi saaneet aikaan yhtä upeaa 
lukuvuotta. Kiitos koko koulullemme! En voisi rakastaa teitä kaikkia yhtään enempää!


Laura Turpeinen 

WANHOJEN OMATANSSI 2017 

Tänä Suomen 100-vuotisjuhlavuotena meille annettiin kunnia toteuttaa Sibelius-lukion Wanhojen 
omatanssi. Tämä ainutlaatuinen kunniatehtävä tuli molemmille yllätyksenä ja toi haasteellisuutta 
ja vastuuta. Halusimme luoda kaikille mielekkään ja näyttävän esityksen.


Idea omatanssiin syntyi Suomen suuresta juhlavuodesta, ja halusimme siksi ottaa sen 
teemaksi omatanssiimme. Etsimme sadan vuoden ajalta tuttuja suomalaisia hittibiisejä, jotka 
mahdollisimman moni muistaisi tai tuntisi, vaikka ei silloin olisi vielä elänyt. Ensimmäiseksi 
valikoitui 1930-luvulta artistilta Loituma kappale Ievan polkka, jonka kansantanssimaisella 
tunnelmalla haluttiin tuoda esille vanhaa itsenäistä Suomea. Siitä siirryttiin 1970-luvulle Tapani 
Kansan R-A-K-A-S-kappaleen tahtiin, jonka svengaileva ja mukaansatempaava tyyli toi tanssiin 
hauskuutta ja rentoa meininkiä. Vuoden 1987 Euroviisuista tuttu Vicky Rostin Sata salamaa oli 
voimakkaampi ja kunnianhimoisempi kuin muut biisit, ja näin saatiin tanssiin uudenlaista 
kontrastia.


Omatanssin ”grande finale” tanssittiin Daruden todella tunnettuun ja menestyneeseen 
Sandstorm-kappaleeseen. 
Näillä biiseillä halusimme 
luoda tanssiin nostalgista 
aikamatkaa Suomen 
itsenäisyyden läpi.
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Rock’n’roll liikutti 
sibisläisiä Liisankadun 
juhlasalissa. Liikunnan-
opettajat Aija Jorasmaa ja 
Jan Särkiniemi toteuttivat 
jälleen perinteiset 
vanhojen tanssit. Kuva: 
Silvia Hosseini.
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Joka vuosi jäähallille valitaan yksi koulu esittämään Wanhojen omatanssi. Tänä vuonna 
valittiin Sibelius-lukio. Koreografialla ja biisivalinnoilla pyrimme luomaan mahdollisimman 
omalaatuisen ja erilaisen esityksen. ”Aijan kielletyt liikkeet” jätettiin 
pois. Meidän molempien katutanssitausta ja omat kokemukset 
näkyivät myös hyvin paljon kokonaisuudessa: halusimme hyvää 
yhteishenkeä ja kaikille sopivaa hauskanpitoa, jonka tarkoituksena 
oli enemmän yhdessä tekeminen eikä täydellisyyteen pyrkiminen. 
Tanssia opiskelleiden määrä muihin Sibelius-lukiolaisiin verrattuna on 
kuitenkin huomattavasti pienempi. Se täytyi ottaa huomioon 
koreografiaa tehdessä.


Ajan puute ja ihmisten paljous toivat paljon haasteellisuutta ja 
vaativat kärsivällisyyttä. Jokaisessa harjoituksessa päästiin kuitenkin 
hyvin eteenpäin, ja joka kerta oli edellistä parempi. Vaikeuksista 

huolimatta pääsimme hyvään lopputulokseen, johon 
olimme tyytyväisiä. Varsinkin jäähallissa vähän 
epäonnistuneesta kenraaliharjoituksesta huolimatta itse 
esitys meni mainiosti, mitä oli sitten jälkeenpäin kiva 
katsella videolta. Kaikkien näiden esitysten jälkeen pystyi 

huokaisemaan helpotuksesta, kun ei enää tarvinnut jännittää, huolehtia ja kantaa niin suurta 
vastuuta. 


Jälkeenpäin vasta havahduimme siihen, miten merkittävää oli olla näin suuren ja tärkeän 
esityksen tekijänä. Sitä kautta oppi huomaamaan omia virheitään ja mahdollisia parannuksia 
tulevia koreografiatehtäviä varten. Kaiken kaikkiaan tämä oli onnistunut, opettavainen, silmiä 
avaava ja tärkeä kokemus.


Elina Kuusela & Linnea Saarikangas
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Vanhat Helsingin jäähallissa. 
Kuva: Alisa Saarikangas.

”Jälkeenpäin vasta 

havahduimme siihen, 

miten merkittävää oli 

olla näin suuren ja 

tärkeän esityksen 

tekijänä.”
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SIBELIUS-LUKION VIIHTYISÄ YMPÄRISTÖ 

Sibelius-lukio on Vihreä lippu -sertifikoitu lukio. Tänä lukuvuonna huomiomme on kohdistunut 
kouluympäristön viihtyisyyteen ja siistimiseen. Olemme hankkiutuneet eroon vanhoista 
kalusteista ja saaneet uusia aulatiloihin. Turhien ja tarkoituksettomien tavaroiden kerääminen 
pois käytäviltä ja nurkista on ollut verrattain iso hanke, joka saadaan maaliin tämän lukukauden 
päätteeksi.


Kouluympäristö ei koske vain näkyvää, konkreettista ympäristöä vaan myös turvallista ja 
innostavaa ilmapiiriä sekä aktiivisuuteen rohkaisevaa toimintaa. Opiskelijoiden vastaaman tasa-
arvokyselyn pohjalta laadittiin tasa-arvosuunnitelma. Kyselyn pohjalta saimme arvokasta tietoa 
siitä, millaisena ympäristönä opiskelijat kokevat koulun. Ilmapiiri koettiin pääsääntöisesti 
suvaitsevaiseksi ja turvalliseksi. Tämä on hienoa!


Osana tasa-arvosuunnitelmaa koulumme ilmoittautui mukaan kansalliseen Syrjinnästä 
vapaa-alue -kampanjaan. Nyt koulumme seinillä komeilevat kampanjakyltit, jotka muistuttavat 
päivittäin tästä tärkeästä sanomasta.


Ympäristötoimintaan on kuulunut tänäkin vuonna kangaskassien painamista. Tämän 
pienimuotoisen mutta mukavan tapahtuman oheen opiskelijat leipoivat muun muassa vegaanisia 
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Kangaskassien painantaa kevään 2017 ympäristöpäivässä. Kuva: Silvia Hosseini.
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herkkuja ja jakoivat tietoa ruuan ilmastovaikutuksista. Musiikin elävää sykettä toivat tilaisuuteen 
muusikot Juho Lehmus ja Tea Tuomi.


Kopioinnista ja monistamisesta aiheutuvan paperinkulutuksen hillitsemiseksi olemme 
ottaneet ensimmäisen askeleen hankkimalla opettajille henkilökohtaiset kopiointikoodit. 
Kopiokoodien avulla paperin kulutuksen seuraaminen ja sen vähentämiseen tähtäävien 
tavoitteiden asettaminen onnistuu tulevaisuudessa helpommin.


Outi Raiskinmäki 

SÄHKÖISET YLIOPPILASKIRJOITUKSET JA TIETOTEKNIIKAN  
KÄYTTÖ OPETUKSESSA


Yksi ylioppilaskirjoitusten 160-vuotisen 
historian suurimmista uudistuksista koettiin 
syksyllä 2016, kun saksan, maantieteen ja 
filosofian ylioppilaskokeet tehtiin 
ensimmäistä kertaa sähköisesti. Keväällä 
2017 lyijykynistä ja konseptipapereista 
luovuttiin myös ranskan, yhteiskuntaopin ja 
filosofian kokeissa. Lopullisesti paperisten 
kokeiden aikakausi päättyy keväällä 2019, 
kun viimeisenä oppiaineena matematiikan 
koe siirtyy sähköisesti tehtäväksi. 


Sibelius-lukiossa sähköisiin 
ylioppilaskirjoituksiin valmistautuminen 
aiheutti monenlaisia järjestelyitä. Vaikka 
syksyn kirjoituksiin osallistui vain 11 
opiskelijaa, täytyi koeverkko palvelimineen 
ja varapalvelimineen, kaapelointeineen sekä 
varavirtalähteineen rakentaa kokeita varten. 
Syksyn kirjoitukset olivatkin hyvää 
harjoitusta kevättä varten, jolloin sähköiseen 
kokeeseen osallistuneita kokelaita olikin jo 
paljon enemmän ja useampana päivänä.


Lähes kaikki koetilanteissa meni 
suunnitelmien mukaan, eikä ennalta 
pelättyjä teknisiä häiriöitä juurikaan koettu. 
Jännittäviltä tilanteilta ei kuitenkaan täysin 
säästytty, sillä juuri ennen kevään 
psykologian ja filosofian kokeiden alkamista 
sähköt katkesivat koko Kruununhaan alueelta. Sähköjen palautumista jouduttiin odottamaan 
melkein puoli tuntia, mikä viivästytti kokeiden alkua. Vaikka koe olisi ehtinyt alkaakin, 
koejärjestelmä olisi toki pitänyt huolen, että kokelaiden suoritukset ovat turvassa: jokainen 
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Iiris Kotaja, Sibelius-lukion historian 
ensimmäinen sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin 
saapunut opiskelija. Kuva: Päivi Mattila.
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näppäimistön painallus nimittäin tallentuu reaaliajassa kahdelle akkuvarmistetulle palvelimelle. 
Jos tekniikka pettää, koetta voi jatkaa siitä, mihin se jäi.


Syksyllä aloittaneilla uusilla opiskelijoilla tietotekniikka on yhä enemmän mukana 
opiskelussa. Oma tietokone on mukana jokaisena päivänä, ja tunneilla hyödynnetään paljon 
digitaalista oppimista ja digitaalisia oppimateriaaleja. Nykyään kurssikoe toteutetaan yhä 
useammin sähköisesti Ylioppilastutkintolautakunnan Abitti-järjestelmällä, jolla ylioppilas-
kirjoituksetkin tehdään. 
Kursseilla harjoitellaan 
myös Abittiin kuuluvien 
sovellusohjelmien käyttöä. 
Näin opiskelijat paitsi 
oppivat hyödyllisiä taitoja 
myös harjaantuvat 
sähköisten 
ylioppilaskirjoitusten 
tekemiseen.


Jami Koponen 
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Sähköinen 
ylioppilaskoe 
ilman sähköä 
alkamassa. 
Kuva: Päivi 
Mattila.

Äidinkielen tunnilla. 
Kuva: Jami Koponen.



Sibelius-lukion vuosikertomus 2016–2017

PIKAKURSSI PSYKOLOGIAN LUKUVUOTEEN 
Lukuvuosi 2016–2017 on ollut psykologian opiskelijoille, erityisesti meille abeille, hyvin 
tapahtumarikas ja jännittävä. Vuoteen on mahtunut ainakin upouusi luokka, stressinhallintaa 
sekä odotetut ja jopa hieman pelätyt ensimmäiset sähköiset ylioppilaskirjoitukset.


Luokka 35 koki alkusyksystä täydellisen muodonmuutoksen, kun entisestä äidinkielen 
luokasta tehtiin psykologian opiskeluun täydellisesti soveltuva oppimisparatiisi. Opettajamme 
Minka Kallio oli hakenut jo vuonna 2015 psykologian ryhmänsä kanssa opetusvirastolta 
rahoitusta luokan uudistamiseen, ja tänä syksynä rahat, yhteensä 22 000 euroa, vihdoin saatiin. 
Suunnittelussa otettiin huomioon tasapuolisesti opiskelijoiden ja opettajan ideat ja näkemykset.


Luokkaan valitut elementit ovat kaikki psykologisen tiedon varassa 
opiskelumukavuutta ja -motivaatiota edistäviä: vahvat päävärit, 
kokolattiamatto, rennot säkkituolit, luontokuvat seinillä, ryhmätyöhön 
sopivat pulpetit sekä oma suosikkini, kirkasvalolamput, jotka pitävät 
opiskelijoiden keskittymisen yllä aamukahdeksasta aina neljään 
iltapäivällä asti. Saatiinpa luokkaan oma maskottikin, imurirobotti, jonka 
nimesimme Freudiksi. “Ei kyllä millään muuten enää jaksaisi, mutta kun 
tää luokka on niin raikas ja kiva!” on lause, jota Minkan mukaan on 
opiskelijoilta kuultu kuluneen vuoden aikana paljon.


Uudessa luokassa järjestettiin marraskuussa abien 
stressinhallintakurssi, joka tuli selvästi tarpeeseen: läheskään kaikki 
halukkaat eivät edes mahtuneet kurssille. Viikonlopun tiiviskurssin 
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Opiskelua uudessa 
psykologian 
luokassa. Kuva: 
Minka Kallio.
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aikana teimme erilaisia rentoutusharjoituksia ja keskustelimme välineistä stressin lievittämiseen 
ja ennaltaehkäisemiseen. Kurssi sijoittui kätevästi syksyn ja kevään ylioppilaskirjoitusten väliin, ja 
ainakin itse sain siitä paljon hyviä vinkkejä hektiseen abikevääseen. 


On ikävää, että lukioissa tehtävät leikkaukset kohdistuvat usein juuri tällaisiin soveltaviin 
kursseihin, joista voi olla arkielämän kannalta todella paljon hyötyä. Toivon, että suuri kiinnostus 
stressinhallintakurssia kohtaan näyttää, että se kannattaa järjestää vielä ensi vuonnakin!


Meille psykologian keväällä kirjoittaneille yo-koepäivä oli poikkeuksellinen. Tarjottimillamme 
oli nimittäin eväiden lisäksi tietokoneet ja laturit, koska psykologian kirjoitukset tehtiin tänä 
keväänä ensimmäistä kertaa sähköisenä. Jännitystä oli ilmassa hyvin paljon, sillä kukaan ei 
tiennyt tarkalleen etukäteen, millaisia tehtäviä kokeessa olisi.


Vaikka kaikenlaisiin ongelmiin oli yritetty varautua, ei kukaan osannut ennakoida, että koko 
Kruununhaasta katkesivat sähköt noin 20 minuuttia ennen kokeen alkua. Ensijärkytyksen jälkeen 
tapahtuman absurdiudelle osattiin kuitenkin jo nauraa, ja koekin pääsi alkamaan vain noin vartin 
myöhässä. Vaikka yo-kokeiden sähköistymiseen liittyy monia haasteita, minusta psykologian koe 
oli varsin onnistunut: esseiden kirjoittaminen ja niiden muokkaaminen on tietokoneella varsin 
helppoa, ja videoaineistot tuovat kokeeseen mukavaa vaihtelua. Uskon myös, että koetta 
kehitetään ensi kirjoituskertaa varten saadun palautteen perusteella.


Psykologian opiskelu on ainakin itselleni ollut kuitenkin paljon muutakin kuin 
ylioppilaskirjoituksiin valmistautumista. Olen lukion kurssien avulla oppinut ymmärtämään 
paremmin niin itseäni kuin muitakin ihmisiä ja löytänyt samalla minua hyvin paljon kiinnostavan 
tieteenalan, sosiaalipsykologian. Sibis on erinomainen paikka opiskella psykologiaa monestakin 
syystä: meillä on laaja opiskelijoiden vertaisryhmä, loistava opettaja ja ennen kaikkea innostava 
oppimisilmapiiri. Tunnille meneminen oli aina hauskaa – ja näin pitäisi mielestäni ollakin.


Aino Poroila 



KUVATAITEEN 
NÄKYMIÄ 
LUKUVUONNA 
2016–2017


Tänä lukuvuonna 
kuvataiteen lukiodiplomin 
suoritti neljä opiskelijaa: 

Ivar Tapani, Sampsa 
Ahopelto, Elli Jaakola ja 
Suvi Aromaa. Onnea!
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Kuvistunnilla.
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Ivar tutki diplomissaan 
median ja totuuden 
suhdetta käyttämällä 
materiaalinaan 

valokuvia kliinisistä 
uutistoimittajista ja 

uutisstudioista. Hän liitti alkuperäisiin 
kuviin välähdyksiä ongelmista ja 
katastrofeista. Ivar ei halunnut 
hyödyntää digitaalista kuvankäsittelyä 
sen etäännyttävän estetiikan takia, vaan 
esimerkiksi poltti tai repi kuviin reikiä, 
joista katastrofien todellisuus pilkottaa. 
Hän pohtiikin, miksi media etäännyttää 
ja tekee katastrofeista kliinisiä ja 
”jossain toisaalla tapahtuvia”.


Elli puolestaan pohti kansallisuutta ja kansalaisuutta teoksessaan ”440E”: 
tämä on summa, jonka suomalaisuus maksaa. Elli suunnitteli jokakansalaisen 
uniformun. Katsoja näkee oman kuvansa uniformu-veistoksen päänä olevassa 
peilissä.


Suvi teki arkkitehtuuriaiheisen tehtävän. Hän pohti 
uusiokäyttöä isovanhempiensa rintamamiestalolle ja muutti 
tyhjäksi jäävän kolmikerroksisen 1950-luvun talon 
pienimuotoiseksi pakolaiskeskukseksi. Sampsan teos Haave taas 
on tehty tehtävään, joka antoi mahdollisuuden tutkia omaa 

taiteilijuuttaan.

Kuvataiteessa oli tänäkin 
lukuvuonna opetusharjoittelija. 
Talvikki Tenhunen opiskelee 
kuvataidekasvatuksen 
maisteriksi Aalto-yliopistossa. 
Hän osallistui kahden 

ykköskurssin opettamiseen kolmannessa jaksossa. Talvikin ideaan 
hyvästä taideopetuksesta kuului ”ulos luokasta -pedagogiikka”, 
joten opiskelijat vierailivat useissa museoissa. Jaksossa oli 
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Ivarin 
lukio-
diplomista.

Suvin suunnitelma 
pakolaiskeskukseksi.

Univormu 
taideteoksena.
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mahdollista vierailla myös Tennispalatsin Ham-
taidemuseon yleisöennätykset rikkoneessa Yayoi 
Kusaman (1929– ) näyttelyssä.

      Toinen vierailija kuvataiteen kursseilla oli 
kuvataiteilija Riikka Mäkikoskela. Hän on erikoistunut 
ympäristötaiteeseen, joten kaksi ympäristötaiteen 
kurssia oli hänen opetuksessaan varmasti 
asiantuntevissa käsissä. Tässä esimerkkinä 
kurssityöskentelystä on Pauli Karjalaisen, Santeri Ylä-
Jarkon ja Paavo Ansamäen valokuvavariaatio 
julkisesta Olo-veistoksesta.

       Opettaja kommentoi teosta näin: ”Muoviin 
käärityn pallon yläosasta, jonka olette jättäneet ’auki’, 
näkyy vain syvä taivas, tyhjyys. Toisen pallon pinnassa 
heijastuu julkisen teoksen kaupunkiympäristö 
kauniissa auringonvalossa. Pallot ovat kuin kaksi 
vaihtoehtoista maapalloa, toinen muoviin kääritty ja 
kuollut ja toinen elävä ympäristö asua ja elää. Todella 
tehokas ympäristökannanotto!”

        Kuvataiteen kolmannella eli mediakurssilla oli 
tänä vuonna teemana lähdekritiikki. Vierailimme myös 
tekniikan museon tiedotusvälineiden historiasta ja 
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Valokuvavariaatio Olo-veistoksesta.

Säveltämisen ainesosia. Sampsan 
diplomityöstä.
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niihin liittyvistä unelmista kertovassa ”Etäunelmia”-näyttelyssä. 
Myös kuvataiteen suurtapahtuma ARS17 on mediateemainen. 
Kuvistunneilla tehtiinkin paljon omaa mediasuhdetta ja 
mediamaailmaa käsitteleviä teoksia.


Kuvataiteen lavastuskurssi teki tänä vuonna ”lavastukset” 
sävellyskurssin UusiinSuoMalaisiin sävellyksiin. USM-
sävellyskurssilla ja lavastuskurssilla oli sattumoisin saman verran 
osanottajia kummallakin, joten jokainen kuvisopiskelija sai 
visualisoitavakseen yhden sävellyksen. Yhteisteokset esitettiin 
konsertissa lukion juhlasalissa.


Teksti ja kuvat: Alma Muukka-Marjovuo 
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Elokuvan tyylilajeja kerrattiin 
kuvataiteen kurssilla 
muuttamalla 
elokuvajulisteiden genrejä. 
Tässä Jack Nicholson 
romanttisena rakastajana.

Kuvisope Alman 
Kusama-selfie.
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MUSIIKKI JA KULTTUURI: MAAILMANLUKUTAITOA 
OPPIMASSA 

Musiikkia kulttuurisessa kontekstissa monista eri ulottuvuuksista tarkastelevat Muku-kurssit 
avautuvat ja kurottavat moneen suuntaan. Tänä lukuvuonna Yhdysvaltain presidentinvaalit ovat 
tarjonneet kuulokulmia musiikkiin ja sen historiallisiin yhteyksiin ja kehityskulkuihin: Kuinka 
gospel sai alkunsa? Ja miksi Beethovenin 9. 
sinfonia on niin monimuotoinen ja vaativa 
sävellys?


Luokan seinät eivät enää rajaa 
mahdollisuuksia: internetin välityksellä 
pääsemme tutustumaan paitsi kiinnostavaan 
musiikkiin, myös maailman parhaimpiin esityksiin 
yrittäessämme hahmottaa ja ymmärtää musiikin 
ja musiikkikulttuurin moninaisuutta. 


Oma toimintaympäristökin on osa kursseja: 
Musiikkitalon konsertteihin olemme päässeet 
myös paikan päälle todistamaan kotikaupungin 
musiikkielämän nousukiitoa, kiitos HKO:n ja 
RSO:n. Yleisradion musiikkiohjelmienkin 
kuuluessa kurssien aiheisiin yritämme oppia 
ymmärtämään – aktiivisen kansalaisuuden 
tavoitteen mukaisesti – mitä verovaroilla voidaan satavuotiaassa Suomessa saada ja saavuttaa, 
jos sattuu kiinnostamaan tai kiinnostumaan.


Marjut Haussila 
 
 
TANSSIJAT TUKHOLMASSA 


14 A:n vierailu 
Tukholmaan Södra 
Latins Gymnasiumiin 
alkoi klo 7.30 Helsinki-
Vantaan lentokentällä, 
jonne jokainen 
hajamielinenkin tanssija 
raahautui onneksi täysin 
ajallaan. 
Lentokenttärituaalien 
jälkeen seurasi korville 
kivulias lentomatka, ja 
meidät kiidätettiin 
surströmmingin maahan 
vain alle tunnissa.
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”Luokan seinät eivät enää rajaa 

mahdollisuuksia: internetin välityksellä 
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Slussenin metroaseman kupeessa sijaitsevassa Södra Latins Gymnasiumissa riitti 
ihmeteltävää. Punatiilinen rakennus jätti koollaan varjoonsa Sibelius-lukiomme, ja koulun 
alakerrassa oleva kahvila kummastutti ja ihastutti luokkamme kahvifaanatikkoja. Myös 
kouluruokalan suuri ja ihailtava salaattipöytä tuntui suomalaisiin porkkanaraasteisiin verrattuna 
ylelliseltä.


Ensimmäisenä päivänä tapasimme tietenkin myös gymnasiumin tanssilinjan kolmannen 
vuositason tanssijat, joiden luona nukkuisimme seuraavat kolme yötä. Ilma kuhisi 
jännittyneisyyttä, kun kaikki tutustuivat varovasti toisiinsa. Saimme kuitenkin iloksemme 
huomata, etteivät ruotsalaiset olleet yhtään sen kummallisempia kuin mekään, suorastaan 
ihmeellisen samanlaisia.


Ensimmäisille tanssitunneille pääsimme toisena päivänä. Tanssimme ensimmäisen 
vuositason tanssijoiden kanssa nykytanssitunnin. Pienehkö tila toi lisähaasteita, sillä seinien ja 
ihmisten välissä täytyi pujotella akrobaattisesti välttyäkseen mustelmilta. Kolmannen vuositason 
tunnilla taas improvisoimme vapautuneen hullusti. Iltapäivällä istumalihaksiamme koeteltiin Dans 
och Cirkushögskolanissa, jossa vierailimme katsomassa kahta oppituntia. Välillä teki mieli hypätä 
itsekin mukaan, sillä luovat ja älykkäät tanssijat saivat harjoitukset näyttämään kiehtovilta.


� 


Kolmantena päivänä osallistuimme ruotsin kielen tunnille yhdessä Södra Latinin tanssi- ja 
teatterilinjalaisten kanssa. Tunnin alkupuolella tutustumisleikeissä suomalaisetkin pysyivät vielä 
täysin mukana, mutta tunnin lopussa vaikeammat ja monipuolisemmat tehtävät saivat jotkut 
kuulostelemaan puhuttuja sanoja täysin ymmällään. Tajusimme, kuinka paljon meillä on vielä 
opittavaa ruotsintunneilla.


Hämmentävän ruotsintunnin jälkeen tanssimme tunnin kolmannen vuositason kanssa ja 
loimme Dans och Cirkushögskolanin opiskelijoilta varastamiemme liikkeiden avulla miniteokset, 
joista kuitenkin tuli todella tyylikkäitä ja mielenkiintoisia. Seurasimme myös kolmannen 
vuositason repertuaarikurssia, jonka jälkeen monet ajoivat metrolla T-centraleniin ja kaupungin 
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keskustan ostoskeskuksiin. Kauppakassit täyttyivät vaatteista, karkeista ja tuliaisista. 
Shoppailuiltapäivän päätteeksi saimme nauttia ruotsalaisten vieraanvaraisuudesta, sillä meille 
tarjottiin tukholmalaisten tanssijoiden itse kokkaama illallinen koululla. Pöytä hupeni nopeasti 
14A:n nälkäisissä suissa.


Yllättävän pian koittikin Tukholmassa viimeinen päivä, jonka kruunasi viimeinen 
ruotsalainen tanssitunti. Vierailun lopuksi pieni annos jazztanssia ja piruetteja piristi ja antoi 
voimia paluumatkaan. Viimeisen nautinnollisen kouluruokailun jälkeen sanoimme vielä hyvästit 
ruotsalaisille, joita näkisimme uudestaan Helsingissä jo joulukuussa.

Tukholman matkasta jäi monen mieleen paljon värikkäitä muistoja. Puhelimeen tallennettiin uusia 
tuttavuuksia ja esimerkiksi ”Missionären”-esityksen aiheuttamia hämmennyksen tai 
vaivaantuneisuuden tunteita monen 14A:n tanssijan on varmasti vaikea unohtaa.


Teksti: Olivia Brotherus 
Kuvat: Johanna Kajanus 

P.S. Tanssitaiteen opettaja Johanna Kajanuksen mukaan 14A:n tanssijat olivat positiivisin ryhmä, 
mitä meillä on Tukholmassa ollut mukana. He olivat niin heittäytyviä, innostuneita ja kohteliaita, 
että ruotsalaiset opettajat pyysivät meitä jättämään heidät sinne!  
 
 
FROM RUSSIA WITH LOVE: SIBELIUS-LUKION JA ETU-
TÖÖLÖN MATKA MOSKOVAAN 12–16.12.2016 

Keväällä 2016 sibisläisillä oli 
mahdollisuus majoittaa Etu-
Töölön ystäväkoulun 
vierailijoita Moskovasta. 
Samat majoittajat pääsivät 
myöhemmin talvella 
ilmaiseksi vastavierailulle. 
Matkalle lähti kaksi koulumme 
oppilasta sekä opettaja Anja 
Virpi. Etu-Töölöstä taas lähti 
kolme oppilasta ja opettaja.   

       Matkan aikana ehti näkeä 
ja kokea paljon. Tutustuimme 
isäntäkouluun, kävimme 
punaisella torilla, Bolšoi-
teatterissa, maailman 

kalleimmassa ostoskeskuksessa, maailman suurimmassa lelukaupassa, avaruusmuseossa, 
bussikiertueella, sekä muutamassa venäläisessä ravintolassa. Ehdimme myös viettää aikaa 
isäntäperheissä teetä juoden ja rupatellen. Koko matkan ajan oli tervetullut olo.


Tarmo Lönnberg 
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Iloiset matkalaiset.
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MUSIIKKILUKIOPÄIVÄT 2017 – KANTELEEN SYNTY  

Parin vuoden välein järjestettävä musiikkilukioiden katselmus oli Suomi 100 -teemaan liittyen 
huhtikuun lopussa Kajaanissa. Kaupungin kehittämisstrategiassa paikkakunnan 
elinvoimaisuuden nähdään kehittyvän koulutuksiin ja nuoriin panostaen. Nuoria ohjataan 
kiinnostumaan kotiseudun tulevaisuudesta. 


Samansuuntaisin virityksin valmistimme 
tapahtumaan Kanteleen synty -nimisen 
musiikkiesityksen tietämättä, että Kajaani on 
kantelekaupunki: Kaukametsän salia ja majapaikkaa 
yhdistävän, maanlaisen käytävän seinältä löytyikin 
kattavasti informaatiota Elias Lönnrotin toimista ja 
hämmästyttävän laajoista runonkeruumatkoista.


Innoittajana alun perin jazz-kurssilta 
löytyneelle ryhmälle toimi samanniminen osa 
kansanmusiikin tutkijana, opettajana ja esittäjänä 
tunnetun Outi Pulkkisen vuonna 2015 ilmestyneeltä 
levyltä Lemminkäinen. Ideasta syntyi 
kymmenminuuttinen teos, joka sekoitti genrepakan 
odotusarvoja ja tunnusteli kulttuurimme monia 
kerroksia nykyisistä kuulokulmista ja 
toimintahorisonteista. Yhteisten improvisaatioiden 
kautta kirkastui äänimateriaalista kalevalaisen runon 
tulkinta, jossa osanottajien oma soitin ja omin 
musiikki toimi lähtökohtana.
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Käsiohjelma/
partituuri/
valaistus-
suunnitelma 
teokseen 
Kanteleen 
synty. Kuva: 
Marjut 
Haussila. 

Lumoava kantele 

Kanteleen synty -proggiksen 
työstäminen oli mielenkiintoista; en 
tiennyt, että soittimestani saa irti 
sellaisiakin ääniä kuin nyt kuultiin!  En 
ollut aikaisemmin tehnyt mitään 
samankaltaista, joten kokemus oli 
minulle täysin uusi ja 
ainutlaatuinen. Välillä efektilaitteilla 
muokattu kanteleen ääni kuulosti 
todella futuristiselta, ja kun saimme 
proggiksen lopulta kasaan ja 
toimimaan, kokonaisuudesta tuli 
mieleenpainuva. Eräs henkilö 
konserttiyleisöstä luonnehti sitä 
osuvasti lumoavaksi. Itseään voi 
nähtävästi haastaa koko ajan tekemään 
jotakin uutta ja ennenkokematonta.


Iida-Maria Kuronen
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Basisti Jon Pettersson ”soitti sähköä somasti” osoittaen, kuinka hienosti Iida-Maria 
Kurosen konserttikanteleen rikassointiset äänet soveltuivat muokattaviksi. Jesse Vilhomaan 
saksofoni seikkaili paimensoiton ja bebopin välillä tanssilauluja tapaillen Luukas Methuenin 
trumpetin tuella. Eemeli Helon kitaran ja Leonardo Chiodon sellon sointi toivat omaleimaisia 
sävyjä kanteleen tarpeiksi, kun Adel Mekhane johdatteli tarinaa kysymyksillään ja 
kommenteillaan.

 

Tulliit kaikki kuulomahan, 
soitantoa, laulantoa 
 

Marjut Haussila 

ESIINTYMÄSSÄ MUSIIKKILUKIOPÄIVILLÄ 

Sateisena sunnuntaiaamuna huhtikuun 23. päivä sibisläinen matkaseurue suuntasi Liisankadulta 
kohti Kajaanin musiikkilukiopäiviä. Odotuksen tuntu leijaili bussissa, sillä matkalla nappaisimme 
Lahdesta mukaan Tiirismaan lukion oppilaita. Ikkunoista saattoi katsella, kuinka kevään kukkaan 
puhkeavat maisemat hävisivät taaksemme, kun bussi kiipesi ylös kohti pohjoista Kainuuta. 
Lähes yhdeksäntuntisen läkähdyttävän bussimatkan ja Joroisten Jari-Pekassa nautitun 
mässäilylounaan jälkeen häämöttivät edessämme Kajaanin Scandic-hotelli ja Kaukametsän sali. 
Untuvanpehmeään hotellisänkyyn oli huojentavaa vajota lepäämään ja odottamaan 
maanantaipäivän esityksiä ja tapahtuman alkua.
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Sibisläiset 
Kajaanin 
Kauppapaikka 
18:ssa 
soittamassa. 
Kuva: Leena 
Nordberg.
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Maanantaiaamupäivänä ohjelmassa oli monenlaista: Iida-Maria Kuronen ja Leonardo 
Chiodo pääsivät heti ylellisen hotelliaamiaisen jälkeen esiintymään Kajaanin Keskuskoulun 
oppilaille. Leena Nordbergin ja Hannu Sorsan ohjaama musiikki- ja tanssiproduktio ”Kohtauksia 
Onnesta” puolestaan kohtasi samaan aikaan tilahaasteita Kaukametsän salissa soundchekissä. 
Oli voitettava lavan täyttämät tuolit ja mikrofonit sekä puoli tusinaa kanteleita ennen kuin onnen 
purskahdukset saattoivat alkaa. Iltapäivällä oli vielä edessä Sibistä edustavan bändin keikka 
paikallisessa kauppakeskuksessa, Kauppapaikka 
18:ssa.


Illan konsertti ”Suomalainen musiikki”, jossa 
esiintyi ”Kohtauksia Onnesta” -teoksen lisäksi oppilaita 
yhdeksästä lukiosta, sujui alun vaikeuksista huolimatta 
hyvin. Pahvilaatikoilla leikittelevä tunnekollaasi näytti 
vakuuttavan yleisön. Tanssijoiden makuhermot ainakin 
vakuuttuivat, sillä tanssijat saivat syödäkseen esityksen 
aikana reilun kokoiset vaahtokarkit. Oman esityksemme 
lisäksi pääsimme myös nauttimaan muiden esityksistä, 
joista erityisen mieleenpainuva oli Tiirismaan lukion 
lauluyhtye Vastakaiun esitys.


Tiistaiaamuna heräsimme varsinaisen tapahtuman 
viimeiseen päivään. Osa osallistui Global Messenger Service -yhtyeen järjestämään työpajaan, 
jossa yhdisteltiin kainuulaisen pelimanniviulisti Ressa Lassin sävelmiä afrorytmeihin ja 
improvisaatioon. Kun kolmisenkymmentä musiikkilukion oppilasta pääsi ääneen, täyttyi koko 
Kaukametsän sali piripintaan nuoteista. Liisankatu trio pääsi samaan aikaan esiintymään 
Kajaanin Lyseon konsertissa.
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”Tapahtumassa, johon 

osallistuivat lähes kaikki Suomen 

musiikkilukiot, oli hienoa päästä 

esittelemään Sibelius-lukion 

luovaa, positiivista ja hiukan 

tärähtänyttä ilmapiiriä.” 

Kohtauksia 
Onnesta. 
Kuva: 
Leena 
Nordberg.
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Marjut Haussilan ohjaama musiikkiteos ”Kanteleen synty”, jossa pohdiskellaan 
suomalaisen kansanmusiikin symboleja, Kalevalaa ja Väinämöisen kanteletta, esitettiin 
puolestaan tiistai-illan konsertissa ”Suomen kulttuurin monimuotoisuutta nykypäivänä”. Saliin 
syntyi maaginen ja käsin kosketeltava äänimaisema, joka vaivutti kuulijan myyttiseen horrokseen.


Kanteleen synnyn lisäksi kuulimme muun muassa latinalaista musiikkia Kuopin taidelukio 
Lumitin esityksessä ja hauskoja mukaelmia kansanlauluista Madetojan musiikkilukion 
lauluyhtyeen ”Madetojan makkaraperunoiden” esityksessä. Ilta venyi pitkäksi, sillä lukioiden 
esitysten jälkeen oli vuorossa vielä Global Messenger Service:n esitys. Osan istumalihakset ja 
keskittymiselimistö joutuivat koetukselle.


Paluu Liisankadun kotoiseen laivaan koitti keskiviikkona, kun heräsimme lumiseen 
maisemaan. Oli hyvästeltävä Axun pizza ja kebab sekä klo 20 sulkeutuva Hesburger ja palattava 
helsinkiläisen ruoan ja (toivottavasti) keväisempien maisemien pariin. Tapahtumassa, johon 
osallistuivat lähes kaikki Suomen musiikkilukiot, oli hienoa päästä esittelemään Sibelius-lukion 
luovaa, positiivista ja hiukan tärähtänyttä ilmapiiriä.


Olivia Brotherus 

TANSSI- JA MUSIIKKIPRODUKTIOESITYKSET 
Keskiviikkona 12.4.2017 ensimmäisen vuositason tanssijat ja muusikot saivat vihdoin tuoda 
yleisön eteen omat teoksensa. Juhlasalissa esitettiin tanssijan ja muusikon yhteisesityksiä, joita 
oli valmisteltu edellisen kurssin aikana. Vaivaa oli nähty valtavasti, ja se kyllä näkyi.


Mukana oli lukuisia eri instrumentteja ja tanssityylejä, joiden yhdistyessä jokainen esitys oli 
ainutlaatuinen. Esityksiä varten olimme harjoitelleet TaPr-kurssin tunneilla esityksiä niin yhteisten 
teemojen kuin oman työskentelyn kautta. Moni tanssijoista on varmaan samoilla linjoilla siitä, että 
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Kuva: Arttu 
Jauhiainen.
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esityksen tekeminen oli haastavaa, sillä muusikon kanssa 
teoksen luominen oli lähes kaikille uusi kokemus. Oman 
koreografisen ja musiikillisen teoksen esittäminen oli kuitenkin 
kaiken vaativan työn arvoista. 

Juhlasali oli molemmissa näytöksissä täynnä ja katsomossa istui tuttuja. Pukuhuoneiden 
puolella jännitystä oli havaittavissa, mutta se muuttui lavalle pääsyn lähestyttyä nopeasti 

lämpimäksi, hyvän olon energiaksi. Esitykset rullasivat 
eteenpäin, ja puolessa välissä yleisön oloa helpotettiin 
taukojumpalla. 

          Tunnelma oli mielestäni turvallinen ja kannustava 
lakkaamatta, ja lavalle meneminen tuntui varmalta. Juhlasalin 
hieno akustiikka ja ilmapiiri sekä yleisön läheisyydessä 
tanssiminen saivat aikaan omaan tarinaan uppoutumisen 
mahdollisuuden ja luottavaisen olon.

          Tanssiluokkalaisen näkökulmasta yllätyin positiivisesti 
kaikkien esityksistä ja niistä irronneista täysin uusista puolista 
esiintyjissä. Omaa tyyliä ja vahvuuksia ei pelätty tuoda esille, ja 

teoksia esittäessään kaikki tuntuivat olevan omassa roolissaan, kertomassa omaa tarinaansa. 
Hyvin menneitä esityksiä fiilisteltiin vielä kauan tapahtuman jälkeen. Kiitokset vielä kaikille 
mukana tanssineille ja soittaneille sekä ihan mahtavalle yleisölle, joka piti tunnelman katossa 
viimeiseen lauluun saakka!


Isabella Mansnérus  

 25

Kuva: Arttu Jauhiainen.

”Oman koreografisen ja 

musiikillisen teoksen 

esittäminen oli kuitenkin 

kaiken vaativan työn 

arvoista.” 
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ABIEN LÄHTÖLIEDIT -KONSERTTI 

Klassisen laulun abivuosi huipentui tammikuun lopulla koulun juhlasalissa 
pidettyyn Abien lähtöliedit -konserttiin. Jo perinteeksi muodostuneessa 
konsertissa yleisö sai kuulla koskettavia tulkintoja suomalaisista 
yksinlauluista, liedeistä, ooppera-aarioista ja musikaalisävelmistä. 


Illan aikana laulajista esiintyivät Klaara Vasara, Nea Mäkelä, Ruut 
Rauhala, Henriikka Saarnio, Roosa Punkari, Katri Malmila, Sonja Hurtta, 
Ilari Tuominen, Hanna Hujanen, Venla Karlsson, Emilia Virlander, Lotta 
Mäki-Luopa ja Emma Jääskeläinen. Pianon ääressä ahkeroivat Antti 
Puumala, Katarina Katris, Adalmiina Saarnio, Ella Piiroinen, Alfred 
Puumala, Juho Lehmus ja Aino Heimonen. Illan valotekniikasta vastasi 
Juho Saukko.


Mirka Arola 

KEVÄÄN KYNNYKSELLÄ -KONSERTTI 

Huopalahden kirkossa järjestettiin sunnuntaina 23.4. perinteinen Kevään kynnyksellä -konsertti, 
jossa esiintyi toukokuun pääsykokeisiin valmistautuvia abeja sekä Alma Muukka-Marjovuon ja 
Päivi Nummelan kamarimusiikkiryhmiä. Konsertin teemaa ja kevään saapumista uhkasi 
aamuinen räntäsade, mutta iltapäivällä kirkkoon saapui suntion mukaan 60 kuulijaa nauttimaan 
monipuolisesta ohjelmasta. Tunnelma oli korkealla, ja konserttikahveilla yleisö ihasteli ja ihmetteli 
opiskelijoidemme taitoja ja tulkintoja.
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Lotta Mäki-Luopa 
ja Emma 
Jääskeläinen. 
Pianossa Aino 
Heimonen. (Viivi 
Tigerstedt 
sivunkääntäjänä.) 
Kuva: Mirka Arola.
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Esiintymässä olivat urkuri Liisalotta Lepistö, pianisti Ilari Tuominen, klarinetisti Klaara 
Vasara, kitara-harmonikkaduo Roni Huotari ja Jaakko Jukonen, huilistit Roosa Punkari, Janette 
Leván, huiluduo Maria Asamo ja Ella Lehikoinen sekä huilutrio Akihiro Tanaka, Arttu Jauhiainen ja 
Sampo Westerberg. Yhteiskuvasta puuttuvat Roosa ja Sampo, joilla oli kiire kamiksen treeneihin.


Päivi Nummela 



KEVÄTUHRI104 – JOKO OLET VALMIS MUUTTUVAAN 
MAAILMAAN? 

Tanssilinjan toinen vuositaso esitti tänä vuonna päivitetyn version teoksesta Kevätuhri, Johanna 
Kajanuksen ohjaamana. 104 vuotta sitten esitetty alkuperäinen Kevätuhri herätti paljon ajatuksia 
ja mielipiteitä, kuten myös tämä meidän versiomme. Tärkeää osaa teoksessa edusti Igor 
Stravinskyn säveltämä musiikki. Kevätuhrin rytmivaihdokset ovat suuria, ja lyömäsoittimet ovat 
hallitsevassa asemassa. Musiikki osoittautui hyvin haastavaksi meille tanssijoille. Musiikkia piti 
kuunnella paljon ja yhä uudelleen ja uudelleen, jotta saimme siitä jonkinlaisen otteen.


Koreografiassa otetaan esille ajankohtaisia aiheita: ihmiset hukkuvat massaan, ja nykyään 
on yhä vaikeampi löytää omaa juttua. Teoksessa käsitellään muuttuvaa maailmaamme erilaisten 
roolien kautta. Tanssijat jaettiin rooleihin ja pienissä ryhmissä työstimme pieniä koreografiapätkiä.   
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Esiintyjät Huopalahden kirkossa. 
Kuva: Timo Nummela.
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Rooleja olivat ihailijat, jotka ottavat vaikutteita kaikista rooleista, ahneet rahaihmiset, joille 
raha on kaikki kaikessa, ballerinat, jotka tavoittelevat täydellisyyttä, fashionistit, jotka ovat 
täpötäynnä itseään, vatsalihasmies sekä huippumallit, jotka ovat nykyajan kauneusihanteen 
kuvauksia. 


Jokaisen piti löytää 
rooli itsestään, mikä ei ollut 
niin helppoa. Aika tuntui 
hupenevan nopeasti. 
Turhautumista, iloa, 
kärsimättömyyttä, riemua ja 
surua. Harjoitusten aikana 
käytiin läpi kaikkia näitä 
tunteita. Yhteisiä treenejä, 
jossa jokainen olisi ollut 
paikalla, oli niukasti. Kaikkia 
ryhmäkohtauksia hiottiin ja 
toistettiin useasti. 
Musiikissa ei ollut tarkkoja 
laskuja, mikä pakotti meidät 
toistamaan kohtia monta 
kertaa.


Teos alkoi koko 
ryhmän yhteisestä 
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aloituksesta. Sitten vuorollaan jokainen rooleihin jaettu ryhmä 
kävi lavalla. Välillä rooleihin jaetut ryhmät olivat yhtä aikaa 
näyttämöllä tekemässä esimerkiksi duoa. Teos edellytti vahvaa 
oman roolin takana seisomista. Lopulta jokainen alkoi löytää 
roolin itsestään ensi-illan lähestyessä. On myös mahdotonta 
sanoa, ettei kevätuhri olisi soinut meidän jokaisen päässä 
jatkuvasti, koska niin se teki.


Esitykset pidettiin Kaapelitehtaalla, joka oli ihanteellinen 
paikka tälle teokselle. Valot ja puvustus toivat lisää tunnelmaa.


Loppukohtauksessa tanssijat ovat pelkkiin ihonvärisiin 
sukkahousuihin kiedottuina ja sekaisin muuttuvasta 
maailmasta. Viimeisimmissä harjoituksista kohdattiin se 
tosiasia, että teos on ahdistava ja vaikuttaa katsojiin varmasti eri tavoin.


Se, miten kaikki tanssijat uppoutuivat ja pääsivät teokseen sisälle, on jotain uskomatonta. 
Kaikki se alkukankeus ja ärtymys todella palkittiin. Nautimme siitä, kuinka saimme esittää juuri 
tätä teosta. Oli haikeaa, mutta myös tietysti helpottavaa sekä palkitsevaa, kun viisi esitystä oli 
takana ja pystyimme toteamaan, että olimme onnistuneet.


Teksti: Ella Ania 
Kuvat: Silvia Hosseini 
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”Turhautumista, iloa, 

kärsimättömyyttä, riemua 

ja surua. Harjoitusten 

aikana käytiin läpi kaikkia 

näitä tunteita.” 
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KAMARIKUORON VUOSI 

Kamiksen vuosi alkoi elokuussa jo ennen koulun alkua levytyksellä ja kisamatkalla Unkariin 
edellisen vuoden kokoonpanolla (matkasta voi lukea koulun blogista). Uutta verta sykähteli 
kuoron vanhoihin suoniin koulun alettua, kun riveihimme liittyi viitisentoista uutta laulajaa. 
Toivotimme heidät tervetulleiksi perinteisellä laululeirillä Porvoossa. 


Kuoron uudet kappaleet ovat tänä lukuvuonna olleet Suomen 
100-vuotisjuhlan kunniaksi suomalaisten säveltäjien käsialaa. Ennen 
joulua esiinnyimme Lähetyskirkossa Riemulauluissa, mikä taltioitiin Yle 
TV:lle. Joulun alla keikkailimme perinteiseen tapaan kansanedustajille 
eduskunnassa, vastasyntyneille naistenklinikalla ja läheisillemme 
koulun kuorojen yhteisessä joulukonsertissa.


Alkukevään keskityimme ohjelmiston hiomiseen ja pieniin 
keikkoihin. Kuvasimme kolmesta kappaleesta konserttitaltioinnit, jotka 
tulevat myöhemmin kaikkien nähtäville. Huhtikuussa koittickevään 
suurin tavoite, matka Raumalle, josta on kotoisin eräs laulajistamme. 
Pidimme kaksi konserttia Rauman kouluissa ihanille yleisöille, ja muulla 
ajalla tutustuimme Wanhaan Raumaan keväisen aurinkoisessa säässä.


Toukokuussa järjestimme koululla konsertin, jossa esitimme kaikki vuoden aikana 
työstämämme kappaleet. Konsertti oli abeille viimeinen iso esiintyminen Kamiksessa, mutta 
tunnelma oli haikean sijaan hyvin onnellinen. Tätä tekstiä kirjoittaessa kuorolla on jäljellä vielä 
muutaman kappaleen äänitys Yle:lle, esiintyminen ylioppilasjuhlassa sekä konsertti kesäkuussa 
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Maija ja Iiris kuorojen 
yhteisharjoituksissa 
Kuva: Otso Koiso-
Kanttila.
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Temppeliaukion kirkossa saksalaisten vieraiden kanssa. Kuoron naisäänet pääsevät lisäksi 
esiintymään Sideways-festivaalille Mikko Joensuun taustalla.


Vuoden aikana sekä laulajat että kuoro kokonaisuutena ovat kehittyneet huomattavasti. 
Abiturienttina lämmittää huomata, kuinka into laulamiseen ja yhdessäoloon tarttuu nuorempiin ja 
laulajat ovat ystävystyneet keskenään. Kiitos vuodesta rakkaat kamislaiset ja pitäkäähän lippu 
korkealla vastakin! 


Emmi Kauppinen 

TYTTÖKUORON VUOSI 

Tyttökuoron lukuvuosi alkoi pääsykokeilla, joista kuoroon pääsi huikea määrä uusia, taitavia ja 
innokkaita laulajia. ”Poppisyksyn” uuden ohjelmiston kimppuun ryhdyttiin heti, ja treenejä 
pidettiin myös yökoulun ja viikonloppuharjoitusten merkeissä. Uusia aluevaltauksia tehtiin muun 
muassa Gloria-klubilla, jossa lauloimme kahdesti Morsian-yhtyeen sekä myöhemmin Mikko 
Joensuun kanssa. Yhteistyö Joensuun kanssa jatkui levytysten muodossa, ja jatkuu tulevana 
kesänä Sideways-festivaaleilla.


Joulunaika oli kiireistä. Perinteisen joulukonsertin lisäksi tyttökuoro esiintyi pienryhmien 
muodossa muun muassa Lemmikkien joulusiunauksessa, Ateneumissa sekä Meilahden 
sairaalassa.


Joululaulut ja kevyen musiikin kappaleet vaihtuivat kevätkaudella klassiseen, pääosin 
nykymusiikista koostuvaan ohjelmistoon. Tyttökuoron vuosi huipentui huhtikuussa järjestettyyn 
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Konsertti 
Karin 
koulussa 
Raumalla. 
Kuva: 
Silvia 
Hosseini.
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Oulun konserttimatkaan, jossa pääsimme esiintymään yhdessä Madetojan 
musiikkilukion tyttökuoron kanssa. Matkalla esiinnyimme Oulun lisäksi myös 
Pihtiputaalla. 


Perinteinen, vuoden ja abiturienttien viimeiseksi jäänyt kevätkonsertti 
pidettiin Sibelius-lukiolla huhtikuun lopussa. Loppukaudesta tyttökuoroa 
odottavat vielä oman levyn äänitykset, joissa tallennetaan pitkään työstetty 
klassinen ohjelmisto, sekä yhteiskeikat Mikko Joensuun ja Olavi Uusivirran 
kanssa.


Klaara Vasara 

SEKAKUORON VUOSI 

Sekakuoro avasi lauluvuoden jälleen sadan laulajan voimin; abien lopetettua keväällä kuorossa 
jatkoi seitsemisenkymmentä laulajaa. Syksyllä kuoron päätapahtumat olivat koulun 
maratonkonsertti ja kuorojen joulukonsertti. Niiden lisäksi esiinnyttiin ykkösten 
vanhempainillassa, suomalaisen musiikin päivän juhlassa ja koulun joulujuhlassa. Kiersimme 
myös HUS:in syöpätautien klinikalla laulamassa joululauluja  Kevätkaudella valmisteltiin vuoden 
pääkonserttia, joka pidettiin koulun juhlasalissa toukokuussa. Sama ohjelma vietiin myös 
Seinäjoelle, jossa pidimme iltakonsertin lisäksi kaksi koulukonserttia. Suomen itsenäisyyden 
juhlavuosi näkyi ohjelmistossa: suomipopin lisäksi esitimme myös suomalaista kansanmusiikkia 
ja pienen performanssin, joka perustui vanhaan koululauluun Arvon mekin ansaitsemme.


Reijo Aittakumpu 
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Tyttiksen 
tunnelmat 
levytyksen 
jälkeen. Kuva: 
Saara 
Aittakumpu.
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VOITTAJIA JA MENESTYNEITÄ 

SIBELIUSLUKIOLAISIA 
PALKITTIIN 
HARMONIKKAKILPAILUSSA 

Jaakko Jukonen ja Viivi Tigerstedt 
sijoittuivat ikäsarjoissaan kärkisijoille 
valtakunnallisissa Minä soitan 
harmonikkaa -kilpailuissa, jotka 
järjestettiin 45. kerran 
Lappeenrannassa 7.–9. huhtikuuta. 
Korkeatasoiseen kilpailuun osallistui 
125 harmonikansoittajaa eri puolilta 
Suomea. Jukoselle myönnettiin myös 
Harmonikkaliiton stipendi Coupe 
Mondiale -kilpailuun Italiaan 5.–
10.9.2017. Viivi Tigerstedt sai 
erikoismaininnan "sisukas ja 
analyyttinen soittaja”. Sibelius-lukio 
onnittelee Jaakkoa ja Viiviä! 


Lähde: http://www.uniarts.fi/uutishuone/nuorilla-harmonikansoittajilla-kilpailumenestyst%C3%A4

 


PSYKOLOGIASSA JÄLLEEN  
HUIPPUPISTEET 

Syksyn 2016 psykologian 
ylioppilaskokeeseen osallistui lähes 
3000 kirjoittajaa. Vain neljä kokelaista 
ylsi huippupisteisiin. Yksi heistä oli 
koulumme abiturientti Anni Koivusalo.


Saadakseen parhaat pisteet 
kokelaiden täytyy kuuden tunnin 
kokeen aikana vastata kuuteen 
vaativaan tehtävään. Kaikki tehtävät 
edellyttävät laajojen esseetyyppisten 
vastausten rakentamista. Monet 
tehtävät edellyttävät vastausten 
ankkuroimista uuteen ilmiöön tai 
tutkimukseen liittyvään aineistoon, 
johon kokelaat perehtyvät vasta 
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Jaakko soittamassa Bachin Fuugaa Huopalahden 
kirkossa 23.4.2017. Kuva: Timo Nummela.

Professori Kai Hakkarainen ojentaa Annille 
stipendin ja kunniakirjan. Kuva: Minka Kallio.

http://www.uniarts.fi/uutishuone/nuorilla-harmonikansoittajilla-kilpailumenestyst%C3%A4
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koetilanteessa.

Kasvatustieteen professori ja 

Ylioppilastutkintolautakunnan psykologian jaoksen 
puheenjohtaja Kai Hakkarainen totesi 
palkintojenjakotilaisuudessa Annin suorituksen 
olleen poikkeuksellisen korkeatasoinen.


Ylioppilaskirjoituksissa promillen joukkoon 
on ennenkin yltänyt lukiomme opiskelijoita. 
Vuosien 2006–2017 aikana Psykologiliitto ja 
Psykologianopettajat ovat valinneet ja palkinneet 
Sibelius-lukiosta yhdeksän psykologian 
valiovastaajaa.


Minka Kallio 

VUODEN SIBIS 2016 

Vuoden 2016 Sibikseksi valittiin kuvajournalisti Meeri Koutaniemi, joka valmistui Sibelius-lukiosta 
vuonna 2006. Koutaniemi puhui palkitsemistilaisuudessa muun muassa oman polun 
seuraamisesta, rakkaudesta, epäonnistumisen tärkeydestä ja lähimmäisen huomioimisesta.  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Kuoroille tunnustusta 

Kamarikuoro voitti kesäkuussa 2016 
Vocal Espoo -festivaalin 
koulukuorokilpailun. Samassa kisassa 
tyttökuoro sai kunniamaininnan 
Lemmennosto-kappaleen rohkeasta 
tulkinnasta. Elokuussa Kamarikuoro 
osallistui kansainvälisen Cantemus-
festivaalin kuorokilpailuun Unkarissa ja 
voitti siellä kultadiplomin ja kilpasarjan 
yleisöpalkinnon.


Meeri Koutaniemi ja Sibelius-patsas 
koulun juhlasalissa. Kuva: Outi 
Raiskinmäki.
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OPETTAJAT TÄYDENNYSKOULUTUSMATKOILLA 
ULKOMAILLA 

Kulunutta vuotta opettajien osalta ovat erilaisten 
tapahtumien lisäksi värittäneet Erasmus+-
täydennyskoulutusmatkat eri Euroopan maihin. 
Erasmus+ on Euroopan unionin koulutus-, nuoriso- ja 

urheiluohjelma, joka rahoittaa eurooppalaista yhteistyötä, erityisesti nuorten ja opetushenkilöstön 
liikkuvuutta. Sibelius-lukion opettajat saivat täydennyskoulutukseen ison hankeapurahan vuosille 
2016–2017.


Hankkeemme tavoitteena oli kehittää opettajien taitoja pääasiassa digitaalisen ja 
ilmiöpohjaisen oppimisen alueilla. Vaikka kurssien taso on vaihdellut melkoisesti, kokemus on 
ollut kaikille opettajille erittäin myönteinen. Loppukuusta Erasmus+-matkaan lähtee vielä 
muutama opettaja, mutta suurimmalla osalla kurssi on jo takana.


JAMI KOPONEN – KREIKASSA JA TURKISSA HUHTIKUUSSA 2016 

Osallistuin keväällä 2016 järjestetylle parin viikon pituiselle 
Tracing back Europe -kurssille, jossa matkattiin 
Thessalonikista Istanbuliin ja tutustuttiin Egeanmeren alueen 
muinaiseen kulttuuriin ja historian vaiheisiin antiikista 
nykyaikaan. Kurssin keskeisiä teemoja olivat Lähi-idän ja 
Euroopan kulttuurien kohtaaminen, islamin ja kristinuskon 
vastakkainasettelu sekä Turkin ja Euroopan suhde. Aiheita 
työstettiin tutustumalla historiallisiin paikkoihin, tekemällä 
draamaa, lukemalla kirjallisuutta ja keskustelemalla.


Oli virkistävää osallistua tässä ajassa 
täydennyskoulutukseen, jonka keskeinen perusta oli 
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”Oli virkistävää osallistua 

tässä ajassa 

täydennyskoulutukseen, 

jonka keskeinen perusta oli 

klassisessa humanistisessa 

sivistyksessä ja kulttuurin 

ymmärtämisessä.” 

Johanna Kajanus Berliinin muurilla.
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klassisessa humanistisessa sivistyksessä ja kulttuurin ymmärtämisessä. Oli vaikuttavaa kuvitella 
yli 2000 vuotta sitten olleen Rooman sisällissodan Filippoin taistelun ratkaisuhetket autenttisella 
tapahtumapaikallaan, kierrellä muinaisen Troijan raunioilla, kiivetä Pergamonin akropoliille ja 
tutustua lukemattomiin kauniisiin kirkkoihin ja moskeijoihin. Kurssi oli kaikin puolin erittäin 
positiivinen kokemus. Se lisäsi ymmärrystäni historiasta ja kulttuurien vuorovaikutuksesta sekä 
opetti uusia tapoja muun muassa kirjallisuuden ja draaman opetukseen.


JOHANNA KAJANUS & LEENA NORDBERG – BERLIINISSÄ TOUKOKUUSSA 2016 

Me Sibelius-lukion tanssinopettajat Johanna ja Leena osallistuimme Berliinissä järjestettäville 
b12 workshop -festivaaleille. Festivaalien workshopit on tarkoitettu tanssitaiteen ammattilaisille 
ympäri maailmaa, ja niihin piti pyrkiä 
erillisellä hakemuksella. Hakemuksemme 
perusteella meidät hyväksyttiin kahdelle 
kurssille, joiden tavoitteena oli kehittää 
erilaisia menetelmiä omassa 
oppiaineessamme, tanssitaiteessa.


Osallistuimme 24.5–26.5.2016 
seuraaville kursseille: Payatt intransit, 
opettajana Rakesh Sukesh sekä The 
meaning of movement, opettajina Juan 
Kruz Diaz De Garaio Esnaola ja Sasha 
Waltz. Kursseilla syvennyimme 
tanssiteknisiin taitoihin ja opiskelimme 
tanssianalyysiä. Kurssit järjestettiin Ufer-
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Jami Koponen 
Istanbulissa.
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studioilla entisellä teollisuusalueella. Berliinissä on erinomaisella tavalla hyödynnetty vanhoja 
rakennuksia kulttuurin eri tarpeisiin.


Rakesh Sukeshin kurssilla tanssimme neljä tuntia tauotta niin, ettei edes vessassa ehtinyt 
välissä käydä. Tarkoituksena oli etsiä omia rajoja niin fyysisesti kuin henkisesti. Olimme kursseilla 

ainakin 15 vuotta vanhempia kuin muut osallistujat, joten 
fyysiset rajat löytyivät vaivatta – viimeistään, kun olimme 
heittäneet jalkoja korvien viereen tunnin ajan. Jalkoja jouduttiin 
teippaamaan ja Voltaren-geeliä levittämään laajalti. WC-
pöntölle istahtaminenkin nostatti tuskan kyyneleen 
silmäkulmaan. Kivusta huolimatta 
kurssi oli erittäin antoisa. 
     Toisella kurssilla opiskeltiin 
liikkeen merkitystä, etsittiin liikkeen 
alkulähteitä ja tehtiin kontakti-
improvisaatioharjoituksia. Tämä 
kurssi ei ollut niin antoisa, ehkä sen 
vuoksi, että olemme etsineet liikettä 
jo yli 30 vuoden ajan, ja nyt ei uusia 
lähteitä löytynyt. Iso osa kurssien 
antia oli kuitenkin kokemusten ja 

ajatusten vaihto muista maista tulevien tanssitaiteilijoiden kanssa. 

Kursseille osallistumisen lisäksi tutustuimme saksalaiseen 

tanssitaiteen perinteeseen katsomalla erilaisia tanssiesityksiä Dock11-
teatterissa (tanssitaidefestivaalit 21.–29.5.2016) ja Tanzfabrik 
Berlinissä. Lisäksi tutustuimme Berliinin monipuoliseen 
museotarjontaan sekä lähestyimme historiallisesti merkittävän muurin 
raunioita eri näkökulmista. Päällimmäisenä mieleemme jäi ajatus 
”muurit murtuu”!
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”Olimme kursseilla ainakin 

15 vuotta vanhempia kuin 

muut osallistujat, joten 

fyysiset rajat löytyivät 

vaivatta – viimeistään, kun 

olimme heittäneet jalkoja 

korvien viereen tunnin 

ajan.” 

Muurit murtuu!

Leena Nordberg lepäilee nykytaiteen museossa.
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SILVIA HOSSEINI – AZOREILLA HEINÄKUUSSA 2016 

Vierailin Portugaliin kuuluvilla 
Azoreiden saarilla viime vuoden 
heinäkuussa. Olin vuosia aiemmin 
käynyt saman kurssijärjestäjän, Chain-
järjestön, kurssin, jollaiselle Jami 
osallistui tänä keväänä. Osasin siis jo 
etukäteen aavistaa, mitä luvassa oli: 
rautaisannos tietoa alueen historiasta 
politiikan, talouden, uskonnon ja 
kulttuurin näkökulmasta, erilaisia 
oppimismenetelmiä luennoista 
draamatyöskentelyyn, runsaasti 
matkustamista kohteesta toiseen (tällä 
kertaa veneellä, lentokoneella, bussilla 
ja jalan) sekä ennen kaikkea paljon 
pohdittavaa.


Azoreiden saariryhmä on syntynyt mannerlaattojen törmäämisestä, ja 
maantieteellisen sijainnin vuoksi saarilla on yhä vulkaanista toimintaa. Viimeisin 
tulivuorenpurkaus oli Faial-saarella, jossa Capelinhos-vuori purkautui 13 kuukauden ajan vuosina 
1957–1958. Alue on yhä pääasiassa tuhkan peittämä. Vain aivan läntisin rinne – Euroopan 
äärimmäisin reuna – on alkanut vihertää kasvillisuudesta. Vuoren sisään on rakennettu tulivuoren 
toimintaa esittelevä museo. Museon lisäksi tutustuimme Angra do Heroísmo ja Pico-saarten 
tulivuoriin milloin kiipeilemällä, milloin ryömimällä. Näimme siis tulivuoria sekä huipulta että 
sisuksista käsin.
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Taideteos kuvaa 
perinteistä 
azorilaista 
kulttuuria. 
Hattupäisen 
miehen kasvoilla 
näkyy valaan 
kanssa 
kamppailun 
herättämä kauhu.
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Kurssin keskeisenä aiheena oli se, miten maantieteelliset seikat vaikuttavat kulttuurin 
ominaispiirteisiin ja kehitykseen. Tulivuorten toiminnan lisäksi opin muun muassa merivirtojen 
liikkeistä ja niiden vaikutuksesta merenkäyntiin (ja kaupankäyntiin), viininviljelystä vulkaanisessa 
maaperässä, portugalilaisesta runoudesta sekä valaanpyynnistä.


Etenkin vierailu valaanpyyntimuseossa oli pysäyttävä kokemus. Ajatus eläinten 
pyydystämisestä tuntui aluksi todella vastenmieliseltä, mutta museossa ymmärsin, että syynä 
tappamiseen ei ollut ahneus, vaan saarten ihmisten äärimmäinen köyhyys. Kaskeloteista 
käytettiin jokainen osa luita myöten, kunnes elinkeino kuihtui. Valaanpyynti kiellettiin saarilla 

1980-luvulla, mutta kaskelotit olivat jo ehtineet hävitä 
alueelta. Tämä on vain yksi esimerkki ihmislajin 
kielteisestä vaikutuksesta maapallon ekosysteemiin ja 
biodiversiteettiin. Toisaalta Azoreiden asukkaat pelkäsivät 
ja kunnioittivat pyytämiään eläimiä – samaa ei voi sanoa 
nykyaikaisesta valaanpyynnistä, saati lihateollisuudesta.

           Parhaiten kurssilta jäivät mieleen ajatukset ihmisen 
ja luonnon monimutkaisesta suhteesta, onnellisuuden ja 
mielihyvän tunne, joka syntyi sillivalaiden ja delfiinien 
näkemisestä luonnollisessa ympäristössään Atlantin 
vesissä, häkellyttävät maisemat päättymättömine 
hortensiamerineen, meduusan pisto (auts!) sekä 
mielenkiintoiset, polveilevat keskustelut, joita kävimme 
kurssinjärjestäjien ja parin sivistyneen kurssilaisen kanssa 
portugalinkielisestä modernista proosasta ja 
nykykirjallisuudesta.
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Silvia Hosseini tulivuoren 
uumenissa.

Capelinhos-
tulivuoren 
rinne on 
Euroopan 
läntisin 
reuna.
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Erasmus+-kurssien merkitys opettajan 
ammatilliselle kehittymiselle on siinä, että ne antavat 
paitsi käytännön tietoa, vinkkejä ja inspiraatiota 
opetukseen, myös parhaimmillaan auttavat 
näkemään maailman monimutkaisuutta tavalla, joka 
ei tuota ahdistusta vaan ymmärrystä. Kurssit auttavat 
käsittämään isoja, oppiaineiden rajoja ylittäviä 
kokonaisuuksia kokemuksellisella tavalla. Ja tarjoavat 
tietysti mahdollisuuden tavata erimaalaisia kollegoja, 
virkistyä ja rentoutua.


 

PEKKA JUVONEN – PRAHASSA HEINÄ–ELOKUUSSA 2016 

Olin Erasmus+-kurssilla Prahassa Czech Jazz Societyn järjestämässä Czech Jazz Workshopissa 
30.7–7.8.2016. Osallistuin kurssilla kitaratunneille, Big Bandiin, harmonialuennoille ja jazz-
sävellystä koskeville luennoille. Päivät täyttyivät luennoista ja harjoituksista aika tarkkaan, eikä 

omalle harjoittelulle 
ollut juurikaan aikaa. 
Jokaisena iltana oli 
lisäksi jazz-jamit 
Prahan keskustassa 
sijaitsevassa 
klubissa. Kurssin 
lopuksi oli 
loppukonsertti, 
jossa jokainen yhtye 
esitti noin puolen 
tunnin ohjelman.

Yleisesti ottaen 
kurssi oli 
ehdottomasti 
positiivinen 
kokemus – pieni 
aikakonematka 
takaisin musiikin 
opiskelijan elämään. 
En varsinaisesti 
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Delfiinejä tosi 
isossa altaassa!



Sibelius-lukion vuosikertomus 2016–2017

oppinut kauhean paljon uusia 
asioita opettamastani musiikista, 
mutta sain paljon uutta 
näkemystä opettamiseen ja 
omaan muusikkouteeni. 
Merkittävä anti kurssilla oli 
tietysti kurssin opettajien 
työskentelyn seuraaminen 
oppilaan näkökulmasta. Kaikki 
opettajat olivat koulutettuja ja 
kokeneita jazz-musiikin 
ammattilaisia. Pedagogisesta 
näkökulmasta tarkasteltuna 
opettajien tavat opettaa vaihtelivat jonkin verran. Joukossa oli opiskelijoiden tarpeisiin ja 
kiinnostuksen kohteisiin enemmän ja vähemmän suuntautuneita opettajia. Yleinen ilmapiiri 
kurssilla oli ehdottoman lämmin, ja oli kiinnostavaa tavata sekä musiikin ammattilaisia että 
opiskelijoita useista maista.


SUSANNA SUONPERÄ – BERLIINISSÄ ELOKUUSSA 2016 

Olin viikon kestävällä Erasmus+-kurssilla 
Berliinissä elokuussa 2016. Kurssi oli Goethe 
Instituutin järjestämä ja käsitteli Saksan 
maantuntemusta laajalti sivuuttaen eri osa-
alueita, kuten politiikkaa, kulttuuria, kieltä ja 
historiaa. Kurssin parasta antia oli 
ulkomaalaisiin opettajakollegoihin tutustuminen 
ja pedagogisten näkemysten jakaminen 
innostavassa porukassa. Luonnollisesti myös 
Berliini tuli viikon aikana tutuksi.
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”Kurssin parasta antia oli 

ulkomaalaisiin opettajakollegoihin 

tutustuminen ja pedagogisten 

näkemysten jakaminen innostavassa 

porukassa.” 

Pekka Juvonen ja kurssikaverit.
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JAANA IKONEN – MALTALLA LOKAKUUSSA 2016 

Päätin hakea hetkeksi helpotusta lokakuun pimeyteen ja 
loskaan Maltalta, jossa osallistuin viikon kurssille 12 muun 
eri EU-maista tulleen kollegan kanssa. Kurssin aiheena oli 
tietotekniikan käyttö opetuksessa, ja mukaan tarttuikin 
muutama hyvä idea digitaalisten työkalujen 
hyödyntämiseen. Tärkeintä kurssilla kuitenkin itselleni oli 
ulkomaisten kollegoiden kanssa käydyt keskustelut, jotka 
saivat minut jälleen kerran arvostamaan 
koulujärjestelmäämme ja opettajan työn itsenäisyyttä, 
sekä tutustuminen tuohon tarunhohtoiseen saareen.


Malta on pieni saarivaltio, jossa näkyvät 
historiallisista syistä arabialaiset, brittiläiset ja 
välimerelliset vaikutteet, varsinkin sen upeassa 
pääkaupungissa Vallettassa. Vihreää luontoa ja istutuksia 
ei näkynyt juuri missään: arvokasta makeaa vettä ei riitä 
kasteluun. Sitä valmistetaan merivedestä 
suodattamoissa, joita näkyi joka puolella saarta. Maltalla 
on kaksi virallista kieltä: arabialta kuulostava malta ja 
englanti, jota kaikki iästä riippumatta puhuivat. 
Mielenkiintoinen paikka: italialainen liikenne, arabialta 
kuulostava kieli ja brittiläiset juomatavat elävät arjessa 
sulassa sovussa!


SILVIA HOSSEINI – FIRENZESSÄ 
HELMIKUUSSA 2017 

Azoreiden-kurssin lisäksi sain osallistua toiselle 
Erasmus+-kurssille, joka järjestettiin yhdessä 
suosikkikaupungeistani, Firenzessä. Kurssin 
aiheena oli nykytaiteen opettaminen, minkä lisäksi 
opin yhtä ja toista italialaisesta modernismista ja 
postmodernismista sekä vireästä firenzeläisestä 
katutaidekulttuurista.

        Kurssi koostui pääasiassa museo- ja 
galleriavierailuista, joiden pohjalta tehtiin 
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Katunäkymä Vallettassa.

Katutaidetta Firenzessä: oikealla Exit/Enterin 
sydänteos, vasemmalla katutaiteilija Blubin 
omakuva. Blubilla on kädessään katutaiteilija 
Cletin liikennemerkkiteos.
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suunnitelmia oppimis- ja kirjoitustehtäviksi. 

Sain kurssin aikana muutamia uusia 

ideoita sen suhteen, miten museovierailuja ja 
kaupunkikulttuuria voisi käyttää osana 
äidinkielen ja kirjallisuuden opetusta. Vaikka 
flunssa uhkasi nujertaa minut puolivälissä 
kurssia, kokemus oli elvyttävä ja Firenze iki-
ihana! Kurssin jälkeen olen katsellut myös 
kotikaupunkiani uusin silmin: olen alkanut 
nähdä värejä, muotoja ja kompositioita 
arkisissa kadunkulmissa ja rakennuksissa.


ALMA MUUKKA-MARJOVUO – MALTALLA HUHTIKUUSSA 2017 
 
Osallistuin viisipäiväiselle Creative use of technology -opettajienkoulutuskurssille alkukesäisellä, 
kukkivalla Maltalla. Ryhmämme oli pieni. Minun lisäkseni kurssilla oli vain kolme puolalaista 
opettajaa samasta pienehköstä alakoulusta. Kurssilla opiskeltiin päivittäin noin yhdeksästä 
yhteen. Osallistuimme opettajien kulttuuriohjelmaan, joka tarkoitti paria ohjattua retkeä ja paria 
itsenäistä saaren nähtävyyksiin tutustumista. Kurssiotsikon ”luovuus”-sana oli taideopettajalle 
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Mauricio Nannuccin neonvaloteos (1988) 
Museo Novecenton sisäpihalla.

Maisema Maltalla. 
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hiukan harhaanjohtava, 
sillä luovuudella 
tarkoitettiin lähinnä 
erilaisten sovellusten 
käyttöä opetuksen 
elävöittäjänä. Eniten 
kurssilla opin Maltan 
kulttuurista ja historiasta, 
Puolan kulttuurista ja 
historiasta ja tietenkin 
Brittien koulusysteemistä, 
sillä opettaja oli 
lontoolainen herra, joka oli 
asettunut Maltalle 
asumaan. Suomalainen 
koulusysteemi sai taas 
lisäpisteitä.


MAIJU AHO & OUTI RAISKINMÄKI – BARCELONASSA HUHTIKUUSSA 2017 

Huhtikuun alussa matkasimme Barcelonaan viikoksi opiskelemaan videoeditointia ja 
verkostoitumaan eurooppalaisten opettajien kanssa. Ilmat suosivat meitä; aurinko paistoi. 
Opiskelun lomassa saimme inspiroitua hyvän ruuan, seuran ja tunnelmallisen kaupungin äärellä. 

Yhtenä aamupäivänä 
pörräsimme 
kulttuurihistoriallisissa 
maisemissa kuvaamassa 
materiaalia editointia varten. 
Tämän innostavan tehtävän 
äärellä tuli pohdittua 
oppimisympäristön 
tärkeyttä. Kauniiden 
maisemien, rennon 
tunnelman ja hyvä seuran 
merkitystä ei siis pidä 
vähätellä oppimisesta ja 
työssä jaksamisesta 
keskusteltaessa.
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Outi Raiskinmäki ja Maiju Aho Välimeren rannalla. 

”Suomalainen 

koulusysteemi sai taas 

lisäpisteitä.” 
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KALENTERISTA POIMITTUA 

1. jakso 11.8.–3.10.2016 

11.8. Koulu alkoi.

14.8. Lukuvuoden avajaiskonsertti. Vesisota 
Tervasaaressa.

1.9. Ensimmäisen vuositason vanhempainilta.

12.9.–30.9. Ylioppilaskirjoitukset.

27.9. Bändimatinea.

30.9. Ykkösten ilta -konsertti.


2. jakso 4.10.–1.12.2016  

6.10. Opiskelijoita esiintymässä 
Krunafestarilla. 
Tanssijat Tukholmassa viikolla 41.  
Syysloma viikolla 42. 
26.10. 2.–4. vuositason vanhempainilta.  
19.11. Maratonkonsertti. 
21.11. Glorian bändimaraton.
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Musiikinopettaja Hannu Sorsa joi piimää 
Joroisissa potpurikiertueella. Kuva: Nea 
Mäkelä.

Bändimaratonissa. 
Kuva: Pekka Juvonen.
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3. jakso 2.12.2016–8.2.2017  

2.12. Yo- ja itsenäisyysjuhla.

Tukholmalaisia vieraita viikolla 49.

8.12. Seniorisäätiön konsertti. Suomalaisen 
musiikin päivän juhla.

9.12 Vuoden Sibis -juhla

Potpurikiertue, Italian vaihto, Montabaurin 
vaihto ja Moskovan matka viikolla 50.

19.12. Potpurikonsertti.

21.12. Kuorojen joulukonsertti.

22.12. Koulujuhla ja joulukirkko.

23.12.–8.1. Joululoma.

12.1. Tieteiden päivä.

20.1. Tanssin lukiodiplomit Malmitalossa.

25.1. Avoimet ovet.

30.1. Abien lähtöliedit.


4. jakso 9.2.–7.4.2017  

10.2.–27.3. Ylioppilaskirjoitukset.

16.2. Penkkarit.

16.–17.2. Vanhojen tanssit.

Talviloma viikolla 8.

Vierailijoita Montabaurista viikolla 10.


9.3. Saksalaisten vieraiden konsertti.

5.4. Bändimatinea. Proggiskurssin konsertti.

7.4. Kamarikuoron ja Tyttökuoron konsertti 
Roihuvuoren kirkossa. 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Penkkarirekka odottaa kyytiläisiä 
Liisankadulla. Kuva: Silvia Hosseini.

Kevään bändi-
matinea 
Sinisessä 
aulassa. Kuva: 
Silvia Hosseini.
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5. jakso 10.4.–3.6.2017


Tyttökuoron konserttimatka Pihtiputaalle ja 
Ouluun viikolla 15.

12.4. Tanssi- ja musiikkiduetot.

18.4. Kuvaamataiteen lukiodiplomien 
näyttelyavajaiset.

23.4. Kevätkonsertti Huopalahden kirkossa.

26.4. Tyttökuoron konsertti.

27.–28.4. Kevätuhri104 Kaapelitehtaalla.

3.–4.5. Musiikin lukiodiplomikonsertit.

Musiikin ja tanssin pääsykokeet viikolla 19.

9.5. Seniorisäätiön konsertti.

10.5. Kamarikuoron konsertti.

11.5. Sekakuoron konsertti.

12.5. Ympäristötapahtuma.

17.5. Sekakuoron konserttimatka Seinäjoelle ja 
Nurmoon.

19.5. Saksalaisen kuoron konsertti. Sinfiksen 
konsertti Kaupungintalon juhlasalissa.

31.5. Espan lava.

3.6. Lakkiaiset ja kevätjuhla Finlandia-talossa.  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Sibis-kasseja kuivumassa kevään 
ympäristötapahtuman jälkeen. Kuva: 
Silvia Hosseini.

Sibelius-
lukion 
opiskelijoita 
esiintymässä 
Taitajat 2017 
-messuilla 
Helsingin 
messu-
keskuksessa 
toukokuussa. 
Kuva: Pekka 
Juvonen.
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OPISKELIJAT 

13A, RO Päivi Mattila 

Ahopelto Sampsa

Heikkinen Henriikka

Jakob Stella

Karlstedt Aino

Kyyhkynen Judit

Lidsle Casper

Luoto Emmi

Luukkanen Elias

Mulari Oliver

Palm Oliver

Pessala Tommi

Rajajärvi Eveliina

Sundström Petra

Tian Ling


14A, RO Outi Raiskinmäki 

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

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

Lepistö Liisalotta

Levan Janette

Lönnberg Tarmo

Matero Sanna-Mari

Melgin Ilona

Mäkelä Nea

Mäki-Luopa Lotta

Niskanen Ella 
Nyberg Beata

Piippo-Pinho Siri

Poroila Aino

Punkari Roosa

Rousi Aaro

Sairinen Anna

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


Kuusisto Tari

Lassi Jasper

Levonmäki Nea

Lonka Laura

Maunuvaara Taika

Mursula Aada

Naakka Eero

Oksanen Janita

Pietilä Onni

Raitio Tuuli

Snellman Katariina

Sonck Emmi

Suni Lauri

Särkelä Riikka

Tigerstedt Viivi

Tolkki Elisa

Ushakova Maria

Vujasinovic Ivana

Westerinen Julia 
Ylä-Jarkko Santeri


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
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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

Häkkinen Niina

Ilveskero Nea

Koskenmies Linnea

Kotilainen Kirsikka

Kuusela Elina

Kuusivuori Niina

Leinonen Claudia

Lipponen Lasse

Mikkola Emmi

Morottaja Netta 
Mustonen Nea

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

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


Reichler, Sanna

Ripatti Emilia

Rosenström Molly

Sainio Kaisa

Salmenkallio Elias

Sinivalo Isa 
Ståhlberg Aurora


15C, RO Marjut Haussila 

Griinari Ella

Haikarainen Josefina

Heikkinen Jukka-Pekka

Helin Antti

Hokynar Peppi

Hotakainen Kaisa

Huttunen Teo

Hyvönen Johanna

Karjalainen Elisa

Kivinen Maija 
Koho Tilda

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 Päivi Vääränen 

Helo Justus

Kangas Katja

Karlson Hanna

Kassinen Aino

Kähkönen Sara-Sofia

Könönen Enni
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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

Vihmaa Veera

Vuoristo Alexandra

Ylianttila Kukka

Ylönen Eelis

Yrjölä Siiri


15E, RO Katri Halkka 

Anttila Effi

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

Pulkamo Olli


Putus Aiju

Tekin Idil

Toivettula Aada

Turpeinen Laura

Vahtola Olli

Vartiainen Iiris

Venäläinen Tia

Wahlbom Vilja


16A, RO Leena Nordberg 

Forssell Wilma

Gustafsson Kiia-Katariina

Haanpää Phet

Haapala Kaisla

Hedberg Nanny

Hoffström Nea

Hörkkö Aino

Karsikas Linnea

Kokora Matilda

Kolehmainen Klaara

Kotoaro Olivia

Kyrönseppä Ainu

Laurén Katariina

Mansnérus Isabella

Mikkola Anne

Niemi Helmi

Nissinen Iiris

Nurmela Siiri

Peltola Ilona

Porkka Anne

Puustinen Iiris

Pääskysaari Ada

Rose Melanie

Rudy Pellicier Rosa

Silvennoinen Minni

Skibjuk Anna

Tsinjonnaja Arina


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

Holopainen Joonas


Jukonen Jaakko

Jussila Eveliina

Kauppila Leo

Koljonen Laura

Kortehisto Unna

Lehikoinen Ella

Lievonen Helmi

Lindholm Nonna

Linkola Joonatan

Matilainen Antti

Minkkinen Leo

Paavola Alfred

Pokela Anni

Railo Mikaela

Rantala Runo

Ronkainen Sanni

Ruotsalainen Hannah

Salonen Helmi

Sepponen Reetta

Soini Vilma

Toikka Artjom

Toivonen Nea


16C, RO Alma Muukka-
Marjovuo 

Antila Helmi

Chiodo Raffaello

Huotari Roni

Jaakkola Iines

Juvonen Miko

Jämsä Aliisa

Kaarna Justiina

Katris Katarina

Keskinen Lasse

Korkiakoski Veera

Kronman Henrik

Kuosa Anni

Laine Ebba

Laine Valentiina

Lehtonen Nanna

Li Wen Jie

Majander Pyry

Mielonen Jon

Moradzadeh Jasmin

Mustonen Nita

Mäkinen Ilona

Mäkinen Ronja

Pantea Elisa

Peiponen Kaisla

Pohjola Anni

Sekkouri May

Serepinaite Emilija

Suominen Heta
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Tervo Jenni-Tuulia

Toppila Laura

Uusi-Simola Maaria

Veloso Rosemarie

Vänttinen Sini-Maaria


16D, RO Pekka Juvonen 

Aittomäki Stella

Annala Aukusti

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

Lindeman Peppi

Lukin Michael

Lundell Nea

Maliniemi Adeliina

Martikainen Aino

Metsälä Iida

Mikkanen Hanna

Morfin Venäläinen Emilia

Niemelä Tanja

Nurminen Oiva

Paatelma Minea

Peltola Emmi

Petruskina Alina

Piiroinen Ella

Ricci Rebecca

Rytövuori Sini

Savolainen Heidi

Sorjonen Severi

Suhonen Eevi

Suni Venla

Svacinová Linda

Turtiainen Alisa


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

Lankinen Sara

Machreich Otto

Matikainen Ansa

Müürsepp Kaupo

Männistö Henna

Mäntynen Mitja

Ståhlberg Kaarlo

Suonperä Vilma

Takala Miika

Tanaka Akihiro

Teppo Elviira

Tiili Erkki

Voutilainen Ilona

Vuorinen Robin

Vänskä Rea

Wallasvaara Aaron

Westerberg Sampo
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Kylmästä keväästä huolimatta 
Liisankatu 13:n pihalla on 
muun muassa leikitty, pelattu 
palloa ja syöty jäätelöä. Kuva: 
Silvia Hosseini.



”Muusikot ovat tunnetusti 
supersankareita. Ja tanssijat.”

Sibelius-lukion vuosikertomuksen 2016–2017 toimitti ja taittoi Silvia Hosseini. 

Kiitos kaikille kirjoittajille ja kuvaajille!


