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REHTORIN PUHEENVUORO KULUNEESTA 
LUKUVUODESTA 
Viime syksynä opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen vahvisti koulumme erityisen 
koulutustehtävän jatkon musiikissa ja tanssissa. Samalla koulullemme myönnettiin 
valtakunnallinen lukiokoulutuksen kehittämistehtävä. Tehtävä on uusi, ja se myönnettiin 
vain 11 lukiolle. Se on merkittävä osoitus valtiovallan luottamuksesta koulumme 
osaamiseen ja laadukkaaseen opetukseen.


Meille, jotka Sibelius-lukiossa näemme ja aistimme koulumme positiivista Sibiksen 
henkeä koulumme päivittäisessä luovuuden virrassa, tämä ei ole yllätys. Tekemässään 
päätöksessä suomalaisen koulutuksen ylin suoran vallan käyttäjä antaa vahvan 
tunnustuksen koulullemme ja tekemällemme työlle. Samalla se velvoittaa jatkamaan ja 
toimimaan entistäkin vahvemmin taiteen ja luovuuden puolesta koko suomalaisessa 
lukiokentässä.


Koulumme opiskelijat ovat jälleen menestyneet erinomaisesti 
ylioppilastutkinnossa. Sibelius-lukion toimintaa ohjaa 
perustehtävämme: opiskelijoidemme valmistaminen 
lukiotutkintoon. Se, mikä tekee koulustamme ainutlaatuisen, 
on että tämän perustehtävän sisällä pystymme yhdistämään 
tiedolliseen yleissivistykseen taiteellisen ja intuitiivisen 
todellisuuden hahmottamisen. Iso kiitos siitä, että tämä on 
mahdollista, kuuluu koulumme koko opettajakunnalle, joka 
työskentelee vahvasti koulumme perustehtävän puolesta. 
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Tämä on myös yksi perusta sille, että koulumme opiskelijat saavuttavat erinomaisia 
tuloksia ylioppilastutkinnossa.


Kuluneen vuoden aikana koulumme erityisenä teemana oli Suomi 100 vuotta. Tämä 
näkyi konserteissa, tanssiesityksissä, joulupotpurin poikkeuksellisen laajassa ja 
laadukkaassa kiertueessa ja koulumme juhlavuoden juhlakirjassa. Tänä keväänä 
koulurakennuksemme historia muistutti siitä, että historialliset tapahtumat voivat 
kantautua meidänkin nykyisyyteemme. Se, miten niitä tulkitsemme, vaikuttaa 
nykytodellisuuteen myönteisesti tai kielteisesti. 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 uusien maailmojen 
avaaja ja maailmankansalaisuuteen kasvattaja.

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 
Rehtori, Sibelius-lukio
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OPETTAJAT 2017–2018 

Aho Maiju, matematiikka, elämänkatsomustieto 
(äitiysvapaalla)


Aittakumpu Reijo, musiikki

Aro Tarja, apulaisrehtori, matematiikka

Arola Mirka, musiikki, RO 17C

Gustafsson Petra, ruotsi

Halkka Katri, matematiikka, fysiikka, RO 15E

Haussila Marjut, musiikki, RO 15C

Heino Teresa, matematiikka

Hosseini Silvia, äidinkieli ja kirjallisuus, RO 15B

Hällfors Anne, erityisopetus

Ikonen Jaana, englanti

Jorasmaa Aija, liikunta, terveystieto

Juntunen Minna, opinto-ohjaus

Juvonen Pekka, musiikki, RO 16D

Kajanus Johanna, tanssi, RO 15A & 17A

Kallio Minka, psykologia


Karvinen Tiina, italia, ranska

Kaunisto Jorma, venäjä

Koistinen Matti, opinto-ohjaus

Koponen Jami, äidinkieli, RO 16B

Kotakallio Juho, historia, yhteiskuntaoppi

Krook Arja, äidinkieli ja kirjallisuus

Kröger Knut, englanti, saksa

Kulhua Tuula, musiikki

Kyttälä Ville, musiikki

Lamminmäki Juhani, musiikki, sinfoniaorkesteri

Mattila Päivi, biologia, maantiede, terveystieto, 

	 RO 14A–E

Mela Marjo, äidinkieli ja kirjallisuus, historia, yh, 

S2, viro, RO 17D

Muukka-Marjovuo Alma, kuvataide, musiikki, 

	 RO 16C

Mäkikoskela Riikka, kuvataide 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Sibelius-lukion opettajien arki on täynnä vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Kuvassa uhmakkaat 
opet valmistautuneena Sibiksen Märcään Taisteloon (II) täysin tietämättöminä, mikä vetinen 
tappio heillä on edessään.
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Nordberg Leena, tanssi, RO 16A

Nummela Päivi, apulaisrehtori, musiikki

Nyyssönen Seppo, uskonto, filosofia

Pipatti Ulla, opinto-ohjaus

Raiskinmäki Outi, uskonto, filosofia, RO 17B

Ruisla Juha, matematiikka, RO 16E

Salo Juha, englanti, ruotsi

Sorsa Hannu, musiikki

Suonperä Susanna, saksa, ruotsi, RO 17E

Särkiniemi Jan, liikunta

Tiikkaja, Mervi, matematiikka

Virpi Anja, ruotsi, saksa

Vääränen Päivi, maantiede, biologia, RO 15D 

Rehtori 
Hannu Rantala

Apulaisrehtori 
Tarja Aro

Musiikin apulaisrehtori 
Päivi Nummela

Koulusihteeri 
Heidi Rissanen

Opiskeluterveydenhoitaja 
Pia-Veera Kivelä

Psykologi 
Laura Stenroos / Julia Viitanen

Koulukuraattori 
Katri Laaninen

Kouluisäntä 
Juha Korhonen 

�4

JOHTORYHMÄ 2017–2018 
Tarja Aro 
Petra Gustafsson 
Minna Juntunen 
Juho Kotakallio

Päivi Mattila

Päivi Nummela

Leena Nordberg


JOHTOKUNTA 2017–2020  
(suluissa henkilökohtainen varajäsen)

 
Huoltajat 
Tatu Johansson, puheenjohtaja

(Aarre Joutsenvirta) 

Katariina Nurminen, varapuheenjohtaja 

(Sinikka Kontio) 

Mika Ahorinta (Heini Eklund) 

Hanna Mäki-Hallila (Esko Salervo)

Sari Essyah (Maarit Kyllönen)

 
Opettajat 
Juha Ruisla (Jami Koponen)

Pekka Juvonen (Alma Muukka-
Marjovuo)

 
Rehtori  
Rantala Hannu, esittelijä, sihteeri 
 
Muu henkilökunta 
Pia-Veera Kivelä (Katri Laaninen)

 
Opiskelijajäsenet  
Ella Oittila (Ville Poutiainen)

Aurora Ståhlberg (Akseli Manner)
 ”Maisterisnaisvoimistelijat” voittivat elokuussa 2017 

tuplamitalin Stadin Souduissa: hopeaa soutuosiosta ja 
kultamitalin parhaasta asusta. Kuva: Maiju Aho.
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TUTORTOIMINTA 
Jälleen on yksi vuosi lennähtänyt ohi rakkaassa Sibelius-lukiossamme, ja on pakko 
myöntää, että olo on haikea. Tuntuu siltä kuin vasta eilen nimeni mainittiin uusien 
tutoreiden joukossa. Muistan vieläkin, kuinka toukokuussa 2017 minä ja muut säkenöivät 
uudet tutorit istuimme yhdessä koulutettavana. Suomen lukiolaisten liiton tarjoama tutor-
koulutus oli ensimmäinen kosketukseni tutoriuteen, ja opin siellä niin leikkejä kuin 
vastuunkantoa. Nämä taidot tulivat pian hyötykäyttöön, sillä pääsykokeet alkoivat, ja 
saimme kohdata tulevat upeat ykköset. Tunnelma oli katossa, ja välittömästi tiesin 
tulevan vuoden olevan aivan huikea!


Olimme yhdessä alkaneet suunnitella tulevan vuoden alkua. Yksi edellisen vuoden 
tutortoiminnan tavoitteista oli ollut nasuttamisen lieventäminen ja vanhanaikaisesta 
kiusaamisperinteestä luopuminen, missä oli onnistuttu oikein hyvin. Tämä myös takasi 
meille hyvän pohjan saman linjan jatkamiseen. Koko syksy olikin yhtä ryhmäytymisen 
riemuvoittoa!


Syksy alkoi klassisella vesisodalla jossa ykköset, opettajat ja tutorit kävivät taistoon 
koulumme abiturientteja vastaan. Abien ovelat pelitaktiikat kuitenkin veivät voiton 
mahtavasta joukkueestamme, mutta kaiken hauskanpidon keskellä häviö ei puraissut 
ollenkaan.


Viime vuonna järjestetty ryhmäytymispäivä Mustasaaressa oli ollut niin suuri 
menestys, että se järjestettiin uudelleen, ja muistelen sitä vieläkin yhtenä koko vuoden 
parhaista päivistä. Ilmapiiri ja tunnelma oppilaiden keskuudessa oli ilon ja innostuksen 

ilotulitusta parhaimmillaan, ja näimme 
superhauskoja leikkejä sekä sketsejä. 
Ennen pitkää ykköset sopeutuivat 
kokonaan Sibelius-lukion arkeen, ja 
koulupäivät vierivät eteenpäin. 

          Keskiviikkona 17.1.2018 
pidettiin avoimet ovet, jossa osa 
tutoreista pääsi nauttimaan yleisön 
edessä olemisesta ja kertomaan 
tutortoiminnasta ja omista 
kokemuksistaan lukiossamme 
opiskelusta. Muut tutorit veivät ryhmiä 
ympäri koulurakennusta, ja koulumme 
kolmannessa kerroksessa pidettiin 
tutorien info-piste, jossa kysymyksiin 
opiskelusta vastattiin mahdollisimman 
hyvin tutorien tietämyksellä. Tärkeintä 

oli ottaa avoimiin 
oviin tulevat vastaan 
avosylin ja tehdä 
heidän olonsa 
tervetulleeksi, ja siinä 
onnistuimmekin!
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Kevät kuitenkin 
kiiti eteenpäin, ja 
pian oli aika 
valita uudet 
tutorit. Yli-
tutorien 
avustuksella 
saimme luotua 
mitä 
mainioimmat 
kysymykset ja 
ohjeistukset 
tutor-
hakemukseen, 
joiden pohjalta 
valitsimme 
pienemmän 
joukon haastatteluihin. Vaikka kaikkien hakijoiden potentiaali oli aivan mieletön, jouduttiin 
haastettelujenkin jälkeen vielä valitsemaan pienempi noin 20 hengen porukka, josta tulisi 
tutorit lukuvuodelle 2018–2019. Vaikka tutoriksi pääseminen oli haastavaa, hauskaa oli 
kaikilla!


Nyt valitsemamme tutorit ovatkin saaneet saman koulutuksen kuin minä vuosi 
sitten, ja he ovat jo olleet pääsykokeiden aikana hakijoiden tuki ja turva. En voisi olla 
ylpeämpi siitä, miten hyvin olen nähnyt uusien tutoreiden toimivan yhdessä, ja tiedän 
heidän olevan täysin valmiita astumaan tilallemme viemään tutoreiden soihtua kunnialla 
eteenpäin! Takana on ollut aivan mahtava vuosi, enkä olisi voinut toivoa mitään 
parempaa.


Lopuksi haluaisin kuitenkin kiittää kanssani toimineita tutoreita lukuvuodelta 2017–
2018. Olette olleet suuri ilo ja tuki tämän vuoden ajan, ja toivon, että jokaiselle teistä jäi 
vähintäänkin yhtä hyvä kokemus kuin minulle. Teimme paljon työtä tänä vuonna, ja sen 
todella näkee koulumme ilmapiirissä ja lähes taianomaisessa Sibis-hengessä. Erittäin iso 
kiitos menee myös Minna-opolle ja Katri-kuraattorille. Olette olleet korvaamaton apu ja 
olleet aina paikalla, kun opastusta on tarvittu. Viimeiset kiitokset haluaisin kuitenkin vielä 
sanoa kaikille sibisläisille. Olette aivan ihania, ja en voisi olla kiitollisempi siitä, että saan 
opiskella ja työskennellä teidän kanssa!


Eikka Iivari 
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TANSSIPOLKU 

Perjantaina 1.9. Helsingissä nähtiin näyttävä kulkue, kun 150 Kaisaniemen ala-asteen 
koulun, Kruununhaan yläasteen koulun ja Sibelius-lukion oppilasta eteni tanssien 
Kruununhaan poikki. Tanssipolku-tempauksella juhlittiin Suomi 100 -juhlavuoden 
kunniaksi sitä, että tapahtumaan osallistuneissa kouluissa on valtakunnallisesti 
ainutlaatuinen mahdollisuus opiskella tanssitaidetta alakoulusta lukioon.


Kulkue järjestäytyi Unioninkadun muurilla ja lähti sieltä Liisankatua ja 
Snellmaninkatua pitkin kohti Kruununhaan yläasteen koulua – tanssien koko matkan 
saksalaiskoreografi Pina Bauschin (1940–2009) Vuodenaikamarssi-koreografiaa.


Kruununhaan yläkoulun pihalla oppilaat osallistuivat Koko Suomi tanssii 
-haasteeseen. Livebändin säestämässä tanssispektaakkelissa nähtiin erityylisiä 
koreografioita, eikä pilvinen, kolea sää hyydyttänyt energisiä tanssijoita. Tanssihaasteen 
jälkeen kulkueen matka jatkui kohti Sibelius-lukion pihaa, jossa tanssittiin innokkaasti 
valssia harmonikkatrion säestyksellä. Lopulta tanssimalla saatiin houkuteltua aurinkokin 
esiin!


Tanssipolku-tapahtuman järjestivät tanssinopettajat Sini Lehto (Kaisaniemen 
alakoulu), Kaisa Hahl (Kruununhaan yläkoulu) ja Leena Nordberg sekä Johanna Kajanus.


Silvia Hosseini 
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SIBELIUS-LUKIO JA YMPÄRISTÖ 
Sibelius-lukio on Vihreä lippu -sertifikoitu lukio, jonka ympäristötiimi koostuu noin 
viidestätoista opiskelijajäsenestä ja kahdesta opettajajäsenestä. Lukuvuonna 2017–2018 
huomiomme on kohdistunut ympäristökuormituksen vähentämiseen. Ruokahävikin 
vähentäminen on tullut entistä helpommaksi koulussamme: tänä lukuvuonna on tullut 
mahdolliseksi ostaa ruokalasta päivän ruokaa kotiin viemiseksi. Hävikkiruokamyynti on 

toistaiseksi ollut vähäistä, ja tulevaisuuden haaste onkin tiedottaa ja 
mainostaa tätä mahdollisuutta paremmin.


Ruokahävikin vähentämisen lisäksi ympäristötiimi on järjestänyt 
erilaisia tempauksia. Ympäristöpäivänä pidettiin jo perinteeksi 
muodostunut kangaskassien värjäystapahtuma. Tapahtumassa 
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myytiin vegeherkkuja ja nautittiin 
korkeatasoisesta live-musiikista.


Laskiaisena laskeuduimme 
ekopaastoon. Ystävänpäivän 
aamunavausmusiikkihetken yhteydessä 
kaikki halukkaat saivat osoittaa 
ystävyyttään luontoa kohtaan 
osallistumalla ekolupaushaasteeseen. 
Osallistujat valitsivat aihepiirin (liikenne, 
ruoka, energia yms.) lapuilta, joissa oli 
valmiita ehdotuksia ekohaasteista. 
Lappuihin kirjoitettiin nimet. Osallistujia oli 
noin 60! Osallistujien kesken arvottiin 
pääsiäisen jälkeen leffaliput, jotka voitti 
Aija Jorasmaa.


Keväällä ympäristötiimi organisoi 
kirppis-tapahtumaa koskevan kyselyn, 
johon vastasi 164 opiskelijaa. 
Huolellisesta suunnittelusta huolimatta 
itse kirppistapahtuma ei ollut valtava 
menestys. Ajankohdan valintaan ja 
tapahtumaelementtien monipuolisuuteen 
pitää kiinnittää vastaisuudessa enemmän 
huomiota.


Outi Raiskinmäki 

MONITIETEINEN YLIOPISTOYHTEISTYÖ 
Sibelius-lukio oli mukana kehittelemässä uuden opetussuunnitelman ideoihin perustuvaa 
yliopistoyhteistyötä. Kestävää kehitystä käsittelevä monitieteinen pilottikurssi järjestettiin 
neljännessä jaksossa yhteistyössä Helsingin yliopiston, WWF:n ja Helsingin Suomalaisen 
Yhteiskoulun sekä Helsingin kielilukion kanssa. Sibelius-lukion ohjaavat opettajat olivat 
uskonnon ja filosofian opettaja Outi Raiskinmäki sekä kuvataiteen ja musiikin opettaja 
Alma Muukka-Marjovuo. Yliopistolta koordinaattorina toimi biologi Elina Hinkkanen, joka 
on erikoistunut erityisesti oppilaslähtöisen biologianopetuksen tutkimukseen.


”Tämä on ensimmäinen kohdalleni osunut kurssi, jolla opiskelijoiden ääni sai 
oikeasti kuulua”, kommentoi eräs osallistuneista opiskelijoista omaa kokemustaan 
opiskelijat opettajina -kurssien loppugaalassa 26.3. Helsingin yliopiston Minervatorilla. 
Loppugaalassa opiskelijat esittelivät kurssien aikana pitämiään oppimiskokonaisuuksia 
ja saivat mahdollisuuden keskustella kurssin aikana heränneistä ajatuksista 
asiantuntijoiden ja muiden opiskelijoiden kanssa.


Toteutuneiden opiskelijavetoisten kurssien ideana on luottaa opiskelijoihin. 
Opiskelijoille annettiin valtaa ja vastuuta suunnitella sekä toteuttaa innostavinta ja 
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tarpeellisinta kestävän kehityksen opetusta omasta näkökulmastaan. Opiskelijatiimit 
valitsivat kurssilla käsiteltävät kestävän kehityksen teemat ja tavat käsitellä aiheita. 
Tiimejä rohkaistiin käyttämään ohjaavien opettajien lisäksi asiantuntija-apua ja 
kutsumaan haluamiaan asiantuntijoita vierailemaan kurssikerroilla.


Kursseilla pureuduttiin kestävän 
kehityksen teoriaan käytännöllisten 
ongelmien avulla. Opiskelijoiden kursseille 
valitsemat aiheet vaihtelivat 
konkreettisista ilmiöistä – kuten jätteen 
poltosta, tyttöjen koulutuksesta tai 

Itämeren tilasta – hyvin laajoihin kysymyksenasetteluihin ja analyyseihin, jotka käsittelivät 
esimerkiksi yhteiskunnan infrastruktuurin vaikutusta kestävään kehitykseen tai 
ilmastonmuutoksen vaikutusta talouskasvuun.


Opiskelijat kutsuivat kursseilleen asiantuntijavieraita muun muassa Sitrasta, 
Unicefista ja Kirkon ulkomaanavusta. Kursseilla vierailtiin Vantaan jätteenpolttolaitoksella 
ja Linnanmäen Sea Life:ssa.


Biologi Elina Hinkkasen mukaan kestävän kehityksen pedagogiikassa 
yhteiskunnalliseen muutokseen pyritään vahvistamalla opiskelijoiden aktiivista 
toimijuutta kestävän kehityksen rakentamiseksi. Elinan keräämät opiskelijoiden ja 
opettajien palautekommentit kuvastavat, että kurssi herätti innostusta ja vahvisti 
opiskelijoiden halua ja kykyä toimia kestävämpien toimintamallien toteuttamiseksi.
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Palautteen perusteella kurssin järjestäjät voivat olla tyytyväisin mielin, koska jotain 
uudenlaista, innostavaa ja opiskelijoiden osallisuutta tukevaa on selkeästi pantu 
liikkeelle. Kehittämistyölle on kuitenkin vielä paljon sijaa, jotta kurssien aikana päästäisiin 
nopeammin asioiden ytimeen, käytettäisiin monipuolisempia opetusmenetelmiä, 
vaikutettaisiin asioihin konkreettisesti ja jokaiselle löytyisi varmasti mielekäs tapa haastaa 
itsensä kestävän kehityksen rakentajana. Tästä on hyvä jatkaa! 


Kurssin blogisivut ovat osoitteessa http://blogs.helsinki.fi/opiskelijatopettajina/.


Teksti ja kuva: Alma Muukka-Marjovuo 

TUNNE TYÖ – SUUNNITTELE URA 
Tunne Työ – Suunnittele ura -hanke lähti Sibelius-lukiossa 
käyntiin syksyllä 2017 melko vauhdikkaasti. Heti alkusyksystä 
tehtiin opintomatka Turkuun musiikki ja kulttuuri -kurssin 
yhteydessä. Mukana olivat muku3-kurssilaiset sekä opettaja 
Marjut Haussila ja opinto-ohjaaja Minna Juntunen. Turussa 
vierailtiin Aboa Vetus & Ars Nova -museossa, Sibelius-museossa 
sekä Turun yliopiston musiikkitieteen laitoksella.


Opiskelijoiden palaute opintomatkasta oli myönteistä. Eräs 
heistä vaikuttui Sibelius-museosta rakennuksena, mikä vahvisti 
hänen kiinnostustaan arkkitehtuuriin. Moni kiinnostui musiikkitieteen opiskelusta. 
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Opettaja Marjo Mela järjesti yhteistyössä Taloudellisen tiedotustoimiston kanssa 
TAT-kursseja. Ne ovat digitaalisia bisneskursseja, joiden tarkoituksena on opettaa 
nuorille kaupallista osaamista sekä työelämätaitoja. Sibelius-lukiossa on voinut suorittaa 
kaikki neljä TAT:n kurssia, ja kiinnostus on ollut yllättävän suurta. Lisäksi yhteiskuntaopin 
kursseja tuunattiin työelämälähtöisemmiksi ja alumnit ovat käyneet esittelemässä 
oppitunneilla omia alojaan.


Syyslukukauden aikana 2017 tuunattiin opinto-ohjauksen kurssista verkkokurssi. 
Ensin opiskelijoille lähetettiin kysely siitä, millainen olisi heidän mielestään hyvä 
verkkokurssi. Sen jälkeen tehtiin google classroomiin uuden opetussuunnitelman 
tavoitteiden ja opiskelijoiden toiveiden mukainen kurssi. Kaiken kaikkiaan 45 opiskelijaa 
suoritti verkkokurssin. Opiskelijat ovat antaneet hyvää palautetta sekä myös 
kehittämisvinkkejä jatkoa ajatellen.


Lukuvuoden 2017–2018 aikana tehtiin kysely Sibelius-lukion opettajille siitä, 
millaista työelämäyhteistyötä he omassa työssään tekevät. Kyselyyn vastanneiden 19 
opettajan vastauksista käy esille, että he tekevät aktiivisesti yhteistyötä työelämän 
kanssa ja kokevat sen tärkeäksi. Opettajat muun muassa kutsuvat vierailijoita 
oppitunneilleen, tekevät projekteja ammattimuusikoiden sekä -tanssijoiden kanssa, 
tekevät vierailuja eri työpaikoille, kertovat omasta koulutus- ja työhistoriastaan 
oppitunneilla sekä tekevät yhteistyötä esimerkiksi yliopiston kanssa.


Huoltajille ja alumneille tehtiin myös kysely työelämästä ja kouluttautumisesta. 
Kysely toteutettiin o365-kyselylomakkeena, jonka linkki pantiin Facebookiin alumneille 
erilaisiin ryhmiin ja Wilma-viestinä huoltajille. Kyselyssä pyydettiin vastaajaa kuvailemaan 
ammattiaan ja koulutustaustaansa sekä halukkuutta tulla kertomaan työstään 
opiskelijoille tai vastaavasti mahdollisuudesta opiskelijoille mennä vastaajan työpaikalle.


�12

Opiskelijoita 
tulevaisuus-
päivän 
työpajassa.



Sibelius-lukion vuosikertomus 2017–2018

Mukaan saatiin ammattiryhmiä optikoista syöpälääketutkijoihin ja elokuvaohjaajiin. 
Kyselyn tuloksia on hyödynnetty erittäin paljon esimerkiksi opinto-ohjauksen kursseilla 
sekä keväällä 2018 järjestetyssä tulevaisuuspäivässä.


Tulevaisuuspäivä järjestettiin siis Sibelius-lukiossa ensimmäistä kertaa 18.5.2018. 
Päivän aikana kuultiin sekä tulevaisuudentutkija Sirkka Heinosen luento sekä peräti 18:n 
alumnin oma uratarina. Opiskelijat työskentelivät myös ryhmänohjaajien vetämissä 
tulevaisuustyöpajoissa ja visioivat esimerkiksi, millaista opiskelu Sibelius-lukiossa 
mahtaa olla tulevaisuudessa.


Tunne Työ – Suunnittele ura on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke, jonka 
tavoitteena on tukea opiskelijoiden oppimista entistä työelämälähtöisemmin siten, että 
opiskelijoiden urasuunnitelmat vahvistuvat. Sibelius-lukion hanketyöryhmässä ovat olleet 
mukana Hannu Rantala, Tarja Aro, Marjo Mela, Marjut Haussila ja Minna Juntunen. 


Kiitos kaikille Sibelius-lukiossa työskenteleville yhteistyöstä!


Teksti ja kuvat: Minna Juntunen 
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Musta lammas -kuoro esiintymässä tulevaisuuspäivässä. Kuorossa laulaa Sibelius-lukion alumneja.
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VIERAILU HELSINGIN OBSERVATORIOON 

Ensimmäisen kurssin fysiikanopiskelijat saivat 
neljännessä jaksossa mahdollisuuden vierailla 
Tähtitorninmäen vanhalla observatoriolla.


Observatoriolla meitä odotti rakennuksen 
kiertokäynti: saimme nähdä laitteistot ja tilat, joita 
tähtitieteilijät käyttivät yli sadan vuoden ajan. 
Laitteet näyttivät erittäin vanhoilta ja haurailta. 
Tuntui siltä, että olisimme astuneet toiselle 
aikakaudelle.


Kierroksella meidät vietiin myös 
kupolihuoneeseen, jossa oli simuloitu tähtitaivas. 
Opas kertoi meille tähtikuvioista, supernovista ja 
observatoriolta näkyvästä tähtitaivaasta.


Retki oli silmiä avartava kokemus – saimme 
kokea astronomian historiaa sekä 
oppia maailmankaikkeudesta.


Venla Saavalainen 
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KAHDEN ABIN MIETTEITÄ LUONNONTIETEIDEN 
OPISKELUSTA SIBELIUS-LUKIOSSA 
Halusimme opiskella Sibelius-lukiossa luonnontieteitä, sillä haemme molemmat 
lääketieteelliseen lukion jälkeen, ja tämä vaatii hyvää biologian, kemian ja fysiikan 
osaamista. Lisäksi luonnontieteet ovat mielestämme mielenkiintoisia, ja on kivaa 
ymmärtää, miten maailman toimii ja miksi se toimii niin kuin se toimii.


	 Opiskeltavat asiat ovat jääneet hyvin mieleemme 
monipuolisten opetustapojen ansiosta. Näitä olivat 
esimerkiksi kemian opettaja Päivi Vääräsen ”kemiallinen 
aamujumppa”, fysiikan opettaja Katri Halkan fysikaalisten 
ilmiöiden demonstraatiot – muun muassa leikkiautoja ja 
pyörän renkaita käyttäen – sekä vierailu Aalto-yliopiston 
akustiikan luennolla, ja biologian opettaja Päivi Mattilan 
monipuoliset vertaukset (esim. “RNA on vähän niin kuin 
köyhän miehen DNA”) ja dokumentit.

	 Kuusi koulumme fysiikan opiskelijaa pääsi myös 
marraskuussa tiedeleirikouluun hiukkasfysiikan 
tutkimuskeskus CERN:iin Sveitsiin. Matka oli erittäin 

mielenkiintoinen. Saimme paljon uutta tietoa hiukkasfysiikasta ja sen tutkimuksesta, ja 
pääsimme tutustumaan muihin suomalaisiin luonnontieteiden opiskelijoihin. Yksi reissun 
kohokohdista oli oman pienen hiukkasilmaisimen rakentaminen!


Haasteita on myös mahtunut luonnontieteiden opiskelutaipaleeseemme 
epäonnistuneiden laborointien ja haasteellisten fysiikan laskujen ja biologian vaikeiden 
koetehtävien merkeissä. Opettajat ovat kuitenkin aina kannustaneet ja innostaneet meitä 
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CERN:issä opiskelijat pääsivät 
rakentamaan sumukammiota, jossa voi 
nähdä liikkuvien hiukkasten ratoja! 
Katso video klikkaamalla tästä tai 
kirjoittamalla selaimeen osoite https://
www.youtube.com/watch?
v=x5xUWZJGZMY Kuva: Katri Halkka.

”RNA on vähän 
niin kuin köyhän 
miehen DNA.” 
- PÄIVI MATTILA
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jatkamaan eteenpäin sisukkaasti, ja onnistuminen 
on lopulta ollut palkitsevaa.


	 Koska haemme molemmat opiskelemaan 
luonnontieteellisille aloille, käytämme varmasti 
lukiosta saamiamme oppeja myös 
tulevaisuudessa. On paljon asioita, jotka jäivät 
luonnontieteiden opiskelusta mieleemme. Aiomme 
varmasti hyödyntää lukiosta saatua tietoa sekä 
arjessamme että tulevassa ammatissamme. 
Voimme esimerkiksi laskea, kuinka kauan pitää 
lämmittää kaakaomukia mikrossa, jotta siitä tulee 
juuri sopivan lämpöistä sen ominaislämpö-
kapasiteetin ja mikron tehon avulla. Voimme lisäksi 
päätellä, mitä kehossamme tapahtuu, jos 
sairastumme.


Vaikka me molemmat tiesimme jo ennen 
lukioon hakemista haluavamme lääketieteelliseen 


ja opiskella erityisesti 
luonnontieteitä, 
päätimme hakea juuri 
Sibelius-lukioon, sillä 
lukiomme antaa hyvät 
mahdollisuudet yhdistää 
kätevästi musiikki-
harrastus ja luonnon-
tieteiden opiskelu. Ja 

vaikka luonnontieteiden opiskeluun on 
mahtunut paljon haasteita, se on antanut 
meille paljon takaisin, ja olemme iloisia, että 
olemme opiskelleet niitä. Luonnontieteiden 
opiskelu Sibiksessä on ollut monipuolista ja 
kiinnostavaa.


Reetta Rotonen ja Katja Kangas 
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TIEDELEIRIKOULU CERN:ISSÄ

Saimme syksyllä 2017 mielettömän mahtavan mahdollisuuden matkustaa Sveitsiin 
tiedeleirikouluun, jonka aikana saimme perehtyä CERN-tutkimuslaitoksen saloihin. 
Tiedeleirikouluun kuului Cerniin tutustumisen lisäksi tieteen suurimpiin kysymyksiin 
perehdyttämistä Helsingin yliopistossa sekä muihin lähtijöihin tutustumista.


Reissu sai vahvistuksia Loimaan, Pöytyän Elisenvaaran sekä 
Etu-Töölön lukioiden oppilaista, joista osa oli ehkä meitäkin 
älykkäämpää porukkaa. Matkamme alkoi luokasta 46 kuuden 
fyssanlukijan voimin. FY8-kurssin asiat kirkkaasti mielessä 
lähdimme syventämään valaistumistamme hiukkasfysiikan 
ihmeellisestä maailmasta.


Ennen lentoa etsimme tietoa paikallisista jazz-klubeista ja löysimme heti 
ensimmäiselle illalle jamit AMR sud des Alpes -musaopistolta. Ennen iltaa meillä oli 
kuitenkin vielä pitkä iltapäivä aikaa kirjautua hotelliin, tutustua toisiimme ja opetella 
käyttämään paikallista julkista 
liikennettä, sillä varsinainen 
ohjattu Cernin tutkailu ja 
luennot alkoivat vasta 
seuraavana päivänä.


Genevessä saimme 
kulttuurillisen multihuipentuman 
paikallisessa McDonald’s-
ravintolassa. Päivän aikana 
kävimme tutustumassa myös 
Cernin esittelykohteeseen 
Globe:iin, jossa kerrottiin muun 
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Opiskelijat tutustumassa 
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muassa kosmisesta säteilystä. 	 

Illalla lähdimme kolmen sibisläisen bändisoittajan voimin jazzklubille. Jazz-stankut 

mielessä uskalsimme udella paikallisesta jamiperinteestä, ja housebändi otti meidät 
ilomielin mukaan soittamaan.


Toisesta päivästä mieleen jäivät LHC (hiukkaskiihdytin), Higgsin hiukkanen ja 
standardimalli, ja ikuisesti jäivätkin. Niistä pidettiin luentoja, ja ne mainittiin reissumme 
aikana kymmeniä, ellei jopa satoja kertoja. Cernin toiminta perustuukin lähes kokonaan 
kyseisiin kolmeen tekijään.


Samana päivänä Cernissä työskentelevä 
suomalainen Markus Nordberg piti meille luennon ja 
kertoi ihmeellisistä fyysikoista, joista joku keksi 
sienipäissään Plankin vakion ja toinen ratsasti 
valonsäteellä. Taitaa ne fyysikot vähän kaheleita olla. 
Hän myös painotti, kuinka yo-kirjoitukset dominoidaan 
derivoimalla.


Ensimmäisenä ”tiedepäivänä” valkeni, että päivät 
Cernissä ovat pitkiä, sillä ohjelmaa oli paljon, eikä aikaa 
jäänyt illalla hengailuun, ainakaan säädettyjen 
aikataulujen puitteissa. Ongelma ratkesi sillä, että 
annoimme piupaut aikataululle ja etsiydyimme 
paikalliseen ravintolaan. Onneksi Sveitsissä on halpaa.


Cernin uusin suunnitelma on rakentaa uusi LHC:tä huomattavasti pidempi, suora 
hiukkaskiihdytin, jolla päästäisiin vielä LHC:tä suurempiin liike-energioihin eli hiukkasten 
nopeuksiin. Ongelmana on, että kiihdytin koostuisi useasta miljoonasta parinkymmenen 
sentin pituisesta palikasta, joiden valmistukseen tämän hetkisellä valmistuspotentiaalilla 
kuluisi arvioiden mukaan monta sataa vuotta liikaa. Ei ole mennyt projektin suunnittelu 
ihan putkeen, kun hinnaksi tulisi “kevyet” kahdeksan miljardia euroa.


Cernissä tutkijat ovat kuitenkin oman alansa huippuja, joten ei heille voi antaa kun 
respectiä heidän tekemästään työstä. Siellä työskennellään niin äärimmäisissä oloissa 
äärimmäisten asioiden äärellä, että suunnitelmat ja tutkimukset ovat myös sen mukaisia.
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Yllätyimme, kun kuulimme, että Cernissä työskentelee 
tutkijoita ympäri maailmaa. Heistä monet tekevät työtä 
etänä, esimerkiksi kotimaastaan käsin. Samalla kun Cern 
välittää uusinta tutkimustietoa tiedeyhteisölle, se tuo ihmisiä 
yhteen. Ehkä joku meistäkin sinne vielä jossain 
elämänvaiheessa päätyy.

	 Kiitämme vielä koko porukalla Katri Halkkaa, joka 
tämän mielettömän mahtavan kokemuksen meille järjesti!


Teksti: Eelis Ylönen, Justus Helo ja Tenho Korhonen  
Kuvat: Eelis Ylönen, Tenho Korhonen ja Katri Halkka
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Vierailimme myös YK:n 
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JOULUPOTPURI 2017 

Rankin, eeppisin ja sumuisin viikko koskaan. Ennen reissuun lähtöä meitä varoiteltiin 
siitä, että unta ei tule ja keikkoja on. Emme me silti todellakaan uskoneet, että unta ei 
ihan oikeasti tule ja että keikkoja ihan oikeasti 
on. Kun aikaisin sunnuntaiaamuna 10.12. 
bussimme starttasi Liisankadulta ja 
kuskimme Jari kiepsautti ensimmäisen 
ylimääräisen kierroksen Kaisaniemen 
liikenneympyrässä, me kaikki luulimme, että 
me olimme kamalan väsyneitä. Muutaman 
utuisen roudausyön jälkeen me kuitenkin 
tajusimme, että väsymyksiäkin on eritasoisia.


Alkuviikko sujui vielä suhteellisen 
leppoisasti. Keikkoja oli pari päivässä, pojat 
ehtivät jopa saunoa, ja elämä hymyili 
vähintäänkin aina ruoan jälkeen. Varsinkin 
kalakeiton, jota meille tarjottiin ainakin 
kahtena peräkkäisenä päivänä 
eri kouluissa, joista 
allekirjoittaneella ei 
valitettavasti ole 
minkäänlaisia muistikuvia. 
Ehkä Kankaanpää, ehkä Pori, 
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luultavasti ei kumpikaan. Keikkojen väleissä nukutut päiväunet, joista by the way tuli 
kiertueen loppua kohden keskimäärin pidemmät kuin yöunista, olivat enemmän kuin 
paikallaan. Herätys, kolmioleipä ja Carmolista, lavalle. Toisto.


Lähellä reissun puoliväliä väsymys alkoi kasvaa hallitsemattomaksi, ja me yritimme 
pitää tilanteen hallinnassa lisäämällä päiväunia ja kofeiinituotteita. Ennen kiertueen alkua 
Hannu ohjeisti, että joskus joku saattaa esimerkiksi myöhästyä lavalta ja että sellaiset 
tilanteet täytyy yrittää hoitaa mahdollisimman siististi. Me kaikki tietenkin ihmettelimme 
suuresti, miten joku edes voisi olla niin huolimaton, että myöhästyy omasta 
konsertistaan. Mutta kun olin vartin ennen keikkaa itkenyt (lue: itkupotkuraivari) Rauman 
koulun kanslistille (syvimmät pahoittelut siitä, kanslisti) lumihankeen hukkunutta 

puhelintani ja juossut suoraan lavalle muutaman sadan metrin päästä, 
kokonaan toisesta rakennuksesta, en ihmetellyt enää mitään. Kaikki oli 
mahdollista, siis aivan kaikki. Mikä tärkeintä, puhelin on tallessa ja 
toimii ainakin toistaiseksi.


Mikä pientä ihmistä erityisesti ihmetytti, oli roudauksen ja ylipäätään koko kiertueen 
fyysinen rankkuus ja se, että kaiken urheilun pystyy näköjään korvaamaan roudaamalla. 
En tiedä, mitä se kertoo tämänhetkisestä treenimäärästäni, mutta boksien vetäminen 
sohjossa, jäisellä pihalla tai muuten vain haastavalla alustalla tuntui seuraavana päivänä 
käsilihaksissa enemmän kuin tarpeeksi.


Roudauksissa ja muussa säätämisessä sattui myös pari pikku haaveria, joista 
muutamia mainitakseni oma sääreni, johon Peurungan kylpylän portaat jättivät kipeähköt 
jäljet, lehtori Sorsan napsahtanut pohje, lukemattomia tanssijoiden nilkkoja, sekä 
miljoonamiljoonamiljoona kipeää selkää, päätä ja liiskaantunutta raajaa. Ja 
nenäverenvuotoja, monta. 

Vaikka suurin osa keikoista onkin epämääräisenä kasana kaukana alitajunnan 
syvimmissä syövereissä, luulen, että yhden Vaasan koululaiskeikan me kaikki 
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muistamme. Päivä oli jo puolessavälissä, ja jos en nyt aivan väärässä ole, kolmas keikka 
oli alkamassa. Kävelimme lavalle, ja suhteellisen nopeasti tajusimme ongelman: ei ääntä, 
ei valoja. Selvisi, että äänivalotaiturimme Ilkka ja Juho olivat vahingossa lähteneet 
Vaasan keskustaan luullen seuraavan keikan alkavan vasta tuntien kuluttua. Ei auttanut 
kuin odotella, joten me, hämmentyneet joulutontut, yritimme keksiä yleisölle viihdykettä 
(puolikkaita joululauluja ja muuta sekoilua) ja kuluttaa tyhjää aikaa.


Loppu hyvin, kaikki hyvin, Ilkka ja ja Juho saapuivat pelastamaan tilanteen, ja me 
muut yritimme korjata alun sähläyksessä yleisöllemme aiheutuneita traumoja soittamalla 
loputkin osaamamme puolikkaat joululaulut. Minulla on vahva tunne, että tämä keikka 
saattoi olla pohjanoteerauksemme, mutta Hannun hymy ei siltikään hyytynyt.


Loppureissukin 
oli, tai niin me 
ainakin 
muistelemme. 
Hannulla hymy 
pysyi edelleen 
naamalla, ja me 
muut yritimme 
kaikin voimin 
ottaa mallia. 
Peurungan 
kylpylä oli ihana 

ja sattui täysin oikeaan saumaan, sillä loppurutistus oli vain parin keikan päässä. 
Carmolis-pullotkin alkoivat olla tyhjiä, ja me mietimme, olikohan se aivan terveellistä.


Paluumatkalla koitti toivottu ja odotettu ABC-hetki Vaajakoskella, josta otimme 
kaiken irti mahdollisimman isoilla hampurilaisaterioilla. Tässä vaiheessa viikkoa varmasti 
jokainen meistä oli jo sisäistänyt koko reissun tärkeimmän opin: LHC on 27 kilometriä 
pitkä hiukkaskiihdytin, ja niin edelleen. Tai jos ei, niin silloin suosittelen jonkinlaisia 
kuulotutkimuksia.


Maanantaina 18.12. koitti kiertueemme kohokohta, Helsingin kulttuuritalo. Edellisen 
viikon roudaukset eivät enää tuntuneet missään (oikeasti olimme vain oppineet 
huijaamaan ja tsemppaamaan itseämme taidokkaasti), ja meistä jokainen halusi antaa 
kaikkensa viimeisille vedoille. Tai ainakin näyttää hyvältä kamerassa, en tiedä.


Päivän keikolla pienet koululaiset olivat järjettömän innoissaan konfeteista, joita 
Juho pamautteli jokaisessa välissä ja sen jälkeen tyytyiväinen virne kasvoillaan valvoi, 
että me muut siivosimme ne tarkasti pois.


Viimeinen konserttimme oli jännittävä, mahtipontinen ja täynnä tunnetta. Yleisössä 
oli meille paljon tuttuja kasvoja ja rakkaita ihmisiä, mikä tietenkin toi jokaisen 
esiintymiseen oman buustinsa. Kun viimeiset konfettipaukut pamahtivat ja kaivelimme 
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noita kultaisia piruilaisia (joita muuten edelleen löydän yksiöstäni päivittäin) muun 
muassa hampaidemme väleistä, tunnelmat olivat onnellisen euforiset.


Vielä kerran kasasimme kamat kasaan, ja vielä kerran ihmettelimme, pitikö meidän 
oikeasti siivota itse kaikki konfetit. Ja pitihän meidän.


Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Voi potpuri, voi potpuribussi ja LHC, voi 
potpurilaiset. Olihan se reissu.


Anni Ruuska 

Ensimmäistä kertaa joulupotpurin historiassa kiertueen päätöskonsertit esitettiin 
Helsingin Kulttuuritalolla 18. joulukuuta. Kiertueelle lähdettiin 10. päivä ja takaisin 
Helsinkiin tultiin 17. joulukuuta. Kiertuepaikkakuntia olivat Lempäälä, Kankaanpää, Pori, 
Rauma, Vaasa, Isokyrö ja Pihtipudas. Helsingin konsertit mukaan luettuna konsertteja 
kertyi kaikkiaan 24.


Tällä kertaa Bright Finland ja Pyroman Finland olivat sponsorin ominaisuudessa 
takaamassa, että ääni- ja valokalustot olivat tarpeeksi massiiviset takaamaan näyttävän 
shown. Kalustoa varten mukana kulki puoliperävaunullinen rekka.


Uusi tekniikka nosti jo ennestään hienon shown ihan uudelle tasolle. Vaikka 
roudaukseen liittyvät haasteet pidensivät rakennusaikaa ja lyhensivät yöunta, oli kaikki 
vaivannäön arvoista. Innostuneet ja haltioituneet yleisöt olivat omiaan vahvistamaan sen, 
ettei panostus ollut turhaa. Kuuntelijoita koko kiertueella oli kaikkiaan yli 10 000.


Hannu Sorsa 
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TANSSIABIEN UNOHTUMATON RUOTSIN-MATKA 
Odotukset matkan suhteen olivat korkealla, mutta ne ylittyivät reippaasti. Matkalle sattui 
paljon iloa ja naurua, mutta myös hämmennyksen hetkiä, esimerkiksi julkisilla 
seikkaillessa. Lisäksi nautimme hyvästä ruuasta, ihanasta seurasta, uusista ystävistä ja 
mikä parasta, yhteishengen tiivistymisestä.


Vaikka tanssilinjalaisten välillä on yleisestikin havaittavissa vahva ja kantava 
yhteishenki, vahvisti matkamme sitä entisestään. Jopa 
opettajien kanssa jakamamme yhteys tuntui syvenevän, 
ja heidän kanssaan oli ihana nauraa sekä vaihtaa jopa 
syvällisiäkin ajatuksia.


	 Matkamme alkoi maanantaiaamuna 9.10 sateisesta Suomesta. Säästä huolimatta 
kaikki olivat innoissaan, vaikka kukaan ei oikein tiennyt, mitä perillä odottaisi. 
Lentomatka kului hujauksessa, ja pian olimmekin Ruotsin puolella. Sateeton sää oli 
ihana ensiyllätys, ja laukut saatuamme suuntasimme kohti Södra Latins gymnasiumia. 
Koululla ruotsalaiset tanssiabit olivat ilolla vastassa, ja positiivinen ensivaikutelma 
muodostui heti.


Ruokailussa meitä kaikkia yllätti suuri, kokonainen salaattipöytä, jossa valikoimaa 
riitti. Syömisen jälkeen tutustuimme ruotsalaisiin paremmin erilaisten tutustumisleikkien 
avulla, jotka olivat selkeästi heille tutumpia kuin meille. Me suomalaiset veimme kuitenkin 
ylivoimaisen voiton apina-puuleikissä!


Kouluun tutustuessamme huomasimme joitakin yhtäläisyyksiä omamme kanssa. 
Erityistä huomiota saivat samanlaiset lattialaatat, joita kaikki innoissaan osoittelivat. 
Tukholmalaisten koulu on kuitenkin monta kertaa suurempi kuin meillä ja sisältää eri 
linjoja kielilinjasta luonnontiedelinjaan.
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Koululla pääsimme heti tanssituntien huumaan, sillä seuraavana oli vuorossa jazz-
tunti. Matkustusväsymys ei haitannut jazz-tanssituntia, vaan opettajien kannustavuus sai 
sen unohtumaan kokonaan. Sisäisen diivan herättely ja uudet sarjat olivat huippu juttu 
päivään.


Vapaa-ajalla tutustuimme koulun ympäristöön ja läheiseen Götgataniin. Tämän 
jälkeen koulun ruokalassa odotti upea yllätys: meille 
oli valmisteltu hieno, kynttilöillä valaistu pöytä ja 
paljon ihanaa ruokaa. Kylläisinä ja tyytyväisinä kaikki 
lähtivät majoittumaan omiin suuntiinsa, ja 
yhteenvetona voi kyllä sanoa, että ensimmäinen päivä 
ansaitsi täyden kympin.


Tiistaiaamu alkoi nykytanssitunnilla, jossa 
huomasimme paljon yhtäläisyyksiä omien 
nykytanssituntiemme kanssa. Jopa opettajan tyyli 
muistutti läheisesti Leenan opetustyyliä ja oli ihanan 
kotoisan tuntuinen. Ruokailimme koululla, minkä 
jälkeen meillä oli hieman vapaa-aikaa. Kaikki pyörivät 
omissa suunnissaan, kunnes jälleen kokoonnuimme. 
Menimme katsomaan tanssiabien koreografian 
harjoittelua heillä vierailevan koreografin kanssa. Tyyli 
ja koreografia olivat ihanan näköisiä, ja kaikkien olisi 
tehnyt mieli hypätä mukaan tanssimaan – pelkkä 
katsominen tuntui hieman haastavalta.


Ruotsalaisten jatkaessa harjoittelua suuntasimme kohti keskustaa sekä Mall of 
Scandinaviaa, joka on valtavan kokoinen kauppakeskus. Opettajat päättivät jättää 
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ostoskierrokset välistä ja kävivät sivistyneesti museossa sekä toffeetehtaalla. Kiertelyn 
jälkeen jännitimme innoissamme, mitä ruotsalaiset olivat meille illaksi keksineet.


Suunnitelmana oli hakea ruokaa, minkä jälkeen menisimme yhdelle heistä syömään 
ja pelailemaan tai katsomaan elokuvaa. Pienten mutkien ja hankaluuksien jälkeen 
pääsimme perille, ja pelasimme erilaisia pelejä juttelun lomassa. Päivä venyi pitkäksi, ja 
illalla kaikkia painoi väsymys. Päivä oli kuitenkin ollut oikein onnistunut, joten odotimme 
jo innokkaina seuraavia päiviä.


Keskiviikkoaamun tunnilla jatkoimme edellisen päivän nykytanssisarjaa, joka 
herätteli sekä kehon että mielen mukavasti. Tanssitunnin ja koululla ruokailun jälkeen 
suuntasimme kohti Scenkonstmuseeta. Saimme osallistua taidenäyttelyyn, joka oli 
tarkoitettu ihmisille, joilla on esimerkiksi kuulo- tai näkövammoja. Tällainen kokemus oli 
jännittävä, ja se herätti uusia tunteita esimerkiksi siitä, millaista olisi elää vain joidenkin 
aistien varassa ja miten paljon todellisuuteen jää aukkoja, jos voi kokea taidetta vain 
tiettyjen aistien avulla. Tällaisia näyttelyitä pitäisi tuoda Suomeenkin, sillä taide kuuluu 
kaikille! Museossa sai kierrellä vapaasti muissakin näyttelyissä, kuten tanssi- ja 
musiikkinäyttelyissä.


Museovierailun jälkeen meillä oli vielä hieman vapaa-aikaa, jonka käytimme muun 
muassa shoppailuun, kahvitteluun ja uusien kavereiden kanssa jutteluun. Nälkäisinä 
suuntasimme jo turvallisen tutuksi tulleelle koululle, jonne ruotsalaiset olivat koonneet 
ihanan piknikin.


Vatsat täynnä meitä odotti vielä yksi ohjelmanumero: tanssiesitys. Esitys esitettiin 
paikassa nimeltään Weld. Yleisölle oli todella vähän tilaa, ja lava oli aivan yleisön edessä. 
Esitys todellakin jakoi mielipiteitä, mutta yleisesti ottaen pidimme sitä todella outona ja 
jopa huonosti harjoitettuna. Ruotsalaiset pahoittelivat kovasti, että jouduimme 
katsomaan esityksen, mutta tällainenkin kokemus tanssista avartaa mieltä ja saa uusia 
ajatuksia syntymään.


Viimeinen päivämme alkoi aikaisella herätyksellä. Suuntasimme kohti DOCH:ia eli 
Dans och Circushögskolania. Siellä jakaannuimme kahteen ryhmään ja saimme seurata 
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joko tanssinopettajien tai tanssijoiden tanssitunteja. Tämä varmasti avarsi kaikille hieman 
enemmän paljon puhutun tanssiyliopiston toimintaa.


Tuntien jälkeen yhteinen aika ruotsalaisten kanssa alkoi olla lopuillaan, joten 
halusimme mennä vielä viimeisen kerran yhdessä syömään. Tämän jälkeen meille jäi 
vielä hetki vapaa-aikaa, jonka lopuksi suuntasimme opettajien johdolla lentokentälle. 
Koneemme oli hieman myöhässä, mutta onnistunutta matkaa ja iloista tunnelmaa se ei 
saanut latistettua.


Koneessa matkauupumus alkoi näkymään, mutta voimme kokonaisuudessa 
todeta, että reissu oli aivan todella onnistunut! Sateinen Suomi toivotti meidät takaisin 
kotiin, ja upeasta reissusta huolimatta kotiin oli kyllä kiva palata.


Aika tuntui hujahtavan matkalla aivan hetkessä, ja tekemistä riitti joka päivälle. 
Ruotsalaiset olivat meille koko matkan ajan ihanana turvana, ja heistä ehti jo lyhyessä 
ajassa muodostua meille kavereita. Nyt vain odotamme kovasti, että he tulevat 
vastavierailulle luoksemme.


Erilaiseen kulttuuriin tutustuminen oli erittäin mielenkiintoista, ja saimme siitä hyvän 
käsityksen jo muutamassa päivässä. Myös yhtäläisyyksiä löytyi paljon. Tällaisen matkan 
kokeminen juuri tällä porukalla oli ikimuistoista, eikä toista samanlaista mahdollisuutta 
koskaan tule! Vau, mikä reissu meillä oli, kiitos!


Aletta Salo 

Södra Latins Gymnasiumin tanssilinja oli Sibelius-lukiossa vastavierailulla 28.11–1.12.17. 
Ohjelmaan kuului yhteisiä tanssitunteja, vierailu TEAK:iin ja loppuhuipennuksena 
esitykset juhlasalissa perjantaina 1.12. Vierailevat opiskelijat esittivät uuden teoksensa 
Rebecka ja Sibelius-lukion abitanssijat keväällä ensi-illassa olleen teoksen Kevätuhri104.


Teksti ja kuva: Leena Nordberg 
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TANSSIN LUKIODIPLOMIT 

Tanssiabien viimeisiä taidonnäytteitä ihasteltiin Malmitalolla 19.1. 
Illan aikana esitettiin kaksitoista teosta, joiden parissa lukiomme 
tanssiabit olivat työskennelleet syksyn ajan. Kaikki abiturientit olivat 
valinneet erilaiset, omakohtaiset aiheet, ja lavalla nähtiin 
monipuolinen sekoitus tanssilajien kirjoa. Tanssijoina teoksissa 
toimivat pääosin ensimmäisen ja toisen vuositason taitavat 
tanssijat, ja muutamissa teoksissa musiikista vastasivat koulumme 
ihanat muusikot.


Lukion tanssidiplomit koostuvat kolmesta osasta: kirjallisesta tutkielmasta, 
tanssillisesta tehtävästä sekä tiivistelmästä, jossa koreografi pohtii omaa tanssillista 
työtään. Diplominäytöksessä nähtiin abien tanssilliset tehtävät. Tanssidiplomi vastaa 
ylioppilaskirjoituksia taito- ja taideaineissa, ja siitä saatava todistus tulee 
ylioppilastodistuksen väliin todistukseksi lukioaikaisista tanssiopinnoista.


Tänä vuonna tanssillista tehtävää olivat arvioimassa Eveliina Raaska, Johanna 
Kajanus sekä Leena Nordberg. Kajanus ja Norberg vastasivat tanssidiplomien 
ohjauksesta, ja he auttoivat jokaista hädässä olevaa abia parhailla mahdollisilla 
neuvoillaan.


Lukiodiplomi tuntui aluksi monesta aivan mahdottomalta tehtävältä. Tutkielmassa 
oli otettava monia seikkoja huomioon: mahdollinen haastateltava oli etsittävä, aihe 
mietittävä ja teoriaan perehdyttävä. Kaikki tuntui aluksi hyvin sekavalta, mutta 
perinpohjainen rakenteen läpikäyminen ja yhdessä työstäminen auttoivat jokaisen abin 
matkaan. Tutkielmassa lähdettiin liikkeelle aiheen pohtimisesta, jonka jälkeen kirjoitettiin 
johdanto. Tästä alkoi jokaisen oma työskentely tutkielman parissa.
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Vaikka tutkielman työstäminen tuntui aluksi haastavalta, 
kaikki hahmottui pian, ja tekstiä sekä ajatuksia syntyi kuin ilmasta. 
Jokaista hieman eksyksissä olevaa tanssijaa oli tukemassa koko 
projektin ajan ihana Johanna, jolta sai neuvoja tilanteessa kuin 
tilanteessa. Muut tanssijat tukivat myös jokaista, joka tarvitsi 
apua. Pidimme joka TaKu6-tunnilla rakkauden piiriä, jossa sai 
vapaasti jakaa huolensa ja ajatuksensa. Muut luokkatoverit saivat 
toimia neuvonantajina tukea kaipaaville. Rakkauden piiri antoi toivoa jokaiselle, eikä 
tutkielma enää tuntunutkaan mahdottomalta tehtävältä.


Abit pohtivat tanssillisten tehtävien aiheita alkusyksyn ja mahdollisesti jo kesän 
aikana, ja näin suunnittelu ja harjoittelu diplomin parissa saatiin alkuun hyvissä ajoin.


Diplomeja työstettiin pääosin kouluaikana, mutta usein myös koulun jälkeen. 
Tanssillisen tehtävän työstäminen ei ollut niin yksikertaista, kuin saattoi aluksi kuvitella. 

Abien tuli itse tanssisarjojen ja -liikkeiden lisäksi ottaa 
huomioon monia yksityiskohtia, kuten 
valosuunnittelu, puvustus ja musiikin (tai musiikkien) 
valinta. Joillakin abeilla esityksessä oli mukana video- 
tai puhepätkiä, joiden sovitus esitykseen oli mietittävä 
tarkasti.

	 Monille meistä tanssillisen työn tekeminen oli 
myös ensimmäinen kosketus siihen, mitä koreografin 
työ todellisuudessa on. Pelkkien liikesarjojen 
tekemisen lisäksi jokaisen piti valita omaan 
koreografiaansa sopivat tanssijat, ja moni meistä 
heittäytyikin kohti tuntematonta valitessaan 
diplomeihinsa myös ennestään tuntemattomia 
tanssilinjalaisia. Vuositasojen välinen yhteistyö 
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kuitenkin toimi, ja olimme kaikki enemmän kuin tyytyväisiä tanssijoihimme.

Teokset valmistuivat onneksi ajallaan, ja kaikki tuntuivat olevan tyytyväisiä omiin 

töihinsä. Koreografin mielestä teoksessa on aina jotain, jonka olisi voinut tehdä 
paremmin, mutta onneksi kokonaisuus ratkaisee. Koreografiaa työstäessä jokaisen oli 
välillä käytävä pienen kriisin ja paniikin partaalla, jotta pääsi taas jatkamaan entistä 
oppineempana. Pikkuhiljaa jokaiselle koreografille hahmottui diplomin kokonaisuus, eikä 
neuvoja enää kaivattu. Jokainen abi suoriutui upeasti haastavasta matkasta. Työn 
näkeminen valmiina lavalla oli uskomaton tunne. Kaikki työ oli itse tehtyä ja pohdittua. 
Kaikki näytti valmiina hyvältä, ja koko esityspäivän koreografit kannustivat toisiaan ja 
tsemppasivat tanssijoitaan.


Tanssidiplomit opettivatkin meille sen, ettei turhasta kannata ottaa liikaa stressiä. 
Ajoissa aloittaminen on tärkeää, sillä silloin ajoittain tarpeellisellekin paniikille on aikaa. 
Opimme myös luottamaan tanssijoihin ja siihen, että he yrittävät aina parhaansa ja 
haluavat saada meidät näyttämään hyvältä. Tässä he onnistuivat mahtavasti. Diplomi 
opetti myös ajanhallintaa ja aikatauluttamista muiden kiireiden keskellä. Opimme myös 
sen, että jos yrittää täysillä ja näkee vaivaa jonkin asian eteen, se varmasti näkyy. Tämä 
diplomi oli yksi lukion haastavimmista mutta opettavimmista töistä, emmekä kadu 
hetkeäkään sen tekemistä.


Nelia Naumanen ja Aletta Salo 

YKKÖSTEN DUETOT 
”Kaikki mitä sä teet on niin kaunista”, lauloimme Wiljami Miettusen sanoin illan näytösten 
päätteeksi yhteisissä loppukiitoksissa. Katselin ympärilläni kasvoja, joilta paistoi ilo, 
mutta myös suuri helpotus. Vaikka lavalla nähtiinkin paljon kauniita teoksia, prosessi 
niiden takana oli pitkä, työläs ja sekavia tunteita täynnä.
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Produktiokurssin alussa istuimme samaisen juhlasalin 
lattialla ja aloitimme tutustumalla toisiimme. Osa kasvoista 
oli tuttuja, mutta osan olimme nähneet vain vilaukselta 
käytävillä. Tässä tutustumisvaiheessa teimme paljon 
improharjoituksia, joiden avulla mursimme ilmassa leijuvan 
pienen epävarmuuden. Olimme kaikki innokkaita 
työskentelemään yhdessä, mutta samalla emme oikein 
tienneet, mitä odottaa.


Muutaman tunnin jälkeen pariuduimme. Olin onnekas, 
koska löysin oman parini Henriette Plitin melkein heti, ja 
saimme nopeasti yhteisestä ajatuksesta kiinni. Tästä alkoi 
rakennusvaihe. Parit ja triot alkoivat kulkea omia polkujaan. Niiden varrella oli paljon 
mutkia, umpikujia ja ylä- ja alamäkiä, mutta myös helppoja pätkiä, myötätuulta ja 

palasten loksahtelua kohdalleen.

	 Kurssin mittaan yhden sun toisen kasvoilla näkyi stressiä ja 
turhautuneisuutta. Itsekin kadotin välillä punaisen lankani, joka vei minua 
eteenpäin. Henrieten kanssa meillä oli alusta asti selkeä rakenne, mutta 
se oli kuitenkin vain teoksemme raamit; tuntui samalta kuin rakentaisi 
palapeliä, jossa on valmiit reunat, mutta loput palat ovat vielä sekaisin 
laatikossa. Henrieten säveltämä ja sanoittama biisi sai ensimmäisellä 
kuuntelukerralla kyyneleet silmiini, mutta en ollut aivan varma, saisinko 
täytettyä oman osani kuvasta.


Tällaisissa hetkissä opettajista oli paljon apua. Suuri kiitos kuuluu siis Leena 
Nordbergille ja Päivi Nummelalle, jotka seurasivat edistystämme ja antoivat hyödyllisiä 
tienviittoja, joiden avulla pääsi taas eteenpäin. Kiitos kuuluu myös Minka Kalliolle, joka 
piti meille psyykkistä valmennusta, joka lievensi ainakin omaa stressiäni merkittävästi 
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varsinkin, kun rakennusvaihe alkoi olla lopuillaan. H-hetki lähestyi, enkä ollut varma 
ehdinkö saada koreografiaani valmiiksi.


	 Myös kurssitovereilta sai paljon vertaistukea. Tuntui hyvältä välillä vuodattaa omia 
huoliaan muille ja saada heiltä neuvoja. Toisaalta, kun toinen tukeutui omaa olkapäätä 
vasten, sai hyvän muistutuksen siitä, etteivät muidenkaan polut olleet mutkattomia. Itse 
tukeuduin etenkin kurssin lopussa paljon Henrietteen, joka tuntui koko ajan luottavan 
taitoihini enemmän kuin minä itse. Sain häneltä voimia kiivetä vielä polkumme 
huippukohtaan: vuorelle, jota näytökseksi kutsutaan.


	 Näytöspäivänä määränpäämme oli saavutettu. Ympyrä alkoi sulkeutua, kun 
aloitimme näytökset yhteisellä improvisaatiolla. Lavalla muiden kanssa tunsin 
jännityksen kasvavan paineen. Edessä oli omien huolella koottujen palapeliemme 
esittely.


	 En yleensä jännitä esiintymistä paljoakaan, koska lavalla on aina hyvä olla. Oma 
teos on kuitenkin henkilökohtaisempi; siihen jättää väkisinkin hitusen itsestään. Siksi 
myös teoksen esittäminen tuntuu siltä kuin heittäisi pienen osan itseään yleisön käsiin 
toivoen, että se otetaan avosylin vastaan.


Kaikkien esitykset menivät kuitenkin hyvin. Katselimme toistemme teoksia ihaillen, 
hurraten, nauraen ja itkien. Ja lopulta pitkän illan päätteeksi katselimme toistemme 
kasvoja, jotka olivat nyt meille tämän verran tutumpia, ja kiitimme yleisöä, opettajiamme 
ja toisiamme. Tuntui hyvältä seistä siinä määränpään saavuttaneina, kokemusta 
rikkaampina ja laulaen toisillemme ja itsellemme ”kaikki mitä sä teet on niin kaunista” 
tarkoittaen sitä todella.


Heta Hurme 

JUHLIEN 
JÄLKEEN 

Toisen vuositason 
tanssi- ja 
musiikkilinjalaiset 
työstivät yhdessä 
nuoren ihmisen 
identiteettiä ja 
tulevaisuutta 
pohdiskelevan 
Juhlien jälkeen 
-proggiksen 
neljännessä 
jaksossa. Tanssijoita johti Johanna Kajanus, ja harjoituksiin liittyviä 
kirjoitustehtäviä ohjasi Jami Koponen.


Musiikkilinjalaiset sävelsivät, sovittivat ja tuottivat yhdessä esityksen 
äänimaailman. Sen luomisprosessia johti Ville Kyttälä, ja työryhmään 
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kuuluivat Sade Heikka, Arttu Jauhiainen, Viivi Korhonen ja Elviira Teppo. Produktio 
esitettiin huhtikuun 19. ja 20. päivä Malmitalolla.


Produktio muusikon näkökulmasta 

Kun näin projektikurssin ensimmäistä kertaa kurssitarjottimessa, minulla ei ollut 
aavistustakaan, millainen lopputuloksesta tulisi. Kukaan muukaan ei osannut sanoa 
muuta, kuin että siitä saisi kaksi kurssia ja että se tehtäisiin yhdessä tanssijoiden kanssa. 
Ensimmäiset harjoituksetkaan eivät tehneet paljoa fiksummaksi. Ne 
koostuivat erilaisista ilmaisuharjoituksista, improvisoinnista ja 
kirjoitustehtävistä, joissa koottiin materiaalia kokonaisuutta varten ja 
hahmoteltiin, mitä esitys käsittelisi. Teoksen nimi – Juhlien jälkeen - oli 
kuitenkin valittu etukäteen.


Vaikka ensimmäiset harjoitukset olivatkin hämmennystä ja sekasortoista 
monitaiteellista luomistyötä, alkoi teoksen idea pikkuhiljaa hahmottua. Muutamat 
ensimmäiset harjoitukset olivat yhdessä tanssilinjalaisten kanssa, mutta pohjamateriaalin 
valmistuttua muusikot kerääntyivät kellariin työstämään annettujen teemojen ja ohjeiden 
mukaisia kappaleita. 


Musiikkilinjalaisia oli vain neljä, eli säveltäminen sujui varsin nopeasti. 
Avauskappale syntyi jo ensimmäisellä sessiolla A-studiossa yhteisen improvisoinnin 
tuloksena. Biisit tehtiin usein ryhmissä suunnitellusta instrumentaatiosta riippuen, ja 
muutamien kappaleiden ideat työstettiin yksin ja sovitettiin yhdessä. Valmiit ideat 
äänitettiin puhelimella. Tanssijoilla ja muusikoilla oli muutama yhteinen tapaaminen 
harjoitusten välissä, joissa tanssijat esittelivät suunnitelmansa koreografioiden osalta ja 
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muusikot esittivät demonsa. Suurin haaste oli kappaleiden kestojen ja rakenteiden 
sovittaminen valmiisiin koreografioihin.


Työryhmän koon vuoksi myös Ville osallistui soittamiseen lopullisissa esityksissä. 
Kaikilla riitti tekemistä koko teoksen ajan, koska kahta kappaletta lukuunottamatta 
jokainen biisi esitettiin livenä. Itsekin pääsin 
soittamaan useampaa eri instrumenttia. Yksi niistä oli 
sähköbasso, johon en ollut aiemmin erityisemmin 
tutustunut, mutta projekti mahdollisti perustekniikan 
opettelun. Musiikin työstäminen oli ylipäätään hyvin 
antoisaa. Opin biisien sovittamisesta, säveltämisestä, 
rakenteesta ja instrumentaatiosta asioita, joita en 
aiemmin ollut tullut edes ajatelleeksi.


Vaikka harjoituksia olikin paljon – yhteensä 
kuuden oppitunnin verran viikossa – mielessä vaani 
välillä pelko, että emme saisi kaikkea valmiiksi 
esityspäiviin mennessä. Viimeisten viikkojen 
läpimenoharjoitukset eivät tuntuneet menevän vielä 
ihan täydellisesti. Onneksi esityspäivän 
kenraaliharjoituksissa kokonaisuus tuntui kuitenkin 
olevan hallussa. Lavalla soittaminen ja esiintyminen oli itse asiassa todella hauskaa, kun 

tunsi osaavansa kaikki kappaleet ja muistavansa instrumenttivaihdokset. 

	 Esityksiä oli yhteensä kuusi, ja ne jakautuivat kahdelle päivälle. 
Vaikka viimeisen esityksen jälkeen väsyttikin, en itse ainakaan kokenut 
projektia liian rankaksi. Kun kaikki vahvistimet, syntikat, nuottitelineet, 
piuhat ja telineet oli vihdoin roudattu perjantai-iltana Malmitalolta takaisin 
Sibikselle, tuntui olo onnelliselta ja ansioituneelta.
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Koko proggiksesta jäi lopulta todella hyvä fiilis. Kaikki tekivät paljon työtä parhaan 
mahdollisen kokonaisuuden luomiseksi. Vaikka joitain yksityiskohtia olisi kenties voinut 
vielä hioa, saimme yleisöltä erinomaista palautetta lopputuloksesta. Käteen jäi 
esiintymiskokemusta, uutta tietoa musiikin tekemisestä ja ryhmätyöskentelystä sekä 
kaksi kurssisuoritusta. Kiitos siis kaikille!


Elviira Teppo 

Produktio tanssijan näkökulmasta 
Jakson alussa teoksen työstäminen alkoi ideoiden luomisesta erilaisten 
improvisaatioharjoitusten avulla. Selkeää suuntaa teoksen tarinalle ei alkuvaiheessa 
ollut, vaan ideoilla leikiteltiin ja tarkoituksena oli luoda jotain yhdessä. Ideoita ja 
ajatuksia löytyikin alussa lähes yhtä monta kuin itse teoksessa esiintyviä tanssijoita ja 
muusikoita.


Tanssin ja musiikin lisäksi hyödynsimme teoksen tekemisessä erilaisia kirjoitus- ja 
videotehtäviä. Tuotimme sisältöä alussa mahdollisimman monin eri keinoin, ja joitakin 
näistä videoista ja tekstinpätkistä pääsi myös lavalle asti. Improtehtävien avulla 
loimme erilaisia hahmoja, joita hyödyntäisimme teoksessa. Näin tutkimme erityisesti 
hahmojen olemusta sekä tapaa, jolla he liikkuisivat.


Kun olimme päätyneet kuuteen hahmoon, jakauduimme ryhmiin, jotka veivät näitä 
hahmoja pidemmälle ja kehittivät lisää niiden liikekieltä. Millä tavoin teini tai ministeri 
käyttäytyisi juhlissa? Entä kuinka syrjäytyneen tapaa liikkua voi liioitella? Tällaisten 
kysymysten avulla yritimme eläytyä omiin hahmoihimme ja luoda lavalle toimivia 
koreografioita. Myös oman hahmon tarinan selventäminen itselle helpotti sen esittämistä 
myöhemmin. 


Kurssin loppupuolella ilmaisun tärkeys alkoikin korostua entistä enemmän, sillä 
koko teos oli muuten jo kasassa. Esiintyjän ilmeet ja eleet ovat tärkeitä minkä tahansa 
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teoksen uskottavuuden kannalta, sillä roolista putoaminen saattaa vaikuttaa koko 
kohtauksen tunnelmaan.  


Vaikka produktion harjoituksia oli yleensä kolme kertaa viikossa, ei aikaa 
kuitenkaan ollut hukattavaksi. Vähän yli kaksi kuukautta kokonaan uuden teoksen 
luomiseen ja harjoittelemiseen on loppujen lopuksi melko lyhyt aika. Aika kuluikin todella 
nopeasti teosta työstäessä, ja pian olimmekin jo Malmitalon lavalla tötteröhatut 
päässämme.  


Juhlien jälkeen -teoksen tavoitteena oli herättää katsojalle ajatuksia, mutta 
ei kuitenkaan ottaa erityisemmin kantaa. Sen työstäminen oli hauskaa ja toivoimme sen 
näkyvän myös lavalla kaikissa näytöksissä.

Kia Äikäs 

KAMARIMUSIIKKIA SIBELIUS-LUKIOSSA 

Kamarimusiikkia opetti lukuvuonna 2017–
2018 kaksi musiikinopettajaa, Juhani 
Lamminmäki ja Alma Muukka-Marjovuo. 
Mirka Arolan laululuokassa harjoiteltiin 
myös Lied-laulua. Kamarimuusikot 
ilahduttivat vanhuksia monissa 
vanhainkotikonserteissa, ja perinteinen 
Huopalahden kirkon konsertti järjestettiin 
myös. Ravintola Pianon syyskonserteista on tullut uusi perinne. Kamarimusiikkiryhmien 
ohjelmisto oli monipuolista; yksi ryhmistä erikoistui kansanmusiikkiin. Kamarimuusikkoja 
kuultiin monissa koulun tapahtumissa.


Teksti ja kuva: Alma Muukka-Marjovuo 
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KEVÄISIÄ SÄVELIÄ 
HUOPALAHDEN  
KIRKOSSA 

Tiistaina 24. huhtikuuta pidettiin 
Huopalahden kirkossa perinteinen 
Kevään kynnyksellä -konsertti, 
jossa oli mukana pääsykokeisiin 
valmistautuvia abeja ja koulumme 
muitakin opiskelijoita. 
Esiintymässä olivat Kaisa Sainio, 
Tara Valkonen, Sophia Chambon, 
Vilma Keikkonen, Ada 
Koivukangas, Ella Griinari ja Kukka Lukkarinen sekä Adan 
säestäjä Minna Koskimies ja Ellaa säestänyt Tuukka 
Vierikko (alumni).


Keväiseen arki-illan konserttiin saapui kuuntelemaan 
mukava määrä yleisöä, joka herkisteli ja ihasteli oppilaiden 
taitoja konsertin jälkeisillä pullakahveilla. Konsertti järjestettiin yhteistyössä Lions Club 
Huopalahden kanssa.


Oppilaiden monipuoliset tulkinnat eri säveltäjien teoksista pääsivät valloilleen 
Huopalahden kirkon kauniissa akustiikassa: kuultavissa oli niin meksikolaista 
kitaramusiikkia, espanjalaista Sarasatea, Ysaÿen ja Sallisen sooloviuluteoksia, 
perinteikästä Beethovenia, Bachia ja Brahmsia, kaunista Chopinia, modernia 
huilumusiikkia Fukushimalta sekä pari Kaisan ja Taran kitara-laulubiisiä. Lisäksi 
konsertissa kuultiin Taran oma sävellys ”Wounded Angel for solo cello”.


Ella Griinari 

Konsertti oli menestys kaikin 
puolin! Ihana akustiikka ja niin 
upeita esityksiä, muusikoita 
sekä ihana yleisö!! Tuntuu aina 
hyvältä, kun näkee yleisön 
hymyilevän! Ilmapiiri oli 
leppoisa ja konsertin ohjelma 
monipuolinen. Ja ilmaiset 
pullakahvit konsun jälkeen ovat 
aina plussaa. Sibisläisiä olisi 
toki voinut näkyä vähän 
enemmän yleisössä ;-D


Tara Valkonen 
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KLASSISEN LAULUN VUOSI 
Jo useamman vuoden ajan laulunopiskelijat ja kamarimuusikot ovat käyneet 
ilahduttamassa Seniorisäätiön vanhainkotien vanhuksia musiikkiesityksillään. Kuluneena 
lukuvuonna vanhainkodeissa järjestettiin joulu- ja kevätkonsertit, ja tunnelma 
molemmissa oli jälleen mukavan lämminhenkinen ja innostunut.


Klassisen laulun opiskelijat esiintyivät tammikuussa lisäksi Abien 
lähtöliedit -konsertissa koulun juhlasalissa, jossa abilaulajat 
pianisteineen esittivät lukiovuosien aikana laulamaansa 
ohjelmistoa. Konsertissa kuultiin muun muassa suomalaista ja 
pohjoismaista laulumusiikkia, antiikin aarioita, saksalaisia liedejä 
sekä musikaalilauluja.


Laulajat pianisteineen tekivät myös yhteistyössä 
ensimmäisen vuositason nykytanssiryhmän kanssa onnistuneen 
demon, jossa tanssin opiskelijoiden koreografiat yhdistyivät 
klassisen laulumusiikin sävelmiin. Tämän onnistuneen kokemuksen 
pohjalta päätimme toteuttaa yhteistyöprojektin tanssijoiden kanssa myös ensi 
lukuvuonna.


Koeviikoilla olemme pitäneet laulun ryhmätunteja eli niin sanottuja vapaamuotoisia 
matineoita. Ne ovat olleet matalan kynnyksen tilaisuuksia päästä laulamaan muiden 
edessä omaa lauluohjelmistoa ja kuulla samalla toisten opiskelijoiden esityksiä, sekä 
tutustua uuteen lauluohjelmistoon. Ryhmätunneilla opiskelijoilla on ollut mahdollista 
antaa toisilleen palautetta ja saada vastavuoroisesti myös vinkkejä ja työkaluja oman 
lauluäänensä kehittämiseen ja harjoitteluun.


Tammikuussa 2018 laulun opiskelijat pääsivät myös seuraamaan Suomen 
Kansallisoopperaan Puccinin Madame Butterflyn pääharjoitusta. Monille opiskelijoille 
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tämä oli ensimmäinen kerta oopperassa. Upea musiikki ja koskettava tarina ihastuttivat 
kaikkia mukana olleita.


Teksti ja kuva: Mirka Arola 

MUSIIKIN LUKIODIPLOMIT 
Musiikin lukiodiplomit olivat kuluneena lukuvuonna erittäin tasokkaita ja monipuolisia 
musiikkiprojekteja. Lukiodiplomityöt pitivät sisällään muun muassa suomalaista 
kansanmusiikkia 5- ja 2-rivisellä harmonikalla sekä runsaasti omaa sävellystuotantoa niin 
klassisen kuin kevyen musiikin puolelta. Konserttien ohjelmistot olivat monipuolisesti 
koottuja ja viimeisteltyjä. Kirjallisissa töissä opiskelijat olivat hienosti paneutuneet 
pohtimaan omaa musiikkisuhdettaan ja musiikillista kasvuaan projektin aikana.


Musiikin lukiodiplomin voi suorittaa kahdella eri tavalla, jotka ovat musiikkiprojekti 
tai näytesalkku lukioaikaisista töistä. Lukiodiplomin suorittaminen on osoitus erityisestä 
harrastuneisuudesta musiikissa ja musiikillisesta erityisosaamisesta. Kuluneena 
lukuvuonna lukiodiplomin suorittivat musiikkiprojektin muodossa seuraavat opiskelijat: 
Effi Anttila – Minä ja musiikki, Joel Kekkonen – FoolyVisiOn, Katariina Kujapelto – 
Musiikin lukiodiplomi, Solja Lukka – ”Tein ite en säästäny”, Adel Mekhane – Tie rauhan 
paikkaan, Linnea Sirén – ”Ikkunoita ei voi laittaa jos ei oo seinät pystyssä” sekä Tea Tuomi 
– Kansanmusiikkia 5- ja 2-rivisellä harmonikalla.


Mirka Arola 
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SINFONIAORKESTERIN 
VUOSI 
Sinfiksen vuosi alkoi perinteiseen 
tapaan uusien soittajien valinnalla. 
Uudet soittajat eivät kuitenkaan 
päässeet heti täysillä mukaan, sillä 
ryhdyimme ankarasti harjoittelemaan 
edellisvuoden kokoonpanolla 
lokakuun Saksan-matkan ohjelmaa. 
Soitimme paljon Sibeliuksen teoksia 
Suomen juhlavuoden kunniaksi, mutta 
mukana oli myös abiturientti Hanna 
Hujasen upeasti tulkitsema Larssonin klarinettikonsertto. 


Matka Ulmiin oli onnistunut ja hieno kokemus, joka 
lähensi sinfiksen soittajia ja loi ainutlaatuisen yhteishengen. 
Matkan jälkeen koulun maratonkonsertti oli uusien 
soittajien ensiesiintyminen sinfiksen riveissä. Syksyyn 
mahtui mukaan myös yhteistyö Radion sinfoniaorkesterin kanssa sekä Etelä-Korean 
suurin TV-yhtiö, joka kävi seuraamassa eräitä harjoituksiamme! YO- ja itsenäisyysjuhla 
oli arvokas lopetus sinfiksen syyskaudelle.


Keväällä toteutimme Carl Orffin upean Carmina Burana -teoksen. Orkesterissa soitti 
Sibiksen sinfiksen lisäksi myös Puolustusvoimien varusmiessoittokunta. Mukana oli 
lisäksi useita kuoroja, tärkeimpänä mainittakoon oma Kamiksemme. Kävimme 
harjoittelemassa varusmiessoittokunnan kanssa Panssariprikaatissa Parolannummella ja 
saimme kurkistuksen varusmiesten arkeen. Projekti huipentui hienoihin konsertteihin 
Espoon Tapiolasalissa sekä Turun konserttisalissa. 


Toukokuussa oli ulmilaisten vuoro tulla vierailulle luoksemme. Oli hauskaa nähdä 
heitä jälleen ja kuulla heidän 
soittoaan. He pääsivät 
tutustumaan moniin 
paikkoihin, kuten Ainolaan, 
Nuuksioon sekä tietysti 
Tervasaareen! Vielä ennen 
kesälomaa Sinfis tietysti 
esiintyy ylioppilasjuhlassa.


Tatu Kauppinen 
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SÄÄTÖÄ JA 
SOITTOA 
SAKSASSA – 
SINFIKSEN MATKA 
ULMIIN 
Niin kuin ryhmämatkoihin aina, 
kuului tähänkin matkaan paljon 
säätöä ja lisäjärjestelyitä. 
Porukkaa laskettiin 
edestakaisin moneen kertaan 
ja puuttuvia ihmisiä odoteltiin 
milloin missäkin… Ja vaikka 
pääsimme turvallisesti 
Müncheniin ajallaan, kävi ilmi, 
että bussikuskimme olikin 
odottamassa meitä Ulmin 
Humboldt-Gymnasiumilla 
(lukiolla) parin tunnin 
ajomatkan päässä, eikä 
suinkaan lentokentällä! Mutta 
hyvässä seurassa 
odotteluaikakin kului kuin 
siivillä, ja kaikki kommellukset 
paransivat yhteishenkeä ja 
tekivät matkasta entistä 
ikimuistoisemman.


Ulm on (ainakin saksalaisittain) melko pieni, mutta kaunis kaupunki, jonka läpi 
virtaa Tonava. Joka puolella vanhassa kaupungissa on söpöjä saksalaisia tyypillisiä 
ristikkotaloja, kahviloita ja pieniä siltoja, jotka johdattavat tunnelmallisille pikkukaduille. 
Kaupungin tärkein nähtävyys on upea kirkko, jonka kirkontorni komeilee maailman 
korkeimpana tuoden särmää vanhoille rakennuksille. Majoituimme kaikki isäntäperheissä 
ja pääsimme tutustumaan saksalaiseen kulttuuriin aivan läheltä.


Konserttipäivänä suuntasimme musiikkikoululle kenraaliharjoituksiin. Illan konserttia 
mainostettiin kaduilla ja musiikkikoululla ahkerasti esitteillä. Musiikkikoulu oli vanhan 
uimahallin tiloissa eli kaiku oli sen veroinen, kuulosti kyllä hyvältä! Illan konsertissa oli 
paljon yleisöä, yhteishenki meidän soittajien välillä oli upeaa ja tunnelma konsertissa 
sanoinkuvaamaton. Ei siinä kyllä voinut sen onnistuneen konsertin jälkeen muuta kuin 
hymyillä, kun aplodit raikuivat kivisalissa. Emme ole koskaan soittaneet niin hyvin, ja 
saimme älyttömästi kehuja. Myös itse Juhani Lamminmäki vaikutti erittäin tyytyväiseltä 
orkesterin sointiin.
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Seuraavana aamuna meillä oli konsertti vanhainkodilla. Se oli myös omalla 
tavallaan aivan erityinen kokemus. Vanhukset tykkäsivät kovasti ja tunnelma oli todella 
läheinen ja mukava.


Loppupäivät meillä oli mukavaa yhdessäoloa isäntäperheidemme kanssa, ja 
pääsimme tutustumaan paikallisen orkesterin soittajiin. Kävimme päiväretkellä 
Stuttgartissa, jossa tutustuimme muun muassa Mercedes Benz -museoon, 
shoppailimme ja vietimme aikaa yhdessä.


Matka oli kokonaisuudessaan upea. Siihen sisältyi 
naurua, upeita musikaalisia elämyksiä sekä 
onnistumisia ja ihanaa yhdessäoloa. Säätöä sisältyi 
kaikkiin päiviin ja kaikkiin tilanteisiin, mutta niistä 
selvittiin mahtavien opettajiemme ansiosta. Kiitos siis 
Juhani Lamminmäki, Juha Salo ja Päivi Nummela! Kiitos 
myös kaikki sinfisläiset ihanasta seurasta ja mukavista 
hetkistä! Lähtisin vaikka heti uudelleen.


Effi Anttila 
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WE ARE THE WORLD – TYTTIKSEN BELGIAN-MATKA 
Eurooppalaisen nuorten musiikkifestivaalin vuotuinen tarkoitus on rohkaista lapsia ja 
nuoria tekemään musiikkia iästä tai varallisuudesta huolimatta. Olimme valmistaneet 
16 kappaletta festivaalin kahteen eri kilpasarjaan, klassiseen ja 
vapaamuotoiseen. Odotimme kovasti ulkomaalaisten nuorten tapaamista ja muita 
festivaalikokemuksia Belgian-matkallamme 27.4–2.5.2018. 


Festivaalin starttitapahtuma ensimmäisenä iltana alkoi vauhdikkaasti, kun orkesteri 
soitti ja kuorot tulvivat katsomoon. Tunnelma oli yhtenäinen kaikkien pitäessä toistensa 
käsistä kiinni ja heiluttaessa maidensa lippuja.


Seuraavana aamuna selvisimme lauluworkshopiin asti, vaikka aamu alkoi 
painajaismaisesti: kämppämme kahvi oli kofeiinitonta! Workshopissa kuvattiin video 
muutaman muun kuoron kanssa. Lauloimme saksankielisen Oodin ilolle. Sanat eivät 
oikein olleet hallussa, koska kuoronjohtajamme ei ollut muistanut antaa meille nuotteja. 
Oli siis ilo laulaa eturivissä, sillä video julkaistiin myöhemmin festarin omalla sivulla 
kaikkien nähtäväksi... Lauloimme myös We Are The Worldin, ja katsomosta ihaillut Reijo 
Aittakumpu oli liikuttunut siitä yhteishengestä ja sielukkuudesta, 
joka muun muassa modulaatioista ja käsikoreografiasta huokui. 
Niinkin liikuttunut, että päätti pienen suostuttelun jälkeen 
tulla tanssimaan, hyppimään ja huutamaan ”LAIVA, LAIVA, 
LAIVA!” kanssamme.


Saman illan esittelykonsertti oli koskettava. Muiden maiden kuorot vetivät upeita ja 
hellyyttäviä esityksiä kauniisti ja rytmikkäästi, joskus tanssiesitystenkin 
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sisään saattelemina. Katsomossa ollut Hannu Sorsa luonnehti tyttökuoron esiintymistä 
väkeväksi ja intensiiviseksi. ”Esitys nousi pinnalle”, Hannu kommentoi seuraavana 
päivänä.


Aikainen herätys ei lannistanut aamutreeniin tallustelevia kuorolaisia. Olimme kaikki 
vielä hyvällä tuulella eilisiltaisesta keikasta ja valmiit ensimmäiseen arvosteltavaan 
kisaesitykseen. Astuimme suureen kirkkosaliin itsevarmoina, ja iloksemme huomasimme, 
että sali oli täpötäynnä ihmisiä, jotka halusivat nähdä kuoromme eilisen nappisuorituksen 
jälkeen. Tuomarit istuivat vakavina pöytänsä ääressä, kun seisoimme hiljaisuudessa. 
Alettuamme laulamaan koko sali hengitti kuoromme mukana. Tuomareidenkin kasvoille 
levisi hymy, kun he huomasivat vireen pysyvän täydellisenä koko esityksen ajan. Koko 
kirkko soi, ja upea loppusointu sai yleisön taputtamaan käsiään seisten. Emme voineet 
uskoa, että jokin keikka, ja juuri se tärkein, meni niin täydellisesti.


Kuorot kerääntyivät kirkon läheiselle koulunpihalle. Juhlimme 
kisavetojamme bilebändin soittaessa ja kaikkien tanssiessa 
yhdessä letkajenkkaa ja muita tansseja. Sieltä lähdimme 
ensimmäiseen palkintojenjakoon. Ykköspalkintoja oli kolme – 
First prize, First prize cum laude ja First prize summa cum laude –
huonoimmasta parhaimpaan. Toisia sijoja ja ”mainittu”-
palkintojakin jaettiin, tosin niihinhän meidän ei tarvinnut 
koskeakaan.
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Tyttökuoro matkalla 
voittoparaatiin. Kuva: 
Hannu Sorsa.



Sibelius-lukion vuosikertomus 2017–2018

Palkinnot jaettiin jonkin sortin ”taitoprosentin” mukaan, eli parhaan palkinnon 
saadakseen olisi täytynyt saada täydet sata prosenttia. Festivaalin vuotuiset työntekijät 
sanoivat, että se tulos on täysin mahdoton, ellei sitten saa tuomaristoa kaatumaan itkien 
polvilleen esityksen päättyessä. Huomasimme, että sitä he eivät kyllä helpolla tulisi 
tekemään. Saadessamme cum lauden heilutimme suomenlippuja raivokkaasti ja 
huusimme, koska siitäkin varten piti saada liki täydet pisteet!


Tämä tulos mahdollisti esiintymisemme palkintojenjakoillan konsertissa, johon 
pääsi vain viisi parasta koko festivaalin 86 kuorosta. Esityksen jälkeen pukuhuoneeseen 
kävellessämme saimme raikuvat aplodit ranskalaiselta kuorolta, joka oli ollut 
kuuntelemassa. Pian uupumus alkoi jo painaa, ja kämpille tultuamme kaikki olivat 
helpottuneita ja suurin osa suuntasi suoraan sänkyyn.


Vapaapäivänämme lähdimme kohti Antwerpeniä. Sää huononi kylmemmäksi 
ja tuulisemmaksi. Pyörä jopa kaatui päälleni tuulen takia. Antwerpenin päärautatieasema 
näytti aivan Harry Potter-elokuvien laiturilta 9 ¾, ja mietimme, veisikö juna meidät 
vihdoin Tylypahkaan. Shoppailimme ja söimme vohveleita. Saimme myös laulutunnin 
taitavalta oopperalaulajalta. Kuulemma samalla oopperatalolla laulaa nykyään yksi 
entisistä sibisläisistä!


Vappupäivän ”poppisarjan” kisaveto meni myös mahtavasti, ja saimme siitäkin 
cum lauden ja seisovat aplodit! Voittajafiilis sai muutaman kuorolaisen – minut mukaan 
lukien – tanssimaan tiputanssia bilebändin johdolla. Ennen vapun viettoon siirymistä 
esiinnyimme vielä kerran iltakonsertissa. Kuoron vanhimmat – ja nuoretkin – halasivat 
tunteiden valtaamina toisiaan, koska äskeinen keikka saattoi hyvinkin olla kuoron 
viimeinen sillä porukalla.


Kuoromme yhteishenki lisääntyi matkan aikana suuresti. Joinakin 
hetkinä viihdyimme toistemme seurassa niin paljon, ettemme oikein meinanneet 
keskittyä olennaiseen. Kiitos siis Reijo, Hannu ja Marjo Mela kärsivällisyydestänne ja 
hyvästä seurasta. Itselleni, ja varmasti muillekin, matka oli tärkeä ja unohtumaton. 


Pirita Pättikangas 

SEKAKUORON VUOSI 

Kun liityin bassoksi Sibiksen 
sekakuoroon lukuvuoden alussa, en 
tiennyt, mitä odottaa. Ainoa 
kuorokokemukseni oli ollut viiden 
hengen nuortenkuoro yläasteella, 
joten loikka yli kymmenkertaiseen 
ryhmään oli varsin suuri. Jos pitäisi 
kuvailla sekistä lyhyesti, mieleeni 
tulisivat kaksi sanaa: hallittu kaaos. 
Vaikka laulajia on paljon, kaikki 
toimivat yhdessä ja saavat stemmat 
toimimaan yllättävän nopeasti. 
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Sekakuorolaisia Vaasan-matkan huoltoasematauolla.
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Harjoituksissa kuoronjohtaja Reijo Aittakumpu saa kaikki 
olemaan käskystä hiljaa, ja jotenkin kappaleet pysyvät 
kasassa esitysten aikana.


Lukuvuoden lopussa lähdimme 
kolmeksi päiväksi kamarikuoron kanssa 
Vaasaan kuorofestivaalille. Reissuun 
sisältyi lukuisia esityksiä erilaisissa 
ympäristöissä, mutta tärkeintä 
matkassa oli selkeästi ryhmähengen 
nostattaminen. Esiintymisten välillä oli 
runsaasti vapaa-aikaa, ja 
merenläheinen kaupunki ensimmäisten 
kesähelteiden aikana oli täydellinen 
ympäristö röyhkeiden 
stadilaisopiskelijoiden illanvietoille.


Minulla oli itselläni tosin 
vaikeuksia päästä reissuun. Sairastuin 
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Vaasan-matkaan kuului myös 
unohtumattomia kulinaarisia elämyksiä. 
Kuva: Kaisla Ovaska.

Sekakuoro Sibis esiintymässä 
Vaasan kaupungintalossa.
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flunssaan muutama päivä ennen 
lähtöä, ja parannuin juuri ja juuri 
ehtiäkseni matkaan. En tosin pystynyt 
laulamaan ensimmäisenä päivänä, 
mutta olin täysillä mukana kahtena 
viimeisenä päivänä. Flunssa ei 
näköjään pitänyt siitä, sillä sairastuin 
uudelleen heti kotiin päästyäni. 

	 Tunnelma Vaasassa oli joka 
tapauksessa mahtava. Kaikki esitykset 
menivät hienosti, ja yhteishenki oli 
huipulla. Kummastutimme paikallisia 
eteläisillä tavoillamme, vaikkapa kun 
tanssimme erilaisia vanhojen tansseja 
torilla melodikan ja djemberummun 
säestyksellä. Saimme myös yllättävää 
seuraa Kempeleen kuorolaisista. 	 	
	 Bussimatka takaisin Helsinkiin 
päätti matkan ja samalla sekiksen 
lukuvuoden, ja olimme kaikki 
tyytyväisiä siihen, mitä olimme saaneet 
aikaiseksi sen aikana. Kaikki tulivat 
tutuimmaksi toisilleen reissulla, ja sopii 
toivoa, että ensi vuonna meno on vielä 
kaoottisempaa ja vauhdikkaampaa, 
kunhan Reijo saa pidettyä sen 
aisoissa.


Janne Sala 

MUKU JA ORFEUKSEN KATSE 

Digitaalisen tiedon tulva ja luovuusähky ovat melko tuoreita yhteiskunnallisia ilmiöitä, 
joiden moninaiset vaikutukset on havaittu myös Liisankadulla. J.P. Guilfordin 
historiallisesta tutkimusalaa kartoittaneesta puheesta on jo yli puoli vuosisataa, ja 
luovuustutkimus on hajautunut tarkastelemaan prosessia, toimijoita, tuotosta ja 
viimeisenä toiminnan moniulotteista kontekstia ja ympäristöä.


Nykyisin myös improvisointi on omaksuttu esittävistä taiteista laajemmaksi 
kulttuuriseksi piirteeksi ja toimintamalliksi ”elämän käsikirjoituksen” puuttuessa. Niinpä 
muku-tavoitteiden eletty ja koettu toteutuu joka kurssilla uudeksi ja ainutkertaiseksi, 
parhaimmillaan taiteen tapaan, monikerroksellisesti, pysäyttäen ja koskettaen.
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Sekisläisiä suviyössä. Kuva: Riikka 
Parjanen.
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Siirtymä musiikin historiasta 
2000-luvun alussa musiikki ja 
kulttuuri -nimikkeeseen 
opetussuunnitelmassamme 
heijastaa tieteen ja tiedon 
maailmassa kulttuurista ja kielellistä käännettä. Perinteiset jaottelut ovat antaneet tilaa 
uusille tutkimussuuntauksille, kuten talousmaantieteelle, evoluutiobiologialle ja 
sukupuolentutkimukselle, kun ilmiöiden monitahoisuutta on alettu paremmin ymmärtää.  
Myös uudenlaiset kysymyksenasettelut suhteessa digitalisaatioon ovat johtaneet uusiin 
avauksiin globaalin ekologian ja ekonomian määrittämässä kulttuurissa ja elämässä. 


Tunne työ -hankkeenkin myötä kansainvälisyys päivittyy opiskelijoidemme 
tulevaisuushorisonttina suomalaisten ja muunmaalaisten muusikoiden urapolkuja ja 
maailman parhaiden konserttilavojen antia seuratessamme.


Musiikin kannalta tarkasteltuna kehityskulku todistaa muun muassa siirtymää 
säveltäjäneron ja taiteilijan tarkastelusta kulttuuriseen vuorovaikutukseen ja tihenevään 
hybridisoitumiseen musiikillisen toiminnan eri alueilla.


Toiminnan ja taidekasvatuksen tavoitekuvauksena voi nähdä tarinan Orfeuksesta. 
Siinä koetellaan teoksen mittaa: teoksen synty edellyttää paneutumista toimintaan, jota 
voi lähestyä taiteellisen pyrkimyksen ja olemuksen avaamassa tilassa. Sitä määrittää 
Maurice Blanchot’n sanoin ”kokemuksen vaikeus” ja ”innoituksen hyppy”.
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Muku1-portfoliotehtävänä opiskelijoiden on pitänyt 
mallintaa musiikillisen ilmiökentän suhteita. Tässä Tara 
Valkosen näkemys vuonna 2015.
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Antropologi Mary Douglasin Puhtaus ja vaara -teoksessaan kehittelemä teoria 
tarjoaa sekin kiintoisan viitekehyksen taiteellisen toiminnalle: kulttuuriset toimintamallit ja 
artefaktit uusiutuvat tietyssä sosiaalisessa järjestelmässä rituaaliksi vakiintuneen 
muodon ja sitä rikkovan epäpuhtaan teon vuorovaikutuksessa.


Musiikin tuottamisen, kokemisen ja tutkimisen horisonttiin mahtuu monenlaisia 
”kuulokulmia”, joista toivottavasti kasvaa uudenlaisia kiteytymiä musiikin merkityksistä 
yksilön, yhteiskunnan, kulttuurin, rahan ja politiikan monissa kytkennöissä. Ne avartavat 
ja ehkä myös eheyttävät ymmärrystämme sirpaleisesta todellisuudesta, kun ajatukset 
kehkeytyvät erilaisista intresseistä ja perinteistä moninaisissa sosiaalisissa verkostoissa.  
”Liikkuvassa maailmassamme” taide voi häivyttää rajat ja pysäyttää ajan 
merkitykselliseen hetkeen.


Esimerkiksi tiedon ja historian problematiikasta käy myös koulun Carl Orffin 
Carmina Burana -esityksen yhteydessä tekemäni päivitys säveltäjää koskevissa 
tiedoissa. Olin Musiikin aika -oppikirjaa 1980-luvulla tehdessäni perehtynyt kirjallisuuteen 
ja valinnut O Fortuna -osan esimerkiksi ”primitiivisen” ostinato-rytmin ja äänellisen 
freskon moniaineksisuudesta uudemmassa musiikissa. Lähteissäni sivuutettiin tuolloin 
”sota” lyhyellä maininnalla. Nyt internetin tiedot täyttivät aukon kertoen Orffin toisteisen 

ja mahtaviin tehoihin yltävän musiikin tarjonneen myös mahtavan ääniraidan 
kansallissosialismin näyttäville performansseille.


Kansalaisuuden monipaikkainen ja -arvoinen kulttuuri haastaa toimijuuttamme, 
jotta tekisimme merkityksellisiä valintoja oppien erittelemään ja arvottamaan viihdyttävän 
taiteen ja taiteellisen viihteen ominaisuuksia erilaisissa arvo- ja viestiketjuissa: määrän ei 
kai edelleenkään voi ajatella korvaavan laatua, jonka vain omaperäinen design ja 
kehittely ideasta tuotteeksi voi taata palveluiden, ideoiden, toimintatapojen ja prosessien 
kulttuurisessa kehittelyssä.
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Työskentelyä muku 2 
-kokeesssa keväällä 
2018.
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Muku-kurssilla ei ole pulaa materiaalista. Tämä lukuvuosi on tarjonnut 
tuntityöskentelyssä ja kurssisuoritustehtävissä kiintoisia tarttumakohtia ympäröivään 
yhteiskuntaan ja keskusteluihin yleisen kulttuuria koskevien puhetapojen kehittymisen 

myötä. YLE:n tarjonnan ohessa kaupungin museot ja 
kaupunginorkesteri ovat olleet kohteinamme musiikin 
monimuotoisuutta ihmetellessämme. HAMin Pyhiä 
tiloja -näyttelyn pohjalta käytiin rehtorin kanssa 
keskustelua ”pyhästä”, ja kaupunginmuseon 
osallistavan esityksen myötä eläydyimme vuoden 
1918 tapahtumissa mukana olleiden helsinkiläisten elämään.


Dialogisuutta on kokeiltu myös kurssikokeissa tuntikeskustelujen ohessa toimivan, 
oppimista edistävän ja oikeudenmukaisen arviointikulttuurin ja -käytännön 
kehittämiseksi. Elämän ja kulttuurin suureen virtaan valmentavana, moniäänisenä 
toimintamallina se harjoittaa elämäntaitoja, joita tarvitaan meitä kaikkia koskettavassa, 
arvoja välittävässä ja muovaavassa tietotyössä.


”Konsertossa” solistinen kilvoittelu erottaa yksilön ryhmästä, mutta sen 
olemukselliset parametrit toteutuvat parhaiten suhteessa toisiin. Niin koulussa kuin 
elämässä tarvitaan rohkeutta ja viisautta, sisäisen jännitteisyyden ”kaksikätisyyttä”, jotta 
organisaation tai yhteisön aineeton pääoma saadaan kasvamaan korkoa arjen työssä.


Teksti ja kuvat: Marjut Haussila 
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HAM:issa tarjoutui tilaisuus 
rauhoittua näyttelyyn liittyvän 
ääni-installaation äärelle.
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KUVATAIDEOPETUS 
LUKUVUONNA 2017–2018 
Joulukuussa 2017 ”Kuva ja kulttuuri” -kurssin 
osallistujat maalasivat akvarelleilla ”Suomi 100 
-juhlakolikoita”. Itsenäisyysjuhlassa kolikot 
heijastettiin sinfoniaorkesterin esityksen taustalle. 
Visualisoinnin toteutti Ella Piiroinen. 
Taidehistoriakurssin opiskelijat puolestaan 
muovailivat satavuotissyntymäpäiväjuhlaan 
maljakkoja. Jokainen maljakko oli osoitettu 

jollekin suomalaiselle henkilölle tai ilmiölle.


Mediakurssin ja 
ykköskurssin uusi mutta ei 
varmaankaan ainutkertaiseksi 
jäävä vierailukohde oli Aalto-
yliopiston biotaidelaboratorio, 
jossa vierailtiin kaksi 
peräkkäistä tuntia, jotta 
bakteeriviljelmät ehtisivät 
kasvaa. Ykköskurssin 
opiskelijat tekivät 
performanssitaidetta omista 
bakteereistaan, ja 
mediakurssin oppilaat 
tulkitsivat 
bakteeriensa 
viestejä.
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Biotaide-
laboratoriossa.

Juhlakolikon toinen puoli – 
synkempi hetki historiassa, 
tekijä Veera Huppunen.

Keskeneräisiä maljakoita kuvisluokassa.
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Tänä lukuvuonna kuvataide teki yhteistyötä erityisesti tanssin kanssa. Tuloksena oli 
esimerkiksi Maratonkonsertin ”Maaginen huone” eli biologian luokkaan pystytetty 
taidenäyttely, jonka teoksien perusteella tanssijat improvisoivat.
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Kuviksen taidelaborantit.

Nykytaidekurssi pidettiin viimeistä kertaa, sillä uudessa opetussuunnitelmassa sitä ei enää ole. 
Kuvassa iloinen kokeellinen hetki nykytaidekurssilta.
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Lavastuskurssilaiset Reetta Sepponen, Olivia Kotoaro, Sade Heikka ja Ludmila Beau ja 
toisen vuositason tanssikurssilaiset toteuttivat yhdessä tanssiteoksen, joka perustuu 
kuvataideryhmän valitsemiin runoihin. Tärkeässä roolissa oli myös tanssiluokan tila johon 
teokset oli suunniteltu.
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Bilsanluokka 
ja maaginen 
kasvivalo.

Pariisista vaihto-oppilaaksi tullut Ludmila 
Beau ompelee tanssijoille meduusa-asuja. 
Hän suunnitteli audiovisualisointinsa 
Guillaume Apollinairen ”La méduse”-runoon.
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Kuvataiteen lukiodiplomin tekivät tänä vuonna abiturientit Tea Tuomi, Tuure Leppänen, 
Ruusa Vuori ja Kaisa Sainio 
sekä toisen vuositason 
opiskelija Anni Pohjola. 
Diplomien aiheista 
erityisesti pelko kiinnosti 
taiteilijoita, jotka 
hyödynsivät teoksissaan 
monipuolisesti erilaisia 
visuaalisia keinoja. 
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Lukiodiplomistit Anni, Ruusa, 
Kaisa ja Tuure juhlatunnelmissa. 
Ruusa organisoi ryhmälle pop-
up-taidenäyttelyn tyhjään 
asuntoon Eirassa.

Tuure Leppäsen tyylikäs 
kuvataiteen lukiodiplomityö 
muodostuu portfolion ja 
taiteilijakirjan 
kokonaisuudesta.
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Helsingin näyttelytarjonnasta oppilaita 
miellytti erityisesti Amos Anderssonin 
My Generation -näyttely, johon valitut 
taiteilijat olivat lukiolaisten ikätovereita. 
Kiasman näyttelyistä Korakrit 
Arunanondchain idän hengellistä 
perinnettä ja globaaleja kestävän 
kehityksen kysymyksiä pohtivat 
teokset innostivat koulumme 
opiskelijoita. Kuvataiteessa onkin 
käsitelty kestävän kehityksen 
kysymyksiä ja tehty teoksia aihepiiriin 
liittyen.

	 Tuntiopettajana koulussamme 
toimiva kuvataideopettaja Riikka 
Mäkikoskela julkaisi oppilaiden 

ympäristöaiheisia valokuvia kuvataideopettajien ammattilehti ”Styluksessa”. Riikan 
tunnilla syntyi myös traditionaalisia koulutaideteoksia. Osa opiskelijoista oli tehnyt 
ympäristötaiteen kurssin pienoisveistoksenaan käsiaiheisen veistoksen. Kädet koottiin 
omaksi teoksekseen ja luovutettiin rehtorin kansliaa ylevöittämään ja muistuttamaan 
monisatavuotisen koulutaiteen perinteen olemassaolosta.


Teksti ja kuvat: Alma Muukka-Marjovuo
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Lilli Törnuddin kuvataiteen oppikirjassa 
Kuvaanto-opetuksen metodiikkaa vuodelta 
1926 kehotetaan opettamaan erilaisia 
tunnetiloja ja toisen ihmisen erilaisuuden 
hyväksymistä muovailemalla toisen 
opiskelijan käden kuva ilmeikkäässä 
asennossa.

Vaihto-oppilas 
Ludmila 
Beaun 
lavastama 
Meduusa-
tanssiteos. 
Kuva: Leena 
Nordberg. 
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LUKUVUODEN VOITTAJIA JA MENESTYJIÄ 
Sibelius-lukion tuki ry:n vuonna 2017 järjestämään sävellyskilpailuun otti osa 
ilahduttavan moni koulun opiskelija. Olli Kortekankaan, Marjukka Riihimäen ja Hannu 
Sorsan tuomaroimassa kolmessa sarjassa pääpalkinnon saivat Helmi Antila kappaleella 
”Aikanaan”, Solja Lukka kappaleella ”Riitaraita” sekä Alfred Paavola kappaleella ”Tanhu”.


Palkintoina jaettiin kaksi 500 euron arvoista ammattisäveltäjän 
mentorointistipendiä sekä Genelec-yhtiön lahjoittamat kaiuttimet. 
Erityismaininnan ja F-Musiikin lahjakortin sävellyksistään saivat 

Sofia Chambon kappaleella ”Lokakuun mietteitä”, Miriam Ronkainen kappaleella ”Enkö 
minäkin toivoisi”, Elsa Tapani kappaleilla ”Journey” ja ”A girl like me” sekä Tara Valkonen 
kappaleella ”Someday”.


Sävellyskilpailun 
palkintojenjaon yhteydessä 8. 
joulukuuta annettiin myös Vuoden 
Sibis -palkinto, joka myönnetään 
menestyneelle Sibelius-lukion 
alumnille vuosittain. Tänä vuonna 
tunnustuksen sai säveltäjä Tuomas 
Kantelinen.
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Sävellyskilpailun 
palkintojenjako.

Lehtori Marjut Haussila haastattelee 
Vuoden Sibis Tuomas Kantelista.

https://www.sibeliuslukiontuki.com/savellyskilpailu
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Lukuvuoden 2017–2018 
menestyjiin kuuluu myös 
sellisti, abiturientti 
Leonardo Chiodo, joka 
soitti itsensä Turun 
sellokilpailun 
ensimmäiselle sijalle. 
Palkintosumma oli 6000 
euroa. Lisäksi Leonardo 
palkittiin yleisön 
suosikkina.


Musiikin ohella 
sibeliuslukiolaiset ovat 
ansioituneet kirjoittajina. Abiturientti Iiris Vartiainen voitti vuoden 2017 
Suomalaisen kirjoituskilpailun. Helsingin Suomalaisen Klubin järjestämän 
kirjoituskilpailun teemana oli ”Itsenäisyyden aika”, eli tehtävänä oli pohtia 
Suomeen ja suomalaisuuteen liittyviä 
aiheita. Kilpailuun osallistui 1119 
lukiolaista, ja sen voittajaksi valikoitui Iiris 
hienolla, kriittisellä esseellään 
”Sotakertomusten merkitys muuttuu”. 
Palkinto myönnettiin Kalevalan päivänä. 
Iiris sai 1000 euroa, diplomin sekä Otavan 
kirjalahjoja. Voittoessee julkaistiin Suomen 
Kuvalehden numerossa 15/2018.


Niin ikään huikeaan saavutukseen ylti abiturientti 
Nelia Naumanen, joka sai äidinkielen ja 
kirjallisuuden ylioppilaskokeen kaikista osioista 
täydet pisteet. Tällaiseen virheettömään 
suoritukseen kykenee lukuisista taitavistakin 
kirjoittajista vuosittain vain muutama.

		 Onnea sibeliuslukiolaisille upeista 
saavutuksista!


Silvia Hosseini
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Leonardo Chiodo. 
Kuva: Seilo Ristimäki 
(Yle).

Iiris 
Vartiainen.

Nelia Naumanen.
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ESSEE ULTIMUS 
Neljäs opiskeluvuoteni Sibelius-lukiossa lähenee loppuaan. Itse asiassa se on jo 
käytännössä ylioppilasjuhlia vaille ohi. Katsellessani kuluneita vuosia nyt taaksepäin 
tunnen olevani valmistuvana ylioppilaana melko etuoikeutettu, sillä todennäköisesti vain 
harvat ikäiseni nuoret ovat saaneet viettää elämästään näin montaa muistorikasta ja 
äärimmäisen opettavaa vuotta paikassa, jota en itse ole oikeastaan koskaan osannut 
ajatella vain lukiona, vaan pikemminkin lähes perheen kaltaisena yhteisönä. Sen 
jäsenten, niin oppilaiden, opettajien kuin myös muun henkilökunnan tukeen olen voinut 
aina luottaa, kaikkein ylitsepääsemättömimmiltäkin tuntuneissa tilanteissa.


On vaikeaa kirjoittaa kliseettömältä kuulostavaa tekstiä koulusta, jolla on 
vuosikausia pitkät perinteet niin korkeatasoisen perusaineiden kuin musiikin ja tanssikin 
opetuksessa ja jonka oppilaat ovat epäilemättä vuosikurssi toisensa jälkeen sanoneet 
Sibiksestä lähes kaiken sanomisen arvoisen. Mutta mietittyäni mitä juuri minä haluaisin 
ilmaista Sibiksestä (ainakin toistaiseksi) viimeisessä asiatekstissäni, on kunnioitus sitä 
myötätuntoa kohtaan, jota ihminen saa tässä koulussa osakseen. Sillä vain ilman 
ainaista epäonnistumisen pelkoa ja kannustettuna oppilaat voivat kehittyä juuri niissä 
asioissa, mitä he itse rakastavat, ja lopulta kasvaa sellaisiksi ihmisiksi, jollaisina he 
haluavat itsensä nähdä.


Aikuiseksi varttuessaan ihminen oppii, ettei vain hänen itsensä vuoksi eletty elämä 
ole lopulta kovin antoisaa. Sibiksessä opiskelun lomassa kokemani yhteisöllisyyden 
tunne on auttanut minua ymmärtämään, miten oman egonsa unohtamalla ja yhteisiin 
päämääriin tähtäämällä ja niiden eteen työskentelemällä pääsee nauttimaan 
tunteentäyteisistä hetkistä ja muistoista, joita itse en ainakaan vaihtaisi mihinkään. En 
myöskään ihmisiä, joihin olen saanut koulun vaikutuksessa tutustua, joilta olen oppinut 
verrattoman paljon itsestäni, arvoistani ja peloistani, joista olen saanut elinikäisiä ystäviä, 
ja joiden ansiosta koen pitkäjänteisen masennuksenikin jäljiltä arkeni jälleen 
mielekkääksi.


Haluaisin tässä tekstissä 
kiittää lukuisia yksittäisiä 
henkilöitä ja heidän valtavaa 
henkilökohtaista panostaan 
rohkaista juuri minua lukiourallani, 
mutten kuitenkaan aio niin tehdä, 
sillä teitä on niin kovin monta. 
Kiitän kuitenkin kaikkia teitä, jotka 
koette kiitokseni ansainneenne 
näistä minulle äärimmäisen 
merkittävistä vuosista ja siitä, että 
sain olla kanssanne täysin oma 
itseni ilman häpeän 
häivähdystäkään.


Eero Naakka 
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LEHTORI KATRI HALKKA 
SIBELIUS-LUKIOSSA 
OPETTAJANA 1980–2018  

 

Katri hakeutui opiskelemaan monien 
kiinnostavien vaihtoehtojen joukosta 
matemaattis-luonnontieteellisiä aineita 
Helsingin yliopistoon pääaineenaan 
fysiikka. Urasuunnitelmat olivat avoimena 
pitkään. Opintojen loppuvaiheessa 
Sibelius-lukiosta avautunut kolmen viikon 
sijaisuus muodostui vuosikymmeniä 
kestäväksi uraksi. Rehtori Laine palkkasi 
aluksi Katrin tuntiopettajaksi ja 
ryhmänohjaajaksi, sittemmin avautui 
lehtoraatti, rehtoria avustavan opettajan 
tehtävät sekä erilaiset opetussuunnitelma- 
ja kehittämishankkeet.


Fysiikan, matematiikan ja kemian 
opetuksen lisäksi Katri aloitti Sibelius-
lukion viemisen kohti digitalisaatiota 
opettamalla tietotekniikkaa muutamille 
opiskelijasukupolville sen aikaisin resurssein ja välinein. Nuori opettaja koki, että hänen 
ammattitaitoonsa luotettiin. Luottamus sitoutti. Työtä tehtiin innolla yötä myöten niin 
kotona kuin Kruununhaassa. Katri kiintyi opiskelijoihin ja mielenkiintoisiin työtovereihin. 

Hän nautti 
musiikkia ja 
tanssia 
pullistelevasta 
koulusta, 
seurasi 
aktiivisesti 
opiskelijoiden 
esityksiä sekä 
iloitsi 
kollegoidensa 
moninaisista 
taidoista.
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Sittemmin tanssin ja musiikin harrastus ovat siirtyneet Katrin perheessä jo 
kolmannelle sukupolvelle.


Teiniliitossa alkanut, osin jo lapsuudenkodin perua oleva innostus yhteisten 
asioiden hoitamiseen jatkui koko työuran ajan. Katri on hoitanut virkatyönsä ohessa 
monia alansa keskeisiä luottamustehtäviä, toiminut pedagogisissa ammattijärjestöissä 
johtotähtenään aineopettajuuden ja erityisesti edustamiensa oppiaineiden merkityksen 
esille tuominen koulutuspoliittisessa päätöksenteossa sekä kaikessa yhteiskunnallisessa 
ajattelussa. Lisäksi hänen osaamistaan on tarvittu muun muassa Opetushallituksen 
erikoistutkijan tehtävissä, erilaisissa oppikirjahankkeissa, lukion kehittämistyöryhmissä, 
Luma-hankkeissa, yliopistoyhteistyössä, matemaattis-luonnontieteellisten aineiden 
tutkijakoulussa sekä CERN-yhteistyössä.


Oppituntinsa Katri valmisteli viimeiseen tuntiin saakka siten, että 
jokaiselle ryhmälle ja siihen kuuluvalle yksilölle mahdollistuivat sopivat 
tehtävät ja yksilöllinen eteneminen. Opetusta ja suoritusmahdollisuuksia 
järjestyi silloin, kun opiskelijoilla oli muiden kiireidensä lomassa aikaa. 
Joustoa löytyi. Fysiikan opetusvälineistön kehittämiseen Katri 
halusi enemmän resursseja, muuta niistä oli tingittävä. Ilman 
ajanmukaisia kokeelliseen oppimiseen tarvittavia välineitä opiskelijat 
ovat muihin lukioihin verrattuna eriarvoisessa asemassa.

	 Erityispedagogiikan opinnot tukivat opetuksen yksilöllistämistä. 
Ryhmänohjaus ja aineenopettajan tarjoama opinto-ohjaus olivat Katrin 
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pedagogisessa ajattelussa läheisiä. Katri kertoo aina nauttineensa opettamisesta ja 
opiskelijoiden ohjaamisesta Sibelius-lukiossa, vaikka työteliäitä päiviäkin on ollut: ”Tämä 
on ollut minun työni.”


Välillä työhönsä kunnianhimoisesti suhtautuvaa opettajaa toki harmitti 
opiskelijoiden kiire ja keskittymättömyys perusaineiden opiskelemiseen. Tämä oli 
hyväksyttävä osana koulun erityistehtävän mukaista 
luonnetta. Katri ymmärsi, että jossain ja joskus 
opiskelijoiden on levättäväkin. Eräs entinen Katrin opiskelija 
muistelee muuatta fysiikan oppituntia jo aikaa ennen 
”kasipalkkia”: ”Lukion kakkosluokan fysiikan tunti. Istun 
pulpetissa, joka on aivan nokikkain Katrin pöydän kanssa. 
Nukuttaa. Nukuttaa todella paljon. Suljen silmät… ja nukun. 
Ihanaa. Herään tunnin lopussa. Katri ei kommentoi, 
hymyilee vähän silmät viirussa.”


 Katrin opiskelijat muistavat hänet opiskelijoista ja 
opettamistaan aineista välittävänä opettajana. ”Meille entisille oppilaille nousi 
ensimmäisenä mieleen Katrin innostava ja kannustava opetustyyli. Hän luotti usein 
osaamiseemme enemmän kuin me itse, eikä tuntunut hyväksyvän ajatusta, ettemme 
osaisi, jos vain jaksaisimme ja yrittäisimme ajatella. Tästä, sekä Katrin lämpimän 
sarkastisesta tyylistä, kertoo tapa vastata oppilaiden usein hätiköityihin kysymyksiin: 
’Ota silmä käteen ja katso’, minkä seurauksena ratkaisun löysikin itse. Katri auttoi meitä 
näkemään matematiikan tärkeyden niin yhteiskunnan kuin omien tulevien polkujemmekin 
kannalta ja kannusti erityisesti tyttöjä 
matemaattisille aloille. Hän puhui usein 
siitä, miten tärkeää on, ettei sulje 
itseltään ovia valitsemalla pois vaikeita 
asioita, kuten matematiikan opiskelua. 
Katrin ironisen huumorin ja 
kannustavan opetuksen vuoksi 
matematiikan tunnit, vaikkakin 
saattoivat välillä tuntua vaikeilta, eivät 
koskaan olleet tylsiä. Siitä pitivät 
huolen myös aika ajoin kalvoille 
ilmestyneet Katrin tyttären piirtämät 
hevoset.”


Työyhteisössä Katri ei tavoitellut 
omaa etuaan vaan yritti toimia 
kokonaisuuden hyväksi. Kulloisenkin 
esimiehen työtä hän pyrki tukemaan 
tekemällä oman työnsä niin hyvin kuin 
taisi. Luonnollisesti väärinkäsityksiäkin 
työn tiimellyksessä saattoi syntyä. 
Katrin asiakeskeiset puheenvuorot 
olivat luonnontieteelliseen tarkkuuteen 
perustuvia ja harkittuja, ja niistä oli 
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sokerikuorrutus poissa. Työpaikalla hoidettiin työasioita, eikä puuroja ja vellejä sotkettu. 
Vieraanvaraisena ja taitavana emäntänä Katri tarjoilee sokerikuorrutuksia ja puuroja 
toisaalla.


Katri tarttuu työhön kuin työhön. Yöllisen, sakean lumipyryn tukittua tien koulun 
pihalle ensimmäisenä pihaan pyrkinyt Katri tarttui lapioon ja raivasi tietä seuraaville 
tulijoille. Vasta sitten oli Palmiaan soiton aika. Katri antoi apuaan sitä tarvitseville, 
kannusti uusia työntekijöitä rohkeasti osallistumaan ja kokeilemaan – aivan kuten hänen 
itsekin annettiin aikoinaan tulla osaksi yhteisöä. Pitkäaikainen kollega kuvaa Katria 
seuraavin adjektiivein: ”Legendaarinen, osa Sibelius-lukion historiaa, elämää, henkeä, 
työtoveri, mutta ystävä myös työn ulkopuolella, vanhan koulukunnan kestokollega, 
nähnyt koulumme monesta suunnasta: opettajana, luokanvalvojana, rehtoria avustavana 
opettajana, kehittäjänä, opetushallituksen virkamiehenä.”


Nyt on sitten Karin vuoro jättää Sibis-laiva ja astua uusiin laivoihin. On aika tulla, 
olla ja tehdä työnsä niin, ettei katumista ole. Ja sitten lähteä tyylikkäästi juhlista ajoissa 
ennen valomerkkiä. Buenos risteilyjä, Katri!


Matti Koistinen 

AIJA JORASMAA SIBELIUS-LUKION LIIKUNNAN JA 
TERVEYSTIEDON OPETTAJANA 1992–2018 
Kohtauksia onnesta		 Love Supreme	 Shiima	 Kanto	 	 Missä minä?       
BachCirkus 	 	 Juhlat 		 Sibeliuksen tyttäret	 	  Down in the Valley            
Fragile 	 Kevätuhri104 

Ruokatunnilla astun tanssiluokkaan, tunti-
merkinnät Wilmaan jäävät merkitsemättä ja 
sähköposti lukematta. Valitsen tämän esityksen 
katsomisen, vaikka pääni on täynnä muistettavia, 
tekemättömiä, järjesteltäviä ja hoidettavia asioita. 
Vielä ovella kerron seuraavan päivän liikunta-
tunnin ohjelman kolmelle opiskelijalle ja samalla 
nostan lattialle pudonneet tulostuspaperit 
pöydälle. Astun luokkaan ja huokaisen, hengitän 
syvään.


	 Tunnelma on tiivis. Liike tulee lähelle ja 
lähes vyöryy päälle. Näen, että tanssija keskittyy 
vain tähän hetkeen, ja pikkuhiljaa alkaa oma 
kehonikin asettua tähän tilanteeseen, muihin 
katsojiin, liikkeeseen, äänimaisemaan ja 
auringonpaisteeseen, joka sädekaihtimien lävitse 
puskee lavalle. En voi ihailla kaukaa tai kauhistua 
etäisesti, olen tässä hetkessä mukana. 
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Tanssija tutkii omaa luista rakennettaan, ja huomaan kasvojeni 
vääntyvän outoon asentoon. Menen kananlihalle ja tekisi mieli huutaa. 
Siinä vain on jotain, mitä en osaa selittää. Siirryn toiseen ajattelemisen 
tapaan ja tunnen, että tätä kieltä ymmärrän. Istun katsomossa ja istuinluuni 
ovat tiukasti penkissä kiinni. Minä katson, ja lavalla tapahtuu liike, minä 
pysyn paikallani, mutta sisälläni liikkuu – liikutun.


Riders on the storm        	 Tätä tietä sanoo yksi, minä lupaan sanoo toinen	  
	 Cafe Wha?	 Joulupotpuri	 	 Hilkka P. Goes Metsä	  
Seitsemän kuolemansyntiä		 Ykkösten duetot 	 Liisa Ihmemaassa 	  
	 Rakkauslauluja	 Tanssin lukiodiplomit       	 Metallimiehet vs. MeTallimiehet       
         

Rehtoreiden kuvat tuijottavat taustalla ja valot häikäisevät hieman kasvojani. Katson 
tanssijaa ja katson muusikkoa, katson mustaa tanssimattoa, puista kattoa, nuotti-

telineitä, johtoja ja flyygeliä. Tanssijalla on 
punainen asu: minullakin oli kerran punainen 
mekko, ja muistan, miten sen helma pyöri 
kauniisti. Se tuntui taianomaiselta, se 
pyöriminen, helma ja musiikki. Pyörin ja 
pyörin, kunnes leijuin: leijuin toisessa 
maailmassa. Tanssija lähtee liikkeelle, ja 
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muusikko alkaa seurata hänen liikkeitään. Kehoni rentoutuu ja hengitän: hengitän heidän 
kanssaan samaan tahtiin. Yhdessä luomme tämän hetken, tämän kokemuksen. Musiikki 
loppuu ja tanssija pysähtyy. Yleisö poistuu salista, minä haluan vain olla hiljaa, olla 
itsekseni, sulkea silmäni ja hyräillä.


Sometimes it snows in April 

 	En soisi sen päättyvän 

Aija Jorasmaa on toiminut Sibelius-lukion liikunnan ja terveystiedon opettajana 
vuodesta 1992 lähtien. Aija on käynyt katsomassa lähes kaikki Sibelius-lukion 

tanssilinjan esitykset 25 vuoden aikana.  
Kiitos Aija Sinulle kiinnostuksesta tanssitaidetta kohtaan; kiitos innostuksesta, 
läsnäolosta, joustavuudesta, rohkaisusta, kukista ja kuohuviinistä. Ja ennen 

kaikkea kiitos siitä energiasta, jonka olet omalla liikkeelläsi kouluumme tuonut. 

Aija Jorasmaan katsojakokemuksia paperille muotoili


Leena Nordberg 
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KALENTERISTA 
POIMITTUA 

1. jakso 10.8.–29.9.2017 

10.8. Koulu alkoi

11.8. Tervetuliaiskonsertti, 
vesisota Tervasaaressa

14.8. Mehukestit etupihalla

22.8. 1. vuositason 
vanhempainilta

24.8. Ykkösten retki 
Mustasaareen

1.9. Tanssipolku

11.9.–2.10. Ylioppilaskirjoitukset


2. jakso 2.10.–28.11.2017 

3.10. Ykkösten ilta -konsertti

5.10. Kamarimuusikkojen lounaskonsertti 
ravintola Pianossa 
Tanssijat Tukholmassa viikolla 41 
Syysloma viikolla 42  
24.10. Sinfiksen lähtökonsertti  
25.10. 2–4. vuositason vanhempainilta


10.11. Maratonkonsertti  
13.11. Glorian bändimaraton

17.11. Kolmen musiikkilukion kuorojen  
Suomi 100 -yhteiskonsertti

CERN:in-matka viikolla 47 
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Abiturientteja tervetuliaiskonsertissa.

Blowin’ Jazz 
-kokoonpano esitti 
Pharrel Williamsin 
Happy-kappaleen 
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Nea Knapp.
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3. jakso 29.11.2017–5.2.2018  
 
5.12. Itsenäisyys- ja ylioppilasjuhla 
8.12. Vuoden Sibis -juhla ja 

sävellyskilpailun palkintojenjako

Joulupotpurikiertue viikolla 50 
12.12. Seniorisäätiön konsertti 
15.12. Sibelius-lukion Suomi 100 -kirjan 
julkaisu

18.12. Joulupotpurikonsertti 
Kulttuuritalolla

22.12. Joulujuhla ja joulukirkko

23.12–7.1. Joululoma

17.1. Avoimet ovet 
18.1. Abien lähtöliedit

19.1. Tieteiden yö; Tanssin 
lukiodiplominäytös Malmitalolla

23. ja 25.1. Musiikin 
lukiodiplominäytökset


4. jakso 6.2.–9.4.2018 

12.2.–26.3. Ylioppilaskirjoitukset

Talviloma viikolla 8 
15.2. Penkkarit

16.2. Vanhojen tanssit
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Vanhoja tanssittiin koulun juhlasalissa 
perinteiseen tapaan ennen talvilomaa.  
Kuva: Johanna Kajanus.

Kamarikuoro 
Mustasaaren kirkossa 
Vaasassa keväällä 
2018.
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5. jakso 10.4.–2.6.2018 

11.4. Tanssi- ja musiikkiduetot

17.4. Carmina Burana Tapiolasalissa ja 

Turun konserttisalissa 18.4.

19.–20.4. Juhlien jälkeen Malmitalolla

22.4. Tyttökuoro Pyhän Laurin kirkossa

24.4. Tyttökuoron konsertti; Konsertti

Huopalahden kirkossa

25.4. Lukiodiplomikonsertit; Abikonsertti 
Huopalahden kirkossa

27.4. Kansainvälinen tanssin päivän juhla; 

Kamarikuoro Veteraanipäivän juhlassa


27.4.–2.5. Tyttökuoro Belgiassa

3.5–6.5. Ulmin Humboldt-Gymnasiumin 
Sinfonietta vierailulla ja konsertoimassa

4.5. Sekakuoron konsertti

6.5. Kamarikuoron konsertti

Kamarikuoro ja sekakuoro Vaasassa 
viikolla 19 
Tanssilinjan pääsykokeet viikolla 19 
11.5. Kirpputori juhlasalissa

Musiikin pääsykokeet viikolla 20 
17.5. Jazzkonsertti juhlasalissa

18.5. Tulevaisuuspäivä

23.5. Pihasoitto

28.5. Espan lavan bändikonsertti 
30.5. Kitaristien ja pop-jazz-laulajien 
konsetti Milk and Honey

1.6. Kevätjuhla

2.6. Lakkiaiset yliopiston juhlasalissa  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OPISKELIJAT 2017–2018


14 A, RO Päivi Mattila 

Alanko Topi 
Arjas Aukusti, yo 2017	 	 

Chiodo Leonardo 
Chydenius Ronja, yo 2017  
Hailu Veronika, yo 2017		
Hakomäki Inka	  

Helo Eemeli 
Hujanen Hanna, yo 2017  
Jacob Stella, yo 2017	  

Johansson Patrik 
Kairamo Ilmari, yo 2017

Kajaus Susanna, yo 2017

Kalnitski Keiti, yo 2017

Kauppinen Emmi, yo 2017	  

Koistinen Lotta	 

Kotro Elmo	 	 	  

Kuusisto Tari

Lundell Kaarina, yo 2017	
Luoto Emmi	  

Naakka Eero

Niskanen Ella, yo 2017	  

Näsänen Heli	  

Orava Liisa, yo 2017

Pessala Tommi

Pietilä Onni, yo 2017

Raitio Tuuli, yo 2017	  


Rousi Aaro

Rantala Sofia, yo 2017

Saarinen Jemina, yo 2017

Sairinen Anna, yo 2017

Seppälä Tuuli, yo 2017

Stefaniak Patrycja, yo 2017

Stenbäck Carolina, yo 2017	  

Sundström Petra	  

Sunell Daniel	  

Tamminen Viivi

Tuominen Ilari, yo 2017	 

Ushakova Maria

Viksten Anna-Maria, yo 2017

Ylä-Jarkko Santeri, yo 2017

Virlander Emilia


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

Saarikangas Linnea

Salo Aletta

Tiirikka Julianna

Vuori Ruusa

Williams Anna


15B, RO Silvia Hosseini 

Alvas Aino

Erkkilä Uni

Feldt Markus

Garam Thea

Hadzajlic Aida

Hedman Roni

Heikkola Emma

Hero Ilmari

Hietala Frank

Huttunen Julia
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Imponen Anniliina

Karvonen Aino

Kekkonen Joel

Korhonen Viivi

Kotkajärvi Kalle

Kyllönen Sabina

Lampela Nea

Lampinen Silja, yo 2017

Leppänen Tuure

Liljanto Juliaana

Liski Silja

Louhelainen Jenni

Loven Wilma

Mekhane Adel

Nurmela Annika

Ohtonen Lotta

Ollinen Vesteri

Poutiainen Ville

Puurula Roope

Reichler, Sanna, yo 2017

Ripatti Emilia

Rosenström Molly, yo 2017

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

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

Lehtinen Eemil

Lukkarinen Kukka

Mali Oona

Manner Akseli

Nisula Sanni

Oittila Ella

Ojala Mirella

Puska Riikka

Raijas Emma

Rinta-Kahila Joska

Ruuska Anni
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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

Högsten Johan

Karsikas Linnea

Kolehmainen Klaara

Kotoaro Olivia

Kyrönseppä Ainu


Laubert Arina

Laurén Katariina

Mansnérus Isabella

Mikkola Anne

Niemi Helmi

Nissinen Iiris

Nurmela Siiri

Peltola Ilona

Porkka Anne

Puustinen Iiris

Rose Melanie

Rudy Pellicier Rosa

Silvennoinen Minni

Skibjuk Anna 
Äikäs Kia


16B, RO Jami Koponen 

Aalto-Setälä Iiris

Angelov Viktorio

Asamo Maria

Berninger Sammy

Björkqvist Niklas

Collins Ross

Eerola Ella

Erkinheimo Eemeli
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Tanssilinjalaisia 
harjoittelemassa tanssin 
päivän juhlan esitystä. Kuva: 
Johanna Kajanus.
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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

Viro Jenna


16C, RO Alma Muukka- 
Marjovuo 

Antila Helmi

Huotari Roni

Jaakkola Iines

Juvonen Miko

Jämsä Aliisa


Kaarna Justiina

Katris Katarina

Kavén Iiris

Keskinen Lasse

Korkiakoski Veera

Kronman Henrik

Kunnola Hilda

Kuosa Anni

Laine Ebba

Laine Valentiina

Li Wen Jie

Majander Pyry

Mielonen Jon

Moradzadeh Jasmin

Mustonen Nita

Mäkinen Ilona

Mäkinen Ronja

Pantea Elisa

Peiponen Kaisla

Pohjola Anni

Sekkouri May

Suominen Heta

Tervo Jenni-Tuulia

Toppila Laura

Uuksulainen Jussi

Uusi-Simola Maaria

Veloso Rosemarie

Vänttinen Sini-Maaria

Wistbacka Anu


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

Kemppainen Maria

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

Nwosu ikenna

Paatelma Minea

Peltola Emmi

Petruskina Alina

Piiroinen Ella

Ricci Rebecca

Rytövuori Sini

Savolainen Heidi

Sorjonen Severi

Suhonen Eevi

Suni Venla

Svacinová Linda

Turtiainen Alisa

Wunsch Nea
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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 Nina Maria

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

Taskinen MAria

Teppo Elviira

Tiili Erkki

von Reiche My

Voutilainen Ilona

Vuorinen Robin

Vänskä Rea

Wallasvaara Aaron

Westerberg Sampo


17A, RO Johanna Kajanus 

Havimäki Linnea

Hurme Heta	  

Härmä Aliina	  

Janatuinen Yasmin	  

Kannas Aino	  

Kottonen Peppi

Lammi Jenna	  

Lehtorinne Nelli	 

Lehvilä Marika	  

Leppilampi Amanda

Lie Emma


Lindberg Sara	 

Metsä Oona	  

Mäki-Luopa Laura

Nahkuri Emma	  

Nyström Isabella	 

Pelttari Lia	  

Puolakka Ronja	 

Saarikangas Silja

Suutarla Lotta

Säilynoja Rosa

Tapani Linda

Tervo Aida

Terävä Siiri

Vesama Inka

Virtanen Elli

Yli-Piipari Roosa


17B, RO Outi Raiskinmäki 

Beau Ludmila

Brick Daniela	 

Huppunen Veera

Hämäri Merette

Härmä Meeri	  

Ikonen Panu	  

Ilonen Lotta

Jalkanen Jenny

Johansson Petra

Joutsenvirta Onni

Kecskeméti Kira


Kemppainen Ronja

Kerminen Juho

Korkman Lisa	 

Ladvelin Patrik

Lahti Silva

Larimo Sadelilja

Lindh Aleksanteri

Miettunen Wiljami

Niemi Julia

Oikarinen Anna

Ovaska Kaisla

Peura Noemi	 

Rajamäki Antreas

Ronkainen Saga-Maaria

Takkunen Eveliina

Talvioja Matias

Taskinen Joni	  

Tilli Alisa

Vaara Alisa

Vahteristo Ella

Vikman Jennika

Yrjänä Eetu


17C, RO Mirka Arola 

Ahonen Susanna

Chambon Sophia

Gustafsson Anna

Hartikainen Enni

Heikkinen Mea
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Musiikkiesitys ympäristöpäivässä.
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Keikkonen Vilma

Knapp Nea

Koskin Ilja

Kosonen Ida

Laakso Anniina

Lamminmäki Anna

Manssila Jemina

Marchesani Anna

Mäkelä Milo

Nousiainen Unna

Odrischinsky Frida

Parjanen Riikka

Plit Henriette

Pruuki Helmi	 

Pättikangas Pirita

Rantala Otto	 

Raukola Venla

Raula Aino

Roozeman Rebecca

Ruokonen Mark

Råmark Casper

Saavalainen Venla

Sala Janne

Simovaara Sara

Tapani Elsa

Virtanen Veera

Vuokko Nelli	 

Vuorinen Joonatan


17D, RO Marjo Mela 

Alkaya Suna	 

Artto Julius

Beckley Amanda

Gustafsson Darja

Hakola Venla

Hannonen Anna

Karimaa Kiira

Karlstedt Rosa

Koivukangas Ada

Kortelainen Sara

Kukkonen Laura

Kuloniemi Mooses

Laitinen Kerttu

Leimio Aino

Okuogume Sanni

Priha Aino

Rahkonen Nyyti

Railo Matilda

Sainio Sohvi

Salopino Sofiia

Satosuo Enni	 

Sieppala Pippa

Suvikorpi Senja

Svacinová Julie

Talosela Sonja

Tapola Tuomas


Tikka Tatu

Uutela Aino	 

Vartiainen Roni

Vaskivuori Tyko

Wahlroos Georg


17 E, RO Susanna Suonperä 

Aalto Iivari

Aalto Jasu

Aalto Jonna

Aarnio Emil

Bukovski Emilia

Ekman Melissa

Eskelin Aurora

Foudila Valtteri

Haapala Elia

Hirvonen Lea

Hyytinen Pinja

Juuvinmaa Verner

Kobylko Julia

Kontio Liisi

Koskela Priya

Kupiainen Matti

Kykkänen Noomi

Lagerstedt Noel

Lindfors Milla

Oikari Atte

Olkkonen Paula

Pietiläinen Eero

Rantala Saara

Saarnio Lyydia

Salervo Eero-Pekka

Sandås Pi

Swanström Ester

Taurinen Jennika

Torppa Kuisma

Tuura Okko

Velikainen Saara

von Konow Miro

Väisänen Peppi

Wainio Juho

Westerberg Vilja
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Taku-tunnilla Terviksessä. Kuva: 
Johanna Kajanus.



Sibelius-lukion vuosikertomuksen 2017–2018 toimitti ja taittoi Silvia Hosseini. Valokuvat Hosseinin, ellei 
kuvan tai tekstin yhteydessä toisin mainita. Kiitos kaikille vuosikertomuksen tekoon osallistuneille!

”Aikuiseksi varttuessaan ihminen oppii, ettei vain 
hänen itsensä vuoksi eletty elämä ole lopulta 
kovin antoisaa. Sibiksessä opiskelun lomassa 
kokemani yhteisöllisyyden tunne on auttanut 

minua ymmärtämään, miten oman egonsa 
unohtamalla ja yhteisiin päämääriin tähtäämällä 

ja niiden eteen työskentelemällä pääsee 
nauttimaan tunteentäyteisistä hetkistä ja 
muistoista, joita itse en ainakaan vaihtaisi 

mihinkään.”


