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Rehtorin tervehdys 

Arjen harmaus – on viimeisten viikkojen etäilyn myötä muuttunut kaivatuksi ja 

toivotuksi väririkkaaksi sosiaalisten suhteiden, yhteisöllisyyden ja ihmisyyden 

ilojuhlaksi. Kysyimme jokin aika sitten koulumme opiskelijoilta kokemuksia 

etäopiskelusta. Lukuisat olivat ne vastaukset, joissa toivottiin paluuta kouluun ja 

arkeen. Ettekä te, arvoisat opiskelijat, ole olleet toiveenne kanssa yksin. Viikko sitten 

Yleisradio julkaisi tulokset tutkimuksesta, jossa kysyttiin suomalaisilta, mikä meille 

on tärkeää, mistä haaveilemme ja kuinka tyytyväisiä me olemme omaan 

elämäämme. Vastaustemme mukaan ainekset onneen ovat yksinkertaiset: terveys, 

tasainen elämä ja itsensä hyväksyminen. Tutkimus tehtiin kahdessa osassa ja 

tutkimuksessa ei huomattu oleellisia eroja ennen ja jälkeen epidemian puhkeamisen 

annetuissa vastauksissa. 

Olemme eläneet aikoja, jolloin moni meistä on huomannut pystyvänsä paljon 

enempään kuin mitä olisi kuvitellut. Entä miten on käynyt Sibiksen luovuuden näinä 

etäilyn aikoina? Luulen luovuuden olevan kuin karhukainen, tiedättehän, tuo 

maailman sitkein olento, joka on söpö ja tuo mieleen lähinnä viinikuminallen ja 

pölypussin risteytyksen. Samalla karhukaismaisella sitkeydellä Sibiksen yhteisön 

luovuus rakentui uudeksi ja uudenlaiseen ympäristöön. Esimerkiksi annan muutamia 

hetkiä ja kuvia siitä; opettaja jakamassa kuvataiteen materiaalipaketteja koulun 

pihalla, kymmeniä valmistuvia ylioppilaita tekemässä musiikkia ja tanssia yhdessä 

verkossa. Tai viikko sitten ensi-iltansa saanut Kalman orkesteri 2020, upea 

tanssijoiden balettiproduktion verkkototeutus. Tai koulumme opiskelijakunnan 

hallitus, joka aktiivisesti ja ilman kehotuksia on avannut sosiaalisen median väylät 

yhdessä elämiselle ja jakamiselle. Te arvoisat opettajat ja opiskelijat olette tehneet 

arvokasta työtä. Luovuus muuntuu ja saa karhukaismaisia muotoja ja piirteitä; 

söpöjä ja outoja. 

Meidän kaikkien yhteydet toisiimme ovat etäilyn myötä muuntuneet. Keskustelut 

etänä onnistuvat, mutta niistä jää puuttumaan jotain; läsnäolon moninaisuus. Näin 

rehtorin näkökulmasta puuttuu myös yksi tärkeä asia, opettajainhuoneen lempeä 

kahvintuoksi. Kun kysyimme teiltä Sibiksen omassa kyselyssämme, miten erityisesti 

olette kiinnittänyt huomiota hyvinvointiinne etäilyn aikana, vastaajista liki 60 % oli 

erityisesti pitänyt yhteyttä ystäviin. Ystävät ja tämä Sibiksen yhteisö on sitä, mikä 

kannattelee vaikeinakin hetkinä. Toinen puoli on, että osalle meistä, etäily on 
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vaativampaa ja uuvuttavampaa kuin lähiopetus. Toivottavasti olemme pystyneet 

ylläpitämään kuitenkin sellaista turvallisuuden tunnetta, että kaikesta huolimatta 

asiat järjestyvät ja yhdessä selvitetään ongelmat. 

Alussa mainitsin kolme asiaa, jotka suomalaisille ovat onnen aineksia. Niistä 

nostaisin tässä esiin viimeisen: Itsensä hyväksyminen. Pohja itsensä hyväksymiselle 

on tunne turvallisuudesta. Viime aikoina on mietitty terveyttä ja turvallisuutta. Hyvä 

olisi myös puhua turvallisuuden tunteesta, koska se on jotain joka syntyy niistä 

ihmisistä joita kohtaamme ja joiden kanssa elämme. Kun meillä on tunne 

turvallisuudesta voimme hyväksyä itsemme sellaisina kuin olemme emmekä joudu 

elämään ristiriidassa itsemme kanssa. Toivottavasti Sibis on pystynyt ylläpitämään 

tätä turvallisuuden tunnetta sinulle. 

Mainitsemassani YLEn tutkimuksessa yksi vastaaja tiivisti tämän asian hyvin. Hän 

(mies 64 v.) kuvasi onnellisuutta seuraavasti: 

Ei elä ristiriidassa itsensä kanssa, löytää merkitystä omille teoilleen. 

Yhteinen toivomme on, että pian taas pääsemme viettämään Sibiksen värikylläistä ja 

riemullista arkea, kasin aamuja yhdessä ystävien kanssa, treenejä ja bileitä niiden 

kanssa jotka ovat merkityksellisiä läheisiä. Niistä syntyy se turvallisuuden tunne, 

joka 

on pohja itsensä hyväksymiseen ja elämä, jossa voi elää sopusoinnussa itsensä 

kanssa ja löytää merkityksen teoilleen. 

Haluan toivottaa koko Sibiksen väelle lämmintä ja luovuudenvärejä täynnä olevaa 

kesää! 

Hannu Rantala     27.5.2020  
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Opettajat 2019-2020 

Aalto-Urantowka Erno, bändi 

Aho Maiju, matematiikka, elämänkatsomustieto 

Aittakumpu Reijo, musiikki 

Arola Mirka, musiikki, RO 17C 

Gustafsson Petra, ruotsi 

Havola Linda, matematiikka, RO 19E 

Hosseini Silvia, äidinkieli ja kirjallisuus 

Hällfors Anne, erityisopetus 

Ikonen Jaana, englanti 

Juntunen Minna, opinto-ohjaus 

Jurvanen Juulia, kuvataide 

Juvonen Pekka, musiikki, RO 19B 

Kajanus Johanna, tanssi, RO 17A, 18A, 19A 

Kallio Minka, psykologia, RO 18B 

Karhoja Matti, opinto-ohjaus 

Karvinen Tiina, italia, ranska  

Kaunisto Jorma, venäjä 

Koponen Jami, äidinkieli ja kirjallisuus 

Kotakallio Juho, historia, yhteiskuntaoppi, RO 18C 

Krook Arja, äidinkieli ja kirjallisuus 

Kulhua Tuula, musiikki 

Kyttälä Ville, musiikki, RO 18E 

Lainema Julia, bändi 

Lamminmäki Juhani, musiikki, sinfoniaorkesteri 

Lapinniemi Johanna, liikunta 

Martikainen Taika, äidinkieli ja kirjallisuus 

Mattila Päivi, biologia, maantiede, terveystieto, RO 16A-E  

Mela Marjo, äidinkieli ja kirjallisuus, historia, yh, S2, viro RO 17D 

Muukka-Marjovuo Alma, musiikki, kuvataide, RO 19C 

Nordberg Leena, tanssi, RO 17A, 18A, 19A 

Nummela Päivi, apulaisrehtori, musiikki 

Nyyssönen Seppo, uskonto, filosofia 

Pipatti Ulla, opinto-ohjaus 
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Raiskinmäki Outi, uskonto, filosofia, elämänkatsomustieto, RO 17B 

Ruisla Juha, matematiikka 

Salo Anne, matematiikka  

Salo Juha, englanti, ruotsi, RO 18D 

Sievi Jarkko, fysiikka 

Sorsa Hannu, musiikki 

Suonperä Susanna, saksa, ruotsi, RO 17E 

Särkiniemi Jan, liikunta  

Tuomela Hanna, musiikki 

Vainio Johanna, matematiikka  

Vihervalli Katariina, englanti, RO 19D 

Vija Kadi, jazzbändi 

Virpi Anja, saksa, ruotsi 

Vääränen Päivi, maantiede, kemia 

 

Valmiina vesisotaan! Kuva: Katariina Vihervalli 
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Tutoreiden vuosi 

Varsinkin Sibiksessä tutoreilla on merkittävä rooli opiskelijoiden arjessa. Tutorit 

toimivat tärkeinä tukipilareina niin ykkösten ensimmäisenä koulupäivänä kuin koko 

lukuvuoden ajan. Tutorit ovat myös niin sanotun sibishengen lähettiläitä, turvallisen 

ja lämpimän ilmapiirin ylläpitäjiä rakkaassa lukiossamme. Täytyy kuitenkin muistaa, 

että tutoritkin tarvitsevat apua sekä tukea. Niitä tutoreille tarjoaa Sibiksen 

kullanarvoiset aikuiset, opot sekä kuraattori. Sibiksessä tutorina oleminen on 

kunniatehtävä. Kuluneena lukuvuonna sitä pääsi hoitamaan meidän 

merimieshattuinen kööri.   

 

Tutorit Lapinlahdessa valmiina päivän tehtäviin. Kuva: Katariina Vihervalli 

Tutor-tehtävämme alkoivat jo keväällä 2019, kun otimme vastaan hermostuneita 

yhdeksäsluokkalaisia heidän pääsykoepäivinään. B-aulassa jaoimme heille keksejä 

sekä mehua ja juttelimme niitä näitä. Tositoimiin pääsimme kuitenkin kesäloman 

lopulla, kun tapasimme koululla koko tutorporukan voimin ja suunnittelimme alkavaa 

syksyä. Nämä tapahtumat olivat meidän ensimmäisiä kosketuksiamme siihen, 

millaista on olla tutor.   
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Lukuvuosi alkoi lämpimissä ja hilpeissä merkeissä. Ensimmäistä koulupäivää koristivat 

katuliitukirjoitukset Sibiksen edustalla. Ne toivottivat opiskelijat sekä koko 

henkilökunnan tervetulleeksi aloittamaan uuden, riemun täyteisen lukuvuoden. 

Riemua mahtui runsaasti jo ensimmäisille kouluviikoille, kun pääsimme ylväänä 

merimieslakit päissämme ottamaan uudet ykköset vastaan. Myös perinteiksi 

muodostuneiden tapahtumien järjestäminen toi hymyn monen kasvoille. Ensimmäisen 

viikon päätteeksi pääsimme ottamaan mittaa toisistamme Märcä Taistelon merkeissä. 

Tutorit taistelivat ritarillisesti ykkösten rinnalla abeja vastaan, jotka voittivat taistelun 

hiuksen hienosti.   

Syksyn edetessä ja ruskan kukoistaessa koitti ykkösten tutustumispäivä. Leikit ja 

hauskanpito tähdittivät iltapäivää, mutta me tutorit jouduimme haasteiden eteen 

epätoivotun sään takia. Vettä satoi kuin saavista, joten jouduimme lennosta 

muuttamaan suunnittelemaamme ohjelmaa. Tämä ei kuitenkaan loppujen lopuksi 

haitannut vallitsevaa hilpeää tunnelmaa. Päivä oli onnistunut.   

Kevään heräillessä meidän työmme alkoi lähestyä maaliviivaa. Vielä oli kuitenkin yksi 

iso tehtävä edessä, nimittäin uusien tutoreiden valitseminen. Haku alkoi, ja meidän 

tutoreiden käsiin tipahteli mitä upeimpia hakemuksia. Luovuus ja kekseliäisyys olivat 

päässeet huimalla tavalla valloilleen. Hienosti alkanutta tutorhakua jarrutti kuitenkin 

koronavirus. Kiireesti meidän tutorien piti muuttaa hakuprosessia, jotta uudet tutorit 

saataisiin valittua vallitsevasta tilanteesta huolimatta. Otimme loput hakemukset 

vastaan sähköisessä muodossa, ja haastatteluosuus hoidettiin etänä, videopuhelun 

merkeissä. Kaikista näistä muutoksista ja mutkista huolimatta saimme valittua 

mahtavan joukon uusia tutoreita.   

Kulunut kevät on ollut monin tavoin poikkeuksellinen ja mieleenpainuva. Vaikka 

lukioissa siirryttiin maaliskuussa etäopiskeluun, olemme yrittäneet tutoreiden kanssa 

parhaamme mukaan pysyä läsnä opiskelijoiden arjessa ja hoitaa tehtävämme 

kunnialla loppuun saakka. Toukokuussa autoimme ykkösiä ainevalintojen kanssa 

onnistuneesti videopuhelun välityksellä. Olemmekin kevään mittaan oppineet paljon 

uutta etätyöskentelystä sekä teknologian hyödyntämisestä yhteydenpitovälineenä.   

Monet meistä varmasti ikävöivät Sibistä, sen käytävillä leijailevaa luovuutta, siellä 

vallitsevaa lämpöä ja hyväksyntää, Liisankatua, keväisiä ruokatunteja koulun 

edustalla, yhteisöllisyyttä sekä toisiamme. Ikävöinti kertoo, että välitämme. Ikävöinti 

kertoo, että meidän elämässämme on jotakin hyvin arvokasta. Muistetaan pitää 
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sellaisista asioista kiinni. Sibistä kovasti ikävöiville sellainen muistutus, ettei sibishenki 

rajoitu koulurakennuksen seinien sisäpuolelle. Se on aina läsnä.   

Kiitos jokaiselle kuluneesta vuodesta, sekä onnittelut kaikille uusille tutoreille, 

sibishengen lähettiläille. Olkoon ensi vuosi teille antoisa!     

 

 

Märcää Taisteloa kohti! Kuva: Katariina Vihervalli 

Merimieslakit kiittää ja kuittaa!  

 

Teksti: Taina Saarinen ja Siiri Hopeakumpu 
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Koulukoira Woiton lukuvuosi 

 

Woitto aloitti syksyllä 2019 toisen työvuotensa Sibelius-lukion koulukoirana. Hän 

tekee työtänsä niin oppi- kuin välitunneillakin. Woitto rauhoittaa, rentouttaa, lisää 

keskittymiskykyä, tarkkaavaisuutta ja motivaatiota. Hän osaa olla aidosti läsnä ja 

tarvittaessa jopa lohduttaa.  

Woiton läsnäolo ja silittely kohottaa oksitosiinitasoja ja vähentää kortisolia. Woitto 

tuo koulupäivään ilon hetkiä, on kaikkien kaveri ja hyväksyy jokaisen sellaisina kuin 

on. Kokonaisvaltaisesti koulukoiratoiminnan tavoitteena lukiossamme on tukea 

sibisläisten hyvinvointia. 

Pääsääntöisesti Woitto työskentelee psykologian luokassa, mutta lukuvuoden aikana 

hän osallistui myös matikkapajaan, erityisopettajan vetämään lukupiiriin sekä kävi 

vierailemassa saksan, ruotsin, fysiikan ja vanhojentanssikurssin tunneilla. Toisinaan 

Woitto lähti oppitunnin sijaan ulkoilemaan hyppytuntilaisen kanssa. 
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Woittomeemit Desibelissä olivat kerrassaan valloittavia, oivaltavia ja edustivat woitokasta huumoria. 
Woiton mielestä on ollut lottowoitto syntyä Sibiksen koulukoiraksi! 

Arjen lisäksi Woitto osallistui tärkeisiin juhlahetkiin. Woiton halloweenasun opiskelijat  

palkitsivat erityismaininnalla. Ja tottakai Woitto nautti Vanhojen tanssien 

komeudesta ja kauneudesta.  

Kuva: Minna Juntunen 

Kun Woitto saapui Abigaalaan noutamaan palkintoaan, bändi lopetti soittonsa ja 

koko sali hiljeni. Sellaista ei ole ennen kyllä nähty. Näin sibisläiset osoittivat Woittoa 
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kohtaan suurta kunnioitusta, hyväntahtoisuutta sekä pienemmästä ja heikommasta 

välittämistä.  

 

 

Toimittaja Tiina Svensk kävi koululla tekemässä jutun Yle uutisiin. Woitto oli mukana myös Abitreenien 
studiolähetyksessä. Lisäksi Pro Rexi -tapahtumassa Woitto tapasi kymmeniä rehtoreita eri puolelta Suomea 
ja vei iloista koulukoirasanomaa eteenpäin.  

Maaliskuussa siirryttiin etäopetukseen. Etäyhteys ei tietenkään korvannut aitoa 

vuorovaikutusta, kosketusta ja yhteyttä opiskelijoihin. Woitto kaipasi rapsutuksia, 

hellyyttä ja koulutyön rutiineja.  

Ikävä oli molemminpuolista. Opiskelijat jopa hakivat Woittoa ulkoilemaan kotiovelta. 

Mukana saattoi olla ystävän lisäksi perheen Isä, Äiti tai sisaruksia. 
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Koronasta huolimatta opiskelu sujui woittopuolisesti oikein hyvin. Woitto kiittää 

jokaista lukuvuoden aikana kohtaamaansa ihmistä ystävällisyydestä, lempeydestä ja 

huomaavaisuudesta! 

Woitto on maailman onnellisin koulukoira! 

 

Kuvat ja teksti: Minka Kallio 

Woiton elämää voi seurata Instagramissa: @koulukoira_woitto 



KUVIKSEN VUOSI 

SIBELIUS-LUKION VUOSIKERTOMUS 2019-2020  

 12 

Kuviksen vuosi 

Päätoimisena kuvisopettajana toimi tänä lukuvuotena Juulia Jurvanen, joka otti 

kuvisluokan haltuun Alman Muukka-Marjovuon keskittyessä musiikinopetukseen ja 

muihin hommiin.  

Kuviskursseilla on tehty paljon vierailuja: Ylen studiolla, Aalto-yliopiston 

juniorlabrassa, Valokuvataiteen museossa sekä Kiasman, Ateneumin ja 

Sinebrychoffin taidemuseoissa.  

Yksi lukuvuoden antoisimpia museokokemuksia taisi olla Visitors-videoteos 

Kiasmassa, jossa ehdimme vierailla peräti neljän KU1-ryhmän kanssa. Pääsy sallittu-

maksuttomuuskokeilun kautta hyödynsimme myös monet museo-opastukset mm. 

Ateneumin taidemuseoon. 

Myös Amos Rexissä oli Sibelius-lukio hyvin edustettuna, kun muutaman opiskelijan 

teokset pääsivät osallistumaan Generation 2020 -näyttelyyn. 

Uutuutena kuviksen kursseilla on ollut laajasti käytössä kuvankäsittelyn harjoittelu 

GIMP- tai Photoshop-ohjelmilla. Maksuton Adoben-ohjelmapaketti on suonut tähän 

hyvät mahdollisuudet. 

 

Kuvanmuokkaustyö, Peik Hietala 
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Korona-ajan alkaessa ajankohtainen teema näkyi myös kuvistöissä. 

  

Kuvanmuokkaustyö, Lotta Raatikainen 

Kuvataiteessa etäopiskelu tarkoitti mm. materiaalikassien jakoa koululta kotiin niitä 

tarvitseville, sekä tehtävien pientä tuunausta. Kursseilla tehtiin kuitenkin melko 

samoja harjoituksia joita lähitunneilla: piirtämistä, maalaamista ja kuvankäsittelyä. 

KU1 –kurssilla saatettiin kokeilla erilaisia kotoa löytyviä maalausaineita (kuten kahvi 

tai soijakastike!), sekä tehtiin sarjakuvia uudesta arjesta eristystilanteessa. KU2-

kurssilaiset mm. tutustuivat valokuvaten lähiseutunsa arkkitehtuuriin sekä tekivät 

ympäristötaidetta.  
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Diplomityö, Robi Vuokko 

Kuvataiteen lukiodiplomin keväällä 2020 suoritti kolme opiskelijaa: Kaisla Ovaska, 

Jennika Vikman sekä Robi Vuokko. Kaikki valitsivat diplomin aiheen nro 

1:  Omakuva. 

KU5 lavasteryhmä teki suuren työn maalatessa lavastesermiä esitystä varten, 

ehkä saamme sen vielä esille tulevan kauden produktioon! 

Nyt kevään viime metreillä tuntuu, että kaikkiaan kuvisluokassa on oma 

tunnelmansa ja olen saanut seurata monia kiintoisia keskusteluja. Yksin luokassa 

koneen ääressä on ollut hieman orpo olo. Kaipaan sitä pientä puheensorinaa, 

syntyvien töiden seuraamista, maagista hetkeä kun työ alkaa viedä tekijäänsä. On 

myös kiva, kun opiskelijat tulevat kysymään liimaa/lankaa ja paikkaamaan 

vaatteitaan, tuunaamaan teemapäivän asujaan, tekemään korttia ystävälle tai 

muuten vaan piirtämään.  

 

Teksti: Juulia Jurvanen 

Kaisla Ovaska 
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Fysiikan tapahtumia 

Fysiikan opettaja Jarkko Sievi opiskelijoineen vieraili perjantaina 7.2.2020 Millennium 

Youth Prize - työpajassa. Millennium Youth Prize on alle 19-vuotiaille suunnattu 

tiedekilpailu, jossa Aalto-yliopiston professorit antavat nuorten selvitettäviksi neljä 

globaalia kestävän kehityksen haastetta. Kilpailutöissä esitetään uusia 

toteuttamiskelpoisia ratkaisuja näihin haasteisiin: Miten poistaa yhteiskuntamme 

hiiliriippuvuus? Miten hyödyntää kvanttitietokonetta? Miten hyödyntää valon 

tarjoamia mahdollisuuksia ilmastonmuutoksen torjunnassa? Miten poistaa 

muovisaasteet meristä?  

 

 

Millennium Technology Prize 2018 voittaja Tuomo Suntola kuunteli opiskelijoiden ideoita ja 

osallistui työryhmien työskentelyyn.  

Työpajan aluksi Millennium Technology Prize 2018 voittaja Tuomo Suntola kertoi 

innostavassa luennossaan, miten pitkäjänteinen opiskelu ja sinnikäs tutkimustyö 

mahdollistavat uudet innovaatiot. Hänen kehittämänsä atomikerroskasvatustekniikka 

(ADL, atomic layer deposition) on maailmanlaajuisessa käytössä, ja sillä 
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valmistetaan muutaman atomikerroksen paksuisia ohutkalvoja esimerkiksi 

mikroprosessoreihin ja muistipiireihin.  

Suntolan luennon jälkeen haasteen esittäneet professorit pitivät omat 

puheenvuoronsa, jonka jälkeen opiskelijat pääsivät työskentelemään omien 

haasteiden parissa. Sibelius-lukion opiskelijat edustivat tyylikkäästi ja osallistuivat 

aktiivisesti työpajojen toimintaan.  

Maaliskuussa CERN-tutkimuskeskus, Helsingin yliopiston fysiikan laitos, Fysiikan 

tutkimuslaitos ja LUMA-keskus järjestivät lukiolaisille International Masterclasses -

tapahtuman keskiviikkona Kumpulan kampuksella. Aamupäivän luennoilla opeteltiin 

hiukkasfysiikan perusteita ja CERN:in hiukkaskiihdyttimen toimintaa.  

Iltapäivällä jatkui hiukkasfysiikkaan tutustuminen käytännön työskentelyn avulla. 

Jokainen ryhmä sai tutkittavakseen sata erilaista törmäysdataa, joiden avulla 

tutkittiin muodostuneita hiukkasia. Kerätyt tutkimustulokset yhdistettiin ja jätettiin 

käsiteltäväksi illan videokonferenssiin. Päivän lopuksi oli videokonferenssi yhdessä 

CERN:in tutkijoiden sekä kroatialaisten ja belgialaisten opiskelijoiden kanssa, jossa 

käytiin läpi CMS-datan avulla saatuja tutkimustuloksia ja saimme esittää kysymyksiä 

CERN:in tutkijoille.  

 
Tapahtumaan osallistuneet Onni Paloheimo, Wiivi Lindström, Lotta Salonen, Essi Laakko ja Noemi Peura.  

 

Teksti ja kuvat: Jarkko Sievi, Essi Laakko 
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Psykologian valiovastaajien juhla 

Syksyn 2019 ylioppilaskirjoituksissa psykologian kirjoitti runsaat 3000 kokelasta. 

Heistä viisi ylsi huippupisteisiin. Kaksi näistä valiovastaajista on Sibelius-lukiosta: 

Emil Aarnio ja Anna Lamminmäki. Psykologiliitto ja Psykologianopettajat 

palkitsivat valiovastaajat stipendillä ja kunniakirjalla Eiran aikuislukiossa pidetyissä 

juhlissa.  

Valiovastaajat Marika Pirtinsola (Eiran aikuislukio), Saara Mäkituuri (Tampereen yhteiskoulun lukio), Viivi 
Vartama (Etelä-Tapiolan lukio) sekä Emil Aarnio ja Anna Lamminmäki (Sibelius-lukio). 

Paikalla ollut professori ja YTL:n psykologian jaoksen puheenjohtaja Marja Laasonen 

totesi, että psykologian ylioppilaskoe on erittäin vaativa tiedonkäsittelytaitojen 

arviointimittari. Palkitut valiovastaajat hallitsevat lukion psykologian monitahoisen 

sisällön erinomaisesti ja osaavat luovasti soveltaa ja kehitellä hankkimaansa tietoa. 

Heillä on juuri sellaisia vaativia yleisiä tietotyötaitoja, joita myöhempi akateeminen 

opiskelu tai tuloksellinen työskentely tietointensiivisessä työssä tulee edellyttämään. 
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Laasonen nosti maljan valiovastaajille ja myös kiitti sekä paikalla olleita psykologian 

opettajia että vanhempia.   

Tunnelmaa nostattivat Sibelius-lukion muusikot. Juhlan aloitti kvartetti Unisono, 

jossa soittivat Iida Hirvonen, Hanna Riikonen, Sara Hussein ja Anna Smedjebacka.   

Tunnelmaa nostattivat Sibelius-lukion muusikot. Kvartetti Unisono soitti Sibeliuksen Andante festivon 
mieleenpainuvan juhlallisesti. Kvartetissa soittivat Iida Hirvonen, Hanna Riikonen, Sara Hussein ja Anna 
Smedjebacka.   

  

Teksti ja kuvat: Minka Kallio  
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Sibelius-lukion ympäristötyö osana monitieteistä 
yliopistoyhteistyötä 

Sibelius-lukio on Vihreä lippu -sertifikoitu lukio, jonka ympäristötiimi koostuu 

opiskelijajäsenistä ja opettajajäsenistä. Tänä lukuvuonna ympäristötoiminta on ollut 

voimakkaammin kuin koskaan aikaisemmin osa koulun muuta toimintaa, kansallisia 

hankkeita ja järjestettyjä kursseja.   

 
Ympäristötiimi ilmastomarssilla. Kuva: Stella Aittomäki 
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Kangaskassien painamisesta on muodostunut joka vuotinen perinne. Kuva: Outi Raiskinmäki 
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Suurimpana ja näkyvimpänä ponnistuksena kestävän kehityksen saralla on 

alkuvuodesta 2020 järjestetty Hävikki -historiaan! -paneelikeskustelu. 

Paneelikeskustelua valmisteltiin ja toteutettiin osana useita kursseja. Suurimman 

työn tekivät opiskelijat Siiri Varis, Eero Varkemaa, Pihla Tolppanen ja Vilja Haanmäki. 

Paneelissa opiskelijoiden kysymyksiin ja haasteisiin vastasivat apulaispormestari Pia 

Pakarinen, asiantuntija Juha-Matti Katajajuuri Suomen luonnonvarakeskuksesta, 

Maarit Lunkka Palmian kehityspäällikkö ja rehtori Hannu Rantala.  

Paneelin puheenjohtajan asiantuntijavieraiden kanssa yhteiskuvassa. Kuva: Aino Salonen 

Opiskelijakunnan hallitus on auttanut ympäristötiimin tapahtumien järjestämisessä 

ja niistä tiedottamisessa. Opiskelijakunnan hallitus muun muassa toteutti 

kouluruokakyselyn, vegetarjoilun Hävikki historiaan! -paneeliin ja on ollut mukana 

osana koulun viihtyvyystiimiä.  
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Viihtyvyystiimi on jaksottaisilla tsekkauskävelyillään ympäri koulurakennusta 

vaikuttanut merkittävästi koulurakennuksen viihtyvyyteen ja kerännyt arvokasta 

ymmärrystä siitä, miten koulun viihtyvyyttä voidaan parantaa, mikä kaipaa 

korjaamista, siistimistä ja kehittämistä ylipäätään.  

Kevään lopulla saimme tietää, että Vihreä lippu -toimikunta myönsi meille jälleen 

Vihreän lipun käyttöoikeuden tunnustukseksi korkeatasoisesta ja pitkäjänteisestä 

ympäristötyöstänne. Toimikunnan mukaan toimintamme on ohjelman periaatteiden 

mukaista ja täyttää Vihreän lipun myöntämiselle laaditut kriteerit. Ympäristötyömme 

vaalii pitkäjänteistä kestävän kehityksen arvojen ja käytänteiden ylläpitämistä. 

Olemme ympäristökasvatuksen konkareita ja toimimme hienona esimerkkinä 

alueenne toimijoille! 

Kestävän kehityksen teemat ovat olleet tänä lukuvuonna hyvin esillä monitieteisen 

yliopistoyhteistyön sarallakin. Jo kolmatta vuotta järjestettiin kestävän kehityksen 

kurssi yhteistyössä Helsingin yliopiston ja WWF:n kanssa. On ollut ilo olla mukana 

tässä hankkeessa kaikkina kolmena vuotena. Vaikka valitettavasti loppugaala ei 

toteutunut koronatilanteen takia, oli kurssi monella tapaa onnistunut kokonaisuus. 

Yliopistoyhteistyö, työelämätaidot, opiskelijoiden omat ideat ja opettajien välinen 

yhteistyö toimi hyvin. Opiskelijat päätyivät kurssin puitteissa tutkimaan ja 

syventymään moniin Agenda 2030 teemoihin. Kurssityöt käsittelivät muun muassa 

hävikkiruokaa, koulutusta kehittyvissä maissa, innostavia innovaatioita 

ilmastonmuutoksen torjumisessa ja oikeudenmukaista ja kestävää talouspolitiikkaa.  

Yliopistoyhteistyöhön kytkeytyi myös LUMA-hanke, johon Sibelius-lukio osallistui 

tänä lukuvuonna ensimmäistä kertaan. LUMA2020 on Opetus-ja kulttuuriministeriön 

rahoittama ja LUMA-keskus Suomen (11 korkeakoulun verkoston) toteuttama LUMA-

aineiden opetuksen ja oppimisen kehittämisen ohjelma, joka toteutetaan vuosina 

2019-2020 yhteistyössä päiväkotien, koulujen, elinkeinoelämän ja eri 

organisaatioiden kanssa. Sibelius-lukion LUMA-projekti oli Hävikki historiaan-

paneelin suunnittelu ja toteuttaminen. Osallistuimme projektillamme myös StarT-

festareiden kilpailuun. Voitimme palkinnon, joka myönnettiin meille upeasta 

kestävän kehityksen projektista, joka kehitti osallistujien työelämätaitoja. 

Vaikuttaminen, yhteisöllisyys ja yhteistyö päättäjien kanssa vakuutti tuomariston!  

Kaupunkikohtainen LOPS2021 sisältää oppiainerajat ylittävän Hiilineutraali Helsinki 

2030 - opintojakson. Lukuvuonna 2020-2021 testataan oppiainerajat ylittävää 

https://www.luma.fi/keskus/
https://www.luma.fi/keskus/kansallinen-luma-neuvottelukunta/
https://www.luma.fi/keskus/kansallinen-luma-neuvottelukunta/
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yhteistyötä Hiilineurtraali Helsinki 2030-teemalla. Urgent-kurssi on Sibelius-lukiossa 

kytketty Hiilineutraali Helsinki 2030 -opintojaksokokeilun kehittämistyöhön. Urgent-

kurssi toteutetaan syyslukukautena 2020, mutta suunnittelu on aloitettu hyvissä 

ajoin. Aalto-yliopistossa kehitetään valtakunnallisesti lukioiden käyttöön tarkoitettua 

työkalua, joka syventää oppiainerajat ylittävää yhteistyötä ja laaja-alaista ajattelua. 

Helsingin kaupungin opintojaksokokeiluun osallistuvana lukiona Sibelius-lukio 

osallistui työkalun testaamiseen keväällä 2020. Kurssi on myös osa Suomen 

ympäristökeskuksen tutkimushanketta, jossa kehitetään uudenlaisia tapoja oppia 

kestävästä kehityksestä ratkaisukeskeisesti, innostavasti ja kaupunkisuunnitteluun 

osallistuen. 
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LOPS2021 

Uusi lukion opetussuunnitelma astuu voimaan syksyllä 2021. Helsingin kaupungissa 

uuden opetussuunnitelman valmistelutyö käynnistyi toden teolla syksyllä 2019. 

Uuden opetussuunnitelman yleisen osan kaupunkikohtainen valmistelutyö aloitettiin 

työryhmissä. Sibelius-lukiosta valmistelutyössä on ollut mukana opettajiat Jarkko 

Sievi, Juha Salo, Jami Koponen, Anne Salo ja Outi Raiskinmäki, opiskelijat Siiri Varis, 

Lotta Ilonen ja Janne Sala sekä rehtori Hannu Rantala. Lukio- ja ainekohtaisen osan 

rakentaminen aloitettiin työryhmissä keväällä 2020.  

Helsingin kaupungin LOPS2021 valmistelutyön avainajatus on tehdä Helsingistä 

maailman vaikuttavin paikka oppia: paikka, jossa opiskelijat oivaltaa omat 

vahvuutensa, kiinnostuksen kohteet ja kasvaa omaan potentiaaliinsa. Uudessa 

opetussuunnitelmassa uutta ovat muun muassa rakenteelliset muutokset, 

oppiainerajat ylittävät opinnot, korkeakoulu- ja työelämäyhteistyö sekä laaja-alaisten 

osaamistavoitteiden muodostamat kaikkien oppiaineiden yhteiset tavoitteet. 

Aikaisempiin LOPS-prosesseihin verrattuna LOPS2021-prosessissa opiskelijoiden 

osallistumiseen on kiinnitetty enemmän huomiota. Opiskelijoille on järjestetty 

työpajoja useassa vaiheessa valmisteluprosessia ja opiskelijoita on ollut mukana 

myös työryhmätyöskentelyssä. LOPS-tutortyöskentely on myös esimerkki siitä, miten 

LOPS-prosessin laatuun on tässä kierroksessa haluttu kiinnittää erityistä huomiota. 

Sibelius-lukion LOPS-tutorina toimii Outi Raiskinmäki. 

 



VUODEN SIBIS ANNA PAAVILAINEN 

SIBELIUS-LUKION VUOSIKERTOMUS 2019-2020  

 25 

Vuoden Sibis Anna Paavilainen 

Vuoden Sibis -juhlaa vietettiin perjantaina 13.12.2019. Vuoden Sibis on valittu 

vuodesta 2009 lähtien. Palkinnon saajaksi valitaan alallaan ansioitunut entinen 

koulun opiskelija. Tänä vuonna Vuoden Sibikseksi valittiin näyttelijä, käsikirjoittaja, 

ohjaaja Anna Paavilainen.  

Anna Paavilainen tuli Mikkelistä Sibikseen opiskelemaan ja löysi koulusta heti 

hengenheimolaisiaan. Anna kirjoitti ylioppilaaksi 2002 ja sen jälkeen hän hakeutui 

Teatterikorkeakouluun. Näyttelijäksi valmistuttuaan hän työskenteli mm. 

Kansallisteatterissa.  

 

 

Vuoden Sibis 2019. Kuva: Outi Raiskinmäki 

  

Annaa ahdisti teatterinäyttämöjen ahdas naiskuva, jossa naiset esitettiin usein 

uhkaavissa tilanteissa ja alistettuina. Hän kirjoitti Play Rape –monologin, jossa hän 

kritisoi näyttämöraiskauksia ja näytelmien kapeita naisrooleja. Tämä 
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herätti keskustelua, sillä Annasta naisnäyttelijöiden työ on aivan erilaista kuin 

miesnäyttelijöiden.  

 

 
  
Lehtori Marjo Mela haastatteli Anna Paavilaista juhlasalissa. Kuva: Outi Raiskinmäki 

 

Anna lähti opiskelemaan ohjaamista Stockholms Filmskolaniin ja nykyään hän kokee 

olevansa ennen kaikkea ohjaaja. Parhaillaan hän ohjaa 

myöhemmin Ylellä esitettävää nuorten sarjaa Luuserit.  

Tilaisuus alkoi sekakuoron musiikkiterveyhdyksellä, jonka jälkeen lehtori Marjo Mela 

haastatteli Anna Paavilaista. Lopuksi opiskelijat pääsivät esittämään kysymyksiään 

taiteilijalle. Onnea vielä Vuoden Sibikselle!  

 
Teksti: Marjo Mela  
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Alman oppivuodet 

Lehtorimme Alma Muukka-Marjovuo on siirtynyt uusiin työtehtäviin musiikin ja 

tanssin opetusneuvoksena Opetushallitukseen. Sibis onnittelee Almaa! 

Pyynnöstämme Alma muistelee Sibis-vuosiaan blogin lukijoille, onhan hän itsekin 

entinen sibisläinen, ja lopuksi Alma suuntaa ajatuksensa uusien haasteiden pariin. 

Pääsin Sibelius-lukioon oppilaaksi samana vuonna, kun koulu sai nimen Sibelius-

lukio. Muistan, kuinka rehtori Marja Laine kutsui opiskelijat siniseen aulaan ja sanoi 

”Tämä ei ole enää Kruununhaan musiikkilukio vaan nyt te opiskelette Sibelius-

lukiossa”, meistä oppilaista nimi oli hilpeä, koska se oli niin juhlallinen. Vuosi oli 

1982.    

Olin mukana ensimmäisessä potpurissa (nykyinen joulushow). Proggista johti Reijo Karvonen. Kuvan 
koulupaidoissa taisi lukea vielä Kruununhaan musiikkilukio. 



ALMAN OPPIVUODET 

SIBELIUS-LUKION VUOSIKERTOMUS 2019-2020  

 28 

Kamarikuorossa lauloin Marjukka Riihimäen johdolla. Kamarikuoro matkusti paljon. Tässä ollaan koulun 
pihalla lähdössä Norjaan. Matkalaukut ovat aika erinäköisiä nykyään. 

Kirjoitin ylioppilaaksi vuonna 1985 ja pääsin heti opiskelemaan Sibelius-Akatemiaan. 

Opiskelin musiikkikasvatuksen koulutusohjelmassa, suurimman osan ajastani käytin 

pianonsoiton harjoitteluun. Vuoden 1993 paikkeilla sain hämmästyttävän 

puhelinsoiton, minua pyydettiin Sibelius-lukioon sijaiseksi. Suomi oli syvässä 

lamassa, joten sijaisuus oli täydellinen lottovoitto. Rysäytin musiikkiterapia-aiheisen 

graduni hetkessä valmiiksi. 
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Aluksi opetin musiikinhistoriaa, pianonsoittoa ja kamarimusiikkia, taisi minulla olla 

huiluoppilaitakin. Pidin kovasti Sibelius-lukion hurmaavasta, sivistyneestä ja 

vanhanaikaisesta hengestä ja opiskelin toiseksi pätevyydekseni kuvataideopettajan 

ammatin.  

MITEN SIBIS ON MUUTTUNUT VUOSIEN VARRELLA?  

Sibiksessä on ollut erilaisia kausia… Kun minä olin oppilaana moni oppilaista asui 

lähiseuduilla, eivätkä kaikki edes harrastaneet musiikkia. Opettajakunnassa oli paljon 

entisiä tyttökoulun opettajia, joille sekä pojat että musiikkilukion opettajuus oli 

uutta. Poikia olikin paljon, jopa puolet opiskelijoista. Välillä oli kausi, jolloin koulu oli 

todella musiikkiin painottunut, esimerkiksi kuvataidetta ei opetettu ollenkaan. 

Tanssikin alkoi vasta vuonna 1993. Sibelius-lukio on muuttunut vähitellen 

taidelukioksi. Tällä hetkellä myös yleislinjalaiset tulevat taidelukioon - ainakin näin 

olen aistinut.  

Sibelius-lukion ensimmäisen rehtorin aikaan koulu oli erityisen kotoisa. Vahtimestari 

oli rehtorin veljenpoika ja hän asui koululla. Ensimmäinen rehtori myös perusti 

Suomen kotikissayhdistyksen. Koulun sulkemisen jälkeen kissat jaloittelivat koulun 

tiloissa.  

 

Kuva on otettu Sibelius-lukion vanhassa opettajahuoneessa, siitä voi yrittää bongata minun lisäkseni Päivi 

Mattilan, Jaana Ikosen ja nykyisen Kuvataidelukion rehtorin Tarja Aro-Kuuskosken. 
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MIKÄ ON PARAS SIBIS-MUISTOSI? 

Oi niitä on niin paljon! Ylioppilasjuhlat yliopiston juhlasalissa ja opettajien 

kokoontuminen syömään sen jälkeen vai se hetki ennen Maratonkonserttia, kun 

kaunis vanha ja arvokas koulu on siivottu ja järjestetty ja juhlavieraat tulevat kohta.  

 

Opettajat ovat vuosi vuodelta taiteellisempia Sibelius-lukiossa. Miten hauskoja hetkiä olemmekaan yhdessä 
kokeneet! Tässä esitetään oppilaita kevätjuhlassa, vuosiluku lienee 2006? 

Vai ovatko parhaita muistoja ne keskittyneet hiljaiset maalaushetket 

kuvataidetunneilla kun vinttiluokan ikkunasta näkyy auringonlaskun värjäämä taivas 

ja kun vähän kurottaa niin ikkunasta päilyy Tuomiokirkko - vaiko 

musiikinopiskelijoiden taitavat ja mielikuvitukselliset improvisoinnit? ( …vai se 

kesäloman alun hiljainen hetki kun lattiavaha tuoksuu ja koulua taas pestään?)   
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Lukion opettajan elämässä on usein haikeaa: abit jättävät koulun joka vuosi ja rakkaita opettajakollegoita 
jää eläkkeelle. Tässä esiinnymme ihanan liikunnanopettaja Aija Jorasmaan läksiäisissä ravintola Pianossa. 

KERRO UUDESTA TYÖSTÄSI. 

Minut valittiin Opetushallitukseen musiikin ja tanssin opetusneuvokseksi. Työ on 

kehittämis- ja hallintotyötä. Työskentelen lähinnä lukiokoulutuksen ja taiteen 

perusopetuksen parissa ja sen lisäksi koko koulusysteemi on työkenttänä. Minulle on 

uudessa työssäni hyötyä sekä koulutyön arjen tuntemisesta että tutkimustyöstäni. 

Olen tehnyt väitöskirjan taiteidenvälisestä taidekasvatuksesta. Olen opettanut 

pitkään lukiossa mutta olen opettanut myös yliopistossa. Taiteen perusopetuksen 

opetuskokemuksestanikin on työssä hyötyä.  

 

Teksti ja kuvat: Alma Muukka-Marjovuo 

Sibelius-lukio kiittää Almaa yhteisistä vuosista! 
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Etäopettamassa ja -oppimassa 

Neljäs jakso oli lopuillaan, mutta ylioppilaskirjoitukset vielä täydessä käynnissä, kun 

saimme rehtorilta käskyn siirtyä etäopetukseen maanantaina 16.3. Etäopetus 

alkoikin heti seuraavana päivänä. Olihan asiaa jo ounasteltu, ja siihen jotenkin 

valmistauduttukin, mutta useimmat taisivat olla aika ihmeissään siitä, mitä edessä 

oikein on. 

Monella kurssilla on pidetty arviointiviikolla Abitti-kokeita. Niitä ei ollut mahdollista 

toteuttaa etänä, joten opettajat joutuivat nopeasti kehittelemään erilaisia korvaavia 

tapoja suorittaa kurssien loppukokeet tai antaa muuta näyttöä osaamisestaan. Aika 

hyvin siinä varmaan onnistuttiinkin. Etäkokeissa monet suosivat erilaisia soveltavia 

tehtäviä, mikä on voinut kyllä tehdä kokeista vaativampia sekä suorittaa että 

korjata. 

Perusaineiden etäopetus alkoi varsinaisesti täydellä teholla viidennen jakson alussa 

ja jatkui sellaisena jakson loppuun saakka. Jakson alussahan vielä toivottiin, että 

päästäisiin palaamaan normaaliin koulunkäyntiin jossain vaiheessa toukokuuta, 

mutta tämä ei sitten toteutunut. Useimmat opettajat pitivät osan viikon 

oppitunneista videotapaamisena esimerkiksi Teamsin tai Meetin kautta, ja osa 

vapautettiin opiskelijoiden itsenäistä työskentelyä varten. Tehtäviä annettiin ja 

tehtiin sähköisten oppimisalustojen ja digimateriaalien avulla – onneksi ne olivatkin 

jo monella kurssilla valmiiksi käytössä. Jonkinlaista vuorovaikutustakin onnistuttiin 

pitämään yllä, ja neuvokkaimmat opettajat onnistuivat (kuulemma) ryhmätöidenkin 

teossa. 

Teknisiä haasteita ei etäopetuksesta kyllä puuttunut, mainittakoon vaikkapa Teamsin 

ja Wilman ylikuormitus, joka etenkin jakson alussa oli lähestulkoon jokapäiväistä. 

Henkiset haasteet olivat meille kaikille varmasti kovemmat. Itse koronaepidemia on 

aiheuttanut huolta. Etätyöntekoon liittyvät tunteita ovat olleet epävarmuus 

(osaanko, oppiiko kukaan, annanko liikaa tehtäviä vai liian vähän), turhautuminen 

(kun yhteydet eivät toimi), tylsistyneisyys (jokainen päivä on samanlainen) ja 

yksinäisyys (kotona vain oman perheen jäsenet, omissa huoneissaan, omissa 

etätöissään). Koulua, työtovereita, opiskelijoita ja omaa luokkahuonetta on ollut 

ikävä. 
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Alla joidenkin BI04-kurssini opiskelijoiden vastauksia kysymykseen, mikä tänä 

poikkeuksellisena keväänä on ollut pahinta ja mikä parasta. Opettajana olen samaa 

mieltä kaikkien kirjoittajien kanssa! 

“Vaikeinta ja pahinta on ollut vaikeus keskittyä ja saamaan itsensä tekemään 

töitä. Parasta on ollut, kun on saanut aamulla herätä vain pari minuuttia 

ennen tunnin alkua ja siirtyä koneelle eikä ole tarvinnut kiirehtiä kouluun." 

“Etäopetus on sujunut pääosin hyvin, vaikka koulussa opiskelu sopii minulle 

huomattavasti paremmin. Parasta on ollut, että on voinut itse rytmittää 

arkea. Pahinta sen sijaan on ollut jatkuva yksin opiskelu ja kaipuu takaisin 

Sibikseen.” 

“Pahinta on ollut aikatauluttaminen ja aikataulun noudattaminen. Koulutöitä 

on helppo lykätä ja ajatella, että ne voi tehdä vasta myöhemmin. Myös 

videopuheluihin keskittyminen on ollut vaikeaa. Lisäksi tuntuu, että 

koulutehtäviä on ollut paljon enemmän. Hyvää etäopetuksessa on ollut, se 

että on pitänyt oppia ottamaan enemmän vastuuta omasta opiskelusta. 

Uskon, että tämä etäopiskelun kokeminen on hyvä asia lukuloman kannalta, 

koska lukulomallakin pitää opiskella paljon itsenäisesti.” 

“Parasta on ollut se, että ei tarvitse nousta aikaisin ja mennä kouluun vaan 

voi olla vaan kotona. On enemmän vapaata aikaa ja tuntuu rennommalta. 

Pahaa puoli tässä kuitenkin on ollut vaikeus itsekuriin. Vaikeaa ryhdistäytyä 

tekemään tehtäviä tai kuuntelemaan keskittyneesti. Niitä tehtäviä kertyy aika 

paljon kun sitä itsekuria ei löydy millään.” 

“Mielestäni etäopetuksessa pahinta on ollut se, kuinka päivät toistavat 

itseään ja on jatkuvasti omien ajatuksiensa kanssa.  

Parasta ovat olleet muiden ihmisten äänien kuuleminen ja kun on voinut 

ottaa opettajaan kontaktia oppitunneilla.” 

“Etäopetusjakson parhaita puolia on ollut se, että on voinut opiskella missä 

vain - itselle paras oppimisympäristö on saattanut löytyä koulurakennuksen 

ulkopuolelta. On myös ollut enemmän aikaa kun koulumatkoja ei ole ollut. 

Tämän vuoksi olen antanut itselleni enemmän aikaa ja näin ollen stressannut 

vähemmän." 



ETÄOPETTAMASSA JA -OPPIMASSA 

SIBELIUS-LUKION VUOSIKERTOMUS 2019-2020  

 34 

“Parasta on ollut se, kun saa nukkua pitempään. Pahinta jatkuvat 

nettikatkokset.” 

“Ikävä on ollut koulurakennusta, kavereita ja jopa opettajia. Kommunikaatio 

etänä ei korvaa ihmisen oikeaa kohtaamista. Joissain oppiaineissa olisi 

tarvinnut opettajan apua kirjaimellisesti kädestä pitäen.” 

“Etäjakso on ollut kamalan mälsä kaikessa puuduttavassa yksinäisyydessään. 

Parasta on ollut vapaus viettää oppitunnit ihan missä vain, vaikka metsässä 

tai puistossa kuljeskellen kelin niin sattuessa!” 

 

Etäopiskeluvälineet. Kuva: Ella Niinistö 

 

Teksti: Päivi Mattila 
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Lukio, we have a problem  

Muutama huomautus toimitukselta: Seuraava teksti (“Lukio, we have a 

problem”) on julkaistu alun perin Rihvelissä 1/2020. Kirjoittaja Siiri Varis on 

toisen vuositason Sibelius-lukion opiskelija. Teksti avaa hyvin opiskelijan 

katsantokantaa niin arkeen kuin laajempiin lukion kehityssuuntiin. Siiri Varis 

on ollut aktiivinen toimija myös Helsingin LOPS2021-työssä.  

Olen tosi pihalla. Tiedäthän, elämän kanssa. Olen vasta kotipesästä pyrähtänyt 17-

vuotias etsimässä elämän tarkoitusta. Vähemmän kliseisesti, olen nuori aikuinen. 

Suomen nuorista aikuisista noin puolet opiskelee lukiossa, kertoo Nuorten 
hyvinvointikertomus (16–18-vuotiaat toisen asteen koulutuksessa, 23.10. 2018, 
www.nuortenhyvinvointikertomus.fi). Myös minä kuulun tähän zoomer-sakkiin. 
Huomioiden, että puberteetti on fakta ja ikään kuuluva itsenäistyminen iso prosessi, 
uskallan väittää, että valtaosa reilusta sadastatuhannesta toveristani on myös tosi 
pihalla. 

Lukiolaiset, me lumiukot, olemme uupuneita. Sitä mediat ovat viimeisimmän THL:n 

kouluterveyskyselyn julkaisusta lähtien toitottaneet. Marraskuussa julkistetusta 

Lukiolaisbarometristä (Lukiolaisbarometri 2019, www.otus.fi ) ilmenee, että lähes 40 

prosenttia lukiolaisista kokee opiskelunsa henkisesti raskaiksi. Lisäksi noin yksi 

kolmesta lukiolaisesta kuormittuu yrittäessään yhteensovittaa koulua ja muuta 

elämää.  

MUU ELÄMÄ.  

Kuuluuko opiskelijalla olla sellaista? Koulun deadlinejen, harrastusten, ystävien ja 

unen mahduttaminen samaan kalenteriin ei ole mahdotonta, mutta vaatii paukkuja.  

Perheasiat ja työvuorosäätö ovat ajankäytön kannalta oma kinkkinen lukunsa. 

Työntekijän oikeuden lepoon turvaa työsuojelulaki, mutta opiskelijan raja opiskelun 

ja vapaa-ajan välillä määräytyy omantunnon mukaan.  

Pahimmassa, ilmeisen yleisessä tapauksessa rajoja ei ole. Poskettomassa 

aikataulutuksessa ei ole kyse typeryydestä, enemmänkin marttyyriudesta. 

Ylioppilaskirjoitukset ovat lukiolaisen näytön paikka, josta loppuelämän suunta 

määräytyy. Ennen kuin jatko-opiskelupaikka on varma nakki, ei saa levätä. 

http://www.nuortenhyvinvointikertomus.fi/
https://ukc-word-edit.officeapps.live.com/we/www.otus.fi
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Kun aloitin lukion, terveydenhoitaja sanoi minulle, että aktiivinen lukiolainen 

tarvitsee kymmenen tuntia unta joka yö. Tirskahdin. Olin tottunut viettämään iltani 

opiskellen ja aamuni treeneissä ja osasin laskea, että kun vuorokaudesta vähentää 

kouluajan (kahdeksan tuntia), itsenäisen opiskelun (tunti) ja muun aktiivisuuden 

(kaksi tuntia) sekä matkat (tunti ja puoli), jää jäljelle kaksitoista tuntia. Ellei matkan 

varrelle sattuisi montaa muuttujaa, normaali arki ja riittävä lepo olisi teoriassa ollut 

mahdutettavissa lomittain. Harmi kyllä, myös lukiolainen on inhimillinen ja tarvitsee 

hengähdystaukoja.  

Opetushallitus arvioi vuonna 2018 lukiokoulutuksen kustantavan opiskelijalle 2500 

euroa, mutta opetusalan ammattilaiset unohtivat summasta kahvin ja melatoniinin. 

Lukiolaisbarometriin vastanneista lähes kolme neljästä kävi kyselyn aikana 

seitsemää kurssia. Ainakin he pystyvät vuoden takaiseen aikatauluuni 

samaistumaan. 

Ei ihmekään, että lukiolaisia itkettää. Fyysinen ja henkinen kasvu vaativat aikaa. 

Ajan raivaaminen ihan itselleen on taitolaji, joka täytyy uskaltaa hoitaa ronskilla 

otteella. Ole hyvä, siinä ilmainen self help ohjeistus. Työuupumus rassaa 

ikäluokkaani pahemmin kuin koskaan. Uupumus on hidastanut Lukiolaisbarometriin 

vastanneista 37 prosentin opiskeluja.  

Opintojen kelkasta tipahtanut nuori käy valtiolle kalliiksi ja yksilölle kalliimmaksi. 

Näin hokivat mielenterveyspalveluiden puolestapuhujat eduskuntavaalikeväänä 

saaden lopulta tahtonsa läpi hallitusohjelmaan. Opiskelijoiden hyvinvointia julistavat 

hallitusohjelman ohella ensi vuonna velvoittavaksi astuvat lukion 

opetussuunnitelman perusteet (Lops 2021). Lukio-opiskelijalla ei siis kuuluisi olla 

hätäpäivää? Opiskeluarjen uudistusten myötä opiskelijalle vierähtää oikeasti entistä 

enemmän vastuuta. 

LOPS2021 

Lops 2021 on edennyt paikalliseen työstöön, eli tekeillä ovat suunnitelmat 

valtakunnallisen opetussuunnitelman alueellisista toteutuksista. Lukiolaissa 

lukiokoulutuksen tavoitteeksi on kirjattu kasvattaa nuoresta “hyvä, tasapainoinen ja 

sivistynyt ihminen”. Laissa myös erikseen mainitaan, että lukiokoulutuksen tulisi 

taata taitoja työelämään, harrastuksiin, sekä monipuoliseen ja elämän mittaiseen 

itsensä kehittämiseen.  
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Metodeista olennaisin on laaja-alainen oppiminen, joka näkyy opiskeluissa eri 

oppiaineista koostuvina opintokokonaisuuksina, moduuleina. Lukio-opinnoista 

pyritään kehittämään joustava konsepti, joka vastaa opiskelijan yksilöllisiin tarpeisiin. 

Uusi lukiolaki ja sitä vastaava Lops 2021 haluavat koutsata lukiolaisista 

superinnovaattoreita, jotka selviävät digitalisaation, työelämän murroksen ja 

globalisaation synnyttämistä tyrskyistä kyeten ratkaisemaan joka skaalan kriisit. 

Paikalliseen opetussuunnitelmatyöstöön on otettu ensi kertaa mukaan myös 

opiskelijat. Tavoitteena on aivoriihen lisäksi opiskelija- ja opettajakunnan 

sitouttaminen uuteen opetussuunnitelmaan. Myös minä olen päässyt osaksi 

prosessia, jopa useassa roolissa. 

Olen työstön lisäksi puhunut muutaman muun lukiolaisen kanssa parissa 

tilaisuudessa siitä, millaisille tyypeille Lops 2021 suunnataan. Lähestyimme spiikkejä 

Z-sukupolven asenteista tehdyn opinnäytetyön avulla (Miten Z-sukupolvi suhtautuu 

työelämään, Vilmaleena Venäläinen, 2018) ja rakensimme spiikit Lops 2021 -

teemojen ympärille. Sanallistimme puheenvuoroissamme nykynuoresta idearikkaan, 

kunnianhimoisen ja kaikin puolin fiksun. Spiikkiemme nuorelle tuleva lukion 

opetussuunnitelma tarjoaisi täysimittaisena toteutuessaan ideaalin portaan ennen 

uraputkea.  

Näissä raameissa Lops 2021 on se, mitä lukiolainen tarvitsee. Spiikeistä saatu kuva 

on vääristynyt. Z-sukupolven nuoren profilointi keskittyi siihen, millaiset 

mahdollisuudet ajan hengelle tyypillinen kasvuympäristö on meille avannut. On 

helppoa olla kiinnostunut, kun elää keskellä informaatiotulvaa ja on mitä seurata. 

Aktiivisuus ja tehokkuus eivät ole merkki nuorison edistyksellisyydestä, vaan niin 

sanottu must be -kun viestinnän nopeus on mitä on.  

Z-sukupolvi on varmasti imaissut nyky-yhteiskunnan ihmeet eri tavoin kuin 

sukupolvi, joka ne on kehittänyt. Trendikkyyden takana olemme kuitenkin niitä 

samoja epävarmoja, epäkypsiä teinejä, joita jokaisen sukupolven lukioikäiset. 

Erehdymme, opimme ja haavoitumme samoin ehdoin kuin nuoret ihmiset meitä 

ennen. Kun koulutuspolitiikan tädit ja sedät laittoivat meidät labraan, taisivat he 

unohtaa, millaista on olla nuori. 

Helsingissä järjestettiin Lops 2021 -prosessiin liittyen lukiolaisten huoltajien 

vanhempainilta 5.11.2019. Illan muistiinpanojen perusteella vanhempien kosketus 

tulevaisuuden lukioon on inhimillinen ja maanläheinen. Erityisen tärkeä nosto 
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vanhempien mietteistä on! “kohtuus”. “Vapautta, valintoja, vastuuta mutta 

kohtuudella”, lukee “Hyvinvointi tulevaisuuden lukiossa” -otsikon alla. Totuus tuli 

huoltajan suusta. 

Kohtuus on tärkeä teema monessa mielessä. Lukiokoulutuksen kassasta uupuu 

hallituksen toimien jälkeenkin 102 miljoonaa euroa (Lukiolaiset: Hallitusohjelman 

koulutuspäätökset lisäävät lukiolaisten paineita, lukio.fi). Koulutuskentän murros 

lisää väistämättä kilpailua eliittilukioiden paikoista ja eriarvoisuus opiskelijoiden 

välillä kasvaa. Jää nähtäväksi, kuinka uusi opetussuunnitelma jalkautuu ja keiden 

eduksi se koituu. Ja toisaalta, kuinka taloudellinen ja henkinen pääoma riittävät 

kehityksen tarkasteluun. 

 

Kuva: Katariina Vihervalli 

KOEKANIINI 

Kirjoittaessani koevastausta kurssista, jolla on käsitelty puolet velvoittavan 

opetussuunnitelman sisällöstä, tunnen oloni huijatuksi. Saatan tirauttaa pari 

kyyneltä. Helsingin Sanomien viimekeväisen selvityksen perusteella en olisi ainoa, 

jonka opiskeluarkeen vuodatus kuuluu (HS selvitti: Osa opiskelijoista on niin 

stressaantuneita, että heitä ahdistaa ja itkettää joka päivä, Pauliina Grönholm, 

29.4.2019). 

Seuraavan yön vietän varmaan itku kurkussa googletellen yliopistoja, joihin voisin 

realistisesti päästä muillakin kuin ällän papereilla. Jos pysähtyisin hetkeksi 

tarkastelemaan tilannetta, tajuaisin, että olen lopulta itse aiheuttanut 

syöksykierteen, jossa kärvistelen. Valitettavasti minulla ei ole tämän tason 
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pohdintaan aikaa, saati energiaa, koska olen ylibuukattu ja vakavassa univelassa. 

Tältäkö tuntuu olla koekaniini? 

Kämppikseni oli edellisen vuosikymmenen lopulla jättänyt viimeisen vuonna 2019 

ilmestyneen Ylioppilaslehden keittiömme pöydälle. Silmäilin sen läpi - kiinnostaahan 

minua, millaiseksi tässä pitäisi kasvaa. Lehden yleisilme oli visionäärinen ja juttujen 

tyyli sopivan hipsteri. 

Pääkirjoituksessa “Nämä 10 asiaa opin 2010-luvulla” pääkirjoittaja Susanne Salmi 

toteaa, ettei historian unohtaminen ole hyvä idea. Koekaniinina nyökytän tälle 

oivallukselle. Tulevaisuuteen on kiistämättä tärkeää tähdätä, jotta yksilön ja 

yhteiskunnan tavoitteet saadaan maaliin. Yhtä tosia ovat kuitenkin tilastot, jotka 

osoittavat Suomen nuorten aivojen kestämättömän tilanteen. Salmi kirjoittaa, kuinka 

“on turha odottaa, että aikuiset ymmärtäisivät nuorisoa”. Vaikka Salmi on minua 

oppineempi, rohkenen haastaa hänen päätelmänsä. Kukaan ei oikeasti haluaisi elää 

nuoruutta uudestaan, koska se on ihan kamalaa. 

Naureskelemme kavereideni kanssa toistemme kurjille itsetunnoille ja pidämme 

juhlat, kun tunnemyräkät ovat ohi. Aikuiset, mukaan lukien Opetushallituksessa 

istuvat, ovat käyneet läpi saman elämänvaiheen ja tietävät, mistä on kyse. Jollakin 

tasolla he myös ymmärtävät, että tämänhetkiset vaatimukset ovat liian raskas 

kuorma nuorisolle. Aikuiset ymmärtävät, että tässä kohtaa elämää pitää saada olla 

pihalla. 

Suuret odotukset ja osallistaminen viestivät, että kypsä ikäluokka uskoo lukiolaisten 

potentiaaliin aidosti. Arvostan sitä. Käytämme nykyään vähemmän päihteitä, 

olemme aiempaa kiinnostuneempia politiikasta, emmekä välttämättä olekaan niin 

pullamössöä kuin voisimme olla. Silti, olemme ihan nuoria. 

Kurssit, ohjauskeskustelut ja opetussuunnitelma ovat meitä varten. Siksi 

koulutuspolitiikan kannattaisi kestää laskevat PISA-tulokset ja tarjota lukiolaiselle 

kannustava paikka, jossa opiskella ahkerasti, haastaa itseään kohtuudella ja kasvaa 

omin ehdoin. Koulutuspolitiikka on ennen muuta kehittämistä ja kehitystyön ideana 

on suunnata huomiseen. Opetustyössä pätevät samat säännöt. Ja nuoret ovat 

huominen - paatoksellista, mutta totta. 

 

Teksti: Siiri Varis 
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Matikkapaja 

Matikkatutorointia kutsuttiin tänä vuonna lyhyemmin matikkapajaksi, joka kuvaa 

toimintaakin paremmin. Pajasta on tullut matematiikan harjoittelu- ja 

keskustelupaikka, jossa on käynyt kaikkien vuositasojen opiskelijoita. 

”Pajassa saa tukea, kun tuntuu, ettei osaa mitään.” 

Matikkapajassa on tehty tehtäviä yksin ja yhdessä, kysytty epäselvistä asioista, 

kerrattu kokeeseen, harjoiteltu ohjelmistojen käyttöä, keskusteltu matematiikan 

kursseista ja kauhisteltu sitä, ettei osaa. Mitään. Vaikka sitten jotain osaakin. Ja 

sitten opintojen edetessä huomaa, että osaa ehkä vähän enemmänkin… Mutta on 

muitakin, joiden mielestä erotusosamäärän raja-arvon tai annuiteetin laskeminen on 

vaikeaa. 

”Tuutorina saa palautettua vanhoja asioita mieleen.” 

Ei ole helppoa hypätä yhtäkkiä neuvomaan vanhojen kurssien asioita, mutta 

matikkatuutorit ovat rohkeasti tarjonneet neuvojaan, pähkäilleet ratkaisuja yhdessä 

ja olleet suurena apuna. Kiitos! 

Teksti ja kuva: Anne Salo 
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Joulupotpuri 

Joulushow ampaisi joulukiertueelle heti itsenäisyyspäivän jälkeen; kaikkiaan 52 

laulajaa, soittajaa, tanssijaa ja teknistä henkilöä pakkautui bussiin ja aloitti reilun 

viikon mittaisen turneen. Konserttipaikkakuntia tänä vuonna olivat Porvoo, 

Lempäälä, Laitila, Huittinen, Hämeenkyrö, Ylöjärvi, Kauhajoki, Seinäjoki, Riihimäki ja 

Helsinki, jossa kiertueen päätöskonsertit perinteisesti Kulttuuritalolla. Konsertteja oli 

yhteensä 22. 

 

Uuden ja runsaamman teknisen kaluston kokoaminen ja purku vaativat hetken 

totuttelua, mutta todella pian koko porukka pääsi juonen päästä kiinni. 

Ensimmäinen laitteiden rakennusurakka kesti 11 tuntia, kun myöhemmin normiaika 

asettui neljän tunnin paikkeille. Raskaan matkustelun ja roudauksen päälle esiintyjät 

jaksoivat aina laittaa peliin koko osaamisensa ja säteilevän energiansa.  
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Kiertueella olleet yli 10 000 katsojaa saivat todista tämänkin esiintyjävuosikerran 

laadukkaan ja energisen iskukyvyn. Konserteista saadun ylitsevuotavan ihastelevan 

palautteen pohjalta voi sanoa, että produktio oli pidetty. 

 

Teksti: Hannu Sorsa 

Kuvat: Robin Vuorinen  
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Musiikkilinjan kuulumiset 

KANSAINVÄLISET HANKKEET  

3.-5.4 Koulussamme vieraili kolme musiikinopettajaa ja kaksi tanssinopettajaa 

Kirkeparkenin lukiosta Norjasta. Vierailu oli Erasmus-hankkeen Job shadowing -

jakso. Opettajat seurasivat koulumme musiikin- ja tanssinopetusta ja kävivät 

pedagogisia keskusteluja opettajiemme kanssa sekä kouluajalla että sen 

ulkopuolella.  Lisäksi tyttökuoro oli suunnitellut konserttikiertueen Viroon, Latviaan 

ja Liettuaan 24.-30.4. Tämä viisi kaupunkia ja viisi ystävyyskuoroa kattava kiertue 

valitettavasti peruuntui koronavirustilanteen vuoksi.  

PEDAGOGISET KEHITTÄMISHANKKEET  

Sibelius-lukiolla on Opetus- ja kulttuuriministeriön määräämä lukiokoulutuksen 

valtakunnallinen kehittämäistehtävä musiikissa vuosina 2018-2025. Ensimmäisten 

vuosien tarvekartoitus- ja suunnitteluvaiheen jälkeen ryhdyimme kuluneena 

lukuvuonna aktiivisesti levittämään musiikinopetuksen hyviä käytänteitä 

koulutustilaisuuksien, oppimateriaalituotannon ja verkostoitumisen kautta.  

Syyskauden alussa koulumme oli mukana järjestämässä valtakunnallisia hankeen 

kick off -koulutuksia Tampereella ja Oulussa. Lisäksi järjestimme kaksi 

laulunopetuksen yhteistyöseminaaria, seminaarin bändipedagogiikasta sekä viisi 

LOPS -seminaaria (joita oli tarkoitus järjestää ympäri Suomen, mutta joista kolme 

muutettiin koronatilanteen vuoksi webinaareiksi). Yhteensä koulutustilaisuuksiin 

osallistui yli sata lukion musiikinopettajaa.  

   

Bändimaraton Tavastialla. Kuva: Emil Aarnio 
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Julkaisimme osin opettajille, osin opiskelijoille suunnattua oppimateriaalia: nuotti-, 

äänite- ja videomateriaalia yhteissoiton opiskeluun sekä laulamisen perusteiden 

opetusvideoita. Materiaaleja voi käyttää myös etäopetuksen tukena. Tilasimme 

musiikin teknologian verkko-opetusmateriaaleja sekä pedagogisia ryhmäsovituksia 

eri maiden (kansan)musiikista. Materiaalien julkaisutoiminta jatkuu tulevina vuosina. 

Kehitimme pedagogisia käytänteitä laulunopetuksen, bändiopetuksen, luovan 

tuottamisen ja musiikin teknologian alalla. Näiden käytänteiden kehittäminen ja 

jakaminen jatkuu tulevina vuosina.   

Teimme työpajavierailuja kouluihin, kiersimme esiintymässä ympäri Suomea 

(joulushow, kuorot), pidimme yhteiskonsertteja ja suunnittelukokouksia sekä 

musiikkilukioiden että ”tavallisten” lukioiden ryhmien ja opettajien kanssa. 

Suunnittelimme lukuvuonna 20-21 toteutettavan yhteiskurssin Taideyliopiston 

Sibelius-Akatemian Avoimen kampuksen kanssa. Teimme yhteistyötä Sibelius-

Akatemian Glomas-ohjelman kanssa (opetusharjoittelu, oppimateriaalituotannon 

koordinointi). Rakensimme syksyllä -21 julkaistavaa verkkoalustaa, jonka tarkoitus 

on edistää hyvien käytänteiden ja materiaalien levittämistä sekä musiikinopettajien 

verkostoitumista.  

 

Tavastian huumaa bändimaratonissa. Kuva: Robin Vuorinen 
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KUOROTOIMINTA  

Koulun kuorot (sekakuoro, tyttökuoro ja kamarikuoro) harjoittelivat ja esiintyivät 

aktiivisesti arkisin ja viikonloppuna, kaikkina vuorokauden aikoina. Pahasti kesken 

jääneeseen laulukauteen ehti mahtua yli viisikymmentä erilaista esiintymistä koulun 

tilaisuuksista taidemuseoihin, kirkkokonserteista televisiokeikkoihin, eduskunnasta 

syöpäsairaalaan. Kuorot pitivät harjoituksia myös oppituntien ulkopuolella, iltaisin ja 

viikonloppuisin. Tyttökuoro ja kamarikuoro viettivät yökoulua, ja muutenkin 

sosiaalinen puoli kulki jatkuvasti musiikkitoiminnan rinnalla.   

 

Kamis Maratonkonsertissa koululla. Kuva: Aino Salonen 

 

Kamarikuoro ehti matkustaa Varsinais-Suomeen, jossa se piti omia konsertteja sekä 

yhteisen konsertin Turun tuomiokirkon Katedraali soi -konserttisarjassa yhdessä 

Vaskivuoren lukion kamarikuoron ja Chorus Iucunduksen (Turku) kanssa. 

Tyttökuorolle oli suunniteltu konserttikiertue Viroon, Latviaan ja Liettuaan, 

sekakuorolle kotimaan konserttimatka. Nämä peruuntuivat koronavirustilanteen 

vuoksi, samoin kuin kaikkien kuorojen kevätkauden konsertit. Laulukauden 
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keskeytymisen äkillisyyttä kuvaa se, että kamarikuoron piti esiintyä 13.3. talvisodan 

päättymisen muistojuhlassa, suorassa TV-lähetyksessä, presidentin läsnäollessa. 

Tieto tilaisuuden perumisesta tuli 12.3. klo 14.30. Sen jälkeen kuorot ovat laulaneet 

vain internet-yhteyden välityksellä.  

Koulun virtuaaliseen kevät- ja ylioppilasjuhlaan koottiin videoesitys, johon osallistui 

yli 60 ylioppilasta laulaen tai tanssien. Yleisradio lähetti tämän esityksen YLE 

Olohuoneen Kevätjuhla-ohjelmassa. Yleisradio myös taltioi Suvivirren ja Gaudeamus 

igiturin koulumme jousisoittajien ja kuorolaisten esityksenä. Näitä esityksiä käytettiin 

YLE:n kevätjuhlapäivän ohjelmissa, lisäksi ne jaettiin kaikille Suomen kouluille 

etäjuhlien materiaaliksi.   

 

Teksti: Reijo Aittakumpu 

Viulistit Maratonkonsertissa. Kuva: Aino Salonen 
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Sinfis Tukholmassa 

 

Kun orkesteri saapui Tukholmaan, ilma oli mukavan aurinkoinen. Vierailu alkoi 

Sibeliuksen Finlandian harjoituksella. Meidän ja isäntälukion sinfonikot löysivät 

yhteisen taajuuden hämmästyttävän nopeasti.  

Opiskelijat venyivät huikean upeaan konserttiin  Sibelius-akatemiaa vastaavassa 

Kungliga musikhögskolanissa. Yleisöä oli valtavasti ja innostus oli suuri. ”Inte illa” 

tokaisi vaikuttunut vanhempi hieno herra vaimolleen. 

 

Salon sellokilpailun kaksoisvoittajat Oona Koivukangas ja Maria Morfin Venäläinen. 
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Toisaalta varsinkin edellisellä syyslomaviikolla Salon sellokilpailuihin osallistuneet 

sellistit tunsivat olevansa lomalla verrattuaan olemistaan kilpailussa. 

 

Tukholman metro tuli tutuksi ja taisivat jotkut bussilinjatkin sujua kauempana 

isäntäperheissä majoittuvilta. 

Kuvat ja teksti: Alma Muukka-Marjovuo 
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Musiikkilinjan etäpääsykokeet 

Pääsykoeviikolla videoita arvioi kaksi kolmen musiikinopettajan muodostamaa 

lautakuntaa. Karanteenirajoituksista ja muista haasteista johtuen molemmissa 

lautakunnissa työskenteli koko ajan yksi jäsen kotoa käsin ja kaksi jäsentä ahkeroi 

lukiolla. Lukiolla työskentelevät opettajat katsoivat videot luokassa valkokankaalta ja 

keskustelivat jokaisen esityksen jälkeen etäyhteydellä Teamsissa kotona videon 

tietokoneeltaan katsoneen jäsenen kanssa pyrkijän tallenteesta ja pisteistä. Lukiolla 

työskentelevien opettajien vastuulla oli videoiden katselujärjestyksestä 

huolehtiminen ja pääsykoepisteitten kirjaaminen. 

Vaikka normaalin pääsykokeen henkilökohtaiset kontaktit jäivätkin kokematta, 

saimme tutustua tuleviin, ensi lukuvuoden lahjakkaisiin musiikkilinjalaisiin hienojen 

ja monipuolisten videotallenteiden avulla. 

 

Teksti: Päivi Nummela 

 

Sinfis koulun Maratonkonsertissa. Kuva: Aino Salonen 
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Korkeakouluyhteistyö Sibelius-Akatemian kanssa 

Voimme ylpeänä kertoa, että Sibelius-lukio jatkaa yhteistyötä Taideyliopiston 

Sibelius-Akatemian kanssa. Yhteistyötä pilotoitiin kuluneena lukuvuonna Global 

Music -osaston kanssa, ja saamme jatkoa ensi vuonna. Lisäksi ensi vuonna 

lukiolaisilla on konsertteja seuraamalla mahdollisuus suorittaa opintopisteitä 

valmiiksi korkeakouluopintoja varten ja saada siitä vielä lukiokurssi omiin lukio-

opintoihin.   

GLOBAL MUSIC -YHTEISTYÖ MUSIIKKI JA KULTTUURI 1 -KURSSILLA  

Tämän vuoden ykköset saivat kokea upeita musiikillisia elämyksiä eri kulttuurisista 

taustoista ammentavilta muusikoilta, jotka opiskelevat parhaillaan Taideyliopiston 

Sibelius Akatemian Global Music -osastolla. Oli nepalilaista kansanmusiikkia, bossa 

novaa, elektronisen musiikin livetekemistä, arabimusiikkia ja rumbaa. Saimme juuri 

tietää, että mahtava yhteistyömme tulee jatkumaan myös ensi vuonna, hurraa!  

Opiskelijoidemme palaute oli loistavaa:   

”Ne oli parhaita tunteja. Oli kivaa, kun oli aina tosi erilaisia tunteja, niin 

kiinnostus pysyi korkealla. Näitä olis voinut olla vaikka joka tunti.”  

”Se oli tosi kivaa koska se toi vaihtelua.”  

”Ne olivat lempituntejani. Varsinkin salissa olleet tunnit kuten Repcatin tunti. 

Kaikki niistä olivat erittäin pirteitä ja energisiä tunteja. ”  

”Sibelius-Akatemian Global Music -osasto onnistui erinomaisesti 

tehtävässään. Oli erittäin mukavaa saada oppia myös toisilta opiskelijoilta.”  
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Raebukati Kiinasta ja saamelaistaustainen Viivi vetivät Ableton Live ohjelmalla hetkessä tehdyn 
improvisaatiokappaleen luokan kanssa, joka sävellettiin yhdessä tunnin aikana.  

Nemat Battah 
Palestiinasta opetti arabiasteikkoja ja Lamma Bada -nimisen arabiklassikkokappaleen. Hänellä oli 
mukanaan oma Oud -niminen kielisoitin. 

Kiitos kaikille upeille harjoittelijoille Ahooralle, Premille, Emmille, Terolle, Nematille, 

Viiville ja Repkatille! Ensi vuonna sitten uusia kujeita! 

 

Teksti: Hanna-Maaria Tuomela 
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Matkareportaasi: Tanssiabit (ja muutama muusikko) 
Tukholmassa. 

Maanantaiaamun kahvi herätti perhoset vatsassani. Tiesin kyllä jo ykkösellä, että 

tanssijat lähtevät abivuonnaan Tukholmaan tapaamaan Södra Latins gymnasiumin 

tanssilinjalaisia, mutta kun yhtäkkiä vuorossa olikin meidän luokkamme, havahduin 

kunnolla viimeiseen vuoteen. Aika oli vain suhahtanut ohi, ja tämä matka, joka koko 

lukion ajan oli tuntunut kaukaiselta, olikin yhtäkkiä käsillä. Lentokentälle 

suunnatessani en tiennyt, mitä ajatella tai mitä odottaa. Vedin pientä matkalaukkua 

perässäni terminaaliin hieman hermostuneena, mutta kun tapasin luokkalaiseni sekä 

mukaan lähtevät musiikkilinjalaiset, tuttujen kasvojen hymyt tarttuivat minuunkin. 

 

Muusikot osallistuivat lämmittelyihin ja jotkut muusikot myös tanssitunneille. 

Majoituimme ruotsalaisten opiskelijoiden luona, joten päivän päätteeksi lähdimme 

kaikki eri suuntiin. Minua jännitti kovasti, koska majoituin yksin, mutta perhe 

osoittautui niin mukavaksi, että huoleni haihtuivat jo ovella. Sinä iltana 

syvennyimme pitkään keskusteluun, jonka aikana vertailimme Sibelius-lukiota ja 

Södra Latins gymnasiumia sekä Suomen ja Ruotsin tanssikulttuureja, ja vatsassani 

koko päivän pyrähdelleet perhoset rauhoittuivat viimein kokonaan. 

Tiistaina pääsimme tanssimaan ensimmäisen vuositason kanssa. Pienessä tilassa 

nykytanssitunti vietettiin vauhdilla ja vaaratilanteita vältellen. Aivan mahtava 

aamunavaus! Tunnin jälkeen meillä oli paljon omaa aikaa, jonka itse vietin 
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tapaamalla pienellä porukalla vanhaa ystävää, jonka leveä hymy lämmitti ihanasti 

lokakuun koleudessa. 

 

Iltapäivällä aloimme rakentaa pieniä esityksiä. Meidät oli edellisenä iltana jaettu 

neljään ryhmään, joista kullekin oli sitten annettu värillinen paperi. Meidän 

ryhmämme väri oli keltainen, muut olivat vihreä, sininen ja punainen. Tehtävänä oli 

kuvitella, että paperi on ovi, ja pohtia sitten, mitä sen takana voisi olla. Ryhmämme 

kysymys siis kuului: “What’s behind the yellow door?” Ajattelimme esimerkiksi iloa, 

hermostuneisuutta, aurinkoa, kesää ja energiaa, ja näiden pohjalta ryhdyimme 

rakentamaan esitystämme. Jokainen ryhmä teki yhteistyötä myös parin muusikon 

kanssa. Sibisläiselle tanssijoiden ja muusikoiden yhteistyö ei toki ole uusi juttu, 

mutta yhtä mielenkiintoista se aina on! 

Keskiviikkoaamuna oli vuorossa nykytanssia abien kanssa. Tilan puute ja potkut 

päähän aiheuttivat hieman turhautumista, mutta lounaan jälkeen sekin oli jo 

unohdettu. Iltapäivällä työstimme väriteoksemme kuntoon ja harjoittelimme 

muusikoiden kanssa improvisointia. Lähdimme koululta yhdessä syömään ja siitä 

sitten Kungliga Svenska Balettskolaniin, jonka lavaa ystäväkoulumme sinä iltana 

lainasi. Tanssilinjalaisilla oli Open Stage -tyylinen näytös, jossa saimme nähdä 

kaikkien eri vuositasojen tanssiteoksia. Tupa oli täynnä heidän vanhempiaan ja 

ystäviään, ja ilmapiiri oli ihanan rento ja kannustava. 
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Kun tuli meidän vuoromme esiintyä, etsiskelin itsestäni sitä keltaista ovea, jonka 

taakse olimme ryhmämme kanssa kurkistaneet. Hermostuneisuus löytyi heti, ja 

lopulta ilokin ilmestyi ja rentoutti hartiani. Lyhyestä harjoitusajata huolimatta 

kaikkien pienet väriteokset olivat hienoja! Illan päätteeksi improvisoimme vielä 

kaikki yhdessä – meidän luokkamme, ruotsalaiset ikätoverimme ja kaikki Sibiksen 

muusikot. Harjoituksissa tämä improilu oli ollut hieman kankeaa, mutta lavalla 

löysimme jotain yhteistä. Huusimme, vilkutimme, heiluimme, pompimme ja otimme 

kontaktia toisiimme sillä sanattomalla tanssin ja musiikin kielellä, joka meille kaikille 

on tuttu. 

Kotimatkan tunnelma oli väsynyt, mutta mukava. Ennen lentokoneeseen pääsyä 

istuskelimme isona ryhmänä portin läheisyydessä ja juttelimme kaikenlaista. Katselin 

luokkatovereitani, joiden kanssa olen saanut viettää kaksi liian lyhyttä vuotta, 

kasvaa, nauraa, itkeä ja tanssia, ja tunsin kiitollisuutta heitä kohtaan. Tämä reissu 

oli aikamoinen vuoristorata, mutta lopulta mieleeni jää siitä vain parhaat palat. Sain 

jälleen muistutuksen siitä, että abivuoden stressisumussakin keltainen ovi aukeaa 

välillä, ja sen takaa paistaa aurinko. Kiitos tästä! Tack så mycket! 

 

Teksti: Heta Hurme (Teksti on lyhennelty versio alkuperäisestä blogissa julkaistusta 

kokonaisuudesta) 

Kuvat: Johanna Kajanus, Marika Lehvilä ja Aliina Härmä 



MUSIIKKI- JA TANSSIDIPLOMITYÖT 

SIBELIUS-LUKION VUOSIKERTOMUS 2019-2020  

 55 

Musiikki- ja tanssidiplomityöt 

Tammikuun lopussa oli jälleen aika esitellä tämän lukuvuoden musiikki- ja 
tanssidiplomityöt. Paikalla oli myös lukiomme reportteritiimi taltioimassa tunnelmia.  

Taidokkaita musiikkidiplomeja esiteltiin koulun juhlasalissa kolmena iltana. Mukana 

oli valtavasti soittajia ja laulajia, jotka olivat koonneet esityksensä kasaan 

koulukavereidensa avustuksella. Diplomiesityksissä nautittiin tyylilajien kirjosta sekä 

soitinten moninaisuudesta aina pasuunasta harmonikkaan. 

 

Musiikin lukiodiplomityönsä esittelivät Lea Hirvonen, Kaisla Ovaska, Daniela Brick, 

Aino Priha, Amanda Beckley, Anna Oikarinen, Aino Raula, Joni Taskinen, Miro von 

Konow, Henrik Kronman, Pirita Pättikangas, Milo Mäkelä, Janne Sala, Juho Wainio, 

Ilja Koskin, Tyko Vaskivuori ja Panu Ikonen. 
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Musiikkitöiden kuvat: Tyko Tamminen 
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Liikkeen ja ilmaisun voimaa sykkivät tanssidiplomit esiteltiin yleisölleen Malmitalolla. 

Tanssin lukiodiplomityön olivat tehneet Leo Terävä, Oona Metsä, Nelli Lehtorinne, 

Jenna Lammi, Julia Kobylko, Isabella Nyström, Heta Hurme, Linnea Havimäki, Aino 

Kannas, Rosa Säilynoja, Aliina Härmä, Elli Virtanen ja Sara Lindberg. 

Tanssitöiden kuvat: Aino Salonen 
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Koronakevään Kalman Orkesteri 2020 

Keväällä koronaepidemian sulkiessa koulut, siirtyi Sibelius-lukiokin etäopetukseen ja 

kaikkien produktioiden esitykset peruttiin. Minulla oli kuitenkin vielä yksi pieni 

balettiproduktio odottamassa viidennessä jaksossa, josta en halunnut luopua. Sain 

yksi aamuyö ajatuksen, että entäs jos produktio toteutetaankin elokuvan muodossa. 

Rehtorimme mielestä idea oli loistava ja näin aloimme tehdä elokuvaa, jossa 

jokainen rooli piti kuvata itse.  

Koska me kaikki olimme uuden äärellä, ohjeita kuvaamiseen oli vaikea antaa. Tästä 

syystä päätimme toteuttaa ensin harjoitusvideot, joissa tanssijat kuvasit 

liikemateriaalia tehtävän annon mukaisesti sisällä mahdollisimman pienessä tilassa 

ja ulkona isossa tilassa. Tämä kannatti, sillä harjoitusvideoiden perusteella kriteerit 

videon kuvaamiseen tarkentuivat. Myös minulle ohjaajana kirkastui, mitä oikeastaan 

haluan kuvassa nähdä. Halusin, että jokainen luo itselleen hahmon ja sukeltaa sen 

sisään, jotta tunne välittyisi vahvasti kamerankin läpi. Päädyin myös moneen 

otteeseen irvistelemään ja koukistelemaan sormiani ”kalmakouran” muotoon 

tietokoneeni kameran välityksellä, joka tuntui todella oudolle.  
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Ilman upeita ja ennen kaikkea heittäytyviä tanssijoita, tästä ei olisi tullut mitään. 

Moni tanssijoista teki niin upeaa työtä, että videota editoidessamme minulla meni 

monta kertaa kylmät väreet selkäpiitäni pitkin, niin upeita hahmoja Orkesteriimme 

osallistui.   

”Heräsin aamulla klo 04.00 tekemään videoita, jotta saavuttaisin 

oikeanlaisen tunnelman. Tosin naapurit taitaa luulla minua hulluksi. 

Teippasin kännykkäni seiniin ja laitoin maalipurkkia vasten. Kun kuvasin 

omaa osuuttani, minusta tuntui ihan hyvältä, mutta jälkikäteen tajusin 

kaiken mitä kaikkea olisin voinut vielä tehdä paremmin.”  Aino Mac 

Laverty, kuoro  

”Produktiota oli kiva suunnitella ja toteuttaa. Ulkona kuvatessa ohikulkijat 

kummastelivat ja katselivat oudoksuen tanssimistani ja hieman pelottavaa 

ulkonäköäni. Mielestäni tämä produktio kuvaa jokaisen tanssijan 

intohimoa esiintymiseen ja luomiseen.” Miina Pehkonen, viulu  

”Kun haluaa kehittyä tanssijana, pitää heittäytyä uusiin asioihin ja 

suhtautua niihin avoimesti. Uuden oppiminen on minulle tärkeää ja 

rikastuttavaa, sillä se vie itseä eteenpäin. Huomasin kurssin aikana kuinka 

tärkeää on päästä toteuttamaan itseään sekä ottaa vastaan uusia 

haasteita. Kurssi oli kiva, erilainen sekä antoisa.” Sanni-Sofie Eloranta, viulu  

Keskustelimme tanssijoiden kanssa myös siitä, miten kameralle olisi hyvä 

esiintyä niin, että tunne ja tunnelma välittyvät katsojalle. Tilannehan on ihan 

eri, kun nyt se taika, joka yleisön ja esiintyjän välillä livetilanteessa syntyy, 

jää uupumaan. Video myös latistaa liikkeen laajuutta ja vie terän 

herkkyydeltä. Rohkaisin tanssijoita ottamaan kontaktia suoraan kameraan ja 

kuvittelemaan, että siellä istuu ne katsojat, jotka ovat halunneet tulla 

katsomaan tätä esitystä.   

”Kuorolaiselle ilme on iso osa roolia. Mietin paljon rajaa huutamisen ja 

laulun välillä. ”Tavallisten” kuorolaisten laulaminen on kuitenkin niin 

vähäeleistä, ettei se olisi toiminut soolotanssiesityksessä, jossa 

peruselementtinä on vain laulaminen. Siksi tavoittelin liikettä, joka lähtee 

koko kehosta, enkä rajannut sitä vain kasvoihin.”   Vilja Haanmäki, kuoro  
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”Teokseen osallistuminen oli uudenlainen kokemus, sillä se on ensimmäinen 

etänä ja ”videomuodossa”toteutettu produktio, johon olen osallistunut. 

Työprosessi oli suureksi osaksi itsenäinäistä, mikä antoi myös vapautta 

oman roolin toteuttamisessa. Oli mielenkiintoista ja hauskaa saada 

mahdollisuus eläytyä kalman orkesterin kapellimestarin rooliin. 

Kapellimestarin luonne on mielestäni hyvin vahva ja eläytyvä. Halusin 

yhdistää roolin luomisprosessissa realistisia kapellimestarin piirteitä 

teoksen luonteen ja myöskin hieman absurdien ajatusten, kuten sisätilan 

kuvausympäristön kanssa. Kapellimestarille tyypilliset käsien ja 

ylävartalon liikkeet yhdistyivät ”kalman” omaiseen nykivään ja kuoleman 

jäykistävään liikelaatuun. Näillä liikkeellisillä ominaisuuksilla oli 

merkittävä osuus roolin persoonan luomisessa. Lisäksi meikit ja puvustus 

viimeisteli hahmon, joka yhdistetään lopulta kokonaisuuteen muiden 

orkesterin jäsenten kanssa. Prosessi oli erittäin antoisa ja hauska kokemus 

roolin suunnittelusta liikkeellisiin suorituksiin ja kuvauksiin, alusta 

loppuun asti.” Isabella Nyström, kapellimestari  

”Esityksen tyylilaji oli räväkämpää, kuin mihin olen tottunut, mikä teki 

videon kuvaamisesta hauskaa. Itsenäisen kuvaamisen ja tanssimisen 

ansiosta projektissa varmasti näkyy erilaiset näkökulmat ja tavat tanssia. 

Pidin siitä, että jokaisella oli valinnanvapaus kuvauspaikan suhteen. 

Kokemuksena tämä oli mahtava, mutta olisi tietysti mukava myös esittää 

"tavallisissa olosuhteissa".” Lotta Hämäläinen, sello  

”Normaalista toteutus tavasta poiketen näissä olosuhteissa olen löytänyt 

itsestäni jotain uutta. Itsekseni työskennellessä aikaa on rajattomasti ja 

luovuus kehittyy. Vaikka aluksi toteutus jännitti, olen tyytyväinen 

lopputulokseen.”  Laura Nivala, sello  

Tanssitaide on taidemuoto, joka on parhaimmillaan juuri siinä hetkessä. 

Jokainen esitys on omanlaisensa, koska tilassa olevilla ihmisillä on niin suuri 

vaikutus esityksen tunnelmaan. Tanssitaide on katoava taidemuoto, jossa 

samanlaista hetkeä on mahdotonta toistaa. Tämän asian kanssa hieman 

kipuilimme. Myös se, että en saanut olla tanssijoideni kanssa samassa tilassa, 

jolloin yhteinen kehollinen kokemus jäi kokonaan uupumaan, oli haastavaa. 

Kehojemme tuominen yhteiseen tilaan on yleensä tärkein aisa, kun lähdetään 
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työstämään tanssiteosta. Asetutaan saman asian äärelle ja lähdetään yhdessä 

luomaan jotain uutta, taianomaista.  

”Tämän kurssin toteutus oli ihan uutta ja erilaista. Oli jotenkin todella 

vaikea saada itsestä irti mitään ja olla luova. Minusta on ihanaa miten 

tanssi on yleensä vain siinä hetkessä, minkä takia varmaan oman tanssin 

kuvaaminen ja jatkuva katsominen tuntui ihan ylitsepääsemättömän 

vaikealta. Kuitenkin jotain sain lopulta aikaan ja opin paljon uutta! 

Kokonaisuudesta tulee varmasti upea ja kaiken epäröinnin jälkeen oli 

kuitenkin kiva olla mukana! ”  Veera Ruippo, sello  

 

Teksti ja kuvat: Johanna Kajanus 
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Opiskelijat 2019-2020 

16A RO Päivi Mattila 

Berninger Sammy 

Brummer Felix 

Gustafsson Kiia 

Hemberg Sofia 

Kronman Henrik 

Kuusisto Nina 

Majander Pyry 

Matilainen Antti 

Mielonen Jon 

Minkkinen Leo 

Mäntynen Mitja 

Paavola Alfred 

Porkka Anne 

Rudy Pellicier Rosa 

Toivio Sampo 

Turtiainen Aron 

Vuorinen Robin 

Wallasvaara Aaron 

 

17A RO Johanna Kajanus 

Havimäki Linnea 

Hurme Heta 

Härmä Aliina 

Janatuinen Yasmin 

Kannas Aino 

Kobylko Julia 

Lammi Jenna 

Lehtorinne Nelli 

Lehvilä Marika 

Lie Emma 

Lindberg Sara 

Metsä Oona 

Mäki-Luopa Laura 

Nahkuri Emma 

Nyström Isabella 

Puolakka Ronja 

Saarikangas Silja 

Suutarla Lotta 

Säilynoja Rosa 

Tapani Linda 

Tervo Aida 

Terävä Leo 

Virtanen Elli 

Yli-Piipari Roosa 

 

17B RO Outi Raiskinmäki 

Brick Daniela 

Floor Jerry 

Heikkinen Emilia 

Huppunen Veera 

Hämäri Merette 

Härmä Meeri 

Ikonen Panu 

Ilonen Lotta 

Jalkanen Jenny 

Johansson Petra 

Joutsenvirta Onni 

Kecskeméti Kira 

Kemppainen Ronja 

Kerminen Juho 

Korkman Lisa 

Ladvelin Patrik 

Larimo Sadelilja 

Lehikoinen Ella 

Lindh Aleksanteri 

Miettunen Wiljami 

Niemi Julia 
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Oikarinen Anna 

Ovaska Kaisla 

Peura Noemi 

Rajamäki Antreas 

Ronkainen Saga-Maaria 

Talvioja Matias 

Tanhula Julia 

Taskinen Joni 

Tilli Alisa 

Vaara Alisa 

Vahteristo Ella 

Vikman Jennika 

Yrjänä Eetu 

 

 

 

Vauhdikas oma tanssi. Kuva: Aino Salonen 

 

 

 

17C RO Mirka Arola 

Ahonen Susanna 

Chambon Sophia 

Gustafsson Anna 

Hartikainen Enni 

Heikkinen Mea 

Keikkonen Vilma 

Knapp Nea 

Koskin Ilja 

Kosonen Ida 

Laakso Anniina 

Laitala Kaisa 

Lamminmäki Anna 

Lappi Iida 

Manssila Jemina 

Marchesani Anna 

Mäkelä Milo 

Mäkinen Ilona 

Mäkinen Ronja 

Nousiainen Unna 

Odrischinsky Frida 

Parjanen Riikka 

Pruuki Helmi 

Pättikangas Pirita 

Rantala Otto 

Raukola Venla 

Raula Aino 

Roozeman Rebecca 

Ruokonen Mark 

Råmark Casper 

Saavalainen Venla 

Sala Janne 

Simovaara Sara 

Tapani Elsa 

Virtanen Veera 

Vuokko Robi 

Vuorinen Joonatan 
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17D RO Marjo Mela 

Aittomäki Stella 

Alkaya Suna 

Annala Aukusti 

Artto Julius 

Beckley Amanda 

Gustafsson Darja 

Hakola Venla 

Hannonen Anna 

Karimaa Kiira 

Karlstedt Rosa 

Kemppainen Maria 

Koivukangas Ada 

Kortelainen Sara 

Kukkonen Laura 

Kuloniemi Mooses 

Laitinen Kerttu 

Leimio Aino 

Lindeman Peppi 

Priha Aino 

Railo Matilda 

Sainio Sohvi 

Salopino Sofiia 

Satosuo Enni 

Sieppala Pippa 

Suvikorpi Senja 

Svacinová Julie 

Talosela Sonja 

Tapola Tuomas 

Tikka Tatu 

Uutela Aino 

Vartiainen Roni 

Vaskivuori Tyko 

Wahlroos Georg 

 
 

17E RO Susanna Suonperä 

Aalto Iivari 

Aalto Jasu 

Aalto Jonna 

Aarnio Emil 

Bukovski Emilia 

Ekman Melissa 

Eskelin Aurora 

Foudila Valtteri 

Hirvonen Lea 

Hyytinen Pinja 

Juuvinmaa Verner 

Kupiainen Matti 

Kykkänen Noomi 

Lindfors Milla 

Oikari Atte 

Olkkonen Paula 

Pietiläinen Eero 

Rantala Saara 

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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Upeat tanssijat. Kuva: Aino Salonen 

 

18A RO Leena Nordberg 

Alesheva Serafima 

Eloranta Sanni-Sofie 

Hiipakka Sini 

Horko Maija 

Hottinen Noora 

Hägg Henna 

Hämäläinen Lotta 

Inoranta Anni 

Istukaissaari Anniina 

Kottonen Peppi 

Laakko Essi 

Laakso Mimmi 

Lampén Lili 

Lankinen Aino 

Leppilampi Amanda 

Lindström Wiivi 

Mikkolainen Jenna 

Mikkonen Aura 

Nivala Laura 

Paljakka Tuomas 

Pasonen Elli-Maria 

Pikova Alina 

Punnonen Ella 

Päätalo Aino 

Saarela Iida 

Savolainen Emma 

Seppänen Ester 

Törmä Ninja 

 
18B RO Minka Kallio 

Airas Elina 

Bhuiyan Diya 

Happonen Jessica 

Heikkilä Lotta 

Hirvonen Iida 

Huang Lily 

Huhtanen Johanna 

Huopaniemi Sini 

Ihanus Markus 

Jaakkola Ronja 

Kivilahti Aino 

Korhonen Essi 

Korhonen Ida 

Kotilainen-Dwyer Milla 

Lahti Venla 

Lindgren Leevi 

Manner Nadja 

Manner Touko 

Mattsson Oona 

Mäki Riikka 

Paloheimo Onni 

Piri Iiris 

Plit Henriette 
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Ruusula Joona 

Rämö Sanni 

Skön Maija 

Sorjonen Tuukka 

Suntola Senja 

Tergoev Anna 

Toivanen Lotta 

Tuominen Emmi 

Vehmaa Elina 

von Reiche Mio 

Wager Mona 

 

 

Eturivin hurmaajat. Kuva: Aino Salonen 

 

 

 

18C RO Juho Kotakallio 

Baijars Ella 

Ernesaks Amanda 

Kairtamo Vilma 

Kaprio Stella 

Karimo Kalle 

Kauppila Saara 

Kliushina Anna 

Korhonen Venla 

Krzywacki Anni 

Lahdensalo Sofia 

Luukkonen Uula 

Lähde Mariia 

Martelius Ella 

Mikkonen Nelli 

Mäki Laura 

Nummi Iiris 

Ora Helmi 

Rajalin Tuuli 

Rantanen Iisa-Onneli 

Salmi Erica 

Salonen Lotta 

Seppälä Sara 

Sinkkonen Hannah 

Smedjebacka Anna 

Syrjänen Siiri 

Tamminen Oona 

Tarkka Nelli 

Tolpa Darja 

Tosun Lorin 

Trontti Iivo 

Uulits Meryly 

Vihavainen Tuomas 

Villanen Matilda 

Vuolanne Elsa 
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18D RO Juha Salo 

Djomina Angelika 

Feiring Benjamin 

Finér Emma 

Heikkinen Sara 

Hopeakumpu Siiri 

Jukarainen Saana 

Juvonen Aada 

Juvonen Elviira 

Kaltiainen Katariina 

Kurtulan Sera 

Lehikoinen Nelli 

Mannermaa Nemo 

Mikkanen Jenna 

Niemi Veera 

Nieminen Siiri 

Nurmi Siiri 

Outila Lauri 

Paakkanen Leo 

Piispanen Linnea 

Puscasu Andrea 

Rainio Klaudia 

Rajamäki Petro 

Rannasmaa Karoliina 

Riutta Vivi 

Roth Reetta 

Ruusulampi Ukko 

Saarinen Taina 

Stenbäck Saana 

Suojarinne Saana 

Tetri Vilja 

Tolonen Selina 

Torniainen Roosa 

Uusitalo Anna-Lyydia 

Varis Siiri 

 

 

18E RO Ville Kyttälä 

Assinen Tara 

Aurejärvi Juho 

Bauer Mikael 

Bergman Anniina 

Ekman Aurora 

Eskola Lassi 

Gröhn Saga 

Halme Saarlotta 

Heiskanen Rudolf 

Ingraeus Ella 

Jukkola Osmo 

Järvinen Klaara 

Kanerva Kristian 

Kansa Katri 

Kivari Aapo 

Kivimaa Serafia 

Koljonen Emma 

Korhonen Adam 

Kuronen Heidi 

Mäkelä Lilja 

Palmu Kasimir 

Pirnes Henrietta 

Puska Sohvi 

Raito Erika 

Raivio Havu 

Rikkola Helka 

Rissanen Juho 

Ronkka Kuutti 

Talvitie Pyry 

Tamm Hugo 

Timonen Ella 

Varkemaa Eero 

Vitali Ilari 

Vuorinen Ilja 

Vuorinen Sofia 
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19A RO Taika Martikainen 

Aura Aino 

Forssten Katriina 

Gutsol Polina 

Haanmäki Vilja 

Haverinen Emmalotta 

Helminen Vilja 

Henttonen Klaara 

Hydén Stina 

Hämäläinen Liina 

Kantelinen Aino 

Karppinen Elsa 

Kaukonen Ella 

Kero Ada 

Kling Nooa 

Mac Laverty Aino 

Niinistö Ella 

Pehkonen Miina 

Pieski Biret-Inga 

Ruippo Veera 

Ruutu Sanni 

Salonen Sofia 

Teppo Pinja 

Tuomi Iida 

Venepalo Salla 

Virtanen Saaga 

von Konow Ruska 

Vuojärvi Miimi 

 

 

Ykkösten ilta. Kuva: Aino Salonen 

 

19B RO Pekka Juvonen 

Avela Jona 

Hartikainen Emil 

Heinonen Meeri 

Ingberg Joni 

Irizarry Lilja 

Järvinen Meri 

Karkamo Jere 

Karsten Emma 

Kesti Helmielina 

Kinnunen Markus 

Kokko Joonatan 

Lamsijärvi Markus 

Lappalainen Maija 
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Lassila Saara 

Leminen Onni 

Louhivuori Ilta 

Maijala Taneli 

Miettunen Emily 

Mikkonen Mikael 

Nickull Erik 

Oikarinen Jesse 

Peltonen Juho 

Pensola Frida  

Pitkänen Monika 

Poijärvi Karoliina 

Sailo Anton 

Salonen Aino 

Seppälä Edla 

Sorsa Laura 

Suominen Sara 

Tolppanen Pihla 

Usmi Siiri 

Westerlund Peik 

Yamaguchi Aino 

Yli-Knuuttila Ida-Edit 

 

19C RO Juulia Jurvanen 

Antikainen Sara-Tuuli 

Hellberg Josefiina 

Hero Veikko 

Ingalsuo Venla 

Kalliokoski Timo 

Karppi Inka 

Kemppainen Sinituuli 

Ketola Anni 

Kivinen Alma 

Koivukangas Oona 

Krekola Konsta 

Kuosmanen Elisa 

Lipasti Iiris 

Luukko Erika 

Mahdi Rahiq 

Mennander Ines 

Nisametdin Shirin 

Paju Matilda 

Pakarinen Vilja 

Pentikäinen Malva 

Rantala Martta 

Reinilehto Nia 

Rosti Isabel 

Saastamoinen Altti 

Salovuori Elli 

Sillanpää Sten 

Sinkkonen Annika 

Slotte Albert 

Teittinen Hulda 

Toriseva Anna 

Utriainen Armi 

Vaarnamo Vilja 

Vanbergen Erik 

Viitanen Julia 

Virtanen Ella 

Virtanen Timjami 

Volyk Eeva 

Ykkösten ilta. Kuva: Aino Salonen 
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19D RO Katariina  

Vihervalli 

Annala Lyydia 

Antila Mikaela 

Bergman Ronja 

Cox Nooa 

Hakamäki Hilla 

Hietala Peik 

Hietikko Hertta 

Husman Noora 

Hussi Natalie 

Jalas Milla 

Kauppinen Kerttu 

Koral Maria 

Korkiakoski Inka 

Lankinen Anna 

Lappalainen Olivia 

Lindberg Erika 

Martikainen Eeva 

Maunuvaara Aamu 

Negara Leo 

Nimell Ea 

Nurminen Ilmari 

Paksuniemi Viljami 

Phosri Benjamin 

Piri Fanni 

Pohjola Pessi 

Raatikainen Lotta 

Rachad Amira 

Rantala Hilla 

Saajoranta Ella 

Sihvonen Aaro 

Suomi Hetta 

Taskinen Lauri 

Tolonen Emilia 

Vaittinen Juhana 

 

Wiio Ville 

Yakovlev Eveliina 

 

 

Woitto Halloween-tunnelmissa. Kuva: Minka 

Kallio 

 

19E RO Linda Havola 

Cibulka Benjamin 

DeLeon Anniina 

Forssell Stella 

Gango Evert 

Hautamäki Anna 

Heikkilä Vilja 

Hulkko Sara 

Kallio Kaapo 

Karvonen Aava 

Kiviluoto Julia 

Kiviniemi Sofia 
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Korhonen Tessa 

Korpelainen Helmi 

Koskinen Santeri 

Kuitunen Kaisla 

Lahti Emma 

Larimo Merihelinä 

Marttila Milla 

Mikkola Ilmari 

Morfin Venäläinen Maria 

Mäkelä Eevertti  

Nguyen Ninh 

Niikko Fanni 

Nocito Elias 

Ojaluoma Helmi 

Oksman Mikael 

Pavlidi Stefania 

Repo Joel 

Säteri Oona 

Tamminen Tyko 

Tanaka Soki 

Tiermas Isabella 

Tikkanen Veeti 

Tuomi Salli 

Ylä-Jarkko Sofia 

 

 

Ykkösiä Woittoa rapsuttamassa. Kuva: Minka Kallio
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Abien hurja joukko. Kuva: Katariina Vihervalli 
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