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JUHLALUKUVUODEN 2008 - 2009 PÄÄTTYESSÄ JUHLALUKUVUODEN 2008 - 2009 PÄÄTTYESSÄ 

Lukuvuonna 2008 – 2009 juhlimme näyttävästi 100-vuotiasta Tiirismaan koulua. Lahden Suomalai-
nen Tyttökoulu perustettiin vuonna 1908 paikallisen yhteishengen tuloksena tyttöjen erityisluonteen 
huomioivaksi opiskelupaikaksi. Vaatimattoman alun jälkeen koulu kasvoi ja kehittyi: syntyi yhdek-
sänvuotinen Tyttölyseo, Tipala, joka kukoisti erityisesti 1950- ja 60-luvuilla. Koulujärjestelmän uu-
distaminen 1970-luvulla johti ensin Tiirismaan yhteiskoulun ja sitten Tiirismaan peruskoulun ja Tii-
rismaan lukion syntyyn osaksi Lahden kaupungin koululaitosta.

Koulu aloitti  toimintansa vuokrahuoneistossa Loviisankadulla,  josta muutettiin  omaan professori 
Eliel Saarisen piirtämään koulutaloon Harjukadulle vuonna 1923. Nykyiseen arkkitehti Keijo Petä-
jän piirtämään koulutaloon Ursanharjulle muutettiin vuonna 1964. Koulun hyvä, inspiroiva henki, 
Tipalan henki, on aina siirtynyt  koulurakennuksesta ja vuosikymmenestä toiseen. Myös nykyisin 
koulun henki on myönteisen vahva ja suuntaa tulevaisuuteen luottavaisena.

Juhlallisuudet  huipentuivat  huhtikuussa  juhlaviikolla  ja  -päivänä  25.4.  Juhlaviikolla  julkistettiin 
kasvatustieteiden tohtori Saara Hakasten ja filosofian tohtori Riitta Niskasen kirjoittama Tiirismaan 
koulun 100-vuotishistoria Tyttökoulusta Tipala, Tipalasta Tiirismaa. Hakaste kirjoittaa elävästi kou-
lun toiminnasta ja liittää sen Lahden kaupungin ja Suomen historiaan. Niskanen tarkastelee koulum-
me historiaa rakennustaiteen ja arkkitehtuurin näkökulmasta. Nykyisille opiskelijoille ja opettajille 
siitä välittyy oivallisella tavalla koulumme vahvuudet, jotka vuosikymmenestä toiseen ovat olleet 
monipuolinen yleissivistys,  erikoistaidot  kotitaloudesta  musiikkiin,  kuvataiteeseen ja käsityöhön, 
kansainvälisyys, perinteet ja juhlat sekä tietysti Tipalan henki. Lämmin kiitos yhteistyöstä ja laa-
dukkaasta historiasta kirjoittajille Saara Hakaste ja Riitta Niskanen. 

Koulumme historian eläväksi tekemistä täydensi Keijo Skipparin ohjaama dokumenttielokuva Tipa-
lan taru, joka sisältää paljon vanhaa kuvamateriaalia sekä entisten oppilaiden ja opettajien haastatte-
luja. Kiitos Keijo Skipparille mielenkiintoisesta elokuvasta ja juhlatapahtumiemme kuvauksista. 

Juhlapäivänä  paljastettiin  entisen  koulumme  äidinkielenopettajan,  kuvanveistäjä  Väinö  Komun 
pronssireliefi Tiedon ja taidon portaat. Tilaisuus oli historiallinen. Massiivisesta, erinomaisesti kou-
lurakennuksemme ulkoseinään sopivasta taideteoksesta on varmasti iloa Tiirismaan koululle ja kai-
kille lahtelaisille. Se innostaa meitä kaikkia opiskelemaan ja tekemään työtä sivistystä ja viisautta 
tavoitellen. Suurkiitokset taiteilija, kuvanveistäjä Väinö Komulle.

Juhlaviikon erityyppiset konsertit osoittivat koulumme musiikillista monipuolisuutta ja upeaa osaa-
mista.  Soiva  veistos  yhdisti  koulumme  historian  mielenkiintoiseksi  taide-elämykseksi,  jossa  lu-
kiomme taidepainotteisuus kuvataiteen, käsityön ja musiikin keinoin tuli luovalla tavalla esiin. Sitä 
täydensi Poetry Talks, lukiolaisten esittämiä runoja katuteatterina englannin kielellä. Entisten oppi-
laiden, nykyisten taiteilijoiden kuvataidenäyttely näytti puolestaan opetuksen kantavan myös koulu-
vuosien jälkeen. Juhlapäivänä entisiä ja nykyisiä koulun opettajia, opiskelijoita ja ystäviä, tipalalai-
sia, oli tungokseen asti ja tunnelma oli huipussaan. Kaikki onnistui loistavasti! Juhlaviikon ja juhla-
päivän tapahtumista kerrotaan enemmän omassa luvussaan tässä vuosikertomuksessa. 

Olemme juhlineet 100-vuotiasta kouluamme lähimpien yhteistyökumppaneidemme kanssa. Haluan 
kiittää lämpimästi Tiirismaan koulun vanhempainyhdistystä ja Musiikkiluokkien Tuki ry:tä, jotka 
ovat tukeneet ja auttaneet monien tapahtumien järjestämistä. Suurkiitokset myös Tyttökoulun Talo 
Oy:lle, joka osallistui merkittävällä tavalla historiateoksen julkaisemiseen ja seinäreliefin toteutta-
miseen.  Lämpimät kiitokset  hyvästä  yhteistyöstä  myös läheisimmälle  yhteistyökumppanillemme, 
Tiirismaan peruskoululle.



Opettajat ja opiskelijat ovat toki myös ahkeroineet kovasti opintojen parissa koko lukuvuoden ajan. 
Sitä todistavat esimerkiksi loistavat tulokset syksyn ja kevään ylioppilaskirjoituksissa. Lukiomme 
kansainvälinen toiminta on ollut ennätysmäisen vilkasta. Lisäksi on ollut lukuisia kehittämishank-
keita ja opintokäyntejä museoihin, teattereihin, yrityksiin ja oppilaitoksiin, on osallistuttu erilaisiin 
musiikkitapahtumiin kirkkokonserteista MM-karaokeen, on järjestetty näyttelyitä  ja jopa mielen-
osoituksia yhteiskuntaopin kursseilla. Kaiken kaikkiaan lukuvuotta on leimannut luovuus, ahkeruus 
ja työnteon ilo. 

Kiitos opiskelijoille ja opettajille korkeatasoisesta työstä ja hyvästä Tipalan hengestä sekä mahta-
vasta panostuksesta 100-vuotisjuhlallisuuksien onnistumiseksi. 

Toivotan kaikille virkistävän hauskaa kesälomaa! Onnea kevään uusille ylioppilaille!

Liisa Pohjolainen
rehtori

Rehtori Liisa Pohjolainen koulun satavuotisjuhlapäivänä (kuva: Markus Kontiainen)



TIIRISMAAN KOULU 100 VUOTTATIIRISMAAN KOULU 100 VUOTTA

Erilaisia 100-vuotisjuhlatilaisuuksia oli halki lukuvuoden syyslukukaudelta alkaen ja ne huipentui-
vat juhlaviikolle 19. - 25.4.2009 ja erityisesti juhlaviikon lauantain pääjuhlapäivään.

Juhlavuoden konsertit 

Juhlavuoden konsertit alkoivat yläkoulun musiikkiluokkien ja musiikkilukion yhteisellä  joulukon-
sertilla 14.12.2008.  Tammikuussa 24.1. oli Riitta Paakki -trion jazz-ilta, jossa lämmittelybändeinä 
olivat lukiomme omat jazzyhtyeet. 

Tiirismaan lukion bändit pitivät oman bändi-illan Vaahterasalissa 13.3. Estradille nousi kaikkiaan 
11 koulun omaa bändiä sekä yksi vieraileva yhtye. 

Juhlaviikon avasi komeasti Amor vittorioso, voittoisa rakkaus – konsertti Ristinkirkossa sunnuntai-
na 19.4.  Konsertissa esiintyivät Johanneum-Gymnasiumin kuoro Hampurista johtajanaan Hartwig 
Willenbrock ja Tiirismaan lukion kamarikuoro ja Vastakaiku johtajanaan Jukka Sairanen.  Yhteise-
nä ohjelmistona kuoroilla oli Fredrik Paciuksen Miriam –kantaatti Paciuksen juhlavuoden kunniak-
si. 

Rhythm Is Our Business –konsertissa esiintyi maanantai-iltana yhteensä 12 bändiä ja lauluyhtyettä. 
Tempust adest floridum –konsertissa tiistaina kuultiin keväistä kamarimusiikkia renessanssi- ja ba-
rokkiyhtyeiden sekä solistien esittämänä, joht. Juhani Salakka.  Unforgettable –konsertti keskiviik-
kona keräsi juhlasaliin paljon kuulijoita unohtumattomien ikivihreiden sävelten pariin. Viihdeorkes-
teria johtivat  Elina Tikkanen ja Sakari Pulkkinen. Lukion tyttökuoro Tiirikka johtajanaan Tuula 
Lehto konsertoi Ristinkirkossa torstai-iltana teemalla  Lankoiseni, lintuiseni. Kuoro esitti Unkarin 
matkansa ohjelmistoa. 

Soiva veistos

Musiikin,  kuvataiteen  ja  käsityön  yhteisproduktiota 
Soiva veistos esitettiin juhlaviikolla 21. ja 23.4. Lahden 
kaupungintalon  edustalla  ja  Harjukadulla,  osia  siitä 
pääjuhlassa 25.4. ja Lahden runoviikolla 14.5. Lanun 
aukiolla.  Vuosien varrella  Tiirismaan lukiossa on to-
teutettu useita musikaaleja, jotka ovat antaneet opiske-
lijoille mahdollisuuden laulamiseen, soittamiseen, pu-
vustamiseen  ja  lavastamiseen.  Näissä  produktioissa 
opiskelijat  ovat  työskennelleet  omissa  erillisissä  ryh-
missään.  Soivassa  veistoksessa  kokeiltiin  uudenlaista 
luovaa  toimintaa  ja  oppimisympäristöä,  jossa  ryhmä 
teki kaiken yhdessä. Teemaa etsittiin Tiirismaan kou-
lun  100-vuotishistoriasta.  Soiva  veistos  -esitys  alkoi 
koulumme  perustamisesta  vuonna  1908  ja  eteni  eri 
vuosikymmenten tapahtumista ja ilmiöistä kertoen aina 
tähän  päivään  asti.  Esityksen  muoto  liikkui  perfor-
manssin ja katuteatterin välillä. 

Soiva  veistos  kuuluu  valtakunnalliseen  KONSTIT 
-hankkeeseen, johon Tiirismaan lukio osallistuu ja jon-
ka tarkoituksena on kehittää ja löytää uusia tapoja tuot-

Soiva veistos esiintyy (kuva: Markus 
Kontiainen)



taa taidetta ja tuoda sen työskentelyprosessia esille verkossa. Projektille luotiin oma blogi-sivusto 
www.soivaveistos.blogspot.com. 

Soivan veistoksen ohjasi  koulumme entinen oppilas,  draamapedagogi  Lasse Kantola,  musiikista 
vastasi  musiikin  lehtori  Jukka Sairanen,  lavastuksesta  ja rekvisiitasta  kuvataiteen lehtori  Helena 
Kuikka-Tupala ja puvustuksesta käsityön lehtori Minna Lindqvist. Mukana oli 25 lukiomme ykkös- 
ja kakkosvuosikurssilaista. 

Soiva veistos kertasi myös Suomen historian vaiheita  (kuva: Markus Kontiainen)

Soiva veistos soi (kuva: Markus Kontiainen)

http://www.soivaveistos.blogspot.com/


Historiateos Tyttökoulusta Tipala,  Tipalasta Tiirismaa

Tiirismaan koulun 100-vuotishistorian julkistaminen oli maanantaina 20.4.  Kasvatustieteiden toh-
tori Saara Hakasten ja filosofian tohtori Riitta Niskasen kirjoittama historia Tyttökoulusta Tipala, 
Tipalasta Tiirismaa jakautuu selkeästi kahteen osaan. Saara Hakaste kirjoittaa koulun toiminnasta ja 
liittää sen Lahden kaupungin ja Suomen historiaan. Riitta Niskanen tarkastelee koulumme historiaa 
ja koulurakennuksia rakennustaiteen ja arkkitehtuurin näkökulmasta. Teos valaisee ja tuo eläväksi 
koulumme rikkaan ja monipolvisen historian sen perustamisesta alkaen nykypäivään saakka. Enti-
sessä Lahden Suomalaisessa Tyttökoulussa,  Tipalassa,  nykyisessä Tiirismaan koulussa ovat aina 
vaikuttaneet  sekä tradition pysyvyys  että  uudistukset ja muutos.  Alusta  asti  haluttiin  jakaa sekä 
vankkaa yleissivistystä että opettaa erityistaitoja. Historiateoksen selkeästä ja nykyaikaisesta taitosta 
vastasi Juha Kortelainen. Kirjan julkaisijat ovat Tiirismaan peruskoulu, Tiirismaan lukio ja Tyttö-
koulun Talo Oy.

Tipalan taru - dokumenttielokuva

Lahden Videokuvaajien puheenjohtaja Keijo Skippari ohjasi Tiirismaan koulun historiaa ja nyky-
päivää luotaavan dokumenttielokuvan  Tipalan taru. Elokuvassa on haastateltu koulun nykyisiä ja 
entisiä opiskelijoita ja opettajia. Lisäksi mukana on harvinaista kuvamateriaalia koulun eri vaiheis-
ta, kuten 50-vuotisjuhlasta ja nykyisen koulurakennuksen rakentamisesta. Elokuva sai ensiesityk-
sensä koulun juhlaviikolla nykyisten opiskelijoiden juhlapäivänä 24.4. Elokuvaa esitettiin juhlapäi-
vänä ja sen lyhennetty versio avasi 100-vuotispääjuhlan.

Koulun historiasta kertovat teokset herättivät kiinnostusta satavuotisjuhlapäivänä (kuva: Markus  
Kontiainen)



Tiedon ja taidon portaat -pronssireliefi

Tiedon ja taidon portaat –pronssireliefi paljastettiin juhla-
päivänä 25.4. Taideteoksen Tiedon ja taidon portaat suun-
nitteli ja toteutti Tiirismaan koulun entinen äidinkielen leh-
tori, nykyinen taiteilija, kuvanveistäjä Väinö Komu. Mas-
siivinen  pronssireliefi  valettiin  Lapinlahden  Taidevalu 
oy:ssä.  Se  kiinnitettiin  ulos  koulurakennuksemme  pääty-
seinään, jossa siitä on iloa Tiirismaan koulun väelle ja kai-
kille lahtelaisille. Taideteoksen peitteen tekivät koulumme 
oppilaat ja opiskelijat, pienimmistä suurimpiin tekstiilityön 
lehtori Minna Lindqvistin ohjaamina. Peite tehtiin ajanku-
vaa  heijastavista  sanomalehdistä  kuvastamaan  nykyistä 
hetkeä,  aikaa,  jota  elämme.  Pronssireliefin  tilaajat  olivat 
Tyttökoulun Talo Oy ja Tiirismaan lukio.

Juhlanäyttelyt

Kuvataiteen  juhlanäyttelyn avajaisia  vietettiin  huhtikuun 
20. päivä. Näyttelyyn osallistui seitsemän koulumme entis-
tä opiskelijaa,  nykyistä  kuvataiteilijaa:  Annariitta  Järven-
pää,  Hanna Kaitila,  Eeva Peura,  Siiri  Pohjolainen,  Anna 
Puolakka,  Jenni  Rope ja  Harri  Salmi.  Esillä  oli  niin  la-
sitaidetta kuin piirroksia, sarjakuvaa, maalauksia ja tekstii-
litaidettakin. Taiteilijat kertoivat näyttelyn avajaisissa töis-
tään ja taustoistaan. Näyttelyn kokosivat kuvataiteen lehto-
rit Heidi Blanck ja Helena Kuikka-Tupala. 

Lukion ja peruskoulun kansainvälisyysryhmät rakensivat kattavan kansainvälisen toiminnan histo-
riallisen näyttelyn peruskoulun kieliluokkaan. KV-toimintaan osallistuneet opettajat keräsivät run-
saasti kuvamateriaalia, albumeja, kirjoja ja ystäväkouluilta saatuja lahjoja näyttelyyn. Lisäksi luo-
kassa oli kolmella eri tietokoneella peruskoulun opettajan Petri Vuorisen koostama jatkuva slide 
show eri KV- matkoilta.  Japanin vaihdossa olleet opiskelijat japanilaisissa asuissaan ja Rooman 
vaihdon  toogapukuiset  opiskelijat  auttoivat  vieraita  näyttelyn  aikana.  KV3:n  opiskelijat  tekivät 
maailmankartan, johon merkittiin kansainvälisyystoiminnan kohdemaat.  Lukion osalta Pirkko Tal-
venmäen kattava lista toteutuneista kansainvälisyysryhmistä oli korvaamaton apu, samoin kuin Si-
nikka Sinkkosen keräämä vastaava lista peruskoulun vaihdoista.  Karttaa valmistellessa vaihtojen 
suuri määrä tuli konkreettisesti esille: kuinka saada kaikki kohteet edes mahtumaan kartalle! Lu-
kiossa on ollut 15 kolmevuotista kansainvälisyysryhmää ja lisäksi koko ajan myös kielivaihtoja eri 
maihin sekä Comenius- ja musiikkivaihtoja.   

Satavuotisjuhliin liittyi  myös ”perinneluokka”, johon oli koottu koulun historiaan liittyvää mate-
riaalia kuten vanhoja päiväkirjoja, valokuvia, opetusvälineitä ja abipaitoja. Suurimman suosion saa-
vuttivat vanhat valokuvat, joiden äärellä moni entinen opiskelija kävi muistelemassa nuoruuttaan. 
Näyttelyn kokosivat Outi Simula ja Mikko Sani.

Väinö Komun suunnittelema reliefi  
(kuva: Timo Laitila)



Poetry Talks – runokone englannin kielelläPoetry Talks – runokone englannin kielellä
 
Englannin kulttuurikurssi 5:n opiskelijat pääsivät tulkitsemaan englanninkielistä kirjallisuut-
ta ohjaaja Lasse Kantolan ja lehtori Kirsti Teräväisen johdolla. Poetry Talks, runokone, oli  
katutaiteellinen esitys, jossa paikoillaan asetellut opiskelijat sai käynnistettyä lahjoittamal-
la rahaa tai kilauttamalla heidän edessään olevaa säilytystölkkiä. Käynnistyksen jälkeen 
opiskelija lausui valitsemansa runon, dialogin, monologin, laulunsäkeen tai tekstinpätkän. 
Runokone esiintyi juhlaviikolla kauppakeskus Triossa, juhlapäivänä koululla ja Lahden ru-
noviikolla Lanun aukiolla. Runokoneeseen tehdyt lahjoitukset menivät kirjojen muodossa 
Päijät-Hämeen keskussairaalaan lasten osastolle 12. 

Ohjaaja Lasse Kantolan mukaan runokoneessa yhdistyivät tekemällä oppimisen (learning 
by doing) monet polut: toiminnallisuus, luovuus, omaehtoisuus ja yhteisöllisyys. Runoko-
ne etäännytti totutusta tavasta toteuttaa englannin kielen kurssi. Parhaimmillaan perintei-
sen ajatusradan rikkominen mahdollistaa uusien puolien ja voimavarojen löytymisen, sa-
nat jäävät myös lihasmuistiin, eivät vain aivoihin. Toivottavasti jatkossakin voisimme hyö-
dyntää draamaa englannin opintojen välineenä. 

Tanja Lovikka

Runokone ostoskeskuksessa, vasemmalla Tanja Lovikka (kuva: Markus Kontiainen)



Juhlapäivä 25.4.

Koulun varsinaisena juhlapäivänä lauantaina 25.4. talo täyttyi nykyisistä ja entisistä opiskelijoista, 
opettajista ja muusta juhlaväestä. Juhlavieraita oli lähes tuhat. Tunnelma oli ainutlaatuisen upea: 
iloinen, riemukas ja juhlava Tipalan hengen mukaisesti.

Päivä alkoi  eri oppiaineiden työpajoilla,  joihin osallistuivat nykyiset  oppilaat ja opiskelijat  sekä 
juhlavieraat. Työpajoissa pääsi esimerkiksi tutustumaan latinankielisten sanontojen merkityksiin ja 
taustaan, tekemään erilaisia kemiallisia kokeita ja osallistumaan maantietovisailuun. Kuvataide tar-
josi origamitaittelua, psykologia rentoutumisharjoitusta ja filosofiassa pohdittiin, voiko koulu todel-
la täyttää sata vuotta. (ks. lista työpajoista liitteessä 1.)

Koulun aulassa oli kahvila ja näyttelyt koulun 
historiasta ja kansainvälisyystoiminnasta sekä 
kuvataiteesta  ja  tekstiilitöistä.  Oli  opis-
kelijoiden musisointia,  pihalla  runokone eng-
lannin  kielellä  ja  auditoriossa  pyöri  Tipalan 
taru  –elokuva.  Aamupäivän  kaikki  yhteen 
koonnut hetki oli  Tiedon ja Taidon portaat –
reliefin paljastustilaisuus, jonka jälkeen perus-
koulun 9. luokkalaiset esittivät Kalevalan syn-
tymystiikkaa – teoksen. 

Lekar & spel på svenska juhlapäivän työpajassa (kuva: Markus Kontiainen)

Runokone koulun pihalla 

(kuva: Markus Kontiainen)



Iltapäivällä 100-vuotispääjuhlassa juhlasali oli aivan ääriään myöten täynnä juhlavieraita. Pääjuhlan 
juonsivat onnistuneesti koulumme opiskelijat Iina Volotinen ja Antti Salovaara. Juhla alkoi doku-
menttielokuvalla Tipalan taru ja koulun historian esittämistä täydensi luovalla tavalla Soiva veistos 
–teos. Juhlapuheen piti Opetushallituksesta yksikön päällikkö, opetusneuvos Irmeli Halinen, joka 
kirjoitti ylioppilaaksi Tipalasta vuonna 1969. Puheessaan Irmeli Halinen kertoi elävästi omista kou-
luvuosistaan Tipalassa ja nivoi ne taitavasti koulun historiaan ja myös yleisemmin Suomen koulu-
elämään. Pääjuhlan jälkipuoliskon muodostivat vaikuttavat musiikkiesitykset. 

Pääjuhlan ja juhlakahvien jälkeen eri luokat kokoontuivat luokkakokouksiin. Luokkakokouksia pitä-
mään oli ilmoittautunut yli 50 luokkaa eri vuosikymmeniltä. 

Juhlapäivän päätti Lahden Tyttölyseon ja Tiirismaan koulun Seniorit ry:n järjestämä iltajuhla Sibe-
liustalon Metsähallissa.

Tunnelmia iltajuhlasta (kuva: Kati Mikkola)



Filosofit koulun iän kimpussaFilosofit koulun iän kimpussa

Koulussamme toimii filosofian opiskelijoista koostuva, opettaja Timo Laitilan ohjaama filo-
sofinen keskustelupiiri. Sen tarkoitus on syventää ja jalostaa filosofisen pohdiskelun taitoa 
hyvässä hengessä sananvapauden siivittämänä. Piiri antaa filosofisesta pohdiskelusta ja 
keskustelusta kiinnostuneille opiskelijoille hienon mahdollisuuden ajatella kiehtovia kysy-
myksiä ja avata sanaista arkkua laajemmin, mittakaavassa jossa se ei välttämättä nor-
maalien oppituntien puitteissa ole mahdollista. Tänä lukuvuonna keskustelupiiri on etsinyt  
ratkaisua muun muassa taiteen olemukseen, äänestämiseen päätöksentekojärjestelmänä 
ja zombien ongelmaan.

Keskustelupiirin suuri voimanponnistus lukuvuonna 2008-2009 oli Tiirismaan koulun sata-
vuotisjuhlaan liittynyt tutkielma. Oli esitetty ajatus, että myös filosofia oppinaineena tulisi  
jollakin tavalla esiin juhlavuoden tapahtumissa ja Timo Laitilan aloitteesta piiri alkoi tam-
mikuussa 2009 kerätä materiaalia työtä varten, jonka aiheeksi valittiin "Koulumme ei täytä 
sataa vuotta". Kolme Filosofia 3 -kurssin opiskelijaa kirjoitti kurssiesseenään identiteetin 
tai instituution pysyvyyteen liittyneen teksti. Näitä tekstejä käytettiin keskustelupiirissä ai-
heeseen liittyneen pohdinnan apuvälineenä ja tutkielman ensimmäisenä varsinaisena työ-
vaiheena.
              
Piiri piti projektissaan teoriassa mahdollisena, että Tiirismaan koulun satavuotisjuhlinnan 
kohde on aikojen saatossa joko muuttunut perustavanlaatuisesti tai jossain vaiheessa hä-
vinnyt kokonaan, toisin sanottuna että nykyinen koulu ei olisi sama koulu kuin alkuperäi-
nen sata vuotta sitten perustettu koulu. Samanarvoinen mahdollisuus oli myös satavuotis-
juhlien filosofinen oikeutuskin, jota projektissa tavallaan eri keinoin etsittiinkin. Kun tätä 
pohdintaa oli käyty riittävästi, pureuduttiin kolmen pohjatekstin olemukseen: vahvuuksiin, 
heikkouksiin, teoreettisiin ja käytännöllisiin mahdollisuuksiin. Kukin pohjatekstin kirjoittaja 
teki teksteistään uudet versiot, jotka yhdistettiin toisiinsa hieman lisäillen ja korjaillen. Kol-
mannen muokkausvaiheen jälkeen oli koossa hieno tutkielmavihkonen, joita jaettiin Tiiris-
maan koululla satavuotisjuhlaviikon avoimien ovien päivänä koululla vierailleille, ja samaa 
aihetta käsiteltiin myös juhlapäivänä järjestetyssä työpajassa.
               
Varsinaiseen tulokseen tutkielmassa ei tulla, mutta lopulliseen tulokseen pääsy ei olekaan 
filosofiassa keskeisintä tai edes kovin tavoitteellista. Piirin projektin tavoitteeksi muodos-
tuikin tutkielman lopullisen version johdosta erilaisten teorioiden, niiden soveltamisen ja 
erilaisten näkökulmien ja argumenttien tarjoaminen ihmisille.

Projekti alkoi tammikuussa ja huipentui luonnollisesti juhlaviikkoon. Työtä projektin eteen 
olisi ollut monella ryhmäläisellä varaa tehdä enemmän, mutta toisaalta kokonaisuus on 
vähintään hyvä ottaen huomioon työhön osallistuneiden muut juhlaviikkoon tähdänneet 
projektit  ja niiden määrän. Tutkielma oli  myös ensimmäinen filosofisen keskustelupiirin 
valmistama myös piirin ulkopuolisten persoonien nautintoon tähdännyt produktio. Tiiris-
maan satavuotisjuhlatutkielma on piirin jäseniltä ja ohjaajalta hieno päänavaus, jolle soisi 
mieluusti jatkoa tulevaisuudessa.

Antti Salovaara



OPPIAINEISSA TAPAHTUI OPPIAINEISSA TAPAHTUI 

MUSIIKKI MUSIIKKI 

Kuluneen lukuvuoden aikana on juhlittu Tiirismaan koulun 100-vuotisjuhlaa ja Fredrik Paciuksen 
syntymän 200-vuotisjuhlaa. Molemmat juhlavuodet ovat heijastuneet toiminnassamme.

Lukuvuosi käynnistyi muusikoiden osalta näyttävästi 6.9. taidelauantaissa, kun lukion kamarikuoro, 
Vastakaiku ja monta lauluyhtyettä ja bändiä esiintyivät kaupunginteatterin aukiolla. Seuraava yhtei-
nen ponnistus oli 5.10. Satosoitto, jolla kerättiin rahaa Tiirismaan lukion kamarikuoron Hampurin 
matkaa varten. 

Kuluvan lukuvuoden aikana alettiin  valmistella  suomalais-venäläistä  musiikkikasvatusyhteistyötä 
Moskovan alueella sijaitsevan Jegorevin musiikkikollegen kanssa. Opetushallituksen erityisasian-
tuntija Eila Räisä, rehtori Liisa Pohjolainen ja lukion musiikinopettajat vierailivat Jegorevissa 29.3. 
- 2.4.

Konserttitoiminnan lisäksi lukion kuorot ja yhtyeet ovat esiintyneet lukuvuoden aikana lukuisissa 
koulun ulkopuolisissa tilaisuuksissa kuten Lahdessa järjestetyn MM-karaoken avajaistilaisuudessa, 
eri yritysten ja järjestöjen juhlissa, pikkujouluissa sekä Lahden kulttuuritoimen järjestämissä kon-
serteissa ja tapahtumissa.

Tiirismaan lukion musiikinopettajat Anna-Elina Tikkanen ja Jukka Sairanen

Enchant, yksi koulun lauluyhtyeistä (kuva: Markus Kontiainen)



KUVATAIDEKUVATAIDE

Tiirismaan koulun satavuotisjuhliin valmistautuminen loi haasteita toimintaan heti syyslukukauden 
alusta lähtien. Satavuotisjuhlan kunniaksi taideaineiden opettajat suunnittelivat ja toteuttivat kuva-
taiteen, musiikin ja käsityön yhteistyönä Soiva veistos -produktion, josta on kerrottu tarkemmin juh-
lavuoden tapahtumien yhteydessä. 

Satavuotisjuhlatapahtumia esittelevä ja niistä kertova  Tiirismaan koulu 100 vuotta -juhlakalenteri  
julkaistiin marraskuussa.  Juhlakalenterin kansikuvan oli suunnitellut Niklas Ingelius IB:ltä. Julkai-
sun muista kuvista ja taitosta vastasi Helena Kuikka-Tupala.

Syksyllä aloitti lukiossamme viimeisen kerran pääsykokeitten kautta lukioomme otettu kuvataiteen 
ryhmä. Syksystä 2009 kuvataiteen erityistehtävä siirtyy Lahden kaupungin päätöksellä Kannaksen 
lukioon. Kuvataiteen opetus jatkuu kuitenkin jatkossakin vahvana lukiossamme.

Abiturienttien perinteinen kulttuuriretki Helsinkiin tehtiin lokakuun 15. päivä. Tutustuimme nyky-
taiteen museon, Kiasman, kokoelmanäyttelyyn  Kuvan jälkeen. Sinebrychoffin taidemuseossa pää-
simme nauttimaan Le notti italiane (Italialaiset yöt) -näyttelyssä italialaisten muotisuunnittelijoiden 
luomuksista 1950-luvulta 1990-luvulle asti. Päivän päätteeksi suuntasimme kulkumme Tennispalat-
siin, jossa oli esillä Jarmo Mäkilän Miesten huone -niminen retrospektiivinen tilataideteos. 

Itsenäisyysjuhlamme teemana oli Mika Waltari ja jazzahtava 20-luku. Kuvataiteen luokan IB opis-
kelijat maalasivat näyttämölle ajan henkeä kuvaavat taustakuvat tehdasrakennuksineen ja kahvilasi-
sustuksineen. Koulumme satavuotisjuhlavuoden aloitti 14. joulukuuta pidetty joulukonsertti. Tilai-
suudella kartutettiin varoja juhlavuoden tapahtumien hyväksi. Kuvataide ja käsityö olivat mukana 
myymällä opiskelijoiden vuosien varrella tekemää taidegrafiikkaa ja käsityötuotteita sekä oppilai-
den töistä tehtyjä taidepostikortteja.

Kuvataiteen lukiodiplomikurssille osallistui tänä vuonna 21 opiskelijaa. Suosituimmaksi teemaksi 
osoittautui  addiktio-riippuvuus.  Diplominäyttelyn  avajaisia vietettiin  perinteiseen  tapaan Galleria 
Pigmentissä Runebergin päivänä 5.2.2009. Diplominäyttelyn  julisteen ja kutsun suunnitteli  Anni 
Takala. Näyttelyn avasi Lahden kaupungin kulttuuritoimen puolesta kulttuurituottaja Vuokko Kor-
telainen.  Musiikkiesityksistä  vastasi  Minnaleena Jaakkola IB:ltä.  Kuvataiteen lukiodiplomitöiden 
ulkopuolisina arvioijina toimivat kuvanveistäjä Päivi Lassheikki ja kuvataiteilija Heini Matveinen.

Kevään kohokohdaksi muodostui  koulun satavuotisjuhlaviikko siihen liittyvine tapahtumineen ja 
näyttelyineen. Kuvataiteen juhlanäyttelyn lisäksi kuvataiteen ja englanninkielen yhteistyönä toteu-
timme näyttelyn, johon oli koottu opiskelijoidemme taideteoksia ja niistä kirjoitettuja englanninkie-
lisiä taidearvosteluja. Senioriyhdistyksen järjestämässä juhlapäivän iltatilaisuudessa Sibeliustalolla 
oli esillä mm. Maria Sandellin 2B ja Karoliina Kuisman 2B maalauksia sekä runsaasti keramiikkaa.

Helena Kuikka-Tupala



KÄSITYÖKÄSITYÖ

Elokuussa palkittiin lukiomme opiskelija Mira Järvinen lukiosarjan voitosta "Hirsimökistä horisont-
tiin" minitekstiilikilpailussa. Kilpailu järjestettiin Lahden Seudun Tekstiiliopettajat ry:n 50-vuotis-
juhlien kunniaksi.

Vanhojen tansseihin valmistui tänä lukuvuonna 16 upeaa juhlapukua. Saimme mukaan myös roko-
koo-aikaa edustavan asun, jonka valmisti Mikko Myllymäki. Mikko ja hänen parinsa Sari Porttila 
olivat paikallisen radiokanavan haastattelussa ja heidät kuvattiin ESS-nettisivustolle. Koulutuskes-
kus Salpaus teki kanssamme yhteistyötä meikkien ja kampausten osalta. Tänäkin vuonna kurssilai-
semme pääsivät ammattiosaamisen näyttötutkintojen malleiksi.

Koulumme satavuotisjuhlan kunniaksi vaatetuskurssin teemana olivat "Vaatteet ja aatteet 100 vuo-
den takaa". Opiskelijat valmistivat niin tyylipuhtaita vuosisadan alun pukuja kuin tämän päivän asu-
ja vanhoja ideoita kopioiden.

Syyskuussa Tekstiiliopettajaliitto TOL valitsi kaksi valtakunnallisesti ansioitunutta käsityön lukio-
diplomia ja palkitsi Ida Paulamäen 200 euron ja Emma Golnickin 100 euron stipendillä.

Dilan 140-vuotisjuhlan kunniaksi järjestetyssä "Rakkaus"- kilpailussa sai lukiomme opiskelija Isa 
Koskinen kunniamaininnan Sydän matollaan.

Minna Lindqvist

LIIKUNTALIIKUNTA

Lukion tytöt osallistuivat lukuvuoden aikana koulujen välisiin jalkapallo- ja salibandyturnauksiin. 
Uintikisoissa saavutettiin menestystä: 50m:n vapaauinnissa Milla Knuuttila voitti, Pinja Knuuttila 
oli toinen ja Maira Rezina neljäs. Viestissä tytöt sijoittuivat kakkossijalle.  Lisäksi Johanna Honka-
nen suoritti liikunnan lukiodiplomin. 

Lukion poikien joukkueet osallistuivat ainakin koripallo-, lentopallo- ja salibandyturnauksiin.

ÄIDINKIELIÄIDINKIELI

Lukiomme abiturientti Hilkka Kauppinen sijoittui kymmenen finalistin joukkoon valtakunnallisessa 
Pikku-Finlandia -esseekilpailussa kirjoitelmallaan Surun sumua, toivon valoa. Kauppisen Eeva-Lii-
sa Mannerin lyriikkaa käsittelevä essee pääsi lisäksi Äidinkielen opettajain liiton nettisivuilla jul-
kaistavien kolmen parhaan kilpailutyön joukkoon. Kilpailun raati mainitsi haastavasta aiheesta kir-
joitetun työn olevan erityisen taidokas. 

RUOTSIRUOTSI

Opiskelija Anna-Liisa Nylund sai tänä vuonna Pohjola-Nordenin ruotsinstipendin. Ruotsinstipen-
diaateille järjestettiin kieli- ja kulttuurimatka Ahvenanmaalle ja Ruotsiin 5.-12.5.2009 ja se toteutet-
tiin  kielikylpynä,  eli  ruotsia  puhuttiin,  kuunneltiin  ja  opiskeltiin  aamusta  iltaan.  Ohjelmassa  oli 
myös opinto- ja tutustumiskäyntejä sekä kulttuuriohjelmaa. Stipendiaatteja valittiin koko Suomesta 
18. 



YHTEISKUNTAOPPIYHTEISKUNTAOPPI

Koulussamme aloitettiin tänä vuonna yhteiskuntaopin soveltava kurssi Yhteiskunnalliseen toimin-
taan osallistuminen, joka tähtää opiskelijoidemme yhteiskunnallisen tietoisuuden ja aktiviteetin li-
säämiseen. Kurssilla lähdetään mahdollisimman paljon pois koulusta tapaamaan vaikuttajia ja päät-
täjiä. Vierailuja on tehty puolueisiin, lehteen, kaupungintalolle kaupunginjohtajaa tapaamaan, kan-
salaisjärjestöihin ja eduskuntaan. Aktiiviset opiskelijamme on eri vierailukohteissa otettu ystävälli-
sesti vastaan, sillä päättäjätkin jakavat huolen nuorison passivoitumisesta. Kurssi huipentui opiskeli-
joiden itse ideoimaan, valmistelemaan ja toteuttamaan mielenosoitukseen. Kurssi sai ensimmäisenä 
vuonna niin suuren suosion, että se järjestettiin kaksi kertaa.



KANSAINVÄLISYYSTOIMINTAKANSAINVÄLISYYSTOIMINTA

100-vuotiaassa Tiirismaan koulussa on pitkät perinteet kansainvälisyystoiminnassa. Jo 1950-luvulla 
tehtiin kuorovierailuja Pohjoismaihin ja Lahden ystävyyskaupunkeihin. Nykymuotoiset kolmivuoti-
set kansainvälisyyskurssit aloitettiin vuonna 1994, ja jo silloin muodostettiin yhteydet Norjan Åle-
sundiin ja Hollannin Ossiin. Näiden kaupunkien välillä vaihtoja on tehty useita, mutta mukana ovat 
olleet kaikki Pohjoismaat ja monia keskieurooppalaisia maita. Kansainvälisyystoiminta antaa opis-
kelijoille mahdollisuuden tutustua uusiin kulttuureihin ja vahvistaa omaa identiteettiään suomalaisi-
na kansainvälistyvässä maailmassa.  Kansainvälisyyskurssien työkieli  on englanti,  joten kielitaito 
kasvaa luontevalla tavalla ystävyyskoulun opiskelijoiden kanssa työskennellessä.

KANSAINVÄLISYYSRYHMÄ 1

KV1 on jo 15. kansainvälisyysryhmä koulussamme.  Yhteistyökouluna on jälleen Fagerlia Vide-
regående skole Lahden norjalaisesta ystävyyskaupungista Ålesundista. Ryhmässä on 23 ensimmäi-
sen vuosikurssin opiskelijaa, jotka tutkivat norjalaisopiskelijoiden kanssa opinto-ohjausta ja ympä-
ristökysymyksiä. Lukuvuoden aikana ryhmälle ovat pitäneet luentoja Johanna Saarola Lahden ym-
päristökeskuksesta ja Reetta Jänis Helsingin yliopiston Lahden toimipisteestä.  Esityksissä ryhmä 
kuuli  luennon ilmastonmuutoksesta  ja heille  esiteltiin  ympäristötoimialaa.  Norjalainen ryhmä oli 
Tiirismaalla vierailulla toukokuussa ja vierailukohteina oli Lahden ja ympäristön nähtävyyksien li-
säksi Lahden tiede- ja yrityspuisto, Kujalan kaatopaikka ja uusi metaanivoimala sekä Kariniemen 
vedenpuhdistamo. 

KANSAINVÄLISYYSRYHMÄ 2

Kansainvälisyysryhmä 2 vieraili Hollannissa.

Hollannin matka Hollannin matka 

Syksyllä 2008 KV-2 opiskelijaryhmämme lähti viikon pituiselle vaihdolle Hollantiin, Nijme-
genin Montessorikouluun. Vierailumme ajan majoittajinamme toimivat samat hollantilaiset, 
jotka olivat edellisenä keväänä  vierailleet luonamme Suomessa.  Matkamme aikana tu-
tustuimme hollantilaiseen kulttuuriin ja ympäristöön sekä paikallisten ihmisten arkeen.

Matkamme alkoi  Lahden linja-autoasemalta,  josta matkasimme Helsingin lentokentälle 
noustaksemme Hollantiin matkaavaan lentokoneeseen. Hollantiin saavuttuamme jatkoim-
me junalla kohti Nijmegeniä.  Matkamme aikana työstimme ryhmissä esitelmiä, jotka kä-
sittelivät kukin erilaisia faktoja Hollannista. Nämä esitelmät sitten myöhemmin esitimme 
hollantilaisille perheillemme lähtöjuhlassa. Viikon aikana tutustuimme kaupunkiin hollanti-
laisten opettajien johdolla,  vietimme vapaa-aikaa yhdessä hollantilaisten perheidemme 
kanssa ja vierailimme erilaisissa museoissa, kuten esimerkiksi vesimuseossa sekä usko-
mattomassa Hollannin  historiasta  kertovassa ulkoilmamuseossa,  jossa katsojalla  itsel-
läänkin oli tilaisuus kokea osa maan historiasta.

Matkamme loppupuolella vierailimme myös Amsterdamissa. Amsterdamin vierailullamme 
kävimme muun muassa vesipyöräilemässä pitkin kaupungin kanaaleja, jotka kulkivat ym-
päri kaupunkia, vierailimme taidemuseossa, jossa meillä oli tilaisuus tutustua kuuluisien 
hollantilaisten taidemaalareiden, kuten esimerkiksi Rembrandtin töihin oppaan johdolla. 
Lopun  aikaa  Amsterdamin  vierailustamme saimme itseksemme kuljeskella  ja  tutustua 
kaupunkiin,



Matkamme viimeisenä iltana olimme yhdessä hollantilaisten kanssa järjestäneet jäähy-
väisjuhlan, joihin osallistuivat ryhmiemme lisäksi perheet,  joissa olimme kuluneen viik-
komme viettäneet. Juhliin hollantilaiset ja suomalaiset olivat yhdessä valmistaneet perin-
teisiä hollantilaisia herkkuja, joita maisteltiin Hollanti-esitelmiemme sekä meidän suoma-
laisen ryhmämme esitysten  jälkeen.  Olimme lähtöjuhlaa varten  harjoitelleet  laulamaan 
tunnetun hollantilaisen artistin Jan Smitin laulun, jonka sitten esitimme jäähyväisjuhlassa 
kiitokseksi hollantilaisten perheiden vieraanvaraisuudesta ja ystävällisyydestä. Tämän li-
säksi esitimme yleisöllemme perinteisen suomalaisen piirileikin, jota säesti suomalainen 
laulu "Minun kultani kaunis on", jonka lauloivat ryhmästämme mukana olleet musiikkiluok-
kien opiskelijat. Hollantilaiset olivat myös onnistuneet  luomaan videoyhteyden Suomeen, 
jonka kautta omat perheemme ja tuttavamme saattoivat seurata tietokoneiltaan viimeistä 
iltaamme Hollannissa.

Kaiken kaikkiaan matkamme Hollantiin oli opettavainen ja hyvin antoisa. Saimme ainut-
laatuisen tilaisuuden tutustua hollantilaisten ihmisten arkiseen elämään olemalla osa sitä. 
Samalla harjoitimme myös kielitaitoamme ja saimme uusia ystäviä, joihin jotkut meistä pi-
tävät vieläkin yhteyttä, ja opimme, että pyörällä pääsee mihin vain, milloin vain.

Riina Räsänen 2B 

KANSAINVÄLISYYSRYHMÄ 3

KV3-kurssi tutustuu johonkin ryhmän opiskelijoiden valitsemaan Euroopan ulkopuoliseen maahan 
tai aiheeseen. Tällä kertaa valinta osui salaperäiseen Pohjois-Koreaan. Aihe oli haastava ja tietoa oli 
vaikea saada,  mutta  ulkopuolisten asiantuntijoiden ja internetin  avulla maan tilanne alkoi aueta. 
Maassa useita kertoja vieraillut lääkintöneuvos Vilho Kivikangas piti perusteellisen ja käytännönlä-
heisen esitelmän omien kokemustensa perusteella. FM Jorma Hynninen opetti ryhmälle korean kiel-
tä ja kertoi kulttuurista. Saimme myös nähdä korealaisia lehtiä, kirjoja ja kansallispukuja. Opiskeli-
jat pitivät esitelmiä valitsemistaan aiheista ja tietolähteiden kriittinen tarkastelu toi lisäväriä ryhmän 
toimintaan. Lokakuussa teimme vierailun Korea Houseen Helsinkiin.

MUUT KANSAINVÄLISYYSPROJEKTIT

Venäjä-yhteistyö ja opintomatkat

Rosa Rosenlund, 2A, osallistui kaksiviikkoiselle Pushkin-instituutin kielikurssille Moskovassa huh-
tikuussa. Opiskelijoita oli kolmesta suomalaisesta koulusta ja he opiskelivat venäjän kieltä yliopis-
ton opettajien johdolla. Opiskelun lisäksi osanottajilla oli mahdollisuus tutustua Moskovan laajaan 
kulttuuritarjontaan,  oopperasta  urheiluun.  Rosan  mukaan  kokemus  oli  ainutkertainen,  erityisesti 
asuminen venäläisopiskelijoiden opiskelija-asuntolassa ja yhteiskeittiössä kokkaaminen on jäänyt 
mieleen.

Hanna Häkkinen, 2B, osallistui kesäkuussa 2008 ja Elina Palmgren, 1E, osallistuu kesäkuussa 2009 
Opetushallituksen, Venäjän Federaation opetus- ja tiedeministeriön Federaaliopetustoimiston ja Ve-
näjän valtion Moskovan alueen valtion yliopiston sekä Venäjän Federaation Avaruuslentojen ko-
mentokeskuksen Venäjällä Moskovassa järjestämään venäläis-suomalaiseen matematiikan ja fysii-
kan kesäkouluun.

Tiirismaan lukio ja yläkoulu tekivät matkan Pietariin 13. - 15.5. Matkalle osallistui seitsemän lukio-
laista yläkoululaisten ryhmän mukana. Opettajina matkalla olivat Satu Juuti lukiosta ja Pentti Var-



hama  peruskoulusta.  Vierailimme  partnerikoulullamme  nro  582,  josta  oli  aikaisemmin  syksyllä 
2008 ryhmä käymässä Tiirismaalla. Pietari-vierailun aikana tehtiin projektityötä, jossa tänä vuonna 
oli aiheena Aleksanteri I.

Tiirismaan lukio on osallistunut aktiivisesti Opetushallituksen Venäjän kieli ja kulttuuri –verkoston 
toimintaan ja Venäjä osaaminen –hankkeeseen. Tiirismaan lukio järjesti laajan Opetushallituksen 
Venäjä-seminaarin  29.  –  30.1.  Lahdessa.  Seminaariin  osallistui  Venäjän  Suomen  suurlähettiläs 
Aleksander Rumjantsev ja Moskovan alueen opetustoimen edustajia sekä Opetushallituksesta pää-
johtaja  Timo Lankinen,  erityisasiantuntija  Eila  Räisä  ja  muita  Opetushallituksen asiantuntijoita. 
Lahden seudun elinkeinoelämän Venäjä-suhteista seminaarissa esitelmöi yritysjohtaja Topi Paana-
nen. 

Historian ja latinan opiskelijoiden matka antiikin maaperälle Roomaan

Syksyllä 2008 Tiirismaan lukiolaiset tekivät uuden aluevaltauksen, kun latinan ja historian opiskeli-
jat matkasivat Roomaan tutustumaan kaikkeen siihen, mitä yli 2000 vuotta vanha kaupunki saattaa 
kävijälleen tarjota.  Syysloman jälkeisellä  viikolla 20 oppilaan ja kahden opettajan muodostama 
syyssateista  piittaamaton  ryhmämme  ahmi  kokemuksia  ikuisesta  kaupungista.  Vierailimme  niin 
Rooman keskustan historiallisissa merkkikohteissa kuin Rooman ulkopuolella sijaitsevissa kohteis-
sa, kuten Rooman satamakaupungissa Ostiassa sekä keisari Hadrianuksen huvilalla, Villa Hadria-
nalla.    

Rooman matkaajien ja paikallisten kohtaamisia (kuva: Maria Sandell)



Tarinoita RoomastaTarinoita Roomasta

Kaikki muistot vievät Roomaan

Kadulta kuuluu harmonikansoittoa kuin kesäiltana, jolloin ihmiset viipyilevät paljaan tai-
vaan alla nauttien lämmöstä ja valosta. Lokakuinen Suomi on hetken vain kalvakas muis-
to. Ensimmäinen päivämme Roomassa on ollut hämmästelyn ja syksyisen auringonpais-
teen  seestämä.  Kaduilla  myydään  paahdettuja  kastanjoita  kuin  runoissa.  Aurinko  on 
sama kuin pohjoisessakin, mutta se tuntuu tulevan lähemmäs. Keskikesän helteet ovat 
menneet, mutta suven hehku viipyilee vanhoilla kaduilla. Tiilet tuoksuvat tuleentuneilta ja 
ikkunalautojen pelargoniat nuupahtavat. Pahin turistiruuhkakin on onneksemme ohi, mut-
ta kaupunki on kovasti elossa ja liikkeessä. Ilmapiiri on kuitenkin aivan toinen kuin Helsin-
gin laukkaavassa rytmissä, jossa ihmiset yhteistuumin varovat katsomasta toisiaan sil-
miin. Rooman ilme on välimerellisen pehmeä.

Kulttuurin kirjo pitää huolen siitä, että meillä on joka päivä määränpää kuljeskelullemme. 
Hämmästelemme Pantheonin temppelin kokoa, valokuvaamme jokivarsien ja siltojen ke-
säpukuisia puita, koluamme maamerkin jos toisenkin ja ihailemme Rooman yli avautuvaa 
maisemaa Villa Lanten terassilta. Sieltä katsoen voisi kuvitella olevansa koko kaupungin 
katolla. 

Syksyinen näkymä Tiber-joelle (kuva: Maria Sandell)

Näkymä Villa Lantelta (kuva: Ari Mäkinen)



Ruuan saaminen isolle porukalle on seikkailu sinänsä, vaikka suuressa kaupungissa ol-
laankin. Syksyisessä kaatosateessakin on jotain naurettavan lumoavaa, kun kaksikym-
mentä nuorta ja pari opettajaa heittäytyvät nilkansyvyisiä vesilammikkoja uhmaten ruoka-
paikkaa etsimään – omiaan tietynlaisen jännityksen hehkun synnyttämiseen on myös ruo-
kapaikan mahdollinen löytymättä jääminen. Ensimmäisestä päivästä lähtien tutun ravinto-
lan takahuone pelastaa meidät useammin kuin yhden kerran. 

Roomalaiset tavernat tuntuvat suosivan parin hengen seurueita, ja poppoomme saa yh-
den  jos  toisenkin  ravintoloitsijan  nielaisemaan tuskaisesti.  Kaikesta  huolimatta  nälkää 
emme koskaan kärsi, kunnon eväät ostetaan läheisestä supermarketista.

Juna kuljettaa meidät Rooman ulkopuolelle satamakaupunki Ostiaan. Kun astuu aina uu-
delleen kulman taakse ja yhä kauemmas nykymaailman menosta, voi  todella kuvitella 
vaihtaneensa aikatasoa. Mitä kaikkea nuo rauniot ovat nähneet? Verta surua? Elämän 
kohinaa ja salattuja suudelmia? Ja tietysti kulkueita matkalla Roomaan, sinnehän kaikki 
tiet  kuljettavat.  Ostian  raken-
nukset ja kujat ovat niin hyvin 
säilyneet,  että  tunnelma  vie 
mennessään.  Tavernan  rau-
niot  saavat  pian  ryhmäläisis-
tämme  tarjoilijat  ja  asiakkaat 
– yhtä luontevasti  kuin silloin 
ennenkin, kenties. 
              
Ennen  paluutamme  kaupun-
kiin  koemme vielä  hysterian-
sekaisia  ilonhetkiä  Ostian 
maanalaisissa  lepakkoluolis-
sa.  Evästystauon  teatterin 
raunioilla  jaamme kesyjen  ja 
ilmeisesti sudennälkäisten pu-
lujen kanssa. 

Evästauko Caracallan kylpylällä (kuva: Ari Mäkinen)

Seurueemme rentoutuu Ostialaisen kapakan sisäpihalla 
(kuva: Ari Mäkinen)



Vatikaanin museossa olisi nähtävää kuukauden päiviksi, mutta muutaman tunnin yleiskat-
saus antaa silti paljon. Ihmispaljoudessa tuskin tavoittaa tunnelmaa niin koskettavasti kuin 
raunioiden keskellä vaellellessa, mutta koettavaa on museoesineiden äärelläkin. Mielen-
kiinnon vangitsevat lukuisat patsaat, kuvat ja seinämaalaukset, mutta pysähdyttävimmäk-
si nousevat vanhat hautakivet ja niihin kirjoitetut muistokirjoitukset.  Hyvän oppaan kans-
sa niistä saa paljon irti. Hautakiviin on tiivistettynä kokonaisia elämäntarinoita muutamaan 
sanaan. Yhä vieläkin, aikoja ja aikoja niiden laatijoiden jälkeen, voi tavoittaa henkäyksen 
heidän elämästään.

Tovin bussimatkan jälkeen olemme taas maaseudulla paikassa, joka oli osoittautuva mi-
nulle koko reissun sykähdyttävimmäksi. Hadrianuksen villa on kuin kokonainen kylä. Se 
on varmasti yksi kauneimpia paikkoja, jossa olen koskaan käynyt. Kylpylöiden ja huviloi-
den raunioita ympäröivät vehmaat oliivilehdot ja pienet lammet. Mennyt on lähellä; on jo-
tain, mitä aikakaan ei voi rapauttaa. Taivas heijastuu sateesta vielä pisaroivalle nurmelle, 
ja vesi värähtelee kevyesti, kun levolliset ankat lipuvat sen pinnalla kuin osana maalausta. 

Ilta on taas tummunut yöksi, ja huoneessamme alkaa olla uninen tunnelma. Makaan se-
lälläni ja kuuntelen kadun ääniä. Katusoittaja jatkaa vielä. Joka on kai heittänyt hänelle 
lantin, koska harmonikan yli kantaa tumma tenori kuin vastauksena ohikulkijalle:

”O sole mio, sta ´nfronte a te…” 

Hilkka Kauppinen

Näkymä keisari Hadrianuksen parvekkeelta (kuva: Ari Mäkinen)

(Kuva: Maria Sandell)



"Bongiorno. Uno franco pollo, grazie" 

Tämä on italiaa ja tarkoittaa: "Päivää. Yksi postimerkki, kiitos".

31.10 aamulla kolmelta Lahden linja-autoasemalla oli bileet pystyssä. 20 ahkeraa histo-
rian ja latinan opiskelijaa kahden opettajan johdolla oli tekemässä lähtöä kohti Roomaa, 
Italian pääkaupunkia. Niinhän ne sanoo, kaikki tiet vievät Roomaan.

Suomessa oli jo ankea syksy ja kaikilla oli suunnilleen villahousut jalassa. Hahhah, miten 
suut pantiin kun saavuttiin perille. Lentokone laskeutui savannin näköiselle alueelle. Ei sa-
vanni nukahtanut kuin siinä Ultra Bran laulussa. Pieni miinus oli se kun lentokoneessa ei  
saanut ruokaa. 

Junamatka itse kaupunkiin oli jo sinällään elämys. Talojen katoilla oli kasveja kuin talvi -
puutarhassa. Pyykit riippuivat Kaunotar ja Kulkuri -piirretyn tyyliin. Perillä piti varoa, ettei 
jäänyt skootterin alle.                               
     

Viikko oli mahtava! Kiersimme kaikki kuuluisat kohteet: Vatikaanin, Capitolium-kukkulan, 
Colosseumin, Forum Romanumin, Pietarin kirkon,  Pantheonin... Kaikki kohteet, joita oli  
ennen saanut katsella vain kuvista. Rooman vanhan satamakaupungin, Ostian amfiteatte-
rissa  lauloimme Maamme-laulua  ja  saimme saksalaiset  turistit  taputtamaan.  Kyseisen 
kaupungin antiikin aikaiset vessanpytyt saivat väen hilpeäksi. 

Vatikaanissa oli tenniskenttä (Paavi pitää itsensä hyvässä kunnossa) ja leikkikenttä (eh-
käpä kuoropojille). Sikstuksen kappeli kuuluu must see-listaan. Häiriöksi voisi lukea kau-
heat turistimassat. Amerikkalaisilla ryhmillä oli kuulokkeet korvilla ja oppaan tunnisti pys-
tyssä olevasta sateenvarjosta (hyvä ettei hän avannut sitä sisällä, se olisi tuottanut huo-
noa onnea). Jännitystä viikkoon toi, kun vakio ravintolassamme katkesivat sähköt eräänä 
pimeänä iltana. 

(kuva: Ari Mäkinen) (Kuva: Lotta Blomberg)



Ilmat suosivat meitä, aurinkoa ei Rooman jälkeen näkynytkään moneen viikkoon. Välillä  
satoi ja sateenvarjokauppiaita ilmestyikin kuin sieniä sateella. Viikon lopussa huone lemu-
si märiltä vaatteilta. Verhotankokin tippui huonetoverini päälle. Uhreilta onneksi vältyttiin. 

                             
Liikuimme jalan niin paljon kuin mahdollista.  Tuntui hyvin  eksoottiselta pyytää nunnilta 
apua, kun emme osanneet tulkita karttaa. Iltaisin nukutti mukavasti. Unettomuudesta kär-
sivien pitäisi kävellä sellainen parikymmentä kilometriä päivässä ja seisoskella siinä välis-
sä. Kyllä tulisi uni kaaliin. Testasimme myös yleiset kulkuneuvot. Ainakin Argentiinaan ja 
Somaliaan meni busseja. Metroissa oli graffiteja - puissa tuhottoman isoja käpyjä. 

Maija Yrjölä

Tiirismaa valloittaa Ianicolo-kukkulaa (kuva: Lotta Blomberg)

Ohikiitävä metro (kuva: Maria Sandell)



Tuokiokuvia

Lokakuinen viikko Roomassa oli aurinkoa, ihastuneita huokauksia kauniiden rakennusten 
ja kattopuutarhojen perään, lämpimiä kivikatuja, liian aikaisia aamuja ja valmispakattuja 
paahtoleipiä, litroittain jäätelöä, olkapäätä painava kameranhihna, hymyileviä ihmisiä ja 
kiireinen metroasema, jonka kuvaruuduilla pyörivän High School Musical 3-elokuvan trai-
lerin tanssiliikkeet tuli opittua vahingossa ulkoa. Rooma oli rapistuvia, mutta viehättäviä 
taloja, köynnöskasveja ja sadoittain ympäriinsä parveilevia puluja, kujia pitkin tassuttele-
via kissoja, matkamuistoesineitä, viinejä ja absintteja myyviä putiikkeja, pitkiä kävelyretkiä 
raunioille  ja takaisin,  sanoinkuvaamaton määrä taidetta  ja  arkkitehtuuria  joka puolella; 
patsaita ja veistoksia kaduilla, talojen päädyissä, ikkunasyvennyksissä, ovissa, katoilla, 
mosaiikkitöitä vessojen seinissä ja lattioissa, koristeina ovien nupeissa ja aidanseipäissä. 
Rooma oli taskuvarkaita busseissa, yllättäviä sadekuuroja, kaduilla ääneen laulavia ihmi-
siä, kiireisiä nunnia ja katutaiteilijoita, väsyneitä jalkapareja ja hotellihuoneista kantautuvia 
rysähdyksiä kun ihmiset kaatuivat illalla väsyneinä sänkyihin. Rooma oli marinoituja mu-
nakoisoja, ilmakuivattua kinkkua, pizzaa, salaatteja, punaviinejä ja balsamiviinietikkaa, jäl-
kiruokia ja mozzarellaa, tauotta ilmassa soivia ambulanssien sireeneitä, väsyneitä äräh-
dyksiä ja viluisia käsiä, seikkailuja raunioissa, puihin kiipeämistä, kulkukoirien paijaamista 
ja helteisiä evästaukoja. Lentokoneessa puolet ryhmästä vannoi muuttavansa vielä joskus 
Italiaan.

Lotta Blomberg

Latinan ja historian opettajat ja opiskelijat kävivät ihmettelemässä Rooman historiaa 

(kuva: Lotta Blomberg)



Ranskan ja kuvataiteen opintomatka Pariisiin 

Huhtikuun 29. päivä kuvataiteen ja ranskankielen opiskelijat lähtivät opintomatkalle Pariisiin. Mu-
kana oli 20 opiskelijaa sekä ranskankielen lehtori Kirsti Kröner-Liukkonen ja kuvataiteen lehtori 
Helena Kuikka-Tupala.  Viikon pituisen matkan aikana ryhmä tutustui mm. Louvren taideaarteisiin, 
Versaillesin  linnaan,  Eiffel-torniin,  Notre  Dameen,  Pompidou-keskukseen ja  Musèe  d´Orsayhin. 
Matkarahastoa kartutettiin mm. myymällä opiskelijoiden tekemiä kortteja ja leivonnaisia sekä pitä-
mällä Cafè Parisienneä koulumme aulassa juhlapäivänä.

Opintomatka Pariisiin 29.4. – 4.5.Opintomatka Pariisiin 29.4. – 4.5.

Matkamme alkoi 20 hengen ryhmän voimin ja opettajien Kirsti Liukkonen-Kröner ja Hele-
na Kuikka-Tupala johdolla Lahden linja-autoasemalta hyvin varhaisena keskiviikko aamu-
na. Kylmyydestä värisevinä ja jännitystä tihkuen nousimme lentokentälle vievään bussiin. 
Lentomatkat kuluivat nopeasti mielessä vain päämäärä, Pariisi. 

Majapaikkamme oli  henkisestä valmistautumisesta huolimatta lievä tyrmistys.  Luvattuja 
neljän hengen huoneita ei ollut ja suurin osa tytöistä joutui jakamaan huoneen 9 muun 
kanssa. Yleinen siisteys ei ollut päätähuimaavaa ja pienen pyyhkimisen jälkeen lavuaa-
rimme hana paljastui aivan eriväriseksikin.  Matkan kuluessa kaikkien suhde majapaik-
kaamme kuitenkin muuttui ja yhden jos toisenkin suussa rähjäisestä ja öisin jäätävästä 
retkeilymajasta käytettiin sanaa ”koti”. 

Ryhmämme muodostui kuvisluokkalaisista ja ranskan lukijoista, mutta matkan aikana roo-
lijakoa ei ollut. Kuvislaiset oppivat muutamia sanoja ja ilmauksia ranskaksi ja käyttivät nii-
tä aktiivisesti, sekä ranskan lukijat olivat motivoituneita oppimaan taidehistorian merkittä-
vimmistä teoksista ja taiteilijoista. Matkaohjelmamme oli tiivis ja siihen sisältyi kaikki Parii-
siin tunnetuimmat nähtävyydet, kuten Louvren taidemuseo, Riemukaari, Eiffel-torni, mo-
dernin taiteen museo Centre Pompidou, Notre Damen katedraali… Päivät ja kävelymatkat 
olivat pitkiä, mutta jokainen päivä toi jotain uutta ja antoisaa nähtävää ja koettavaa. Joka 
paikassa viihdyttävät katuesiintyjät toivat myös omat lisänsä pariisilaiseen tunnelmaan ja 
saimme nähdä todella taidokkaitakin esityksiä.

Kuudessakin  päivässä  ehdimme huomata  ranskalaisen  kulttuuriin  eroja  suomalaiseen 
verrattuna. Yleinen kohteliaisuus ylitti kaikkien odotukset. Anteeksi pyydeltiin joka hetkes-
sä pienimmistäkin asioista ja tervehtiminen oli kohteliaampaa kuin Suomessa. Ranskanlu-
kijat saivat tuntea yllättäviäkin onnistumisen tuntemuksia ymmärrettyään enemmän kuin 
uskoivat tai vastakohtaisesti pettymyksiä pariisilaisten hyvin nopeasta puhetyylistä.  Vä-
hänkin ranskaa puhuviin suhtauduttiin yleisesti ystävällisemmin, joka lisäsi huimasti aina-
kin omaa rohkeuttani yrittää sanoa sanottavani ranskaksi ja olla käyttämättä englantia. 
Luulen, että jokainen sai motivaatiota päntätä aktiivisemmin sanoja ja halua jatkaa rans-
kan opiskelua niin paljon kuin mahdollista saavuttaakseen mahdollisimman hyvän kielitai-
don. 

Matka opetti myös paljon muita asioita esimerkiksi 10 hengen tyttöhuone voi selviytyä yh-
den kylpyhuoneen kanssa ilman suurempaa draamaa. Tutustuimme myös paremmin toi-
siimme matkan aikana ja huomasimme uusia piirteitä ja asioita toisistamme. 

Palaaminen takaisin arkeen oli rankka. Matka tuntui kestävän paljon pidempään kuin 6 
päivää, koska joka päivä näimme niin paljon. Matka kului ajattelematta lainkaan koulua ja 
sitä suurta läksypinoa, joka odotti tekijäänsä. Uskon että melkeinpä jokainen meistä koki 
”todellisuuskarapulan”, lainaten erään henkilön ilmaisua, herätessään omasta huonees-



taan yksin ilman muita matkatovereita tiistaina 5.5. Matka jätti varmasti jokaiselle meistä 
paljon hauskoja muistoja, mutta myös halun palata Pariisiin näkemään ja oppimaan lisää 
niin pariisilaisesta elämästä kahviloineen, inspiroivista ihmisistä, kuin kulttuurillisesti tär-
keistä kohteista. Suuri kiitos mahtaville ja kärsivällisille opettajille sekä kaikille matkaa tu-
keville. 

Henna-Riikka Wacklin

Saksan kielen vaihto

Lukion 2. vuosikurssin 13 saksan opiskelijaa ja saksanopettajat Soile Halsti ja Kirsti Liukkonen-
Kröner tekivät vastavierailun berliiniläiseen Frits Karsen -Schuleen 29.11. - 6.12. Ohjelmaan kuului 
osallistumista oppitunneille ja tutustumista Berliinin tärkeimpiin nähtävyyksiin. Sekä oppilaat että 
opettajat majoittuivat perheissä.

Berliinin matkastaBerliinin matkasta

Marraskuussa 2008 löysin itseni lentokoneesta kohti Berliiniä. Koulumme B-saksan luki-
joista koostuva porukkamme lähti viikoksi tutustumaan elämään berliiniläisissä perheissä 
ja koulussa. Tulevat isäntämme olivat jo ennestään tuttuja; he vierailivat koulussamme 
keväällä. Kaikilla oli siis jonkinlainen kuva siitä, mitä on luvassa. Yleinen ajatus oli, että 
”onpas noloa, kun meillä ei ollut tarjota kuin Lahden hohtokeilarata, kun taas me pääsem-
me Berliinin metropoliin”. 

Berliinin matkaajia portailla (kuva: Maria Sandell)



Saksan kieltä vasta vähän aikaa lukeneena myös mahdollinen kielimuuri ja erilainen tapa-
kulttuuri hermostuttivat, mutta turhaan, sillä saksalaiset nuoret puhuvat melko hyvää eng-
lantia. Tavoillekin oppi nopeasti, mutta yllätyksiäkin tuli: ennen olin kuullut Saksassa ole-
van tapana jättää kengät jalkaan sisätiloissa, mutta kerrostalossa ne riisuttiinkin jo ulko-
ovella  ja  jätettiin  hyllyyn  rappukäytävään.  Host-perheeni  mielestä taas kummallista  oli 
suomalainen ”ihan sama” -kulttuuri. Kysyttäessä vaikkapa suihkuvuoroista tai eväistä vas-
tasin suomalaisen vaatimattomasti, ettei minulle ole sillä mitään väliä, ”päättäkää te”, mut-
ta saksassa onkin ilmeisesti kohteliaampaa kertoa, mitä haluaa. Eväitä ei saanut, ellei nii -
tä pyytänyt. Lisäksi saksassa keskusteltiin enemmän. Jos olen suomalaiseksi epätavalli-
sen puhelias, saksalaisille se on vielä pientä. Muutenkin ihmiset vaikuttivat paljon sosiaa-
lisemmilta ja äänekkäämmiltä. 

Retkeemme kuului monenlaista ohjelmaa koulupäivistä museoihin sekä historiantäyteisen 
kaupungin tutkimiseen. Näimme, mitä Berliinin murista oli jäljellä (vain palasia), ja kävim-

me holokaustiuhrien muisto-
merkillä  sekä  aiheesta  ker-
tovassa museossa. Jo pelk-
kä  kaupunkikuva  oli  nähtä-
vyys.  Joulun alla koko kau-
punki oli koristeltu; joulutore-
ja ja kuusia oli  vähän väliä. 
Kaupunki oli niin elävä ja toi-
miva, että on vaikea kuvitel-
la sen olleen vielä 20 vuotta 
sitten  kahtia  jaettu.  Historia 
on silti  vieläkin hyvin paljon 
läsnä Berliinissä.  Jollain  ta-
valla  jopa  liikaakin,  esimer-
kiksi  kuuluisan  Checkpoint 
Charlien  alueella  univormu-
pukuiset  miehet  myivät 

”DDR-passeja”. Eri kaupunginosilla oli kaikilla oma tietty tyylinsä ja ilmeensä, sen huoma-
simme kiertoajelulla kaupungin poikki. 

Koska kaikki asuivat omien isäntäperheidensä luona, matkasta jäi kaikille hieman erilaiset 
kokemukset, mutta omasta puolestani voin kertoa yöpyneeni sosialistinuorten kommuuni-
talon ullakolla, laulaneeni protestilauluja saksaksi (ihan messissä, natürlich) ja keskustel-
leeni englantilaisen vaihto-oppilaan tulkkauksella Marxista. Tämän lisäksi päällimmäisenä 
matkasta on minulle jäänyt mieleen turkkilainen omenatee, pyöräreissut kouluun hostini 
Mayan tarakalla, Berliinin elävä tunnelma sekä kaupunginosa Kreuzberg, jonne suunnitte-
lin jo kiertoajelun perusteella joskus muuttavani.

Kaikkiaan matka oli mukava kokemus, joka jollain tapaa lähensi suhdettani Saksaan. Lop-
puviikosta kieltäkin alkoi jo ymmärtää, mikä antoi toivoa tulevaisuuden opiskelua ja edes-
sä häämöttäviä saksan yo-kirjoituksia ajatellen. 

Maria Sandell

Berliinin maisemia (kuva: Maria Sandell)



Kamarikuoron konserttimatka Hampuriin 

Kamarikuoro matkusti Saksaan 4. - 7.11. Johanneum-Gymnasiumin vieraaksi. Mukana oli 35 kama-
rikuorolaista ja opettajat Soile Halsti, Terttu Simonen ja Jukka Sairanen sekä rehtori Liisa Pohjolai-
nen. Hampurin matkalla kamarikuoro konsertoi Mikaelin kirkossa, Suomalaisessa merimieskirkossa 
ja Johanneumin koulussa. Kuorolaisemme saivat arvokasta kansainvälistä esiintymiskokemusta ja 
konserttien onnistuessa loistavasti myös mieliala oli korkealla koko matkan ajan. Hampuriin tutus-
tuttiin opastetulla kävelykierroksella. Matkaa varten kuorolaiset keräsivät rahaa esiintymällä erilai-
sissa tilaisuuksissa. Musiikkiluokkien Tuki ry ja vanhemmat tukivat matkajärjestelyjä merkittävästi. 

Vastavuoroisesti  Johanneum-Gymnasiumin kuoro tuli  Tiirismaalle vierailulle juhlaviikolla huhti-
kuussa. Johanneumista oli 25 kuorolaista ja kaksi opettajaa. Yhteinen konsertti pidettiin Ristinkir-
kossa. Saksalaisnuoret tutustuivat myös Lahteen ja suomalaiseen elämänmenoon majoittumalla suo-
malaisissa perheissä. Molemmat vierailut olivat kaikille osallistujille unohtumaton elämys ja Tiiris-
maan lukio jatkaa yhteistyötä Johanneumin kanssa. 

Tyttökuoro Tiirikan konserttimatka Pècsiin

Tyttökuoro Tiirikka oli Pècsissä Kodàly Zoltàn- lukion ja sen kuorojen vieraana 2. - 6.4. Mukana 
oli 15 tyttöä ja opettajat Tuula Lehto ja Inge-Maarit Rautiainen sekä  vanhempien edustajana Arja 
Korkala. Tiirikalle oli järjestetty erittäin hieno ja arvokas ohjelma Unkarissa. Siihen kuului mm. ret-
ki Pècsvàradin alueelle, jossa vierailtiin Munamuseossa, Maalaistalomuseossa, Pècsvàradin linnassa 
ja Mecsek -kukkuloilla. 

Sunnuntaina olivat vuorossa Pècsin Kevätfestivaaliin liittyvät esiintymiset, aamupäivällä Csontvà-
ry-museolla ja illalla Palatinus-hotellin Bartòk-hallissa pècsiläisten kuorojen Gaalakonsertissa, jon-
ka Tiirikka sai kunnian aloittaa 20 min. ohjelmallaan. Unkarin TV oli paikalla taltioimassa konser-
tin. Illan päätti läksiäisjuhla Dominikàn- talossa. 

(Tarkka matkaohjelma löytyy liitteestä 2)

Japani-vaihto

Mukogawan tyttökoulu Japanissa on jo useamman vuoden toiminut  yhteistyökoulunamme.  Joka 
vuosi lähetämme kaksi tyttöä heti kesäloman alussa Japaniin ja he ottavat vastavuoroisesti kotiinsa 
japanilaiset vieraat kesäloman loputtua. Kuluvanakin vuonna vaihto oli erittäin onnistunut ja saim-
me ihailla japanilaistyttöjen ahkeruutta suomen kielen opinnoissa: tytöt pitivät pienet kiitospuheet 
suomeksi. Vaihto on pienimuotoinen, mutta tuo lisää väriä koulumme arkipäivään. Omat Japanin 
vaihto-oppilaamme ovat toimineet näkyvästi koulun kansainvälisissä tapahtumissa ja auttaneet kou-
luumme tutustuneita japanilaisdelegaatioita heidän omalla kielellään.



VALLANVAIHTOVIIKKOVALLANVAIHTOVIIKKO

Lukiovuoteen kuuluvat aivan olennaisena osana abiturienttien lähtöön liittyvät tapahtumat: ruusu-
konva, penkkarit ja vanhojenpäivä. Tiirismaan lukiossa näihin juhliin panostetaan ehkä erityisen 
paljon ja tulos onkin varsin näyttävä.

RUUSUKONVA, KESKIVIIKKO 11.2.2009 

Ruusukonva 2009Ruusukonva 2009

Ruusukonva, joka on jo pitkään ollut perinne Tiirismaalla, oli tänäkin vuonna yhtä haasta-
va kuin se on aina ollut. Viime vuoden ruusukonva oli ollut mahtava, joten rima oli asetet-
tu korkealle meitä varten. Ruusukonvan teko aloitettiinkin hyvissä ajoin, mutta kiireeltä ei  
tänäkään vuonna vältytty. Viimeisellä viikolla purtiin hampaita yhteen ja juostiin paikasta 
toiseen, mutta tavan mukaisesti kaikki saatiin kuntoon ennen esitystä.

Teeman valintaan meni viikkoja, ja muutama tovi vierähti ennen kuin saatiin teeman ym-
pärille  laadittua suunnitelma. Toteuttamista helpotti  kokonaisuuden jakaminen ryhmien 
kesken. Ohjelman suunnittelu oli helppoa sillä ideoita riitti, ja suurin osa ohjelmasta koos-
tui perinteiden mukaisesti lauluista. Laulujen tekoon ei jäänyt paljoakaan aikaa: viimeisim-
mät laulut syntyivät edeltävänä päivänä. Osa harjoittelusta jäi viimeiselle päivälle, mutta  
parhaimmat esitykset syntyivät tuulesta temmaten. 

Avaruusaiheisen ruusukonvan juontajat Matias Hämäläinen ja Heli Korkala 

(kuva: Markus Kontiainen)



Ennen iltaa aika sujui mukavasti lavasteiden ja harjoitusten parissa. Ihmiset vääntelivät 
foliosta itselleen avaruuspukuja ja pojat totuttelivat sukkahousuihin tulevaa balettiesitystä 
varten. Juuri ennen juhlaa huomasimme muovisten kuohuviinilasien olevan rikki, joten pa-
niikilta ei vältytty, mutta hienosti saimme parissa minuutissa hankittua varavaihtoehdon. 
Kaikesta huolimatta abien sisääntulo oli näyttävä ja se oli loistava aloitus illalle. Parhaim-
mat juonnot ja ideat syntyivät lavan takana illan aikana, mutta siitähän ei kenellekään ker-
rottu. Abit näyttivät pitävät meidän avaruus-aiheisesta juhlastamme ja opettajienkin suu-
pielet kohosivat huumorimme vaikutuksesta. Illan kohokohta oli poikien mahtava baletti-
esitys ja pojat todellakin tekivät kunniallisen suorituksen. Ruusukonvan toteuttaminen oli 
haasteellista, mutta se oli sen arvoista. 

Veronica Hellberg 2A

PENKKARIT, TORSTAI 12.2.2009

Aamuja nollaAamuja nolla

Tänäkin keväänä koulumme abiturientit juhlistivat koulun loppua ja lukuloman alkua perin-
teisillä penkkareilla. Päivän teema valittiin äänestämällä abien itsensä tekemistä ehdotuk-
sista, ja voittajaksi selviytyi tällä kertaa sarjakuvat. Juhlaa varten perustettiin työryhmät te-
kemään sanoituksia ja harjoittelemaan musiikkia opettajien lauluja varten – sekä tietenkin 
maalaamaan banderolleja abirekkojen kylkeen. Itse osallistuin maalausryhmään, josta mi-
nulla nelosluokkalaisena oli kokemusta jo edelliseltä keväältä.
    

Ruusukonvassa oli tarjolla monenlaista syötävää (kuva: Markus Kontiainen)



Aloimme suunnitella rekkoihin sarjakuva-aiheisia koristeita, ja pyrimme tietysti samalla ot-
tamaan huomioon koulumme juhlavuoden. Työ ei kuitenkaan sujunut täysin ongelmitta. 
Pääsimme aloittamaan vasta muutamaa päivää ennen h-hetkeä. Myöskään maalaustek-
nisiltä pulmilta ei vältytty: jostain syystä maaliostoksille oli lähetetty asiaan vihkiytymättö-
miä musiikkilinjalaisia, jotka ostivat kaupan halvinta rasvaliukoista maalia. Pari seuraavaa 
päivää koulumme väki viettikin huumaavassa tärpätinkäryssä, ennen kuin joku keksi maa-
lin liukenevan myös huomattavasti harmittomampaan ruokaöljyyn. Lisäksi osa maalareis-
ta katosi välillä kuullunymmärtämiskokeisiin ja ehkä muihin, turhempiinkin rientoihin. Vii-
meinen banderolli saatiin valmiiksi vain puolta tuntia ennen penkkaripäivää edeltävää ruu-
sukonvaa, perinteistä kakkosluokkalaisten kolmosille järjestämää juhlaa. 
    
Tämän vuoden ruusukonvan teema oli avaruus, mikä oli tietenkin pidetty abeilta tiukasti  
salassa. Kakkoset olivat juhlaa varten tehneet jokaiselle kolmasluokkalaiselle oman sä-
keistön lauluun, sekä suunnitelleet tarjoilun ja teemaan sopivat lavasteet. Konvan jälkeen 
koristelimme (tai pikemminkin sotkimme) koulun seuraavaa päivää varten. Seinät tapetoi-
tiin julisteilla, joihin oli tuherrettu törkeyksiä nuoremmille oppilaille, ”reiskoille”. Vessojen 
peilit peitettiin ja ikkunat vuorattiin jätesäkeillä. 
    
Seuraavana aamuna abit saapuivat kouluun teeman mukaisesti  pukeutuneina, Tipalan 
huiskat toisessa ja parin kilon karkkisäkit toisessa kädessä. Itse esitin yhtä suomalaisen 
sarjakuvataiteilijan Tom of Finlandin hahmoista, jonka olin myös maalannut rekkabande-
rolliini. Kakkosluokkalaiset olivat pukeutuneet pyjamiin esittääkseen vauvoja, olihan heistä 
seuraavana päivänä tulossa koulun vanhimpia. Abigaalan alkaessa he hakivat nuorem-
mat oppilaat luokista tyynyillä ja nalleilla muksien. Gaalassa laulettiin lauluja lukion opet-
tajille ja jaettiin palkintoja joillain erityisillä tavoilla ansioituneille ”reiskoille”,  esimerkiksi  
eräälle hiuksiaan joka välitunnilla vessassa suoristavalle yläasteen tytölle.

Sarjakuvaiheisia abeja gaalassaan (kuva: Markus Kontiainen)



     
Puolen päivän aikaan neljä abirekkaa starttasi koulun pihasta. Olimme hetkeä aiemmin ri -
pustaneet niiden kylkiin banderollit, joista kyllä saattoi olla ylpeä. Teemasta oli ehkä joi -
denkin kohdalla lipsuttu, mutta Rick Astleyn, Star Trekin ja kommunismin voi laittaa taitei-
lijanvapauden piikkiin. Suuntasimme Aleksanterinkadulle, jonne oli kerääntynyt joukoittain 
ihmisiä katselemaan ja kärkkymään karkkia. Sormet hyytyivät talvisäässä melko nopeasti, 
mutta monet jaksoivat kuitenkin huutaa äänensä käheiksi ja paukuttaa huiskoja rekan la-
vaa vasten.  Jotkut  kävivät  myös pienimuotoista  karkkisotaa vastaan ajelevien muiden 
koulujen abiturienttien kanssa.
    
Ajelun jälkeen rekat jättivät meidät takaisin koulun pihaan, josta jokainen lähti omille teil -
leen, kuka odottamaan abiristeilyä ja kuka juhlimaan jotenkin muuten. Sinä iltana ei kui-
tenkaan taidettu lukea.

Silja Niskanen

Abeja ajelulla (kuva: Markus Kontiainen)



VANHOJENPÄIVÄ, PERJANTAI 13.2.

Abiturienttien  poistuttua  ahkeroimaan  lukulomalle  kakkosluokkalaisista  tuli  koulun  vanhimpia. 
Tätä sukupolvenvaihdosta juhlistettiin hienojen asujen, tanssien, opetustuokioiden ja muiden vanho-
jenpäivätraditioiden keinoin. 

Katso käsityönopettaja Minna Lindqvistin kuvia vanhojenpäiväpuvuista osoitteesta
http://picasaweb.google.com/Kuhjasaari/Vanhat2009

Tyylikkäitä vanhojenpäiväasuja (kuva: Timo Laitila)

Vanhat tanssivat koulun juhlasalissa (kuva: Timo Laitila)

http://picasaweb.google.com/Kuhjasaari/Vanhat2009


TUTORTOIMINTA 2008 - 2009TUTORTOIMINTA 2008 - 2009

Tiirismaan lukiossa lukuvuonna 1995 aloitettu  tutortoiminta  on jatkunut  innostavissa merkeissä. 
Tutortoiminta, jossa vanhemmat opiskelijat ohjaavat ja auttavat uusia lukion vasta-alkajia, on huo-
mattu tarpeelliseksi. Erityisesti muista yläkouluista ja Lahden ulkopuolelta tulevat opiskelijat ovat 
hyötyneet tutortoiminnasta.

Tutoreita oli lukuvuonna 2008 - 2009 kaikkiaan viisitoista. He olivat ryhmänohjaajien apuna kesä-
kuussa uusien opiskelijoiden ilmoittautuessa lukioon. Kouluvuoden alkaessa tärkeimmät tehtävät 
olivat opiskelijoiden perehdyttäminen uuteen opiskeluympäristöön sekä auttaminen ja opastaminen 
lukuvuoden kurssijaksojen laatimisessa. Toisena koulupäivänä tutorit järjestivät uusille opiskelijoil-
le  retken.  Upilan  leirikeskuksessa opinto-ohjaajan ja  tutorin tuntien  jälkeen tutustuminen uusiin 
opiskelukavereihin tapahtui tutustumisleikkien, kilpailujen, pelien, letunpaiston ja vapaan seuruste-
lun merkeissä. Lokakuussa järjestetty peli-ilta oli suuri menestys. Tutorit ovat kokoontuneet tutor-
ohjaajansa kanssa yhteisiin palavereihin ja pitäneet päiväkirjaa toiminnastaan.

Tutortodistuksen saivat

IIA: Joonas Salo, IIB: Linda Lebnaoui, Inka Hänninen, Anni Salonen, Mirella Baas,
IIC: Ella Kalenius, Anna Kivimäki, Anni Kalenius, Susanna Hiltunen, Heidi Ojanen,
IID: Ilari Entola, Anni Laurinoja, Pinja Puro, Iiro Paappanen, Hanna Rantalainen. 

Uusien tutoreiden koulutus, kevät 2009

Alueellinen  koulutusyhteistyöryhmä  järjesti  tutoropiskelijakoulutuksen.  Kouluttajina  olivat  Jarno 
Räsänen ja Anne Kampman. Aiheet olivat ryhmän ohjaaminen ja opastaminen ja siihen valmistau-
tuminen sekä esiintymisvalmiudet ja ilmaisutaito. Oman lukiomme opinto-ohjaajan Nina Salmen 
tutorkoulutuksen aiheet liittyivät  esiintymiseen ja vuorovaikutustilanteisiin 9. luokan oppilaanoh-
jaustunneilla ja vanhempainilloissa sekä ryhmäilmiöihin. Ninan kanssa käytiin läpi myös seuraavat 
kokonaisuudet: lukion tavoitteet, kurssitarjotin, lukujärjestyksen tekeminen sekä opintojen etenemi-
sen seuranta ja oman oppimisen arviointi.  Mari Kanervaniemen opetuksen kokonaisuudet  olivat 
luottamusharjoitukset, ryhmäyttäminen, draamallisia harjoituksia tutorin tehtävistä sekä omat voi-
mavarat.

Koulutukseen valittiin neljätoista tutoropiskelijaa.

Inge-Maarit Rautiainen, tutorohjaaja



OPPILASKUNNAN HALLITUS OPPILASKUNNAN HALLITUS 

Oppilaskunnan hallitus keväällä 2009
Hanna Häkkinen, puheenjohtaja
Vesa Liukkonen, varapuheenjohtaja
Leo Pääkkönen, sihteeri
Matti Melander, rahastonhoitaja (ATK-vastaava)
Cecilia Ekholm, automaattivastaava
Rita Rasheed, tiedotusvastaava
Joonas Salo, lokerovastaava

Oppilaskunnan hallitus vuosimallia 2009 aloitti toimintansa tammikuussa juhlallisissa merkeissä ot-
tamalla vastaan edellisen hallituksen ja lukion tekemän sohvatilauksen. Iskun sohvat sijoitettiin vii-
vyttelemättä lukion aulaan parantamaan oleskelutilan viihtyisyyttä. 
    
Uusi hallitus otti heti kevät-talvella entistä virallisemmin käyttöönsä alakerrassa olevan huoneensa, 
josta aulan vanhoilla sohvilla väännettiin varsin mukava ja toimiva kokoustila. Tarkoituksena on 
viimeistään ensi syksynä avata huone koko oppilaskunnan käyttöön, jolloin myös mikroa voidaan 
yleisesti hyödyntää. 

Oppilaskunnan hallitus on pyrkinyt mahdollisen onnistuneesti lisäämään lukion ja peruskoulun hal-
litusten välistä kanssakäymistä ja tiedon vaihtoa. Huhtikuun lopulla vedetyssä kokouksessa koulum-
me kaksi hallitusta kohtasivat keskustellen yhteisistä tiloista ja yleisistä pelisäännöistä. 

Uudistusten lisäksi hallitus on pyrkinyt vaalimaan myös perinteitä. Työn alla on toviksi unohtuneen 
Pihakonsertin järjestäminen vanhaan Tiirismaan tyyliin lukion pihalla toukokuun lopulla. Konsertin 
lisäksi työmaalla odottaa vielä kaappien avainten keräys, jonka jälkeen myös hallitus on valmis siir-
tymään ansaitulle lomalle.

Hanna Häkkinen, puheenjohtaja

Oppilaskunnan järjestämä pihakonsertti vauhdissa torstaina 28.5.2009 
(kuva: Timo Laitila)



TIIRISMAAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS RYTIIRISMAAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS RY
tiirismaa.vanhemmat@gmail.com, www.nettisivu.org/tipalanvanhemmat

Yhdistyksen hallitus:
Maria Jalojärvi puheenjohtaja
Anu Tikkanen varapuheenjohtaja

Jäsenet:
Raili Sipura sihteeri
Juhan Inovaara varainhoitaja
Heidi Blanck
Jouko Gustafsson
Anne Isotalo
Arja Korkala
Minna Laitinen
Satu Rinne
Paula Rosenlund
Heljä Sandell
Jaana Tiainen
Mirja Väliahdet

Yhdysopettajat:
Inkeri Auvinen peruskoulu
Heikki Leskinen lukio

Tiirismaan koulun vanhempainyhdistys ry:n tarkoituksena on toimia yhteistyöelimenä kodin ja kou-
lun välillä sekä kerätä varoja oppilaiden stipendeihin ja matka-avustuksiin. Tiirismaan koulun van-
hempainyhdistys  ry:n  hallitus  kokoontui  toimintakauden 2008 – 2009 aikana  kahdeksan kertaa. 
Vanhempainyhdistys toimii yhteistyössä Lahden Seudun Vanhemmat r.y:n (Lasevan) kanssa. Varo-
ja yhdistys on kerännyt jäsenmaksuilla sekä erilaisten tilaisuuksien kahvituksilla, kuten yläkoulun ja 
lukion vanhempainiltojen kahvituksilla.

Syyskaudella lokakuussa Laseva järjesti luennon ”Aggression portaat” ja marraskuussa järjestimme 
vanhemmille yhdessä ylikomisario Timo Koposen kanssa päihdeillan, jossa saimme oivan tietois-
kun yleisimmistä nuorison käyttämistä päihteistä. Marraskuussa oli vuorossa ”perinteinen” diskoil-
ta, tällä kertaa teemana oli 1980-luku.  Joulukuussa osallistuimme koko perheen yhteiseen tapahtu-
maan. Koko koulun yhteinen panostus 100-vuotiaan koulun kunniaksi huipentui juhlaviikon lukui-
siin tapahtumiin, joissa vanhempainyhdistys oli mukana kahvituksen merkeissä. VapunHatunPäivää 
vietettiin 30.4.2009 oppilaiden, opettajien ja muun henkilökunnan iloksi.

Kevätjuhlan yhteydessä yhdistys kukittaa kaikki yläkoulun ja lukion päättävät oppilaat sekä jakaa 
kannustusstipendejä. Lisäksi lukuvuoden aikana yhdistys myöntää hakemuksesta avustuksia koulun 
oppilaiden opintoihin liittyviin matkoihin ja projekteihin.

Tiirismaan koulun vanhempainyhdistys ry kiittää kaikkia toimintaan osallistuneita jäseniään sekä 
koulun toimintaan  osallistuneita  yrityksiä,  opettajia,  vanhempia  ja oppilaita.  Tervetuloa  mukaan 
iloiseen joukkoomme jälleen ensi lukuvuonna!

Maria Jalojärvi
puheenjohtaja



MUSIIKKILUOKKIEN TUKI  RY MUSIIKKILUOKKIEN TUKI  RY 

Musiikkiluokkien Tuki ry:n hallitus toimikaudella 2008 - 2009
Iris Hyppänen, puheenjohtaja
Arto Virtanen, varapuheenjohtaja
Jukka Manninen, sihteeri
Raili Sipura, jäsen, tiedottaja
Arja Korkala, jäsen
Seppo Jyrkkä, jäsen
Jukka Sairanen, opettajajäsen, Tiirismaan lukio
Tuula Lehto, opettajajäsen, Tiirismaan koulu
Virve Romppanen, opettajajäsen, Lotilan koulu
Heli Pakarinen, varajäsen, emäntä

22.8.1975 perustettu Musiikkiluokkien Tuki ry:n toimii Lahden musiikkiluokkien tukiyhdistyksenä. 
Yhdistyksen perustehtävä on tukea Lahden kaupungin peruskoulun musiikkiluokkatoimintaa; mu-
siikinopettajien työtä ja mahdollistaa oppilaille musiikin maailmaan liittyviä elämyksiä. Yhdistyk-
sen tarkoituksena on myös edistää kodin ja musiikkiluokkien yhteistyötä ja tukea em. luokilla ta-
pahtuvaa musiikin harrastusta. 

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys hankkii varoja järjestämällä konsertteja yms. vastaavanlaisia 
maksullisia tilaisuuksia. Varat käytetään musiikkiluokkalaisten kotimaassa ja ulkomailla tapahtu-
viin kilpailu- ja konserttimatkoihin, musiikkiluokkien leirikouluavustuksiin, musiikkiluokkien pro-
duktioihin (musikaalit yms.) ja musiikkiluokkalaisten stipendeihin.

Kuluneella kaudella uusittiin yhdistyksen säännöt. 

Tuki ry osallistui toimintakauden aikana koulujen järjestämien konserttien toteutukseen. Myönsim-
me avustuksia musiikkiluokkalaisten leirikoulumatkoihin, ja olimme tukemassa Kamarikuoron Sak-
saan suuntautunutta konserttimatkaa sekä Laulupuukuoron Italian matkaa. Myös kuluvana vuonna 
myönsimme musiikkiluokkalaisille stipendejä. Osallistuimme merkittävällä panoksella ”Kuorosota” 
–ohjelmaan.

Olemme jatkossakin mukana kaikkien kouluasteiden erilaisissa musiikillisissa produktioissa, tuke-
massa leirikouluja ja jakamassa stipendejä. Otamme ilolla nämä haasteet vastaan, koska ne auttavat 
saavuttamaan  toimintamme  tavoitteen  joka  on:  yhdessä  tekemällä  musiikkiluokkalaisen  par-
haaksi.

Iris Hyppänen, puheenjohtaja



LAHDEN TYTTÖLYSEON JA TIIRISMAAN KOULUN SENIORITLAHDEN TYTTÖLYSEON JA TIIRISMAAN KOULUN SENIORIT  
RY. RY. 

LAHDEN TYTTÖLYSEON JA TIIRISMAAN KOULUN SENIORIT RY. 

SENIORIYHDISTYS PÄHKINÄNKUORESSA 

Lahden Tyttölyseon ja Tiirismaan koulun Seniorit ry. on koulun entisten oppilaiden yhdyselimeksi 
perustettu yhdistys, jonka historia juontaa jo vuoteen 1948. Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää 
harrastusta vanhaa koulua ja sen perinteitä kohtaan. Yhdistyksen toimintaan kuuluvat luentotilai-
suuksien järjestäminen, koulun vuosijuhlien iltatilaisuuksien järjestäminen sekä kouluun liittyvien 
julkaisujen laatiminen. Lisäksi yhdistys jakaa vuosittain stipendejä Tiirismaan koulun nykyisille op-
pilaille. 

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana on lukuvuonna 2008–2009 toiminut Kati Mikkola ja sih-
teerinä Raija Lehto. Muina hallituksen jäseninä ovat olleet Tiina Virta, Tuula Rehti sekä rahaston-
hoitajana toiminut Anne Suontaus. 

MUISTOT KIRJOIKSI

Viime vuosina yhdistys on kustantanut kaksi kirjaa. 1950-luvun koulumuistoja sisältävä Sirkku Uu-
sitalon toimittama Tösseröt. Tipalan tyyliin 50-luvun Lahdessa ilmestyi vuonna 2005. 100-vuotis-
juhlien kunniaksi keväällä 2009 julkaistiin teos Älä tyydy vähään! Sata vuotta Tipalan hengessä, 
joka  kokoaa  kouluun  liittyvää  muistelukerrontaa  1900-luvun  alkuvuosikymmeniltä  2000-luvulle 
saakka. 

Älä tyydy  vähään! sisältää  yhteensä  50 entisten  oppilaiden  ja  opettajien  kirjoittamaa  artikkelia. 
Runsaan kuvituksen lisäksi mukana on päiväkirjaotteita ja poimintoja Tipalan abiturienttien eri vuo-
sikymmeninä sepittämistä laulunsäkeistä. Kirjan ovat toimittaneet koulun entiset oppilaat, tutkijat 
Kati Mikkola ja Leena Ripatti-Torniainen ja toimituskuntaan ovat kuuluneet koulun pitkäaikaiset 
lehtorit Ilmo Hakala-Rahko, Seija Helin, Väinö Komu, Raija Lehto ja Irma Willman. Kirjan graafi-
sen ilmeen on suunnitellut ja toteuttanut koulun entinen oppilas Tuomas Vilpakka. Kirjahanketta 
ovat tukeneet Hämeen Heimoliitto ja Lahden kaupungin kulttuuritoimi sekä useat yritykset ja yksi-
tyishenkilöt. 

Kirjan nimessä esiintyvä huudahdus,  Älä tyydy vähään!, viittaa koulun eetokseen, ”Tipalan hen-
keen”, jonka innostamana koulu on halunnut tukea oppilaitaan pysymään uskollisina omille unel-
milleen ja vahvuuksilleen. Syksyllä 1908 toimintansa aloittaneen Lahden Suomalaisen Tyttökoulun 
perustajien tavoite oli taata tytöille vähintään samat tiedot ja taidot kuin yhteiskoulussa, mutta tarjo-
ta heille lisäksi taide- ja taitoaineita kattava sivistys. Tästä painotuksesta tuli koulun pysyvä orien-
taatio. Rakkaus kulttuuriin ja halu ammentaa siitä voimavaroja ovat olleet tyypillisiä piirteitä Tipa-
lan arjelle ja juhlaperinteelle.  Kirjan artikkelien mukaan koulu nojasi ja luotti  tähän traditioonsa 
myös poikkeuksellisen haastavina aikoina, kuten sotavuosina, 1960-luvun opiskelijaradikalismissa 
ja 1990-luvun taloudellisessa lamassa.

Senioriyhdistyksen kirjojen välitystä hoitaa Heljä Laine (040 413 2007). Kirjoja myy lisäksi Kirja-
kauppa Tarina (Vapaudenkatu 18, Lahti). 



ILTAJUHLA SIBELIUSTALON METSÄHALLISSA

Koulun 100-vuotisjuhlat ovat olleet merkittävä ponnistus paitsi koko koululle myös koulun seniori-
yhdistykselle. Juhlakirjan lisäksi senioriyhdistys  järjesti 100-vuotisjuhlien iltajuhlan Sibeliustalon 
Metsähallissa 25.4.2009. Juhlaan osallistui 500 koulun entistä oppilasta ja opettajaa, mukana myös 
koulun nykyisiä opettajia. Juhlan juonsivat entiset Tipalan oppilaat Jaana Pelkonen ja Tuukka Lep-
pänen. 

Illan ohjelmassa oli musiikkiesityksiä, buffet-ruokailu, vapaa sana sekä leppoisaa yhdessäoloa. Ke-
vätaurinko lämmitti jo tuntuvasti huhtikuista Metsähallia, kun juhlakansa kajautti ilmoille Tipalalle 
onnitteluksi kolminkertaisen Eläköön-huudon. Illan musiikkiesityksistä vastasivat Tiirismaan kou-
lun Tiirikka-tyttökuoro johtajansa Tuula Lehdon johdolla, Narisevat-lauluyhtye säestäjänään musii-
kinlehtori Jukka Sairanen sekä koulun entisistä oppilaista koottu bändi, jonka primus motorina oli 
toiminut Tuisku Marttinen. Bändin laulusolisteina toimivat Hanna Kommeri ja Tuukka Leppänen. 

Juhlan järjestelyistä vastasivat yhdessä Sibeliustalon henkilökunnan kanssa senioriyhdistyksen hal-
litus ja juhlatoimikunta. Metsähallin oranssin yleisilmeen ja koristelun ideoi Susanna Kivisilta ja 
koristeina käytetyt maalaukset ja saviesineet olivat koulun kuvaamataidon tunneilla tehtyjä.

Senioriyhdistys on informoinut entisiä tipalalaisia 100-vuotisjuhlavuoden tapahtumista lehti-ilmoi-
tuksin, radiohaastatteluin sekä sähköpostilistalla. Myös jatkossa senioriyhdistys tiedottaa halukkaita 
toiminnastaan  sähköpostitse.  Sähköpostilistalle  voi  ilmoittautua  Anne  Suontaukselle 
(etunimi.sukunimi@gmail.com). 

Kati Mikkola

Iltajuhla keräsi suuren yleisön (Kuva: Kati Mikkola)



TIETOJA TIIRISMAAN LUKIOSTATIETOJA TIIRISMAAN LUKIOSTA

OPISKELIJAT KEVÄÄLLÄ 2009 OPISKELIJAT KEVÄÄLLÄ 2009 JA  OPETTAJATJA  OPETTAJAT

Vuosi-
kurssi

Opis-
kelijat

Poikia Musiikki-
linja

Kuvataide-
linja

Lukion lehtorit 18

I 131 24 32 32 päätoimiset tuntiopettajat 6
II 138 39 31 29 yläasteen opettajat 15
III 116 30 28 28 lukioiden yhteiset opettajat 6
IV 9 2 3 2 sivutoimiset tuntiopettajat 8
yhteensä 394  95 94 92 yhteensä 53

KOTIKUNNATKOTIKUNNAT

Opiskelijoita 25 eri kunnasta (kotikunnan mukaan). Lahtelaisia opiskelijoita on 283, naapurikunnis-
ta tulee 72 opiskelijaa ja 39 opiskelijaa tulee kauempaa.

YLIOPPILASKIRJOITUKSETYLIOPPILASKIRJOITUKSET

Syksyllä 2008 ylioppilastutkintotodistuksen sai kahdeksan kokelasta ja keväällä 2009  todistuksen 
sai 112 kokelasta. Kevään ylioppilaskokelaista oli ylioppilastutkintonsa suorittamisen keväällä 2008 
aloittanut 16 kokelasta, syksyllä 2008 taas 82 kokelasta ja keväällä 2009 aloittavia kokelaita oli 27. 

Syksyn 2008 kirjoittajia            Kevään 2009 yo-kirjoituksiin 
ilmoittautuneet

Aine Yht. Kokelaita Korottajia Yht.
Äidinkieli 10 113  1 114
Suomi, toisena kielenä 0 1  1     2
englanti, pitkä oppimäärä 30        87 5   92
venäjä, pitkä oppimäärä 3 4  0     4
ruotsi, pitkä oppimäärä 7  7  1    8
ruotsi, keskipitkä oppim. 15 53  2   55
pitkä matematiikka, pak.. 3 27  1   28
pitkä matematiikka, val. 1  9  0    9
lyhyt matematiikka, pak.  7 33  1   34
lyhyt matematiikka, val. 3 8  1    9
ranska, lyhyt oppimäärä 1 4  0     4
saksa, lyhyt oppimäärä 1 10  1   11
englanti, lyhyt oppimäärä 1 0  0     0
latina, lyhyt oppimäärä 0 1  0     1
saksa pitkä oppimäärä 0 0  0     0
venäjä, lyhyt oppimäärä 2 1  0     1
italia, lyhyt oppimäärä 0 1  0     1
espanja, lyhyt oppimäärä 0 0  0     0



Aine Yht. Kokelaita Korottajia Yht.
Reaalikokeet
Biologia 5        14 2 16
Elämänkatsomustieto 2 0 1 1
Filosofia 2 1 0 1
Fysiikka 1        11 0 11
Historia 22 14 7 21
Kemia 0 16 0 16
Maantieto 14  4 5  9
Psykologia 23 21 2 23
Terveystieto 7  7 3 10
Uskonto, UE 6  5 3 8
Uskonto, UO 1 1 0 1
Yhteiskuntaoppi     10        10 4         14



LUKION OPETTAJISTOLUKION OPETTAJISTO

REHTORI 

P o h j o l a i n e n  Liisa FM, erityisopettaja (2007): äidinkieli, venäjä, 
lukiopetus 

LUKION LEHTORIT

H a l s t i  Soile FM, (2002): saksa
H i e t a n e n  Piritta FL, (2004): äidinkieli ja kirjallisuus, ilmaisutaito
J ä r v e l ä  Pauliina FM, (2005): ruotsi, ranska
K a l l i o m a a  Mikko musiikki, virkavapaalla
K o l a m o  Mika FK, (1995): matematiikka, fysiikka, kemia

K o t i a h o  Asta FM, (2003): englanti
K u i k k a - T u p a l a  Helena TAM, (1995): kuvataide
L a i t i l a Timo YTM, (2004): psykologia, filosofia, elämän-

katsomustieto 
L e s k i n e n  Heikki va. FM, (1998): historia ja yhteiskuntaoppi
M a n t s i n e n  Pauliina FM, (1998): ruotsi, vv. 13.8.-8.4.
O k s m a n  Ria-Maria FM, (2004): uskonto, psykologia
S a a r i n e n  Kirsi FM, (2001): maantiede, biologia
S a i r a n e n Jukka FL, (2005): musiikki
S a n i  Mikko FM, apulaisrehtori (1980): historia, yh-

teiskuntaoppi
S i m o n e n  Terttu FM, (1996): äidinkieli ja kirjallisuus, suomi 2. 

kielenä
S i m u l a  Outi FM, (1977): matematiikka, fysiikka, kemia 
T a l v e n m ä k i  Pirkko FT, (1979): matematiikka, fysiikka, kemia
T e r ä v ä i n e n  Kirsti FM, (1975): englanti

LUKION PÄÄTOIMISET TUNTIOPETTAJAT

H a l m e t o j a  Katariina FM, (2001): ruotsi, venäjä, vv., sijainen J u u t i 
Satu FM: venäjä, ruotsi

M ä k i n e n  Ari FM, (2006): latina, matematiikka, fysiikka, 
kreikka

P a r k k o n e n  Osmo FK, (2006): matematiikka
R a u t i a i n e n  Inge-Maarit laulunopettaja, (1981): yksinlaulu
S a l m i  Nina KM, (2003): psykologia, opinto-ohjaus
T i k k a n e n  Elina MuM (2008): musiikki



LUKIOSSA OPETTAVAT TIIRISMAAN PERUSKOULUN OPETTAJAT

B l a n c k  Heidi KUVO, (1989): kuvataide
D a h l s t r ö m  Liseli LITM, (2005): liikunta, terveystieto
J u v o n e n  Pirjokaarina LIK, (1976): liikunta, terveystieto
L a i n e  Timo LITK, (2000): liikunta
L e h t o  Tuula  MO, (1996): musiikki
L i n d q v i s t  Minna KM, (1994): tekstiilityö
L i u k k o n e n – 
K r ö n e r  Kirsti FK, (2005): ranska
P o r k k a l a Virpi vv.  sij. L a p p a l a i n e n  Tiina FM , (2007): 

biologia, maantiede 
P u l k k i n e n  Sakari MO, (1988): musiikki
S a l a k k a  Juhani MuM, (1997): musiikki
T ö r r ö  Anneli FM, (1999): venäjä

LUKION SIVUTOIMISET TUNTIOPETTAJAT (ml. muiden koulujen opettajat)

A l a – H a u t a la  Raisa HuK: englanti
H a m b e r g  Thomas videokurssi
H e l é n Tuomas (2008): tietotekniikka 
H u o t i l a i n e n  Taija suomi 2. kielenä
K e l l o m ä k i  Johannes FM, äidinkieli ja kirjallisuus
K o s k e l a i n e n  Timo (1980): piano 
L a s s h e i k k i  Päivi (2006): elävän mallin piirustus, kuvanveisto, 

keramiikka, kuvataide
M a t v e i n e n  Heini (2006): maalausmateriaalit ja -tekniikat
M e r r a s  Merja ortodoksinen uskonto
M o n o l a  Jonna valokuvaus
O j a l a  Hanna biologia
R a n k i  Ari biologia
S a l o n e n  Jouni (1996): taidegrafiikka
S e p p ä l ä  Liisa espanja
V a n h a l a k k a  Juha ääni ja valo



MUU HENKILÖKUNTA MUU HENKILÖKUNTA 

Koulusihteeri Sirpa Viiala
Titta Raisio

Vahtimestari Reijo Rantasalo (2008 loppuun)
ISS Palvelut Oy (2009 alusta)
Pasi Jokiniemi

Kalustonkunnostaja Jouko Saares

Keittiöhenkilökunta Lahden Ateria
Pirkko Luiro
Leena Nieminen
Riitta Nykänen
Kaija Parkkonen
Saares Marjaana
Irma Saarikallio

Laitoshuoltajat Lahden Siivouspalvelu
Sinikka Rautaporras
Eija Järvinen
Maire Karjalainen
Vuokko Riihimäki

Kouluterveydenhoitaja Soile Lankinen

Koulupsykologi Maija Liisa Leppänen



LUKUVUONNA 2008-2009 KIRJOILLA OLLEET OPISKELIJATLUKUVUONNA 2008-2009 KIRJOILLA OLLEET OPISKELIJAT

1A Ryhmänohjaaja Piritta Hietanen
Ekholm Cecilia Manninen Maria Sihvonen Julius
Etholén Noora Moilanen Jonna Siilin Miska
Gasser Otso Mäkelä Miina Silén Sara
Horppila Essi Osanen Saana Tallqvist Saara
Jokinen Jasmin Pelkonen Reetta Tiensuu Säde
Junna Aino Pitkäsalo Aapo Tikka Jyri
Kaakko Emma Pohjonen Salla Vaara Emmi
Kaurén Nora Pälli Ilari Vesalainen Joonas
Kirjonen Arla Rajanummi Rosa Virtanen Piia-Sisko
Knuuttila Iska Sakki Marko
Laakso Seela-Anna Saxberg Roosa

1B Ryhmänohjaaja Helena Kuikka-Tupala
Grönqvist Maija Jaanila Jonna Piri Katri
Hannula Salli Kaitila Hilja Rasheed Rita
Hietala Aino Kervinen Elli Raunio Ronja
Hynninen Saara Korpela Janika Roos Tuuli
Häkkinen Miisa Koskinen Isa Suominen Krista
Hämäläinen Laura Koskinen Katariina Taipanen Jenni
Ihalainen Katariina Matthews Tanya Toivonen Terhi
Immonen Ida Meriläinen Minttu Varala Saara
Ingelius Niklas Niemelä Sara Väänänen Sohvi
Isotalo Ida Nurmi Susann Yläoutinen Terhi
Jaakkola Minnaleena Ollikainen Hanneli

1C Ryhmänohjaaja Ria Oksman
Ahtiluoto Matti Lastikka Leo Pihkola Teea
Aska Elli Leminen Jasmiina Semeri Valtteri
Forsman Peter Lindgren Riku Simola Henri
Heikkinen Viola Loippo Teemu Tenhu Martta
Hermunen Helen Mattiniemi Inka Tirronen Emma
Hämäläinen Henna Mäkelä Anniina Weckman Mira
Jukkola Jose Oikarinen Noora
Knuuttila Milla Outinen Jyri

1D Ryhmänohjaaja Kirsi Saarinen
Ben Lulu Orna Manninen Arttu Rantatupa Mira
Eronen Laura Miikkulainen Venla Rautiainen Ilari
Forsström Tinja Mäyrä Jonna Tuominen Jalmari
Karjalainen Jenna Määttänen Henna Törmä Tiina
Kolsi Tommi Osmanovic Mantisa Ursin Veera
Koponen Ville-Veikko Pajunen Johanna Virta Iiris



Kuosa Karoliina Paronen Jenna Virtanen Taija
Lehtonen Otto Pursiainen Riina

1E Ryhmänohjaaja Timo Laitila
Aaltonen Laura Merenheimo Heli Paulamäki Helmi
Ala Susanne Metsäpuro Elina Rezina Maira
Gustafsson Julia Mönkäre Hanna Rinne Ilona
Hartikainen Polina Nieminen Nadia Salander Iida
Heinonen Iines Nummela Isabelle Salmi Kirsi-Marja
Heinonen Niina Nurminen Reetta Teirivaara Saara
Ikävalko Laura Ojantausta Jenni Willman Paula
Kargu Anni Palmgren Elina Vähälä Ida
Kärkkäinen Emmi Parviainen Mari

2A Ryhmänohjaaja Inge-Maarit Rautiainen
Autio Elina Lius Ida Romppanen Rene
Griem Maja *) Lovikka Tanja Rosenlund Rosa
Hellberg Veronica Manninen Julia Salo Joonas
Häggroth Eero Miettinen Elias Seppälä Lauri
Häkkänen Anni Mälkiä Ari-Pekka Seppänen Sara
Hämäläinen Matias Nousiainen Juuso Silventoinen Lassi
Koistinen Misamatti Nylund Anna-Liisa Ulmanen Sami
Kopo Sanni Paajanen Aino Virtanen Sanna
Korkeamäki Riikka Palomäki Roope Yrjölä Maija
Launiemi Noora Pellinen Roope
Lehtoranta Riku Pippuri Elsa

2B Ryhmänohjaaja Asta Kotiaho
Baas Mirella Kivikoski Emma Pirttijärvi Piritta
Cavander Jenni Kuisma Karoliina Polkutie Konsta
Haikonen Emma Lahtinen Salla Porttila Sari
Havas Sanni Lamminen Suvi Rusi Iiris
Heikkilä Hanna Lassheikki Virpi Räsänen Riina
Holopainen Heidi Lebnaoui Linda Salonen Anni
Häkkinen Hanna Lehto Suvi Sandell Maria
Hänninen Inka Myrskylä Nanna Virronen Jaana
Kantoniemi Fanni Näveri Anna Vuorio Heidi
Karjalainen Mika Peltola Reea



2C Ryhmänohjaaja Outi Simula
Aaltonen Jenni Kalenius Ella Piiroinen Olli
Ala Henni Kallinen Jutta Poikolainen Reetta
Arminen Noora Kivimäki Anna Savolainen Vilma
Autio Saara Kontiainen Markus Siltanen Sampo
Avovaara Tiia Lehtinen Jutta Takala Toni
Heikkinen Linnea Liukkonen Vesa Tuikkanen Tuulia
Hiltunen Susanna Lonka Paula Valaja Tuulia
Hämäläinen Siiri Melander Matti Vanhalakka Minna
Kalenius Anni Ojanen Heidi

2D Ryhmänohjaaja Mikko Sani
Akkanen Noora Manninen Tuomas Salmenkivi Essi
Anttonen Sara Mäkinen Jenny Salovaara Antti
Entola Ilari Nurminen Roosa Siitonen Roosa
Hartikka Nora Nyman Johannes Sireni Sanna
Immonen Mikko Paappanen Iiro Tolppanen Jonna
Jaanisalo Anna Passerini Marta *) Uski Anniina
Kallio Anna Passoja Sirja Wacklin Henna-Riikka
Kiljunen Elina Puro Pinja Vepsäläinen Joni
Laurinoja Anni Rantalainen Hanna Östman Olli
Leinonen Jonna Rautsiala Heidi

2E Ryhmänohjaaja Pauliina Järvelä
Arponen Saara Kutilainen Jenni Pakkala Miira
Auvinen Henni Laakso Hanna Pihlman Iina
Haara Teemu Lamberg Kiia Pääkkönen Leo
Heinonen Jenna Lassheikki Jyri Radmer-Jensen Tomi
Heinonen Veera Lemetyinen Annabella Rissanen Amanda
Hyvönen Miikka Littunen Janne Ronkainen Aku
Korhonen Jutta Lääveri Riku Savolainen Susanna
Koskinen Joonas Martiskainen Anne Sepponen Antti
Kurki Carita Miikkulainen Aku Toivola Tanja

3A Ryhmänohjaaja Jukka Sairanen
Haarnio Noora Myllymäki Mikko Rinne Maiju
Hakamäki Emma Mäkelä Markus Romunen Erkka
Hietanen Heikki Mölsä Salla Ruokola Timo
Ingelius Oskar Niemelä Anna Rusi Elsa
Jyrkkä Maija Onninen Oskari Sakki Henri
Järvinen Milla Perkiö Pekka Viinikainen Anni
Luoto Matias Pulkkinen Verneri Volotinen Iina
Makkonen Maria Puputti Jukka Väätäjä Sara
Miettinen Riku Pälli Sonja
Mossolainen Darja Rehn Emilia



3B Ryhmänohjaaja Terttu Simonen
Aalto-Setälä Liina Kankkunen Janne Pylsy Mika
Airola Laura Kauria Tuuli Pöyry Milla
Backman Bettina Kilponen Kiira Rask Jade
Blomberg Lotta Laiho Satu Simola Suvi-Tuulia
Golnick Emma Malmiharju Laura Takala Anni
Heija Heli Martiskainen Niina Tapiomaa Jenna
Kaitila Laura Moilanen Anni Tuomela Liisa
Kakkonen Oona Niskala Jenni Valkama Tiia-Maria
Kallio Salla Paulamäki Ida
Kallioinen Katriina Puranen Miia

3C Ryhmänohjaaja Pirkko Talvenmäki
Ahola Nina Harju Tuukka Kinnunen Jenny
Arkhipushkina Marina Haverila Severi Knuuttila Pinja
Asplund Iina Holopainen Eero Külmäsu Alvar
Auvinen Matti Honkanen Johanna Laurikainen Leea
Auvinen Miina Huotari Arja Martikainen Joonas
Greed Emma-Liisa Ihalainen Lotta Natunen Veera
Gustafsson Mikko Kaukinen Emilia Oiva Joan
Gustafsson Tomi Kauko Taneli Pihlajamäki Janna
Hallberg Annemari Kekkonen Milla Silenius Mikael
Halonen Roope Khorshid Rizhna Varjola Susanne

3D Ryhmänohjaaja Heikki Leskinen
Belfield Stefanie Leppänen Eliisa Siiteri Matti
Forsell Satu Mascher Matleena Siremaa Jenni
Hemmilä Iines Muukka Tiina Suni Emmi
Hurme Anni Mäkitalo Jani Takala Janni
Hyytiäinen Miia Niemeläinen Iina Tynkkynen Emma-Lotta
Kiiskinen Mila Näveri Lotta Uotila Noora
Koljonen Ella Paavilainen Sami Uvarova Katja
Kuorelahti Satu Papinniemi Jasmin Valenko Sanni
Kuusonen Tiina Pukkila Anna Wright Henna
Lampinen Eveliina Riihinen Paula
Laurila Joni Ruponen Jenni



4A Ryhmänohjaaja Nina Salmi
Hyppänen Martta Kärkinen Janne Shmulevich-Mossolai-

nen Olga
Kaikkonen Ilpo Liukkonen Tytti Taskinen Miisa
Kallio Louna Mieskolainen Minni Taulo Salli
Katajamäki Henrietta Mikkelsson Hannes Virtanen Anniina
Kauppinen Hilkka Niskanen Silja
Kuukasjärvi Juho Radmer-Jensen Jani

*) Vaihto-oppilas

Lisäksi koulumme oppilaista vaihto-opiskelijoina ulkomailla lukuvuoden 2007-2008 
olivat:
Kurkaa Irina
Lecklin Leena
Leppänen Paula
Samblik Raimond 
Viljanen Ina 



Liite 1: Koulun juhlapäivän ohjelma

TYÖPAJAT  lauantaina 25.4.2009

  aine  luokka aloitus
kesto

aihe/aiheet lyhyesti kuvattu-
na     

vastuu- 
opettajat

äidinkieli A3 40 min sanapelipaja
4 – 8 hengen ryhmissä

Ilona, Tuija 
ja Hanna

äidinkieli B6 väittelypaja Terttu ja Pi-
ritta

venäjä ja
italia

A10 20 min pikakielikylpy Tuula Kr. ja
Anneli

englanti A1 non stop kielipelit Johanna, 
Petri ja
Riitta

ranska ja saksa A4 20 min pikakielikylpy KLK ja TPa

englanti B4 non stop Freerice ja quiz (pelejä)
vanhoja YO-käännöksiä

Kirsti T. ja 
Asta

ruotsi (lukio) B5 non stop lekar & spel på svenska Pauliinat ja 
Satu

latina ja kreik-
ka

B3 non stop lentäviä lauseita Ari ja oppi-
laat

matematiikka A11 non stop ongelmaratkaisua tietoko-
neella

Veli-Matti ja 
Mika

matematiikka FK non stop askartelua ja laskuja Osmo ja 
Outi

kemia FKL non stop erilaisia kemian töitä
(tulivuori, pullon henki, pallo 
pulloon, saippua,…)

Karoliina,
Sinikka ja 
Outi

fysiikka ala-
ATK

non stop fysiikkaa tietokoneilla Pertti ja
Juha

historia B2 non stop Pikku Liisan koulupäivä 
(elokuva entisiltä ajoilta)

Mikko ja
Heikki

historia
ilmoittaudu!

A5 klo 9…
n. 3 h

rakennetaan historiallisia pie-
noismalleja

Pentti ja
Aarno

biologia BGL non stop biologian töitä Jukka ja 
Marjo

maantieto B8 non stop valtiovisa Tiina ja Kirsi
psykologia B12 klo 9-10 

20 min
rentoutuminen osana itsesää-
telyä

Ria ja Nina



aine luokka aloitus
kesto

aihe/aiheet lyhyesti kuvattu-
na

vastuu-opet-
tajat

psykologia B12 10.15
20 min

Emme näe, kun asiat muuttu-
vat.

Timo

filosofia B12 11.00 ”Koulu ei täytä 100 v.” Timo
kotitalous
ilmoittaudu!

KO1 ja 
KO2

9…
n. 3 h

leivontapaja Sirkku ja 
Eeva

terveystieto A2 nonstop terveysasema Pilli ja Timo

kuvataide KU1 ja 
KU2

Mobile ”Tipalan henki” Heidi ja He-
lena

OPO ja er. op. A12 ammatinvalintatestit ja oppi-
mistyylitestit

Eija, Petri ja 
Mira

tekninen työ TN non stop ”pönttöpaja” Timo ja Jari

Ohjeet:

• koulu alkaa LV/RO – tuokiolla kotiluokassa, jossa saat 100v – passin
• yhteinen aamunavaus pidetään juhlasalissa LV/RO – tuokion jälkeen
• klo 10.00 paljastetaan juhlareliefi pihalla – kaikki osallistuvat
• (joissain työpajoissa saattaa olla työt niin pahasti kesken, ettei osallistuminen 

ole mahdollista)
• ruokailu oman aikataulun mukaan 10.45 – 12.00 välisenä aikana
• sinun kuuluu osallistua vähintään neljään 20 minuuttia kestävään tuokioon työ-

pajoissa
• jos osallistut johonkin muuhun toimintaan, saat merkinnän ko. opettajalta
• kustakin työpajasta on tarkemmat ohjeet ko. luokan ulkopuolella ja tietenkin 

voit kysyä myös kunkin työpajan vastuuopettajilta
• saat työpajatuokioon osallistumisesta merkinnän passiisi työpajaa ohjaavalta 

opettajalta
• jos työpaja on saapuessasi täynnä, yritä myöhemmin 
• passit kerätään ja tarkistetaan seuraavana maanantaina
• sinulle pitäisi jäädä aikaa myös vierailla näyttelyissä, nauttia kahvilan tar-

jouksista ja myös seurustella nykyisten ja entisten ”tipalalaisten” kanssa 

Huom! 
Pienoismallien rakentamiseen (historia A5) ja leivontapajaan (KO1 ja 2) vaaditaan 
ennakkoilmoittautuminen, koska ryhmiin voidaan ottaa vain tietty määrä (historia 12 
ja kotitalous 32) oppilaita/opiskelijoita. Kysy lisää vastuuopettajilta!



LAUANTAI 25.4.2009     TERVETULOA

Näin päivämme sujuu:

 LV/RO – tuokio klo 9.00  (100v – passien jako)
 yhteinen aamunavaus koko koululle klo 9.10 
 reliefin paljastus klo 10.00
 Kalevala-esitys juhlasalissa klo 11 - 12
 tervehdysten vastaanotto Paavo Kiiski - salissa klo 12 - 13
 100v – juhla juhlasalissa klo 13.00
 juhlan jälkeen kahvit ruokalassa ja sitten luokkien tapaamiset sovituissa luokissa 

 oppilaiden päivä 9 – 12

 aulassa kahvila (kv – ryhmät) ja musisointia

 näyttelyt: 
kansainvälisyystoiminta 
kieliluokka (Paavo Kiiski – salin vieressä)

kuvataide ja tekstiili
  pitkin koulua

koulun historiasta (kuvia, tavaroita, käsitöitä, koulupuseroita, …)
B9

 olette tervetulleita kiertelemään eri pisteissä ja viihtyvät kanssamme
(myös työpajoihin voi osallistua, jos niissä on tilaa ja haluaa verestää vanhoja  
taitojaan  )



Liite 2: Tiirikan matkaohjelma

Tiirismaan lukion tyttökuoro TIIRIKKA,  joht. Tuula Lehto
Konserttimatka Unkariin, Pècs`siin 2.-6.4. 2009 
Tyttökuoro TIIRIKKA oli Pèsissä Kodàly Zoltàn- lukion ja sen kuorojen vieraana. Mukana oli 15 
tyttöä ja 3 aikuista ( Tuula Lehto, Inge-Maarit Rautiainen ja Arja Korkala ).

Kuoron ohjelmisto koostui etupäässä suomalaisista kuorolauluista: P. Kostiainen,  H. Klemetti, A. 
Sallinen, A. Kähärä…  ” Hitiksi ” kuitenkin nousi etelä-afrikkalainen Emakhayeni-laulu koreogra-
fioineen.

TIIRIKALLE  oli järjestetty erittäin hieno ja arvokas ohjelma Unkarissa:

To 2.4. Kuoronjohtaja Kertèsz Attila , 2 opettajaa ja kuorolaisia oli vastassa bussin kanssa 
Budapestin lentokentällä.

Tutustuminen Kodàly -Instituuttiin ja Kodàly-kouluun Kecskemètissä.

Klo 18  Perillä Pècs`issä majoittuminen perheisiin.

Pe 3.4. Kaupunginjohtajien vastaanotto kaupungintalolla ( Finlandia-hymni ).

Konsertti koulussa ( kuorot yhdessä: kansallislaulut ja Finlandia-hymni) 

Aikuisilla lukion rehtorin, Gaàl Tibor`in vastaanotto.

La 4.4. Retki Pècsvàradin alueelle ( Munamuseo, Maalaistalomuseo, Pècsvàradin linna, Mecsek 
-kukkulat ).

Aikuiset lounaalla Suomen kunniakonsulin ( György Kator ) ja Unkari-Suomi seuran 
puheenjohtajan ( Anja Haaparanta ) kutsumina.

Su 5.4. Pècsin  Kevätfestivaaliin liittyvät konsertit:

klo 11 Csontvàry museo ” Oi, Suomi ” 

klo 18 Palatinus hotellin Bartòk-halli, Pècsiläisten kuorojen Gaalakonsertti, jonka 
TIIRIKKA sai kunnian aloittaa 20 min. ohjelmallaan. Unkarin TV oli paikalla 
taltioimassa konsertin.

klo 20-22 Läksiäisjuhla Dominikàn- talossa.

Ma 6.4. Kiertoajelu ja vapaata aikaa tutustua Budapestiin.
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