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KATSAUS LUKUVUOTEEN 2009 – 2010 KATSAUS LUKUVUOTEEN 2009 – 2010 

Taas on kesän koittaessa yksi lukuvuosi päättymässä suvivirteen. Tavoiteltavaahan on, että lukio 
olisi rauhallisen kehityksen, kasvun ja oppimisen paikka. Jos kuitenkin katsoo taaksepäin tätäkin lu-
kuvuotta, mieleen palaa lähinnä ainainen kiire ja tohina. Yli neljäsataa lukiolaista ja yli neljäkym-
mentä opettajaa täyttämässä koulumme tiloja aamusta illansuuhun, siirtyillen luokasta toiseen nou-
dattaen  opetussuunnitelman,  kurssitarjottimen  ja  kellon  luomaa  koreografiaa,  jossa  ei  ole  varaa 
kompastua.  Kirjat  pitää  lukea,  harjoitustehtävät  tehdä  ja  koeviikko  puskee  päälle  armottomalla 
säännöllisyydellä. Kaiken tämän päälle tulevat vielä juhlat, esitykset, ulkomaan matkat ja vieraiden 
isännöimiset sekä satunnaiset tekijät kuten sikainfluenssa. Ei ole ihme, että joskus on takki tyhjä 
niin opiskelijalta kuin opettajaltakin ja välillä ajaudutaan tilanteisiin, joissa kaikkea ei yksinkertai-
sesti vaan ehdi tekemään. 

Toisaalta voidaan toki sanoa, että koulun pitää valmentaa elämään, non scholae sed vitae discimus, 
ja koko maailmahan tuntuu olevan vain yhä kiireisempi, yhä lyhytjännitteisempi, yhä epävarmempi, 
yhä sekavampi kuin ennen. Muutos koulussa siis heijastelee muutosta ympäröivässä maailmassa ja 
valmistaa nuoria elämän todellisuuteen. Mutta onko tämä meno viisasta? Mielestäni ei ole. Meidän 
kaikkien opettajien ja kouluhallinnon edustajien pitäisi pysähtyä hetkeksi ajattelemaan, miten voi-
simme parantaa opiskelijoidemme asemaa. Ei niin, että alentaisimme vaatimustasoa, vaan kehittäi-
simme rakenteita ja menetelmiä. Opiskelevassa nuorisossa on tulevaisuutemme ja sen hyvinvoinnis-
ta on pidettävä huolta.

Koulumme  101:n  lukuvuoden kohokohdista  voi  mainita  ensimmäiseksi  sen,  että  opiskelijamme 
ovat suorittaneet noin 10000 kurssisuoritusta.  Tämä arkinen aherrus on tietysti  se meidän leipä-
työmme.

Kansainvälisyystoimintaa on taas harrastettu ahkerasti: Meiltä on käyty Norjassa, Ranskassa, Japa-
nissa, kahteen kertaan Venäjällä ja kahteen kertaan Saksassa. Vieraita on ollut Venäjältä, Saksasta, 
Unkarista ja Japanista, mutta hollantilaisten vierailu siirtyi syksyyn tuhkapilven vuoksi.
Koulumme taidelinjat osoittivat jälleen osaamistaan ja vielä kerran loistavaa yhteistyötään musikaa-
lin The Boy Friend esityksissä. Lämpimät kiitokset kaikille mukana olleille. Kuorot, lauluyhtyeet ja 
bändit ovat esiintyneet ansiokkaasti erilaisissa tilaisuuksissa. Mainittakoon esimerkkeinä esiintymi-
set lasten talvikarnevaaleilla, Opetushallituksen järjestämillä lukiopäivillä sekä ulkomailla Hampu-
rissa ja Jegorevskissä, Venäjällä. Keväällä jännitimme kaikki TV:n ääressä lauluyhtye Enchantin 
menestystä X-Factor laulukilpailussa. Poikakvartettimme erinomainen laulutaito ja esiintymiskyky 
hurmasivat katsojia ympäri maan. 

Harvinaista menestystä saavutettiin, kun lukiomme tytöt voittivat kaupungin koulujen jalkapallo-
mestaruuden. Vielä harvinaisempaa oli Anni Salosen koko maan paras tulos latinan yo-kirjoituksis-
sa syksyllä. Elina Palmgren menestyi hyvin valtakunnallisissa kemian ja fysiikan kilpailuissa, Joo-
nas Koskinen taasen valtakunnallisessa ruotsin kirjoituskilpailussa.

Lopuksi haluan vielä kannustaa opiskelijoita jatkossakin määrätietoiseen työskentelyyn ja kiittää 
opettajakuntaa, koulun muuta henkilökuntaa, taloyhtiötä sekä muita sidosryhmiä hyvin tehdystä ja 
tuloksekkaasta työstä. Älkää tyytykö vähään.

Mikko Sani
vs rehtori



OPPIAINEISSA TAPAHTUI OPPIAINEISSA TAPAHTUI 

MUSIIKKI MUSIIKKI 

Tiirismaan musiikkilukion toiminta kulminoitui kuluneena lukuvuonna kahteen suureen asiakoko-
naisuuteen:  musikaaliesityksiin  ja vahvassa nousussa olevaan kansainvälisyystoimintaan  kamari-
kuoron yhteistyönä  Hampurin  Johanneum-kuoron,  tyttökuoro  Tiirikan  yhteistyönä  Lahden  ystä-
vyyskaupungin Pécsin nuorisokuoron ja Opetushallituksen tukeman suomalais-venäläisen musiikki-
kasvatusverkoston kehittämisen merkeissä. 

Pécsin nuorten kamarikuoro ja tyttökuoro vierailivat Lahdessa 8.-12.10., jolloin heillä oli konsertti 
koululla ja Ristin kirkossa.

Yksi  vuoden tärkeimmistä  esiintymisistä  oli  Opetushallituksen  lukiopäivät  Helsingissä  Scandic-
Continental  -hotellissa,  jossa  vierailimme  esiintymässä  4.11.  2009.  Aamupäivän  konferenssissa 
esiintyi  kamarikuoro, ja illalla vieraita viihdyttivät Enchant -lauluyhtye  ja bändimme WoMen ja 
KK. 

Marraskuussa Yle Teema -kanavan Studio Kotro kutsui lukion KK-yhtyeen esiintymään televisio-
ohjelmaan.

Kaupungin itsenäisyyspäiväjuhlaa vietettiin tänä vuonna Felix Krohn -salissa. Kamarikuoro ja lau-
luyhtye Lumo esiintyivät juhlassa.

Joulutunnelmiin virittäydyttiin 20.12. Ristin kirkossa, jonne Citymarket Paavola oli tilannut asiak-
kailleen meiltä joulukonsertin. Konsertti oli noin tunnin mittainen ja siinä esiintyivät kamarikuoro, 
Vastakaiku, orkesteri ja solisteina Otto Rokka ja Noora Launiemi. Urkuja soitti Sami Ulmanen.

Sandy Wilsonin säveltämä ja Esko Elstelän kääntämä The Boy Friend musikaali esitettiin Tiiris-
maan lukion salissa kymmenen kertaa tammikuussa 21.-28.1. 2010. Musikaalin ohjasi Suvi Eskola. 
Sovituksista, orkesterin harjoittamisesta ja musiikin johdosta vastasi Anna-Elina Tikkanen. Koreo-
grafina toimi Laura Peltoniemi. Ensemblen harjoituksesta ja markkinoinnista vastasivat Jukka Sai-
ranen ja Anna-Elina Tikkanen, 
ja laulajia ohjasivat Inge-Maa-
rit Rautiainen ja Sakari Pulkki-
nen.  Opiskelijoita  oli  mukana 
noin sata, ja heidän työskente-
lyään  ohjasivat  eri  opettajat 
seuraavasti:  puvustus -  Hanna 
Kaitila,  lavastus  -  Päivi Lass-
heikki, tarpeisto - Minna Kytö-
nen, äänentoisto ja valot - Juha 
Vanhalakka.  Esityksissä  kävi 
yhteensä  n.  3500  katsojaa. 
Musikaali sai runsaasti kiitosta 
raikkaasta ja energisestä toteu-
tuksesta sekä  tyylinmukaises-
ta  ja  mukaansatempaavasta 
musiikista. 

Sibeliustalon  kymmenvuotisjuhlaan  14.2.2010  tilattiin  meiltä  Lentää  voit  -lastenkonsertti,  jossa 
esiintyi monipuolinen joukko erilaisia kokoonpanoja koulustamme: kaikki kuorot, orkesteri, laulu-

Musikaalin viimeisiä harjoituksia. Kuva: Laura Kaitila



yhtyeet Mania, Lumo ja Seiska sekä muutama solisti. Konsertti oli Disneyn piirroselokuvien mu-
siikkien ympärille  rakentunut juonellinen lastenkonsertti.  Sen käsikirjoitti  ja ohjasi Riittakatriina 
Manninen-Louhensalo ja koreografiat laati Tuuli Louhensalo.

Lukion kamarikuoro vieraili Egorevskin musiikkikollegessa 14.-18.10. 2009. Matkan aikana tutus-
tuttiin koulun toimintaan ja pidettiin yhteiskonsertti ja ehdittiin käydä myös Moskovassa. Egorevs-
kilaiset puolestaan vierailivat Suomessa ensin opettajakollegion voimin 28.-29.1.2010, jolloin heillä 
oli mahdollisuus nähdä musikaalimme. Tuolloin myös suunniteltiin yhteistyökuvioita jatkossa. En-
simmäinen yhteistyöproduktio Suomessa toteutui 26.-27.4., jolloin Egorevskin kamarikuoro Credo 
vieraili  luonamme. Pidimme vierailun kunniaksi 26.4. koululla yhteisen bändi-illan, jossa koulum-
me omien bändien lisäksi esiintyi muutamia laulusolisteja Egorevskista. Sen lisäksi 27.4. meillä oli 
Sibeliustalossa yhteiskonsertti, jossa esiintyivät Credo, Tiirismaan lukion kamarikuoro, Vastakaiku 
-kuoro, orkesteri ja lauluyhtye Seiska. 

Kevätlukukaudella saimme jännittää Enchant -lauluyhtyeen menestystä X-Factor -kisassa. Pojat sel-
visivät kilpailussa 2200 osanottajan joukosta neljän parhaan finalistin joukkoon. 

Hampurin Johanneum-lukion kanssa alkanut yhteistyö sai jatkoa 7.-11.5., jolloin kamarikuoro vie-
raili Hampurissa. 

Disney-projektistamme  tilattiin  osia  Lahden Messukeskuksessa järjestettäville  TERVESOS-mes-
suille 19.5. ja Tiirismaan lukio kutsuttiin esiintymään myös Lahden teollisuusseuran kevätjuhlaan 
Sibeliustaloon 21.5.

Kuorolaulua Hampurissa. Kuva: Elina Tikkanen



KUVATAIDEKUVATAIDE

Kesän jälkeen aloitimme työskentelymme uudistetuissa kuvataiteen tiloissa.  Luokkien ja käytävän 
väliseen seinään tehdyt  aukotukset lasi-ikkunoineen toivat luokkiimme lisää valoa ja tilantuntua. 
Luokkien välisestä varastosta lohkaistiin lisätilaa toiseen kuvataiteen luokkaan. Uusien kalusteiden 
hankinta jäi kuitenkin seuraavaan lukuvuoteen.

Lokakuun 2. päivänä teimme kuvataiteen opiskelijoiden kanssa tutustumiskäynnin Taideakatemiaan 
Helsinkiin.  Siellä  meidät  otettiin  sydämellisesti  vastaan  ja  Taideakatemian  opiskelijat  kertoivat 
opiskelustaan ja esittelivät opinahjoaan, töitään ja työskentelytilojaan. Taisi moni kuvataiteen opis-
kelijamme saada innoituksen pyrkiä sinne opiskelemaan.

Jo perinteeksi muodostunut syksyinen abien kulttuuriretki Tuusulan kautta Helsinkiin toteutettiin 
14.lokakuuta. Tuusulassa vierailimme säveltäjämestari Jean Sibeliuksen kodissa Ainolassa ja kulta-
kauden taidemaalari Pekka Halosen ateljeekodissa Halosenniemellä. Helsingissä tutustuimme De-
sign Forumissa suomalaisen muotoilun uusiin tuulahduksiin,  Luonnontieteelliseen museoon sekä 
Sotamuseoon. Paluumatkalla kävimme modernin taiteen museossa Emmassa, jossa juuri oli avautu-
nut Tapio Wirkkalan tuotantoa esittelevä näyttely.

Abien kulttuuriretkiAbien kulttuuriretki

Eräänä lokakuisena aamuna Tiirismaan koulun reilut satakunta abiturienttia pakkautuivat 
busseihin. Oli jo perinteeksi muodostuneen kulttuuriretken vuoro. Ensimmäisenä bussien 
nokat suunnattiin kohti tuulista Tuusulan järveä, jossa abit tutustuivat kahtena ryhmänä 
Jean Sibeliuksen sekä taitelija Pekka Halosen museokäytössä oleviin koteihin. Molem-
missa kohteissa olivat paikan päällä asiantuntevat oppaat kertomassa mielenkiintoisia ta-
rinoita rakennuksista ja niiden entisistä asukkaista. Kodit olivat säilyneet yllättävän hyvin.  
Eritoten Sibeliuksen vaimon mukaan nimetty Ainola huokui edelleen lämmintä kodinomai-
suutta. Tavarat olivat pilkuntarkasti omilla paikoillaan. Aivan kuin Sibelius perheineen olisi  
vasta hetki sitten poistunut asunnosta. Kyllähän se pienoista kunnioitusta varmasti jokai-
sessa abiturientissa herätti, kun ymmärsi liikkuvansa samoissa tiloissa, joissa säveltäjä-
mestari oli viettänyt murto-osan elämästään. 

Pekka Halosen valtaisaan hirsitaloon oli sijoitettu kuvataiteilija Milla Toivasen teoksia näy-
tille mutta muutoin talo oli kutakuinkin alkuperäisessä ilmiasussaan. Halosen tontilta löyty-
vä saunarakennus erikoisine tavaroineen herätti monessa abiturientissa hilpeyttä. Tuusu-
lan taitelijakoteihin tutustumisen jälkeen tankattiin uutta virtaa abiturienttien koneistoihin 
eväiden muodossa. Kylläisinä matka jatkui kohti  Espoon modernin taiteen museo Em-
maa. Emmassa abiturientit saivat tutustua muun muassa kuvanveistäjä Tapio Wirkkalan 
veistostaiteeseen sekä lelumuseon aarteisiin. Varmasti jokainen löysi jotain itseään kiin-
nostavaa katseltavaa.

Kulttuuriretken viimeisen kohteen jokainen abiturientti sai vapaasti valita tarjolla olleista 
vaihtoehdoista. Luonnontieteellisessä museossa abiturientit pääsivät tutustumaan pintaa 
syvemmälle Itämeren saloihin, kauhistelemaan jokaisen kodista löytyviä  kutsumattomia 
vieraita ja pohtimaan evoluution aikaansaamaa elämän historiaa. Sotamuseoon tutustujat 
saivat aimo annoksen Suomen sotien ja puolustusvoimien historiaa näytillä olleiden esi-
neiden muodossa. Lääkäri Juhani Kirpilän Suomen Kulttuurirahastolle lahjoittamassa Tai-
dekoti Kirpilässä abiturientit sai syventyä hänen keräämäänsä suomalaisen taiteen ko-
koelmiin. Kotimaisesta muotoilusta ja taideteollisuudesta kiinnostuneille tarjolla oli Helsin-



gin Designmuseo. Lopulta hyvin kulttuuririkas päivä saatiin päätökseensä ja oli aika pala-
ta takaisin Lahteen. 

Paula Lonka & Noora Arminen 3 C

Tämän  vuotinen  taideaineita  yhdistävä  suurproduktio  oli  Sandy  Wilsonin  musikaali  The  Boy 
Friend. Iloiselle 20-luvulle Nizzaan sijoittuvan musikaalin ohjasi Suvi Eskola, koreografiasta vasta-
si Laura Peltoniemi ja musiikin johdosta vastaavana oli musiikinlehtori Elina Tikkanen. Puvustuk-
sen työpajan vetäjänä toimi Hanna Kaitila ja lavastusryhmän vastaavina olivat kuvataiteilija Päivi 
Lassheikki sekä Minna Kytönen.

Kuvataiteen lukiodiplominäyttelyn avajaisia vietettiin Galleria Remrantissa tammikuun 11. päivänä. 
Esillä oli 25 persoonallista työtä. Galleria täyttyi omaisista, sukulaisista ja ystävistä. Tunnelma oli 
korkealla ja diplomitöiden tekijöiden esittelyt täydensivät taideannin.

Hämeenlinnan Taiteilijaseura ry ja Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX järjesti Hämeen Nuoret 
2010  kuvataiteen  näyttelyn  Hämeenlinnassa  helmi/maaliskuussa.  Jyrytyksen  kautta  kuvataiteen 
opiskelijamme Salla Lahtinen, Karoliina Kuisma ja Sari Porttila saivat töitään esiin kyseiseen näyt-
telyyn. Onneksi olkoon tytöille!

Kuvataideopiskelijamme Katri Piri ja Minttu Meriläinen osallistuivat Mäntsälän taideyhdistyksen 
toimesta järjestettyyn Nuorten XIII näyttelyyn Apposen vanhalla kenkätehtaalla helmi/maaliskuus-
sa. Samaisessa näyttelytilassa järjestettiin "Mustaa ja valkoista"-niminen taidenäyttely 4.-30. touko-
kuuta, johon osallistuivat Katri Piri  ja Tanya Matthews.

Tammikuussa 2010 saimme kutsun osallistua Suomen Rahapaja ry:n järjestämään mitalin suunnitte-
lukilpailuun. Kutsun saivat kaikki Suomen kuvataidelukiot. Jokainen lukio sai osallistua kilpailuun 
kymmenellä työllä. Kilpailuraati valitsi 48:sta ehdokkaasta 11 loppukilpailuun, jonne Tiirismaan lu-
kiosta pääsi neljä ehdotusta. Tekijöinä olivat Mirella Baas, Salla Lahtinen, Katri Piri sekä Susann 
Nurmi. Tästä tuloksesta voimme olla erityisen ylpeitä. Lopullisia tuloksia joudumme odottamaan 
kesäkuun 15. päivään.

Toukokuun 7.-13. päivänä lukiomme ranskankielen ja kuvataiteen opiskelijat tekivät viikon mittai-
sen opintomatkan Pariisiin. Ryhmän vetäjinä toimivat ranskankielen lehtori Kirsti Liukkonen-Krö-
ner ja kuvataiteen lehtori Helena Kuikka-Tupala. Viikon aikana ryhmämme tutustui mm. Louvren, 
Orsayn ja George Pompidoun taidemuseoihin ja Versaillesin linnaan, kiipesi Riemukaarelle, Eiffel-
torniin ja teki ostoksia valtavan suurella Pariisin kirpputorilla. Tuhkapilvetkään eivät onnistuneet pi-
laamaan matkaamme.

Helena Kuikka-Tupala



KÄSITYÖKÄSITYÖ

Tipalan lukiotekstiili:
Käsityön kursseja on tänä lukuvuonna toteutettu 
seuraavanlaisin teemoin:
TSV1 Lankaleikkiä
TSV2 Monikulttuuriset nukkehahmot
TSV3  a) Pukuhistoria piirtäen
TSV3  b) Tyyli, muoti ja pukeutuminen
TSV4 Risareunaa ja hulpioo
TSV5 Mattojuttuja
TSV6 Kestävä kehitys
TSV7 Lukiodiplomi
TSV8 Musikaali ”Boyfriendin” puvustus

Musikaalin ”The Boy Friend” puvustus oli koko 
syyslukukauden suururakka. Puvustuskurssia oli oh-
jaamassa entinen opiskelijamme Hanna Kaitila. Pu-
vustusryhmä osallistui musikaalin tekoon suunnitte-
luvaiheesta esiintymisiin ja toteutti noin 40 asua 
tanssijoille ja laulajille.

Marraskuussa Tekstiiliopettajaliitto ry palkitsi valta-
kunnallisesti ansioituneita käsityön lukiodiplomeita. 
Tiirismaan lukio sai osakseen kaksi stipendiä. Mo-
lemmat stipendiaatit Jaana Virronen ja Olga Scmu-
levich saivat 150 euron lahjoituksen.

Käsityön lukiodiplomeita on tänä keväänä valmistumassa 14 kappaletta. Valtakunnallisista aiheista 
on eniten kiinnostusta herättänyt Minun Afrikkani ja Kone, jossa eletään.

Vanhojen tanssit oli taas yksi lukuvuoden ko-
hokohdista ja tekstiilin kurssilla valmistui 16 
pukua. Perinteinen pukuesittely pidettiin sekä 
opiskelijoiden vanhemmille että koulun väelle.

2010 vuoden alusta olemme käsitöissä valin-
neet ”kuukauden kymppi” tuotteen tai teok-
sen. Tammikuun kunniamaininta meni Jenni 
Loukolle, helmikuussa vuorossa oli Nora Kau-
ren, maaliskuussa Jonna Jaanila ja huhtikuussa 
Ida Isotalo.

Käsityökurssien sisältöihin ja niiden aikana 
tehtyihin tuotteisiin voi tarkemmin tutustua 
Tipalan lukiotekstiilin omassa blogissa 
www.tipalanlukiotekstiili.blogspot.com.

 kuva: Markus Henttonen 

  Vanhojenpäivän pukuja.

http://www.tipalanlukiotekstiili.blogspot.com/


LIIKUNTALIIKUNTA

Syksyn jalkapalloturnausSyksyn jalkapalloturnaus

Tiirismaan lukiosta saatiin jälleen kerran kerättyä tyttöjoukkue koulujen väliseen jalkapal-
loturnaukseen 11.9.2009. Joukkue koostui monipuolisesti jokaiselta vuosikurssilta olevista 
tytöistä. Emme lähteneet epätoivoisina turnaukseen, sillä joukkueeseen kuului muutama 
oikea futispelaaja, ja muutkin olivat myös täysillä mukana.

Heti ensimmäinen peli hävittiin Salppurin kakkosjoukkueelle. Seuraavat pelit voitimme tai  
pelasimme tasan. Lopulta voitimme Salppurin ykkösjoukkueen, mikä johti finaaliin Salppu-
rin kakkosjoukkueen kanssa uudestaan. Lähdimme voittoasenteella ja tiukan pelin loput-
tua voitimme kultaa!

Taija Virtanen 2D

ENGLANTIENGLANTI

Poetry MachinePoetry Machine

A group of sixteen Tiirismaa High School students made a performance called ‘Poetry 
Machine’, a combination of movement and sound, as part of English course 5.  The stu-
dents memorized a piece of a poem, an item of literature or a song they had chosen 
themselves. Then they rehearsed these monologues with Lasse Kantola, a drama peda-
gogue, and Raisa Ala-Hautala, the English teacher. Rehearsals were held in the school 
hallway on three Wednesday mornings. The first live performance was held in Lahti Lite-
rature and Music Fair on March 23. Two other performances were in the school and in  
shopping centre Trio on May 4. All the money the students earned from these spectacular 
shows was spent on buying children’s books for pediatric ward 12 in Päijät-Häme Central 
Hospital.

  ”I have something to say to you!” Kuva: Niina Heinonen



ILMAISUTAITOILMAISUTAITO

Kuluvan lukuvuoden aikana Tiirismaan lukiossa on saatu valmiiksi peräti  kaksi valtakunnallista 
teatteritaiteen lukiodiplomia. Esitysten  yhteisnäytännöt olivat 5.5.-6.5. Dilan teatteri Olgassa. Ceci-
lia Ekholmin ja  Helmi Paulamäen "Wanted" kertoi siitä, mitä satujen prinsessoille tapahtuu onnelli-
sen,  perinteisen lopun jälkeen. Toinen teos "Lucy"  oli  kertomus siitä,  miten jokaisella  on kaksi 
puolta: se, jonka muut näkevät ja se, millaisena kukin itsensä kokee. Teoksen ohjasi Orna Ben Lulu 
ja  näyttelijäryhmään kuuluivat Mantisa Osmanovic, Otto Lehtonen, Veera Ursin, Riina Pursiainen, 
Mira Rantatupa ja Arttu Manninen. 

 Wanted. Kuva: Timo Laitila

 Lucy. Kuva: Timo Laitila



MATEMAATTISET AINEETMATEMAATTISET AINEET

Kesäkoulussa MoskovassaKesäkoulussa Moskovassa

Heti kesän aluksi matka vei Moskovaan opetushallituksen sponsoroimalle matematiikan 
ja fysiikan kesäkurssille. Itseni mukaan lukien matkassa oli 24 innokasta matemaattisten-
aineiden harrastajaa, joista monet olivat Venäjällä ensimmäistä kertaa elämässään. Mieli-
ala oli jo alkumatkasta korkealla.

Kesäkoulun  ohjelma  oli  melko  tiivis  ja  monipuolinen,  päivät  pitkiä.  Moskovan  valtion 
alueen yliopiston professorit pitivät luennot joko englanniksi tai venäjäksi, jolloin ne tulkat-
tiin suomeksi. Tunneilla saimme piirtää kolmiulotteisten kappaleiden poikkileikkauksia ja 
laskea ”pulunreikiä” (the Pigeonhole principle) kyllästymiseen asti. Fysiikassa ratkoimme 
kiperiä mekaniikan ja sähköopin tehtäviä, joihin professorin avuliaista neuvoista harvoin 
oli apua: подсказка, вопрос очень простой/сложный (vihje, tehtävä on hyvin yksinkertai-
nen/monimutkainen). Ohjelmaan kuului myös runsaasti vierailuja erilaisiin kohteisiin, ku-
ten Tähtikaupunkiin sekä Koroleviin avaruustoimiston avaruuslentojen johtokeskukseen. 

Joka välissä syötiin – ja paljon. Vapaa-aikaa ei jäänyt kovinkaan runsaasti, ja senkin vä-
hän hyödynsimme läheisessä ostoskeskuksessa, lenkkeillen, lentopalloa tai korttia pela-
ten.  Postikortitkin  saatiin  lähetettyä  kuudennella  yrittämällä  (ja  ammattitaitoisen  tulkin 
avustuksella). 

Lisäkseni matkassa oli ainoastaan yksi venäjänkielentaitoinen. Puhumisharjoitusta karttui 
siis puolessatoista viikossa reilusti. Monet matkalaiset oppivat tänä aikana kyrilliset aak-
koset tai vähintäänkin tunnistamaan sanan ”обувь” (kenkä). Myitishissä nimittäin joka toi-
nen putiikki tuntui olevan kenkäkauppa. 

 Tähtikaupungissa tavattiin oikea kosmonautti



Kurssin aluksi pidettiin miniolympialaiset (parhaimmiston...) lähtötason selvittämiseksi (... 
ja mukana oli  myös jokunen kakkosluokkalainen sekä olympiavalmennettava).  Opetuk-
sessa mentiin kovaa ja korkealle. Viimeisenä päivänä pidettiin olympialaiset opitun testaa-
miseksi. 

Sulateltuani kaikkea kylliksi voin sanoa, että kokemus oli opettavainen ja upea. Kannus-
tan kaikkia hakemaan mukaan kesäkouluun. Yrittämättä ei ainakaan saavuta mitään!

Elina Palmgren



YHTEISKUNTAOPPIYHTEISKUNTAOPPI

Yhteiskuntaopin kurssilla järjestettiin mielenosoitus nuorten kesätyöpaikkojen puolesta. 
Kuva: Timo Laitila

Mielenosoituksessa esiintyi myös lauluyhtye Mania. Kuva: Timo Laitila



KANSAINVÄLISYYSTOIMINTAKANSAINVÄLISYYSTOIMINTA

Tiirismaan lukion kansainvälinen toiminta on vilkastunut entisestään: nyt jo lähes 150 opiskelijaa 
eli noin kolmannes koulun opiskelijoista osallistuu erilaisiin kansainvälisiin projekteihin ja vaihtoi-
hin.

Koulumme koko kv -toiminnan perusta on soveltavat kansainvälisyyskurssit, jotka jakautuvat kaik-
kien kolmen lukiovuoden ajalle. Kurssien päämääränä on antaa opiskelijoille mahdollisuus tutustua 
vieraaseen kulttuuriin ja sen kautta ymmärtää omaakin kulttuuria paremmin.  Joka toinen vuosi yh-
teistyökouluna on pohjoismainen koulu ja joka toisena keskieurooppalainen koulu. Kaikkien kv-
kurssien opiskelukieli on englanti, joten kielitaito vahvistuu luontevalla tavalla.

Kolmen  kv-kurssin  lisäksi  tehdään  kielivaihtoja,  kielimatkoja,  musiikkiin  ja  kulttuuriin  liittyviä 
vaihtoja ja yksittäisiä pieniä opiskelijavaihtoja koulujen välillä.

KANSAINVÄLISYYSRYHMÄ 1
KV1:n yhteistyökouluna on Montessori College Nijmegen Hollannissa. Ryhmässä on 26 ensimmäi-
sen vuosikurssin opiskelijaa ja sitä vetävät Pauliina Järvelä ja Satu Juuti.  Hollantilaisluokan tämän 
keväinen vierailu Lahteen jouduttiin siirtämään ensi syksyyn tuhkapilven aiheuttamien lentorajoi-
tusten vuoksi. Opiskelijoiden ja opettajien valmistelema ohjelma pystytään viemään kuitenkin sil-
loin läpi samankaltaisena.  Kurssin teemana on suomalainen ja hollantilainen metsä, ja sitä käsitel-
lään vierailujen yhteydessä. Kurssin aikana on valmistauduttu hollantilaisten vierailuun tekemällä 
englanninkielisiä esityksiä Suomesta, mm. tavoista ja kulttuurista.

KANSAINVÄLISYYSRYHMÄ 2
KV2 teki syksyllä (29.8.- 5.9.2009) matkan pitkäaikaisen Norjalaisen yhteistyökoulun Fagerlia Vi-
deregående skolen vieraaksi Lahden kummikaupunkiin Ålesundiin. Ryhmässä on 23 opiskelijaa ja 
vetäjinä toimivat Mikko Sani ja Heikki Leskinen.  Ryhmä tutustui menomatkalla Osloon ja perillä 
Ålesundissa opiskelijat jatkoivat viime vuonna aloitettuja projekteja, jotka käsittelevät ympäristöky-
symyksiä. Ks. myös http://www.qiesa.com/raporttisivu.html  

Kansainvälistymässä NorjassaKansainvälistymässä Norjassa

Osallistuin koulun kansainvälisyystoimintaan lähinnä uusien kokemusten toivossa, ja niitä 
sainkin sitten enemmän kuin osasin odottaakaan...

Ensimmäisessä kokouksessa saimme kuulla että matkamme suuntautuisi syksyllä 2009 
Norjaan, ja tämä oli ainakin minulle pieni pettymys, sillä olisin halunnut matkata hieman 
kauemmas. Reaktio oli kuitenkin ennenaikaista, sillä kun norjalaiset ensiksi tulivat Suo-
meen keväällä, niin sain huomata että kulttuurieroja oli paljon! Olimme kaikki pohjoismaa-
laisia, ja silti norjalaiset olivat erittäin sosiaalisia sekä äänekkäitä, ja heillä oli ihailtavan 
hyvä kielitaito. He tutustuivat ensimmäistä kertaa saunaan, jääkylmään järviveteen, koulu-
ruokailuun ja myös luokattomaan lukioon.

Kesän aikana koko projekti oli kaikonnut mielestäni, mutta elokuussa oli kiva palata kou-
luun ajatellen että olisi vielä matka edessäpäin. Nyt norjalaiset olivat jo tuttuja meille, ja  
tiesimme ehkä hieman mitä matkalta odottaa. Lentomme lähti Osloon elokuun viimeisinä 
päivinä, ja saavuttuamme kaupunkiin ihastuin siihen täysin. Näimme päivässä Oopperata-
lon, keskustan vilkkaat kauppakadut, ihanan italialaisen ravintolan sekä Kuninkaanlinnan. 
Ongelmana oli vain se, että nähtävää oli enemmän kuin mihin aika olisi voinut mitenkään 
riittää, ja monet halusivat tulla kaupunkiin takaisin joskus omalla ajallaan.

http://www.qiesa.com/raporttisivu.html


Aamulla jatkoimme matkaamme lentäen, ja saavuttuamme Ålesundiin ilmassa oli kauhea 
rankkasade ja tuuli meinasi puhaltaa meidät kumoon. Oli kuitenkin mukavaa nähdä taas 
tutut kasvot, ja riensimmekin heti nälkäisinä isäntäperheiden koteihin. Pääsinkin sitten en-
simmäiseksi maistamaan valasta, jonka kalastus Norjassa ei ilmeisesti olekaan täysin lai-
tonta. Tämän jälkeen kokoonnuimme kaikkien kanssa yhteen keskustan viehättävässä 
kahvilassa, ja vaihdoimme viimeisimmät kuulumiset.

Maanantaina menimme koululle, joka oli yksi kaupungin suurimmista, sillä opiskelijoita oli  
lähes 1000. Saimme koululta ilmaiset leffaliput ja uimahallin sisäänpääsyn, joka oli mie-
lestäni kivaa plussaa. Viikon aikana kävimme mm. retkellä upeassa vuoristossa, museois-
sa ja keskustelemassa kaupungin päämiehien kanssa ympäristöstä. Eniten mieleeni jäi 
Seven sisters- vesiputousten näkeminen, sekä tietysti vapaa-ajan shoppailu ja uudet ih-
miset sekä hyvä (joskin hieman erikoinen) ruoka.

Lähtö tuli oikeastaan juuri silloin kun aloin tottua uuteen ympäristöön ja tapoihin; jopa ruo-
kailurytmini oli muuttunut niin että rupesin pärjäämään yhdellä juustovoileivällä päivälli -
seen saakka. Viikon lopussa oli surullista palata Suomeen ja hyvästellä ties kuinka pitkäk-
si aikaa osa norjalaisista. Olen aivan varma, että moni meistä sai tässä vaihdossa pitkäai-
kaisia ystäviä sekä upeita kokemuksia. Norjalaisten ryhmässä oli monia musiikillisesti lah-
jakkaita ja muutenkin inspiroivia ihmisiä, joihin jokaisella tulisi olla tilaisuus tutustua.

Voin nyt rehellisesti sanoa, että suosittelisin KV-kurssia kaikille, joilla on avoin mieli  ja 
hiukkakin halua oppia uusia asioita itsestään ja etenkin eri ihmisistä. Kurssi opetti minua 
olemaan ennakkoluuloton tiettyjä kansoja kohtaan, ja tottakai englannin kielen taito parani  
siinä samassa ;)

Rita Rasheed

 Tällainen maisema on arkipäivää norjalaisille



KANSAINVÄLISYYSRYHMÄ 3
Pauliina Järvelän vetämä KV3 keskittyi  opiskelemaan Kuuban kulttuuria.  Opiskelijoita oli 12 ja 
opiskelijoiden pitämien esitelmien lisäksi ryhmä vieraili Helsingissä rumba-tanssipajassa ja Havan-
na-ravintolassa.  Pauliinan kotona kuubalaisessa illassa opiskelijat valmistivat kuubalaista ruokaa ja 
katsoi Kuuba-aiheisia elokuvia. 

Kansainvälisyysdiplomin saivat: 
Inka Hänninen Annabella Lemetyinen Jenny Mäkinen
Anna Näveri Sirja Passoja Sari Porttila
Hanna Rantalainen Susanna Savolainen Heidi Vuorio

Illaksi KuubaanIllaksi Kuubaan

Matkabudjetin näyttäessä aavistuksen nahkealta Kuuban matkaa ajatellen KV-ryhmämme 
oli keksittävä jotakin aavistuksen huokeampaa päästäksemme Kuuba tunnelmiin. Kaupan 
kautta, muutama kuubalainen resepti takataskussa digiboksille tallennettuja dokumentteja 
ja me melkein kävimme siellä.

Ilta käynnistyi kotoisasti opettajamme keittiössä ja jos meitä ei ollut liian montaa kokkia,  
niin ainakin riittävän monta ja kun siihen laskettiin mukaan  KV-ryhmämme vahvistukseksi 
Pauliinan karvaiset keittiöapulaiset oli tunnelma lämmin, kuin Kuuban auringossa. En voi 
ylpeillä olevani mikään keittiöihme, ellei sitä lasketa ihmeeksi millaista tuhoa saan aikaan 
ja minun vastuulleni uskottiin vihannesten pilkkominen. Sitä luulisi, ettei siinä voi mitään 
dramaattisempia virheitä tehdä mutta arvaapa uudestaan. Chilien pilkkominen sujui kyllä 
sormea katkomatta, mutta kukaan ei muistuttanut siementen poistamisen olevan melko 
tärkeä toimenpide ruoan syömisen kivuttomuutta ajatellen ja sinne meni koko satsi sieme-
nineen päivineen. Ruoka näytti ja tuoksui uskomattoman hyvältä ja ahneena tietenkin piti 
ottaa kunnon annos ja kolmen ensimmäisen haarukallisen jälkeen ymmärsin,  miksi  ne 
siemenet olisi kannattanut ottaa pois. Kuubalaiset tykkäävät syödä ruokansa tulisena ja 
veikkaanpa etteivät he olisi näyttäneet yhtä itkuisilta, kuin me jos olisivat saaneet maistaa. 
Maku oli järkyttävän tulinen, mihin en ainakaan itse ole tottunut ja asiaa pahensi se, etten 
voinut juoda vettä helpottaakseni kurkussani piilevää kytemisen tunnetta, tai ehkäistäkse-
ni nestehukkaa, jonka kyynelkanavani olivat saaneet aikaan neljän haarukallisen jälkeen, 
koska veden juominen vain pahentaa tulisuuden tunnetta. Jälkiruoka oli maukkaan näköi -
nen kakku, jonka makua en pysty omasta puolestani sen ihmeemmin kommentoimaan, 
sillä makuaistini oli pääruoan jälkeen tilapäisesti hieman turtunut.

Kakun kanssa katsoimme Pauskan tallentamat Kuubaa käsittelevät dokumentit, jotka kiel-
tämättä nostivat esiin asioita, joista en voi sanoa olleeni tietoinen. Kahden dokumentin jäl-
keen olimme taas kaikki hivenen kansainvälisiä, mikä oli  illan ajatuskin. Oli kieltämättä 
mukava nähdä koko porukka taas ja illan päätteeksi otettiin vielä yhteiskuva meistä kai-
kista plus yksi Pauskan karvainen keittiöapuri. Tämän jälkeen olikin aika suunnistaa kotiin 
yöksi ilta, kun venähti hieman pidemmäksi, kuin suunnittelimme. Kiitos vielä Inka, kun hei-
tit meidät keskustaan (montahan meitä siinä autossa oikein oli :D ?) Kiitos kaikille, kiva 
ilta!            

Jenny Mäkinen



KANSAINVÄLISYYSRYHMÄ UUSI 3
Uusi KV3-ryhmä aloitti jo kuluvan vuoden kevätlukukaudella, aiheenaan Baltian maat. Opiskelijat 
valmistautuvat ensi syksyn lyhyeen Tallinnan koulu- ja kulttuurivierailuun tekemällä esitelmiä Vi-
ron kulttuurista ja historiasta. Ryhmää vetävät Heikki Leskinen ja Mikko Sani. 

MUU KANSAINVÄLISYYSTOIMINTA

Tammikuun 12. päivänä koulussa pidettiin peruskoulun kanssa yhteinen kansainvälisyyspäivä. Päi-
vä aloitettiin aamunavauksella salissa, jossa lähes 20 oppilasta ja opiskelijaa toivotti koululle hyvää 
kansainvälisyyspäivää  omalla  äidinkielellään.  Koulumme  kansainvälisyys  ei  ole  siis  pelkästään 
vaihtoja ulkomaille! Päivä jatkui näyttelyllä, jonka opiskelijat olivat koonneet aulaan.  Eri ryhmät 
esittelivät vaihtoprojektejaan ja vaihto-oppilaat kertoivat kokemuksistaan.

Kamarikuoron vaihto Egorevskin musiikkikollegen kanssa 
Kamarikuoro vieraili lokakuussa Moskovan lähellä sijaitsevan Egorevskin musiikkikollegen vieraa-
na.  Tiirismaan  lukio  on  Opetushallituksen  suomalais-venäläisen  musiikkikasvatuksen  verkosto-
hankkeen  keskuskoulu ja hankkeen puitteissa saimme myös Egorevskin kamarikuoro Credon vie-
raaksemme huhtikuussa. Kuorot esiintyivät  konserteissa molemmissa kaupungeissa ja tutustuivat 
muutenkin toistensa kaupunkeihin. Opiskelijat majoittuivat koteihin. Projektia vetää Jukka Saira-
nen.

Kamarikuoron vaihto Hampurin Pacius-lyseon kanssa 
Jo toisena vuonna peräkkäin kamarikuoro tekee vaihdon hampurilaisen Pacius-lyseon kanssa. Kuo-
rovaihtoon  osallistuu  34  laulajaa  ja  ryhmää  vetää  Jukka  Sairanen.  Kuoromatka  tehdään  7.5.  – 
11.5.2010. 

Tiirikka
sai vastavierailulle unkarilaisen kuoron 8. – 12. 10 2009. Kuoro esiintyi oman koulumme lisäksi 
Lahden ympäristökunnissa. Sekä opiskelijat  että opettajat  majoittuivat Tiirikan tyttöjen ja Tiiris-
maan koulun opettajien koteihin. (Lehtipuffi ja vierailun ohjelma liitteissä 1 ja 2.)
 
Berliini, saksan kielen vaihto
Heti kevätlukukauden alussa berliiniläinen opiskelijaryhmä tuli opettajineen vieraaksi meille. Ryh-
mä tutustui viikon ajan koulunkäyntiin, Lahden nähtävyyksiin ja Helsinkiin. Ryhmä sijoitettiin asu-
maan suomalaisryhmän opiskelijoiden koteihin ja vastavierailu oli huhtikuun lopussa.  11 ensim-
mäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijaa tutustui viikon ajan Berliiniin ja ympäristöön sekä saksa-
laiseen kouluun täällä meillä vierailleiden opiskelijoiden vieraana. Ryhmää vetivät  Soile Halsti ja 
Kirsti Liukkonen-Kröner.

Pariisi, kuvataiteen ja ranskan kielen vaihto
Toisen vuosikurssin ranskan ja kuvataiteen linjan opiskelijat tekevät viikon vierailun Pariisiin tou-
kokuussa. Kuvataiteen opiskelijat ovat valmistaneet esityksiä taideteoksista, joita he pitävät paikan 
päällä museoissa. Ranskan opiskelijat pitävät esityksensä nähtävyyksistä ranskaksi. Ryhmässä on 
22 opiskelijaa ja ryhmää vetävät Helena Kuikka-Tupala ja Kirsti Liukkonen-Kröner. 



À Paris  7.5- 13.5.2010À Paris  7.5- 13.5.2010

Perjantai 7.5 aamu. Herätys kolmen neljän maissa ja lentokentälle puoli seitsemältä. Kuu-
kausien odotus ja rahankeruu palkittiin vihdoin matkalla Pariisiin.

24 hengen ryhmämme matkasi halpalentoyhtiö AirBalticilla Helsingistä Riikan kautta Parii-
sin lentokentälle, josta matkasimme paikallisella junalla ja metrolla hotelliimme Hotel Vol-
taireen. Matka lentokentältä hotellille taittui selät väärinä matkalaukkuja raahaten pitkin 
metrotunneleitten ylös ja alas kulkevia portaita ja käytäviä. Odotukset hotellimajoituksen 
suhteen eivät olleet korkealla, mutta yllätys oli positiivinen, kun huoneet olivat siistejä ja 
suihkusta tuli lämmintä vettä. Illalla kävimme koko porukalla syömässä paikallisessa ra-
vintolassa ja ihailemassa hotellin lähiympäristöä. 

Lauantain aurinkoinen päivä, kuten seuraavatkin päivät, lähti käyntiin croissanteilla ja pa-
tongilla sekä kahvilla. Heti aamiaisen jälkeen lähdimme Musée d’Orsayhin, Luxenbourgin 
puistoon ja  Musée Rodiniin. Osa ryhmästä jatkoi mahtavaan Invalides -kirkkoon katso-
maan Napoleonin hautaa. Illalla aivot olivat jo täynnä taidetta ja jalat olivat turtuneet koko 
päivän kävelemisestä, mutta se oli vasta alkua.

Sunnuntaina vuorossa olivat mielettömän mahtava Eiffel torni, josta näki melkein Suo-
meen saakka, Moulin Rouge, Taiteilija kortteli ja kaunis Sacré Coeur -kirkko. Maanantai-
na  päivä  sen sijaan  kului  valtavassa  Louvren  taidemuseossa  etsiessä muun muassa 
Mona  Lisaa,  Milon  Venusta  ja  Kuolevaa  Maraata.  Kävelimme myös  pitkää  Champs-
Élyséetä pitkin ja kiipesimme Riemukaarelle. 

Tiistaina sää viileni ja muuttui sateiseksi. Alun perin oli tarkoitus mennä Versaillesin puis-
toon piknikille. Sen sijaan kiersimme Versaillesin linnan pikaisesti läpi, kävimme katso-
massa Uutta kaarta ja pyörimme sen läheisyydessä olleessa kauppakeskuksessa. Loppu-
päivän saimme viettää vapaa-aikaa, jolloin shoppailtiin, syötiin tai käveltiin pitkin Pariisin 
katuja. Matkamme viimeinen kokonainen päivä vierähti Notre-Damen lasimaalausikkunoi-
ta ihaillessa, kauhistellessa lihapihveistä tehtyä mekkoa nykytaiteenmuseo Pompidoussa 
ja hämmästellessä maan alle rakennettua Hallesin kauppakeskusta ja pyöriessä Latina-
laiskorttelissa.

Helatorstai kului kokonaan kotimatkaan. Lähdimme hotellista kymmenen aikaan ja kun 
Pariisi jäi taakse junamatkalla lentokentälle, haaveilimme jo uudesta matkasta Pariisiin. 
Kuitenkin jalat olivat jo tunnottomat ja ajatus lepuuttaa niitä omalla sängyllä tuntui houkut-
televalta. Matka kotiin tuntui tavattoman pitkältä, sillä ensin Pariisin lentokentällä piti ensin 
jonottaa lähtöselvitykseen, sitten laukkumaksuun ja taas lähtöselvitykseen. Onneksi kaikki 
ehtivät hyvin koneeseen, sillä se oli 20 minuuttia myöhässä. Riikan terminaalissa oli lä-
kähdyttävän kuuma ja lento Helsinkiin lähti kahdeksan aikoihin. Kone laskeutui Suomeen 
20 minuuttia etuajassa ja toisin kuin Pariisissa, Suomessa oli noin 27 asteen helle.

Ronja Raunio

Pietari, venäjän kielen vaihto
Venäjän verkkoon kuuluva vaihto, johon osallistuu tänä vuonna vain kaksi Tiirismaan lukion opis-
kelijaa. Ryhmä vierailee ystävyyskoulussamme ja harjoittelee 16. – 18.5.2010 tapahtuvan matkan 
aikana käytännön tilanteita venäjäksi. Pietariin tutustutaan kiertoajelulla ja suunnitteilla on myös 
museo- ja kirkkovierailu.  Ryhmää vetävät Satu Juuti ja Soile Halsti.



Pietari 16.5.-18.5.2010Pietari 16.5.-18.5.2010

Tiirismaan ja Kannaksen lukiossa opiskelevilla oli venäjän kurssin puitteissa mahdollisuus 
päästä tutustumaan Pietariin. Sunnuntai-aamuna lähdimme junalla kohti Venäjää, Pietarin 
kaupunkia. Meitä oli yhteensä seitsemän, viisi oppilasta ja kaksi opettajaa. Viiden tunnin 
junamatkan jälkeen saavuimme Pietarin juna-asemalle, jossa meitä jo odottikin kiertoaje-
lumme opas. Pietari on 5 milj. asukkaan kaupunki ja myös liikenne on sen mukaista. Kier-
toajelu kesti pari tuntia ja näimme Pietarin nähtävyyksiä, kuten Kristuksen ylösnousemuk-
sen katedraalin eli kirkon veren päällä. Katedraali, kuten useat Pietarin kirkoista, on hyvin  
taidokkaasti rakennettu. Rakennus on täynnä pieniä ja värikkäitä sekä hyvin mielenkiintoi-
sia yksityiskohtia. Kiertoajelu päättyi Moskova-hotellille, jossa yövyimme, hotelli oli hyvä 
varustelutasoltaan. Kävimme syömässä päivällisen hotellin lähellä olevassa italialaisessa 
ravintolassa, ja sen jälkeen oli vapaata kiertelyä kaupungilla.

Seuraava päivä alkoi vierailulla Kazanin katedraalissa. Siitä jatkoimme Venäläisen taiteen 
museoon. Sen jälkeen lounaalle, jolla söin blinejä. Loppupäivä oli  vapaa-aikaa, ja osa 
meistä lähti vesibussi-ajelulle Neva-joelle. Shoppailimme kaupungilla ja kävimme myös 
Lenta -myymälässä, joka on suuri kauppaketju, jossa on hyvä valikoima päivittäistavaroita 
sekä erikoistavaroita vaihtelevasti myymälän valikoiman mukaan.

Kolmantena, ja viimeisenä, päivänä lähdimme ystävyyskoululle joka sijaitsi hiukan syrjem-
mässä. Osa meistä pääsi seuraamaan englannin kielen tuntia, ja osa suomen kielen tun-
tia. Oli hienoa päästä näkemään venäläisen koululaisen koulupäivää. Paikallisilla koululai-
silla oli paljon kysymyksiä Suomesta ja Lahdesta. Kouluvierailun jälkeen kävimme syö-
mässä, ja sen jälkeen palasimme hotellille päin. Ostimme matkaeväät ja viime hetken tu-
liaiset, ja lähdimme kohti juna-asemaa. Viiden tunnin, tullitarkastuksen ja useiden pysäh-
dysten, jälkeen olimme turvallisesti takaisin Lahdessa.

Niina Kokkonen

Kirkko veren päällä



Moskova, Pushkin Instituutti
Jo toisena vuonna peräkkäin koulustamme on lähtenyt  edustajia Moskovan Pushkin Instituuttiin 
opiskelemaan venäjää kahdeksi viikoksi. Opiskelijoita oli jälleen kolmesta suomalaiskoulusta ja he 
opiskelivat  venäjän kieltä  yliopiston  opettajien  johdolla.  Meiltä  koulutukseen osallistuivat  Elina 
Palmgren ja Paula Willman. Projekti on Opetushallituksen ja Venäjän verkon kustantama.

Venäjää MoskovassaVenäjää Moskovassa

17. huhtikuuta 2010 nousimme yhdessä Elinan kanssa illalla Moskovan yöjunaan. Läh-
dimme matkalle kahden helsinkiläisen koulun kanssa, (yhteensä n. 40 hengen porukalla) 
Pushkin-instituutin järjestämälle kielikurssille kahdeksi viikoksi. Nukuimme junassa enem-
män ja vähemmän hyvin sen kolistessa ja keinuessa 12 tunnin ajan läpi Venäjän.

Majoituimme asuntolaan, josta saimme 7. kerroksen ”omaksemme”. Huoneistossa ovia ei 
saanut kunnolla kiinni, mutta muuten paikat olivat suht siistejä. Ala-aulassa päivystivät  
jäyhät vartijat, joille täytyi vilauttaa passia aina ohi kulkiessaan. Asuntolassa liikkui kaiken-
maalaisia opiskelijoita, mutta meillä oli omat tuntimme kolmessa tasoryhmässä. Tunneilla 
käsiteltiin venäjän kieliopin lisäksi slangisanastoa, työhaastattelutilanteita ja paljon kes-
kustelua, josta oppi hirveästi ;) Tuntien jälkeen ja välissä ravattiin hikihatussa ylös alas 
portaita, jotka todettiin ruuhkaista hissiä nopeammaksi välineeksi…

Matkan aikana käytiin niin Suomen suurlähetystössä, Tretjakovin kuuluisassa taidegalle-
riassa, historiallisessa museossa, baletissa, maailman huonoimmassa leffassa kuin Pu-
naisen torin Kremlissäkin, jossa Leninin kelmeä hahmo nukkuu pimeässä.

Liikuimme paljon jalan ja metrolla, varsinkin kahdessa Amazing Race tyyliin järjestetyssä 
kilpailussa, joissa häiritsimme tusinoittain ohikulkijoita oudoilla kysymyksillämme. Kävely 
oli mukavaa Moskovan keväässä, joka oli pidemmällä kuin Suomessa. Lämmintä, veh-
reää, kaupoissa myytiin mansikoita… Toinen asia, jota ei voinut olla huomaamatta, oli lä-
hestyvä (toisen maailmansodan) voitonpäivä. Kaikkialla kauppojen, päiväkotien ja kerros-
talojen seinissä oli jo kolme viikkoa ennen h-hetkeä isänmaallisia mainoksia, joita koristi -
vat oranssi-mustat nauhat ja iskulauseet. Samoja nauhoja ihmiset solmivat laukun hih-
naan ja auton antenniin, mikä tuntui suomalaisittain aika ylimenevältä. Matkan loppupuo-
lella keskustakin suljettiin paraatiharjoitusten vuoksi.

Meidän piti ostaa omat ruokamme itse, joten kävimme ostoksilla lähikaupassa, mikä tun-
tui astetta kotimaata eksoottisemmalta jutulta. Kassan töykeys huvitti, kun taas kirjakau-
passa ihmetytti myyjien uskomaton palvelualttius, kourallinen kävi kysymässä tarvitsem-
meko apua. Myöhemmin kuulimme, että heille maksetaan siitä provikkaa…

Kaiken kaikkiaan reissu oli onnistunut ja toivottavasti kaikki estot puhua vierasta kieltä hä-
visivät Moskovaan.

Paula Willman



Japani 
Koulumme sai taas alkusyksystä vieraakseen kaksi tyttöä japanilaisesta Mukogawan tyttökoulusta. 
On todella avartavaa kuulla japanilaistyttöjen kommentteja mm.  oppilaiden ’aggressiivisesta’ aktii-
visuudesta tunneilla, siitä kuinka pilvet näkyvät ja kuinka metsässä liikkuminen ei ole aina helppoa, 
vaikka meistä suomalaisista polut ovatkin hyvät. Koska monet koulumme opiskelijoista opiskelevat 
japania,  on kanssakäyminen  mukavaa.  Meiltä  lähtee  kesäkuun alussa  kolme  tyttöä,  Minnaleena 
Jaakkola, Tanya Matthews ja Katri Piri vaihtoon Mukogawan kouluun kolmeksi viikoksi.

Japanilaisten vierailuJapanilaisten vierailu  

Japanilaiset saapuivat kouluumme heti ensimmäisen jakson alussa, ja viettivät kanssam-
me kolme viikkoa tutustuen suomalaiseen kulttuuriin ja samalla opetellen uusia asioita 
Suomesta. Myös me opimme monia uusia asioita Japanista ja heidän tavoistaan, ja jotkin 
asiat saivat meidät aivan hämillemme siitä, kuinka erilainen kulttuuri heillä oli.

Japanissa ei  ole kouluruokailuja,  vaan jokainen ottaa kotoa mukaansa lounaslaatikon, 
jossa yleensä on itsetehtyjä ruokia kuten riisipalloja, onigireja. Kouluruokailu olikin aivan 
ihmeellinen japanilaisten, Yurikan ja Mizuhon, mukaan. He kertoivat, että monet ruuat ja 
menut olivat suurimmilta osin todella hyviä, mutta ohrapuuron ja mehukeiton yhdistelmä 
oli varsinainen kauhistus. Myös ruisleipä maistui todella hyvin, mutta salmiakkia saimme 
heidät syömään vasta viimeisenä päivänä. Valmistimme myös kotona monia erilaisia ruo-
kia, myös japanilaista, joka ei taas miellyttänyt välttämättä meitä suomalaisia.

Suomen kouluissa tuntui japanilaisten mielestä olevan kovin lepsua ja opiskelijat saivat 
oikeastaan tehdä ja laittautua aivan miten halusivat. Mukogawa- tyttökoulussa jokaisella 
tytöllä piti olla joka päivä koulupuku, meikkiä eikä hiustuotteita saanut käyttää, syödessä 
piti istua ja hiukset piti olla kiinni mikäli omasi yli hartioiden ulottuvat hiukset, jotka eivät 
tietenkään saaneet olla värjätyt. Japanilaiset kadehtivatkin meitä siinä, että saamme lait-
tautua miten haluamme ja käyttää juuri sellaisia vaatteita kuin haluamme.

Koulun säännöt tuntuivat meistä todella ankarilta ja oikeastaan hieman kummallisiltakin: 
rehtorille ei saanut puhua suoraan vaan paikalla piti olla kolmas henkilö, joka välitti viestin 
rehtorille ja miesopettajien oli pakko pitää pukua koulussa (tässä vaiheessa tytöt ihmette-
livät pipossa, sinisessä hupparissa ja farkuissa luokkaan astunutta valokuvauksen mies-
opettajaa).  Koulutyöskentelyssä  oli  myös  ihmettelemisen  aihetta:  tunneilla  viittaamista 
siellä  pidetään  todella  nolona  ja 
matematiikan  tunneilla  ei  käytetä 
laskimia ollenkaan, vaan kaikki las-
kettiin  päässä  kertolaskusta  neliö-
juureen. Samassa ajassa kun suo-
malainen opiskelija sai laskettua si-
vun  ensimmäisen  tehtävän  laski-
mella, japanilainen oli juuri kerennyt 
laskemaan  neljännen  loppuun  il-
man sitä.

Koulussamme on laaja kielitarjonta 
ja meistä oli  kummallista, että Mu-
kogawassa ei ollut mahdollisuuksia 
opiskella muita kuin japania ja eng-
lantia.  Joskus  kielimuuri  tietenkin 
tuotti  hankaluuksia,  mutta  molem- Isännät ja vieraat



milla tytöillä oli pienet kannettavat tietokonesanakirjansa, josta he saivat käännettyä japa-
nin kielen sanan englanniksi hyvinkin nopeasti. Koneesta kuului myös esimerkkilausumi-
nen ja eläinten kohdalla kuvat kyseisestä eläimestä.  Suomen kielen opiskelu oli japanilai-
sista todella mukavaa, ja he oppivat yllättävän nopeasti. Suomen kieli oli heistä todella 
söpöä ja varsinaista hihittelyä aiheuttivat sanat yhdeksän ja kahdeksan, joissa –san pääte 
viittasi japanin kielen herra-sanaan, joten se oli kuin Kahde-herra.

Kävimme kolmen viikon aikana monessa paikassa ja pyrimme toteuttamaan heidän toi-
veensa parhaamme mukaan. Kävimme Linnanmäellä, shoppailemassa ja pidimme läk-
siäisjuhlat kaveriporukkamme kanssa. Tuliasia Japaniin vieäväksi he ostivat melkeinpä lii-
kaa, koska joka ikinen asia oli niin söpö. Toinen osti majoneesia vain siksi, että se oli sö-
pössä purkissa. Kaiken kaikkiaan vaihto sujui todella hyvin ja tytöt ovat pitäneet yhteyttä 
sen jälkeenkin.

Katri Piri ja Tanya Matthews IIB

Mondriaan
Vanhasta  ja perinteikkäästä  ystävyyskoulustamme hollantilaisesta  Mondriaan Collegesta  saimme 
vieraaksi yksittäisen vaihto-oppilaan vajaaksi viikoksi huhtikuussa. Laura van de Wijdeven tutustui 
erityisesti koulumme vieraiden kielten opiskeluun Jonna Mäyrän vieraana.



TUTORTOIMINTA 2009 - 2010TUTORTOIMINTA 2009 - 2010

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 muualta yläasteelta ja Lahden ulkopuolelta tulevat opiskelijat ovat 
hyötyneet tutortoiminnasta.

Tutoreita oli lukuvuonna 2009-2010 kaikkiaan kaksitoista. He olivat ryhmänohjaajien apuna kesä-
kuussa uusien oppilaiden ilmoittautuessa  lukioon. Kouluvuoden alkaessa tärkeimmät tehtävät oli-
vat opiskelijoiden perehdyttäminen uuteen opiskeluympäristöön sekä auttaminen ja opastaminen lu-
kuvuoden kurssijaksojen laatimisessa. Toiseksi koulupäiväksi tutoreiden  suunnittelema retki uusille 
opiskelijoille  Upilaan  peruuntui  sateen  vuoksi.  Peruuntunut  retki  toteutettiin  koulumme tiloissa. 
Opinto-ohjaajan ja tutorin tuntien jälkeen tutustuminen uusiin opiskelukavereihin tapahtui tutustu-
misleikkien,  kilpailujen, pelien, ja vapaan seurustelun merkeissä. Lokakuussa tutorit järjestivät vie-
lä uusille tulokkaille peli-illan. Tutorit ovat kokoontuneet tutorohjaajansa kanssa yhteisiin palave-
reihin ja pitäneet päiväkirjaa toiminnastaan.

TUTORTODISTUKSEN SAIVAT:

IIA Kirjonen Arla, Saxberg Roosa
IIB Hynninen Saara, Hietala Aino
IID Lehtonen Otto, Osmanovic Mantisa, Pajunen Johanna, Pursiainen Riina, 
       Rantatupa Mira
IIE Nurminen Reetta, Salander Iida

UUSIEN TUTOREIDEN KOULUTUS, KEVÄT 2010

Alueellinen koulutusyhteistyöryhmä  järjesti  tutoropiskelijakoulutuksen. Kouluttajana oli Jarno Rä-
sänen ja Anne Kampman. Aiheet olivat ryhmän ohjaaminen ja opastaminen ja siihen valmistautu-
minen, sekä esiintymisvalmiudet ja ilmaisutaito.  Oman lukiomme opinto-ohjaajan  Nina Salmen 
kanssa  käytiin läpi myös seuraavat kokonaisuudet: lukion tavoitteet, kurssitarjotin, lukujärjestyksen 
tekeminen sekä opintojen etenemisen seuranta ja oman oppimisen arviointi. Kevään 2010 aikana tu-
toropiskelijat kokoontuivat yhteen draamapedagogi Lasse Kantolan kanssa. Tavoitteena oli tutustua 
omiin ilmaisullisiin valmiuksiin, mielikuviin, rentoutumiseen, improvisaatioon, leikkiin ja yhdessä 
toimimiseen sekä ohjaajuuteen. Draamaprosessissa ryhmä pureutui Hugh Liptonin tarinaan Tyttö 
nimeltä likaiset vaatteet. Työskentely tarjosi turvallisen tavan käsitellä lapsiin kohdistuvaa väkival-
taa  ja  sivustakatsojan  välinpitämättömyyttä.  Prosessissa  hyödynnettiin  intiaanien  voimaeläimiä, 
Suomen kultakauden taiteen maalauksia, rytmiä, musiikkia ja kirjoittamista.

Koulutukseen valittiin neljätoista tutoropiskelijaa.

Inge-Maarit Rautiainen, tutorohjaaja



OPPILASKUNNAN HALLITUS OPPILASKUNNAN HALLITUS 

Hallitus keväällä 2010:
Rita Rasheed, puheenjohtaja
Tuulia Valaja, varapuheenjohtaja
Mira Rantatupa, sihteeri
Peter Forsman, rahastonhoitaja
Anni Sepponen, tiedotusvastaava
Roni Tuomivirta, atk-vastaava
Aapo Pitkäsalo, lokerovastaava
 
Lukuvuoden alussa oppilaskunta aloitti hommansa jakamalla lokeroiden avaimet oppilaille. Käsitte-
limme myös mm. koulukuvaussopimusta, ja päätimme jatkaa koulumme yhteistyötä Seppälän kou-
lukuvien kanssa. Tapasimme hallituksen kanssa myös rehtorin ja keskustelimme yhteisistä asioista. 
Tämän lisäksi olemme olleet yhteydessä peruskoulun oppilaskuntaan hoitaaksemme tietyt ongelmat 
pois päiväjärjestyksestä.

Uuden hallituksen kanssa kävimme pikaisesti toimeen ensinnäkin esittäytymällä rehtorille ja kerto-
malla mielipiteitämme. Olemme myöskin käyneet monissa iltatapaamisissa muiden koulujen halli-
tusten kanssa, esimerkkinä Hurina ja Suomalainen kirjakauppa sekä Lukiolaisten liiton järjestämä 
keilausilta. Saimme myös vihdoin aikaiseksi hallituksenvaihtoillallisen, jossa siis kutsuimme van-
han hallituksen Santa Féhen illalliselle keskustelemaan oppilaskunnan asioista.

Kevään projekteina olemme toteuttamassa pihakonserttia, johon on tänä vuonna luvassa myös tans-
siesityksiä,  sekä  automaattien  kilpailutusta,  sillä  näin  voimme  parantaa  tarjoiltavien  juomien 
hinta/laatu suhdetta. Teimme myös autokoulun kanssa yhteistyösopimuksen, jossa koulumme oppi-
laat saavat heiltä etuja. Aloitteilla on myös kunto/peilisalin käyttöönotto koululla, mutta saattaa jää-
dä loman tuolle puolen.

Rita Rasheed, oppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja 

Oppilaskunnan hallituksen kokous. Kuva: Timo Laitila



TIIRISMAAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS RYTIIRISMAAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS RY

TIIRISMAAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS – 50-VUOTTA KODIN JA KOULUN YH-
TEISTYÖLINKKINÄ!

TOIMINTAKERTOMUS LUKUVUONNA 2009 - 2010
Yhdistyksen hallitus: Maria Jalojärvi (pj), Heli Pakarinen (vpj), Raili Sipura (siht), Juha Viskari 
(rahastonhoit.), Heidi Blanck, Arja Korkala, Leena Närhi, Heljä Sandell, Susanne Stenbäck, Irene 
St. Louis, Jaana Tiainen, Anu Tikkanen, Tiina Turunen, Leila Vainio-Kovamäki, Hanna Virtanen, 
Mirja Väliahdet sekä yhdysopettajat Inkeri Auvinen ja Heikki Leskinen.

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 2009 – 2010 aikana kymmenen kertaa. 
Vanhempainyhdistys toimii myös yhteistyössä Lahden Seudun Vanhemmat ry:n (Lasevan) kanssa.

Varoja yhdistys on kerännyt jäsenmaksuilla sekä erilaisten tilaisuuksien kahvituksilla, kuten ylä-
koulun ja lukion vanhempainiltojen kahvituksilla.

Syyskaudella oli runsaasti vanhempainiltoja. Näiden kahvituksien lisäksi tarjosimme koululaisille 
syyslukukauden päätöksen kunniaksi pipareita ja glögiä PipariBaarissa.

Tammikuu alkoi tohinalla: olimme mukana järjestämässä ”The Boy Friend” -musikaalin tarjoilua: 
Perinteisesti järjestimme tanssiaisbuffetin vanhojen tanssien yhteyteen. Helmikuussa juhlimme 
myös 50-vuotiasta vanhempainyhdistystä: tällä kertaa vuotuinen diskomme oli konva 50-luvun hen-
keen!

Maaliskuussa osallistuimme Lasevan järjestämään luentoon hyvistä tavoista. Luennoitsijana oli 
”Täti Sininen” eli Kaarina Suonperä.

VappuHatunPäivää vietimme 30.4.2010 
oppilaiden, opettajien sekä muun kou-
lun henkilökunnan iloksi.

Kevätjuhlan yhteydessä yhdistys kukit-
taa kaikki yläkoulun ja lukion päättävät 
oppilaat sekä jakaa kannustusstipende-
jä. Lisäksi yhdistys myöntää hakemuk-
sesta avustuksia koulun oppilaiden ul-
komaille (ja toki myös kotimaahan) 
suuntautuvia opintomatkoja varten.

Tiirismaan koulun vanhempainyhdistys 
ry. kiittää kaikkia toimintaan osallistu-
neita jäseniään sekä yrityksiä, opettajia, 
vanhempia ja oppilaita.

Yhteistyöterveisin Tiirismaan koulun vanhempainyhdistys ry
Maria Jalojärvi, puheenjohtaja 

VappuHatunPäivä. Kuva: Timo Laitila



TIPALAN SENIORITTIPALAN SENIORIT

Koulun 100-vuotisjuhlat pitivät huolen siitä, että vuosi 2009 oli senioriyhdistykselle historiallisen 
vilkas ja antoisa. Juhlavuoden kunniaksi yhdistys julkaisi muistelmateoksen Älä tyydy vähään! Sata 
vuotta Tipalan hengessä ja järjesti iltajuhlan Sibeliustalon Metsähallissa. Jotta juhlavuoden muistot 
säilyisivät muuallakin kuin juhliin osallistuneiden mielissä, kuluneen syksyn ja kevään aikana yh-
distys on koonnut albumin 100-vuotisjuhliin ja muistelmakirjaan liittyvistä aineistoista, kuten lehti-
jutuista, valokuvista ja ohjelmalehtisistä.

Vuoteen on kuulunut myös monenlaista muuta toimintaa. Jäsenrekisterin keräämistä on jatkettu ja 
sähköpostilistalle ilmoittautuneita on informoitu säännöllisesti yhdistyksen kuulumisista. Juhlavuo-
den kunniaksi ilmestyneen kirjan lisäksi myös aiemmin ilmestyneen, 50-luvun muisteluita sisältä-
vän Tösseröt-kirjan myyntiä on jatkettu. Lisäksi on oltu yhteydessä kaupungin muihin senioriyhdis-
tyksiin, erityisesti Launeen Yhteislyseon ja Salinkallion koulun senioreihin. Kevään lopulla yhdis-
tys jakaa tuttuun tapaan stipendejä yläkoulun ja lukion oppilaille. 

Kuluvana lukuvuonna hallituksen puheenjohtajana on toiminut Kati Mikkola ja muina jäseninä Rai-
ja Lehto (sihteeri), Tuula Rehti, Anne Suontaus (rahastonhoitaja) ja Tiina Virta. Yhdistyksen syk-
syyn kuului myös pitkän ja monimutkaisen nimen muuttaminen mutkattomampaan muotoon: olem-
me nyt virallisesti Tipalan Seniorit ry. Tervetuloa mukaan toimintaan!

Kati Mikkola



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 17.2.2010

Welcome to BollywoodWelcome to Bollywood

Ruusukonva:  jokavuotinen  riesa,  taidonnäyte,  kilpavarustelunmultihuopentuma ja  no… 
hyvät bileet. Tänäkin vuonna urheat toisen vuosikurssin opiskelijat ryhtyivät urheana toi -
meen ja hyvissä ajoin syksyllä päättäen huippusalaisen teeman ja jakautumalla vastuu-
ryhmiin. Kuitenkin, jotenkin ihmeen kaupalla jälleen kerran kävi niin, että itse viikolla laulut  
kaipasivat laulajia ja ruusutkin oli tilaamatta ja huvimaja arvausasteella. Kaikesta säätämi-
sestä huolimatta, lopputuloksena oli upea ilta: järjestäjät olivat omistautuneita teemalle, 
laulut osuvia, koristelutiimi oli jälleen kerran ylittänyt itsensä upeilla maalauksilla ja loppu-
jenlopuksi onnistuneella huvimajalla. Myös ruokatiimi oli pistänyt parastaan päättämällä 
panostaa laatuun ja tilaamalla catering-palvelulta ruoat ja astiat. Vaikka itse ruusukonvaa 
järjestäessä asiat tuntuvat aina kaatuvan osan porukasta niskaan ja koko homma tuntuu 
välillä romahtavan (arvon Abiturientit seisovat oven takana ja tekniikka pettää pahan ker-
ran), on koko järjestäjäporukalla kuitenkin mielessä se, että ensivuonna on meidän vuoro 
ja silloin on parasta olla vielä hienommat kekkerit.

Riina Pursiainen

Edustalla ohjelman tarinan päähenkilö, taustalla juhlivia abiturientteja.
Kuva: Timo Laitila



PENKKARIT, TORSTAI 18.2.2010

PenkkaritPenkkarit

Koulun arjen keskeytti tänäkin vuonna penkinpainajaiset, ystävien kesken penkkarit, hel-
mikuun puolessa välissä. Penkkareissa koulu-urakkansa lopettelevat,  joista suurin osa 
koostuu kolmosista, saavat luvan kanssa vähän irrotella ennen kuin lukioura huipentuu 
viimeiseen koitokseen, kirjoituksiin. Penkkaripäivän hauskanpitoa edeltää kuitenkin mo-
nenlaisia etukäteisvalmisteluja. Koska abiturientit ovat tunnetusti hyvin kiireisiä, juhlahu-
mun valmistelujakin varjosti ajan rajallisuus. Vaikka urakka vaikutti paikoin toivottomalta, 
saimme tiukan organisoinnin, päättäväisyyden ja valmisteluun osallistuneiden työpanok-
sen ansiosta tehtyä kaiken ajoissa valmiiksi.

Äänestyksen avulla penkkareiden teemaksi valittiin historialliset henkilöt, ja historiallisuus 
kulki  punaisena  lankana,  ei  ainoastaan  pukeutumisessa,  vaan  myös  muun  ohjelman 
suunnittelussa. Käytännön valmisteluista suoriuduttiin jakautumalla ryhmiin,  jotka kukin 
huolehtivat omasta vastuualueestaan. Muun muassa rekkojen pahvien maalausta, abi-
gaalan ohjelman suunnittelua ja opettajien lauluja varten oli omat ryhmänsä. Lisäksi halu-
simme sekä tuoda oman säväyksemme gaalan kulkuun että herätellä henkiin vanhaa pe-
rinnettä opettajien pukemisesta, ja tätäkin varten oli oma ryhmänsä. Rekkojen pahvien 
kuvastossa nähtiin tänä vuonna historian henkilöitä maalattuna pop-taiteen tyyliin, uuteen 
uskoon muokattu Michelangelon Viimeinen tuomio -maalaus ja Berliinin muuri, muutamia 
mainitakseni.

Tärkeä osa nimenomaan Tiirismaan lukion penkkareiden viettoa ovat huiskat, joiden ko-
ristelusta  jokainen abi  vastasi  itse.  Näin  kaikki  saivat  ainakin mahdollisuuden tuunata 
huiska oman maun mukaan ja kenties sovittaa yhteen oman asun väreihin. Tällä kertaa 
penkkariasuissa nähtiinkin  varsinaista  historiallista  pukuloistoa,  kun käytävillä  tepasteli 
samanaikaisesti henkilöitä ja hahmoja dinosauruksista aina Charlie Chapliniin asti. Olipa 
joukossa jopa yksi Titanic laivakin. Materiaalihankinnat kustannettiin rahoista, jotka olivat 
jääneet yli edellisvuoden ruusukonvakeräyksestä. Rahaa oli jäänyt ilmeisen paljon jäljelle, 
ja esimerkiksi penkkarikarkit päätettiin kustantaa yhteisestä kassasta. Karkkeja innostut-
tiinkin tilaamaan runsaanlaisesti ja ylijääneitä kilon karkkisäkkejä jaettiin halukkaille vielä 
parin viikon kuluttua tenteissä. 

Abeja penkkariasuissaan. Kuva: Timo Laitila



Tuttuun tapaan päivän ohjelmaan kuului koulun salissa järjestettävä abigaala, (saattaa si-
sältää jäämiä pähkinöistä) jonka kohdalla olimme tällä kertaa panostaneet erityisesti si-
sääntuloon.  Pohjustavien  videospektaakkelien  jälkeen  abit  ryntäsivät  Berliinin  muurin 
(muuria sijaisnäytteli sprayattu aaltopahvi) läpi kunnioitettavan metakan saattelemana ja 
asiaankuuluvalla ryminällä.  Kuten aikaisemmin tuli  mainittua,  opettajienpukemisperinne 
pääsi tauon jälkeen gaalan ohjelmistoon ja joukko vapaaehtoisia opettajia oli puettu tee-
man mukaisesti historian henkilöiksi, ja he eläytyivät rooliinsa pienessä tarinan pätkässä 
– toiset enemmän kuin toiset. Myös perinteikkäämmät osiot, kuten opettajille osoitetut lau-
lut ja abien palkinnot reiskoille, saivat paikkansa gaalassa, tosin vähän jämäkämmäksi 
paketiksi muotoiltuna.

Kaikkein omaleimaisin piirre penkkareissa on silti  ehdottomasti rekka-ajelu ympäri  kes-
kustaa, mikä tapahtui tänä vuonna varsin kipakoiden sääolosuhteiden vallitessa. Kerros-
pukeutuminen ja kollektiivinen ilakointi kuitenkin lämmittävät ja huiskat tulivat hyvään tar-
peeseen, kun tavoitteena oli päästää mahdollisimman paljon ääntä ilmoille. Ajon tiimellyk-
sessä yhden rekan pahvit kokivat kovia ja yksikin putosi kokonaan, mutta pieniltä takais-
kuilta ei voitane välttyä.

Loppujen lopuksi rekat palasivat koulun pihaan ja abiturientit purkautuivat kunniapaikal-
taan rekan lavalta tavallisen kansan keskuuteen. Pikku hiljaa kaikki hajaantuivat omille 
teilleen (monet hajaantuivat abiristeilylle) tietoisena siitä, että taas yksi siirtymäriitti pienen 
ihmisen elämässä alkoi olla takanapäin ja oli aika suunnata katseet uusiin haasteisiin. 

Karoliina Kuisma

Ajelulle lähdössä. Kuva: Timo Laitila



VANHOJENPÄIVÄ, PERJANTAI 19.2.2010

Vanhat tanssit koulun salissa. Kuvat: Timo Laitila



VIIMEINEN TYÖVIIKKOVIIMEINEN TYÖVIIKKO

PIHAKONSERTTI, TORSTAI 3.6.2010

Oppilaskunnan hallitus apureineen järjesti torstaina 3.6. koeviikon viimeisen kokeen jälkeen pihan-
konsertin lukion pihamaalla. Esiintymässä oli perinteiseen tapaan useita Tiirismaan opiskelijoiden 
yhtyeitä ja uutuutena myös yksi tanssiesitys.

”PILLIN” LÄKSIÄISET, TORSTAI 3.6.2010

Tiirismaan peruskoulun ja lukion pitkäaikainen liikunnan ja terveystiedon opettaja Pirjokaarina Ju-
vonen (tuttavallisemmin ”Pilli”) jäi lukuvuoden päätteeksi eläkkeelle. Hänen läksiäisiään vietettiin 
koulun opettajainhuoneessa torstaina 3.6.. Pilliä muistettiin mm. kunniamerkillä, muotokuvalla ja 
parillakin pilli-aiheisella lahjalla.

Oppilaskunnan hallituksen edustajat onnittelemassa eläkkeelle läh-
tevää Pirjokaarina Juvosta. Kuva: Timo Laitila

Pihakonsertti oli, yllättäen, pihalla. Kuva: Timo Laitila



KEVÄTJUHLA, LAUANTAI 5.6.2010

Koulun kevätjuhlaa ja samalla ylioppilasjuhlaa vietettiin kuluneena lukuvuonna pitkällä kesäkuun 
puolella eli lauantaina 5.6. Sää oli kauniin aurinkoinen, mutta ei kuitenkaan ihan kesäisen lämmin 
(noin +14 astetta). 

Uunituoreita ylioppilaita. Kuva: Timo Laitila



TIETOJA TIIRISMAAN LUKIOSTATIETOJA TIIRISMAAN LUKIOSTA

OPISKELIJAT KEVÄÄLLÄ 2010OPISKELIJAT KEVÄÄLLÄ 2010 JA  OPETTAJATJA  OPETTAJAT

Vuosi-
kurssi

Opis-
kelijat

Poikia Musiikki-
linja

Kuvataide-
linja

Lukion lehtorit 19

I 133 33 37 päätoimiset tuntiopettajat 4
II 138 27 30 33 yläasteen opettajat 12
III 136 38 30 29 lukioiden yhteiset opettajat 4
IV 9 1 3 5 sivutoimiset tuntiopettajat 13
yhteensä 416  99 100 67 yhteensä 52

KOTIKUNNATKOTIKUNNAT

Opiskelijoita 25 eri kunnasta (kotikunnan mukaan). Lahtelaisia opiskelijoita on 274, 
naapurikunnista tulee 91 opiskelijaa ja 51 opiskelijaa tulee kauempaa.

YLIOPPILASKIRJOITUKSETYLIOPPILASKIRJOITUKSET

Syksyllä 2009 ylioppilastutkintotodistuksen sai yksi kokelas ja keväällä 2010 todis-
tuksen sai 126 kokelasta. Kevään ylioppilaskokelaista oli ylioppilastutkintonsa suorit-
tamisen keväällä 2009 aloittanut yhdeksän kokelasta, syksyllä 2009 taas 98 kokelasta 
ja keväällä 2010 aloittavia kokelaita oli 30. 

Syksyn 2009 kirjoittajia            Kevään 2010 yo-kirjoituksiin 
ilmoittautuneet

Aine Yht. Kokelaita Korottajia Yht.
Äidinkieli  6 133  3 136
Suomi, toisena kielenä 0 1  0     1
englanti, pitkä oppimäärä 29        107 10  117
venäjä, pitkä oppimäärä 5 3  1     4
ruotsi, pitkä oppimäärä 0 12  0    12
ruotsi, keskipitkä oppim. 18 70  1   71
pitkä matematiikka, pak.. 0 39  0   39
pitkä matematiikka, val. 1  10  0    10
lyhyt matematiikka, pak.  7 31  1 32  
lyhyt matematiikka, val. 0 3  0   3 
ranska, lyhyt oppimäärä 1 7  0     7
saksa, lyhyt oppimäärä 2 9  0   9
englanti, lyhyt oppimäärä 0 1  0     1
latina, lyhyt oppimäärä 1 4  0     4
saksa pitkä oppimäärä 0 0  0     0
venäjä, lyhyt oppimäärä 0 0  0     0
italia, lyhyt oppimäärä 1 0  0     0
espanja, lyhyt oppimäärä 1 2  0     2



Aine Yht. Kokelaita Korottajia Yht.
Reaalikokeet
Biologia 17        17 4 21
Elämänkatsomustieto 2 0 0 1
Filosofia 4 1 1 2
Fysiikka 2        21 0 21
Historia     19 10 6 16
Kemia 0 17 0 17
Maantieto 9  5 4  9
Psykologia 18 21 5 26
Terveystieto 15  17 4 21
Uskonto, UE 13  6 4 10
Uskonto, UO 0 0 0 0
Yhteiskuntaoppi     12        11 6         17



LUKION OPETTAJISTOLUKION OPETTAJISTO

REHTORI 

Pohjolainen Liisa, FM, erityisopettaja 
(2007): virkavapaalla, sij. Sani Mikko 

äidinkieli, venäjä, lukiopetus

LUKION LEHTORIT

Halsti Soile, FM, (2002): saksa
Hietanen Piritta, FL, (2004): äidinkieli ja kirjallisuus, ilmaisutaito
Järvelä Pauliina, FM, (2005): ruotsi, ranska
Kolamo Mika, FK, (1995): matematiikka, fysiikka, kemia
Kotiaho Asta, FM, (2003): englanti
Kuikka-Tupala Helena, TAM, (1995): kuvataide
Laitila Timo, YTM, (2004): psykologia, filosofia, 

elämänkatsomustieto
Leskinen Heikki, FM, (1998): historia, yhteiskuntaoppi
Mantsinen Pauliina, FM, (1998): ruotsi
Oksman Ria-Maria, FM, (2004): uskonto, psykologia
Saarinen Kirsi, FM, (2001): maantiede, biologia
Sairanen Jukka, FL, (2005): musiikki
Salmi Nina, KM, (2003): opinto-ohjaus
Sani Mikko, FM, (1980): 
vv. sij.  Jauhiainen Marja, FM (2009)

historia, yhteiskuntaoppi

Simonen Terttu, FM, (1996): äidinkieli ja kirjallisuus, 
suomi 2. kielenä

Simula Outi, FM, (1977): matematiikka, fysiikka, kemia
Talvenmäki Pirkko, FT, (1979): matematiikka, fysiikka, kemia
Teräväinen Kirsti, FM, (1975): englanti
Tikkanen Elina, MuM (2008): musiikki

LUKION PÄÄTOIMISET TUNTIOPETTAJAT

Juuti Satu, FM: venäjä, ruotsi
Mäkinen Ari, 
FM, apulaisrehtori (2006):

latina, matematiikka, fysiikka, kreikka

Parkkonen Osmo, FK, (2006): matematiikka
Rautiainen Inge-Maarit, 
laulunopettaja, (1981):

yksinlaulu



LUKIOSSA OPETTAVAT TIIRISMAAN PERUSKOULUN OPETTAJAT

Blanck Heidi, KUVO, (1989): kuvataide
Dahlström Liseli, LITM, (2005): liikunta, terveystieto
Juvonen Pirjokaarina, LIK, (1976): liikunta, terveystieto
Laine Timo, LITK, (2000): liikunta
Lehto Tuula, MO, (1996): musiikki
Lindqvist Minna, KM, (1994): tekstiilityö
Liukkonen-Kröner Kirsti, FK, (2005): ranska
Porkkala Virpi: vv. 
sij. Lappalainen Tiina, FM , (2007)

biologia, maantiede

Pulkkinen Sakari, MO, (1988): musiikki
Salakka Juhani, MuM, (1997): musiikki
Törrö Anneli, FM, (1999): venäjä

LUKION SIVUTOIMISET TUNTIOPETTAJAT JA MUIDEN KOULUJEN 
OPETTAJAT

Ala-Hautala Raisa, HuK: englanti
Eskola Suvi musikaalin ohjaus
Hämäläinen Outi suomi 2. kielenä
Kaisvuo Heidi äidinkieli ja kirjallisuus
Kaitila Hanna, artesaani: puvustus
Kytönen Minna, artesaani: musikaalin ohjaajan assistentti
Lappalainen Leena, arkkitehti: arkkitehtuuri
Lassheikki Päivi, (2006): elävän mallin piirustus, kuvanveisto, 

keramiikka, kuvataide
Lind Anne, FM: englanti
Liukkonen Marjo-Riitta suomi 2. kielenä
Matveinen Heini, kuvataiteilija, (2006): maalausmateriaalit ja -tekniikat
Merras Merja, FT: ortodoksinen uskonto
Mehtonen Jorma kuvataide
Parviainen Ari kuvataide 
Peltoniemi Laura, teatteri-ilmaisun
ohjaaja:

koreografia

Ranki Ari biologia
Salonen Jouni, (1996): taidegrafiikka
Seppälä Liisa espanja
Vanhalakka Juha ääni ja valo



MUU HENKILÖKUNTA MUU HENKILÖKUNTA 

Koulusihteerit Sirpa Viiala
Titta Raisio

Vahtimestari ISS Palvelut Oy

Kalustonkunnostaja Jouko Saares

Keittiöhenkilökunta Lahden Ateria

Laitoshuoltajat Lahden Siivouspalvelu

Kouluterveydenhoitaja Satu Nipuli

Koulupsykologi Maija Liisa Leppänen



LUKUVUONNA 2009-2010 KIRJOILLA OLLEET OPISKELIJATLUKUVUONNA 2009-2010 KIRJOILLA OLLEET OPISKELIJAT

1A Ryhmänohjaaja Anna-Elina Tikkanen
Aalio Oona Lecklin Laura Simola Sanna
Färlin Annu-Maria Lepola Kasperi Stenbäck Jan-Erik
Haikara Anna-AnastasijaLoipponen Tiitta Taipale Essi
Hakala Helmi Marjamäki Veikko Tarvainen Anna
Halttunen Tiia Meriläinen Hanna Tarvainen Ella
Heino Roosa-Maria Niemeläinen Tuukka Tiira Emmi
Hietala Otto Parviainen Elias Tontti Anni
Häkkinen Eveliina Piipponen Ronja-Lotta Tuomivirta Roni
Keisa Aaron Rokka Otto Vierimaa Tuomas
Klemetti Lotta Roslund Mia Volotinen Minja
Korkala Juho Salomaa Johanna Ylöstalo Laura
Koski-Laulaja Jussi Silventoinen Eero

1B Ryhmänohjaaja Terttu Simonen
Bebek Cihan Lindholm Roosa Toivainen Joonas
Heinonen Rinna Lumerto Rita Tomminen Suvi
Keto Siru Parrila Veera Tunturipuro Melina
Knuters Tuomas Polvi Katariina Usvaala Inka
Kokkonen Niina Reinikainen Oona Vesanen Anna
Kokkonen Roosa Rämö Hannakaisa Vilenius Annika
Laine Sanni Saarinen Jenna Vuorikko Juho
Leino Rebekka Siltakoski Jenni

1C Ryhmänohjaaja Mika Kolamo
Ahokas Jonna Lehto Simo Salonen Lotta
Heikkilä Santeri Leppänen Jasmiina Semeri Aino-Elina
Issakainen Heini Louko Jenni Sepponen Anni
Kokki Saana Löytönen Niina Suvanto Minna
Kärkkäinen Olli Mohammad Mirko Tuovinen Maarja
Laakso Iina Määttä Linda Veirto Anna
Ladva Laura Niemistö Emilia Väliahdet Teemu
Laukkanen Siiri Poikela Jessica
Lehtisalo Aleksi Salmenkivi Atte

1D Ryhmänohjaaja Pauliina Mantsinen
Boele Liinu Rahkola Saara Tuominen Mesi
James Jessica Reichert Oscar Tuominen Miia
Kononoff Erja Räisänen Henna Tyuvina Serafima
Lamminpää Otto-Oskari Rämänen Artturi Unnukainen Elina
Munter Matti Räsänen Sandra Virolainen Anna
Naroma Wille Saarnikko Saara Viskari Leo
Nieminen Maiju Saira Henni Vitikainen Pinja



Nupponen Heli Sipari Jenni Väisänen Kiia
Närhi Janne Suominen Olli Zimmermann Sophie
Palomäki Mikko Tamminen Satu

1E Ryhmänohjaaja Ari Mäkinen
Aska Milla-Maare Lamminpää Linda Tiihonen Mirka
Gangsö Rebekka Pellinen Satu Tuokko Johanna
Holopainen Hilpi Polkutie Olga Tuominen Disa
Jauhiainen Sanni Ranta Miia Ukkonen Anna
Jäntti Julia Rauste Pauliina Viinikkala Eveliina
Kallio Kaisa Seville Breanna *) Yliniemi Katja
Kyyrö Kia Suuronen Tuuli Äijälä Lyydia
Lahtela Irina Tiainen Karoliina

2A Ryhmänohjaaja Piritta Hietanen
Ekholm Cecilia Manninen Maria Silén Sara
Etholén Noora Moilanen Jonna Tallqvist Saara
Gasser Otso Osanen Saana Tapaninen Antti
Horppila Essi Pitkäsalo Aapo Tiensuu Säde
Jokinen Jasmin Pohjonen Salla Tikka Jyri
Junna Aino Pälli Ilari Vaara Emmi
Kaakko Emma Rajanummi Rosa Vesalainen Joonas
Kaurén Nora Rajaranta Kiia Winstén Fanny
Kirjonen Arla Sakki Marko Virtanen Piia
Knuuttila Iska Saxberg Roosa
Laakso Seela-Anna Sihvonen Julius

2B Ryhmänohjaaja Helena Kuikka-Tupala
Grönqvist Maija Jaanila Jonna Ollikainen Hanneli
Hannula Salli Kaitila Hilja Piri Katri
Hietala Aino Kervinen Elli Rasheed Rita
Hynninen Saara Korpela Janika Raunio Ronja
Häkkinen Miisa Koskinen Isa Roos Tuuli
Hämäläinen Laura Koskinen Katariina Suominen Krista
Ihalainen Katariina Lecklin Leena Taipanen Jenni
Immonen Ida Matthews Tanya Toivonen Terhi
Ingelius Niklas Meriläinen Minttu Varala Saara
Isotalo Ida Niemelä Sara Väänänen Sohvi
Jaakkola Minnaleena Nurmi Susann Yläoutinen Terhi

2C Ryhmänohjaaja Ria Oksman
Ahtiluoto Matti Leminen Jasmiina Semeri Valtteri
Aska Elli Lindgren Riku Simola Henri
Forsman Peter Loippo Teemu Tenhu Martta
Heikkinen Viola Mattiniemi Inka Tikander Krista



Hermunen Helen Mäkelä Anniina Tirronen Emma
Hämäläinen Henna Oikarinen Noora Weckman Mira
Jukkola Jose Outinen Jyri Viljanen Ina
Knuuttila Milla Pihkola Teea
Lastikka Leo Robert Aline *)

2D Ryhmänohjaaja Kirsi Saarinen
Ben Lulu Orna Manninen Arttu Rautiainen Ilari
Eronen Laura Miikkulainen Venla Rivinoja Hilma
Forsström Tinja Mäyrä Jonna Sahlberg Claudia
Karjalainen Jenna Määttänen Henna Tamasi David *)
Kolsi Tommi Osmanovic Mantisa Tuominen Jalmari
Koponen Ville-Veikko Pajunen Johanna Törmä Tiina
Kuosa Karoliina Paronen Jenna Ursin Veera
Kurkaa Irina Pursiainen Riina Virtanen Taija
Lehtonen Otto Rantatupa Mira

2E Ryhmänohjaaja Timo Laitila
Aaltonen Laura Leppänen Paula Rezina Maira
Ala Susanne Merenheimo Heli Rinne Ilona
Beirad Karolina Mönkäre Hanna Salander Iida
Gustafsson Julia Nummela Isabelle Salmi Kirsi
Hartikainen Polina Nurminen Reetta Samblik Raimond
Heinonen Iines Ojantausta Jenni Teirivaara Saara
Heinonen Niina Palmgren Elina Willman Paula
Kargu Anni Parviainen Mari Vähälä Ida
Kärkkäinen Emmi Paulamäki Helmi

3A Ryhmänohjaaja Inge-Maarit Rautiainen
Autio Elina Lius Ida Romppanen Rene
Hellberg Veronica Lovikka Tanja Rosenlund Rosa
Häggroth Eero Manninen Julia Salo Joonas
Häkkänen Elisa Miettinen Elias Seppälä Lauri
Hämäläinen Matias Mälkiä Ari-Pekka Seppänen Sara
Koistinen Misamatti Nousiainen Juuso Silventoinen Lassi
Kopo Sanni Nylund Anna-Liisa Ulmanen Sami
Korkala Heli Paajanen Aino Virtanen Sanna
Korkeamäki Riikka Palomäki Roope Yrjölä Maija
Launiemi Noora Pellinen Roope
Lehtoranta Riku Pippuri Elsa



3B Ryhmänohjaaja Asta Kotiaho
Baas Mirella Kemppainen Johannes Peltola Reea
Cavander Jenni Kivikoski Emma Pirttijärvi Piritta
Haikonen Emma Kuisma Karoliina Polkutie Konsta
Havas Sanni Lahtinen Salla Porttila Sari
Heikkilä Hanna Lamminen Suvi Rusi Iiris
Holopainen Heidi Lassheikki Virpi Räsänen Riina
Häkkinen Hanna Lebnaoui Linda Salonen Anni
Hänninen Inka Lehto Suvi Sandell Maria
Kantoniemi Fanni Myrskylä Nanna Virronen Jaana
Karjalainen Mika Näveri Anna Vuorio Heidi

3C Ryhmänohjaaja Outi Simula
Aaltonen Jenni Kallinen Jutta Piiroinen Olli
Arminen Noora Kivimäki Anna Poikolainen Reetta
Autio Saara Kontiainen Markus Savolainen Vilma
Avovaara Tiia Lehtinen Jutta Siltanen Sampo
Heikkinen Linnea Liukkonen Vesa Takala Toni
Hiltunen Susanna Lonka Paula Tuikkanen Tuulia
Kalenius Anni Melander Matti Valaja Tuulia
Kalenius Ella Ojanen Heidi Vanhalakka Minna

3D Ryhmänohjaaja Marja Jauhiainen
Akkanen Noora Leinonen Jonna Salmenkivi Essi
Anttonen Sara Manninen Tuomas Salovaara Antti
Entola Ilari Mäkinen Jenny Siitonen Roosa
Hartikka Nora Nyman Johannes Sireni Sanna
Immonen Mikko Paappanen Iiro Tolppanen Jonna
Jaanisalo Anna Passoja Sirja Uski Anniina
Kallio Anna Puro Pinja Wacklin Henna-Riikka
Kiljunen Elina Rantalainen Hanna Östman Olli
Laurinoja Anni Rautsiala Heidi

3E 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 Littunen Janne Rissanen Amanda
Hyvönen Miikka Lemetyinen Annabella Ronkainen Aku
Korhonen Jutta Lääveri Riku Savolainen Susanna
Koskinen Joonas Martiskainen Anne Toivola Tanja
Kurki Carita Miikkulainen Aku



4A Ryhmänohjaaja Nina Salmi
Blomberg Lotta Kilponen Kiira Papinniemi Jasmin
Hakamäki Emma Laurila Joni Pöyry Milla
Jyrkkä Maija Makkonen Maria Rehn Emilia
Kaitila Laura Martiskainen Niina Rusi Elsa

*) Vaihto-oppilas

Lisäksi Tiirismaan lukion opiskelija Iiris Virta on ollut lukuvuoden 2009-2010 vaih-
to-opiskelijana. 



Liite 1: Kuorovierailu Unkarista -lehtibuffi

Kuorovieraita Unkarista.

Lahden ystävyyskaupungista Pécsistä saapuu  40 lukiolaista konserttimatkalle Lah-
teen torstaina 8.10. Kuorolaiset ovat Zoltán Kodály lukion opiskelijoita. Mukana on 
kaksi korkeatasoista kuoroa,  Béla Bartók tyttökuoro ja Zoltán Kodály sekakuoro ( 32 
tyttöä ja 8 poikaa ). Kumpaakin kuoroa johtaa Andás Várkonyi. Ohjelmisto koostuu 
pääasiassa Kodályn ja Bartókin kuoroteoksista.

Kuorot esiintyvät  Tiirismaan lukion ja peruskoulun musiikkiluokkien oppilaille  per-
jantaina aamupäivällä.  Varsinaiset konsertit ovat Lahden Ristinkirkossa perjantaina 
9.10. klo 18.00 ja Vääksyn seurakuntakeskuksessa sunnuntaina 11.10. klo 15.00.
Konsertteihin on vapaa pääsy.

Tiirismaan lukion tyttökuoro Tiirikka oli johtajansa Tuula Lehdon kanssa konsertti-
matkalla Pécsissä keväällä 2009 Tiirismaan koulun viettäessä 100-vuotisjuhlia. Tiiri-
kalle oli järjestetty arvokkaita  esiintymistilaisuuksia yksin ja yhdessä unkarilaiskuo-
rojen kanssa. Tiirismaan lukion tytöt lauloivat myos Unkarin televisiossa. Tämä on 
unkarilaisten ystäviemme vastavierailu.   Samalla se jatkaa Tiirismaan koulun 100-
vuotisjuhlallisuuksia.



Liite 2: Kuorovierailun aikataulu
Tiirismaan lukio TIEDOTE

Tuula Lehto 24.9.2009

KUOROVIERAILU UNKARISTA  8.-12.10.2009
Unkarin ystävyyskaupungistamme Pècsistä tulee vieraaksemme torstaina 8.10.
Zoltàn Kodàly-lukion kuoro, 40 kuorolaista( 32 tyttöä , 8 poikaa ) ja 5 aikuista.

 Ohjelma: To 8.10. Klo 10.30 saapuminen laivalla Helsinkiin

Klo 11 opastettu kiertoajelu 

Klo 12.30 Lounas RAX Aikatalossa

Klo 13.30 Vapaata

Klo 15.30 Lähto Lahteen, jossa ollaan n. 16.30

Pe 9.10. Klo 10 konsertti Tiirismaalla

Klo 11.15 lounas Tiirismaalla

Klo 13-14 Kaupungin vastaanotto

Klo 18 Konsertti Ristinkirkossa

La 10.10. Kiertokävely Lahdessa 

Klo 9.30-10.15 Suurmäki

Klo 10.30-11.15 Hiihtomuseo

Klo 11.30 Sibeliustalo

Klo 13 Lounas 

Klo 19 mahdollisuus seurata vesiurkujen esitystä

Su  11.10. Klo 10 lähtö Asikkalaan: Pulkkilanharju, Päijänne-talo, Kanava, Mylly-
muoseo

Klo 13 lounas Majakkapaviljongissa

Klo 15 Konsertti Vääksyn seurakuntakeskuksessa

N. klo 17.30 Illanvietto Joutjärven nuorisotalolla vieraille ja isäntäperheil-
le

Ma 12.10.    Klo 8.30 Lähtö kotiin



Tiirismaan lukio
Ursankatu 4  15100  LAHTI

www.tipala.edu.lahti.fi
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