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LUKUVUODEN 2011 - 2012 PÄÄTTYESSÄLUKUVUODEN 2011 - 2012 PÄÄTTYESSÄ

Taas on yksi lukuvuosi päättymässä ja takana on kiireinen aika opettamista, opiskelua ja monenlais-
ta tekemistä. Opiskelijamme ovat ahertaneet kurssien, yo-kokeiden ja erilaisten projektien ja kv-
vaihtojen parissa. Opettajat ovat olleet opiskelijoiden tärkeänä apuna ja tukena oppimisen polulla 
hyvien tulosten saavuttamisessa. Lukiomme sai erityistä kunniaa ja mainetta, kun ylioppilas Karo-
liina Kuosa saavutti Suomen ainoana syksyn 2011 ylioppilaana huiman kahdeksan laudaturin tulok-
sen ylioppilastutkinnossa. Myös muut opiskelijamme ovat menestyneet loistavasti. Menestyminen 
opinnoissa vaatii  sinnikkyyttä,  rautaista  tahtoa,  kovaa motivaatiota  ja halua  oppia uusia  asioita. 
Myös opettajan kannustus ja ammattitaito ovat erittäin tärkeitä. Menestyminen opinnoissa on siis 
monen tekijän summa!

Paljon on ehtinyt yhden lukuvuoden aikana tapahtua. Lukiolla järjestettiin Kaamoskonsertti sunnun-
taina 6.11.2011. Tilaisuudessa oli mm. itämaisten kamppailulajien esittelyä, karaoke-laulajia Suo-
men huipulta ja lisäksi saimme nauttia lukion omien kuorojen loistavista esityksistä.

Tammikuussa esitettiin huikea Into the Woods, Pimeä metsä -musikaali. Tämä on Stephen Sondhei-
min käsikirjoittama ja säveltämä musikaali, joka perustuu James Lapinen kirjaan. Musikaali perus-
tuu Grimmin satuihin ja päähenkilöinä ovat Punahilkka, Tuhkimo, Tähkäpää ja Jaakko. Musikaali 
oli todellinen menestys ja innolla jäämme odottamaan seuraavaa produktiota!

Ruotsinkielistä rap-työpajaa oli Tiirismaalla vetä-
mässä Redrama ja Jess P. Ruotsinluokkien seinät 
pullistelivat innokkaista räppääjistä ja ruotsin opis-
keluun saatiin uutta potkua.

Ruotsalainen huippukokki Jessica Frej vieraili lu-
kiossamme helmikuussa. Opiskelijoiden tehtävänä 
oli tehdä seitsemän erinäköistä ja makuista keksiä 
erilaisilla kuorrutuksilla ja koristeluilla. Ja kaikki 
tietysti tapahtui ”på svenska”.

Kansainvälisyyspäivänä  9.5.  lukiossamme  järjes-
tettiin ”Love is in the Air”-tapahtuma. Lukion au-
lassa oli  esillä  upeita  opiskelijoiden valmistamia 
juhlamekkoja ja jokainen halukas sai kokeilla kan-
kaanpainamisen ja -maalaamisen riemua. Opiske-
lijoita pyydettiin tuomaan mukanaan kotoa vaalea 
t-paita tai koululta pystyi ostamaan edullisia pus-
seja  ja  penaaleita,  joihin  painantaa  sai  kokeilla. 
Meillä oli juuri tuolloin vieraana iso kuororyhmä 
Venäjän Jegorevskista ja moni nuori ja osa opetta-
jistakin innostui kokeilemaan käsin tekemistä.

Lukiomme kv-vaihto on ollut erittäin vilkasta tänäkin lukuvuonna. Meidän nuoremme ovat olleet 
kansainvälisyysvaihdossa Berliinissä, Lamballessa Ranskassa ja Nijmegenissa Hollannissa. Kuoro-
matkoja on tehty Hampuriin ja Pohjois-Italiaan. Italian matkan kohokohta oli, kun nuoremme esiin-
tyivät San Markuksen kirkon messussa Venetsiassa.

Lukiolle ja peruskoululle hankittiin vuodenvaihteessa uudet ruokasalin kalusteet. Myös oppimisym-
päristön viihtyisyys ja terveellisyys on tärkeää ja ne tukevat koulun perustehtävää. Tänä kesänä teh-

Rehtorin puhe yo-juhlassa. Kuva: Timo Laitila



dään laajat ilmastoinnin remontit sekä lukion että peruskoulun siipirakennuksissa. Tavoitteena on 
sisäilman laadun paraneminen näiden remonttien myötä.

Tämä vuosi on ollut minulle ja perheelleni suurten muutosten aikaa. Muutto pohjoisesta Kemin-
maalta pienestä kunnasta etelään vaati melkoista rohkeutta. Taakse jäivät tuttu Rovaniemen Muuro-
lan lukio, jossa olin rehtorina yli yhdeksän vuotta. Nyt tiedän, että päätökseni oli oikea. Lukiossam-
me on todella mahtavat, innokkaat ja taitavat opiskelijat ja erittäin aktiivinen, osaava ja positiivinen 
opettajakunta. Olen todella ylpeä Tiirismaan lukiosta! Kiitos siitä, että olette ottaneet minut niin 
lämpimästi vastaan!

Kevään ylioppilaille toivotan paljon onnea jatko-opiskeluihin ja elämään! Olkaa rohkeita ja uskalta-
kaa tehdä unelmistanne totta! Ja muistathan: älä tyydy vähään!

Leena Akola
rehtori

Remontti aluillaan. Kuva: Timo Laitila



OPPIAINEISSA TAPAHTUI OPPIAINEISSA TAPAHTUI 

MUSIIKKI MUSIIKKI 

Lukuvuosi 2011-2012 oli jälleen meillä Tipalassa musikaalivuosi. Musikaalin harjoittelu, esityskau-
si ja  esitysten jälkeen koko produktiosta toipuminen on varmasti ollut keskeinen osa monen opiske-
lijan ja vallankin musiikinopettajien elämää. Siitä huolimatta hurjan monessa muussa ehdittiin taas-
kin olla mukana!

Edellisvuoden Kuorosota 3 –kuoro kävi kouluvuoden aloituksena vihkimässä Dilan kuntosalin, jon-
ka varusteet oli hankittu Kuorosota 3:n pronssisijan palkintorahoilla. 

Syyskuussa saimme lahjoituksena bändisoittimia, jotka oli hankittu lahtelaisten muusikoitten Sibe-
lius-talolla järjestämän konsertin tuotolla.

Hyväntekeväisyyttä rokin tahtiinHyväntekeväisyyttä rokin tahtiin

17.9.2011 yksi  helsinkiläinen sekä kolme lahtelaista heavyrock -coverbändiä järjestivät 
yhdessä tribuutti-illan idoleilleen, jonka tuotto lahjoitettiin soittimien muodossa Tiirismaan 
koulun yläasteen ja lukion musiikkilinjoille. Shades of Purple soitti Deep Purplea, Rainbow 
Night rokkasi Rainbowin tahtiin, Wild Spirit esitti Uriah Heepiä ja Vold in Black Black Sab-
bathia. 

Shades of Purplen solisti A-P Louhelainen kertoi idean Lahti Goes Hard & Heavy tapahtu-
masta lähteneen kauan sitten, kun pojat halusivat järjestää hyväntekeväisyyskeikan rock 
'n rollin hengessä. ”Oli tosi mahtavaa, että Finlandia Klubi innostui tuottamaan keikan, 
koska salin vuokra oli taivasta hipova. Me tuotiin vain soittimet ja pidettiin hauskaa ”, Lou-
helainen naurahtaa. Bändit pohtivat pitkään mihin keikan tuotto annettaisiin. ”Me halusim-
me, että tuotosta käytetään joka penni, ja pelkäsimme hyväntekeväisyysfirmojen vetävän 
välistä. Niin me sitten päädyimme lahjoittamaan ne ihan itse ja Tiirismaan koulu oli täydel-
linen kohde.”

Keikkaa mainostettiin flaijereiden ja puskaradion kautta. Pojat onnistuivat saamaan yhden 
mainoksen myös Radio Voimaan. Lippujen hinnat olivat nuorten kukkaroille sopivat 12 
euroa ja loppujen lopuksi rokkikansaa oli paikalla yli 500 henkeä. Tuot käytettiin lyhentä -
mättöminä ja Lahden musiikkitalosta Tiirismaan koululle ostettiin syntetisaattori, sähköki-
tara sekä vahvistin. ”Varsinkin meidän koulussamme on aina tarvetta ja käyttäjiä musiikki-
välineille. Tällaiset lahjoitukset ovat erittäin hienoja, taidanpa alkaa nyt itsekin opettele-
maan näillä soittamista!” lukion rehtori Leena Akola naurahtaa iloisesti. Myös yläasteen 
rehtori Tuula Virtanen lupaa opetella soittamaan heti Akolan näytettyä miten homma toi-
mii. Lukion musiikinopettaja Elina Tikkanen kommentoi hänkin lahjoitusta sanomalla, että 
on mukavaa kun musiikkiluokat saavat välillä jotain takaisin, sillä yleensä he itse tekevät 
paljon hyväntekeväisyyttä. Tikkanen lisää, että uusi syntetisaattori oli tosi hieno uutinen, 
sillä sitä todella tarvitaan. ”Tiirismaan koulu on kiitollinen taloudellisen uhrauksen vaati -
neesta lahjasta, jonka bändit tekivät, ja joka menee suoraan oppilaille”, Jukka Sairanen 
kiittelee. 

Myös opiskelijat itse olivat todella innoissaan uusista soittimista ja vannoivat, että käyt-
töön ne kyllä heti pääsevät.

Ruska Paronen



Vastakaiku –kuoro avasi lukuvuoden uusien kuorolaisten kauden esiintymällä  Hollolan kirjaston 
autotallissa 9.9. 2011 

Lukion housebändi esiintyi Lahden viihdekuoron ja rap-artistien Jay Who & Ideaalin Halloween-
konsertissa lokakuussa.

Tiirikka vieraili messussa Ristinkirkossa 23.10.2011 ja Nastolan kirkossa perinteisesti Pyhäinpäivän 
messussa 5.11. 2011, jossa esiintyi myös yhdessä Lumos -jousikvartetin kanssa.

Koulullamme pidettiin Kaamoskonsertti 6.11.2011. Konsertissa esiintyivät kamarikuoro ja Vasta-
kaiku-kuoro Jukka Sairasen johdolla, tyttökuoro Tiirikka Anna-Elina Tikkasen johdolla sekä Anna-
Elina Tikkasen luotsaamat lauluyhtyeet Diamonds, Otot ja Tytöt, Olli K. sextet, Sixpack ja Random 
ja bändit Artsi ja Funkicks sekä Jukka Sairasen luotsaama tyttöbändi Jukan Enkelit. Yleisölle tarjot-
tiin myös maistiainen tulevasta musikaalista. Koulun kuorojen ja yhtyeitten lisäksi konsertissa esiin-
tyivät myös Pythagoras ja Karaoken maailmanmestari Anu Sin. Konsertissa nähtiin myös aikido-
näytöksiä.

Kuoromme ja lauluyhtyeemme vierailivat myös Yle Lahden Nenäpäivä-tapahtumassa perjantaina 
4.11.

Artsi –yhtye sai hienon esiintymistilaisuuden oman illan muodossa ravintola Torvessa 16.11. ja lau-
luyhtyeille OlliK. Sextet, Otot ja Tytöt ja Artsi –bändille tarjoutui mainio tilaisuus harjoitella ihan 
oikeata  äänittämistä  Koulutuskeskus  Salpauksen  musiikkiteknologian  laitoksella  Orimattilassa 
16.11. ja 7.12. Artsin äänite on kuultavissa koulun nettisivuilla. 

Joulunalusaika muodostui jälleen mukavan kiireiseksi koulullemme. Sixpack ja Artsi olivat mukana 
Citymarket  Paavolan  Jouluparaatissa  20.12.  ja  Vastakaiku  Citymarket  Launeen  naistenpäivässä 
26.11. Yhteistyömme Citymarketin  kanssa huipentui  Joulukonserttiin  Ristinkirkossa 12.12.2012. 
Myös Sokos Hotel Seurahuoneen kanssa jatkui yhteistyö: Funkicks –bändi oli esiintymässä hotellin 
jouluaamiaisella 8.12.

Lahden ensimmäinen Joulukylä, joka oli avoinna 10.-22.12. tarjosi kuoroillemme ja yhtyeillemme 
lukuisia esiintymistilaisuuksia; päälavalla nähtiin koulumme kuorot ja Christmas Carols –lauluyh-
tye, ja lisäksi yhtyeet ja trubaduuri-Otot esiintyivät useana päivänä tunnelmallisessa kaupungintalon 
kellarissa.

Kamarikuoro JoulukylässäKamarikuoro Joulukylässä

Joulu on Tiirismaan lukion kuoroille kiireistä aikaa. Kaikki haluavat Tiirikan, Vastakaiun 
sekä Kamarikuoron esiintymään omaan tilaisuuteensa. Kuoron kokoonpanot vaihtelevat 
esiintymislavan koon mukaan. Myös tunnelmallisen Joulukylän pieni lava Lahden torilla 
täyttyi laulavista nuorista.

Kamarikuoro esitti kansalle tuttuja joululauluja. Ihmiset kerääntyivät lavan eteen suurten 
lumihiutaleiden saattelemina, jotkut mukana hoilaten. Keikka vedettiin rennolla ammatti-
taidolla. Vaikkei maa valkea ollutkaan, Kamarikuoro onnistui luomaan lämpimän ja joului-
sen hengen Lahden keskustaan. Siinä vasta joulutervehdys Tiirismaan tapaan!

Ruska Paronen



Tammikuussa Jukka Sairasen luotsaama Ratt Doll –yhtye esiintyi Päijät-Hämeen urheilugaalassa 
Seurahuoneella.

Musikaaliksi valittiin tänä vuonna Suomessa vain kerran aikaisemmin nähty Into the Woods, jonka 
suomenkielinen nimi on Pimeä metsä. Teoksen ohjasi koulumme entinen kasvatti Lasse Kantola, 
musiikista vastasi Anna-Elina Tikkanen, lavasteista Leena Valtonen, puvustuksesta Heli Salomaa, 
kampauksista ja meikeistä koulutuskeskus Salpauksen hiusalan opiskelijat ja opettaja Mila Hakalin. 
Laulajia valmensivat Anna-Elina Tikkasen lisäksi Inge-Maarit Rautiainen ja Jukka Sairanen. 

Kamarikuoro joulukylässä. Kuva: Sonja Siikanen

Pimeän metsän hahmoja. Kuva: Sonja Siikanen



Into The Woods on Stephen Sondheimin käsikirjoittama ja säveltämä James Lapinen kirjaan perus-
tuva musikaali. Henkilöhahmot löytyvät Grimmin veljesten saduista ja teos on lajissaan poikkeuk-
sellinen, sillä massiivisen mitan – meidän versiomme kesti 2½ tuntia -  lisäksi teos on lähes koko-
naan läpisävelletty. Harjoitukset alkoivat heti elokuussa, ensin näyttelijät ja muusikot erikseen ja lo-
kakuusta lähtien yhä tihenevällä  tahdilla. Ankaran mutta riemukkaan ponnistelun jälkeen musikaa-
lista esitettiin 13 näytöstä 13. - 22.1.2012. Mukana oli kaikkiaan yli 70 nuorta Tiirismaan lukiosta ja 
lisäksi parikymmentä  koulutuskeskus Salpauksen hiusalan opiskelijaa

Puvustajana Pimeässä metsässäPuvustajana Pimeässä metsässä

Ennen kaikkea kiinnostavaa koko proggiksessa oli aihe! Pääsisi tekemään kunnon fanta-
sia-asuja, joita ei muutoin tulisi vapaa-ajalla mihinkään tehtyä. Pukujen tekeminen vaati  
kärsivällisyyttä ja välillä tuotosten aikaansaaminen oli työn ja tuskan takana. Heli Salomaa 
oli kuitenkin mahtava puvustuksen johtaja, jolla selvästi oli kunnolla näkemystä millainen 
kokonaisuus tulisi olemaan. Lavalla nähtyihin pukuihin varmasti kaikki tekijät olivat tyyty-
väisiä ja ylpeitä aikaansaannoksistaan sillä vaatteet olivat upeita! Proggiksessa mukana 
oleminen oli väsyttävää mutta todellakin vaivan arvoista, koska hyvänmielen tunne oli sa-
noinkuvaamaton. Niitä kaikkia tekemisen hetkiä on nyt jo ikävä.

Jenni Louko

Näyttelijänä Pimeässä metsässäNäyttelijänä Pimeässä metsässä

Tammikuussa 2012 perjantai 13. oli hyvän onnen päivä Tiirismaan koululla. Tuona päivä-
nä Tiirismaan lukio ylpeänä esitti ensimmäistä kertaa musikaalin Into the Woods - Pimeä 
Metsä. Musikaali perustuu Grimmin satuihin, jotka sekoittuvat pimeässä metsässä. Pimeä 
metsä oli siitä hyvä valinta musikaaliproduktioksi opiskelijaporukallemme, että isoja roole-
ja oli useita, joten monet pääsivät näyttämään kykynsä näyttelijöinä ja ihastuttamaan lau-
lutaidoillaan. Päähenkilöihin lukeutuvat mm. Punahilkka, Tuhkimo ja Tähkäpää Prinssei-
neen, Noita, Leipuri Vaimoineen, sekä Jaakko - se joka kasvatti ja kaatoi pavunvarren.

Pimeä metsä. Kuva: Sonja Siikanen



 
Harjoittelimme tuota vaativaa kolmituntista musikaalia ahkerasti syksystä asti. Edellinen 
kesä oli mennyt roolivalintoja sulatellessa ja varovaisesti käsikirjoitukseen tutustumisessa. 
Heti ensimmäisissä näyttelijöiden harjoituksissa iski epätoivo ja hirmuinen jännitys. Suu-
rimman osan kohdalla olematon näyttelijätyön kokemus oli totisinta totta, arkuus ja epä-
varmuus arkipäivää, eivätkä harvinaisen monimutkaiset melodiakuviot olleet alkuunkaan 
kenenkään hallussa. Taisi aika monen mielessä käydä ajatus, että olimme sittenkin hy-
pänneet aivan liian isoihin saappaisiin.

Emme kuitenkaan lannistuneet, vaan mahtavan ohjaajamme Lasse Kantolan avustuksella 
saimme pikkuhiljaa syvyyttä rooleihimme ja uskallusta näyttelemiseen. Laulutunneilla kes-
kityimme musikaalilaulujen laulamiseen ja koko produktion ajan kävimme laulamassa mu-
sikaalilauluja Elina Tikkasen johtaman orkesterin kanssa. Omat kohtaukset ja erityisesti  
yksinlaulut  jännittivät  aluksi,  mutta  porukan  ryhmähengen  syventyessä  lopulta  mokille 
vain naurettiin.

Musikaaliharjoituksissa ahkerasti käyvien näyttelijöiden ja orkesterilaisten sekä mediatii-
min kanssa syntyi hulvaton yhteishenki ja välillä varsinainen näytelmän harjoittelu jäi taka-
alalle kun lavan takana hillitön hauskanpito ja pelleily otti vallan. Joulun jälkeen iski kui -
tenkin hienoinen paniikki: ensi-iltaan oli vain viikkoja aikaa eikä vaikea ja monimutkainen 
juonikaan ollut ihan kaikille vielä selvillä. Joulun jälkeen jumppasali muuttui pimeäksi met-
säksi lavastustiimin uskomattoman työn ansiosta ja Heli Salomaan suunnittelemat rooli-
vaatteet olivat jo lähes kaikki valmiita. Puitteet oli annettu ja oli näyttelijöiden ja orkesterin 
vuoro tekniikan taitajien kanssa toteuttaa mahtava musikaali.

Syksyllä vaivannut jännitys oli unohtunut tutuille ihmisille esiintyessä ja parin viikon tiukan 
harjoitteluputken jälkeen vasta ensi-illan kynnyksellä iski se hetki, kun Juuso ”pavunvarsi-
jaakko” Rappulan sanoin sitä alkoi miettiä, että ”mitäs mitäs”. Näytösten aikana tunnelma 
oli katossa ja jännitys unohtui, kun yleisö reagoi mukana, nauroi omituisille hahmoille ja  
tapahtumille ja kauhisteli joitain rajuja, suorastaan kohua herättäneitä kohtauksia. Tunne 
loppukiitosten aikaan oli uskomaton: me selvittiin! Pelätyin nettikriitikkokin ylisti teostam-
me vivahteikkain sanakääntein ja suurin kunnia taisi olla se, että hän palasi vielä uudes-
taan pimeään metsään!

Kuukausia kestänyt, kaikilta paljon ylimääräistä työtä vaatinut produktio päättyi 13 esityk-
sen jälkeen haikeisiin tunnelmiin, mutta sitäkin riehakkaampiin hautajaisiin. Unohtumatto-
mia hetkiä jäi lukemattomia: vallattomat tapahtumat kulisseissa, Tähkäpään letin irtoami-
nen vahingossa eräässä näytöksessä, jos jonkinmoiset hanipuppelismuppelishellittelyni-
met, jokaisia esityksiä ja pidempiä harjoituksia tähdittäneet ruisleipähetket, Punahilkan it -
sensä nylkeminen ja viimeisen näytöksen putousmateriaali… Uskon, etten myöskään ole 
ainoa kenen riesana musikaalilaulut pyörivät yhä edelleen päässä… ”Mikä matka, mikä 
testi! Paremmin ei olla vois. Onni heillä elämänsä loppuun asti, ikuisesti!”

Minja Volotinen, Tuhkimo

Tiirismaan lukion yhtyeet Ratt Doll ja Funkicks esiintyivät ystävänpäivänä Triossa.

Artsi –yhtye osallistui Helsingissä pidettyyn Loiste ja Vimma  -katselmukseen 23.3. ja sai loistavaa 
palautetta sekä mahdollisuuden esiintyä Turussa pidettävässä Nuori Kulttuuri Sounds –tapahtumas-
sa 25.-27.5.



Perinteiseen tapaan Kamarikuoro esiintyi Ristinkirkossa Pääsiäisyön messussa 7.4.2012.

Otot ja Tytöt esiintyivät Lahden radiossa 23.4.2012 ja Artsi  sai äänitteensä kuuluviin YleX:n uuden 
musiikin illassa samana päivänä.

Yhteistyö Hampurin Johanneumin lukion kanssa jatkui. Tänä vuonna oli Tiirismaan lukion kuoro-
jen vuoro vierailla Hampurissa, ja siellä oltiin 21.-26.4.2012. Kamarikuoro, Vastakaiku ja Tiirikka 
esiintyivät St. Michaelisissa 23.4. ja yhteiskonsertti Johanneumin kuorojen kanssa oli 25.4. koulun 
hulppeassa salissa.

Tiirismaan lukion kuorojen kv-matka Hampuriin 21.-26.4Tiirismaan lukion kuorojen kv-matka Hampuriin 21.-26.4

”Willkommen  in  Hamburg!”  luimme  kylteistä  saapuessamme  Hampurin  lentokentälle 
lauantai-iltana mukavan ja hyvin sujuneen lennon jälkeen. Osalle vastassaolijat olivat tut-
tuja ja osalle vielä vieraita. Vastaanotto oli saksalaiseen tapaan lämmin ja vieraanvarai -
nen. Ensimmäinen ilta vietettiin saksalaiseen kulttuuriin ja perheisiin tutustuen. Sunnun-
taina vietimme aikaa vapaamuotoisesti hostien ja muiden suomalaisten kanssa. Maanan-
tai-aamumme alkoi kuoroharjoituksilla 500 vuotta vanhassa Johanneumin koulussa, joka 
hienoudellaan hämmästytti suomalaisopiskelijoita. Matkan aikana esiinnyimme Hampurin 
sataman lähellä olevassa St. Michelin kirkossa, joka oli huikaiseva näky kultaisine koris-
teineen sekä useine urkuineen. Matkamme huipentui yhteiskonserttiin Johanneumin kou-
lun salissa. Erityisesti kiitosta osakseen sai Vastakaiku-kuoron Tanja-kappale, jonka sa-
noma ei kielellisistä syistä välittynyt, mutta kuoron lavaenergia ja tanssiliikkeet saivat ylei-
sön hullaantumaan. Jatkoimme yhteisellä illanvietolla läheisessä ravintolassa, jossa saim-
me viettää viimeisiä hetkiä yhdessä saksalaisten ystäviemme kanssa. Seuraavana aamu-
na olikin jo lähdön aika ja haikeasti hyvästelimme saksalaiset kolleegamme.

Eero Pitkäsalo

Kuoro Hampurissa. Kuva: Valtteri Virtanen



Kansallinen veteraanijuhla oli tänä vuonna Lahdessa 27.4. ja Tiirismaan lukio vastasi osaltaan juh-
lan ohjelmasta. Tyttökuoro Tiirikka esiintyi Ristinkirkon Jumalanpalveluksessa ja Kamarikuoro ja 
Vastakaiku Messuhallissa pääjuhlassa. 

Tiirismaan lukion musiikkilinjan pääsykokeet olivat 7.-9.5. Hakijoita oli 98 joista pääsykokeeseen 
saapui 90.

Venäjä-yhteistyömme jatkui  jälleen mukavissa merkeissä.  Venäläiset  ystävämme vierailivat  luo-
namme 8. - 9.5. tällä kertaa tyttökuoro Glorian kokoonpanolla, ja yhteinen konsertti Joutjärven kir-
kossa pidettiin 8.5. Jukka Sairasen johdolla Tiirismaan lukion musiikinopiskelijoista, Kannaksen lu-
kion kuvataidelinjan opiskelijoista ja Kuopion lyseon lukion tanssilinjan opiskelijoista koostuva tii-
mi valmisteli yhdessä Jegorevskista tulleiden opiskelijoitten ja opettajien kanssa tulevan lukuvuo-
den aikana esitettäväksi tarkoitettua produktiota ”Rakkaus nuorten silmin”.

Rakkaus nuorten silminRakkaus nuorten silmin

Tiirismaan lukiolla on erityinen kansainvälinen asema. Varsinkin lukion musiikkilinja on 
tunnettu reissuistaan ympäri maailmaa. Tällä kertaa suunnitteilla on massiivinen yhteis-
produktio  Venäläisen  Jegorevskin  Musiikkikollegen,  Kannaksen  lukion  kuvataidelinjan 
sekä Kuopion yhteiskoulun lukion tanssilinjan kanssa. Produktion teemana on ”rakkaus 
nuorten silmin”. Ideana on suunnitella, käsikirjoittaa, harjoitella ja markkinoida monitaiteel-
linen kokonaisuus. Tätä hanketta on kehitelty ja suunniteltu jo pitkään. Aiesopimus yhteis-
työstä kirjoitettiin Jegorevskin Musiikkikollegessa jo vuonna 2009. Sen jälkeen koulut ovat 
vierailleet  toistensa luona esiintyen  ja  hanketta  suunnitellen.  Lopulta  Venäjälle  tullaan 
matkustamaan kaksi kertaa. Vuoden 2012 syyskuussa esiintyjät harjoittelevat produktiota 
ja marraskuussa esitys saa ensi-iltansa. 

Ruska Paronen

Uusia kansainvälisiä yhteyksiä viriteltiin eurooppalaisiin laulajaystäviin: 16.-20.5. vierailtiin Italian 
Puegnagossa Garda-järven rannalla ja 21.-25.5 meillä vieraili Versmoldista Christophorus Jugend-
kammerchor, jonka kanssa meillä oli yhteinen konsertti Ristinkirkossa 22.5.

Projektilaisia koulumme auditoriossa. Kuva: Sonja Siikanen



KUVATAIDEKUVATAIDE

Kuvataiteen erityistehtävän päättyminen lukiossamme oli yksi merkittävä käännekohta lukiomme 
toiminnassa ja historiassa. Taidekurssien väheneminen näkyi  selkeästi  syksyn kurssitarjottimella. 
Kuvataiteen lukiodiplomikurssin pääsimme vielä pitämään omassa lukiossamme. Ensi vuodesta läh-
tien kuvataiteen lukiodiplomikurssin voi suorittaa ainoastaan Kannaksen lukiossa. Kuvataiteen lu-
kiodiplomikurssille oli tänä vuonna ilmoittautunut kymmenen lukiomme opiskelijaa. Tämän vuoden 
aiheet käsittelivät arkea ja pyhää, koruja viestien välittäjinä, sankareita ja sankarittaria, ei-länsimais-
ten kulttuurien vaikutusta länsimaiseen kuvataiteeseen ja visuaaliseen kulttuuriin sekä eri taiteenalo-
jen integraatiota. Suosituin aihe tänä vuonna oli korut. Diplomikurssin vetäjänä toimi Heidi Blanck 
ja ulkopuolisena  arvioitsijana kuvanveistäjä Päivi  Lassheikki.  Valmistuneet  diplomityöt  pääsivät 
esille Aleksanterinkadulla sijaitsevan Blink Optiikan näyteikkunaan huhtikuussa.

Vuoden kohokohdaksi muodostui jälleen kerran lukiomme toteuttama, Stephen Sondheimin säveltä-
mä ja käsikirjoittama musikaali  Pimeä metsä. Lasse Kantolan ohjaaman musikaalin musiikin joh-
dosta vastasi musiikin lehtorimme Anna-Elina Tikkanen, lavastuksesta Leena Valtonen sekä puvus-
tuksesta Heli Salomaa. Saimme taas kerran upeaa näyttöä nuortemme osaamisesta ja taidoista sekä 
eri  taidemuotojen  hedelmällisestä  yhteistyöstä.  Musikaalin  dokumentoinnista  vastasivat  Konsta 
Verta ja Sonja Siikanen. Laajan kuvausprojektin lisäksi Sonja suunnitteli musikaalin käsiohjelman.

World Design Capital 2012 teemanaan Avoin kaupunki -paremman elämän edellytyksiä kaupungil-
le, näkyi myös kuvataideopiskelijoidemme kurssisisällöissä ja henkilökohtaisissa projekteissa. Neljä 
lukiomme opiskelijaa Emmi Kaikkonen, Ann-Maria Puolanen, Emilia Rissanen ja Milla Vehviläi-
nen osallistuivat Lahden Radanvarren alueen ideointiin ja suunnitteluun Sara Ikävalkon ohjaamana. 
Ryhmä toteutti aluetta käsittelevän pienoismallin, joka esiteltiin Lahden kaupungin päättäjille huhti-
kuussa.

Hyvää kesää toivottaen,
Helena Kuikka-Tupala

Piirros: Emilia Rissanen



ENGLANTIENGLANTI

Poetry Machine 2012Poetry Machine 2012

Traditionally for the Poetry Machine, the Eng-
lish  group  was  a  little  surprised  when  they 
heard that they were going to perform Shake-
speare in English in Trio. The idea of the Poet-
ry Machine is that when a passer-by wants to 
hear a poem, or in this case some Shakespea-
re, he or she drops a coin in a tin can in front of 
the  performer  and in  this  way ‘activates’  the 
machine.

The first task was to choose texts that the au-
dience  would  know  are  from  Shakespeare’s 
plays,  so the choices were  classical  monolo-
gues and small scenes from Romeo and Juliet, 
Hamlet and Macbeth. Each of us chose roles 
we liked – not depending on whether they were 
female or male roles. Lasse Kantola, our direc-
tor, gave us first some information about  Sha-
kespeare’s time and the theatre scene of that 
era  and  Asta  Kotiaho  as  the  course  teacher 
helped  with  the  pronunciation.  Rehearsals 
were in the evenings and the group was ready 
to perform in April.

The actors walked in their costumes from the 
school to Trio and the performance was ready 
to start as soon as we got the tin cans in place. Audience was lured by beautiful guitar 
music and quite a few people stopped to listen to the performers.

The group gathered 92 euros. The money will be donated to Sri Lanka Vivegarama mo-
nastery school where this money covers the school fees, school uniforms and school  
books of 9 students for a year.

Otto Ikäheimonen

Robert  Niemistö  concentrates  on  Jacque's  
monology  Photo: Otto Ikäheimonen



OPPILAANOHJAUSOPPILAANOHJAUS

LukioTET 2012LukioTET 2012

Lukio TET eli OPO12-kurssi toteutettiin Tiirismaan lukiossa ensimmäistä kertaa keväällä 
2012 yhdessä Kannaksen lukion kanssa. Kurssin toteuttamisen mahdollistivat Koulutus-
keskus Salpaus, Lahden ammattikorkeakoulu sekä yritykset Oilon Oy ja Kemppi. Varsi -
nainen työelämään tutustuminen oli kahden päivän mittainen ja piti sisällään sekä yrityk-
siin  että  koulutuksiin  tutustumista.  Seuraavan  kerran TET-kurssi  tarjotaan lukuvuonna 
2013-2014 yhdessä Kannaksen lukion kanssa.

18 lukio-opiskelijan lisäksi osallistujia olivat Tiirismaan lukion rehtori Leena Akola, opinto-
ohjaaja Nina Salmi sekä kaksi Kannaksen lukion opinto-ohjaajaat Seppo Pyhälahti ja Pirjo 
Ahtiainen. Kurssin tarkoituksena oli antaa tietoa ja näyttöä siitä, mitä lukion jälkeinen opis-
kelu tai työelämä voisi mahdollisesti olla sekä antaa vastauksia ja varmuutta tulevaisuu-
teen liittyvissä pohdinnoissa.
Lukio TET piti sisällänsä kaksi mielenkiintoista tutustumispäivää yrityksissä sekä koulu-
tuskeskuksissa 6.-7.3.2012. Lisäksi TET-kurssiin kuului erilaisia työelämään liittyviä verk-
kotehtäviä ISOverstaassa.

Ensimmäisenä TET-päivänä Koulutuskeskus Salpauksessa tutustuttiin koulutustarjontaan 
pääasiassa itse tekemällä ja kokemalla, kun taas Lahden ammattikorkeakoulussa kuva 
koulutusmahdollisuuksista rakennettiin kertomalla ja näyttämällä opiskelutiloja ja – tilan-
teita. Toisena TET-päivänä Oilonilla ja Kempillä kerrottiin erilaisista ammateista sekä työ-
tehtävistä, minkä lisäksi päivään kuului vaihtelevia toiminnallisia osioita kuten tuotteiden 
laadunvalvontaa sekä rekrytointi-ilmoituksen tekoa. Mainitsemisen arvoisia ovat myös ne 
makoisat pullat, kahvit ja ruoat, jotka pitivät TET-kurssilaiset kylläisinä.

Mervi Virtanen 

KEMIAKEMIA

Atte Salmenkivi sijoittui MAOL:n valtakunnallisessa kemian avoimen sarjan alkukilpailussa (omas-
sa koulussa 10.11.2011) 21 parhaan joukkoon ja pääsi loppukilpailuun. Loppukilpailussa, joka pi-
dettiin Helsingissä 3.- 4.2.2012, Atte sijoittui sijalle 13. Paljon onnea Atelle! 

ERITYISOPETUS ERITYISOPETUS 

Lukion erityisopetus herätti kummastusta vielä joitakin vuosia sitten. Ajateltiin, että lukioon ei voi 
hakeutua opiskelijoita,  joilla olisi erityisen tuen tarvetta.   Peruskoulun päättäneistä nuorista noin 
puolet hakeutuu lukio-opintoihin. Jos nuorella on ollut jo peruskouluaikana luki- tai muuta oppimi-
sen vaikeutta, tukitoimien järjestämistä tarvitaan myös lukio-opinnoissa. 

Erityisopetus tuli varsinaisesti lukioihin vuoden 2003 opetussuunnitelmien perusteiden uudistami-
sen myötä. Valtakunnallisten perusteiden mukaiset opetussuunnitelmat ovat lisänneet erityisopetuk-
sen toteuttamista lukioissa. Lukion erityisopetusta voidaan perustella myös tasa-arvon nimissä. Jo-
kaiselle opiskelijalle halutaan taata yhtäläiset mahdollisuudet, oppimisvaikeudesta huolimatta, myös 
lukio-opintojen suorittamiseen. Helsinki on ollut edelläkävijä lukion erityisopetuksen suunnittelussa 
ja järjestämisessä. Siellä on lukiolaisten erityisopetusta ja tukitoimia annettu jo pian kahdenkymme-
nen vuoden ajan.



 
Lahdessa lähdettiin  painokkaammin toteuttamaan lukiolaisten tukitoimia  lukuvuonna 2010-2011, 
kun kaupunkiin palkattiin lukioiden yhteinen erityisopettaja tuntiopettajaksi (25h). Sitä ennen yh-
teistyötä oli ollut peruskoulun erityisopettajien kanssa mm. lukilausuntojen kirjoittamisessa. Itsekin 
olin aktiivisesti mukana lukiolaisille LUKI -testejä tekemässä ja lausuntoja kirjoittamassa vuosina 
2000 – 2006 sekä keväällä 2010.

Erityisopettajan työ lukiossa on ollut suurelta osin opiskelijoiden yksilöohjausta ja pedagogista tu-
kea sekä lukitestien tekemistä. Myös huoltajia on informoitu erityisen tuen tarpeesta lukiossa. Olen 
ollut mukana vanhempainilloissa kertomassa erityisopettajan roolista lukiossa. Tiirismaan lukiossa 
olen ollut kerran viikossa, keskiviikkoisin. Opiskelijat ovat voineet varata aikaa erityisopettajan yk-
silöohjausta varten pääasiassa Wilman kautta.  Lukivaikeuden selvittämiseksi  on jokainen lukion 
aloittanut voinut osallistua NMI:n lukiseulaan.  Käytäntö aloitettiin varsinaisesti lv. 2011 - 2012. 
Seulassa on ” jäänyt kiinni” n. kymmenen prosentin joukko, jolla on viitteitä lukivaikeudesta.  Jos 
viitteitä lukivaikeudesta on ollut,  on opiskelijoille tehty laaja-alaiset  LUKI-testit,  joiden pohjalta 
olen kirjoittanut lausuntoja mm. ylioppilaskirjoituksia varten YTL:lle. Opiskelua ja yo-kokeita var-
ten voi saada esimerkiksi lisäaikaa kirjallisiin kokeisiin ja kuullunymmärtämisen tehtäviin erityis-
järjestelyinä. Opiskelijoiden tukitoimia on suunniteltu yhdessä myös moniammatillisessa opiskelija-
huoltoryhmässä. Yhteistyötä on tehty opettajien ja opinto-ohjaajan kanssa. Erityisopettajana olen ol-
lut  antamassa  opiskelijoille  infoa mm.  oppimistyyleistä  ja opiskelustrategioista.  Opiskelijat  ovat 
saaneet myös tietoa lukivaikeudesta ja tukitoimista, mikäli opinnoissa on ilmennyt vaikeutta. Yksi-
löohjauksen määrä on selkeästi lisääntynyt edellisestä vuodesta. Opiskelijat ovat tiedostaneet, että 
lukivaikeus ei ole este lukio-opinnoille, vaikkakin se voi olla hidaste. Olen ollut pitämässä myös 
opiskelua  tehostavia  kursseja.  Aikaisempi  erityisopettajan  pitämä  kurssi  lv.2010  -  2011  oli  ns. 
”LUE -kurssi”. Sittemmin kurssisisältöjä on muokattu ja lukuvuonna 2011-2012 opiskelutekniikan 
kurssi oli nimeltään ”Tehoa opiskeluun”. Kurssilla on ollut pieni n. kymmenen opiskelijan joukko. 
Kurssi on antanut lisävinkkejä ja strategioita opiskelun tehostamiseksi ja mm. motivaation paranta-
miseksi.

Tänä päivänä erityisopetukseen myös lukiossa suhtaudutaan takavuosia myönteisemmin. On ym-
märretty se, että lahjakas lukiolainenkin voi kärsiä lukivaikeudesta. Lahjakkuuksista voidaan maini-
ta esim. Alvar Aalto, Albert Einstein ym. viisauden symboleina pidetyt henkilöt, jotka ovat kärsi-
neet oppimishäiriöistä ja vaikeuksista huolimatta niittäneet mainetta ja kunniaa. Unohtaa ei sovi 
myöskään syksyllä 2010 Lahdessakin ja Tiirismaan lukiossa vieraillutta hurmaavaa Ruotsin Victo-
riaa, joka on avoimesti kertonut lukivaikeudestaan.

Mirva Jaakkola
Tiirismaan lukion erityisopetuksen tuntiopettaja lv.2010-2012

HISTORIAHISTORIA

Lahden kartanon ystävät ry antoi 24.5.12 kunniamaininnan 3D:n Leo Viskarille valittaessa vuoden 
nuorta päijäthämäläistä  historian harrastajaa.  Valinta  tehtiin  Päijät-Hämeen 14 lukion päättävien 
opiskelijoiden keskuudesta. Tapahtuma oli lajissaan ensimmäinen ja vuoden nuoren historian har-
rastajan nimeämisen lisäksi palkittiin kaksi opiskelijaa kunniamaininnalla. 



YHTEISKUNTAOPPIYHTEISKUNTAOPPI

Mielenosoitus paremman lukioterveydenhuollon puolestaMielenosoitus paremman lukioterveydenhuollon puolesta

Tiirismaan lukion yhteiskuntaopin vaikuttamisen ryhmä (YH6) järjesti  kurssiin kuuluvan 
mielenosoituksen 21.3.2012. Oppilaat osoittivat mieltä paremman lukioterveydenhuollon 
puolesta.  Ryhmä oli  tyytymätön mm. terveydenhoitajien vähäiseen lukumäärään,  sekä 
hoitopalvelujen keskittämiseen. Oppilaat olivat itse valinneet aiheen, vieneet lehdistötie-
dotteen ja poliisille tarvittavan ilmoituksen, sekä maalanneet ja kirjoittaneet mielenosoituk-
seen kuuluvat kyltit. Mieltä osoitettiin Lahden keskustassa, Lanun aukiolla kylttejä heilut-
taen sekä megafoniin iskulauseita huutaen.

Kokonaisuudessaan tapahtuma kesti  noin puoli  tuntia.  Lehdistöä edusti  Etelä-Suomen 
Sanomien toimittaja sekä kuvaaja. Kaiken kaikkiaan oppilaat olivat tyytyväisiä mielenosoi-
tuksensa kulkuun ja pitivät sitä hauskana kokemuksena, josta voisi tulevaisuudessa olla 
vielä hyötyäkin.  Oppilaat  muistuttavat,  että nuori  voi  vaikuttaa kaupunkinsa asioihin ja 
nuorison pitäisi enemmän tuoda ääntään julkisuuteen.

Ruska Paronen

Mielenosoitus käynnissä. Kuva: Timo Laitila



RUOTSI RUOTSI 

Ruotsia räpätenRuotsia räpäten

Viikolla 41 Tiirismaan lukion käytävillä supistiin. Redrama, eli Lasse Mellberg sekä Jesse 
P:nä tunnettu Jesse Piisinen saapuivat pitämään nuorille rap-workshoppeja ruotsinkielen 
motivoimiseksi. Workshopit ovat svenska nu:n luotsaamia ja koulut voivat niitä maksutto-
masti tilata. Rap-workshopissa ei ole sanakirjalla merkitystä, vaan rapit luodaan sanoista 
jotka jo valmiiksi tunnetaan, näin yritetään muistuttaa oppilaita siitä, että he todella osaa-
vat ruotsinkieltä. Jesse P on työskennellyt rap-workshoppien parissa jo pitemmän aikaa 
mutta Redramalle Lahden workshopit ovat ensimmäisiä. 

”Opin tuntemaan Jesse P:n 2010 vuoden alussa. Olimme aikaisemmin olleet jo jonkin 
verran yhteyksissä netin välityksellä, kunnes Jesse pyysi minut Tukholmaan esiintymään, 
sen jälkeen meistä tuli todella hyviä ystäviä. Jesse on auttanut minua paljon ruotsinkieleni  
kanssa, vaikka olenkin ruotsinsuomalainen, en puhu ruotsia nykyisin kuin äitini, veljeni ja 
Jessen seurassa,” kertoo Redrama. Hänestä suomalaisen nuoren ei pitäisi hävetä ruot-
sinkieltä tai pelätä sen puhumista, sillä nykyaikana nuorten joukossa on enemmän niitä 
jotka eivät uskalla puhua ruotsia, kuin niitä jotka eivät osaa. ”Mitä tästä tunnista haluaisin 
oppilaille jäävän mieleen, on se, ettei tarvitse nolostua jos ei osaa lausua jotain sanaa. On 
hienoa nähdä kuinka oppilaat jossain välissä tuntia oivaltavat,  että hei  minä osaankin 
ruotsia! Lisäksi tiedän kuinka koukuttavaa räppääminen voi olla ja aikaraja antaa työhön 
kivan haasteen,” Redrama virkkoo innostuneesti. Oppilaista rap-workshopit ovat hauska 
tapa opiskella ruotsia ja hahmottaa omaa osaamistaan.

Ruska Paronen

Workshop käynnissä. Kuva: Sonja Siikanen



Julkkiskokki vierailullaJulkkiskokki vierailulla

Ruotsin  Master  Chef  (Mästerkock)  –  ohjel-
masta tunnetuksi tullut tukholmalainen kokki 
Jessica  Frej  pitää  nykyään  ”Mitt  kök”-ohjel-
maa Ruotsin TV4:n aamutelevisiossa. Tors-
taina 9.2. tämä iloinen ja pirtsakka julkkiskok-
ki  vieraili  Tiirismaalla  ja  ruotsinopiskelijat 
pääsivät kuorruttamaan kaurakeksejä. Ohjeet 
olivat yksinkertaiset, eikä toteutuskaan ylittä-
nyt  lukiolaisen  suorituskykyä:  tarkoituksena 
oli tehdä seitsemän erinäköistä ja -makuista 
keksiä. Lukioikäiset ryntäsivät luokkaan kuin 
lapset karkkikauppaan ja intoilivat oppitunnin 
verran kaiken suklaan ja ruotsinkielisen oh-
jeistuksen keskellä.

Sonja Siikanen

LIIKUNTALIIKUNTA

Tytöt voittivat kultaaTytöt voittivat kultaa

Tiirismaan lukion tytöt voittivat koulujenvälisen jalkapalloturnauksen toista kertaa koulum-
me historian aikana. Tällä kertaa koulun uusi rehtori Leena Akola tarjosi joukkueelle kak-
kukahvit opettajanhuoneessa. ”On tosi hienoa ja historiallista, että päihitimme Salppurin, 
olimme todella hyviä! Kahvitustilaisuus on kiva kunnianosoitus tytöille, tuntuu tosi hienolta 
että meitä arvostetaan,” sanoo joukkueen valmentaja ja Tiirismaan lukion liikunnanopetta-
ja Liseli Dalhström.

Joukkue koottiin aiemmin harrastaneista tai edelleen harrastavista jalkapalloilijoista, mu-
kana oli  vain yksi  tyttö,  jolla ei  ollut harrastustaustaa. ”Yleensä joukkueet ovat kerätty  
kurssien aikana oppilailta kyselemällä sekä oppilaat ovat itse keränneet tiiminsä, ” Liseli  
kertoo. 

Tytöt hivuttautuvat tarjoilupöydän ympärille ja hihitellen ottavat vastaan rehtorin itsensä 
kaatamaa kahvia. ”Mahtavaa että voitettiin!” Sanoo ensimmäisen vuoden opiskelija Emmi 
Kaikkonen, joka on pelannut viisi vuotta FC Reippaan riveissä. Emmi kertoo kultamitalin 
olevan hänen ensimmäisensä, sekä hämmästelee kuinka suuri mediatilaisuus heidän jal-
kapallovoitostaan tulikaan. ”Olemme todella otettuja”, hän lisää. 

Liselin mukaan koulujenväliset urheilukilpailut ovat hyviä motivoimaan harrastajia. Kilpailu 
pysyy aina reiluna eikä se hiertänyt koulujen välejä. Urheilukilpailuja järjestetään vuoden 
mittaan melkein jokaisesta mahdollisesta lajista. ”Meidän koulustamme osallistutaan aina 
innostuksen mukaan, suosituin laji on varmasti jalkapallo”, Liseli kertoo. 

Ruska Paronen

Jessica Frej. Kuva: Sonja Siikanen



KANSAINVÄLISYYSTOIMINTAKANSAINVÄLISYYSTOIMINTA

Tiirismaan lukion kansainvälinen toiminta on tänäkin vuonna ollut vilkasta; lisääntyneiden kuoro-
matkojen ansiosta yhä useampi koulumme opiskelija osallistuu erilaisiin kansainvälisiin projektei-
hin ja vaihtoihin.

Koulumme koko kv-toiminnan perusta ovat soveltavat kansainvälisyyskurssit, jotka yleensä jakau-
tuvat kaikkien kolmen lukiovuoden ajalle. Kurssien päämääränä on antaa opiskelijoille mahdolli-
suus tutustua vieraaseen kulttuuriin ja sen kautta ymmärtää omaakin kulttuuria paremmin. Joka toi-
nen vuosi yhteistyökouluna on pohjoismainen koulu ja joka toisena keskieurooppalainen koulu. 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.

KANSAINVÄLISYYSKURSSIT 1 JA 2
KV1:n ja 2:n yhteistyökouluna oli Montessori College Nijmegen Hollannissa. Ryhmässä oli 11 en-
simmäisen vuosikurssin opiskelijaa ja sitä vetivät Satu Juuti ja rehtori Leena Akola. KV1-kurssin 
vaihto Nijmegeniin tehtiin 13.-20.4.2012. Kurssin teemana oli vesi, ja tutustuttiin teemaan mm. ve-
simuseossa. Ystävyyskoulumme Montessori College järjesti samalla viikolla kansainvälisyysviikon, 
ja meidän opiskelijoidemme lisäksi vaihdossa oli ryhmiä Saksasta, Ranskasta ja Intiasta. Elokuussa 
2012 tapahtuu vastavierailu  Lahteen,  ja tällöin teemana on metsä.  Tämä ryhmä on jo aloittanut 
KV2-kurssin puitteissa valmistautumisen ensi syksyn vaihtoon.

KV1-ryhmäläisiä Hollannissa isäntien kera.



Nijmegen Holland 14 - 20.4 2012Nijmegen Holland 14 - 20.4 2012

Koulustamme lähti  yhdeksän hengen ryhmä vaihtoviikolle Hollannin Nijmegeniin huhti -
kuun puolessavälissä. Monet olivat tutustuneet hostperheeseensä jo ennen matkaa netin 
välityksellä, mutta kulttuurishokki ja uudet ihmiset olivat silti aika iso asia sisäistää. Viikon 
aikana kävimme kouluohjelman puolesta mm. Amsterdamissa ja monissa erilaisissa mu-
seoissa. Omalla ajallamme kävimme ainakin keilaamassa ja vietimme kahden suomalais-
tytön syntymäpäiviä jotka osuivat matkan ajalle. Ryhmä oli harvinaisen pieni vaihtoryh-
mäksi, ja siitä muodostuikin varsin tiivis porukka, jossa oli mukava tutustua uuteen maa-
han. Nijmegenissä oli samaan aikaan vaihtoryhmiä myös Ranskasta, Saksasta ja Intiasta 
ja koulu oli  järjestänyt  kaikille vaihtoryhmille yhteiset matkat ja tekemiset. Kaiken kaik-
kiaan vaihtoviikko oli erittäin onnistunut ja emme malta odottaa että elokuussa saamme 
hollantilaiset puolestaan Suomeen!

Henni Kittelä

KANSAINVÄLISYYSKURSSI 3
KV3-kurssin teemana oli tänä vuonna Afrikka. Opiskelijat tutustuivat maanosaan tekemällä aihee-
seen liittyviä esitelmiä englanniksi. Marraskuussa 2011 tehtiin kurssiin kuluva matka Helsinkiin, 
jossa opiskelijat vierailivat Kepassa kuuntelemassa esitelmää kehitysyhteistyöstä Sambiassa ja tu-
tustuivat Afrikka-teemaiseen ARS11-näyttelyyn Kiasmassa 

MUU KANSAINVÄLISYYSTOIMINTA
Toukokuun 9. päivänä koulussamme vietettiin kansainvälisyyspäivää teemalla ”Love is in the air”. 
Aulassa oli esillä juhlapukuja, joiden aiheena oli rakkaus nuoren silmin. Kaikilla oli mahdollisuus 
painaa itselleen penaali, kenkäpussukka tai avainnauha erikielisin rakkausaiheisin tekstein. Samana 
päivänä lukiollamme oli vieraita jegorevskista Tiirismaan lukion, Kannaksen lukion ja Kuopion yh-
teiseen projektiin líittyen.

Japani 
Koulumme sai taas alkusyksystä vieraakseen tytön japanilaisesta Mukogawan tyttökoulusta. Edelli-
senä kesänä meiltä Japanissa olleet tytöt, Eveliina Häkkinen ja Rita Lumerto, majoittivat vaihto-op-
pilaamme täällä Lahdessa. 

Oppilasvaihtoa Japanista Oppilasvaihtoa Japanista 

Miyu Shimuzu osallistui koulunsa tekemään oppilasvaihtoon. Vaihto suoritettiin koulumme 
kanssa ja vastavuoroisesti kaksi tyttöä lähetettiin Tiirismaan lukiosta Japaniin. Vaihto kes-
ti yhteensä kolme viikkoa. Miyu tunnusti, ettei hän tiennyt paljoakaan suomalaisesta kult-
tuurista ennen tänne tuloaan.  ”Olin kuullut, että suomalaisilla nuorilla on paljon sellaisia 
vapauksia joita meillä Japanissa ei ole. Ennen matkaa pelkäsin todella paljon, etten pysty 
ilmaisemaan itseäni vieraassa maassa enkä ymmärrä yhtään mistä ihmiset täällä puhu-
vat. Rohkeuteni puhua englantia kuitenkin kasvoi, sillä kaikki puhuvat sitä täällä niin suju-
vasti. Ongelmia ei ole ollut!”



Miyu pitää Tiirismaan lukiota erinomaisena kouluna. ”Rakastan sitä, kuinka ystävällisiä ja 
avoimia kaikki ovat!” Miyu kertoi kuinka upealta tuntui kävellä koulussa omissa vaatteissa. 
Japanissa käytetään paksua, villasta valmistettua koulupukua, joka näyttää identtiseltä 
kaikkien yllä. Hiukset on pidettävä aina kiinni, eikä niitä saa missään nimessä värjätä. Kai-
kenlaiset lävistykset sekä korut ovat ehdottomasti kiellettyjä, eikä tytöillä ole lupaa pitää 
meikkiä koulussa. ”Nämä säännöt ovat mielestäni turhia, enkä täysin tiedä, miksi ne ovat 
olemassa. Se on perinne, jota Japanissa on aina noudatettu.”

Suomi on Miyusta kaunis maa ja tyttö pitää erityisesti Lahden hiljaisuudesta.  ”On mukava 
saada vaihtelua suurkaupunkeihin, Lahti on mahtava ”. Miyu naurahtaa, että Suomessa 
hän kaipaa eniten japanilaista riisiä. ”Täällä riisi maistuu aivan hirveältä! Mutta pidän mai-
dosta. Emme juo maitoa kotona, yleensä vain teetä tai vettä.” Muutenkin matka on ollut  
tytöstä mielenkiintoinen. ”Tämä on ensimmäinen kertani  Suomessa, mutta tulen tänne 
vielä uudelleen, jos vain mahdollista. ”

Ruska Paronen

Saksa
Neljätoista saksan kielen opiskelijaa vieraili 2.-7.12.2011 Tiirismaan lukion ystävyyskoulussa (Fritz 
Karlsen Schule) Berliinissä. Ohjelmassa oli tutustumista kouluun ja Berliinin nähtävyyksiin sekä 
saksalaisten arkielämään isäntäperheiden kautta.  Matkanjohtajina toimivat opettajat  Soile Halsti  
ja Kirsti Liukkonen-Kröner.

Berliiniläiset  puolestaan  kävivät  Tiirismaalla  vastavierailulla  12.-18.4.2012.  Saksalaiset  oppilaat 
majoittuivat perheissä ja tutustuivat lukiomme lisäksi myös Lahteen ja Helsinkiin.

Miyu Shimuzu. Kuva: Sonja Siikanen



Ranska
Heti talviloman jälkeen 4.-10.3. seitsemän lukiomme opiskelijaa sai myös ranskalaisen vieraan ko-
tiinsa. Kyseessä oli Tiirismaan ja Iitin lukioiden ensimmäinen yhteinen ystävyyskouluprojekti rans-
kalaisen Lamballessa, Bretagnessa sijaitsevan St. Josephin lukion kanssa. Ranskalaiset opiskelijat ja 
opettajat osallistuivat täällä oppitunneille, asuivat perheissä, vierailivat Lahdessa, Iitissä ja Helsin-
gissä. Suomen talvi tarjosi myös eksoottisia elämyksiä mm. murtomaahiihtoa, luistelua ja saunomis-
ta avantouinnin kera.

Tiirismaalaiset ja iittiläiset matkustivat vastavierailulle Bretagneen 28.4.-5.5. ja nauttivat siellä mo-
nipuolisesta koulun ja perheiden järjestämästä ohjelmasta, johon sisältyi mm. maailmankuulu luos-
tarisaari Mont St Michel ja vaellus ns. vaaleanpunaisen graniitin rannikolla. Matkanjohtajina toimi-
vat Tiirismaan lukion opettaja Kirsti Liukkonen-Kröner ja Iitin lukion opettaja Tarja Virtanen.

Pauliina Mantsinen KV-päivän touhuissa. Kuva: Sonja Siikanen



TUTORTOIMINTA 2011 - 2012TUTORTOIMINTA 2011 - 2012

Tiirismaan lukiossa lukuvuonna 1995 aloitettu  tutortoiminta on jatkunut innostavissa merkeissä. 
Toiminta, jossa vanhemmat opiskelijat ohjaavat ja auttavat uusia lukion vasta-alkajia, on huomattu 
tarpeelliseksi. Erityisesti Lahden ulkopuolelta tulleet opiskelijat ovat hyötyneet tutortoiminnasta.

Tutoreita oli lukuvuonna 2011-2012 kaikkiaan yksitoista. He olivat ryhmänohjaajien apuna kesä-
kuussa uusien oppilaiden ilmoittautuessa lukioon. Kouluvuoden alkaessa tärkeimmät tehtävät olivat 
opiskelijoiden perehdyttäminen uuteen opiskeluympäristöön sekä auttaminen ja opastaminen luku-
vuoden  kurssijaksojen  laatimisessa.  Maanantaina  15.8.  tutorit  suuntasivat  uusien  opiskelijoiden 
kanssa Parinpellon leirikeskukseen. Opinto-ohjaajan ja tutoreiden tuntien jälkeen tutustuminen uu-
siin opiskelukavereihin tapahtui leikkien, kilpailujen, pelien ja vapaan seurustelun merkeissä. Mar-
raskuussa tutorit järjestivät vielä uusille tulokkaille peli-illan. Tutorit ovat kokoontuneet tutorohjaa-
jansa kanssa yhteisiin palavereihin ja pitäneet päiväkirjaa toiminnastaan.

TUTORTODISTUKSEN SAIVAT:

IIA Laura Pöllänen
IIB Noora Huikko, Sofia Keränen, Siru Nurminen ja Nico Raita
IIC Mimmi Niemistö ja Roosa Varjola                                                                    
IIE Jasmiina Mäkelä ja Riikka Nurminen

UUSIEN TUTOREIDEN KOULUTUS, KEVÄT 2012

Alueellisen koulutusyhteistyöryhmän rahoittama ja nivelvaiheen työryhmän organisoima tutorkou-
lutus kesti yhden päivän. Aiheet olivat ryhmän ohjaaminen ja opastaminen, esiintymisvalmiudet, il-
maisutaito, sekä opiskelijan osallisuuden lisääminen. Kevään aikana tutoropiskelijat kokoontuivat 
ilmaisukouluttaja Arja Kotirannan kanssa. Koulutuksen pääpainoksi muodostuivat itsetunto ja sen 
vahvistaminen, tunnelukkoisuus, S.W.O.T-analyysi, esiintymisjännitys ja sen hallinta sekä reviirit. 
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. Tutoropiskelijat osallistuivat 18.4. Global Dignity -päivään.

Koulutukseen osallistui neljätoista tutoropiskelijaa.

Inge-Maarit Rautiainen, tutorohjaaja



OPPILASKUNNAN HALLITUS OPPILASKUNNAN HALLITUS 

Hallitus syksyllä 2011:

Anni Sepponen, puheenjohtaja
Jenni Louko, varapuheenjohtaja
Matilda Niemi, sihteeri
Lotta Salonen, rahastonhoitaja
Robert Niemistö, automaattivastaava
Ruska Paronen, tiedotusvastaava
Martti Huomo / Eero Pitkäsalo, lokerovastaava

Hallitus keväällä 2012 (nykyinen hallitus):

Robert Niemistö, puheenjohtaja
Matilda Niemi, sihteeri
Lotta Teräväinen, rahastonhoitaja
Ruska Paronen, varapuheenjohtaja
Henni Kittelä, projektivastaava
Olga Pietala, automaattivastaava
Eero Pitkäsalo, lokerovastaava
Anna Tarvainen, tiedotusvastaava

Ahkera oppilaskunnan hallituksemme ei jäänyt laakereille lepäilemään kesälläkään. Kesäkuussa sii-
vosimme koulun kaapit. Heti ensimmäisenä koulupäivänä syksyllä 2011 hallitus esiintyi uusille yk-
kösille ja kertoi toiminnastaan. Kummatkin toimenpiteet suoritettiin kirurgin tarkasti vakaalla kä-
dellä. Työtämme on myös jakaa koulun lokeroiden kaappien avaimet. Kaapit jaettiin heti alkuvuo-
desta. Jakelimme myös yhtenä päivänä välipalalippuja ilmaiseksi lukion oppilaille.

Syksyllä saimme järjestettyä myös kauan odotetun comebackin. Aulan armas paluumuuttaja on ni-
meltään radio! Radioon saa kiinni oman mp3- soittimen. Harmittavana taka-iskuna menetimme ka-
rismaattisen lokerovastaavamme Martti Huomon Lahden yhteiskoululle, mutta tilalle saapui kaik-
kien kaapillisten sankari Eero Pitkäsalo. 

Vanhan hallituksen kanssa kerkesimme vielä käydä Lahden Steiner koulun järjestämässä Päijät-Hä-
meen lukioiden oppilaskuntien hallitusten tapaamisessa. Tapaamisessa päätettiin, että kaavailtu lu-
kioiden yhteistapahtuma ei tule onnistumaan. Tapaamisia päätettiin vielä jatkaa ja mahdollisia uusia 
ideoita heitellä ilmaan. Tiirismaan lukio lupautui järjestämään seuraavan tapaamisen keväällä.

Nuorisovaalit TiirismaallaNuorisovaalit Tiirismaalla

Koko Suomen jännittäessä presidentinvaaleja, myös Tiirismaan lukion oppilaskunnan hal-
litus päätti ottaa osansa vaalihumusta ja järjesti 11.1.2012 lukiomme omat nuorisovaalit.  
Tilaisuus oli menestys! Äänestämässä kävi kolmannes koko lukion oppilasmäärästä. Ää-
nestäminen tapahtui äänestyslipukkeella kopissa, jonka jälkeen viralliseen tapaan lipuke 
leimattiin ja oppilaille tarjoiltiin lopuksi karkkia palkinnoksi heidän poliittisesta aktiivisuu-
destaan. Äänestyksen tuloksena Pekka Haavisto vei voiton, Sauli Niinistö kintereillään. 

Ruska Paronen



Helmikuun alussa pidimme yleiskokouksen ja vaalit, jossa valittiin uusi Tiirismaan lukion oppilas-
kunnan hallitus. Innokkaita 1. – ja 2. vuosikurssilaisia oli ehdolla hyvä määrä ja hallitus saatiin 
muodostettua. Uusi innokas hallituksemme järjesti heti ystävänpäivän aikoihin Hali-päivän. Pääsiäi-
sen aikaan, nyt jo toista kertaa, jakoi munajahti pääsiäisen suklaista ilosanomaa. Hallitus jakoi suk-
laamunia piilottamiaan pahvimunia vastaan. Tempaukset onnistuivat hyvin ja fiilis oli kaikkiaan po-
sitiivinen!

Keväällä  on  myös  tapana  kerätä  kärkihankelista.  Kärkihankelistalla  yritämme  parantaa  nuorten 
asioita Lahdessa. Listan kerää nuorisovaltuusto, joka toimittaa sen Lahden kaupungin valtuustolle. 
Vastauksia tuli oppilailta niukasti. Myös vastausten keruussa oli pientä ongelmaa, koska kokeelli-
nen toteutustapamme olikin hiukan liian kokeellinen.  Mutta mikä parasta, lista saatiin lähetettyä 
ajoissa ja koulumme ääni mukaan aktiivisten vaikuttajanuorten kuoroon.

Suurin  järjestely  oli  kuitenkin  Päijät-Hämeen  lukioiden  oppilaskuntien  hallitusten  tapaamisessa. 
Teemaksi  oli  valittu  oppilaskunnan  hallituksen  vaikutusmahdollisuudet  koulun  ulkopuolella. 
Aloimme suunnitella jonkinlaista yhteistä hyväntekeväisyystapahtumaa tai keinoa harjoittaa yhdes-
sä hyväntekeväisyyttä. Tapaaminen onnistui hyvin joka osa-alueella ja seuraava tapaaminen onkin 
syksyllä Padasjoen lukiolla.

Uudella hallituksella on vielä järjestettävänään perinteinen pihakonsertti. Pihakonserttiin on suun-
nitteilla myös uusia ulottuvuuksia: jäätelöä ja limua. Viimeisinä päivinä olisi tarkoituksena kerätä 
kaappien avaimet takaisin. Suuri haaste on saada hallituksen jäsenten kuvat seinälle. Kuvat on jo 
otettu, mutta niiden seinälle saaminen on ollut aikaisemminkin suuri haaste. Toivottavasti kuitenkin 
selviämme tästä kaikesta. 

Robert Niemistö, oppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja

Oppilaskunnan hallitus 2012. Ylärivissä vasemmalta Matilda Niemi, Lotta Teräväinen, Anna  
Tarvainen, Olga Pietala ja Robert Niemistö. Alarivissä Eero Pitkäsalo, Ruska Paronen ja  
Henni Kittelä. Kuva: Timo Laitila



TIIRISMAAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS RYTIIRISMAAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS RY

Tipalan vanhempainyhdistys toimii Tiirismaan alakoulun, yläkoulun ja lukion oppilaitten iloksi ja 
hyödyksi kodin ja koulun yhteistyöelimenä. Vanhempainyhdistyksen lisäksi koulussamme toimivat 
aktiivisesti englanninkielisten ja musiikkiluokkien tukiryhmät.

Perinteisesti vanhempainyhdistys kahvittaa yleisöä koulun vanhempainiltoina ja erilaisissa koulun 
tapahtumissa. Tällä kaudella vanhemmille kävi puhumassa mm. nettipoliisi Pia Katajala. Järjestim-
me kahvion myös Terveyskioskin organisoimaan Terveysiltaan. Perinteisten vy:n järjestämien tilai-
suuksien lisäksi olemme mieli avoinna valmiit osallistumaan pitkin lukuvuotta myös satunnaisiin, 
uusiin tipalalaisiamme kannustaviin tapahtumiin.

Jo kolmatta kertaa avattu PipariBaari onnistui jälleen yllättä-
mään oppilaat syyslukukauden päätteeksi tarjoamalla kaikille 
ilmaiset piparit ja glögiä viimeisenä koulupäivänä ennen jou-
lulomaa. Kannatusmaksujen vähäisyydestä huolimatta kerran-
kin  vastikkeeton  tarjoilu  koko  Tipalan  väelle  toi  jouluiloa 
monien kasvoille. 

Kevätkausi alkoi järjestämällä yhden illan väliaikapuffetin lu-
kion Pimeä metsä –musikaaliin.  Musikaali  oli todella hieno 
osoitus  tipalalaisten  osaamisesta.  Kevään perinteinen  koho-
kohta yhdistyksellekin on lukion toisluokkalaisten Vanhojen-
tanssien juhlapuffetti. Tilaisuus on hieno ja juhlava. Kauniit 
neidot ja komiat nuorukaiset olivat jälleen pukeutuneet todel-
la upeasti ja käyttäytyivät sen mukaisesti arvokkaasti ja esi-
merkillisesti. Oli ilo seurata heitä parketilla ja tanssiaispuffe-
tin äärellä.

Vastapainona  tanssiaisten  juhlavuudelle  järjestimme  ennen 
vappua oppilaille ja henkilökunnalle aamusta iltapäivään pe-
rinteisen Vappuriehan. Ohjelmaan kuului totuttuun tapaan ru-

letinpyöritystä  ja vappumielinen  Simasuut-Puffetti  simoineen 
ja munkkeineen. Rulettipalkintoja ja tarjottavaa kertyi kotijou-
koilta mukavasti. Hallituksen jäsenten valmistamat simat teki-
vät kauppansa ja tänä vuonna ylimääräisenä numerona arvotun 
pallogrillin voitto sai yhden alaluokan pikkupojan niin onnelli-
seksi, että se ilo tarttui kaikkiin. Tuhannet kiitokset Vappurie-
han onnistumisesta kaikille lahjoittajille!

Jotta eri tapahtumat saadaan yhdessä toteutetuksi pitkin luku-
vuotta, kokoontuu yhdistyksen hallitus säännöllisin väliajoin 6 
– 8 kertaa lukuvuodessa. 

Tiirismaan  vanhempainyhdistyksen  työllä  on  toki  taloudelli-
nenkin tavoite. Keräämme varoja Tipalan oppilaitten leirikou-
lu-, opintomatka- ja erilaisten opiskeluprojektien avustuksiin. 
Keväisin  haluamme  muistaa  oppilaita  kannustusstipendillä, 
jonka saa  luokalta  yksi  oppilas,  joka  lukuvuoden  aikana  on 
osoittanut ahkeruutta ja myönteistä asennetta koulunkäyntiin. 
Myös kaikki koulunsa päättävät yläkoulun ja lukion oppilaat 
saavat yhdistykseltä ruusutervehdyksen keväisin ja syksyisin. 



Yhdistykselle kertyneiden vapaaehtoisten jäsenmaksujen lukumäärällä emme valitettavasti voi yl-
peillä. Yhdistyssääntöjen päivittämisen ohella jäsenmaksukäytäntö on eräs seuraavan vuosikokouk-
sen käsiteltävänä oleva tärkeä kohta. Tänä lukuvuonna on vanhempainyhdistys ollut mukana myös 
koulukuvaustarjousten esittelyissä.  Näin tullee jatkossa koulukuvausjärjestelyissä kuulluksi myös 
vanhempain ääni.

Tipalan vanhempainyhdistys kiittää lämpimästi kaikkia toimintaan osallistuneita tukijoita, yrityksiä, 
kotijoukkoja, oppilaita ja opettajia sekä rehtoreita. Kiitämme myös lukuvuoden aikana saadusta tie-
dotusavusta kanslian henkilökuntaa ja ymmärtäväisiä siistijöitä tapahtumien jälkihuollossa.

Hyvää kesää kaikille!

Tiirismaan koulun
vanhempainyhdistys ry.
tiirismaa.vanhemmat@gmail.com

Hallitus 2011 – 2012
Heli Pakarinen (pj.), Raili Sipura (vpj.), Hanna Virtanen (siht.), Saila Eiriö (rahastonhoit.), Pia Iik-
kanen, Sari Luomalahti, Mirja Väliahdet, Leila Vainio-Kovamäki, Päivi Reponen, Elina Lingner, 
Tuulia Saahko ja Siru Elomaa. Yhdysopettajina ovat toimineet Inkeri Auvinen yläkoulusta, Heikki 
Leskinen lukiosta sekä Pekka Niiranen englanninkielisiltä luokilta.



TIPALAN SENIORIT RY.TIPALAN SENIORIT RY.

Tipalan seniorit ry. on Tiirismaan koulun entisten oppilaiden ja opettajien yhdistys. Seniorien toi-
mintaan kuuluu stipendien jakaminen lukuvuoden päätteeksi, erilaisten tapahtumien järjestäminen 
sekä koulua koskevan perinteen kerääminen ja vaaliminen. Senioriyhdistyksen hallitukseen kuului-
vat lukuvuonna 2011–2012 Kati Mikkola (pj.), Raija Lehto (sihteeri), Anne Suontaus (rahastonhoi-
taja), Tuula Rehti sekä Tiina Virta. 

Tänä lukuvuonna Senioriyhdistys  valitsi  toista kertaa Vuoden tipalalaisen.  Vuoden tipalalaiseksi 
2012 valittiin koulun entinen äidinkielen lehtori Väinö Komu. Valinta julkistettiin Tiirismaan kou-
lulla ”Valoa pimeyteen”- tapahtuman yhteydessä 6.11.2011. 

Väinö Komu tuli äidinkielen opettajaksi Lahden Yksityiseen Tyttölyseoon vuonna 1954 ja jäi eläk-
keelle Tiirismaan lukiosta vuonna 1977. Entiset oppilaat ja kollegat muistavat Komun eräänlaisena 
isähahmona, johon luotettiin ja jolle sopi kertoa murheistaan. Opettajana hän paneutui huolellisesti 
ja yksilöllisesti oppilaiden ainekirjoituksiin ja onnistui innostamaan monia kirjoittamisen ja teatteri-
harrastuksen pariin. 1960-luvun puolivälistä lähtien Komu käsikirjoitti vuosien ajan koululla pidet-
tyjen kuutamoiltamien ohjelmia, joiden esittämiseen osallistuivat myös opettajat. Eläkkeelle siirty-
misensä jälkeenkin Komu on osallistunut aktiivisesti Tiirismaan koulun ja senioriyhdistyksen toi-
mintaan. Koulun satavuotisjuhlien yhteydessä vuonna 2009 paljastettiin koulurakennuksen ulkosei-
nässä Komun veistos Tiedon ja taidon portaat.

Palkintoraadin mukaan Komu on esimerkki elinikäisestä oppimisesta ja monipuolisesta urasta. Äi-
dinkielenopettajan toimen lisäksi hän on kirjoittanut etnografisia teemoja käsitteleviä kirjoja sekä 
tehnyt uran kuvanveistäjänä. Raadin mielestä Komu edustaa hienolla tavalla Tiirismaan koulun ar-
voja ja henkeä, joissa yhdistyvät luovuus, humaanisuus ja monipuolinen elämän ymmärrys. Valin-
tansa jälkeen Komu painotti taideaineiden ja luovuuden tärkeyttä myös nykykoulussa. Samoin hän 
muisteli lämmöllä Tipalan ilmapiiriä ja opettajien valmiutta järjestää koulun yhteishenkeä kohotta-
vaa toimintaa.

Senioriyhdistyksellä on käynnissä Tipalan vanhojen penkkarilaulujen sanojen keruu, jota jatketaan 
edelleen aktiivisesti. Lukuvuoden kuluessa yhdistys sai myös koulun historian kannalta arvokkaan 
lahjoituksen: kokoelman edesmenneen tipalalaisen Kaarina Toivosen kouluaikaisia kirjoituksia ja 
valokuvia. Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Tiirismaan koululla 21.3.2012. Vuoden tipalalainen 
Väinö Komu piti vuosikokousesitelmän äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen luonteesta eri vuosi-
kymmenillä. 

Vuoden aikana on jatkettu yhdistyksen kustantamien muistelukirjojen Älä tyydy vähään! Sata vuot-
ta Tipalan hengessä ja Tösseröt – Tipalan tyyliin 50-luvun Lahdessa myymistä halukkaille. Kirjoja 
voi tiedustella Heljä Laineelta (osoite: h.laine(at)juno.fi). Yhdistyksestä löytyy lisää tietoa koulun 
internetsivuilta (valitse Tiirismaan lukion etusivulta ”Koulumme” ja sitten ”Senioriyhdistys”). Li-
säksi senioriyhdistys tiedottaa toiminnastaan jäsenistöään sähköpostilistalla, johon voi liittyä ilmoit-
tamalla yhteystietonsa Anne Suontaukselle (osoite: anne.suontaus(at)gmail.com). Tipalan Seniorien 
toiminnasta saa tietoa myös seuraamalla yhdistyksen Facebook-päivityksiä!

Kati Mikkola



LAHDEN MUSIIKKILUOKKIEN TUKI RY.LAHDEN MUSIIKKILUOKKIEN TUKI RY.

Lahden Musiikkiluokkien Tuki ry on jo vuodesta 1975 toiminut lahtelaisen musiikkiluokkatoimin-
nan tukiyhdistyksenä. Yhdistyksen perustehtävä on tukea Lotilan ja Tiirismaan koulujen sekä Tiiris-
maan lukion musiikkiluokkien toimintaa ja toimia musiikinopettajien apuna eri projekteissa sekä 
musiikin maailmaan liittyvien elämysten toteutuksessa. Yhdistyksen tarkoituksena on myös edistää 
kotien ja musiikkiluokkien yhteistyötä sekä tukea oppilaitten musiikin harrastusta.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys hankkii varoja järjestämällä konsertteja yms. vastaavanlaisia 
maksullisia tilaisuuksia. Varat käytetään musiikkiluokkalaisten kotimaahan ja ulkomaille suuntautu-
viin kilpailu- ja konserttimatkoihin, musiikkiluokkien leirikouluavustuksiin ja musiikillisiin produk-
tioihin, esimerkiksi musikaaleihin, sekä musiikkiluokkalaisten stipendeihin.

Kaikki musiikkiluokkalaisten vanhemmat ja lahtelaisen musiikkiluokkatoiminnan kannattajat ovat 
tervetulleita  mukaan yhdistyksemme toimintaan.  Tavoitteemme on: yhdessä tekemällä  musiikki-
luokkalaisten parhaaksi!

Hallitus 2011-2012
Arto Virtanen puheenjohtaja, puh. 040 - 582 1092, sähköposti: arto.virtanen@phlu.fi
Timo Pokki, varapuheenjohtaja
Sari Latvala, sihteeri
Seppo Jyrkkä
Heli Pakarinen
Raili Sipura
Arja Korkala, varajäsen
Kaarina Marjanen, varajäsen

Elina Tikkanen, opettajajäsen, Tiirismaan lukio
Anni Halminen, opettajajäsen, Tiirismaan koulu
Virve Puttonen, opettajajäsen, Lotilan koulu

Koulun mieskuoro Vastakaiku keikalla Diakonialaitoksella. Kuva: Sonja Siikanen



VALLANVAIHTOVIIKKOVALLANVAIHTOVIIKKO

Helmikuun puolivälissä abiturientit päättävät tavallisen koulutyönsä ja heidän väistyessään kakkos-
luokkalaisista tulee koulun vanhimpia. Tähän murroskauteen liittyy isoja lukioperinteitä, joita myös 
Tiirismaan lukiossa seurataan näyttävästi.

RUUSUKONVA, KESKIVIIKKO 15.2.2012

Ruusukonva 2012Ruusukonva 2012

Jokavuotisen perinteen mukaisesti  toisen vuosikurssin oppilaat  järjestivät  ruusukonvan 
valmistuvien abien kunniaksi. Tänä vuonna lukuisten ehdotusten jälkeen teemaksi äänes-
tettiin taivas vastaan helvetti. Työnjako sujui hyvin ja opiskelijat alkoivat kasata juhlaa pie-
nissä työryhmissä. Kaikki ei aina sujunut suunnitelmien mukaisesti mutta tappioista nous-
tiin ja aikaan saatiin upeat bileet! 

Jokaisesta abiturientista oli Tipalan tapojen mukaisesti tehty laulu, jotka laulettiin illan yh-
tenä ohjelmanumerona. Lisäksi illan aikana lavalla nähtiin pirun ja enkelin seikkailuja ja ki-
sailuja. Illan teema oli pidetty kutsuvierailta salassa, mutta toisen vuoden opiskelijat olivat 
itse pukeutuneet piruiksi tai enkeleiksi. Vaikka juhlan järjestäminen oli ajoittain haastavaa, 
se oli todella hauska kokemus ja innolla odotamme mitä meille on ensi vuonna suunnitel-
tu!

Ruska Paronen

Pääpiru ja -enkeli. Kuva: Valtteri Virtanen Enkeleitä. Kuva: Valtteri Virtanen



PENKKARIT, TORSTAI 16.2.2012

Penkkarit ovat karnevaali,  jonka siivittämänä abiturientit  jättävät vakinaisen koulutyön taakseen. 
Asiaan kuuluvat tyylikkäät penkkariasut, Abi-gaala (jossa mm. abiturientit laulavat koulun opetta-
jista), rekka-ajelu kaupungilla ja jäähyväiset Reiskalle. Vuonna 2012 teemana oli ”ammatit”.

Abi-gaala alussa. Kuva: Timo Laitila

Ajelulle lähdössä. Kuva: Timo Laitila



VANHOJENPÄIVÄ, PERJANTAI 17.2.2012

Vanhojen tanssit 2012Vanhojen tanssit 2012

Vanhojentanssi kurssi oli vapaaehtoinen mutta niin kuin aina, se oli tupaten täynnä. Tans-
simista harjoiteltiin vähän yli yhden jakson verran. Kurssimerkinnän lisäksi sain hyvät vat-
salihakset kaikesta siitä nauramisesta mitä pienet mokailut tanssiessa aiheuttivat. Kukaan 
ei tuntunut ottavan kömmähdyksiä tosissaan, eikä vääriä käännöksiä tai muita tarvinnut 
hävetä, sillä kaikki ymmärsivät sen olevan vain hauskanpitoa. Kurssi päättyi juhlallisesti  
tanssien esittämiseen. 

Vanhojen juhlallisuudet alkoivat jo torstaina kun vanhemmat olivat kutsuttu koululle katso-
maan tansseja. Kaiken kaikkiaan repertuaarista löytyi yhdeksän tanssia, joiden joukossa 
oli muun muassa pari valssia ja yksi tango! Perjantaina kiertelimme koulussa opettamas-
sa hyviä tapoja nuoremmille oppilaille. Koululla tarjottiin kahvia ja pullaa, jonka jälkeen 
esiinnyimme yläasteelle sekä muulle lukiolle. Juhlallisuudet huipentuivat suurhallissa, kun 
kaikki lahden lukiot kokoontuivat sinne tanssimaan. Illaksi oli järjestetty koulusta riippu-
mattomat vanhojen jatkot dj:n kera, jonne kaikki Tipalan vanhat olivat tervetulleita.

Ruska Paronen

Vanhojen kättelyä. Kuva: Timo Laitila



LOPPUVUOSILOPPUVUOSI

PIHAKONSERTTI, TORSTAI 31.5.2012

Oppilaskunnan hallitus,  muiden avustamana, organisoi perinteisen pihakonsertin lukuvuoden vii-
meisen kokeen päätteeksi torstaina 31.5., ja tälle vuodelle oppilaskunnan hallitus oli bonukseksi jär-
jestänyt limsa- ja jäätelötarjoilun. Sää ei ollut aivan yhtä lämpöinen kuin joinakin aiempina vuosina, 
mutta siitä huolimatta konsertin viisi kokoonpanoa (mukana yllätysvieraana nimetön yhtye yläas-
teen puolelta) vetivät settinsä mallikkaasti ja ilmapiiri oli kaikkiaan iloinen ja rento.

Pihakonsertti rakennustelineiden varjossa. Kuva: Timo Laitila

Artsi esiintyy. Kuva: Timo Laitila



KEVÄTJUHLA, LAUANTAI 2.6.2012

Kevätjuhlaa ja samalla kevään ylioppilasjuhlaa vietettiin lauantaina 2.6.2012. Sää oli ylioppilasjuh-
lapäiväksi poikkeuksellisen kehno, vettä satoi eikä lämpötila noussut juuri kymmenen yläpuolelle. 
Niinpä perinteisesti pihan täyttäneet uusien ylioppilaiden onnittelut täyttivät nyt koulun käytävät. 
Itse juhla sujui kuitenkin mallikkaasti useiden hienojen esitysten rytmittämänä.

Uuden ylioppilaan puheUuden ylioppilaan puhe

Arvoisa rehtori, hyvät opettajat ja koulun muu henkilökunta, arvon juhlayleisö, ja erityisesti  
te onnelliset uudet ylioppilaat!

”Sinä se olet onnellinen, ollaksesi niin surullinen, niin surullinen”

Anna Puun ”Melankolian riemut”-laulun sanat 
kuvaavat varmasti jokaisen tässä salissa istu-
van uuden ylioppilaan tämän päivän tunnel-
mia. Tätä lakkiaisjuhlapäivän onnea on odo-
tettu  kolme vuotta.  Tänään ansaittuja  hattu-
jamme varten olemme suorittaneet vähintään 
75  kurssia,  kahlanneet  13  koeviikon  läpi  ja 
kirjoittaneet vähintään 4 ainetta ylioppilaskir-
joituksissa.  Pitkääkin  pidemmän  matematii-
kan  lukijana  kerron  nyt  teille,  että  teoreetti-
sesti jokainen lakkinsa ansainnut on opiskel-
lut koulussamme vähintään 2850 tuntia ja kun 
sen päälle lasketaan läksyjen tekoon ja kokei-
siin lukuun, sekä tietenkin musikaaliharjoitus-
maratoneihin  ja  kamarikuoron  ylimääräisiin 
harjoituksiin  uhrautuneet  tunnit,  kasvaa  lu-
kioon käytetty tuntimäärä uskomattoman suu-
reksi. Tänään kova uurastus on vihdoin lop-
pusuoralla.  Hassut  hatut  ovat  jo  päässä  ja 
enää odottaa tekemättömien tehtävien listalla 
yksi asia: juhliminen.

Nyt kun olemme ylioppilaita, voimme viimein 
huokaista  helpotuksesta,  sillä  se  on  loppu 
nyt!  Vaikka  penkkarirekoissa  huusimmekin 
”aamuja nolla”, oli niitä todellisuudessa suorit-
tamattomien kurssien, tenttien ja ylioppilaskirjoitusten muodossa vielä aika monta jäljellä. 
Tänään on vihdoin se onnenpäivä kun saamme todenmukaisesti sanoa sen: enää ei tar-
vitse herätä aamulla lukioon. Enää ei tarvitse istua kuumassa iltapäiväauringon tukahdut-
tamassa luokassa analysoiden pohjatekstin argumentaatiota ja retorisia keinoja. Ohi on 
myös ne talviaamut kun hytisten ja horrokseen vaipuen selailimme hereillä pysymiseksi  
salaa Pauskan blogia yrittäessämme samalla painaa mieliimme ja hauiksiimme ruotsin si-
vulauseen aloittavia konjunktioita. Myös uskottavien poissaolosyiden keksiminen on vih-
doin ohi. Migreenit ja hammaslääkärikäynnit on nyt koettu, samoin kuin Jukan kuuluisat 
bänditunnit.

Uuden ylioppilaan puhe. Kuva: Timo Laitila



Voimme todella olla onnellisia kolmevuotisen sivistymiskoulun loppumisesta, mutta kieltä-
mättä, nyt kun lukion ovet sulkeutuvat takanamme, iskee myös haikeus, sillä kuluneena 
kolmena vuonna arvon ylioppilas, sinä se olit onnellinen. Tiirismaan koululla tutustuimme 
samanhenkisiin ihmisiin ja vietimme lukemattomia tunteja aulan sohvilla jutellen. Usein 
koulunkäynti jäi kakkoseksi kun kavereiden kanssa hassuttelu oli vaan niin paljon haus-
kempaa. Se, että välillä tunneilta lintsattiin, jotta voisimme viettää aikaa koululla, kertoo 
mielestäni jotain oleellista Tipalan hengestä.

Kolmeen lukiovuoteen sisältyy paljon unohtumattomia kohokohtia. Ensimmäisenä vuonna 
totuttelimme lukion vapaaseen arkeen, mutta haasteitakin riitti, sillä jo koeviikot olivat har-
vinaisen jännittäviä. Osa meistä pääsi tutustumaan musikaalin ihmeelliseen maailmaan jo 
ensimmäisenä vuonna ja viimeistään legendaarisesti paisuneen, opiskelijoiden ja opetta-
jien hermoja raastaneen Disney-konsertin harjoitteleminen opetti meille käytännössä mitä 
on kovan työn tekeminen. Osa aloitti lukion ulkomaanmatkailun jo ykkösellä Saksasta ja 
myöhemmin hulvattomia kokemuksia kerättiin ainakin Venäjältä, Hollannista ja Italiasta.

Toisena vuonna kohokohtana oli vanhojentanssit, jolloin tanssahtelimme kauniina ja ko-
meina askelkuvioiden mukaan ja toisinaan myös vähän vierestä ja väärään suuntaan. 
Abivuodelta erityisesti musiikkiluokkalaisten mieliin jäi parhaiten lukiomme ylpeästi esittä-
mä musikaali Pimeä metsä, missä suuri osa näyttelijöistä oli silloisia abeja, eli nykyisiä yli -
oppilaita. Penkkarit ovat perinteisesti abivuoden kohokohta, eikä tainnut kukaan jäädä kyl-
mäksi meidänkään järjestämän abigaalan ja huiman penkkariajelun jälkeen. Ja ihan syys-
tä, sillä olemmehan me maailman viimeiset ylioppilaat, mikäli Mayojen ennustus käy to-
teen!

Elämänkokemuksen lisäksi  taidettiin  me kuitenkin jotain  ylioppilaskirjoituksissa mitatta-
vaakin oppia, kun tänne asti selvittiin! Suuri kiitos siitä kuuluu kärsivällisille opettajillem-

Tuoreita ylioppilaita. Kuva: Timo Laitila



me, jotka osasivat suhtautua meihin opiskelijoihin huumorilla, mutta silti vähään tyytymät-
tä. Ylioppilaat muistavat erityisesti ryhmänohjaajiensa Terttu Simosen tuskailut yrittäes-
sään pysyä päätöksessään käyttää pyöräillessä kypärää, sekä Pauliina Mantsisen ihanan 
innostuksen, oli sitten kyseessä ruotsin sanajärjestys tai Ruotsin kuninkaallisten Victorian 
ja Danielin vierailu koulussamme. Emme myöskään unohda Mika Kolamon vaihtuvia hius-
tyylejä, Ari Mäkisen lihaksia, emmekä 3A:n korvaamattoman ryhmänohjaajan Elina Tikka-
sen luokkahuonetta, missä Elina jakoi musiikillisen kasvatuksen ohessa opiskelijoille elä-
mänmakuisia neuvojaan opiskeluaikaisesta taiteilijaelämästä selviytymiseen ja auttoi tar-
vittaessa vaikka parisuhdeongelmissakin.

Kiitos kuuluu tietenkin myös uudelle, työnsä erinomaisesti hoitavalle rehtorillemme Leena 
Akolalle. Hyppääminen pitkien perinteiden taidekoulun johtoon tuskin oli työ helpoimmas-
ta päästä mutta miksi rehtorikaan tyytyisi vähään? Vuosi sitten penkkarikoristeluja siivo-
tessamme opimme myös arvostamaan siivoojien työtä ja kirjoitusten loputtua, kun emme 
enää yhtäkkiä  saaneetkaan nenän eteen joka päivä  lämmintä lounasta,  huomasimme 
keittäjienkin todellisen arvon. Kiitos! Kotipuolessa kiitos kuuluu perheillemme, jotka ovat 
auttaneet niin henkisesti kuin taloudellisestikin meitä läpi lukion. Kiitos korvaamattomasta 
taustatuesta. Toivottavasti saamme nyt koulun älä tyydy vähään -painostuksen loppuessa 
vuorostaan teiltä, vanhemmat, tsemppausta jatkaa eteenpäin opiskeluissa tai minne ikinä 
tie viekään.

Tänään omissa juhlissa todennäköisesti lähes kaikki sukulaiset kyselevät tuoreilta ylioppi -
lailta kirjoituksista suoriutumisesta, mutta saattaapa useampi kuin yksi ottaa esille myös 
arvon ylioppilaan loistavan tulevaisuuden ja kysyä taianomaisen kysymyksen ”Mitä aiot 
nyt?” Joillain vastaus siihen on varmasti selvä, mutta siltä varalta etteivät kaikki muutkaan 
minun lisäkseni ole vielä lukion mittaisen miettimistauonkaan jälkeen hahmottaneet täysin 
kaikkia tulevaisuutensa loistokkaita yksityiskohtia, opetan teille täysin vapaasti lainattavis-
sa olevan repliikin, jota aion tänään tarvittaessa itse käyttää: ”Aion olla onnellinen”.

Nyt alkaa meidän uusien ylioppilaiden loistava tulevaisuus! Kun olemme selviytyneet lu-
kiomme aulassa ja  toivottavasti  pihassa kohta  vallitsevasta  onnittelijoiden ruusuisesta 
ruuhkasta, odottaa meitä omat juhlat missä me, uudet ylioppilaat, olemme keskipisteenä. 
Iloitkaa juhlavieraiden kanssa jutustelusta, hyvästä ruuasta ja lakkinne suomasta arvok-
kuudesta. Ennen kaikkea olkaa onnellisia ja nauttikaa! …samppanjaa lasi jos toinenkin. 
Muistakaa kuitenkin ettei liikaa, sillä ilta on pitkä ja Lahden keskustassa nähdään!

Lopuksi kerron totuuden jokaisesta uuden valkolakin omistajasta Anna Puun sanoin:

”sinä se olet onnellinen ollaksesi niin surullinen, niin surullinen
sinä se olet ihmeellinen ollaksesi niin tavallinen, niin tavallinen

sul on kaikki melankolian riemut, hyvää musaa ja lentäviä lauseita.
sul on kaikki melankolian taiat, kauniit silmät ja elettyä elämää.
sinä se olet onnellinen ollaksesi niin surullinen, niin surullinen”

Onnea uusille ylioppilaille!

Minja Volotinen



TIETOJA TIIRISMAAN LUKIOSTATIETOJA TIIRISMAAN LUKIOSTA

OPISKELIJAT KEVÄÄLLÄ 2012OPISKELIJAT KEVÄÄLLÄ 2012 JA  OPETTAJATJA  OPETTAJAT

Vuosi-
kurssi

Opis-
kelijat

Poikia Musiikki-
linja

Kuvataide-
linja

Lukion lehtorit 20

I 137 36 33 päätoimiset tuntiopettajat 4
II 115 38 36 yläasteen opettajat 9
III 121 32 32 lukioiden yhteiset opettajat 4
IV 11 2 1 2 sivutoimiset tuntiopettajat 2
yhteensä 384  108 102 2 yhteensä 39

KOTIKUNNATKOTIKUNNAT

Opiskelijoita 21 eri kunnasta (kotikunnan mukaan). Lahtelaisia opiskelijoita on 254, 
naapurikunnista tulee 109 opiskelijaa ja 21 opiskelijaa tulee kauempaa.

YLIOPPILASKIRJOITUKSETYLIOPPILASKIRJOITUKSET

Syksyllä 2011 ylioppilastutkintotodistuksen sai kuusi kokelasta ja keväällä 2012 to-
distuksen sai 116 kokelasta. Kevään ylioppilaskokelaista oli ylioppilastutkintonsa 
suorittamisen keväällä 2011 aloittanut 16 kokelasta, syksyllä 2011 taas 89 kokelasta 
ja keväällä 2012 aloittavia kokelaita oli 36. 

Syksyn 2011 kirjoittajia            Kevään 2012 yo-kirjoituksiin 
ilmoittautuneet

Aine Yht. Kokelaita Korottajia Yht.
Äidinkieli 8 123 2 125
Suomi, toisena kielenä 0 2 0 2
englanti, pitkä oppimäärä 34 86 14 100
venäjä, pitkä oppimäärä 7 1 2 3
ruotsi, pitkä oppimäärä 0 10 0 10
ruotsi, keskipitkä oppim. 11 65 2 67
pitkä matematiikka, pak.. 3 27 1 28
pitkä matematiikka, val. 0 6 0 6
lyhyt matematiikka, pak. 2 38 2 40
lyhyt matematiikka, val. 0 12 0 12
ranska, lyhyt oppimäärä 1 8 0 8
saksa, lyhyt oppimäärä 2 4 0 4
englanti, lyhyt oppimäärä 1 1 0 1
latina, lyhyt oppimäärä 1 5 0 5
saksa pitkä oppimäärä 0 0 0 0
venäjä, lyhyt oppimäärä 5 0 0 0
italia, lyhyt oppimäärä 0 0 0 0
espanja, lyhyt oppimäärä 5 6 1 7
espanja, pitkä oppimäärä 0 1 0     1



Aine Yht. Kokelaita Korottajia Yht.
Reaalikokeet
Biologia 10        13 4 17
Elämänkatsomustieto 0 1 0 1
Filosofia 3 1 1 2
Fysiikka 1        19 1 20
Historia     13        15 3 18
Kemia 13 3 5 8
Maantieto 4 7 2 9
Psykologia 12 17 4 21
Terveystieto 13 17 3 20
Uskonto, UE 6 6 0 6
Uskonto, UO 0 0 0 0
Yhteiskuntaoppi     15        19 3     22



LUKION OPETTAJISTOLUKION OPETTAJISTO

REHTORI 

Akola, Leena, (2011): biologia

LUKION LEHTORIT

Halsti Soile, FM, (2002): saksa, englanti
Hietanen Piritta, FL, (2004): äidinkieli ja kirjallisuus, ilmaisutaito
Järvelä Pauliina, FM, (2005): ruotsi, ranska
Kolamo Mika, FM, (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): 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, (1978): englanti
Tikkanen Elina, MuM (2008): musiikki

LUKION PÄÄTOIMISET TUNTIOPETTAJAT

Ala-Hautala Raisa, HuK: englanti
Juuti Satu, FM: venäjä, ruotsi
Mäkinen Ari, 
FM, apulaisrehtori (2006):

latina, matematiikka, fysiikka, kreikka

Rautiainen Inge-Maarit, 
laulunopettaja, (1981):

yksinlaulu



LUKIOSSA OPETTAVAT TIIRISMAAN PERUSKOULUN OPETTAJAT 

Blanck Heidi, KUVO, (1989): kuvataide
Dahlström Liseli, LitM, (2005): liikunta, terveystieto
Kallio, Maija LitM (2010): 
vv.  13.3.- lähtien  sij. Nurminen Elina

liikunta, terveystieto

Laine Timo, LitK, (2000): liikunta, terveystieto
Lindqvist Minna, KM, (1994): tekstiilityö
Liukkonen-Kröner Kirsti, FK, (2005): ranska
Pulkkinen Sakari, MO, (1988): musiikki
Törrö Anneli, FM, (1999): venäjä

LUKION SIVUTOIMISET TUNTIOPETTAJAT JA MUIDEN KOULUJEN 
OPETTAJAT

Ala-Hautala Raisa, HuK: englanti
Helén Tuomas atk
Jaakkola Mirva erityisopetus 
Kaasalainen Mikko historia, yhteiskuntaoppi
Kiiski Jarkko sävellys
Koljonen Toni matematiikka, fysiikka
Salomaa Heli puvustus
Seppälä Liisa, FM
vv. - 31.5. asti, sij. Kallio Tuija

espanja

Vanhalakka Juha ääni ja valo

Opettajia opastetaan Opinaika-ohjelmistossa. Kuva: Timo Laitila



MUU HENKILÖKUNTA MUU HENKILÖKUNTA 

Koulusihteerit Sirpa Viiala (vv.)
Titta Raisio
Mia Kuikka

Vahtimestari ISS Palvelut Oy

Kalustonkunnostaja Kai Kovanen

Keittiöhenkilökunta Lahden Ateria

Laitoshuoltajat Lahden Siivouspalvelu

Kouluterveydenhoitaja Satu Sierman

Koulupsykologi Simo Ahonen



LUKUVUONNA 2011-2012 KIRJOILLA OLLEET OPISKELIJATLUKUVUONNA 2011-2012 KIRJOILLA OLLEET OPISKELIJAT
(1.9.2011 tai myöhemmin kirjoilla olleet)

1A Ryhmänohjaaja Inge-Maarit Rautiainen
Baski Saula Käppi Matleena Sievänen Mia
Cromm Henning *) Malmberg Ronja Silventoinen Marika
Forssell Anna Missonen Sanni Sinisalo Laura
Frisk Jani Määttä Marianne Tervala Paula
Holopainen Aleksi Nevalainen Sini Turunen Roosa-Maria
Häkkinen Johannes Niemeläinen Atro Uosukainen Eveliina
Häkkinen Vera Nikku Tina Verta Konsta
Ihalainen Arttu Päivinen Noora Vierimaa Tero
Knuuttila Saku Rainio Sointu Viljanen Nea
Kuivala Linda Rosenlund Henry Virta Vera
Kuusivirta Nella Salmela Leo + 1 opiskelija

1B Ryhmänohjaaja Kirsi Saarinen
Alt Emma Korhonen Emmi Rimpiläinen Sonja
Ek Heidi Kosonen Mira Saloranta Emilia
Erkkilä Mimmi Laakkonen Eetu Tainala Aliisa
Ferm Tia Linos Kiia Vanegas Judith
Hartikka Elli Nyckling Teemu Vehviläinen Milla
Iikkanen Ria-Maria Pietala Olga Veijalainen Miia
Kalola Henna Pollari Jesse + 2 opiskelijaa
Kemppi Roosa Puolanen Ann-Maria
Kivivuori Oona Pöyry Nelli

1C Ryhmänohjaaja Raisa Ala-Hautala
Eerola Anniina Mattsson Mira Sinkkonen Emma
Halonen Pasi Noori Taif Sipilä Pauliina
Jalava Noona Ojansuu Ilari Teräväinen Kalle
Järvinen Anu Pöyry Salli Valaja Liida
Kallioinen Sanni Raita Kristin Vihavainen Marika
Kemppi Karoliina Rintala Rosa Vilppunen Asser
Kinnunen Riku Saarola Elmeri Ylioja Pinja
Luoma Sara Sinkkonen Emma + 4 opiskelijaa



1D Ryhmänohjaaja Piritta Hietanen
Asukas Iida Lehtinen Jenni Rantanen Lassi
Eerola Laura Lettenmeier Milja Salminen Saara
Efimova Alina Lindberg Emma Soubatch Darja
Eloranta Laura Mäkelä Antti Sunnari Essi
Erola Milla Nurminen Tuukka Taipale Essi
Haikara Jaakko Närhi Johanna Wilkko Vilma
Hasanov Stanislav Pamola Mira Virtanen Laura
Heinonen Nea Peltonen Jussi + 2 opiskelijaa
Kiri Anton Piri Anna-Reetta

1E Ryhmänohjaaja Timo Laitila
Aaltonen Ronja Korkalainen Emma Salminen Myrsky
Amur Stina Laine Kristiina Salonen Tiia
Bröijer Ville Lebnaoui Hanna Sihvola Elina
Hyvönen Emilia Lebnaoui Sonia Sipilä Niina
Jukkola Miska Miikkulainen Liina Suikkanen Mei
Kaikkonen Emmi Niemi Jenni Torkko Jenni
Karppa Sanna Nikula Venla Villikka Verner
Kettunen Linnea Pyysing Iina Vuorikko Juuso
Kittelä Henni Rissanen Emilia + 1 opiskelija
Kommeri Riina Rouvinen Milla

2A Ryhmänohjaaja Jukka Sairanen
Arponen Matleena Lehikoinen Anni Raitala Vilja
Bister Larissa Leppänen Solmu Rappula Juuso
da Costa Christian Metsäkylä Jonas Ristolainen Hanna
Eloranta Saara Muje Antti Saikko Ville
Haapamäki Konsta Nurmi Nea Schildt Laura
Halme Juuli Olkkonen Aino Shilman Susanna
Heino Roosa-Maria Petsalo Suvi Suni Hanna
Jauhiainen Teemu Pitkäsalo Eero Suomalainen Anastasija
Jokinen Heini Purho Liia Surkka Veera
Kiiskinen Anna Pärssinen Inka Tarvainen Anna
Kopo Sakari Pöllänen Laura Venesmaa Julia
Kurvinen Krista Pöntinen Saimi Vuori Tinja



2B Ryhmänohjaaja Asta Kotiaho
Ahonen Sanni Huomo Matilda Raita Nico
Anttila Jenni Isomäki Christian Ryynänen Perttu
Granlund Markus Kekkonen Kaisa Sinkkonen Noora
Hakamo Robert Keronen Sofia Takala Kati
Hakkarainen Daniel Mäkelä Anton Virtanen Valtteri
Hermunen Matias Nurminen Siru + 1 opiskelija
Huikko Noora Pelkonen Ville

2C Ryhmänohjaaja Heikki Leskinen
Halme Santtu Kurkaa Santeri Saarinen Sanni
Hylkilä Ellamari Ma Xiao Siikanen Sonja
Häme Mikael Manninen Taru Tiihonen Nea
Ikäheimonen Otto Paarma Lasse Varjola Roosa
Karppinen Ida Pöntinen Leo Virtanen Mervi
Keskikylä Kiia Rantalainen Assi + 4 opiskelijaa
Kumpulainen Heini Saari Eemeli

2D Ryhmänohjaaja Satu Juuti
Camacho Gabriel Niemistö Robert Tainio Jutta
Forsström Jasmin Palminen Elisa Toro Rosanna
Kumpulainen Jonna Pennanen Helmi Tuominen Hanna
Laurila Anu Rautiainen Ilkka Vihavainen Annika
Malinen Ella Reuna Rosa + 1 opiskelija 
Niemi Oona Särmäkari Jeni

2E Ryhmänohjaaja Pauliina Järvelä
Elfving Ilana Mäkelä Jasmiina Toivanen Aliisa
Juntunen Tanja Niemi Matilda Varjola Jasse
Koivunen Santeri Nurminen Riikka Vienonen Petra
Kosma Ella Paronen Ruska Voronkova Alina
Krasauskaite Evelina Rauhanlaakso Mirette + 6 opiskelijaa
Kyyrö Melody Siilin Jasmia
Lindqvist Leevi Teräväinen Lotta



3A Ryhmänohjaaja 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 Ella
Halttunen Tiia Meriläinen Hanna Tiira Emmi
Hietala Otto Niemeläinen Tuukka Tontti Anni
Häkkinen Eveliina Parviainen Elias Tuomivirta Roni
Keisa Aaron Rokka Otto Vierimaa Tuomas
Korkala Juho Roslund Mia + 2 opiskelijaa
Koski-Laulaja Jussi Silventoinen Eero

3B Ryhmänohjaaja Terttu Simonen
Bebek Cihan Leino Rebekka Siltakoski Jenni
Heinonen Rinna Lindholm Roosa Tomminen Suvi
Keto Siru Lumerto Rita Tunturipuro Melina
Knuters Tuomas Parrila Veera Vilenius Annika
Kokkonen Niina Pelto-Arvo Jussi + 4 opiskelijaa
Kokkonen Roosa Rämö Hannakaisa
Laine Sanni Saarinen Jenna

3C Ryhmänohjaaja Mika Kolamo
Ahokas Jonna Lehto Simo Salmenkivi Atte
Heikkilä Santeri Leppänen Jasmiina Salonen Lotta
Issakainen Heini Louko Jenni Semeri Aino-Elina
Kokki Saana Löytönen Niina Sepponen Anni
Kärkkäinen Olli Mohammad Mirko Suvanto Minna
Laakso Iina Määttä Linda Veirto Anna
Ladva Laura Niemistö Emilia Väliahdet Teemu
Laukkanen Siiri Poikela Jessica + 1 opiskelijaa

3D Ryhmänohjaaja Pauliina Mantsinen
James Jessica Rahkola Saara Tuominen Miia
Kononoff Erja Räisänen Henna Tyuvina Serafima
Lamminpää Otto-Oskari Rämänen Artturi Virolainen Anna
Munter Matti Räsänen Sandra Virta Iiris
Naroma Wille Saarnikko Saara Viskari Leo
Nieminen Maiju Saira Henni Väisänen Kiia
Nupponen Heli Suominen Olli Zimmermann Sophie
Närhi Janne Tamminen Satu + 2 opiskelijaa
Palomäki Mikko Tuominen Mesi



3E Ryhmänohjaaja Ari Mäkinen
Aska Milla Polkutie Olga Tuokko Johanna
Gangsö Rebekka Ranta Miia Tuominen Disa
Holopainen Hilpi Rauste Pauliina Ukkonen Anna
Jauhiainen Sanni Saarela Heidi Viinikkala Eveliina
Kallio Kaisa Saariaho Meeri Yliniemi Katja
Kuoppala Elina Ström Emilia Äijälä Lyydia
Lahtela Irina Suuronen Tuuli + 3 opiskelijaa
Lamminpää Linda Tiainen Karoliina

4A Ryhmänohjaaja Outi Simula
Beirad Karolina Kargu Anni Mäyrä Jonna
Forsström Tinja Karjalainen Jenna Nummela Isabelle
Gasser Otso Kuosa Karoliina Sakki Marko
Hannula Salli Matthews Tanya Tuomi Jenna
Hartikainen Polina Moilanen Jonna Tuominen Jalmari
Isotalo Ida Mälkiä Ari-Pekka

*) Vaihto-oppilas

Lisäksi neljä Tiirismaan lukion opiskelijaa on ollut lukuvuonna 2010-2011 vaihto-
opiskelijana. 

Psykologian tunti. Kuva: Timo Laitila



STIPENDITSTIPENDIT

Keväällä 2012 jaetut stipendit

Vanhempainyhdistys Tiirismaan koulun Raija Lehdon stipendi
1A Arttu Ihalainen kannatusyhdistys Oona Aalio 3A
1B Tia Ferm Kemia
1C Liida Valaja Atte Salmenkivi 3C
1D Laura Virtanen Liikunta Kaija Teriön stipendi
1E Henni Kittelä Teemu Väliahdet 3C Leo Viskari 3D
2A Aino Olkkonen Psykologia 
2B Kaisa Kekkonen Kaisa Kallio 3E
2C Nea Tiihonen Saksa Heikki Marttisen 
2D Jasmin Forsström Hilpi Holopainen 3E muistostipendi
2E Tanja Juntunen Filosofia Hilpi Holopainen 3E
3A Tuukka Niemeläinen Jan-Erik Stenbäck 3A
3B Rinna Heinonen Englanti 
3C Aino-Elina Semeri Sophie Zimmermann 3D Pekka Simulan stipendi
3D Mesi Tuominen Uskonto Jalmari Tuominen 4A
3E Disa Tuominen Minja Volotinen 4B
4A Tinja Forsström Kuvataide 

Anna Ukkonen 3E Willman-stipendi 
Tekstiilityö Anna Ukkonen 3E

Kaupungin/Tiirismaan Jasmiina Leppänen 3C
lukion stipendit Matematiikka
3A Tiia Halttunen Olli Suominen 3D Helmi SP/Padasjoen SP 
3B Sanni Laine Rebekka Gangsö 3E Iiris Virta 3D
3C Atte Salmenkivi Fysiikka 
3D Otto Lamminpää Artturi Rämänen 3D
3E Rebekka Gangsö Ruotsi Musiikkiluokkien tuki ry
4A Jonna Mäyrä Leo Viskari 3D Konsta Verta 1A

Biologia Julia Venesmaa 2A
Linda Määttä 3C

Venäjän kielen tuki ry Maantiede 
Anna Haikara 3A Teemu Väliahdet 3C Tipalan seniorit ry 

Yhteiskuntaoppi Veera Parrila 3B
Sanni Laine 3B Anni Tontti 3A

Lahden Seurakuntayhtymä Latina
Anni Sepponen 3C Annika Vilenius 3B

Äidinkieli Musiikinopettajien stipendi
Salli Hannula 4A Essi Taipale 3A

Keskusmusiikki Elämänkatsomustieto Otto Rokka 3A
Jussi Koski-Laulaja 3A Leo Viskari 3D



Kirjalahjoitukset yms.

Lahden historia -teos Englannin kirjastipendit Ruotsin kirjastipendit
Rebekka Gangsö 3E Salli Hannula 4A Kaisa Kallio 3E

Jessica James 3D Rebekka Gangsö 3E
Kaisa Kallio 3E Suvi Tomminen 3B

Saksan Suurlähetystö Siiri Laukkanen 3C Jalmari Tuominen 4A
Ella Tarvainen 3A Otto Lamminpää 3D

Simo Lehto 3C
Henna Räisänen 3D Oppilaskunnan stipendit

Espanjan Suurlähetystö Artturi Rämänen 3D Lasse Paarma 2C
Kaisa Kallio 3E Leo Viskari 3D Julia Venesmaa 2A

Sophie Zimmermann 3D

Lahden Ranskalais- Klassillis-filologisen
Suomalainen Yhdistys ry. yhdistyksen kirjastipendi
Henna Räisänen 3D Annika Vilenius 3B



Tiirismaan lukio
Ursankatu 4  15100  LAHTI

www.tipala.edu.lahti.fi
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