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When some loud braggart tries to put me down
And says his school is great
I tell him right away
"Now what's the matter buddy
Ain't you heard of my school
It's number one in the state"
(Brian Wilson, Beach Boys)

Meillä suomalaisilla on yhtenä kansallisena piirteenä vaatimattomuus, omilla saavutuksillamme tai 
menestyksellä ei juuri elämöidä. Elämöintiä ja kehumista pidetään jopa jossakin määrin sopimatto-
mana. Mutta joissakin tilanteissa vanha kansan sananlasku ”kukas sen kissan hännän nostaa jos ei 
kissa itse” sopii ihan hyvin. Kyllä me voimme ihan itse ymmärtää oman koulumme tasokkuus ja 
olla siitä reilusti ylpeitä. Eivät sitä muut tule meille kertomaan, mutta huomataan me se itse. Emme 
siis tyydy vähään vaan olemme reilusti ja reippaasti Tiirismaalta. Kyllä sen kelpaa mainita ja olla 
terveesti ylpeitä koulustamme

Kulunut talvi oli pitkä, pimeä ja kylmä. Maailmalla tapahtui paljon muutoksia, arabimaissa mella-
koitiin, Japanissa järkkyi maa ja Euroopan unionin heikoimmat jäsenet ovat suurissa taloudellisissa 
vaikeuksissa. Suomessa poliittinen kartta koki melkoisen tuuletuksen. Dramatiikka koulussamme 
jäi vähäisemmäksi ja sitä leimasi paremminkin vakaa ja määrätietoinen ponnistelu itse pääasian eli 
oppimisen eteen. Yksittäisistä tapahtumista mieleenpainuvin oli varmasti Ruotsin kruununprinsessa 
Victorian ja prinssi  Danielin  marraskuinen vierailu  koulussamme.  Hetkeksi  tulvahti  kouluumme 
varsinainen suuren maailman meininki kun koulu vilisi median edustajia, turvamiehiehiä, pommi-
koiria jne. Kaiken hulabaloon keskellä oli reipas ja välitön kuninkaallinen pariskunta ja ryhmä mei-
dän A-ruotsin lukijoitamme Svenska Nu –projektin ruotsin tunnilla. Ja me muutkin pääsimme näke-
mään vilauksen glamouria jetsetin huipulta. Myöhemmin saimme prinsessalta ja Ruotsin suurlähet-
tiläältä lämpimät kiitokset vierailun järjestämisestä, ja minä haluan vielä erikoisesti kiittää ruotsin 
opettajaamme Pauliina Mantsista.

Muista saavutuksista voi mainita Katri Pirin saavuttama 3. palkinto Suomen Rahapaja Oy:n järjestä-
mässä kilpailussa ”Lapset ja luovuus”, Ida Isotalon Tekstiiliopettajaliitolta saama stipendi ansiok-
kaasta käsityön lukiodiplomista ja Mari Parviaisen saavuttama 2. palkinto valtakunnallisessa ruotsin 
kirjoituskilpailussa.  Elli-Mari Aska ja Elina Palmgren saivat kunniakirjat  hyvästä  menestyksestä 
valtakunnallisessa kemiakilpailussa.

Musiikki- ja kuvataidelinjalaiset ovat jälleen olleet mukana niin monissa tapahtumissa, ettei niitä 
jaksa luetella. Kuorolaisemme ja laulajamme ovat hienosti saaneet myös mediajulkisutta. Kansain-
välisyystoimintaa on harrastettu moneen suuntaan. Opiskelijavaihtoja on tehty yhteistyökoulujem-
me kanssa Hollannista, Norjasta, Virosta, Saksasta, Venäjältä ja Japanista. Ja lisäksi latinan lukijat 
kävivät Roomassa. Erikoisesti haluan muistaa kiitoksin niitä kymmeniä perheitä, jotka ovat vapaa-
ehtoisesti majoittaneet lukuisia vieraitamme. 

Haluan myös kiittää opettajakuntaa joskus raskaasta, mutta innolla ja hyvin tehdystä työstä sekä 
myös Vanhempainyhdistystä ja Musiikkiluokkien Tukea koulun hyväksi tehdyistä ponnisteluista. 
Tyttökoulun taloyhtiötä voidaan kiittää siitä, että neuvottelut kaupungin kanssa ovat tuomassa ra-
kennukseemme suurehkon remontin.

Toivotan kaikille hyvää kesälomaa ja koulullemme menestystä tulevina vuosina.

Mikko Sani



OPPIAINEISSA TAPAHTUI OPPIAINEISSA TAPAHTUI 

MUSIIKKI MUSIIKKI 

Kuluneena lukuvuonna Tiirismaan lukion on vahvistanut kansainvälisiä yhteyksiä. Opetushallituk-
sen rahoittama suomalais-venäläinen musiikkikasvatushanke Jegorevskin musiikkipedagogisen kol-
legen kanssa laajeni taidekasvatushankkeeksi kun mukaan liittyi Lahden Kannaksen lukion kuvatai-
delinja ja Kuopion musiikkilukion tanssilinja. Hankkeen puitteissa venäläiset ystävämme saapuivat 
vieraiksemme 18.-22.10. neljän opettajan ja neljän opiskelijan voimin tutustumaan toimintaamme ja 
suunnittelemaan tulevaa yhteistyötä. Tuolloin saimme myös kutsun saapua Jegorevskin musiikki-
kollegen 80-vuotisjuhlaan 30.11.2010 johon osallistuimme pienellä seurueella. Juhlassa esiintyi lau-
luyhtye Otot ja Tytöt ja kolme tanssijaa Kuopion tanssilukiosta.

Lukion lauluyhtyeet ja bändit esiintyivät kolmesti syksyn mittaan ravintola Memphisissä. Oman il-
tansa sai Alikersantti Rokka ja tuntemattomat sotilaat -bändi 27.8.  ja 24.9. Memphisissä esiintyivät  
lauluyhtyeet Seiska, Fever ja Otot ja tytöt. Samat lauluyhtyeet esiintyivät myös ESS:n avoimien 
ovien päivässä 14.10.2010.

Syyslukukaudella suurimmaksi osaksi Tiirismaan lukion kuorolaisista muodostettu Lahden kuoro 
sijoittui Nelosen Kuorosota -kilpailussa rap-artisti Asteen johdolla hienosti kolmanneksi. Mukana 
oli 12 kamarikuorolaista, ja kilpailuohjelmistoa harjoitti Jukka Sairanen.

Lauluyhtye Seiska esiintyi Lahden Kaupungin itsenäisyysjuhlassa 6.12. 2010 Felix Krohn -salissa.

Citymarketin sponsoroima lukion kuorojen ja orkesterin Joulukonsertti oli Joutjärven kirkossa maa-
nantaina 13.12. 2010.

Tyttökuoro Tiirikka esiintyi  Nastolan kirkossa Joulukonsertissa yhdessä Anastasia Ensemblen ja 
Postiglione -jousikvartetin kanssa 19.12. 2010.

Lukion bändi-ilta oli koululla 18.1.2011. Konsertissa esiintyi useita bändejä.

Kuorosota -ohjelman kuvauksia koululla. 
Kuva: Timo Laitila

Jukka Sairanen ja Aste
Kuva: Johanna Tuokko



Vastakaiku-kuoron pojilla tarjoutui ikimuistoinen mahdollisuus osallistua LAMKin Figaron häät 
-oopperaproduktioon. Mukana oli viisi kuorolaista. Ooppera esitettiin Felix Krohn -salissa neljästi 
14.-18.3. 2011. Vastakaiku esiintyi myös Hollolan kirjaston Syysillan pihasoitossa yhdessä Hollo-
lan Naislaulajien kanssa 29.9.2010 ja Hollolan kirjaston 160-vuotisjuhlassa 29.3.2011.

Tiirismaan lukion opiskelijoista koostuva yhtye the Pythagoras voitti Lahden seudun nuorille järjes-
tetyn  SoundX11 -kilpailun 9.4.2011. Myös Ääni ja Vimma -kilpailun 16.4. voittaneessa Mother 
-yhtyeessä on Tiirismaan lukion entisiä ja nykyisiä opiskelijoita.

Vierailimme Venäjällä  toisen kerran lukuvuoden aikana 12.-16.4.2011. Mukana oli Tiirismaan lu-
kiosta yhteensä 19 laulajaa ja soittajaa, musiikinopettajat Jukka Sairanen ja Anna-Elina Tikkanen, 
apulaisrehtori Ari Mäkinen, tulkki Anneli Törrö, Kannaksen kuvataideopettaja Leena Valtonen ja 
kolme Kannaksen lukion opiskelijaa sekä kolme tanssijaa Kuopion musiikkilukiosta. Opetushalli-
tuksen edustajina olivat Eila Räisä ja Eija Kauppinen. Jegorevskin musiikkipedagogisen kollegen 
kanssa yhteisesti sovitun ohjelmiston esitys oli Jegorevskin kulttuuritalolla 14.4.2011.

Lukuvuoden aikana Tiirismaan lukion kuorot olivat mukana kahdessa suuressa kulttuurihankkeessa, 
Tiirikka Kulttuuritäkyjä Päijät-Hämeestä -hankkeessa ja Kamarikuoro ja Vastakaiku Lahden kult-
tuurilaitosten  yhteisessä  kulttuuripalveluiden  kehittämismuodossa,  Veranta  -hankkeessa.  Niiden 
myötä kuorot esiintyivät useissa eri tilaisuuksissa vieden lauluniloa ja sanomaa vanhainkoteihin ja 
sairaaloihin, niille ihmisille, jotka eivät enää voi konsertteihin saapua.

Lisäksi Kamarikuoro ja Vastakaiku esiintyivät Suomen Kuntourheiluliiton 50-vuotisjuhlassa Sibe-
liustalossa 25.3.2011 ja Kamarikuoro pääsiäisyön messussa Lahden Ristinkirkossa 23.4.2011.

Lauluyhtye Seiska vieraili Oulussa musiikkilukiopäivillä 5.-7.-5. esittäen musiikin lukiodiplomioh-
jelmistoaan kahdessa konsertissa.

Kevätpuolen suuri ponnistus oli koulussamme 9.-13.5. järjestetty kansainvälisyysviikko, jolloin vie-
raanamme oli myös Hampurin arvostetun Johanneum -lukion kuoro johtajanaan Hartwig Willenb-
rock. Johanneumin ja Tiirismaan lukioitten kuorojen yhteiskonsertti A Scurvy Tune oli Ristinkir-
kossa tiistaina 10.5.2011. Samalla viikolla, 12.5. oli myös lukion orkesterin ja solistien konsertti 
Viva La Vida koululla. Lisäksi 13.5. kuorot ja koulumme lauluyhtyeet ja bändit esiintyivät kauppa-
keskus Triossa.

Lukuvuoden 2010-2011 aikana Kamarikuoroa ja Vastakaikua on luotsannut Jukka Sairanen,  tyttö-
kuoro Tiirikkaa, orkesteria ja vuosikertomuksessa mainittuja lauluyhtyeitä Anna-Elina Tikkanen.

Lauluyhtye Seiska



KUVATAIDEKUVATAIDE

Kaksi vuotta sitten aloitettu kuvataiteen tilojen uusiminen jatkui kesällä 2010. Luokkien viereinen 
käytävä jouduttiin tyhjentämään palomääräysten mukaiseksi. Opiskelijat saattoivat nyt siirtyä maa-
laustelineineen käytävän puolelle, mikä edesauttoi työskentelyä varsinaisissa luokkatiloissa. Uutta 
ilmettä ja ennekaikkea käytännöllisyyttä toivat myös uudet kesän aikana asennetut kalusteet. Ilmas-
toinnin uusimista jäimme edelleenkin odottamaan. 

Kolme kuvataidelinjalla opiskellutta abiturienttia, Katri Piri, Minnaleena Jaakkola  ja Tanya Mat-
hews, olivat  kesäkuussa Japanissa kolme viikkoa ystävyyskoulussamme Mukogawassa. He kertoi-
vat syksyn alkajaisiksi kuulumisiaan hyvin onnistuneelta matkaltaan. Vastaavasti kaksi japanilaista 
tyttöä teki vastavierailun kouluumme syyskuussa. Elokuun 26. päivä vierailimme valokuvauksen 
työpajan kanssa Lahden ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin  valokuvauksen osastolla  Kan-
naksenkatu 22:ssa. Opiskelu Muotoiluinstituutissa ei ollut vielä alkanut, joten pääsimme kaikessa 
rauhassa tutustumaan studio- ym. tiloihin sekä lainaamaan valokuvausalan kirjallisuutta ammatti-
korkeakoulun kirjastosta. 

Lokakuun 6. päivänä toteutimme perinteikkään abien kulttuuriretken Tuusulan kautta Helsinkiin. 
Tuusulassa vierailimme säveltäjämestari Jean Sibeliuksen kodissa Ainolassa ja kultakauden taide-
maalari Pekka Halosen ateljeekodissa Halosenniemellä. Helsingissä opiskelijoillamme oli mahdolli-
suus vierailla Ateneumissa, Kiasmassa, Luonnontieteellisessä museossa sekä Desigmuseossa. Uute-
na kohteena tänä syksynä oli Kaapelitehdas Helsingin Ruoholahdessa.

Abit kulttuuriretkeilevätAbit kulttuuriretkeilevät

Tiirismaan lukiossa järjestettiin taas syksyllä kolmasluokkalaisillemme - tuleville abiturien-
teille - perinteinen kulttuuriretki, jonka kohteena tänä vuonna olivat Helsingin museot sekä 
lähistöllä olevat taitelija- alueet, kuten Ainola sekä Halosenniemi. Molemmat paikat, Jean 
Sibeliuksen ja Pekka Halosen kotipaikat, sijaitsevat Tuusulassa, mikä oli kolmasluokka-
laisten ensimmäinen kohde. Lukiomme kolmasluokkalaiset, Helen Hermunen ja Ina Vilja-
nen, kertoivat itse minulle kokemuksia tältä retkeltä; yleissivistävää, mielenkiintoista sekä 
mukavaa.

Kulttuuriretken järjestävät lukiomme omat opettajat, jotka suunnittelevat päivän ohjelman 
ja osallistuvat itse samalla myös retkeen. Tänä syksynä tärkeimpinä kohteina olivat suo-
malaiset taiteilija- alueet, sillä ne edustavat Suomen kultakautta ja nämä mainitut henkilöt 
– Sibelius ja Halonen – ovat tuoneet maatamme myös kansainvälisesti esille. Paikat ovat 
myös muutenkin harvinaisia, joissa ei välttämättä itse tulisi vierailtua, kuten Hermunen ja  
Viljanen nyökkäilevät. Tuusulasta retki jatkui Helsingin museoihin, joista opiskelijat saivat  
valita omakohtaisen suosikin, missä he pääsivät vierailemaan ja muutamassa saivat jopa 
opastetun kierroksen. Myöhemmin iltapäivällä opiskelijoilla oli myös valittavana kohteita, 
kuten Design museo sekä Kaapelitehdas.

Mitä mieltä sitten opiskelijat Hermunen ja Viljanen olivat retkestä? Tämä kuulemma yhdis-
ti opiskelijoita viimeisenä vuonna ja toi lisää yhteishenkeä yleissivistyksen ohella. Vaikka 
päivä olikin hyvin kiireinen, tytöt olivat mielissään siitä, miten paljon pienellä rahasummal-
la he saivat kokea ja nähdä. 

Heli Nupponen



Lokakuun lopulla järjestettiin Heurekassa Suomen Rahapaja Oy:n keväällä 2010 julkistaman "Lap-
set ja luovuus"- mitalikilpailun palkintojenjakokotilaisuus. Tiirismaan lukiosta loppukilpailuun pää-
si neljä opiskelijaa. Kuvataiteen opiskelijamme Katri Piri sai kilpailussa 3. palkinnon. 

Syksyn kohokohdaksi muodostui tietenkin Ruotsin prinsessa Victorian ja prinssi Danielin vierailu 
koulullamme heti syysloman jälkeen 1.11.2010. Kuvataiteen opiskelijat olivat tehneet arvovierail-
lemme suuren tervetulotoivotusteoksen. Prinsessalle ojennettiin lukion lahjana Jaana Virrosen teke-
mä grafiikan vedos "Leijapoika". Vierailusta jäi koko koulun henkilökunnalle lämmin muisto.

Marraskuussa koulussamme pidettiin valtakunnalliset ranskanopettajien päivät ja kuvislaiset osallis-
tuivat päivään kokoamalla valokuvanäyttelyn viime keväiseltä ranskankielen ja kuvataiteen opiske-
lijoiden yhteiseltä  Pariisin matkaltaan.  Ronja Raunion videoteos  "Askeleita  Pariisissa" sai  myös 
"ensi-iltansa".

Kuvataiteen lukiodiplominäyttelyn avajaisia vietettiin Galleria Remrantissa tammikuun 12. päivänä. 
Suosituimmat aiheet tänä vuonna käsittelivät perhettä, häpeän tunnetta sekä matemaattista taidetta. 
Näyttelyssä oli esillä 27 aiheeltaan ja toteutustavaltaan hyvin erilaista työtä. Galleria täyttyi omai-
sista, sukulaisista ja ystävistä. Tunnelma oli korkealla ja diplomitöiden tekijöiden esittelyt sekä yh-
teinen performanssi täydensivät taideannin.

Tänä keväänä kirjoittavat ylioppilaaksi lukiomme viimeiset kuvataiteen erityislinjalle valituksi tul-
leet opiskelijat. Kuvataiteen erityistehtävän päättyminen on yksi merkittävä käännekohta lukiomme 
toiminnassa ja historiassa. Taiteen tekeminen ja taidekasvatus eivät kuitenkaan pääty lukiossamme 
tähän. Tiirismaan lukioon tulee vuosi vuoden jälkeen lukuisia taidemyönteisiä nuoria, jotka jatkavat 
taiteen opiskelua "Tipalan hengen" mukaisesti. 

Hyvää kesää toivottaen,
Helena Kuikka-Tupala

   Kuvataidediplomien tekijöitä töineen. Kuvat: Timo Laitila



Tiirismaan diplomigalleriaTiirismaan diplomigalleria

Tiirismaan lukion abiturientit ovat jälleen tänä vuonna kasanneet kaiken luovan oppinsa 
yhteen ja jokainen suorittanut kuvataidediplomikurssin, jonka avajaiset pidettiin keskiviik-
kona 12.1. taiteilijatarvikekaupassa Remrantissa. Kurssilla oli mukana niin koulumme vii-
meisen kuvataideluokan opiskelijoita, kuin myös muutama yleislinjalainenkin. Tehtäväai-
heita, jotka opetushallitus oli laatinut, olivat tänä vuonna esimerkiksi perhe, häpeä tai ma-
temaattinen malli. 

Jokaisen opiskelijan piti itsenäisesti valita aihe, luonnostella se ja rakentaa työstä oman 
näköisensä. Kurssin arvosanaksi tulee hyväksytty, mutta diplomityöt arvostelee lukiomme 
kuvataideopettaja ja kuvataidediplomikurssia vetävä Helena Kuikka- Tupala sekä toinen, 
ulkoinen arvioitsija, joka on opiskelijoista riippumaton henkilö. Opettaja Helena Kuikka-Tu-
pala kommentoi töiden ilmaisumuotojen monipuolisuutta ja piti hyvänä asiana, ettei tänä 
vuonna materiaaleja oltu rajattu ollenkaan – näin opiskelijat tuottavat itselleen parhaita tu-
loksia, hän ilmaisi mielipiteensä. 

Kuvataidelinjalaiset Katariina Koskinen ja Tuuli Roos tekivät 
molemmat kuvataidediplominsa aiheesta perhe, joka oli hy-
vin suosittu aihe opiskelijoiden keskuudessa. Niin Koskelalle 
kuin Roosillekin tähän kurssiin ryhtyminen oli viimeisinä ku-
vataidelinjalaisina erityinen kokemus, joka antoi viimeiselle 
lukiovuodelle hienon päätöksen. Kuvataidediplomien loppu-
tulos oli monelle opiskelijalle henkilökohtainen omakuva, jo-
hon pystyi heijastamaan heidän arvomaailmaansa sekä tär-
keitä tapahtumia ja henkilöitä. Toinen teki valokuvaamalla ja 
toinen maalaamalla, oli  lopputulos silti  sama; kaikkein tär-
kein asia työssä oli se, että itse taiteilija siihen oli tyytyväi-
nen. 

Miksi sitten diplomityöt esitellään juuri Remrantin galleriassa? Taiteilijatarvikekaupan ny-
kyiset omistajat Lasse ja Piia Järvinen ovat ilomielin mukana nuorten toiminnassa ja aut-
tamassa heitä esittelemään kuvataidetöitään liikkeessään. Remrantissa on pidetty lukiom-
me diplomigalleriaa jo monena vuotena, jonka myötä liike on muodostunut kantapaikaksi. 
”Varsin taidokkaita ja mielenkiintoisia, erilaisia näkemyksiä kaikilla”, kehui Piia Järvinen 
kuvataidediplomien lopputuloksia.

Tiirismaan lukion kuvataidediplomien näyttely järjestettiin taitelijatarvikeliike Remrantissa  
13.- 31.1.2011

Heli Nupponen

Katariina  Koskinen  esitte-
lee diplomityötään.
Kuva: Timo Laitila



TEKSTIILITYÖTEKSTIILITYÖ

Käsityön lukiodiplomit näyttelyssä Sibeliustalossa

Keväällä 2010 valmistuneet käsityön lukiodiplomit saivat arvoisensa näyttelypaikan Sibeliustalon 
parvekkeelta lokakuussa. Näyttely oli osa Tekstiiliopettajaliiton syyspäivien ohjelmaa, joten diplo-
mit saivat arvovaltaista katsojakuntaa. Osastolla päivystivät Ida Isotalo, Jonna Jaanila ja Susann 
Nurmi.

Ida Isotalon käsityön lukiodiplomityö aiheesta "Jäljet pelottavat" sai Tekstiiliopettajaliiton myöntä-
män stipendin syksyllä 2010. Tekstiiliopettajaliitto jakaa vuosittain stipendejä ansiokkaille käsityön 
lukiodiplomeille. 

Ensimmäistä kertaa Tiirismaan lukion käsityökurssina toteutui  ”Penkkarifantasiaa”.  Kurssin opet-
tajana toimi koulumme entinen oppilas Hanna Kaitila ja hänen ohjauksessaan valmistettiin fantasia-
asuja penkinpainajaisiin. Teemana oli  Sankareita ja Pahiksia”, hahmoja noidista kalapuikkoihin.
Tekstiilin vaatetuskurssin teemana oli " Vaatteet on mun aatteet ". Kurssin tavoitteena oli valmistaa 
oppimateriaalia  valtakunnallisen  tekstiiliverkkokurssin  pohjaksi.  Opiskelijat  pohtivat  lempivaate-
analyysissä vaatteen välittämää viestiä ja alakulttuuritutkielmassa perehtyivät vaatetuksen kulttuuri-
seen merkitykseen ja tekstiilimateriaaleihin.  Opiskelijamme Minnaleena  Jaakkola  on kuvittajana 
OPH:n tilaamassa kurssiaineistossa. 

Viimeisiä kuvataidelukion tekstiililinjan päättötodistuksia kirjoittaessani mietin näitä 12 vuotta, jon-
ka olen saanut opettaa näitä lahjakkaita nuoria. Olen ollut onnekas saadessani olla mukana kaikissa 
upeissa projekteissa niin koulun tasolla kuin valtakunnallisesti kuin kansainvälisesti. Haikein mielin 
lähetän nämä viimeiset Tipalan tekstiililarit maailmalle. Älkää unohtako Tiirismaalta saamianne tie-
toja , taitoja, tuntoja ja tekniikoita.

Minna Lindqvist

Kuva: Minna Lindqvist



ENGLANTIENGLANTI

Poetry Machine 2011Poetry Machine 2011

I believe I can speak for all of us, when I say that we were somewhat apprehensive as we 
left our first English class for course five. We had been informed, that as a part of our  
course, we were to create and perform the annual poetry machine. "What exactly is a 
poetry machine?" one might ask. With the help of director Lasse Kantola and our English 
teacher Kirsti Teräväinen we learned one English poem by heart, learned some tips and 
tricks on how to recite the poem and finally chose a character which we wanted to per-
form. The idea of the poetry machine is that when a passer-by wants to hear a poem, he 
or she drops a coin into a jar in front of a character and thus activates the machine. The 
money we raised went towards repairing an orphanage in Sri Lanka.

On the day of the performance we made our way to Karinranta in our various outfits as  
part of the church day happenings. Sitting quietly beneath a birch tree, watching people 
stare at us curiously, I couldn't help but wonder how our project would turn out. After the 
initial shock of having to actually look a stranger in the eye and present a poem to them,  
in English nonetheless, it got easier and with each performance it became more fun. At 
the end of the day, if there is one thing the poetry machine tought me, it is that that with  
the right attitude and good advice even the shyest Finn can learn to enjoy performing- 
even in English!

Sophie Zimmermann

Kuva: Olli Suominen



RUOTSIRUOTSI

Ruotsin opetuksen kannalta vuoden kohokohta oli tietenkin Ruotsin kruununprinsessa Victorian ja 
prinssi Danielin vierailu koulullamme 1.11.2010. He tapasivat yhden ryhmän lähinnä A-ruotsin abe-
ja. Jännitys  oli käsinkosketeltavaa,  kun aikataulu hieman venyi  ja odottelimme vieraita luokassa 
noin 50 minuuttia. Kun koulumme entisistä oppilaista koostuva lauluyhtye Enchant sitten saatteli 
vieraat laulaen luokkaan, jännitys suli nopeasti kruununprinsessan huikatessa iloisesti "Hej!". Kuu-
luisa kokki Mikael Björklund johdatti ryhmän smoothien tekemisen saloihin ja jakoi oppilaat jouk-
kueisiin, joiden johtajiksi kruununprinsessa Victoria ja prinssi Daniel suostuivat. Niinpä opiskelijat 
pääsivät tekemään itse smoothieta kuninkaallisella opastuksella! Vaikka vierailu oli lyhyt,  jää se 
varmasti opiskelijoiden - ja opettajan - mieleen ainutkertaisena tapahtumana elämässä.

Kokki Mikael Björklund oli koulullamme prinsessavierailun lisäksi kaksi päivää ja teki smoothieta 
myös monen muun ryhmän kanssa - på svenska förstås!

A-ruotsin toisen vuosikurssin opiskelijoille tarjoitui tänä vuonna mahdollisuus tutustua ruotsinkieli-
seen  koulu-  ja  perhe-elämään  nyt  ensimmäistä  kertaa  järjestetyssä  Kokkola-vaihdossa.  Olimme 
tammikuussa Karleby svenska gymnasiumin vieraana Kokkolassa viikon, jolloin opiskelijat kävivät 
koulua ja asuivat koulun ruotsinkielisten opiskelijoiden luona. Vastavierailun Lahteen kokkolalaiset 
tekivät toukokuussa, jolloin he puolestaan saivat käydä koulua viikon suomeksi. Kokemukset olivat 
varsin positiivisia, joten vaihtoa on tarkoitus jatkaa taas uusien opiskelijoiden kanssa ensi lukuvuon-
na.

Kuninkaallinen vierailu. Kuva: Timo Laitila



Vaihto KokkolaanVaihto Kokkolaan

Lähdimme A- ruotsin ryhmämme kanssa 23. tammikuuta aamuyhdeksän pintaan junalla 
kohti  Kokkolaa. Matkasimme tänne suomenruotsin kieliseen kaupunkiin ainakin viitisen 
tuntia,  vaihdellen  junia  muutamaan otteeseen  mutta  lopulta  päätyen  perille.  Vastassa 
meitä odottivat pitkää suomea lukevat vaihdokkimme, jotka välittömästi käänsivät tutun äi-
dinkielemme ruotsiksi: ”Hej, vällkommen till Karleby!”

Matkalle lähti mukaamme ruotsinopettajamme Pauliina Mantsinen sekä suurin osa toisel-
la luokalla olevista pitkän ruotsin lukijoista. Meitä oli matkalla pieni, mutta tiivis ryhmä; yh-
teensä  kymmenen  nuorta.  Olimme Kokkolassa  vierailulla  sunnuntaista  perjantaihin  ja 
koimme uusia puolia toisesta virallisesta kielestämme. Olimme vaihto-oppilaidemme lu-
kiotunneilla mukana muutaman päivän ja koimme, millaista on opiskella ruotsiksi ja miten 
opetus eroaa lahtelaiseen lukio-opetukseen. Opettajat olivat mukavia sekä oppimisympä-
ristö Karleby Svenska Gymnasiumissa oli  rento. Keskiviikon ja torstain vietimme poik-
keuksellisesti kulttuuripäivien seurassa, joten kouluopetus jäi näiltä päiviltä väliin. Kierte-
limme vaihto-oppilaidemme mukana erilaisia pisteitä, joita olivat esimerkiksi kansainväli-
nen keittiö sekä valokuvaus. Nautimme myös hyvästä ruuasta sekä ulkoilmasta vierailum-
me aikana.

Perheeni, jonne majoituin, oli puoliksi suomea ja puoliksi ruotsia puhuva: perheen äiti pu-
hui lastensa kanssa ruotsia, mutta isä käytti  taas suomea puhekielenään, joten kielen-
käyttö oli monipuolista pitkin viikkoa. Vaikka olenkin lukenut ruotsia kolmannelta luokalta 
saakka ja hallitsen kieliopit ja sanojen taivutukset suhteellisen hyvin, oli puhumisen har-
joittaminen minulle  aluksi  järkytys.  Änkytin,  sekoitin  sanoja suomeksi  ja unohtelin hel-
poimmatkin  sanat,  kun  yritin  saada  keskustelua  aikaiseksi  perheeni  kanssa.  Onneksi 
vaihtotyttöni, Freya, osasi suomea todella hyvin ja auttoi minua muistamaan sanoja ja kie-
lioppia  ensimmäisinä  päivinä.  Ruotsin  kielen  puhumiseenkin  tottui,  sillä  parin  päivän 
päästä juttelu sujui jo mallikkaasti eikä sanojen muistaminen ollut ollenkaan yhtä vaikeaa, 
kuin alussa. Totta kai minulle kävi yhä kömmähdyksiä kielimuurin suhteen, kuten laitoin li -
kaiset astiani puhtaiden sekaan tiskikoneeseen, mutta onneksi perheeni suhtautui tähän 
vain lämpimästi naureskellen.

Kuva: Heli Nupponen



Vaikka minua pelotti paljon lähteä ruotsinkieliseen perheeseen asumaan, olen onnellinen 
että lähdin. Hyödyin matkasta todella paljon, sillä opin kieltä valtavasti lisää sekä puhetai -
toni kehittyi huimasti. Samalla myös tapasin uusia, valloittavia persoonia ja sain paljon ka-
vereita vaihto-oppilaspiiristämme. Suosittelen tällaista vaihtoa lämpimällä ja varsinkin A- 
ruotsin lukijoille! Kannattaa ottaa riskejä ja lähteä uuteen kokemukseen mukaan, vaikka 
kielen puhetaito hapartelisikin.

Heli Nupponen

Koulumme abiturientti Mari Parviainen osallistui valtakunnalliseen ruotsin kirjoituskilpailuun ja sai 
toisen palkinnon, tuhannen euron matkalahjakortin Tukholmaan. Saa nähdä, ehkäpä hän pääsee ta-
paamaan kruununprinsessaa jo toistamiseen... 

Talvella bussilastillinen opiskelijoita matkasi Helsinkiin Svenska teaterniin katsomaan Pippi-näytel-
mää, mutta valitettavasti esitys jouduttiin keskeyttämään näyttelijän loukkaantumisen vuoksi. Ke-
väällä oli A-ruotsin kulttuurikurssin opiskelijoilla parempi tuuri, kun menimme katsomaan Svens-
kanin musikaalia Cabaret. Musikaali oli, kuten aina Svenskanissa, aivan loistava, mutta mieleenpai-
nuvinta saattoi silti  olla keskustelu muutaman näyttelijän kanssa esityksen jälkeen. Toukokuussa 
käytiin isolla porukalla myös elokuvissa katsomassa palkittu Sovinto-elokuva Kino Iiriksessä. Op-
pitunneilla meillä kävi vieraana sekä ruotsalainen journalisti Martin Appel että breakdancen maail-
manmestari Dennis "ätä" Nylund, jotka saimme Svenska.nu-projektin kautta.

Keskustelukursseilla oli mukavasti osallistujia ja kävimme mm. vierailulla Svenska skolanissa, jos-
sa opiskelijamme saivat seurata oppituntia sekä keskustella ruotsiksi oppilaiden kanssa.

Pauliina Mantsinen

OPINTO-OHJAUSOPINTO-OHJAUS

Tutustumista Helsingin yliopistoonTutustumista Helsingin yliopistoon

Ryhmä Tiirismaan lukion opiskelijoita vieraili torstaina 14.4 Helsingin yliopistossa tutustu-
massa yliopiston opiskelutarjontaan ja -elämään. Mukana koulustamme oli niin ensimmäi-
sen kuin toisen vuosiluokan opiskelijoita sekä opinto-ohjaaja Nina Salmi. Opiskelijoiden 
tutustuminen keskittyi pääkaupungin keskustan kampukseen, joka on yksi neljästä Helsin-
gin yliopiston kampuksista. 

Tutustumista koululla ohjasivat kaksi  helsinkiläistä yliopiston opiskelijaa, toinen oikeustie-
teellisen ja toinen lääketieteellisen opiskelija. Heidän puolitoistatuntinen PowerPoint- esi-
tyksensä kytkeytyi yliopiston esittelyn ja opiskelujen informoinnin ympärille. Nuoret yliopis-
tolaiset kertoivat omia kokemuksiaan ensimmäisen vuoden opiskelijoina, tutustuttivat ylei-
sölle opiskelualoja ja -mahdollisuuksia sekä antoivat monipuolista katsausta, millaista on 
olla juuri Helsingin yliopiston opiskelija. Yleisö sai myös kuulla molempien opiskelijoiden 
omista aloista ja miten he olivat tähän osa-alueeseen päätyneet. Toiselle lääketiede oli  
vain ollut yksinkertaisesti mainio vaihtoehto hyvän fysiikan ja kemian taitojen johdosta, 
kun toiselle taas oikeustieteellisen lakiopit olivat vetäneet häntä puoleensa. Esityksen lo-
puksi yleisössä olleet lukiolaiset saivat mahdollisuuden omiin kysymyksiin – joihin tuli re-
hellinen, opiskelijan näkökulmaa edustava vastaus.

Heli Nupponen



KANSAINVÄLISYYSTOIMINTAKANSAINVÄLISYYSTOIMINTA

Tiirismaan lukion kansainvälinen toiminta on vilkastunut entisestään: nyt jo lähes kolmannes kou-
lun opiskelijoista osallistuu erilaisiin kansainvälisiin projekteihin ja vaihtoihin.

Koulumme koko kv-toiminnan perusta on soveltavat kansainvälisyyskurssit, jotka yleensä jakautu-
vat kaikkien kolmen lukiovuoden ajalle. Kurssien päämääränä on antaa opiskelijoille mahdollisuus 
tutustua vieraaseen kulttuuriin ja sen kautta ymmärtää omaakin kulttuuria paremmin. Joka toinen 
vuosi yhteistyökouluna on pohjoismainen koulu ja joka toisena keskieurooppalainen koulu. Kaik-
kien 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 oli  pitkäaikainen norjalainen yhteistyökoulu Fagerlia Videregående skole 
Lahden ystävyyskaupungissa Ålesundissa. Ryhmässä oli 27 opiskelijaa ja vetäjinä toimivat Pauliina 
Järvelä ja Terttu Simonen. Ryhmä suoritti tänä lukuvuonna tiivistetyssä tahdissa sekä KV1-kurssin, 
jonka aikana tutustuttiin Norjaan, sekä KV2-kurssiin, jonka aikana tehtiin opiskelijavaihdot molem-
piin suuntiin. Norjalaisten ryhmä (28 opiskelijaa ja kaksi opettajaa) olivat vieraina koulussamme 7.-
13.3.2011 ja meidän opiskelijamme matkasivat norjalaisten vieraiksi 28.4.-6.5.2011. Ryhmä tutus-
tui paluumatkalla myös Osloon ja perillä Ålesundissa opiskelijat jatkoivat Lahdessa aloitettuja pro-
jekteja, jotka käsittelivät ympäristökysymyksiä. (Ks. yksityiskohtainen raportti liitteessä 1)

Ryhmätyöskentelyä norjalaisten vierailulla Lahteen. Kuva: Timo Laitila



Vierailulla NorjassaVierailulla Norjassa

Vietimme 28.4-6.5. Norjassa koulun kansainvälisyysprojektin puitteissa. Porukassamme 
oli 27 oppilasta ja kaksi opettajaa. Matkamme starttasi torstaiaamuna ja kotiin saavuimme 
reilun viikon kuluttua perjantai-iltana. Pääkohteenamme oli Ålesund, jossa vietimme suu-
rimman osan reissusta ystävyyskoulussamme. Matkaan mahtui paljon ihmeteltävää, mut-
ta ensimmäiset pari päivää meni vuoria tuijotellessa. Kukaan ei tuntunut saavan silmiään 
irti noista lumihuippuisista ihmeistä, jotka ovat Suomen pikku nyppylöihin verrattuna valta-
via. 

Kävimme Geirangerissa katsomassa vuonoja sekä Runden lintusaarella. Lintuja ei tosin 
näkynyt paljoakaan, ne olivat harmiksemme juuri siihen kellonaikaan merellä. Vierailimme 
myös Jugendstil-museossa ja ihailimme maisemia Aksla-vuoren huipulta. Kaksi viimeistä 
päivää kului Oslossa museoita kierrellen ja shoppaillen. Oslo on todella hieno kaupunki 
puistoineen ja kauniine rakennuksineen. 

Paikalliseen ruokakulttuuriin emme juuri päässyt tutustumaan, sillä ruokailut varsinkin Os-
lossa olivat pääasiassa mäkkäri/pizza-linjaa rajallisen budjetin vuoksi (Norjassa syöminen 
ulkona on aikas kallista..). Suurimmat erot löytyivät kouluruokailusta: Norjassa ei ole läm-
mintä kouluruokaa, johon me suomalaiset olemme tottuneet. Leipää reppuun vaan ja kou-
lun kanttiinista voi ostaa jotakin pientä. Vaaleaa leipää tuli syötyä enemmän kuin tarpeek-
si, ja vaikka norjalaisten mukaan he ovat tunnettuja tummasta leivästä, heidän tumma lei -
pänsä oli lähinnä moniviljaa. Kyllä tuli ruisleipää ikävä.

Reissu oli  väsymyksestä huolimatta tosi kiva, kokemuksia kertyi  paljon ja kuvia sitäkin 
enemmän!

Tanja Juntunen 1E

Tanssiharjoittelua Norjassa



KANSAINVÄLISYYSRYHMÄ 2
KV2:n yhteistyökouluna on Montessori  College  Nijmegen Hollannissa.  Ryhmässä  oli  22 toisen 
vuosikurssin opiskelijaa ja sitä vetivät Pauliina Järvelä ja Satu Juuti.   Hollantilaisluokan vierailu 
Lahteen  jouduttiin  siirtämään  viime  keväästä  syksyyn  tuhkapilven  aiheuttamien  lentorajoitusten 
vuoksi. Opiskelijoiden ja opettajien valmistelema ohjelma pystyttiin kuitenkin viemään läpi saman-
kaltaisena. Kurssin teemana oli suomalainen metsä, ja sitä käsiteltiin hollantilaisten vierailun yhtey-
dessä syyskuussa (2.-9.9.2010). KV2-ryhmä teki saman syksyn aikana myös vastavierailun Hollan-
tiin (1.-8.10.2010), jolloin teemana oli vesi.

KANSAINVÄLISYYSRYHMÄ 3
KV3-ryhmä aloitti jo edellisen lukuvuoden kevätlukukaudella, aiheenaan Baltian maat. Opiskelijat 
valmistautuivat syksyn lyhyeen Tallinnan koulu- ja kulttuurivierailuun tekemällä esitelmiä Viron 
kulttuurista  ja  historiasta.  Matka  Tallinnaan  Gustav  Adolf  Gümnaasiumin  vieraaksi  tehtiin  7.-
8.10.2010. Ryhmää vetivät Heikki Leskinen ja Mikko Sani. 

KV2-ryhmäläisiä ja hollantilaisia isäntiä

Tutustumassa veteen



MUU KANSAINVÄLISYYSTOIMINTA

Viikolla 19 koulussamme vietettiin peruskoulun kanssa yhteistä kansainvälisyysviikkoa, jolloin vie-
raanamme oli myös Hampurin Johanneum-lukion kuoro. Koulussa järjestettiin näyttely, jonka opis-
kelijat ja opettajat olivat koonneet aulaan. Eri ryhmät esittelivät vaihtoprojektejaan ja vaihto-oppi-
laat kertoivat kokemuksistaan.

Moskova, Pushkin Instituutti
Jo kolmantena vuonna peräkkäin koulustamme on lähtenyt edustajia Moskovan Pushkin Instituut-
tiin opiskelemaan venäjää kahdeksi viikoksi. He opiskelivat venäjän kieltä yliopiston opettajien joh-
dolla. Meiltä koulutukseen osallistuivat Hanna Meriläinen ja Janne Närhi. Projekti on Opetushalli-
tuksen ja Venäjän verkon kustantama.

Japani 
Koulumme sai taas alkusyksystä vieraakseen kaksi tyttöä japanilaisesta Mukogawan tyttökoulusta. 
Meiltä lähtee kesäkuun alussa kaksi tyttöä, Eveliina Häkkinen ja Rita Lumerto, vaihtoon Mukoga-
wan kouluun kolmeksi viikoksi.

Rooma
Lukion  latinan  ja  historian  opiskelijat  tekivät  järjestyksessään  toisen  opintomatkan  Roomaan 
10.10.-17.10. Viikkomme alkoi tutustumisella antiikintutkimukseen ja Suomen Rooman-insituutin 
toimintaan Simo Örmän johdolla Villa Lantessa. Tämän innoittamana kahden opettajan ja 16 opis-
kelijan valiojoukko tutustui työntäyteisen viikon aikana useimpiin antiikin kohteisiin Rooman kes-
kustassa, mutta tutuiksi tulivat myös satamakaupunki Ostia sekä Villa Hadriana Tivolissa. Muis-
toiksi jäivät monet kokemukset, avartunut mieli ja väsyneet jalat.

Matkalaisia Roomassa. Kuva: Katariina Ihalainen



Tiirismaan lukion latinan ja historian opiskelijoiden opintomatkaTiirismaan lukion latinan ja historian opiskelijoiden opintomatka  
RoomassaRoomassa

Ryhmä latinan ja historian opiskelijoita, joka muodostui pääosin abiturienteista, lähti loka-
kuun kylmyyttä  pakoon Rooman kaupunkiin 10. -17.10.2010 opettajien Ari  Mäkisen ja 
Heikki Leskisen johdolla.  Tarkoituksena oli tutustua antiikin historiaan ja arkkitehtuurin 
raunioihin lähemmin kuin mitä koulussa olimme käyneet läpi kirjojen kautta. Sää suosi 
matkailijoita vasta loppuviikosta, kun Rooma toivotti ryhmän tervetulleeksi sateella ja kyl-
mällä  tuulella.  Opiskelijat  majoittuivat  Hotel  Trastevereen,  joka  oli  suhteellisen  lähellä 
kaikkia tärkeimpiä vierailukohteita, kuten Vatikaanin museota ja Colosseumia. Vierailim-

me myös Rooman ulkopuolella Tivo-
lin  kaupungissa,  jossa  seikkailimme 
Trajanuksen huvilan raunioissa, sekä 
Ostiassa  tutkimme  vanhan  satama-
kaupungin  jäänteitä.  Päivät  koostui-
vat  pääosin  aamiaisen  jälkeisellä 
kauppareissulla,  kävelemisellä  –  tai 
pidemmällä matkalla ratikan kyydissä 
– kohteeseen, itse kohteessa kävele-
misellä, iloisella lounastauolla, käve-
lyllä  toiseen  ja  kolmanteen  kohtee-
seen, sekä lopulta kävelyllä  tai  rati-
kalla  matkaten  takaisin  hotellille. 

Matkantekoa ja vaeltamista kuitenkin innostivat opettajien lyhyet ja vähän pidemmätkin 
selonteot kohteen historiallisella merkittävyydellä. Iltaisin jos aikaa jäi, lähdimme syömään 
hotellin lähellä oleviin pieniin ravintoloihin - saimme siis samalla tutustua ruokakulttuuriin 
historian ohella! Museot ja rauniot tulivat helposti tutuiksi ryhmällemme, eikä onneksem-
me kadotettu yhtäkään opiskelijaa matkan varrelle. 

Vaikka viikon matka olikin uuvuttava pitkien kävelyreissujen takia, opiskelijat ja opettajat 
selvisivät siitä kunnialla hyvillä kävelykengillä ja urheudella kuten roomalaiset aikoinaan. 
Useimmille opiskelijoille jäi kuitenkin ikävä Rooman lämpöä ja itse ryhmässä syntynyttä  
läheisyyttä, mikä korjattiin reissun jälkeisellä muisteluillalla valokuvia katsellen. Tältä reis-
sulta mieleen jäivät ehkä parhaiten kulkukissat – mitä tahansa söitkin, viereesi puskee 
kissanpoika.

Katariina Ihalainen 3B

Vanhaa ja uutta kulttuuria. Kuva: Katariina Ihalainen

Katariina Ihalainen Rooman maisemissa



TUTORTOIMINTA 2010 - 2011TUTORTOIMINTA 2010 - 2011

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 2010-2011 kaikkiaan neljätoista. 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.  Kolmantena  koulupäivänä  järjestettiin  tutustumisiltapäivä 
Pikku-Veskun rannassa. Opinto-ohjaajan ja tutorin tuntien jälkeen tutustuminen uusiin opiskeluka-
vereihin tapahtui leikkien, kilpailujen, pelien ja vapaan seurustelun merkeissä. Kaupungin opiskeli-
jahuoltohanke järjesti Lahden ulkopuolelta opiskelemaan muuttaneille lukioiden ykkösille yhteisesti 
neljä perehdyttämisiltapäivää.  Koordinaattorina toimi Maija Liisa Leppänen. Tiirismaan lukiossa 
uudet opiskelija tutustuivat toisiinsa kokkikurssin merkeissä. Marraskuussa tutorit järjestivät vielä 
uusille tulokkaille peli-illan. Tutorit ovat kokoontuneet tutorohjaajansa kanssa yhteisiin palavereihin 
ja pitäneet päiväkirjaa toiminnastaan.

TUTORTODISTUKSEN SAIVAT:

IIA Annu Färlin, Tiitta Loipponen, Laura Lecklin, Sanna Simola
IIB Katariina Polvi, Roosa Lindholm
IIC Laura Ladva, Jenni Louko, Lotta Salonen, Jonna Ahokas, Saana Kokki, Aino-Elina Semeri 
IIE Anna Ukkonen, Hilpi Holopainen

UUSIEN TUTOREIDEN KOULUTUS, KEVÄT 2011

Alueellinen koulutusyhteistyöryhmä  järjesti  tutoropiskelijakoulutuksen. Kouluttajana oli Jarno Rä-
sänen ja Mari Kanervaniemi. Aiheet olivat ryhmän ohjaaminen ja opastaminen ja siihen valmistau-
tuminen, 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 2011 aikana tu-
toropiskelijat kokoontuivat yhteen draamapedagogi Lasse Kantolan kanssa. Tavoitteena oli tutustua 
omiin ilmaisullisiin valmiuksiin, mielikuviin, rentoutumiseen, improvisaatioon, leikkiin ja yhdessä 
toimimiseen sekä ohjaajuuteen. Koulutuksen pääpainoksi muodostuivat esiintymisjännitys ja oheis-
viestintä. Koulutukseen osallistui kolmetoista tutoropiskelijaa.

Inge-Maarit Rautiainen, tutorohjaaja

Riemukasta menoa ykkösten tutustumisiltapäivänä



OPPILASKUNNAN HALLITUS OPPILASKUNNAN HALLITUS 

Hallitus syksyllä 2010:

Rita Rasheed, puheenjohtaja
Tuulia Valaja, varapuheenjohtaja, automaattivastaava
Mira Rantatupa, sihteeri
Peter Forsman, rahastonhoitaja
Anni Sepponen, tiedotusvastaava
Aapo Pitkäsalo, kaappivastaava
Roni Tuomivirta, atk-vastaava

Hallitus keväällä 2011 (nykyinen hallitus):
Anni Sepponen, puheenjohtaja
Jenni Louko, varapuheenjohtaja
Matilda Niemi, sihteeri
Lotta Salonen, rahastonhoitaja
Robert Niemistö, automaattivastaava
Ruska Paronen, tiedotusvastaava
Martti Huomo, kaappivastaava

Kesällä 2010 hallitus siivosi kaapit, jotta ne saatiin heti ensimmäiseksi jaettua opiskelijoille luku-
vuoden alussa. Otimme myös vastaan uudet ykköset esittäytymällä ja kertomalla hallituksen toimin-
nasta, jotta kaikki voisivat tietää ketkä hallitukseen kuuluvat. Vanha hallitus järjesti myös kouluku-
vauksen Seppälän koulukuvien kanssa. Viimeisinä hetkinään vanha hallitus järjesti myös bändikat-
selmuksen, jossa esiintyi erityisesti abien bändejä. 

Orkesteri Illan Huuma bändikatselmuksessa. Kuva: Timo Laitila



Vanha hallitus paransi myös oppilaskunnan tilan viihtyvyyttä ostamalla uuden tietokoneen, tulosti-
men, nettitikun sekä kaiuttimet. Aulaan myös saatiin uusi kahviautomaatti, joissa on entistä halvem-
mat  hinnat  ja  laajemmat  tuotevalikoimat.  Kuntosali  saatiin  myös  oppilaskäyttöön.  Hallitus  teki 
myös hyväntekeväisyyttä: lahjoitimme Nepalin lapsille vessan sekä ruokaa sairaalaan!

Tammikuussa järjestettiin yleiskokous ja vaalit, jossa valittiin uusi hallitus. Uusi hallitus halusi in-
nokkaana päästä kaikesta mahdollisesta selville, joten laitoimme heti töpinäksi. Lukiolaisten Liitto 
järjesti meille päivän koulutuksen, josta saimme paljon uutta tietoa sekä ideoita. Suomalainen kirja-
kauppa järjesti myös infotilaisuuden, jossa vierailimme.  Kävimme myös Lahden Yhteiskoululla, 
jossa oli Päijät-Hämeen lukioiden oppilaskuntien hallitusten verkostopalaveri. Siellä saimme kuulla 
muiden lukioiden hallitusten toiminnasta, ja aloimme suunnitella, jos olisi mahdollista pitää joskus 
yhteinen lukiopäivä. Toteutimme keväällä listan kärkihankkeista, jotka toimitimme eteenpäin nuori-
sovaltuustolle, joka taas vei ehdotukset eteenpäin Lahden Kaupunginvaltuustolle.

Uusi  hallitus  osti  toimistotarvikkeita 
hallituksen käyttöön, jotta tiedotuksesta 
ja arkistoinnista tulee helpompaa. Han-
kimme  myös  tyttöjen  vessaan  toisen 
kokovartalopeilin,  jota  oli  kovasti  toi-
vottu.  Pääsiäisenä  järjestimme  muna-
jahdin, joka toi pienen piristyksen kou-
lupäivän  keskelle,  kun  ihmiset  saivat 
Kinder-munia, jos viitsivät etsiä pieniä 
pahvisia  munia  koulun  käytäviltä. 
Otimme myös hallituksen jäsenistä yk-
sittäiskuvat sekä ryhmäkuvan, jotta hal-
litus  saadaan  opiskelijoille  näkyväm-
mäksi  ja  tunnetummaksi.  Kevään pro-
jektina onkin vielä saada kuvat seinälle.

Hallituksen viimeiset urakat ovatkin joka vuosi legendaarisen pihakonsertin järjestäminen, jossa on 
tänä vuonna mukana myös lauluyhtyeitä, sekä kaappien avainten kerääminen. Kun oppilaat ilahtu-
vat saadessaan kaappien panttirahan takaisin,  on heidät myös hyvä päästää saman onnentunteen 
kanssa ansaitulle kesälomalle.

Anni Sepponen, oppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja

Kinder-munia jaossa pääsiäisenä Kuva: Timo Laitila

Oppilaskunnan hallitus 2011. Kuva: Timo Laitila



TIIRISMAAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS RYTIIRISMAAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS RY

Puurolauluillasta PipariBaarin kautta Vanhojentansseihin ja Vappuriehaan

Tipalan vanhempainyhdistys toimii Tiirismaan alakoulun, yläkoulun ja lukion oppilaitten iloksi ja 
hyväksi kodin ja koulun yhteistyöelimenä. Vanhempainyhdistyksen lisäksi koulussamme on aktiivi-
set englanninkielisten ja musiikkiluokkien tukiryhmät.

Perinteisesti vanhempainyhdistyksen pannut ovat olleet kuumana koulun vanhempainiltoina ja eri-
laisissa koulun tapahtumissa, kuten Pulinapaja-projektin järjestämässä Riittakerttu Kaltiala-Heinon 
"Elämä teini-ikäisen vanhempana" -luentoillassa. Uusiakin tuulia toimintaan pyrimme löytämään 
aktiivisesti.

Tänä toimintavuonna syyskauden ratoksi järjestimme ensimmäisen kerran Tipalan Puurolauluillan 
koulun ruokalassa. Laulattajaksi oli lupautunut oppilaan äiti, Kristiina Lanki ja säestyksestä huoleh-
ti hienosti äänentoistokerholaisten bändi. Vähäisestä yleisölaulajien määrästä huolimatta puuro 
maittoi, musiikki soi ja laulut raikuivat. Puurolauluillan todettiin olevan uudelleen toteuttamisen ar-
voinen, kunhan kaikessa toiminnassa aina tärkeä markkinointi aloitetaan ajoissa.

Jo toistamiseen avattu PipariBaari onnistui yllättämään oppilaat syyslukukauden päätteeksi tarjoa-
malla ilmaisen piparin ja glögin kaikille oppilaille viimeisenä päivänä ennen joululomaa. Kerrankin 
vastikkeeton tarjoilu toi jouluiloa monien kasvoille.

Kevätlukukauden yksi kohokohta on lukion toisluokkalaisten Vanhojentanssien juhlapuffetin toteu-
tus. Oppilaat olivat tänäkin vuonna pukeutuneet todella upeasti ja käyttäytyivät sen mukaisesti ar-
vokkaasti ja esimerkillisesti. Miten ihanaa heitä olikaan jälleen seurata parketilla ja tanssiaispuffetin 
äärellä!

Vastapainona tanssiaisten juhlavuudelle järjestimme vii-
meisenä koulupäivänä ennen vappua oppilaille ja henki-
lökunnalle perinteisen Vappuriehan aamusta iltapäivään. 
Ohjelmaan kuuluivat totuttuun tapaan ruletinpyöritystä 
ja vappumielinen Simasuut-Puffetti. Koska muutamana 
vuonna on samana päivänä tarjottu munkkeja myös kou-
luruokailussa, päätimme nyt poiketa rutiinista myymällä 
siman painikkeeksi mokkapaloja. Saimme myytäväksi 
monta pellillistä herkullisia mokkapaloja, joista lämpi-
mät kiitokset koteihin. Tietenkin siinä sitten kävi niin, 
että munkin ystävät jäivät ilman herkkuaan, sillä yllät-
täin kouluruokailun järjestäjä ei tänä vuonna tarjonnut-
kaan munkkeja!

Jotta vanhempainyhdistyksen järjestämiä tapahtumia 
saadaan toteutetuksi pitkin lukuvuotta, kokoontuu yhdis-
tyksen hallitus säännöllisin väliajoin 6 – 8 kertaa luku-
vuodessa. Tällä kaudella pyrimme lisäämään yhteistyötä 
myös muiden koulun toimijoiden kanssa, mm. oppilas-
kunnan edustajat opettajineen vierailivat kokouksessam-
me kertomassa toiminnastaan. Iloksemme havaitsimme 
puolin ja toisin yhteiseksi tavoitteeksi Tipalan oppilait-
ten hyväksi toimimisen ja eri suunnilta samaan hiileen 
puhaltamisen, Tipalan hyvän hengen ylläpidon.

Vappuriehan välineistöä. 
Kuva: Johanna Tuokko



Tiirismaan vanhempainyhdistyksen työllä on toki taloudellinenkin tavoite. Keräämme varoja Tipa-
lan oppilaitten leirikoulu-, opintomatka- ja erilaisten opiskeluprojektien avustuksiin. Keväisin ha-
luamme muistaa oppilaita myöntämällä kannustusstipendin luokittain oppilaalle, joka lukuvuoden 
aikana on osoittanut ahkeruutta ja myönteistä asennetta koulunkäyntiin. Myös kaikki koulunsa päät-
tävät yläkoulun ja lukion oppilaat saavat yhdistykseltä ruusutervehdyksen keväisin ja syksyisin. 

Yhdistykselle kertyneiden vapaaehtoisten jäsenmaksujen lukumäärä valitettavasti pienenee vuosi 
vuodelta. Yhdistyssääntöjen päivittämisen ohella jäsenmaksukäytäntö on yksi seuraavan vuosiko-
kouksen käsiteltävänä oleva kysymys. Tiedon kulku vanhempainyhdistykseltä koteihin odottaa 
myös kehittämistä ja edellyttää rakentavaa yhteistyötä koulun edustajien kanssa.

Tipalan vanhempainyhdistys esittää lämpimät kiitokset kaikille toimintaan osallistuneille tukijoille, 
yrityksille, kotijoukoille ja oppilaille. Kiitämme myös lukuvuoden aikana saamastamme tiedotus-
avusta kanslian henkilökuntaa, opettajia ja koulujen rehtoreita sekä ymmärtäväisiä siistijöitä tapah-
tumien jälkisiivouksissa.

Antoisaa kesää toivottaen,

Tiirismaan koulun vanhempainyhdistys ry.
Hallitus
Psta Heli Pakarinen & Raili Sipura
tiirismaa.vanhemmat@gmail.com

Tiirismaan vanhempainyhdistys ry:n hallitus 2010 – 2011
Heli Pakarinen (pj.), Raili Sipura (vpj.), Jaana Tiainen (siht.), Juha Viskari (rahastonhoit.), Heidi 
Blanck, Saila Eiriö, Pia Iikkanen, Sari Luomalahti, Mirja Väliahdet, Tiina Turunen, Hanna Virta-
nen, Leila Vainio-Kovamäki sekä yhdysopettajat Inkeri Auvinen yläkoulusta ja Heikki Leskinen lu-
kiosta

Kuva: Johanna Tuokko

mailto:tiirismaa.vanhemmat@gmail.com


TIPALAN SENIORIT RY.TIPALAN SENIORIT RY.

Tipalan seniorit ry. on Tiirismaan koulun entisten oppilaiden ja opettajien yhdistys. Seniorien toi-
mintaan kuuluvat stipendien jakaminen lukuvuoden päätteeksi, erilaisten tapahtumien järjestäminen 
sekä koulua koskevan perinteen kerääminen ja vaaliminen. Senioriyhdistyksen hallitukseen kuului-
vat lukuvuonna 2010–2011 Kati Mikkola (pj.), Raija Lehto (sihteeri), Anne Suontaus (rahastonhoi-
taja), Tuula Rehti sekä Tiina Virta. 

Marraskuussa senioriyhdistyksen hallitus valitsi ensimmäistä kertaa Vuoden tipalalaisen. Valinnasta 
tehdään vuosittainen perinne. Ensimmäiseksi Vuoden tipalalaiseksi vuodelle 2011 valittiin mezzo-
sopraano Lilli Paasikivi. Valinta julkistettiin Tiirismaan koulun auditoriossa pidetyssä julkisessa ti-
laisuudessa 1.11.2010. Tilaisuudessa Lilli Paasikivi esitti  aarian oopperasta Carmen säestäjänään 
Tiirismaan lukion opiskelija Julius Sihvonen. Vuoden tipalalaiselle annettavasta kunniakirjasta jär-
jestettiin kilpailu lukion kuvataidelinjalaisille. Kilpailun voitti abiturientti Saara Hynninen. Yhdis-
tyksen vuosikokous pidettiin Tiirismaan koululla 23.3.2011. Kati Mikkolan vuosikokousesitelmän 
aiheena oli ”Vodou-uskontojen jäljillä Länsi-Afrikassa”. 

Lukuvuoden aikana senioriyhdistys on vedonnut sähköpostitse jäseniinsä vanhojen penkkarilaulujen 
sanojen keräämiseksi ja tallentamiseksi. Laulun sanoja on tullut jo muutamilta, mutta keräämistä 
jatketaan edelleen.  Lisäksi  vuoden aikana on jatkettu  yhdistyksen kustantamien muistelukirjojen 
Älä tyydy vähään! Sata vuotta Tipalan hengessä ja Tösseröt – Tipalan tyyliin 50-luvun Lahdessa 
myymistä halukkaille. Kirjoja voi tiedustella Heljä Laineelta, puh. 040-4132007. Entiset tipalalaiset 
ovat lämpimästi tervetulleita mukaan toimintaan!

Kati Mikkola

LAHDEN MUSIIKKILUOKKIEN TUKI RY.LAHDEN MUSIIKKILUOKKIEN TUKI RY.

Lahden Musiikkiluokkien Tuki ry:n hallitus toimikaudella 2010 – 2011

Arto Virtanen,  puheenjohtaja
Arja Korkala,  varapuheenjohtaja
Sari Latvala,  sihteeri
Seppo Jyrkkä,  jäsen, isäntä
Heli Pakarinen,  jäsen, emäntä
Raili Sipura,  jäsen, tiedottaja 
Anu Taipale,  opettajajäsen, Lotilan koulu
Päivi Leisti,  opettajajäsen, Tiirismaan koulu
Elina Tikkanen,  opettajajäsen, Tiirismaan lukio
Jyrki Koskinen,  varajäsen
Kaarina Marjanen,varajäsen

Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana viisi kertaa ja kokouksissa käsiteltiin 45 pykälää.
Yhdistyksen tilintarkastajana on toiminut Olli Jäppinen ja kirjanpitäjänä Eeva Lares.

Musiikkiluokkien Tuki ry, vuodesta 2009 lähtien Lahden Musiikkiluokkien Tuki ry,  on perustettu 
22.8.1975 ja toimii Lahden musiikkiluokkien tukiyhdistyksenä. Yhdistyksen tarkoituksena on tukea 
Lotilan alakoulun ja Tiirismaan yläkoulun musiikkiluokkatoimintaa ja Tiirismaan lukion musiikki-



linjan toimintaa. Yhdistys edistää kodin ja musiikkiluokkien yhteistyötä ja tukee em. luokilla tapah-
tuvaa musiikin harrastusta. 

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

Toimintavuoden aikana Lahden Musiikkiluokkien Tuki ry oli mukana seuraavien, koulujen järjestä-
mien konserttien järjestelyissä:

• 29.11. Tiirismaan yläasteen joulukonsertti
• 9.12. Lotilan joulukonsertti
• 17.4. Tiirismaan yläasteen klassisen musiikin matinea
• 18.5. Tiirismaan yläasteen kevätkonsertti

Perinteiseen tapaan myönsimme musiikkiluokkalaisille stipendejä keväällä 2011 seuraavasti:
• Lotilan koulu 24x20 €
• Tiirismaan yläaste 9x50€
• Tiirismaan lukio 3 x 100€

Muuta
• avustimme Lotilan koulua 1000 eurolla soitinten hankinnassa
• avustimme Lotilan 6E luokan leirikoulumatkaa Skotlantiin 20 €/oppilas ja lisäksi tuimme 

100 €:lla matkalla järjestetyn konsertin valmisteluja
• avustimme Lotilan koulua 5 viulun huollattamisessa
• osallistuimme Lotilan ja Tiirismaan koulun soitonopetuksen uudelleen organisointiin

Kiitokset koulujen musiikinopettajille ja rehtoreille hyvästä yhteistyöstä oppilaiden musiikki-innos-
tuksen ja –taitojen edistämisessä. Kiitos myös Lahden Musiikkiluokkien Tuki ry:n hallitukselle ak-
tiivisesta osallistumisesta yhdistyksen toimintaan.

Yhdessä tekemällä musiikkiluokkalaisen parhaaksi!

Arto Virtanen, puheenjohtaja

Kuva: Timo Laitila



VALLANVAIHTOVIIKKOVALLANVAIHTOVIIKKO

Helmikuun puolivälissä abiturientit jättävät koulun ja kakkosluokkalaiset astuvat koulun vanhim-
pien asemaan. Tähän vaihdokseen liittyy monia lukioperinteitä, joita myös Tiirismaan lukiossa vaa-
litaan suurella panostuksella.

RUUSUKONVA, KESKIVIIKKO 16.2.2011

RuusukonvaRuusukonva

”Viva  Las Vegas!”  oli  vuoden 2011 abiturienttien ruusukonvan tunnuslause. Vuosittain 
koulumme toisen vuosiluokan opiskelijat järjestävät kevään abiturienteille yhteisen juhlan, 
jonne lukionsa päättävät opiskelijat saapuvat iltaa ennen penkkareita. Tänä vuonna päivä 
oli 16. helmikuuta keskiviikko ja teemana oli kasinoiden ja punaisten mattojen valaisema 
Nevadan Las Vegas. Juhlasali loihdittiin uuteen uskoon erilaisten kangasten, rekvisiitan 
kuten kasinopöytien ja baaritiskien sekä tarjoilupöytien avulla. Shampanjanaan abiturientit 
nauttivat alkumaljoina Pommacia sekä ruokatarjoiluna oli amerikkalaissyntyistä Subway- 
pikaruokaa. Tarjolla oli totta kai myös kermaista täytekakkua jälkiruokana.

Ohjelmapuolesta vastasivat ohjelmaryhmän jäsenet, jotka olivat luoneet teeman mukai-
sen tarinan ruusukonva- illan ympärille sekä musiikkiluokkalaiset soittivat ja lauloivat itse-
sanoitettuja  lauluja  kolmannen  luokan  opiskelijoistamme.  Vastaanotto  alkoi  punaiselta 
matolta paparazzien ja toimittajien johdolla, josta siirryttiin istumaan yleisöksi pöytiin. Las 
Vegasin ruusukonvassa iltapukuihin pukeutuneet ”abit” kohtasivat Moulin Rouge- tyyliset  
tanssitytöt, James Bondin, sekä Elviksen, jotka kaikki viihdyttivät iltaa mahtavilla esiinty-
mistaidoillaan. Illasta nautittiin opiskelijaystävien, ruuan ja musiikin seurassa.

Koko juhlan suunnittelun, ohjelmiston, laulujen sanoitusten, järjestelyiden sekä rekvisiitan 
tekemisen takana olivat  kakkosluokkalaisemme, jotka tekivät  paljon työtä  onnistuneen 
ruusukonvan saamiseksi. Myös ryhmänohjaajat olivat avustamassa ja neuvomassa mei-

Baaritiski. Kuva: Timo Laitila



tä, mutta päävastuussa olimme me opiskelijat itse. Teeman oli pysyttävä abiturienteilta 
salassa H-hetkeen saakka ja tavoitteena oli saada lukionsa päättävät kolmasluokkalaiset 
viihtymään keskiviikko- iltana luomassamme Las Vegasissa. Ja palaute oli  kyllä myös 
myönteistä; Las Vegas ja kakkosluokkalaiset osaavat hämmästyttää!

Heli Nupponen

PENKKARIT, TORSTAI 17.2.2011

Tämä vuonna abiturientit olivat valinneet penkkareiden teemaksi ”Hyvikset ja Pahikset”, ja olivat-
kin valinneet asujensa ideat (enimmäkseen) populaarikulttuurista sen mukaisesti.  Myös Abivideo 
noudatti karkeasti samaa teemaa kuvaten hyvis- ja pahisopiskelijoita. Penkkaripäiväksi abit olivat 
sisustaneet koulun käytäviä uudestaan ja järjestivät aamulla kunniakujan/esteradan kouluun saapu-
neille nuoremmille opiskelijoille. Abigaalassa jaettiin mitä erikoisempia palkintoja ja perinteiseen 
tapaan abit myös esittivät laulut koulun opettajille. Abigaalan jälkeen vuorossa oli perinteinen penk-
kariajelu kaupungilla, tänä vuonna sangen kylmissä olosuhteissa.

Ruusukonvan esiintyjiä. Kuva: Timo Laitila

Penkkariajelijoita. Kuva: Timo Laitila



VANHOJENPÄIVÄ, PERJANTAI 18.2.2011

VanhojenpäiväVanhojenpäivä

Monet toisen vuosiluokan oppilaat alkoivat odottaa talven vanhojentansseja jo heti syksyl -
lä. Myös vanhojentanssipuku- kurssi alkoi syksyllä, jotta kaikki halukkaat saisivat ommella 
oman pukunsa ajoissa valmiiksi ennen tansseja. Itse osallistuin myös tälle kurssille ja pit-
kään suunnitelmia vaihdettuani sai aikaan mekon millaisen halusin, noin 40 eurolla - eikä 
kenelläkään  ollut  samanlaista  kermakakkua!  Vaikka  omalta  osaltani  kurssi  osoittautui 
edulliseksi,  tiedän ihmisen, joka sai rahaa upotettua mekkoon noin 200 euron edestä. 
Lopputulos oli kyllä koko rahan arvoinen. Itse tehtyjä mekkoja ei ainakaan ompelujäljen 
perusteella erottanut ostettujen mittatilausmekkojen joukosta ja jokainen mekko oli kaunis 
ja uniikki sekä sopi todella hyvin ompelijalleen.

Lisäksi meille ompelijoille, sekä muille tanssijoille, tarjoutui  tilaisuus käydä Salpauksen 
kampaamolinjalla  teetättämässä kampaus tansseja varten.  Ihmisiä osallistui  mukavasti 
myös tähän ja moni sai kampauksen jollaisen halusi. Oma kampaukseni ei harmi vain on-
nistunut, vaikka nätti  olikin. Kampaaja ei tainnut ihan ymmärtää, kun kerroin haluavani 
mahdollisimman suuren kampauksen ja paljon kiharaa.

Myös vanhojentanssikurssi, jolla opeteltiin kaikki tanssit paremmin tai huonommin, alkoi 
syyslukukaudella ja huipentui sitten penkkaripäivän iltana, kun Arvon Vanhat tanssahteli-
vat vanhemmilleen. Monia varmasti jännitti, mutta henkilökohtaisesti en tansseista jaksa-
nut  stressata.  Upeasti  tanssit  menivätkin  illalla  ja  vanhemmat  olivat  varmasti  ylpeitä 
omasta wanhastaan.

Valmiina ajelulle lähtöön. Kuva: Timo Laitila



Seuraavaa päivää,  eli  Vanhojenpäivää,  ainakin itse odotin  enemmän kuin tanssimista 
vanhemmille. Yöni nukuin varmasti paremmin ja rauhallisemmin kuin osa tanssijoista, joil-
la oli huoli kampauksestaan. Tiedän ihmisten nukkuneen edellisen illan kiharat ja tupee-
raukset päässään, heränneen aikaisin aamusta parantelemaan kampausta tai menemään 
kampaajalle tekemään kokonaan uuden. Minä viisaana tyttönä kiersin tällaisen ongelman 
ja käytin seuraavana päivänä peruukkia. Lukion ykkösten sekä yläasteelaisten pieni kiusi-
minen oli erittäin mukavaa. Hyvän maun rajoissa tietenkin me Vanhat vähän laulatimme 
näitä nuorempia, pyysimme niiaamaan tai kumartamaan sekä lausumaan runoja. Kiltisti 
nämä pienokaiset tottelivat ja lohdutimme heitä muistuttamalla, että hekin saavat tehdä 
pientä kiusaa nuoremmille sitten seuraavana vuotena.

Vanhojen päivä huipentui  Lahden Suurhallilla,  jossa useampi koulu tanssi  samaan ai-
kaan. Tipalan Vanhat tanssivat myös Suurhallilla oikein komeasti, jäivät ottamaan kuvia 
tanssien jälkeen ja sitten monilla olikin kiire vaihtamaan vaatteita jatkoja varten.

Koska itse en jatkoille mennyt, niin en osaa niistä oikein kertoa mitään tarkempaa mutta 
olen kuullut juttua, että hauskaa oli ollut. Enkä sitä yhtään epäilekään.

Anna Ukkonen 2E 

Nuoremmat opiskelijat kättelemässä vanhoja. Kuva: Timo Laitila

Perjantain tanssit koululla. Kuva: Timo Laitila



LOPPUVUOSILOPPUVUOSI

KEVÄÄN YO-KIRJOITUSTEN TULOKSET

Kevään  ylioppilaskirjoitusten  tulokset  saapuivat  toukokuun  puolivälissä,  ja  olivat  varsin  hyvät. 
Useimmissa aineissa tulokset olivat yli valtakunnan keskiarvon, erityisesti maantieteessä opiskeli-
joiden saavutukset olivat huomionarvoisen korkeat. 

PIHAKONSERTTI, KESKIVIIKKO 1.6.2011

Vuoden 2011 pihakonsertti järjestyi oppilaskunnan hallituksen ja aktiivisten muusikoiden toimesta 
viimeisen koeviikon viimeisen kokeen jälkeen keskiviikkona 1.6.2011. Kuulijoita hellittiin paitsi 
koulun bändien soitolla myös kesän ensimmäisillä helteillä.

Jose Jukkola kysymässä tuloksiaan koulun kansliassa, opo Nina Salmi auttaa tulkitse-
maan pisteliuskaa. Noora Oikarinen odottaa vuoroaan. Kuva: Timo Laitila

The Pythagoras pihakonsertissa. Kuva: Timo Laitila



KEVÄTJUHLA, LAUANTAI 4.6.2011

Kevätjuhlaa ja samalla kevään ylioppilasjuhlaa vietettiin lauantaina 4.5.2011.

Uuden ylioppilaan puheUuden ylioppilaan puhe

Hyvää huomenta ystävät. Heti näin alkuun minulla on tunnustus, koskaan ei ole näin pal-
jon jännittänyt. Tehtävä on harvinaisen haastava. Tällaisena muutenkin jännittävänä päi-
vänä jolloin pitää pohtia muun muassa seuraavia skenaarioita:  ”kätelläkö vai  halatako 
rehtoria”, ”entä jos saankin väärän lakin?”, ja klassisia lattialle rämähtämiskohtauksia, mi-
nun täytyy myös pitää puhe, jonka tulisi miellyttää teitä arvon takarivin lukiolaiset, jotka 
vain odottavat loman alkua. Sen pitäisi pystyä saamaan vanhemmille tippalinssiin (vaikka 
eiköhän se jo siellä ole), eikä se saisi tuottaa pettymystä äidinkielen opettajillemme Pirital-
le ja Tertulle (kyllä, mä kuulen sen ”Riina, älä mokaa” huokauksen tänne asti). Ennen 
kaikkea minun tulisi antaa teille, arvon valkolakkien armeija, jotain mitä muistella vanhoi-
na ja menestyneinä.

Ylioppilaan puheen tulisi olla suorastaan kuin äidinkielen 60 pisteen esseevastaus, pu-
heen muotoon siirrettynä. Tällainen puhe on YTL:n mukaan seuraavat kriteerit täyttävä 

Puhe on sisällöltään, rakenteeltaan ja tyyliltään ehyt. Asian käsittely on kiinnostavaa ja 
syvällistä, lähestymistapa on omaperäinen. Puhe noudattaa tehtävänannon vaatimuksia. 
Puheen pitäjä käyttää tietoisesti ja taitavasti retorisia keinoja. Parhaimmillaan ylimmän ta-
son suoritus tarjoaa kuulijalle elämyksen. Se on aito, pakoton ja uskottava. Kokonaisuus 
on mieleenpainuva ja ehkä koskettavakin. 

Uudet ylioppilaat kuuntelevat uuden ylioppilaan puhetta. Kuva: Timo Laitila



Aika hc, eikö. No asiaahan auttaisi, jos olisin tuon 60p esseen kirjoittaja, mutta koska es-
seeni oli jonkun pisteen heikompi, saatte tyytyä seuraavalla tavalla YTL:ssä arvostelta-
vaan tuotokseen:

Puheessa on ilmeisiä ansioita ja siten myös ylempien pistemäärien piirteitä. Käsittely py-
syy tehtävänannossa ja on monipuolista ja luontevaa; sisältöaineksen valinta on kokonai-
suuden kannalta perusteltua. 

Olen siis ihan OK. Ja koska olen niin sanottu kympin tyttö (vink vink), otan tämän puheen 
pitämisen nyt vakavasti ja seuraan annettua tehtävän antoa. 

Oppilaan puheessa kuuluu olla tiettyjä hienouksia, pitää esimerkiksi kiittää rehtoria, opet-
tajakuntaa, sekä muuta henkilökuntaa. Mielestäni tämä osuus puheessa on enemmän 
kuin oikeutettu, sillä mitä meistäkin olisi tullut ilman opettajien, rehtorin ja muiden työnteki-
jöiden upeaa työtä? Kiitos siis sinulle, rehtorimme Mikko Sani, siitä, että pidit meidät ai -
soissa ja palautit  meidät maanpinnalle. Kaltaisesi rehtorit  ovat harvassa. Kiitos kuuluu 
myös opettajille, vaikka kuinka meille aina sanoitte ”tehän sen työn teette”, niin kyllä pala 
lakeistamme on teille omistettuja! Siistijät ja uusi iss-mies, kiitos, että olette pitäneet rak-
kaasta koulurakennuksestamme huolta ja keittäjille erityiskiitos jokaisesta ateriasta, joista 
unohdimme ohikulkiessamme kiittää. Kaiken tämän lisäksi tärkeimmät kiitettävät istuvat 
viistosti edessäni: Tipalan ylioppilaat 2011. Vuodet kanssanne olivat mitä mielenkiintoi-
simmat ja arvostukseni teitä kohtaan nousikin eksponentiaalisesti lukuloman aikana, kun 
yhtäkkiä ei enää ollutkaan sitä ihanaa hälinää ympärillä. 

Tipalalainen ei voi unohtaa mainita Tipalan henkeä. Ihan tätä puhetta varten pohdiskelin 
asiaa metafyysiseltä kannalta enkä tullut mihinkään tulokseen. Sen sijaan tajusin, että ti-
palan henki on yhtä kuin yksi käytävä ja reilu 300 lukiolaista sekä 8 kaveria viiden henki -
lön pyöreässä ruokapöydässä. Sieltä se henki tulee, on pakko oppia olemaan kun ei muu-
ten mahdu! 

Oppilaan puheen pitäjän täytyy myös muistella valloittavia sattumuksia ja kommelluksia 
vuosien varrelta. Kommellukset eivät saa olla liian ekskulsiivisiä, että vain kaksi urpoa ri -
villä kolme nauraa, muttei myöskään liian ylimalkaisia, jotka vain haukotuttavat rivin yksi 
typyjä. No mitäs minä muistelisin? Jos olisin ollut mukana soivassa veistoksessa, musi-
kaalissa,  vickanin ja danielin luokassa,  kuorosodassa,  kv-vaihdossa mitä  näitä nyt  oli,  
muistelisin varmaan niitä. Mutta en ollut, sen sijaan vietin lukioaikani tuossa seinän taka-
na olevassa aulassa, tai ekalla tuolla käytävällä kun ei aulaan uskallettu tulla. Kuitenkin. 
Hauskaa oli. Hienoimpana muistona pidän kuitenkin viime keväänä teatteridiplomia varten 
tehtyä näytelmää Lucyä. Sen tekeminen todella opetti minulle yhtä jos sun toista. Tavoit -
teissani oli muun muassa se, että pysyisimme projektin jälkeen ystävinä. Kolmen viikon 
mykkäkoulun se vaati, mutta tavoitteessa ollaan. Niitä Olgassa vietettyjä päiviä en unoh-
da koskaan ja kiitos on teidän, maaaaailman parhaat ystävät 

Arvon kuulijat, mitäs sanoisitte, jos ottaisin sellaisen, käytännön läheisen suhtautumisen 
tämän puheen loppua kohden? Sillä listani mukaan jäljellä olisi enää elämänviisauksien ja 
muiden latteuksien jakelu, enkä minä koe olevani valtuutettu jakamaan viisauksia teille. 
Siksipä ajattelin, että koska teillä kaikilla on kuitenkin kohta tulossa juhliin joku naapurin 
setä tai serkun kaverin koiran omistaja, kuka nipistää teitä poskeen ja kysyy kovaan, ko-
vaan ääneen ”NOOO MITÄÄS SSIELLLÄÄ LUKIOSSAAA OIKEEE OPEEETEETTIIIN”. 
Ja sitten iskee paniikki: pitäisi olla älykkyyden huipulla, mutta kirjoituksista on jo aikaa,  
apua, apua en muista mitään. No, pika kertauksena lukion oppimäärä. Tämän kaiken 
olette ainakin joskus kuulleet lukiossa



ruotsi: päälauseessa predikaatti toisena 
äidinkieli: aijukiluta
filosofia: Immanuel Kant
yhteiskuntaoppi: inflaatio tarkoittaa rahan arvon alenemista
fysiikka: jotain pikku g:stä (fysiikka 1. 9) 
matikka: toisen asteen yhtälön kaava on : x on -b plusmiinus neliöjuuri b toiseen miinus 4 
kertaa a kertaa c jaettuna kaksi kertaa a (jos ette ehtineet kirjoittaa kaavaa nenäliinoihin-
ne, tulkaapa kyselemään juhlallisuuksien jälkeen niin kerrataan yhdessä)
biologia: RNA:ssa ei ole Tymiiniä
mantsa: Afrikassa syntyy paljon vauvoja, täällä väestö ikääntyy
When in doubt, leave it out. 

Eiköhän näillä mennä vai mitä? Luut kurkkuun epäilijöiltä, lakki kuuluu meille! Jokainen on 
käynyt tai ainakin saanut suoritusmerkinnän 75 kurssista ja kirjoittanut parit aineet tässä 
kyseisessä salissa ja kyllä se edelleen on pienten juhlien aihe, vaikka kuinka meille toito-
tetaan, ettei yo-todistus enää ole mikään juttu. On se! Olkaa siitä ylpeitä. Tipala vuodet  
ovat nyt osa historiaanne, ettekä voi sille mitään. Näinä vuosina olette mitä luultavimmin 
oppineet yllä mainittujen lisäksi jotain itsestänne, vieruskaverista ja yhteiskunnasta. Ekalla 
oltiin sormet suussa kun piti kansliaan mennä, tokalla käytiin jo Kelassa opintotukihake-
musten kanssa ja kolmannella allekirjoiteltiin jo vuokrasopimuksia. Aikamoista nousujoh-
teista toimintaa sanoisinko. 

Toivottavasti en pitkästyttänyt teitä kuoliaaksi, pitäisikö vielä tippaa saada enemmän lins-
siin? Ai pitäisi, no seuraa Riinan puheen siirappi osuus: Ystävät, me teimme sen ja mä 
olen meistä ja musta ja susta enemmän kuin ylpeä! Hienoa työtä, en tule koskaan unoh-
tamaan teitä, kauniita ihmisiä. Herkkää kaverit, herkkää. Nostakaa siis maljoja juhlissan-
ne, nauttikaa lahjoistanne ja mansikkakakuistanne ja nähdään illalla.

KIITOS JA NÄKEMIIN
Riina Pursiainen

Riina Pursiainen kantoi Tiirismaan lukion lippua Lahden lukioiden uusien yliop-
pilaiden yhteistilaisuudessa sankarihaudalla. Kuva: Timo Laitila



TIETOJA TIIRISMAAN LUKIOSTATIETOJA TIIRISMAAN LUKIOSTA

OPISKELIJAT KEVÄÄLLÄ 2011OPISKELIJAT KEVÄÄLLÄ 2011 JA  OPETTAJATJA  OPETTAJAT

Vuosi-
kurssi

Opis-
kelijat

Poikia Musiikki-
linja

Kuvataide-
linja

Lukion lehtorit 19

I 127 44 33 päätoimiset tuntiopettajat 3
II 129 32 33 yläasteen opettajat 10
III 127 23 25 33 lukioiden yhteiset opettajat 3
IV 7 1 3 2 sivutoimiset tuntiopettajat 3
yhteensä 390  100 94 35 yhteensä 38

KOTIKUNNATKOTIKUNNAT

Opiskelijoita 27 eri kunnasta (kotikunnan mukaan). Lahtelaisia opiskelijoita on 249, 
naapurikunnista tulee 119 opiskelijaa ja 21 opiskelijaa tulee kauempaa.

YLIOPPILASKIRJOITUKSETYLIOPPILASKIRJOITUKSET

Syksyllä 2010 ylioppilastutkintotodistuksen sai seitsemän kokelasta ja keväällä 2011 
todistuksen sai 115 kokelasta. Kevään ylioppilaskokelaista oli ylioppilastutkintonsa 
suorittamisen keväällä 2010 aloittanut kaksitoista kokelasta, syksyllä 2010 taas 92 
kokelasta ja keväällä 2011 aloittavia kokelaita oli 36. 

Syksyn 2010 kirjoittajia            Kevään 2011 yo-kirjoituksiin 
ilmoittautuneet

Aine Yht. Kokelaita Korottajia Yht.
Äidinkieli  7 121  6 127
Suomi, toisena kielenä 0 0  0 0
englanti, pitkä oppimäärä 31 91 13  104
venäjä, pitkä oppimäärä 4 2  1 3
ruotsi, pitkä oppimäärä 2 12  1  13
ruotsi, keskipitkä oppim. 16 68  4  72
pitkä matematiikka, pak.. 4 27  0  27
pitkä matematiikka, val. 0  5  0 5
lyhyt matematiikka, pak. 4 31  0  31  
lyhyt matematiikka, val. 1 16  0  16 
ranska, lyhyt oppimäärä 0 13  0  13
saksa, lyhyt oppimäärä 2 4  0 4
englanti, lyhyt oppimäärä 1 1  0 1
latina, lyhyt oppimäärä 2 2  2 4
saksa pitkä oppimäärä 1 0  0 0
venäjä, lyhyt oppimäärä 1 0  0 0
italia, lyhyt oppimäärä 0 0  0 0
espanja, lyhyt oppimäärä 9 4  4 8



Aine Yht. Kokelaita Korottajia Yht.
Reaalikokeet
Biologia 12 7 3 10
Elämänkatsomustieto 0 0 0 0
Filosofia 4 3 0 3
Fysiikka 2 12 1 13
Historia 13 16 1 17
Kemia 20 0 9 9
Maantieto 9 16 1 17
Psykologia 15 23 7 30
Terveystieto 12 9 4 13
Uskonto, UE 7 6 3 9
Uskonto, UO 1 0 0 0
Yhteiskuntaoppi 4 16 3 19

Ylioppilaita. Kuva: Timo Laitila



LUKION OPETTAJISTOLUKION OPETTAJISTO

REHTORI 

Sani Mikko, FM, (1980), va.: historia, yhteiskuntaoppi

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): 
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

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. - 8.2. saakka 
sij. Korhonen Jenni (2010), LitM

liikunta, terveystieto

Laine Timo, LitK, (2000): liikunta, terveystieto
Lappalainen Tiina, FM, (2007): biologia, maantiede
Lindqvist Minna, KM, (1994): tekstiilityö
Liukkonen-Kröner Kirsti, FK, (2005): ranska
Pulkkinen Sakari, MO, (1988): musiikki
Salakka Juhani, MuM, (1997):
vv. sij. Leisti Päivi (2010), MO

musiikki

Törrö Anneli, FM, (1999): venäjä

LUKION SIVUTOIMISET TUNTIOPETTAJAT JA MUIDEN KOULUJEN 
OPETTAJAT

Ala-Hautala Raisa, HuK: englanti
Helen Tuomas atk
Kaitila Hanna, artesaani: puvustus
Kiiski Jarkko sävellys
Seppälä Liisa, FM espanja
Vanhalakka Juha ääni ja valo

Kuva: Timo Laitila



MUU HENKILÖKUNTA MUU HENKILÖKUNTA 

Koulusihteerit Sirpa Viiala (vv. 14.2.- )
Titta Raisio
Mia Kuikka (14.2. alkaen)

Vahtimestari ISS Palvelut Oy

Kalustonkunnostaja Jouko Saares

Keittiöhenkilökunta Lahden Ateria

Laitoshuoltajat Lahden Siivouspalvelu

Kouluterveydenhoitaja Satu Sierman

Koulupsykologi Simo Ahonen



LUKUVUONNA 2010-2011 KIRJOILLA OLLEET OPISKELIJATLUKUVUONNA 2010-2011 KIRJOILLA OLLEET OPISKELIJAT

1A Ryhmänohjaaja Jukka Sairanen
Arponen Matleena Leppänen Solmu Ristolainen Hanna
Bister Larissa Metsäkylä Jonas Saikko Ville
da Costa Christian Muje Antti Schildt Laura
Eloranta Saara Nurmi Nea Shilman Susanna
Halme Juuli Olkkonen Aino Suni Hanna
Jauhiainen Teemu Petsalo Suvi Suomalainen Anastasija
Jokinen Heini Pitkäsalo Eero Surkka Veera
Kiiskinen Anna Purho Liia Venesmaa Julia
Kopo Sakari Pöllänen Laura Vuori Tinja
Kurvinen Krista Pöntinen Saimi + 2 opiskelijaa
Lehikoinen Anni Raitala Vilja

1B Ryhmänohjaaja Asta Kotiaho
Anttila Jenni Huikko Noora Raita Nico
Granlund Markus Huomo Matilda Salonen Alexi
Hakamo Robert Keronen Sofia Sinkkonen Noora
Hakkarainen Daniel Mäkelä Anton + 12 opiskelijaa
Hermunen Matias Nurminen Siru

1C Ryhmänohjaaja Marja Jauhiainen
Halme Santtu Kurkaa Santeri Saari Eemeli
Hylkilä Ellamari Liljeström Susanna Saarinen Sanni
Häme Mikael Ma Xiao Siikanen Sonja
Ikäheimonen Otto Manninen Taru-Kerttu Tiihonen Nea
Järvenpää Karoliina Nieminen Laura Varjola Roosa
Karppinen Ida Paarma Lasse Virtanen Mervi
Keskikylä Kiia Pöntinen Leo + 3 opiskelijaa
Kumpulainen Heini Rantalainen Assi

1D Ryhmänohjaaja Satu Juuti
Camacho Gabriel Malinen Ella Reuna Rosa
Carstensen Carita Niemi Oona Särmäkari Jeni
Forsström Jasmin Niemistö Robert Tainio Jutta
James Jeremi Nikula Lotta Toro Rosanna
Järvinen Riku Palminen Elisa Tuominen Hanna
Laitinen Sisko Pennanen Helmi Vihavainen Annika
Laurila Anu Rautiainen Ilkka + 4 opiskelijaa



1E Ryhmänohjaaja Pauliina Järvelä
Elfving Ilana Kotonen Kristian Savolainen Krista
Grove Samuli Krasauskaite Evelina Siilin Jasmia
Helin Aleksi Kyyrö Melody Teräväinen Lotta
Huomo Martti Lindqvist Leevi Toivanen Aliisa
Juntunen Tanja Niemi Matilda Varjola Jasse
Kivimäki Ida-Maria Nurminen Riikka Vienonen Petra
Koivunen Santeri Paronen Ruska Voronkova Alina
Kosma Ella Rauhanlaakso Mirette + 4 opiskelijaa

2A 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 Ella
Halttunen Tiia Meriläinen Hanna Tiira Emmi
Hietala Otto Niemeläinen Tuukka Tontti Anni
Häkkinen Eveliina Parviainen Elias Tuomivirta Roni
Keisa Aaron Piipponen Ronja-Lotta Vierimaa Tuomas
Klemetti Lotta Rokka Otto Volotinen Minja
Korkala Juho Roslund Mia Ylöstalo Laura
Koski-Laulaja Jussi Silventoinen Eero

2B Ryhmänohjaaja Terttu Simonen
Bebek Cihan Lumerto Rita Tomminen Suvi
Keto Siru Parrila Veera Tunturipuro Melina
Kokkonen Niina Polvi Katariina Usvaala Inka
Kokkonen Roosa Reinikainen Oona Vesanen Anna
Laine Sanni Rämö Hannakaisa + 7 opiskelijaa
Leino Rebekka Saarinen Jenna
Lindholm Roosa Siltakoski Jenni

2C Ryhmänohjaaja Mika Kolamo
Ahokas Jonna Lehto Simo Salmenkivi Atte
Heikkilä Santeri Leppänen Jasmiina Salonen Lotta
Kokki Saana Louko Jenni Semeri Aino-Elina
Kärkkäinen Olli Löytönen Niina Sepponen Anni
Laakso Iina Mohammad Mirko Suvanto Minna
Ladva Laura Määttä Linda Veirto Anna
Laukkanen Siiri Niemistö Emilia Väliahdet Teemu
Lehtisalo Aleksi Poikela Jessica + 2 opiskelijaa



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

2E Ryhmänohjaaja Ari Mäkinen
Aska Milla Ranta Miia Tuokko Johanna
Gangsö Rebekka Rauste Pauliina Tuominen Disa
Holopainen Hilpi Saarela Heidi Ukkonen Anna
Jauhiainen Sanni Ström Emilia Viinikkala Eveliina
Kallio Kaisa Suuronen Tuuli Von Herzog Antonina *)
Lahtela Irina Tiainen Karoliina Yliniemi Katja
Lamminpää Linda Tiihonen Mirka Äijälä Lyydia
Polkutie Olga Toth Timea *) + 5 opiskelijaa

Kuva: Timo Laitila



3A Ryhmänohjaaja Piritta Hietanen
Gasser Otso Manninen Maria Sihvonen Julius
Horppila Essi Moilanen Jonna Silén Sara
Jokinen Jasmin Osanen Saana Tallqvist Saara
Junna Aino Pitkäsalo Aapo Tiensuu Säde
Kaakko Emma Pohjonen Salla Tikka Jyri
Kaurén Nora Rajanummi Rosa Vaara Emmi
Kirjonen Arla Rajaranta Kiia Vesalainen Joonas
Knuuttila Iska Sakki Marko + 2 opiskelijaa 
Laakso Seela-Anna Saxberg Roosa

3B 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

3C Ryhmänohjaaja Ria Oksman
Ahtiluoto Matti Lastikka Leo Pihkola Teea
Aska Elli Leminen Jasmiina Semeri Valtteri
Forsman Peter Lindgren Riku Simola Henri
Heikkinen Viola Loippo Teemu Tenhu Martta
Hermunen Helen Mattiniemi Inka Tikander Krista
Hämäläinen Henna Mäkelä Anniina Tirronen Emma
Jukkola Jose Oikarinen Noora Weckman Mira
Knuuttila Milla Outinen Jyri Viljanen Ina

3D Ryhmänohjaaja Kirsi Saarinen
Ben Lulu Orna Manninen Arttu Tuomi Jenna
Forsström Tinja Miikkulainen Venla Tuominen Jalmari
Karjalainen Jenna Mäyrä Jonna Törmä Tiina
Kolsi Tommi Määttänen Henna Ursin Veera
Koponen Ville-Veikko Osmanovic Mantisa Virtanen Taija
Kuosa Karoliina Pursiainen Riina + 2 opiskelijaa
Kurkaa Irina Rantatupa Mira
Lehtonen Otto Rautiainen Ilari



3E Ryhmänohjaaja Timo Laitila
Aaltonen Laura Merenheimo Heli Rinne Ilona
Ala Susanne Mönkäre Hanna Salmi Kirsi
Gustafsson Julia Nummela Isabelle Samblik Raimond
Hartikainen Polina Nurminen Reetta Teirivaara Saara
Heinonen Iines Ojantausta Jenni Willman Paula
Heinonen Niina Palmgren Elina Vähälä Ida
Kargu Anni Parviainen Mari + 1 opiskelija
Kärkkäinen Emmi Paulamäki Helmi
Leppänen Paula Rezina Maira

4A Ryhmänohjaaja Outi Simula
Autio Elina Pirttijärvi Piritta + 7 opiskelijaa
Kallio Anna Rusi Iiris
Mälkiä Ari-Pekka Valaja Tuulia

*) Vaihto-oppilas

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

Kuva: Timo Laitila



Liite 1. KV I ja KV2 keväällä 2011
  
Kansainvälisyysryhmä I otti vastaan norjalaisopiskelijat maaliskuun alussa Suomeen 
ja kansainvälisyysryhmä KV2 teki vastavierailuna opintoretken Norjaan huhtikuun 
lopussa.

KV 2 teki keväällä huhti-toukokuun vaihteessa vastavierailuna opintoretken Norjaan 
Ålesundiin ja Osloon. Matkalla oli kaikkiaan 27 koulumme opiskelijaa ja kaksi opet-
tajaa. Matka kesti yhteensä yhdeksän päivää. Ålesundissa olimme seitsemän päivää ja 
kaksi päivää vietimme Oslon nähtävyyksiä ja museoita katsellen. Olemme kirjoitta-
neet matkastamme päiväkirjaa. Retki oli mieleen jäävä ja vaikuttava, emmekä unohda 
kauniita vuorimaisemia sielustamme koskaan. Ensin kerromme norjalaisten vierailus-
ta Suomeen.

Ma 7.3. + Ti 8.3. 

Norjalaiset saapuvat

Pitkän odotuksen jälkeen norjalaiset ja kaksi  virolaista saapuivat  vihdoin Lahteen. 
Hyvin nukutun yön jälkeen toivotimme heidät tervetulleeksi vastaanottotilaisuudella 
auditoriossa. Pauliina Järvinen ja rehtorimme Mikko Sani pitivät tervetuliaispuheen, 
jossa Mikko Sani toivotti kaikki tervetulleeksi kouluun. Hän toivoi, että vierailu tulisi 
olemaan ikimuistoinen sekä norjalaisille että virolaisille kuin meille  suomalaisille. 
Myös Tiirismaan oma lauluyhtye esiintyi.

Pidimme vieraille esityksiä Suomesta.  Niitä kuultiin mm. Lahdesta, Tiirismaan lu-
kiosta ja yleisesti Suomesta. Esityksissä annettiin pieni maistiainen ja sivistyksen hip-
punen siitä, millaisessa maassa vieraamme ovat. Esityksiä esiteltiin eri tavoin, jotkut 
pitivät tietokilpailuja, toiset taas puhuivat suoraan aiheestaan. 

Esitysten päätteeksi lähdimme kiertämään Lahden kaupungin eri nähtävyyksiä. Vie-
railimme kirjastossa, kaupungintalolla, ristinkirkossa ja teatterilla. Onneksemme sää 
oli erinomainen ja aurinko paistoi. Oli mukavaa heti vieraiden tultua tutustuttaa hei-
dät  kaupunkimme katuihin.  Retkemme päätyi  kaupungintalolle,  minkä jälkeen me 
suomalaiset menimme takaisin tunneille ja vieraat jatkoivat matkaa radio- ja TV-mu-
seoon.

Ke 9.3.

Päivä alkoi aamulla suomalaisten matkatessa omille oppitunneilleen ja samaan aikaan 
norjalaiset näkivät Finland for foreigners -videon. Seuraavana vuorossa oli ruokailu, 
minkä jälkeen koko KV-porukka koottiin bussiin suuntana Clean Tech. Ensin meille 
esiteltiin Clean Techin tiloja ja toimialaa, minkä jälkeen Mika Sulkinoja piti luennon 
ilmastonmuutoksesta. Silmiä avartavan luennon jälkeen suuntana oli Lahden ylpey-
denaihe, Sibelius-talo. Iloisena yllätyksenä kuulimme, että pääsemme saliin seuraa-



maan muutamien soittajien harjoituksia, ja parvella istuikin lähes 60 ihmistä, kaikki 
enemmän tai vähemmän musiikista haltioituneina. Musiikin jälkeen oli urheilun vuo-
ro, sillä saavuimme Messilään pulkkailemaan. Osa porukasta viihtyi paremmin sisäti-
loissa juttelemassa, kun taas toiset ottivat muovipussit esiin ja suuntasivat kohti pulk-
kamäkiä. Pulkkailun jälkeen menimme Siikaniemeen, jossa olivat saunat lämpiminä 
ulkomaisia vieraitamme varten. Ne, jotka eivät halunneet saunoa, laittelivat syömisiä 
esille ja majoittautuivat kameroiden kanssa ikkunoiden ääreen valmiina avantouintia 
katselemaan. Vaikka avannossa vesi oli hyytävän kylmää, se ei estänyt rohkeita ui-
mareita pulahtamasta järveen. Monet kävivät avannossa useammankin kerran ja kai-
killa näytti olevan erittäin hauskaa. Saunojen aikana takkaan oli laitettu tuli, jotta pää-
simme paistamaan makkaroita. Makkaroiden lisäksi tarjolla oli erilaisia salaatteja ja 
leipää ja jälkiruuaksi herkullisia kakkuja ja piirakoita. Syömisen jälkeen tiedossa oli 
vielä leikkiä ja hengausta, jolloin suomalaiset kovin pohtivat illaksi tekemistä. Lopul-
ta löytyikin ratkaisu ja muutaman puhelun jälkeen pääsimme Hohtokeilaan keilaa-
maan päivän päätteeksi.

To 10.3.

Päivän  ensimmäisellä  tunnilla  norjalaiset  saivat  tulla  seuraamaan  tuntiamme.  Osa 
heistä meni ruotsin tunnille, koska he ymmärsivät sitä paremmin kuin suomenkielisiä 
aineita. Ruokailun jälkeen aloitimme ympäristöprojektiin liittyvät ryhmätyöt kahdes-
sa koulumme ATK-luokassa. Oppilaat jaettiin 12 ryhmään, joissa jokaisessa oli noin 
viisi jäsentä. Jokaiseen aiheeseen liittyvän esitelmän teki kaksi ryhmää. Ryhmien ai-
heina oli tehdä esitelmiä:

1. Kahden kaupungin päästöjen vertailusta
2. Energian tuotannosta
3. Liikennekulttuurien eroista
4Mitä kaupungit tekevät ratkaistakseen ongelmaa?
5. Ovatko kaupungit kuitenkaan kovin erilaisia ja onko niillä opittavaa
toisiltaan? 
6. Onko ilmastonmuutos suurin Tallinnassa, Lahdessa vai Ålesundissa?
Välittävätkö oppilaat tai tavalliset ihmiset siitä?

Lopussa sovimme mitä aiomme tehdä ennen matkaamme Norjaan.

Ilta kului koululla järjestämämme ohjelman mukaan. Illanvietto oli kaikille yhteinen 
ja vanhemmatkin saivat osallistua. Juontajana ja yleisön viihdyttäjänäkin toimi kou-
lumme oppilas ja KV-ryhmämme jäsen Martti. Ohjelmassa oli esityksiä, kuten laulu-
esitykset – meidän suomalaisten yhdessä ja kahden norjalaisen pojan esittämät laulut. 
Meidän esittämämme laulu oli Yön Rakkaus on lumivalkoinen. Seinällä oli käännetty 
sanat englanniksi, jotta laulun ymmärtäminen olisi ollut helpompaa heille.



Norjalaiset olivat valmistaneet viikinkinäytelmän ja videon Fagerlian koulusta. Vi-
deolla Fagerlian koulun rehtori toivotti meidät tervetulleeksi Norjaan muutaman vii-
kon kuluttua ja kertoi koulujemme usean vuoden ajan kestäneestä yhteistyöstä. Myös
kahdella virolaisella opiskelijalla oli video näytettävänään ja esitelmä Virosta. Suo-
malaisilla oppilailla oli järjestettävänään tietovisoja, joihin norjalaiset vastailivat in-
nokkaina, vaikka kaikkea hekään eivät aivan tienneet. Iittala-nimi aiheutti ihmetystä 
norjalaisen yleisön joukossa. Olimme jokainen myös leiponeet jotakin, josta norjalai-
set  opettajat  kiittelivät  kovasti.  Loppuiltaan kuului  pari leikkiä, johon osallistuivat 
nuoret, ryhmäläisemme Ruskan järjestämänä.

Pe 11.3.

Norjalaiset vieraamme olivat ilonamme viikon. Viikon aikana tapahtui jos jonkinlais-
ta, mutta perjantaina keskityimme enemmän yhteiseen projektiimme, jonka aiheena 
oli ilmastonmuutos. Aiheesta luentoa pitämään tuli Saara Vauramo, ja seurasimme 
hänen värikästä, monia kuvia sisältävää esitystään auditoriossa noin tunnin verran. 
Me suomalaiset tyydyimme lähinnä kuuntelemaan Vauramoa, mutta norjalaiset vie-
raamme myös kyselivät ja tekivät muistiinpanoja. 

Teimme koululla ryhmätöitä miltei koko päivän. Etsimme tietoa ilmastonmuutokseen 
liittyvistä  asioista,  kuten  energiantuotannosta,  -käytöstä  ja  päästöistä.  Vertailimme 
Ålesundin ja Lahden toimia ilmastonmuutokseen liittyvissä asioissa ja otimme ylös 
tärkeimpiä kohtia. Työskentelimme ryhmissä puoli kolmeen saakka, jolloin kesken-
eräiset projektit piti palauttaa opettajalle tarkistettavaksi. Kotiin saimme ”läksyn” jat-
kaa tiedonhankintaa projektiimme liittyen. 

Norjalaiset olivat selväsi tottuneempia työskentelemään ryhmissä ja itsenäisesti ilman 
opettajan niskaan hengittämistä. Heidän kaupungistaan tosin löytyikin enemmän tie-
toa, jopa videoita aiheestamme. Projektin parissa puurtamisen jälkeen kaikki suunta-
sivat kohti kaupunkia syömään ja rentoutumaan kotiin työntäyteisen päivän päätteek-
si. Kova puurtaminen kannatti, sillä oma työmme tuli samalla kertaa miltei kokonaan 
valmiiksi.

La 12.3.

Lauantaina luvassa oli omaa ohjelmaa.  Päätimme nukkua pitkään ja lähteä puolen 
päivän aikaan katsomaan Salpausselän kisoja. Paikalla olivat kaikki muutkin ryhmäs-
tämme ja kaikki olivat innoissaan. Piirsimme poskiimme Norjan ja Suomen lippuja. 
Päivä kului ulkona hiihtoa ja mäkihyppyä katsellessa ja välillä kävimme kaupungissa 
syömässä. Ilta huipentui palkintojen jakoon ja ilotulitukseen, josta kaikki pitivät. Ki-
sojen jälkeen osa porukasta jatkoi vielä kaupunkiin kahville, mutta me päätimme läh-
teä kotiin. Kävelimme kotiin ja kävimme saunassa, sillä olimme aivan kylmissämme 
kotiin päästyämme, eikä Norjassa juurikaan ole saunoja, joten se oli aivan uusi koke-
mus norjalaiselle ystävälleni. Salpausselän kisoissa oli erittäin hauskaa ja norjalaiset 
olivat erityisesti  innoissaan, kun saivat nähdä omia idoleitaan hiihtämässä ja myös 



voittamassa muutaman kisan. Suurimmalle osalle meistä Salpausselän kisat oli ainut-
laatuinen ja ainutkertainen kokemus ja se oli mukava jakaa ystävien kesken.

La 12.3.

Lauantaipäivä oli viimeinen varsinainen päivä, jonka vietimme norjalaisten oppilai-
den kanssa. Kyseessä oli Salpausselän kisapäivä. Päivä oli kaiken kaikkiaan loistava, 
täynnä naurua ja iloa. Tapasimme koko porukan ennen puoltapäivää museon edessä, 
jolloin kaikki olivat jo kovissa kisafiiliksissä. Norjalaiset oppilaat olivat maalanneet 
Norjan lippuja kasvoihinsa, ja joka puolelle, kun kääntyi, pystyi näkemään Norjan 
lippuja heilumassa. Kaikki olivat todella innoissaan päivästä, joka oli edessä. Kat-
soimme innoissaan kisoja iltaan saakka. Kisapäivänä oli kylmä ilma, mutta ei se estä-
nyt meitä kannustamasta Suomen eikä Norjankaan edustajia. Ilta eteni loppuaan ja 
mitalit jaettiin. Norja sattuikin voittamaan hiihdossa, mistä voi jo kuvitella, millainen 
huuto ja ilon ääni kuului läpi kisa-alueen. Matti Nykänenkin esiintyi ja lauloi korkeal-
la hyppytornien päällä. Illan kuitenkin kruunasivat huikean hienot ilotulitukset. Kaik-
ki olivat niiden jälkeen aivan sanattomia ja ällistyneitä koko upeasta päivästä. Ilotuli-
tusten jälkeen tanssimme ja lauloimme kovaan ääneen läpi Lahden, kunnes päädyim-
me torille. Laulun kielellä ei ollut väliä. Välillä laulettiin suomeksi ja välillä norjaksi. 
Tärkeintä oli kuitenkin, että kaikki olivat mukana viettämässä ihanaa kisapäivää. Kä-
vimme vielä syömässä koko porukalla, minkä jälkeen kaikki lähtivät koteihinsa pak-
kaamaan  huomista  kotiinpaluumatkaa  varten.  Päivä  oli  kaiken  kaikkiaan  upea  ja 
unohtumaton. Kuvia tuli myös otettua paljon, mutta mikään kuva ei pysty kuvaamaan 
täydellisesti tuon päivän ilon ja naurun tunnetta.



KV2:n matka vastavierailulle Norjaan

To 28.4.

Kun lähdimme Norjaan 28.4., aamulla kuuden aikaan tunnelma oli odottava ja jännit-
tynyt, toki myös hieman väsynyt aikaisen herätyksen vuoksi. Matkustimme yhdessä 
bussilla koululta lentokentälle. Lentokentällä kaikki sujui mallikkaasti ja kohta oltiin-
kin matkalla kohti Osloa. Oslon lentokentällä meillä oli aikaa neljä tuntia, joka kului 
kierrellessä kauppoja ja ihmetellessä hintoja, jotka olivat aika korkeat Suomen hintoi-
hin verrattuna. Oslosta matka jatkui kohti Ålesundia vähän alle tunnin pituisella len-
nolla. Ålesundiin päästessämme sää oli hyvä, vaikka hieman tuulinen. Lentokentällä 
meitä odotti bussi,  joka vei meidät  Fagerlian koululle, jossa norjalaiset isäntämme 
odottivat. Maisemat Ålesundissa olivat jotain aivan käsittämätöntä, korkeat lumihuip-
puiset vuoret ja syvät vuonot olivat monelle ainutlaatuinen kokemus. Iloinen jälleen-
näkeminen koululla oli  liikuttava hetki.  Koululta lähdimme saman tien perheisiin, 
jossa meitä odotti ruoka. Minulle tarjottiin pastaa, mutta jotkut olivat saaneet maistaa 
aitoja norjalaisia herkkuja, kuten kalaa. Päivällisen jälkeen tapasimme muita ja vaih-
doimme kuulumisia. Illan tullessa kaikki suomalaiset alkoivat olla hyvin väsyneitä 
raskaan päivän takia ja sänkyyn päästessäni nukahdin välittömästi odottaen seuraavan 
päivän tapahtumia.



To 28.4.

Matkamme alkoi jo kukon laulun aikaan aamu kuudelta, kun bussimme suuntasi kou-
lulta kohti Helsinki-Vantaata. Ensimmäinen lento Osloon oli nopea pyrähdys, ja Os-
lossa saimmekin sitten odotella nelisen tuntia seuraavaa lentoamme Ålesundiin. Jo 
lentokentillä saimme huomata kuinka kallis maa Norja on, vaikka lentokenttäkaupat 
ovatkin vähän normaalia kalliimpia. Matka Oslosta Ålesundiin oli vieläkin lyhyempi, 
ja matkustaessamme lentokentältä bussilla koululle, pääsimme ajelemaan jopa meren-
alaisessa liikennetunnelissa. Saimme tosin tietää tämän jännittävän asian vasta jäl-
keenpäin, kun norjalaisemme kertoivat asian. Koululla meitä odotti iloinen vastaanot-
tokomppania, ja siitä matka jatkui oman majoittajan kanssa kotiin. Maisemat Ålesun-
dissa ovat hieman toista maata kuin Lahdessa, tai Suomessa ylipäänsä, joka puolella 
kohosi korkeita lumihuippuisia vuoria, jotka heijastuivat pieniin lahdelmiin. Loppuil-
lan ohjelma oli melko rauhallista, kotona jokaista odotti ensin ruoka, toisia norjalai-
nen kotiruoka, toisia pizza. Sitten keräännyimme pieninä ryhmiä norjalaisten koteihin 
viettämään iltaa pelaillen, jutellen ja pikkupurtavia napostellen. Ilta tosin jäi melko 
lyhyeksi, sillä kaikki suomalaiset olivat melko väsyneitä matkan ja aikaisen lähdön 
jäljiltä, ja seuraavana päivänä odotti heti uusi, jännittävä ohjelma. 

Pe 29.4.

Perjantai oli ensimmäinen kokonainen päivämme Ålesundissa ja varmasti kukin herä-
si siihen korkeilla odotuksilla. Illalla olimme jo saaneet nähdä palan vuorien ja van-
hojen kauniiden talojen koristamasta kaupungista ja aamun auringossa se antoikin lu-
paavan  kuvan  tulevasta  viikosta.  Suuntasimme  ensimmäiseksi  Fagerlian  koululle, 
joka oli suuri ja sokkeloinen. Meidät ohjattiin yhteen koulun auditorioista, jossa mo-
lemmat opettajat kertoivat hieman Ålesundin historiaa ja yleistietoa koko kaupungis-
ta. He kertoivat myös tulevan viikon ohjelmasta ja toivottivat meidät lämpimästi ter-
vetulleiksi. Seuraavaksi koko porukka suuntasi kolmen kilometrin pituiselle kävely-
reitille kohti Akslaa, joka on yksi suosituimmista nähtävyyksistä Ålesundissa. Se an-
taa uskomattoman näkymän niin merelle kuin kaupunkiin ja koko Ålesundin ympä-
ristöön. Aurinko paistoi, mikä oli oman perheeni mukaan todella onnekasta, sillä hei-
dän  mukaansa  normaalisti  sää  ei  suosinut  kaupunkia,  ainakaan  keväällä.  Saimme 
myös ensimmäisen kokemuksen nyt jo tutuiksi tulleista eväistä. Hoipuimme näköala-
paikalta 417 porrasta alas Ålesundin keskustaan, jossa vierailimme Jugendstyle -mu-
seossa, jossa meille kerrottiin lisää kaupungin kuuluisasta arkkitehtuurista ja taas ker-
ran siitä, kuinka Ålesund paloi kauttaaltaan tulipalossa. Museokäynnin jälkeen norja-
laiset näyttivät meille lisää kaupungin keskustaa ja sen tärkeimpiä monumentteja. Tä-
hän loppui varsinainen koulun ohjelma, mutta norjalaiset oppilaat olivat suunnitelleet 
ohjelmaa illaksi. Kävimme kaupungin suosituimmassa kauppakeskuksessa, MOA:ssa 
ja siellä syömässä Peppes pizzassa. Illan päätteeksi kävimme elokuvissa Ålesundin 
tarjoamilla lipuilla ja tutustuimme yhteen skandinaaviseen myyttiin, Thoriin.



Ensimmäinen päivämme oli onnistunut ja antoi hyvän alun reissullemme. Huomasim-
me että Norja ja Suomi eivät ehkä eronneetkaan toisistaan niin paljoa, vaikka Ålesun-
din ja Lahden ympäristöt olivat kauttaaltaan erilaisia. Suurin ero oli se, että jouduim-
me tosiaankin raahaamaan koululle aivan omat eväät, mikä oli täysin normaalia nor-
jalaisille oppilaille toisin kuin meille kouluruokaan tottuneille.

La 30.4.

Lauantaina oli perhepäivä ja vapaa ohjelma. 
Menin aamupäivällä isäntäperheeni äidin kanssa Ålesundin akvaarioon, joka on yksi 
Pohjois-Euroopan suurimpia akvaarioita. Siellä oli monen monta erilaista kalaa, mui-
ta mereneläviä ja pingviinejä. Akvaariossa oli myös paljon muita ryhmämme suoma-
laisia opiskelijoita ja opettajat samaan aikaan, ja kuulin monen käyneen siellä myö-
hemminkin päivän aikana. Se oli todella hieno paikka, jossa oli monia akvaarioita ja 
altaita. Kaikki suomalaiset tuntuivat pitävän paikasta todella paljon.

Akvaarion jälkeen äiti kierrätti minua autolla Ålesundin keskustassa matkalla heidän 
taloonsa, joka oli 26 kilometriä Ålesundista, Skodjessa.  Siellä söimme norjalaiseen 
tapaan kalaa! Minua vähän pelotti, koska perheen äiti oli akvaariossa sanonut kaik-
kien pelottavan näköisten kalojen kohdalla heidän syövän niitä. Onneksi kyseessä ol-
lut kala oli samantyyppistä mitä Suomessakin syödään! Monet muutkin suomalaiset 
kertoivat syöneensä kalaa! Menimme norjalaiseni Kjerstin kanssa pelaamaan lento-
palloa läheiselle kentälle hänen kavereidensa kanssa. Norjalaiset nuoret puhuvat to-



della hyvää englantia! Kierreltiin Kjerstin asuinseudulla, ja hän esitteli sitä ja heidän 
hevosiaan ja hevostalleja. Samaan aikaan monet ryhmän suomalaisista ja norjalaisista 
olivat menneet jollekin saarelle veneillä grillaamaan. 

Päivällä oli todella hyvä sää, aurinko paistoi ja oli pilvetön taivas. Norjassa sataa kuu-
lemma melkein aina, mutta koko vierailumme aikana ei satanut kertaakaan! Kun mis-
sä tahansa Ålesundissa tai sen lähiseudulla katseli ympärilleen, näkyi vuoria, ja isän-
täperheeni kotikin oli vuoren rinteellä. Siinä tulee kunnon jumppaa, kun kävelee ko-
tiin. Ei ihme että norjalaiset olivat kaikki todella hoikkia!

Illalla menimme eräälle rannalle istumaan iltaa. Siellä oli paljon suomalaisia ja norja-
laisia ryhmästämme. Norjalaiset olivat ostaneet jotain naposteltavaa meille. Siellä oli 
ihan mukavaa, mutta tosi kylmää! Norjassa vietetään myös vappua, tosin erinimisenä 
juhlapäivänä. Vappuna alkaa heillä russ-aika, eli lukiosta valmistuvat juhlivat koulun 
loppumista  17.5.  olevaan  itsenäisyyspäivään  asti.  Kaupungilla  näkyi  paljon  heille 
yleisiä punaisia autoja ja housuja. Seuraavassa kuvassa heitä näkyykin. Osa ryhmästä 
oli mennyt erään norjalaisen kotiin katsomaan elokuvia, ja jotkut olivat isäntäperheis-
sään illan.

La 30.4.

Päivä alkoi jälleen aurinkoisella säällä. Lentämisestä yhä väsyneenä oli ihanaa nuk-
kua pitkään ja viettää kiireetön aamu. Söimme rauhassa aamupalan, käytimme koiran 
kävelyllä ja lähdimme kahden aikaan rantaan. Olimme ostaneet kaupasta kertakäyttö-
grillin ja grillattavaa. Norjalaisilla oli omia veneitä ja ajoimme pieneen asumattomaan 
saareen ja grillailimme ja nautimme hyvästä säästä. Vietimme hauskaa aikaa ja kävin 



jopa meressä uimassa. Illaksi menimme takaisin perheeseen syömään päivällisen. Le-
päilimme hetken aikaa ja iltaa lähdimme viettämään läheiselle rannalle. Illalla tuli to-
della kylmä eikä tekemistä oikein löytynyt, mutta siitäkin selvittiin. Kylmästä illasta 
palauduimme vielä jäätelön ja elokuvan äärellä.

Su 1.5.

Vuonoristeily Geirangeriin

Sunnuntaina bussi starttasi koululta kello 10 kohti Geirangerin vuonoja ja kylää kyy-
dissään kaikki me suomalaiset ja muutama norjalainen. Odotimme innokkaina pääsyä 
näkemään läheltä paljon kehutut vuonot ja vuoret. Menimme lautalla yli, ja ajoimme 
noin tunnin matkan bussilla ihastellen maisemia, jotka olivat jo siinä vaiheessa upeat. 
Norjan maaseutu vanhoinen taloineen vuorten juurilla on kaunista katseltavaa. Pääs-
tyämme perille meillä oli 45 min. aikaa ennen kuin vuonoristeily alkaisi, joten kävim-
me kylän kahvilassa istuskelemassa, ja sitten olikin aika astua lauttaan ja alkaa ihas-
tella Geirangeria. Ilma oli mitä parhain, aurinko paistoi pilvettömältä taivaalta, eikä 
ollut kauhean kylmä. Risteilyllä tuuli, mutta se ei haitannut, koska huomion vei aivan 
henkeäsalpaavat näkymät. Laivan lipuessa vuonoa pitkin ei voinut muuta kuin ihas-
tella vuoria ja vesiputouksia tyynen veden äärellä. Lautan kaiuttimista kuului aina vä-
lillä selostuksia eri vuorista ja vesiputouksista, ja niitä oli mielenkiintoista kuunnella 
samalla kun katseli maisemia ja istuskeli yläkannella. Mieleenpainuvin vesiputousry-
kelmä oli ”seitsemän sisarta”, jossa oikeasti oli seitsemän vesiputousta vierekkäin. Ei 
voinut kuin ihmetellä, miten nämä kaikki ovat syntyneet. Vuonoajelu kesti noin tun-
nin, mutta olisi voinut kestää pitempääkin, sillä näihin maisemiin ei varmasti ikinä 
kyllästy! Tällaisia käsittämättömän upeita näkymiä on vaikea vangita kameralla, mut-
ta parhaamme teimme ja nautimme täysin siemauksin Geirangerista, joka oli unohtu-
maton, ellei uskomattomin kokemus matkallamme! 



Vuonomuseo

Geirangerin jälkeen menimme bussillla Fjord- museoon. Museo ei itsessään näyttänyt 
ulkoapäin kovin huokuttelevalta, mutta loppujen lopuksi museo olikin aiempaa mie-
lenkiintoisempi kokemuksena. Aulaan mennessä vastaan tulivat kassat sekä kauppa, 
josta ostaa matkamuistoja.

Aivan aluksi meidät ohjaistettiin pieneen elokuvateatterin tapaiseen huoneeseen. Mu-
seon opas kertoi muutaman minuutin ajan vuonoista ja Geirangerista yleisesti. Siellä 
asuu 200 asukasta, tuhansia turisteja kesäaikaan, koulu ja kylä ovat keskellä vuonoja, 
siinä koko Geiranger pähkinänkuoressa.  Muutaman minuutin luennon jälkeen kat-
soimme 10 minuutin slide- shown, joka sisälsi kuvia Geirangerista. Slide- show oli 
omasta mielestäni koko retken ikimuistoisin asia. Kauniit kuvat sekä mieltä rahoitta-
va musiikki olivat täydellinen yhdistelmä.

Slide- shown jälkeen menimme kiertokävelylle museoalueelle, jossa oli vanhoja puu-
pirttejä  alkuperäisine  kalusteineen  ja  esineineen.  Pirttien  pihoilla  oli  Geirangerille 
tyypillisiä kotieläimiä, kuten vuohia ja lampaita, tietysti täytetyssä muodossaan.

Kokonaisuudessaan  museo  oli  hieno  kokemus  varsinkin  historiasta  ja  kulttuurista 
kiinnostuneelle. Museon jälkeen matka jatkui pitkin Eagle roadia, eli suomennettuna 
Kotkan tietä. Jyrkät rinteet sekä matkan varrella näkyvät vesiputoukset että vuoret te-
kevät kyllä todellisen vaikutuksen matkailijaan kuin matkailijaan!



Ma 2.5.

Matkamme Runden lintusaarelle ja ympäristökeskukseen alkoi koulun pihalta ja mat-
ka kesti noin kaksi tuntia, mutta aika meni nopeasti maisemia ihmetellen. Kun saa-
vuimme ympäristökeskukseen,  jokainen halusi  pitää tauon vieressä pärskähtelevän 
meren äärellä. Jotkut intoutuivat heittelemään kiviä tyrskyihin. Päästyämme sisälle 
ympäristökeskukseen meidät  johdettiin auditorioon kuuntelemaan luentoa ympäris-
töstä ja sen suojelusta. Keskuksessa on näytteillä osa suuresta raha-aarteesta, joka va-
josi meren pohjaan hollantilaisen Akerendam -laivan mukana.  Aarteen löysi sattu-
malta pari sukeltajaa vuonna 1972, jotka aluksi päättivät pitää kolikot itsellään. He 
päättivät kuitenkin palauttaa aarteen paikalliselle poliisiasemalle ja nyt aarre on osin 
Bergen  Sjœfartsmuseumin,  Oslon  kolikkomuseon  ja  Runden  ympäristökeskuksen 
hallussa. Myös sukeltajat saivat pitää osan aarteesta ja myivät kolikot keräilijöille. 
Aarteen ihastelun jälkeen söimme eväitä ja lähdimme kohti lintusaarta.

Matkasimme ympäristökeskuksesta bussilla vähän matkaa lintuvuoren juurelle, josta 
ryhdyimme kiipeämään vuoren laelle. Polku oli paikoin melkein pystysuoraa, ja otti 
jokaista koville. Onneksi matkan edetessä polku loiveni, ja voimat säästyivät. Lepo- 
ja kuvaustaukoja pidettiin kuitenkin tiheään, sillä kiipeäminen oli uuvuttavaa, mutta 
maisemat aivan mahtavat. Matka vuoren huipulle kesti noin tunnin verran, mutta oli 
kaiken vaivan arvoista. Ylhäällä tuuli, korkealla kun oltiin, ja lintujakin näkyi. Odo-
timme kuitenkin näkevämme lintuja hieman enemmän, koska paikkaa mainostettiin 
lintuvuorena, mutta olimme kuitenkin "bongaussaldoomme" tyytyväisiä. Vuorenhui-
pulta merelle katsoessa ei näkynyt edes vastarantaa, pelkkää sinistä avomerta. Vuo-
rella oli pystysuoria seinämiä alas ja hulppeita kallioita. Tovin maisemia ihasteltuam-
me lähdimme kävelemään takaisin alas bussille. Alaspäin käveleminen oli huomatta-
vasti helpompaa, sillä matka tuntui menevän puolet nopeammin kuin ylös mentäessä. 
Bussille päästyämme aloitimme matkan takaisin Fagerlian koululle, johon kului tulo-
matkan tavoin noin pari tuntia. Koululle päästyämme vanhemmat hakivat meidät ko-
tiin. Päivä oli fyysisesti rankka, mutta kaiken vaivan ja kokemisen arvoinen.

Ti 3.5.

Olimme koulussa kahdeksasta puoli kolmeen tekemässä ilmastonmuutos-projekteja. 
Aluksi homma ei sujunut ihan niin kuin olisi pitänyt, koska jotkut norjalaiset halusi-
vat tehdä projektin melkein kokonaan itse väittäen, että osaavat kirjoittaa paremmin 
englantia kuin me suomalaiset.

Lopuksi kuitenkin tulimme yhteisymmärrykseen, ja saimme kaiken valmiiksi. Mie-
lestäni oli vähän tylsää istua koko päivä sisällä tietokoneilla lukuun ottamatta ruoka-
taukoa. 



Projektitöitten jälkeen osa lähti kotiin valmistautumaan iltaa varten, ja osa jäi koulul-
le viettämään aikaa.  Kävimme porukalla kaupassa ostamassa välipalaa, ettei nälkä 
heti yllättäisi.

Parents party, eli vanhemmille järjestämämme illanvietto alkoi klo 18 ja tarjolla oli 
todella  paljon  norjalaisten  vanhempien  tekemiä  herkkuja.  Norjalaiset  pitivät  mm. 
hauskan "muotinäytöksen" ja kaksi tyttöä lauloi dueton yhdessä. Sitä oli ihana kuun-
nella. Me taas esitimme kansantanssin ja kaksi laulua. Optimist-biisi oli norjalaisten 
mieleen,  vaikkei  se  mennytkään  ihan  putkeen.  Yleisöä  oli  paljon,  koska  melkein 
kaikkien vanhemmat olivat päässeet paikalle. Opettajamme Pauliina Järvelä piti nor-
jalaisille puheen norjaksi ja vakuutti kielitaidollaan meidät ja norjalaiset. 

Päivä oli kokonaisuudessaan mukava!

Ke 4.5.

Aamu alkoi koululla 08:15 englannin tunnilla, jossa pohdittiin ryhmissä Suomen ja 
Norjan kulttuurin ja hallinnon eroja. Tehtävä oli aika vaikea, sillä maiden kulttuurien 
välillä ei juuri kukaan ollut huomannut suurempia eroja. Päädyimme erilaisen koulu-
järjestelmän  ja  hallinnon mainitsemisen  jälkeen luettelemaan  pieniä  asioita,  kuten 
eroavaisuuksia huivin käytössä ja aamupalassa. 

Tunnin jälkeen pidettiin pieni tauko, jonka aikana kaikki siirtyivät pukuhuoneisiin ja 
liikuntasaliin.  Käynnistettiin jalkapallopeli  Suomi vastaan Norja. Osallistuminen ei 
ollut pakollista, joten aika moni suomalainen ja muutama norjalainen päätyi seuraile-
maan sivusta, kun norjalaiset rökittivät suomalaiset 5-0. Puolen tunnin jälkeen lajit 
vaihtuivat koripalloon, sählyyn ja rantalentopalloon ja muodostettiin sekajoukkueita.



Peli päättyi tuntia ennen lounasta, jolla tarjottiin pitsaa. Pikaruoka alkoi kyllästyttää 
ainakin  suomalaisia,  mutta  porukalla  hoideltiin  silti  aikamoinen  pitsalaatikkokasa. 
Lounaan jälkeen siirryttiin ulos hakemaan laukkuja parakista, ottamaan yhteis- ja ryh-
mäkuvia ja jättämään hyvästejä. Bussin saapuessa kahden maissa oltiin aika haikeissa 
tunnelmissa: luvattiin pitää yhteyttä ja kyläillä, soitella, jos joskus eksytään Norjaan 
ja poiketa Ålesundissa interrail-matkalla kahden vuoden päästä. Bussimatkan alku ju-
teltiin suomalaisporukassa siitä, miten ei ehkä enää ikinä nähdä niitä ihmisiä, joiden 
kanssa oli vietetty aiemmin viikko ja nyt toinen viikko yötä päivää hyvin tiiviisti. 
Ajatus pisti porukan aika hiljaiseksi.

Osloon saapuessa tunnelma oli jo aika hyvä, vaikka itsestäni ainakin tuntui siltä, että 
olisin mieluummin jatkanut suoraan kotiin. Illalla kävelinkin suuren ja kauniin puis-
ton läpi takaisin hotellille, kun muut lähtivät kiertelemään kauppoja ja kuvaamaan 
yhteisen ruokailun jälkeen. Ilta meni jutellessa hotellihuoneessa ja kirotessa lämpi-
män veden puutetta…

To 5.5

Heräsimme aikaisin aamulla aamupalalle ja sieltä lähdimme museokierrokselle.  En-
simmäiseksi menimme vaihtamaan Oslo-passit infopisteeseen. Sieltä kävelimme kau-
pungintalon ohi satamaan, josta jatkoimme matkaa lautalla. Ensimmäinen museomme 
oli Fram-museo, jossa oli laiva, jolla tehtiin ensimmäinen matka pohjoisnavalle. Siel-
lä kiertelimme laivassa ja otimme kuvia. Sitten jatkoimme matkaamme museoon, jos-
sa oli Ra- ja Kon-Tiki- lautat. Sitten menimme Norsk Folkemuseumiin, joka oli ulko-
ilmamuseo. Sitten otimme lautan takaisin kaupunkiin ja kävimme museossa, jossa oli 
kuuluisa  Edvard  Munchin  maalaus  Huuto.  Museossa  näimme  Norjan  kuulusiman 
elossa olevan maalarin. Viimeinen kohde oli Vigeland puisto, jossa on Sinnataggen 
eli  patsas  pienestä  vihaisesta  pojasta  ja obeliski.  Myös osa porukasta  osallistuivat 
tanssiin keskellä puistoon ja se kuvattiin. Tämän jälkeen alkoi vapaa-aika.

Vapaa-ajalla menimme ostoksille, vaikka Oslossa olikin kallista. Ostoksien lomassa 
kävimme syömässä aasialaisessa pikaruokapaikassa. Mennessämme takaisin hotellille 
pysähdyimme poseeraamaan kuninkaanlinnan eteen vartijan kanssa.  Illalla olimme 
todella väsyneitä shoppailun ja kävelyn takia, joten juttelimme ja pelasimme korttia. 
Lämminkin vesi oli tullut suihkuun. 

Pe 6.5.

Aamulla  heräsimme viimeiseen aamuun Oslossa  väsyneinä mutta  silti  innokkaina, 
sillä olisihan edessä vielä viimeiset shoppailut ja kaivattu kotiinpaluu. Meidän huo-
neessamme laukut saatiin pakattua nopeasti valmiiksi ja vietyä hotellin odotustilaan. 
Ennen hotellista poistumista kävimme lähikuppilassa aamupalalla haukkaamassa ur-



hoollisesti vielä vihoviimeiset pullaleivät, jonka jälkeen kolmetuntinen kiertely kau-
pungilla sai alkaa. 

Vaikka olimme miljoonaan kertaan kiertäneet läpi kaupungin kaikki Bikbokit ja Cu-
bukset, oli niissä silti pakko käydä aina uudelleen. Kovasti etsimme myös norjalaisia 
tuliaisia myyviä kauppoja, sillä Noora etsi tietynlaisia sukkia, joissa on norjan lippu. 
Shoppailusta innostuneina emme ehtineet syödä, niin kuin käsky kuului, vaan kiireh-
dimme hakemaan supermarketista jo perinteeksi matkalla muodostunutta myslijogurt-
tia.

Kahden maissa bussi starttasi Oslon lentokentälle. Kentällä meidän piti odottaa pari 
tuntia ennen kuin pääsimme koneeseen. Klo 16.45 oli aika sanoa hyvästit kauniille 
Norjalle ja sitä ennen ostaa kotiin tuliaiset. Moni osti norjalaista Freia-suklaata, jota 
norjalaiset kaverit olivat tuoneet Suomeen tuliaiseksi. 

Kotipuolen lentokentällä melkein julistimme matkan onnistuneesti loppuneeksi, kun-
nes Eemeli sai kuulla matkalaukkunsa jääneen Norjaan. Vaikka kenttätyöntekijöiden 
mokailu vähän harmittikin, ei se pilannut matkamme loppumisen iloista tunnelmaa. 
Bussissa Helsingistä Lahteen näkyi nauravia ja muistelevia ilmeitä ja Christian pisti 
popit soimaan. 

Kuvat ja tekstit: KV-kurssilaiset
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