


 

Kirpputorit
 
Luin eräästä Nyt-liitteestä jutun lamasta. Siinä 90-luvun laman lapset, jotka nyt opiske-
livat valokuvausta Lahden muotoiluakatemiassa, saivat kuvata, miltä tämä lama heistä 
näyttää. Kuvat olivat osuvia, mutta toimittajan kuvaus lamasta sai minut ajattelemaan. 
Hän listasi asioita jotka liittyvät lamaan, yhtenä niistä kirpputorit. Aina kun minulla on 
ollut rahaa, olen käynyt kirppareilla ja siksi rinnastus lamaan kummastutti minua. Aloin 
kuitenkin pohtia asiaa ja tajusin, että niinhän se on. Kun ihmisillä ei ole rahaa, haluavat 
he sitä. Koska he ovat työttöminä, hankkivat he sitä myymällä nousukauden huumassa 
ostettuja, ylimääräisiä vaatteita. Työssä käyvät taas ovat varovaisempia rahankäyttönsä 
kanssa ja ostavat halvemmalla kirpputoreilta. Olenko siis minäkin, kirpputorien ystä-
väksi itseni kuvitellut, pohjimmiltani vain osa taloudellisen tilanteen luoman pakon vai-
kuttamaa joukkoa?

Ei se ehkä ihan niin taida mennä tai niin ainakin tahdon uskoa. Tosin eräs kaverini sanoi 
kerran keskustellessamme vaatteista, että jos hänellä olisi tarpeeksi rahaa, ei hän mis-
sään nimessä ostaisi vaatteita kirppareilta. Menin hieman hämilleni ja taisinkin vastata 
vain jotain epämäärästä, kuten ”jaa” tai ”niin”. Sellaisiakin ihmisiä siis on. Ja on var-
masti niitäkin, jotka käyvät kirppareilla vain, koska se on trendikästä. Tämän tajuami-
nen hieman vesitti omat, sinisilmäiset kuvitelmani kirpputoreilla kävijöiden pyyteet-
tömyydestä ja maailmaarakastavuudesta. Sen ymmärtäminen ei välttämättä ollut ihan 
huonoin asia. Totta kylläkin on, että kun trendikkyyden ja tämän taloudellisen tilanteen 
yhdistää, syntyy takuuvarma hitti. Toivon vain, että toisen kadotessa kirpputorit pysyvät 
vielä hengissä. Hengissä ne pysyvät vain, jos niitä pyyteettömiä ja maailmaarakastavia 
ihmisiä onkin olemassa.

Mutta ihan sama. Tänä kesänä aion käyttää hyödyksi vielä pystyssä olevia kirpputoreja 
ennen kuin ihmiset saavat lisää rahaa ja palaavat keskittämään ostoksensa Gina Troco-
tiin. Asiakaskato olkoon tulevaisuuden murhe, nyt nautitaan kesästä!

Siiri Kihlström
päätoimittaja
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OPKH TIEDOTTAA
Hesan Nuorten Ääni kampanjasta saatiin anottu määräraha, eli oppilaiden 
toivomat rummut voidaan hankkia.

Lisäksi viimeisenä kokeidenpalautuspäivänä luvassa yllätys!

Hallitus on myös paikalla toivottamassa uudet ykköset tervetulleiksi 
16.6.

Hallitus kiittää kaikkia kalliolaisia kuluneesta vuodesta, ideoista, tu-
esta, kriittisyydestä ja innokkuudesta!

Syksyllä uudet vaalit ja vallanvaihto.

Kysyä saa ja pitää, jos on kysyttävää. maria.s.penttila@edu.hel.fi

Rapatessa roiskuu ja tekevälle 
sattuu. Vaikka Särmä 1/2010 hi-
poikin täydellisyyttä, muutama 
pikku juttu oli toimittajien tai tai-
ton puolesta lipsahtanut väärin 
tai jopa päässyt kokonaan unoh-
tumaan. 

Se, että lehdestä puuttuivat sivu-
numerot, oli tietenkin vain toimi-
tuksen keino testata kalliolaisten 
laskutaitoa ja tarkkaavaisuutta. 
Tarkkaavaiset huomasivat kui-
tenkin, että toimituksen listaan oli 
livahtanut muutama virhe: Marin 
sukunimi on Ahjokannas, ei Ahjo-
kangas ja Laurillakin on sukunimi, 
Teivonen. Lisäksi listasta puuttui 
kokonaan Minna Nieminen. Kal-
lio Looks -jutussa Antrein nimi 
on kirjoitettu väärin (Andrei), ja 
Kuin kaksi vihannesta ovat Darth 
Vader ja Kallion lukion logo (ei 
Darth Wader). Vappumarssi ei 
ollut 30.5. kuten OPKH tiedottaa 
-osiossa kerrottiin. Jos haluat tulla 

O I K A I S U J A
ulos pukuhuoneen lokerosta, yh-
teyttä voi ottaa osoitteeseen ilari.
isotalo@edu.hel.fi, viestit eivät 
tule perille osoitteeseen, joka 
Glamouria taideurheilua -jutun 
lopussa lukee (ilari.isotalo@edu.
hel.). Muutama asia oli kirjoitet-
tu lehdessä kahdella eri tavalla: 
Tuoksukuulia pölynimuriin oli 
sisällysluettelossa virheellisesti 
Tuoksukuulia pölynimurissa, ja 
The Imaginarium of Doctor Par-
nassus -arvostelussa on tohtorin 
nimi lipsahtanut kerran virheelli-
sesti Parnassokseksi. Pari mielen-
kiintoista fontin vaihtumistakin on 
lehdessä huomattavissa, sisällys-
luettelon kolmonen ja Kaikkien 
aikojen jääkiekkoturnaus –jutun 
tunnelmissa-sana ovat kummalli-
sen laihoja. Sinne tänne oli myös 
päässyt livahtamaan muutamia 
inhimillisiä kirjoitusvirheitä, joita 
jokainen intohimoinen kieliop-
pipoliisi on varmasti innokkaa-
na bongaillut: vapaa-päiviäkin, 

jääkiekko turnaus, porthaninmä-
ki, teatteri-perhe, 19 vuotiaan. 
Glamouria taideurheilua -jutun 
lopussa olevasta kysymyksestä 
puuttuu kysymysmerkki.

Kiitos ja anteeksi. Yrittänyttä ei 
laiteta, kysyvä löytää vastauksen 
ja virheistä oppii!!

Darth Vader

mari ahjokannas



Pehmeästi eteenpäin
”Minä olen niin pettynyt valinnastasi. Haluatko todella käydä kou-
lua lopun elämäsi? Olisit mennyt edes ylioppilasteatteriin.” Olin 
juuri aloittanut suomen kielen opinnot ja olin tulossa yliopistolta, 
kun törmäsin Arkadiankadulla  entiseen opettajaani ja ohjaaja-
ni. En ollut taaskaan uskaltautunut raitiovaunuun, kun pelkäsin 
rahastajatätejä. Minäkö muka olisin päässyt Lapualaisoopperaan 
(1966)? Kokosin itseni ja vastasin vasta täällä huomanneeni pik-
kukaupunkilaismaneerini. Sen täytyi vähän koskettaa häntäkin, 
olimmehan tehneet yhteistyötä yhdeksän vuotta. Hän löi polviin-
sa ja nauroi: ”Noin sitä pitää silmiä väläytellä!”  Tuokion tuntui 
tutulta. Toivotimme toisillemme hyvää jatkoa.

Miksi muistelen menneitä? Olen vihdoin ottanut päästötodistuk-
sen. Kivaa oli, mutta mitä olen oppinut? Tämän höpön kysymyk-
sen olen napannut  Teiltä. Tietysti ihminen oppii, mitä haluaa, 
faktat voi tarkistaa, kastelukannuteoriaa ei ole. Kiitos on moitetta 
parempi kannustin. Kritiikin vastaanottaminen pystypäin  vaatii 
hyvää itsetuntoa. Kateus kalvaa sisältäpäin. Huumorintaju, aitous 
ja myönteisyys ovat  opettajantyön kulmakiviä. Erilaiset työtove-
rit  ovat  rikkaus – puolin ja toisin. Hassua, kaikkia näitä viisauksia  
käsiteltiin jo opetusharjoittelussa. Mutta varmaa on, että tekstien 
lukeminen on mielenkiintoista ja keskustelun herättäminen kieh-
tovaa.

Kun aloittelimme taidelukiota, tavoitteemme oli saattaa yhteen 
samoista asioista kiinnostuneita osaajia ja löytää heille pätevät 
ohjaajat. Onni oli myötä, ja rohkeat pioneerit löytyivät. Jos silloin 
hyvä haltija olisi leväyttänyt eteemme nykyisen kurssitarjotti-
memme, emme olisi ymmärtäneet siitä mitään. Paljon on siis vaa-
dittu taitoa, tahtoa ja lujuutta – varsinkin johtajilta.

Saman perusperiaatteen mukaan Tekin toimitte. Koulun alkaes-
sa ryntäätte toki varmistamaan kurssinne mutta ennen kaikkea 
tulette tapaamaan  kavereita. Joko johdettuna tai omin päin alat-
te luoda projekteja  ja produktioita. Osaaja liittyy toiseen, ja yh-
dessä koetaan onnistuminen. Lopputuloksesta me kaikki saamme 
voimaa. Tämä opittu verkostoituminen seuraa mukana  koulun ul-
kopuolellekin: kalliolaiset osaavat ja löytävät toisensa. Tästä saa 
hyvän todisteen, kun selaa aivan tämän päivän  kulttuuritarjonnan 
käsiohjelmia, elokuvaesittelyjä, kirjaluetteloita. Tuttuja nimiä vili-
see yhdessä ja yksin. Kyllä se hetkauttaa nuorempaakin kollegaa; 
minulle, alusta asti mukana olleelle, se kertoo onnistuneesta ide-
asta.

Vuosikymmeniä komedioissa on tärkeistä henkilöistä puhuttaes-
sa pantu vanha opettaja kiekaisemaan: ” Minun entinen oppilaa-
ni!” Minä olen iloisesti tämän huumorin nykykukkanen enkä aio 
vielä lakastua. Pitäkää Te siitä huolta.

o p e
Sanottua
Silloin kun minä olin nuori ja 
Jeesus oli vielä vauva..

- Kati venemies

Se, joka ilmoittaa olevansa pe-
russuomalainen, saa kurssin.

- Ukri Pulliainen

Jos ei veri kierrä peffassa, ei 
pääkään ole terävimmillään.

- Tuire Lukkarinen

Jos ei taidot riitä, käyttäkää 
seksiä.

- Reijo Aittakumpu

En halua tässä nyt kuitenkaan 
verrata kokoomusta Al Qai-
daan, se olisi rumasti sanottu.

- Jari Aalto

  AP: Minä olen käynyt armei-
jan jaKallio on silti kaksimie-
lisen.
  oppilas: Siihen pitää kai 
tottua.
  AP: Siitä pitää nauttia!

Tuire Lukkarinen



Kolmetoista iloista Kalliolaista ja kolme vieläkin iloisempaa opettajaa toimivat kuluvan lukuvuoden aika-
na ruotsin, historian ja kuvataiteen yhdistävässä projektissa nimeltä Heja Sverige – RUB10. He kirjoittivat, 
käänsivät, kuvasivat ja taittoivat ryhmissä esitteen, joista kukin käsittelee eri näkökulmalta aihetta ”ruot-
salaisuus Helsingissä”. Tähän sisältyi mediaa, kulttuuria, henkilöitä, historiaa ja paljon muuta! Projekti 
huipentui 5 päivän Tukholman matkaan, jonka aikana esitteet esiteltiin Kallion lukion ystävyyskoulun 
Södra Latins Gymnasiumin oppilaille. Projektin helmiä esiteltiin myös Kallion lukiolla olevan kollaasin 
muodossa, joka oli esillä 14.5. alkaen. 

Toimittajamme raportoivat matkan kulkua seuraavasti:

Maanantai starttasi pirtsakalla aamuherätyksellä, eikä kukaan onneksi nukkunut pommiin 
5.30 tapaamisesta Rautatieasemalla! Hurautimme junalla Turun satamaan, josta laivamme Vi-
king Amorella lähti kello 8.45. Kaksi hyttiä ja 16 henkilöä tavaroineen: tunnelma oli lievästi 
sanottuna tiivis... Matka sujui kuitenkin sulassa sovussa, shoppailimme TaxFreessa ja söim-
me liikaa Buffetissa, väsyneet kävivät välillä hytissä nukkumassa. Pitkän laivapäivän jälkeen 
saapui Amorella vihdoin kello 18.55 Tukholman satamaan, josta siirryimme takseilla Söderin 
kaupunginosaan ja majoituspaikkaamme Pensionat Odeniin. Hostelli sijaitsi keskellä kau-
nista kaupunginosaa, ja huoneet olivat viihtyisiä ja tunnelmallisia. Majoittautumisen jälkeen 
lähdimme hieman tutkailemaan lähiympäristöä. Hullaannuimme Söderin kaupunginosaan 
heti: ihastuksen kiljahdus kajahti ilmoille viimeistään silloin, kun Götgatania pitkin kävelles-
sämme horisontissa siinsi auringonlaskun valaisema Globen. Härligt!

MÅNDAG, den 3 maj

TISDAG, den 4 maj

Tiistaina meidän oli määrä nähdä ensimmäisen kerran ystävyyskoulumme Södra Latins 
Gymnasium. Hostelliltamme ei kestänyt kuin tovi, kun huomasimme jo seisovamme valtavan, 
Suomen kansallisteatteria muistuttavan, rakennuksen edessä. Olimme hieman ajoissa, joten 
siirryimme pihan penkeille odottamaan. Pikkuhiljaa pihan valtasivat leikkivät lapset ja meitä 
rupesi epäilyttämään, olimmeko ollenkaan oikeassa paikassa. Pian Peter, koulun historian 
ja kulttuurihistorian opettaja saapui kertomaan, että lapset vain lainasivat heidän koulunsa 
pihaa, olimme siis aivan oikean rakennuksen luona. 

Pienehkö alemmuuden tunne valtasi meidät, kun Peter kierrätti meidät tuon 1000 oppilaan, 
vuonna 1892 perustetun, koulun ympäri (näimme mm. ”aulan”, joka oli käytännössä puoli-
kaaren muotoinen kirkko urkuineen ja parvineen). Pääsimme seuraamaan teatteri- ja tans-
siharjoituksia ja maistamaan, kuinka makoisaa ruokaa Fazer heidän koululleen tekee (kyllä, 
heillä oli Fazer Amica). Todellisiin kosketuksiin todellisten ruotsalaisten nuorten kanssa pää-
simme kuvistunnilla, jolla teimme parityön kukin oman ruotsalaisen kuvisopiskelijan kans-
sa. Harmiksemme hei eivät oikein vastanneet stereotypiaa ruotsalaisista, iloisista, puheliais-
ta nuorista, vaan olivat hiljaa. 

Koska Aura täytti 18, sai hän auton. Oikeastaan monia, sillä opettajat olivat kekseliäinä os-
taneet pussillisen Bilar-nimisiä karkkeja ja perustelivat valintaa sillä, että Volvo on myyty 
Kiinaan. Syntymäpäivähurraa-huutojen jälkeen saimme hajaantua ihastelemaan Södermal-
min kahviloita, putiikkeja ja ravintoloita, oi mikä ilta. Tosin olisi ollut mukavaa tutustua niihin 
ruotsalaisiin nuoriin, mutta kuvisopiskelijat eivät olleet oikein innostuneita…

H E J A  S V E R I G E !

mari ahjokannas, mia finnilä, 
anni lehtonen, siiri kihlström



FREDAG, den 7 maj

ONSDAG, den 5 maj

Edellispäivän ujojen kuvataiteen oppilaiden kanssa kaveeraamisen yrittämisen jälkeen ei 
keskiviikkona koululle meno niin hirmuisesti viehättänyt, olo kun ei tuntunut enää niin kovin 
tervetulleelta.  Jännitys ja innostus kuitenkin alkoivat kasvaa mitä lähemmäs koulua käve-
limme aamulla, kuullessamme että tänään tulisimme esittelemään tuotoksiamme teatterin 
ja tanssin oppilaille heidän historian tunnillaan. Vastaanotto oli aivan erilainen kuin edellis-
päivänä, olihan nämä ruotsalaiset sittenkin niitä iloisia ja sosiaalisia tyylihirmuja! Mielen-
kiinnolla he kuuntelivat esitelmiämme suomenruotsalaisista Suomessa ja innoissaan kyse-
livät jopa lisäkysymyksiä. Lisäkysymysten sivistystaso meitä suomalaisia kuitenkin hiukan 
ihmetytti, kun oppilaat eivät tienneet missä sijaitsee Helsinki ja että kuuluuko Ahvenanmaa 
Suomelle… Ruotsalaisia opiskelijoita myös ihmetytti upea ruotsin kielentaidon tasomme, 
kun meitä itseämme enemmänkin nauratti toisten möngerrys luokan edessä. Kyllä se taas 
nähtiin, kuinka suomalainen koulutus taitaa pestä muut mennen tullen. Myös ensivaikutel-
ma ruotsalaisista nuorista jopa hiukan epäsosiaalisina sai selityksen kuullessamme teatterin 
opiskelijoilta, että kuvaamataidon oppilaat ovat vähän kuin rakkaita torkkelilaisiamme, eli 
ujoja ja hiljaisia. Yhdessä söimme koululla lounasta ja vietimme välitunnin Götgatanin os-
toskadulla vaihtaen Facebook-nimiä, jos heistä joku vaikka uskaltaisi tulla meitä Suomessa 
moikkaamaan. Onnistuneen aamupäivän hauskojen ruotsalaisten kanssa kielikylvyssä ollen 
oli päivää mukava jatkaa. Nyt suuntanamme oli keskiaikamuseo meren alla. Montaa ihmetyt-
ti, kuinka oppaan käsittämättömästä ruotsin möngerryksestä sai kun saikin selvää. Loppuil-
tapäivä vietettiin Tukholman kaduilla ostoksilla, ihaillen tyylikkäitä ihmisiä ja syöden Burger 
Kingissä papuisia vegehampurilaisia…

TORSDAG, den 6 maj

Matka Drottningholmiin vakoilemaan kuningasta oli torstain tarkoitus. Vaikka hostellim-
me muutoin oli vallan loistavalla paikalla, oli meidän pakko matkustaa höyrylaivalla tähän 
kuningasperheen asumispaikkaan. Tunnin hytisemisen laivassa jälkeen, hytisimme aurin-
koisessa, mutta tuulisessa Drottningholmissa kunnes Jari Aalto johdatti meidät lämpimään 
kuninkaanlinnaan. Upeiden huoneiden lisäksi katsastimme myös upean, vanhan teatterin 
ja kuninkaallisen perheen vaatimattoman, kiinalaistyylisen kesähuvilan. Koska halusimme 
ehtiä vaihtamaan vaatteet ja kaunistautumaan hostelliin ennen kuin lähtisimme katsomaan 
södralaisten tanssiesitystä, jäi alueen katsastus melko minimiin. Tärkein jäi kuitenkin näke-
mättä, eli kuningasperhe. Se, että Södra Latinsissa on 1000 opiskelijaa, joista tanssijoita on 
jokaisella luokkatasolla 14, kertoo hieman näkemiemme tanssiesitysten tasosta. Oppilaiden 
itse tekemät koreografiat, tanssi ja tunnelma olivat loistavia! Esitysten jälkeen jalkauduim-
me Söderin kaduille etsimään ruokaa, kukin omien mieltymystensä mukaan. Illan viileys ei 
haitannut meitä, vaan halusimme nauttia täysillä viimeisestä illastamme sillä vihreämmällä 
puolella aitaa.

”Eric 10 minuuttia”-huuto kello 6.10 herätti viimeisenkin hostellissa nukkuneen. Matkapäi-
vässämme takaisin ei ole paljoakaan kerrottavaa. Oli harmaa sää, Isabella oli täynnä juopu-
neita ja rumia suomalaisia ja buffetissa oli samat ruoat kuin tullessa ja rahat lopussa. Ainoat 
asiat, joita odotimme matkalta, olivat bingo ja karaoke. Näistäkin bingo tuotti pettymyksen 
(vaikka Eppu Salminen olikin juontajana) maksaen 5 euroa. Karaokessa Anni ja Siiri sentään 
toivat hieman erilaista väriä vakuutusyhtiö Tapiolan työporukan ”15 kesää mä häntä rakas-
tin” –hoilatusten lomaan. Victorian ja Danielin viralliset hääkonvehditkin loppuivat! Olisim-
mepa jääneet Södermalmille…

ps. Ensi vuonna saamme vieraiksemme ensin syksyllä Södra Latins Gymnasiumin opettajia, 
alkukeväästä  tanssinopiskelijoita ja lukuvuoden lopulla RUB10 yhdistää tällä kertaa Ruotsin 
ja tanssin! Heja Sverige!
pps. Johanna Tukiainen on hyvä  laulaja.
ppps. Götgatanilla on kauppa, josta saa Ben&Jerry’siä 10 kruunulla (=1€)!!



1800-luvun Kallio näyttäytyi aikalaisille viljely- ja 
laidunalueena. Alue sai osaksi nimensä siellä si-
jainneen vuokratilan mukaan, mikä oli nimeltään 
Berghäll, mutta osaksi myös alueen pintamuodon 
takia. Pienestä kaupungista, Helsingistä tuli 1812 
autonomisen Suomen pääkaupunki, mutta Kallion 
alue jäi kaupungin rajojen ulkopuolelle ollen maa-
seutua. Uusi pääkaupunki alkoi saada lisää asukkai-
ta ja 1900-luvun alussa Kallion alueelle alkoi nousta 
teollisuutta. Asukkaat koostuivat tehtaiden omis-
tajista, työläisistä ja porvareista sekä heidän per-
heistään. Kalliosta muodostui vähitellen työläisten 
kaupungin osa. Asuminen vakiintui ja teollisuuskin 
alkoi kehittyä. Näin ollen palveluita lisääntyvälle 
työläisväestölle oli lisättävä ja vuonna 1902 aloit-
ti ensimmäinen oppikoulu, Sörnäisten yhteiskou-
lu, työläiskaupunginosassa. Koulun perustaja oli 
Hanna Castrén, joka halusi tuoda sivistystä osaksi 
työläisperheitä. Koulussa aloitti 32 oppilasta ja seit-
semän opettajaa ja se toimi aluksi viisiluokkaisena 
kouluna. Koulu panosti humanistisiin aineisiin ja 
käytäntöön, mutta oppilaiden innostus näytelmien 
tekoon lukukauden päätösjuhlia varten, alkoi antaa 
tilaa ilmaisutaiteisiin. Koulussa toimioppilasyhdis-
tyksiä ja toverikuntia, joissa muodostettiin harras-
tepiirejä.  1950-luvulla koulun näytelmäpiireistä 
siirryttiin säännölliseen teatteri toimintaan, johon 
osallistui myös lavastajia ja teknillisiä avustajia. 

Asukkaiden edelleen lisääntyessä, Kalliossa oli 
suuri asuntokysyntä ja uusia puutalokortteleita ra-
kennettiin. Maailman sotien välisenä aikana, jolloin 
muuttovirta oli suuri, Kallion väkiluku kasvoi jopa 
36 000 henkilöön. Myös Kallion yhteiskoulu, mikä 
oli koulun virallinen nimi vuodesta 1913, sai vuonna 
1929 uudet, isommat koulutilat käyttöön Porthanin-
katu viidestätoista. Uusissa tiloissa voitiin aloittaa 
syyslukukausi, vaikka maalarilakon aiheuttama sei-
saus oli hidastanut rakennuksen valmistumista. Yli-
oppilastutkinto-oikeuden koulu sai vuonna 1915 ja 
vuonna 1920 valmistuivat ensimmäiset 10 ylioppi-
lasta. 1900-luvun Suomessa opetusta annettiin kan-
sakoulussa, joka kostui ala- ja yläkoulusta. Alakoulu 
kesti kaksi vuotta ja maksoi 10penniä vuodelta, 

KUN KALLIO OLI NUORI
yläkoulu taas kesti neljä vuotta maksaen 15 penniä 
vuodelta. Kallion yhteiskoulu oli yksi kahdeksasta 
yksityiskoulusta kun valtio ylläpiti kuutta koulua 
Helsingissä.

1900-luku oli hankalaa aikaa koulujen toiminnalle 
jatkuvan epävarmuuden leijuessa ilmassa johtuen 
sisällissodasta sekä maailmansotien ajasta. Muun 
muassa useat ilmahälytykset ja Helsingin pommi-
tukset keskeyttivät koulutyötä. Toisen maailman so-
dan aikana koulu jouduttiinkin turvallisuuden takia 
sulkemaan, mutta se jatkoi toimintaansa mahdolli-
suuksien mukaan. Monet nuoret ja lapset joutuivat 
olemaan avuksi sodassa, huoltotöitä ja sairaanhoi-
toa. Talvisodan jälkeisen elintarvikepulan ei haluttu 
heikentävän oppilaiden terveyttä ja niinpä Kallion 
yhteiskoulu tarjosi oppilaille ilmaista ateria koulus-
sa. Kouluruokailusta tulikin vuonna 1948 yksi koulu-
jen velvollisuuksista. 1941 koulussa paljastettiin tal-
vi- ja jatkosodassa kuolleiden Kallion yhteiskoulun 
opettajien ja entisten koulun oppilaiden muistotau-
lu, joka on koulussa edelleen. Kun koulua päästiin 
sodan jälkeen säännöllisesti jatkamaan, puuttuivat 
koulun penkeiltä suurin osa täysikäisistä pojista.

Kallion yhteiskoulu lopetti toimintansa yksityisenä 
kouluna vuonna 1977 ja siirtyi Helsingin kaupun-
gin omistukseen. Samaan aikaan pääkaupunkiseu-
dulla siirryttiin uuteen peruskoulujärjestelmaan 
ja kouluviikosta tuli viisipäiväinen kuusipäiväisen 
sijaan. 1981 Kalliossa siirryttiin toteuttamaan uutta 
lukusuunnitelmaa. Kasvattamalla oppilaiden va-
lintaa otettiin käyttöön ilmaisutaito painotteinen 
lukusuunnitelma. Muutama vuosi myöhemmin val-
tioneuvosto myönsi Kallion lukiolle nämä erityisoi-
keudet. Koulun maine on sitä myötä levinnyt ja se 
on kerännyt oppilaita ympäri maata. Nykypäivän 
Kallion aluetta pidetään nuorten ja ikääntyvien 
ihmisten, erityisesti yksinäisten naisten kaupun-
ginosana. Lapsiperheet ovat lähes kadonneet, jos-
ta kertoo Kallion ainoan ala-asteen oppilasmäärä, 
joka on n.300 oppilasta. Vielä 1940-luvulla oppilas-
määrä samaisessa koulussa on 1600 oppilasta. Vil-
jelypeltona ollut Kallio on siis muuttanut kuvaansa. 

iida äfeldt



p ro g g i s  a s i a a !
Särman toimitus haluaa kiittää kaikkia tännä lukuvuonna proggiksissa mukana olleita! Olit sitten 
näyttelemässä, ohjaamassa, hoidit tekniikkaa, tanssit, lavastit, soitit rumpuja, toimit juoksupoi-
kana, kopautit kerran triangelia, toit ruokaa väsyneille/kiireisille, maskeerasit, puvustit, lauloit 
- mitä ikinä teitkään proggiksen eteen - kiitos SINULLE! 

Ensi vuonna taas uudet proggikset, mutta tässä vielä lyhyet tekstit kahdesta viimeisestä näyttis-
proggiksesta (ensi vuonnahan oppiaine on teatteri ->teatteriproggis?).

17.-21.5.2010 Studioteatterilla esitetty Unohda kuka 
olet käsitteli riippuvuuksia ja nuoren Fridan taivalta 
väkivaltaisten ja arvaamattomien aikuisten maailmas-
sa. Näytelmä pohjautui Janet Fitchin romaaniin Valkoi-
nen oleanteri, ja sen ohjasivat Annika Penttinen ja Elli 
Saharinen, joka vastasi myös näytelmän dramatisoin-
nista. Proggiksessa oli kaksoismiehitys, koalat ja pan-
dat, ja rankassa pääroolissa nuorena Fridana nähtiin 
Elisa Jokinen ja Eeva Pylkkö.
Helmikuussa 19 innokasta näyttelijää ja kaksi ohjaa-
jaa aloittivat työstämään Frida-työnimellä kulkenutta 
näytelmää. Tapaturmilta ja vastoinkäymisiltä ei väl-
tytty kevään aikana, yhdessä selvittiin muun muassa 
parista aivotärähdyksestä, nyrjähtäneestä nilkasta, 
flunssa- ja kuumeaallosta, kaulavaltimon tulehdukses-
ta ja silmähaavasta. Treenattiin rankasti, rentouduttiin 
ja tanssittiin, ja esitysviikon koittaessa oli porukasta jo 
muodostunut tiivis UKO-perhe.

Forget who you are... Forget it, don’t remember...
- Agnes

Unohda kuka olet

Ruusunen
4. ja 5. jaksoissa valmistui myös näytelmä Ruusunen, 
joka pohjautui Zacharias Topeliuksen alkuperäisteks-
tiin.  Tekstin muokkasivat uuteen uskoon ohjaajat Joel 
Härkönen ja Elias Gould. Näytelmä oli tyyliltään hyvin 
perinteinen.  Modernisoidut Ruususet ja Disneyversi-
ot saivat jäädä muiden tehtäväksi.  Rooleja oli vaikka 
muille jakaa: jokaisella 18 näyttelijästä oli omansa ja 
joillakin jopa kaksi. Tämä toi proggikseen oman haas-
tavuutensa, sillä 18 ihmistä samaan aikaan lavalla oli 
aluksi vaikeaa saada näyttämään hyvältä.  Visuaali-
suus oli erittäin tärkeä osa teosta ja esityspaikka, ala-
sali, yritettiin hyödyntää mahdollisimman monipuoli-
sesti. Puvustukseen ja maskeeraukseen panostettiin 
paljon ja niistä huolehtiva työryhmä keräsi paljon ke-
huja. Paras kiitos kuitenkin oli kuulla Kalliolaislauman 
nauravan läpi esitysten karikatyyrisille hahmoille ja 
teoksen huumorille.

mari ahjokannas,
verneri lilja,
sanni kriikku,
aino lehtonen,
vilma vantola,
claudia kokko,
kristiina huuskonen



Jos Kallioikävä iskee!
Aurinkoisina kesäpäivinä, lintujen laulaessa mieli lepää. Ei ole töitä, jonne pitäisi kiirehtiä. Ei ole rahaa, 
jota tuhlata. Silti yhtäkkiä mielen valtaa outo tunne. 

Jos Kallioikävä iskee, mitä tehdä?

Särmä tarjoaa Sinulle avun jokaiseen Kallioikävän alalajiin:

Oletko väsynyt makaamaan auringossa ilman mitään lukemista? Onko pääsi tyhjentynyt jo viime 
lukuvuoden opinnoista? Ainoa mahdollisuutesi on joko:

1.

Lukea läpi viimevuotiset kirjasi. Kuinka monta uutta asiaa opitkaan kertaamalla van-
haa! Tämä keino tarjoaa mahdollisuuden huomata myös jotain uutta ”Käytiinkö me täm-
möinenkin asia läpi?!”.
Suorittaa kurssi kesällä itsenäisesti. Jos valitset tehdä näin, ota yhteys välittömästi kysei-
sen aineen opettajaan! Hän antaa sinulle toimintaohjeet ja kannustusta kesäopiskeluun.
Laajentaa sivistystä kesälukiossa. Oletko abi? Ahdistaako? Mäkelänrinteen lukiossa on 
monta kivaa kurssia, jotka vähentävät ahdistustasi. Riku tai Anu antavat varmasti mielel-
lään kesälukion esitteen!
Hikkeillä avoimessa yliopistossa. Eikö mikään riitä? Oletko suorittanut kaikki pitkän 
fysiikan kurssit jo ajat sitten? Eikö lukiomme syntynytkään latinankielenryhmää? Jos 
vastasit myöntävästi, avoin yliopisto on täysin sinun juttusi! Jos taas kieltävästi, avoin 
yliopisto on täysin sinun juttusi! Särmä suosittelee Helsingin yliopistoa, lisää tietoa kurs-
seista löydät osoitteesta www.avoin.helsinki.fi 

a.

b.

c.

d.

Vähät välität opiskelustasi, mutta jääkaappisi on tyhjä ja et saata unohtaa Sky Bar:in herkuis-
ta notkuvaa lounaspöytää? Onneksi Palmia tarjoaa kaikille Helsinkiläisille kotiateriapalvelun. 
Näin voit tilata samat herkut, joita koulussa sait, kotiisi! ”Kotiateriapalvelumme vastaa koko Hel-
singin kotiaterioista. Tarjoamme asiakkaillemme aterioita vuoden jokaisena päivänä pyhistä 
riippumatta. Ateriamme ovat hyvää ja terveellistä, suomalaista kotiruokaa. Asiakkaamme voivat 
valita, haluavatko he nauttia aterioita päivittäin tai ainoastaan muutaman kerran viikossa” lisä-
tietoja löydät osoitteesta www.palmia.fi

Kaipaatko koulumme kauniin keltaista pintaa ja laajennusosan arkkitehtuurista ilotulitusta? Täs-
sä tapauksessa voit joko ottaa mukaasi viltin ja mehujään ja asettua ihailemaan koulurakennus-
tamme esimerkiksi röökikallioilta tai hieman kauempaa, esimerkiksi Karhupuistosta. Jos huo-
maat vilttisi kastuvan (etkä ole laskenut allesi), kannattaa suunnata kahvila Taikalamppuun teen 
ääreen ihailemaan lukiotamme toisenlaisesta perspektiivistä.

Kotoisan tunnelman löydät myös kiipeämällä rappusia. Senaatintorin rappusien kapuaminen on 
hyvä koulumme rappusten kapuamista korvaava toiminto!

Kallioikävään tepsii parhaiten kuitenkin ennaltaehkäisy! Ota puhelimesi/ipodisi äänitystoimin-
to käyttöön ja nauhoita koulutovereidesi rupattelua ruokailun yhteydessä. Kun kaipuu kouluun 
iskee, napit korviin ja silmät kiinni ja olet hetkessä Kallion hiljaisessa tunnelmassa. (Varoitus! 
Saattaa vaarantaa kuuloaistia). Kannattaa myös unohtaa oma ujoutensa hetkeksi ja mennä pu-
humaan muille ihmisille (vinkki: oppilaskunnan huoneesta löydät aina jonkun). Näin saat (face-
book)kavereita, joille voit soittaa kesällä kun ikävä iskee. Säästät huimasti rahaa kun sinun ei 
tarvitse mennä katsomaan niitä kaikkia kesäteatteriesityksiä, joissa heidät muuten näkisit!

Jos mikään näistä ohjeista ei tehoa, pyydämme sinun ottavan pikimmiten yhteyttä Särmän toimitukseen. 
Kerro vain tarinasi, ja lähetä se osoitteeseen toimitus.sarma@gmail.com, niin autamme sinua pikimmi-
ten!

Siiri Kihlström

Kesäloma alkaa 5.6.2010 ja päättyy 16.8.2010
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3.

4.

5.





minna nieminen



Kauhuparaati
Vihdoinkin on tullut aika toteuttaa visio, joka on 
jo pidempään pyörinyt mielessäni. Siispä Night 
vision –hengessä arvostelen tällä ”Kauhuparaa-
ti” nimeä kantavalla palstalla jokaisessa Särmän 
numerossa yhden taikka useamman uunituoreen 
kauhuelämyksen, jotta te rakkaat lukijat tietäisitte, 
mitä katsoa kuin myös vältellä. 

Joten hyvät naiset ja vaikka vähän huonommatkin, 
viimein on tullut aika nostaa esirippu ja tuoda lau-
teille kaikkien aikojen ensimmäinen Kauhuparaati 
ehdokas räävittäväksi. Oletko varma, että haluat 
lukea eteenpäin? Tämä saattaa muuttaa kaiken. 
Lopullisesti. 

Paranormal Activity
Klassinen ja moderni kauhu yhdessä paketissa…

Alkuperäisnimi: Paranormal Activity
Ohjaaja ja käsikirjoittaja: Oren Peli 
Pääosissa: Katie Featherston & Micah Sloat

Paranormal Activity nimeä kantava milleniumkau-
hun lähettiläs on kaikkea sitä, mitä vain voi kauhu 
olla sen klassisen ja modernin muodon törmätes-
sä. Elokuva kertoo vasta yhteen muuttaneen parin, 
Katie Featherstonen ja Micah Sloatin paranormaa-
leista kauhukokemuksista, jotka ovat vainonneet 
Featherstonea koko tämän elämän ajan, aina 8-vuo-
tiaasta asti. Satunnainen ovien läimähtely ja selit-
tämättömät askeläänet kyltyvät lopulta niin radi-
kaaleiksi, ettei kyse voi enää olla mistään järjellä 
selitettävissä olevasta. Meedion paikalle tuominen 
ja pariskunnan omat poppaskonstit vaikuttavat ai-
noastaan ärsyttävän pahaa henkeä ja lopulta ollaan 
siinä pisteessä, ettei mitään ole enää tehtävissä. 
Kaikki tiet päättyvät umpikujaan. 
 
Elokuvan erikoinen ja kantava voima, mikä nimen-
omaan tekee tästä 2000-luvun kauhuelokuvan, on 
sen näennäisdokumentaarisuus. Ohjaaja Oren Peli 
on perustanut elokuvan vaikutelmalle, että paris-
kunta itse kuvaa kaiken ja tapahtumat ovat karmi-
vuudessaan täysin autenttisia. Tämä on tietenkin 

myös paljon arvosteltu elementti, jonka avulla on 
helppo mennä pahasti metsään. Nykypäivän suosi-
tuimman televisiomuodon, realitytelevision ongel-
mana kun tietenkin on, että kamerat ovat koko ajan 
paikalla ja myös katsoja tiedostaa sen. Tapahtuipa 
Featherstonelle mitä tahansa, Sloat muisti aina en-
nen kaikkea napata kameran mukaansa ja tämä 
jos mikä saattaa pahimmillaan mennä tahattoman 
komiikan puolelle. Voitaisi melkeinpä sanoa, että 
elokuvan ydinajatus tavallaan toimii, mutta pienel-
lä puserruksella siitä olisi myös voinut saada huo-
mattavasti toimivamman. Realitytelevision kuvaus-
tekniikkaa käyttämällä nimittäin myös paikoittain 
kovinkin keskinkertaisten näyttelijöiden epäaidot 
reaktiot tulevat esille kuin tarjottimella ja se jos 
mikä ei ole erikoisen tunnelmaa nostattavaa. 

Kuitenkin kuten elokuvan kassatuotoista voi pää-
tellä, myös hyviä puolia löytyy tästä paranormaa-
lin maailman maallistamisen riemuvoitosta. Vaikka 
elokuva onkin pienellä budjetilla kasaan kursittu 
ns. käsivaralla tehty tuotos, huomaa siitä kuiten-
kin, että Peli on opiskellut hyvin genrensä ja tietää, 
mitä on tekemässä. Elokuva sisältää paljon erittäin 
toimivia ratkaisuja: näyttelijöiden ei ollut tarvin-
nut nähdä vaivaa harjoitellakseen peilin edessä 



ilmeistään uskottavia, sillä käsivaralla kuvaaminen 
takaa sen, että puhe kuuluu, mutta keskimäärin 
näyttelijät pysyvät hyvin kameran takana piilossa, 
eikä se 2000-luvun televisiokulttuuriin tottunutta 
edes pahemmin häiritse. Myös elokuvan kanta-
vat tapahtumat eli nuo kovinkin hämmentävät pa-
ranormaalit ilmiöt on toteutettu pääosin erittäin 
taitavasti, ilman turhia kikkailuja, jotka olisivat 
saattaneet pilata kaiken. Peli on onnistunut myös 
taitavasti melko haastavassa lajissa, nimittäin asi-
oiden kertomatta jättämisessä. Paljon on jätetty 
katsojan mielikuvituksen varaan ja se on erittäin 
toimiva tehokeino. 

Vaikka Paranormal Activity  pelaakin pitkälti omilla 
ehdoillaan löytyy siitä myös kosolti lainattuja piir-
teitä muilta milleniumkauhun uranuurtajilta, joista 
merkittävimpänä nousi kyseistä elokuvaa katsel-
lessa mieleen tietenkin japanilaiseen kauhuklas-
sikkoon perustuva Gore Verbinskin ohjaama The 
Ring (2002). Oren Peli ei ole ensimmäinen ohjaaja, 
joka on taitavasti ujuttanut Verbinskin nerokkaan 
kauhuelokuvan elementtejä omaan teokseensa. 
Paranormal Activity leikkii Verbinskille tyypilli-
sissä aineksilla aina sähkölaitteiden selittämättö-
mästä vikuroinnista kuvaustekniikkaan asti. Paran-
ormal Activityn kunniaksi täytyy kuitenkin todeta, 
että vaikka se uhkuu 2000-luvun modernin kauhun 
elementtejä, löytyy elokuvasta myös jokaiselle 
perinteiselle kauhugenren edustajalle tyypilliset 
ominaisuudet, joista ensimmäisenä voitaisiin mai-
nita äärimmäisyyksiin viety uhrien tiedostamat-
tomuus yliluonnollisten voimien läsnäolosta, mikä 
on erittäin piinaava kuin myös tehokas ratkaisu. 
Toinen täydellisen klassinen, useimmista kauhu-
elokuvasta löytyvä elementti on täydellinen loogi-
suuden puuttuminen. Kauhun äärellä katsoja jou-
tuu aina esittämään nuo samat vanhat kysymykset 
uudelleen ja uudelleen, joista varmasti yleisin on: 
Minkä takia kaikki täytyy aina tehdä yksin? Oli sit-
ten kyseessä pimeä kellari tai ullakkohuone, sinne 
täytyy aina mennä yksin. Mutta mikäpä voisikaan 
olla kiehtovampaa kuin täysin epälooginen riskin-
otto, niin ohjaajan kuin katsojankin kannalta. 

Kauhugenre on lienee yksi vaikeimmin tyydytet-
tävistä elokuvan alalajeista. Kaikki tuntuu jo ole-
van tehty ja psykologisesta kauhusta ollaan yhä 
enemmän siirtymässä täysin päättömään väkival-
taan. Paranormal Activitylle täytyykin nostaa hat-
tua nimenomaan modernin kauhun ja perinteisen 
yhteen lyömisestä. Oli Pelin suoritus sitten vähän 
enemmän tai vähemmän tyylipuhdas, ainakin se 
oli hyvä ja onnistuneesti alkuun saatettu yritys saa-
da takaisin palanen klassisen kauhun kyltymätöntä 
tunnelmaa.

Miten kuvailisit pukeutumistasi?
a)Todella värikäs ja rento, hauskoja yksityi-
   kohtia.
b)Maanläheiset värit, aika tavallinen.
c)Mustaa, mustaa, mustaa.

Millaista ruokaa syöt?
a)Kasvisruokaa sen olla pitää!
b)Sekasyöjä, mutta kasviksetkin maistuu.
c)Kasvikset on kaneille, lihaa sen olla pitää.

Millainen olet koulussa?
a)Todella sosiaalinen ja omalla tavalla fiksu.
b)Peruskamaa, kokeista tulee seiskaa ja
    kasia.
c)Pohjasakkaa, koulunkäynti ei juuri kiinnos
   ta.

Miten on kaverisuhteidesi laita?
a)Kavereita ja ystäviä vaikka muille jakaa ja 
   niinhän sen kuuluu ollakin.
b)Oma kaveripiiri ja pari hyvää ystävää.
c)Ei niitä paljoa tarvitse.

Kuinka usein juhlit?
a)Pari kertaa kuussa!
b)Aina silloin tällöin.
c)Viimeks kaks vuotta sitten.

K u i n k a  t y y p i l l i n e n 
k a l l i o l a i n e n  o l e t ?

Eniten a-vastauksia: 
Olet todellakin tyypillinen kallion lukiolainen! 
Hyvin sosiaalinen ja mukava. Varo kuitenkin, 
sillä saatat olla välillä liian tunkeileva.

Eniten b-vastauksia:
Peruskamaa! Ei kaikkien tarvitse olla ylisosi-
aalisia väripilkkuja, vaikka käyvätkin taidelu-
kiota.

Eniten c-vastauksia:
Et kyllä taida käydä kallion lukiota? Mutta ei 
se mitään, kaikkea mahtuu joukkoon.

BETTER WATCH OUT! 

Mikäli Paranormal Activity innosti, kannattaa tar-
kistaa myös nämä:  

The Blair witch project 
Book of shadows: Blair witch 2 
The last broadcast   maria örnberg

victoria godden



Sam Taylor-Woodin esikoisohjaus Nowhere Boy on 
kuvaus John Lennonin elämän alkuvaiheista, ajoista 
ennen Beatlesia. John (Aaron Johnson) asuu tätinsä 
Mimin ja setänsä Georgen luona viettäen melko 
leppoisaa elämää huvittelemalla kavereiden ja 
luokan tyttöjen kanssa. Pian Johnin elämä kuitenkin 
muuttuu kertaheitolla, kun hänet potkitaan pihalle 
koulusta ja setä kuolee yllättäen. Hautajaisissa John 
tapaa punatukkaisen naisen, joka paljastuu hänen 
äidikseen (Anne-Marie Duff).

Äiti kuljettaa Johnia kahviloissa, opettaa hänelle 
banjonsoittoa ja flirttailee miehille - myös Johnille, 
joka kaipaisi hauskanpidon lisäksi syvällisempiä 
keskusteluja menneisyytensä pimeistä aukoista, 
esimerkiksi isästään. Vähitellen Johnille selviää, 
ettei suhde hänen biologiseen äitiinsä olekaan 
täysin ongelmaton, varsinkin kun kuvioissa on mu-
kana toinenkin äitihahmo.

Biologisen äidin tutustuttamana John hurahtaa rock 
’n’ rolliin, ja päättää perustaa bändin. Hän mää-
rää mukaan soittotaidottomat kaverinsa, ja ajan 
karttuessa pyykkilaudat vaihtuvat oikeisiin instru-
mentteihin. Myös yhtyeen kokoonpano saa osansa 
variaatiosta, ja vanhojen jäsenten jättäessä bän-
din mukaan liittyy uusia, mm. ujompi ja nuorempi, 
mutta soittotaidoiltaan teknisesti parempi Paul Mc-
Cartney (Thomas Sangster), josta ajan myötä muo-
dostuu Johnille tärkeä ja ymmärtävä ystävä.

Arvostelu ei-niin-kauhuleffasta

Nowhere boy
Nowhere Boy on visuaalisesti äärimmäisen viih-
dyttävä, varsinkin populäärikulttuurin ystäville. 
Johnson on yllättävän karismaattinen, ja onnistuu 
roolissaan uskottavasti. Duffin suoritus lähes maa-
nisdepressiivisenä äitinä on myös mainio. Suu-
rimmat sympatiapisteet kerää kuitenkin Thomas 
Sangster Paulin roolista. Äitihahmojen käsittelyyn 
on pureuduttu elokuvassa hieman liiankin tarmok-
kaasti, ja rajauksen vuoksi katsaus Lennonin myö-
hempään musiikkiuraan jää kokonaan pois. Beat-
les-faneille elokuva lieneekin tuttua tavaraa, mutta 
asiaan perehtymättömät saavat oivan kuvan siitä, 
miten Lennonin tarina oikein alkoi. 

Ideoita, ajatuskia, kritiikkiä? 
Jotain muuta mielen päällä? 
Ota yhteyttä Särmän toimi-
tukseen livenä tai pistä meiliä 
osoitteesseen 
toimitus.sarma@gmail.com

laura korpikunnas

      lauri teivonen



anni lehtonen


