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Katkoksia Järjen juoksussa!

Kolmas Järki on  myöhässä, toimitus pahoittelee ja syyttää asi-
asta koulukiireitä, kevättä ja kuuluisaa oikeaa elämää. Mutta, 
mutta, kärsivällisesti odottaneet lukiolaiset: seuraavassa taas lä-
hes 50 sivua Järkeä. Tapaamme taas ensi vuonna.

   terv. toimitus

P.s. Uusia innokkaita Järjen jakajia tarvitaan! Ilmoittaudu ku-
viksen opettajalle nyt tai ensi syksynä. Järki ei synny ilman teki-
jöitä.

Tä s s ä  J ä r j e s s ä :

3. Pääkirjoitus: Järki lähtee 
4. Matkailugallup 
6. Tulevaisuus omissa käsissä 
7. Ja niin Järki lähti
8. Suomalaisen musiikin hurmaa
9. Opettajahaastattelu: Liisa ja Kimmo
12. Mielipidepalsta
14. Asiattomilta pääsy kielletty!
17. Kiina-projekti
18. Tulevaisuuden julkkis: Tomi Järvinen
19. Blondikologi
22. Järjenvastainen: Yhteistä hyvää
23. Miksi!?!?!?
24. Musiikki ja maailma
25. Tommi Suvensaari maailmalla
28. Oscar-gaalaa ja Suomi-Ruotsi-maaottelua
31. Postikortteja maailmalta
34. Pikkulintu laulaa
36. Exchange students
38. Novelli: Näin hänen kuolevan
39. Cern-projekti
42. Vaihtarielämää

T ä s s ä  J ä r j e s s ä

Kansi: Sonja Huttunen
U l k o a s u :  
Sonja Huttunen
Ella Peltonen
T o i m i t u s :
Sonja Huttunen
Ella Peltonen
Aino Pekkarinen
Aino Packalén
Anni Piiroinen
Aino Mättö
Ville Åberg
Sinimarja Larkiala
Niina Blom
Iida Tuominen
Matilda Juslin
Iida Sepponen
Marja Rosti & Joona Svala
K i i t ä m m e  kaikkia avustajia ja 
henkisiä tukia! Erityiskiitos tähti-
reportteri Tommi Suvensaarelle! 
K u v i e n  tekijät mainittu kunkin 
kuvan yheydessä.  
P a h o i t t e l e m m e  puuttuvia 
nimiä, kirjoitusvirheitä etc. 



Järki lähtee
Viime lehden aiheuttama kommenttivyöry meinasi todella 
viedä järjen mennessään. Ovatko opiskelijat katselleet liikaa 
televisiota vai mikä eräässä lehden artikkelissa sai niin kamalan 
suuttumuksen aikaan? En osaa sanoa, mutta muutama asia 
täytyy korjata: ei, kukaan opettajista ei tuijottele teidän 
takapuolianne. Ja ei, kukaan opettajista ei myöskään ole joutunut 
tarkkailuun Järjen artikkelin takia.
 Tällä kertaa Järki kuitenkin lähtee ihan positiivisissa 
merkeissä. Järki lähtee maailmalle ja suuntaa kohti tulevaisuutta. 
Toimitus on lähettänyt matkoiltaan postikorttiterveisiä ja herra 
Tommi Suvensaari jakaa matkaterveisiään koko Järvenpään 
lukion kanssa.
 Maailma pienenee internetin ja lentokoneiden ansiosta ja 
matkustamisesta on tullut helppoa. Tai no… Minun aikanani se 
on aina ollut helppoa: ensin se oli pappa betalar ja nyt lennetään 
halpislentoyhtiöillä omalla rahalla. Matkustamisen ohella myös 
ekologisuudesta on tullut päivän sana. Ja siinähän meillä onkin 
paradoksi: halutaan mahdollisimman kauas, mahdollisimman 
nopeasti ja valitaan lentokone. Ja saastutetaan samalla vuoden 
henkilöautoilun verran. Jossain vaiheessa paha saa palkkansa 
eli todennäköisesti omat lapsenlapsenlapsemme kuolevat 
ilmastonmuutoksen aiheuttamiin katastrofeihin.
 Jos nyt ei kuitenkaan ajatella matkustamisen nurjaa 
puolta, se on todennäköisesti itselleni se asia, joka pitää 
mielen virkeänä. Tässä kirjoituksiin lukiessani olen rentoutunut 
tuskailemalla kiinalaisten lentoyhtiöiden sivuilla, kun olen 
yrittänyt löytää lentoja Shenzhenistä Chengduhun. On 
turhauttavaa kun sivuja ei löydy kuin kiinaksi, mutta samalla 
on ollut hauskaa: on kiva ajatella, että marraskuussa Emmi ja 
minä istumme kiinalaisessa katuravintolassa syömässä eurolla 
niin tulista ruokaa, että se puuduttaa suun ja suunnittelemassa 
seuraavan päivän retkeä pandareservaattiin. On se koulu kiva 
paikka kun se lennättää opiskelijoitaan Kiinaan saakka (me 
opiskelijat tosin maksamme matkamme itse, Metso sponssaa 
satasella. Huhun mukaan valtio sponssaa opettajat).
 Ei se mitään, työtä tekemällä pääsee minne vain. Joka 
tapauksessa, toivottavasti nautitte tämänkertaisen lehden 
annista!
tapauksessa, toivottavasti nautitte tämänkertaisen lehden 
annista!
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1. Milloin olet viimeksi 
matkustellut?

2. Kuinka usein matkustelet?
3. Mikä on paras paikka, missä olet 

ollut?
4. Minne haluaisit matkustaa?
5. Paras lomamuisto(lyhyesti)?

Sara Sahlakari, 161. Rukalla kävin kavereiden 

kanssa. Sitä ennen olin perheen 

kanssa Lontoossa.

2. Joka vuosi käyn rukalla sekä 

jossain ulkomailla.

3. Ehkä Kypros. Hyviä paikkoja 

on monia.
4. Thaimaahan! Siellä on niin 

erilaista kuin esimerkiksi 

Euroopassa.
5. Se, kun kierreltiin autolla 

ympäri Eurooppaa kaksi 

viikkoa.

Hanna Launonen, 17

1. Viimeksi matkustin isän kanssa 

Dubaihin, vuoden alussa.

2. Pari kertaa vuodessa.

3. Portugali varmaan. Se ei ollut 

mikään turistirysä, mutta siellä oli 

kuitenkin kaikkea mitä halusi.

4. Australiaan. En ole ollut siellä 

pitkään aikaan, ja siellä on 

sukulaisia.

5. Niitä on niin monta. Ehkä se, kun 

olin siskon kanssa kahdestaan 

Kanarialla.

Sara (vas) ja Hanna.

Jussi Hyvärinen.

Jussi Hyväinen, 17

1. Kesällä  kävin Venäjällä.

2. Noin 1-3 kertaa vuodessa.

3. Espanja oli paras paikka.

Ehkä Venetsiaan.

      5.   Se, kun olin kavereiden kanssa 

         
   Levillä.    

Matkailugallup
Aino Pekkarinen

      4. Ehkä Venetsiaan.

      5.   Se, kun olin kavereiden kanssa 

      5.   Se, kun olin kavereiden kanssa 

         
   Levillä.    

         
   Levillä.    
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Tanja Muhonen, 16

1. Kävin 9. luokalla Portugalissa 

luokkaretkellä.

2. Liian harvoin!

3. En tiedä. Ehkä Bulgarian matka 

kun olin 7-vuotias.

4. Haluaisin mennä Amerikkaan, 

Espanjaan ja Kiinaan. Vähän 

kaikkialle!

5. Ehkä se, kun viime kesänä näin 

Sinimarjan Häklin montun 

kioskilla!

      Atte Hanski, 17
1. Keskiviikkona kävin 

Helsingissä. Ja hiihtolomalla 

olin Rukalla.2. Erittäin harvoin.
3. Koti on paras paikka.

4. Alankomaihin.
5. Varmaankin se, kun kävin 

Barcelonan huvipuistossa.
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Kun lukiolainen pähkäilee tulevaisuuttaan, hän turvautuu 
yleensä opinto-ohjaajaan. Myös Järki kääntyi uuden 

opomme, Anna-Kaisa Peruskiven, puoleen, kun tulevaisuudesta 
piti päästä selville.
Mutta kuten entinen historianopettajani sanoi, jotta voi tietää 
jotain tulevasta, täytyy tuntea menneisyys. Anna-Kaisa alkaa 
innokkaasti kertoa omasta nuoruudestaan. ”Oli minussa 
vähän maailmanparantajan vikaa. Pohdiskelin paljon asioita ja 
tivasin aina perusteluita. Vielä nykyäänkin minun on mietittävä 
tarkkaan ennen kuin tartun toimeen.” Anna-Kaisalla ei koskaan 
ollut toiveammattia ja hän kadehti suuresti ystäviään, joilla 
oli selvät suunnitelmat tulevaisuudestaan. ”Vasta kolmantena 
lukiovuonna aloin pakon edessä miettiä, mitä oikeastaan 
halusin elämälläni tehdä. Minua kiinnosti erityisesti psykologia 
ja viestintä, jota varten olisi kuitenkin pitänyt lähteä Joensuusta 
Tampereelle opiskelemaan.  Minulle tuli suunnattomana 
järkytyksenä, että päästäkseni lukemaan psykologiaa minun 
oli pääsykokeissa osattava myös tilastomatikkaa.” Anna-
Kaisa ei lopulta päässytkään opiskelemaan psykologiaa, vaan 
erilaisten sattumien kautta päätyi Joensuun yliopiston opinto-
ohjauslinjalle.
Anna-Kaisa kehottaa tulevaisuudesta ahdistuneita oppilaita 
tutustumaan tarjontaan.  ”Kannattaa laajentaa näkemystään 
ja muistaa, että on muitakin ammatteja kuin opettaja, 
lääkäri ja juristi. Omia valintoja voi pohtia rauhassa ilman 
minkäänlaista pakkoa. Voi myös aloittaa helposta miettimällä, 
mitä ei ainakaan halua tehdä.” Oikeisiin valintoihin on harvoin 
oikotietä. Anna-Kaisa odotti koko nuoruutensa äkillistä 
valaistumista, jossa hän saisi taivaallisen ilmoituksen, jonka 
jälkeen kaikki olisi kristallin selkeää. Kun valaistumista ei 
koskaan kuulunutkaan, oli pakko alkaa miettiä itse. Opolta voi 
kysyä neuvoa, mutta lopullisen päätöksen oppilas tekee aina 
itse. Anna-Kaisa veikkaa, että tulevaisuudessa pärjäävät ne, joilla on positiivinen ja avoin mieli. ”Pitää 

uskoa itseensä ja olla valmis muutoksiin. Liian tiukoista suunnitelmista koituu vain vaikeuksia.” 
Siinä siis lohdullinen viesti kaikille meille, joilla tulevaisuudensuunnitelmat ovat vielä hakusessa.
Lukio-opiskelu voi aika ajoin olla raskasta, ja yo-lakin jälkeiset opinnot tuntuvat aivan 
ylivoimaisilta. Eikö opiskelu lopu koskaan? Anna-Kaisa lohduttaa, että opiskelu on joskus elämän 
parasta aikaa. ”Silloin muutetaan yleensä omilleen asumaan ja tutustutaan ihmisiin, joilla on 
samat kiinnostuksenkohteet kuin itsellä. Lukiossa samassa kaveriporukassa kaikkia kiinnostavat 
vähän eri asiat, toista psykologia ja toista fysiikka, mutta esimerkiksi yliopistossa vietetään aikaa 

Tulevaisuus omissa käsissä

niiden kanssa, jotka opiskelevat samoja aineita. Ja tietysti yksi opiskeluajan suurimmista 
riemuista on juhliminen ”, Anna-Kaisa muistuttaa.

Teksti: Anni Piiroinen, kuva: Aino Pekkarinen

niiden kanssa, jotka opiskelevat samoja aineita. Ja tietysti yksi opiskeluajan suurimmista 
riemuista on juhliminen ”, Anna-Kaisa muistuttaa.

Teksti: Anni Piiroinen, kuva: Aino Pekkarinen
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      Ja niin Järki lähti

Seitsemäntenä helmikuuta Järki lähti. Tosin sanoen, 

toimitus pääsi tutustumaan lehden tekoon Keski-

Uusimaan lehtitaloon. Meidän oli määrä kirjoittaa 

nuorten vaikuttamisesta, mikä itse asiassa oli 

päätoimittajamme idea.

    Tultuamme Keski-Uusimaahan uutispäällikkö Silja 

Tenhunen esitteli meille itse lehteä. Saimme tietää, 

millainen on hyvä lehtijuttu ja mitä sen tekemisessä 

huomioidaan. Tämän jälkeen pääsimme varsinaisiin 

tositoimiin eli kirjoittamaan. Saimme työskennellä 

rauhassa omissa ”koloissamme” eli työhuoneina 

toimivissa syvennyksissä, joissa oli tietokoneet. 

Työrauha oli täydellinen.

    Koko päivää emme neljän seinän sisällä viettäneet. 

Ennen ruokailua lähdimme kohti Hyrylän vilkasta 

keskustaa ja S-markettia, tarkoituksenamme ottaa 

kuvia reiluista banaaneista. Kaupassa nälän tunne yltyi, 

joten suuntasimme askeleemme takaisin kohti Keski-

Uusimaata. Siellä pääsimme sitten ahtamaan kupumme 

täyteen, joskin istahdimme ”painajien” eli lehden 

painamisesta huolehtivien pöytää. Onneksi meihin ei 

kuitenkaan tarttunut mustetahroja, vaikka meitä niistä 

varoitettiinkin! Mutta kokemus sekin.

    Ehkä päivän vaikein osuus oli, kun tarkastimme 

toistemme jutut. Äidinkielen tunteja muistellessa 

kului useampikin tovi, kun kielioppiasioita mietittiin
 

kieli suun välissä. Mutta siitäkin selvittiin ja lopulta 

juttumme olivat painokelpoisia. Kun olimme 

vielä läpäisseet Tenhusen tarkistuksen, pystyimme 

huoahtamaan helpotuksesta. Olimme tehneet sen!
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Suomalaisen musiikin hurmaa

Koulussamme vietettiin 3.-7. maaliskuuta Suomalaisen musiikin viikkoa, jolla jälleen kerran todistettiin, 
että suomalainen musiikki on muutakin kuin melankoliaa ja hevilettejä. Viikkoa vietettiin ensimmäisen 
kerran vuonna 2002 Marita Tapperin aloitteesta. Joka vuosi viikolla on ollut jokin keskeinen teema, tänä 
vuonna se oli pop-musiikki eri vuosikymmenillä ja säveltäminen. Viikko alkoi maanantaiaamuna Areenalla 
ohjelmanumerolla "Ultra Bra meets Olavi Virta". Koulun kuoro lauloi Ultra Bran kappaleet Villiviini, Hauki 
ja Minä suojelen sinua kaikelta sekä Pekka Tuurin johdolla Olavi Virran Hopeisen kuun.
Tiistaina esiintymään pääsi Keski-Uudenmaan Tanssiopisto, joka muutenkin on ollut aktiivisessa 
yhteistyössä koulumme kanssa. Myöhemmin samana päivänä Ida Ljungberg musisoi diplomikonsertissaan, 
jossa hän todisti hallitsevansa viulun- ja pianonsoiton lisäksi myös yhtyelaulun. Musiikkityylit vaihtuivat 
vaivattomasti klassisesta kevyeen musiikkiin, jonka edustajina kuultiin muun muassa Skandinavian Music 
Groupia ja Ljungbergin oma sävellys. 
Iltapäivällä kuultujen esitysten teemana oli omat sävellykset. Tiistaina omia kappaleitaan esitti Semidark 
People, johon kuuluvat Aino Mättö, Jaakko Kulo ja Valtteri Väänänen. 
Keskiviikkona koulullamme luennoi säveltäjä Harri Vuori. Vuori kertoi, kuinka itse päätyi säveltäjäksi 
ja miten hänen sävellyksensä ovat syntyneet. Hän oli kyllästynyt kevyen musiikin ennustettavuuteen ja 
innostui klassisesta musiikista sen yllätyksellisyyden ja vapauden vuoksi. Vuori neuvoi nuoria säveltäjiä 
aloittamaan aina puhtaalta pöydältä, sillä usein säveltäjä saattaa helposti uuden teoksen sijaan luoda jatko-
osan edelliselle kappaleelle. Luennolla saatiin kuunnella lyhyitä näytteitä Vuoren omasta musiikista, josta 
mieleeni jäi parhaiten kappale nimeltä Beyond. Kyseinen kappale perustui ääneen, joka syntyy styroksia 
hangattaessa ikkunaa vasten ja joka oli sitten tietokoneohjelman avulla venytetty satakertaiseksi.
Keskiviikkoiltapäivällä nousi koulun lavalle ensi kertaa oranssiasuinen yhtye, Kamofl age, jonka 
muodostavat ensimmäisen vuoden opiskelijat Ossi Keva, Joonas Linkola, Ville Åberg ja Matias Rentola.
Torstaina aamu alkoi Finnhits-konsertilla, jossa oppilaat esittivät tunnettuja suomalaisia kappaleita. 
Areenalla kuultiin Katri Helenan Anna mulle tähtitaivas, Hurriganesin Bourbon Street, Teleksin Hiljaa virtaa 
Vantaa ja Pave Maijasen Lähtisitkö. Iltapäivällä esiintyi koulumme oppilaiden IQ7-niminen yhtye, johon 
kuuluvat Noora Isoranta, Hannele Tiilikainen, Mikael Björkas. Markus Mälkki ja Olli Sumiloff, joka tosin ei 
ollut torstaina esiintymässä.
Viikko huipentui perjantaispektaakkeliin, jossa esiintyi koulun vanhoja opiskelijoita. Ihailua ja 
huvittuneisuutta herätti ainakin lauluyhtyeen a cappella –versiot kappaleista Sinua, sinua rakastan 
ja Tahdon rakastella sinua sekä Iivo Johanssonin ja Katariina Metsäpellon tulkinta Juice Leskisen 
Pyhästä toimituksesta. Carole Kingin kappaleita esitti Pauliina Raejärvi. Kuulin myös opiskelijoiden 
mieleenpainuvimpia lukiomuistoja, joista erityisesti mieleeni jäi Juho Kaskisen tarina Wappuspektaakkelie
siintymisestä, jossa soittajat olivat pukeutuneet sellofaaniin sekä Saana Laineen, Miinu Moilasen ja Laura 
Besharin Abba-show, johon kuuluivat asianmukaiset asut, komea bänditausta ja tanssijat.

Koulussamme vietettiin 3.-7. maaliskuuta Suomalaisen musiikin viikkoa, jolla jälleen kerran 
todistettiin, että suomalainen musiikki on muutakin kuin melankoliaa ja hevilettejä. Viikkoa vietettiin 
ensimmäisen kerran vuonna 2002 Marita Tapperin aloitteesta. Joka vuosi viikolla on ollut jokin 
keskeinen teema, tänä vuonna se oli pop-musiikki eri vuosikymmenillä ja säveltäminen. Viikko alkoi 
maanantaiaamuna Areenalla ohjelmanumerolla ”Ultra Bra meets Olavi Virta”. Koulun kuoro lauloi 
Ultra Bran kappaleet Villiviini, Hauki ja Minä suojelen sinua kaikelta sekä Pekka Tuurin johdolla Olavi 
Virran Hopeisen kuun.

Iltapäivällä kuultujen esitysten teemana oli 
omat sävellykset. Tiistaina omia kappaleitaan 
esitti Semidark People, johon kuuluvat Aino 
Mättö, Jaakko Kulo ja Valtteri Väänänen. 

Keskiviikkona koulullamme luennoi säveltäjä Harri Vuori. 
Vuori kertoi, kuinka itse päätyi säveltäjäksi ja miten 
hänen sävellyksensä ovat syntyneet. Hän oli kyllästynyt 
kevyen musiikin ennustettavuuteen ja innostui klassisesta 
musiikista sen yllätyksellisyyden ja vapauden vuoksi. 
Vuori neuvoi nuoria säveltäjiä aloittamaan aina puhtaalta 
pöydältä, sillä usein säveltäjä saattaa helposti uuden 
teoksen sijaan luoda jatko-osan edelliselle kappaleelle. 
Luennolla saatiin kuunnella lyhyitä näytteitä Vuoren 
omasta musiikista, josta mieleeni jäi parhaiten kappale 
nimeltä Beyond. Kyseinen kappale perustui ääneen, joka 
syntyy styroksia hangattaessa ikkunaa vasten ja joka oli 
sitten tietokoneohjelman avulla venytetty satakertaiseksi.

Tiistaina esiintymään pääsi Keski-
Uudenmaan Tanssiopisto, joka muutenkin 
on ollut aktiivisessa yhteistyössä koulumme 
kanssa. Myöhemmin samana päivänä Ida 
Ljungberg musisoi diplomikonsertissaan, 
jossa hän todisti hallitsevansa viulun- ja 
pianonsoiton lisäksi myös yhtyelaulun. 
Musiikkityylit vaihtuivat vaivattomasti 
klassisesta kevyeen musiikkiin, jonka 
edustajina kuultiin muun muassa 
Skandinavian Music Groupia ja Ljungbergin 
oma sävellys. 

Suomalaisen musiikin hurmaa
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Keskiviikkoiltapäivällä nousi koulun lavalle ensi kertaa oranssiasuinen yhtye, Kamofl age, jonka 
muodostavat ensimmäisen vuoden opiskelijat Ossi Keva, Joonas Linkola, Ville Åberg ja Matias Rentola.
Torstaina aamu alkoi Finnhits-konsertilla, jossa oppilaat esittivät tunnettuja suomalaisia kappaleita. 
Areenalla kuultiin Katri Helenan Anna mulle tähtitaivas, Hurriganesin Bourbon Street, Teleksin Hiljaa 
virtaa Vantaa ja Pave Maijasen Lähtisitkö. Iltapäivällä esiintyi koulumme oppilaiden IQ7-niminen 
yhtye, johon kuuluvat Noora Isoranta, Hannele Tiilikainen, Mikael Björkas, Markus Mälkki ja Olli 
Sumiloff , joka tosin ei ollut torstaina esiintymässä.
Viikko huipentui 
perjantaispektaakkeliin, jossa 
esiintyi koulun vanhoja opiskelijoita. 
Ihailua ja huvittuneisuutta herätti 
ainakin lauluyhtyeen a cappella 
–versiot kappaleista Sinua, sinua 
rakastan ja Tahdon rakastella sinua 
sekä Iivo Johanssonin ja Katariina 
Metsäpellon tulkinta Juice Leskisen 
Pyhästä toimituksesta. Kuulin myös 
opiskelijoiden mieleenpainuvimpia 
lukiomuistoja, joista erityisesti 
mieleeni jäi Juho Kaskisen tarina 
Wappuspektaakkeliesiintymisestä
, jossa soittajat olivat pukeutuneet 
sellofaaniin sekä Saana Laineen, Miinu 
Moilasen ja Laura Besharin Abba-show, 
johon kuuluivat asianmukaiset asut, 
komea bänditausta ja tanssijat.

Teksti: Anni Piiroinen, kuvat: Niina Blom 
ja Suvi Takko9



                        Opettajahaastattelu:
               Liisa ja Kimmo

Koululehden ihmistutkimuksiin keskittynyt osasto kävi tutkimassa ovatko opettajatkin ihan tavallisia ihmisiä.  
Tutkimuskunta ei saanut muodostettua objektiivista ja yhtenevää mielipidettä, joten päätelkäähä itse seuraavasta!  
Tutkimuksiin osallistui ystävällisesti Kalakaveri-Kimmo, biologian ja maantiedon opettaja sekä ruotsin ja ex-venäjän 
opettaja Liisa Salmi.

Toimitus: No, onkos Liisa käynyt ikinä ihmemaassa?
Liisa: En nyt varsinaisesti ihmemaassa, mutta kummallisissa paikoissa :D

Toimitus: Kimmo, vet du var Körsnäs ligger? Vill du åka till Körsnäs
Kimmo: Ei tietoa paikasta, no ei nyt joka päivä matkustais sinne.

Toimitus: Liisa, lähtisitkö Norjaan kalastamaan turskaa?
Liisa: Kyllä vois lähteäkin, mutta ei ehkä turskaa vaan lohta…

Toimitus: Paras paikka missä olet käynyt ja miksi?
Liisa: Kreikassa, Korfun saarella, koska siellä oli niin mielettömät hiekkarannat.  Myös Pietari on yksi suosikki 
paikoistani, jossa olen jopa asunut 5 kuukautta.
Kimmo: Pohjois-Norja, Finmark, upeat maisetmat ja hyviä kalapaikkoja ja muistoja kalareissuilta.

Toimitus: Entäs kamalin paikka ja miksi?
Liisa: Jerusalem, joskus 90-luvulla siellä oli tosi levotonta ja paljon aseistettuja miehiä ja halusin sieltä koko ajan vaan 
pois. Muuten Israel oli kyllä tosi mahtava paikka.
Kimmo: Kainuun seutu, jossa olimme Villen kanssa joskus 11kk töissä. Siellä oli kovin yksinäistä ja tylsää. Phjanmaata 
mä inhoan

Toimitus: Jos koulu järjestäisi matkustus kurssin, niin minkälainen se olisi?
Liisa: Vois käydä jollain kivoilla keikoilla ja matkaan voisi liittää jotenkin kielten opiskelun, mutta erillistä 
matkustuskurssia ei tarvita, koska meidän koulu järjestää jo nyt paljon ulkomaille suuntautuneita projekteja.
Kimmo: Tutustuttaisiin matkustuksen haittapuoliin, mutta kurssiin voisi liittää ekologiset matkustustavat esim. 
soutaminen ja pyöräily. Ja sitten kateltais jotain luontojuttuja.

Toimitus: Abiristeilyhän seilaa Ruotsin aluevesillä, mutta kumpaa siellä mahdetaan puhua enemmän, ruotsia vai 
norjaa?
Liisa ja Kimmo: Ei norjan puhujia, melko siisti meininki, kyllä se suomi tais olla yleisin kieli.
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BONUS ROUND  BONUS BONUS YKKÖS BONUS

1. Jos Liisa saisi isomman fi sun kuin Kimmo ja Ville yhteensä, niin mitä olisi tapahtunut?
          Liisa ja Kimmo: Ei nyt mitään tavallisuudesta poikkeavaa…?

2. Mitä on tapahtunut kun heräätte Suvensaaren vierestä.
Kimmo: Läheisyyden kaipuu yllättää ystävät välillä ja on ihan kiva nukkua samalla sohvalla kavereiden kanssa 
…
Liisa: Abiristeilyjen valvojien pikkujoulut ovat venähtäneet pitkiksi ja ulkopaikkakuntalaisina meille ei ole 
yösijaa Järvenpäässä, joten Suvensaari lainaa sohvaansa ystävällisyyttään.

3. Miksi kannattaa opiskella ruotsia?
Liisa: Vieraiden kielten opiskelu on aina hyödyllistä ja kivaa sekä se antaa avaimet muiden kielten 
ymmärtämiseen! 
Kimmo: pakollista yliopistossa, ei haittaa eikä ole vastenmielistä.

By: Järjen tutkivan journalismin ja ihmistutkimuksen osasto alias Tangotähdet Aino Packalén & Ida Mättö
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   Mielipidepalsta

Iida Tuominen &
Aino Mättö
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   MielipidepalstaYlistyslaulu toveri Amorille

Jokainen tietää sen mukavan, mieltäylentävän tunteen, kun haistaa kevään tuoksun (siis koirien 
jätökset ja kanankakan) ensi kerran kylmän talven jälkeen. Se tuoksu kertoo kesän olevan 
tuloillaan: on toivoa lomasta ja auringonlämmössä vietetyistä laiskotteluhetkistä. 
Jokainen (tai ainakin hyvin moni; sietäisit olla iloinen, jos olet seuraavaksi kuullulta kamaluudelta 
säästynyt) tietää myös sen kihelmöivän tunteen, kun jokin tuntuu heittävän kärrynpyörää 
mahanpohjassa, kuumottaa ja pelkkä ajatus hymyilyttää. Ei – kyseessä ei ole kuumeenhuuruinen 
vatsatauti. Kyllä – kyseessä on ihastuminen. Ja näin keväällä moni tuntuu olevan oudon 
valoilmiön (tunnetaan myös nimellä aurinko) huumaannuttamana hyvää mieltä täynnä: kaikki 
on ihanaa ja koko maailma voisi saada osansa moisesta ylitsepursuavasta hyvän olon tunteesta. 
Mitä käykään, kun kaksi rakkautta vuotavaa ihmistä kohtaavat toisensa sopivissa olosuhteissa? 
Sehän on pariskunta! Tässä keväisessä mielentilassa kukaan tuskin tietää mitään mukavampaa 
kuin uuden, toisiaan antoisasti yleisellä paikalla hyväilevän parin.  Rakkauden aura heidän 
ympärillään suorastaan säteilee hyvää oloa ympärillä oleviin kuin radon konsanaan! Eikä kyse ole 
pelkästään uusista kuhertelevaisista, vaan myös jo pidemmän aikaa seurustelleista, jotka kevään 
huumassa ikään kuin löytävät toisensa uudelleen. Ja te, jotka seurustelette, muttette ehkä kehtaa 
tai muuten vain halua osoittaa sitoutumistanne maailmalle: tulkaa ihmeessä ulos kaapeista, 
kuorista ja koloistanne ja levittäkää rakkauden ilosanomaa ympäri planeetta Maan! Miksi 
kenenkään pitäisi säästyä tietämästä Amorin iskeneen nuolensa sinuun ja rakkaaseesi? Oodini 
päätteeksi haluaisin vielä antaa vinkkejä pariskuntaelämää aloitteleville, jotta homma varmasti 
toimii:

1. Partnerisi ei pysy pystyssä tai hän saattaa lähteä lentoon, ellet pidä hänestä jatkuvasti 
kiinni.

2. Kumppanisi ruuansulatusjärjestelmä ei toimi, jos kielesi ei ole hänen kurkussaan joka 
toinen minuutti.

3. Omia istuimia ei kannata käyttää tilan säästämisen vuoksi: istukaa ennemmin sylikkäin!
4. Myöskään omia aterimia ei ole syytä käyttää tiskin vähentämiseksi.

Oi rakkautta, oi ihanuutta!
-Yoji Shakespeare
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Iidaliina ja Sami tauolla. 

A S I A T T O M I L T A  
P Ä Ä S Y  

K I E L L E T T Y !

Lukion ovet ovat lukossa, mutta amikselle ovat kaikki  tervetulleita. Tai niinhän sitä luulisi! Lähes 
jokaisella seinällä on kyltti ”Asiattomilta pääsy kielletty”. Haastattelumme toinen uhri Sami sanoo-
kin, että rikoimme vähän sääntöjä olemalla sähkötiloissa, sillä sinne olisi vain sähkölinjalaisilla asi-
aa.
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Iidaliinan lisäksi hänen luokallaan amiksessa on vain 
kaksi tyttöä, mutta luokka tulee keskenään hyvin toi-
meen, vaikka pojat pelaavatkin kahvitauoilla CS:sää. 
”Kyllä meillä on oikein hyvä luokkahenki.” Hän sanoo-
kin lukion ja amiksen eroiksi juuri sen, että lukiossa ei 
ole omaa luokkaa. Sen takia Iidaliina pitääkin amiksesta 
enemmän. 

Lukiolle hän antaa kuitenkin pisteitä ihmisten pukeu-
tumisesta. ”Lukiossa on vähän sellainen näkymätön pu-
kukoodi, jonka takia pojatkin pukeutuvat paremmin 
kuin amiksessa.” Mutta amiksessa ei tarvitse pukeutu-
misesta niin välittääkään: Siellä kuljeskellaan innoissaan 
haalarit päällä.

Iidaliina Tuomela oli tiennyt jo kauan ennen toisen 
koulutusasteen hakuja, että päätyisi opiskelemaan am-
mattikoulun puulinjalle. Puutyöt ovat nimittäin olleet 
aina tytön mieleen, sillä silloin pääsee näkemään oman 
käden jäljen töissään. Lukion hän valitsi siihen rinnalle, 
sillä Iidaliinan mielestä on hyvä saada myös valkolakki. 

Pian 17 vuotta täyttävällä Tuomelalla on selvät suun-
nitelmat jo lukion ja ammattikoulun jälkeisellekin elä-
mälle. ”Menen ammattikorkeakouluun muotoilijalin-
jalle ja erikoistun soittimien rakentajaksi.” Iidaliina itse 
soittaa kitaraa.

Kahvitauoilla CS:ää
ja tulevaisuudessa soittimia
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Sähköasentajilla on tulevaisuudessa paljon työpaikkoja

Sami Suomela 17 opiskelee toista vuottaan sähköasen-
tajaksi Järvenpään ammattikoulussa ja suorittaa samaan 
aikaan ylioppilastutkintoa viereisessä rakennuksessa.

Sami kertoo, että kaksoistutkinto oli hänelle sopivin 
ratkaisu. Sen jälkeen on helpompi saada jatko-opiskelu-
paikka, kun kourassa on ammattitutkinto, ja päässä yli-
oppilaslakki. 

”Sähköasentajilla on tulevaisuudessa hyvät työlli-
syysnäkymät.” Sami kertoo. Lisäksi hän oli jo yläasteel-
la kiinnostunut alasta. Samin mukaan ammattikoulun-
kin puolella on paljon teoriaa, jonka jälkeen on aina kiva 
päästä tekemään töitä käytännössä.

Sami ei osaa sanoa kumman hän valitsisi mieluum-
min lukion vai ammattikoulun. ”Molemmissa on hyviä 
ja huonoja puolia.” Sami sanoo. Hän lisää, että ammatti-
koulussa on paljon rennompaa, mutta sen jälkeen lukio 
on mukavaa vaihtelua. 

Ammattikoulussa luokkahenki on tärkeä, koska samo-
jen naamojen kanssa pitää tulla toimeen kolme vuotta. 
Lukiossa tunnit ovat paljon hiljaisempia ja ryhmät vaih-
tuvat koko ajan.

Tulevaisuudessa Samin suunnitelmiin kuuluu korkea-
kouluopinnot. Hän ei ole kumminkaan varma jatkuvat-
ko opinnot sähkön parissa, vai kiinnostaako joku muu 
ala enemmän. 

Teksti: Matilda Juslin 
ja Niina Sepponen

Kuvat: Matilda Juslin
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中国-projekti
Syksyllä 2007 Järvenpään lukio aloitti yhdessä Hyrylän ja Keravan lukioiden kanssa Kiina-
projektin. 

Järvenpään Työväenopisto tarjoaa järvenpääläisille Kiinan kielen ja kulttuurin kurssin. Kielikurssin 
käyminen on pakollinen syksyllä toteutuvalle oppilasvaihtoon. Elokuussa 2008 Suomeen 
tulee ryhmä kiinalaisia nuoria ja vastapainoksi Suomesta lähtee ryhmä opettajineen Kiinaan 
marraskuussa viikolla 43. Toimimme punkka punkasta periaatteella, joten majoittaessamme 
kiinalaisen opiskelijan omaan kotiimme viikoksi, saamme yösijan kiinalaisesta perheestä Kiinassa.

Syksyllä halukkaat saivat myös lähteä vierailulle Kiinan suurlähetystöön Helsinkiin. Paikka 
oli hieno ja suurlähettilään kättelyiden saattelemana kuuntelimme mm. tulevista Pekingin 
Olympialaista. Saimme myös maistaa aitoa kiinalaista herkkua, aurinkokuivattua appelsiinia ja 
eräänlaista kiinalaista toff eeta. Meille myös esiteltiin kiinalaista kulttuuria, tapoja ja tottumuksia.

Kiinassa pääsemme vierailemaan suomalaisissa ja kiinalaisissa yrityksissä ja matkan tarkoituksena 
on kartoittaa kansainvälistä tietoutta ja verkostoitua.

Matkasta tulee varmasti huikea ja elämyksellinen kokemus!

你好= hyvää päivää!

Teksti: Milla Määttä ja Janina Maaninka
Kuvat: Atso Taipale
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Tällä kertaa tulevaisuuden julkkiksena 
tapaamme nousevan koripallotähden Tomi 
Järvisen.
   Nyt kolmatta vuotta lukiossamme opiskeleva 
Tomi aloitti koripallon harrastamisen jo 
viisivuotiaana. Hän innostui tästä hienosta lajista 
nähtyään sitä pelattavan TV:ssä. Kiinnostuksen 
heräämiseen vaikutti myös hänen äitinsä, sillä 
hänkin on aikoinaan harrastanut koripalloa.
   Tämä pelikenttien partaveitsi aloitti pallon 
pomputtelun Järvenpään JKS:ssä ja kyseinen 
seura saa nauttia hänestä edelleen. Harjoituksia 
Tomilla on huimat yhdeksän kertaa viikossa.
   ”Yleensä päivät menevät suunnilleen niin, että 
syön, treenaan, käyn koulussa, syön, treenaan, 
syön ja nukun.”  
  

   ”Koripallo on minulle todella tärkeää. Jos    ”Koripallo on minulle todella tärkeää. Jos    ”Koripallo on minulle todella tärkeää. Jos 
pitää esimerkiksi valita koulun ja koripallon 
välillä, koripallo on minulla aina ensimmäisellä 
sijalla.”
   Tomi tähtää ammattilaiseksi, eivätkä Suomen 
pelikentät riitä hänelle alkuunkaan. 
   ”Haluan ehdottomasti ulkomaille pelaamaan. 
Jonnekin lämpimään olisi kiva päästä.”
   Idoleistaan Tomi toteaa, että niitä on 
paljonkin. Erikseen hän kuitenkin mainitsee 
NBA-pelaajan Allen Iversonin, jonka touhuja 
Tomi on seurannut jo monta vuotta. 
   Tomin koripallosaavutuksiin kuuluu ”joskus 
pienenä” voitettu aluemestaruus ja tämän 
vuoden lukioiden välinen SM-kulta. Seuraavana 
tähtäimessä on a-poikien suomenmestaruus, 
joka ratkaistaan muutaman viikon päästä.
   Tämän tulevan koripallolegendan ura 
tulee varmasti vielä olemaan täynnä suuria 
saavutuksia. Tulemme vielä kuulemaan hänestä, 
ja ehkäpä jopa näkemään hänen kuvansa 
julisteessa koripallon ystävien seinillä.

Tomi Järvinen Tulevaisuuden julkkis 

   ”Koripallo on minulle todella tärkeää. Jos    ”Koripallo on minulle todella tärkeää. Jos    ”Koripallo on minulle todella tärkeää. Jos    ”Koripallo on minulle todella tärkeää. Jos 

  Ei siis ole mikään ihme ettei Tomilla riitä aikaa 
muille harrastuksille.  Tomi kertoo kuitenkin 
kuuntelevansa vapaa-ajallaan mielellään 
musiikkia, etenkin hiphoppia ja RNB:tä.  Hän 
seuraa myös tiiviisti koripalloa ja leff at, joita hän 
katsoo, ovat usein myös koripalloaiheisia.

    Sinimarja Larkiala
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BlondikologiBlondikologi
Monien ihmisten harmiksi en kerinnyt kirjoittamaan viime lehteen. 
Syynä siihen ei ollut aikaansaamattomuus vaan astrologian opintoni. 
Onneksi voin käyttää oppimiani asioita tässä lehdessä hyväksi ja 
kirjoitan teille rakkaille lukiojoilleni horoskoopin viimeiselle jaksolle. 

 Horoskooppi ajalle 9.4.-30.5.Horoskooppi ajalle 9.4.-30.5.
Oinas (21.3.-19.4.)
Oinaat ovat intohimoisia ja heille jännitystä tuokin enemmän 
takaa-ajo kuin kiinnisaaminen. Nyt jos koska kannattaa panostaa 
kumminkin kiinnisaamiseen, sillä jännitystä on luvassa. Jos olet 
sinkku, etsimäsi nainen/mies on lähempänä kuin uskotkaan. 
Varattujen taas kannattaa viettää laatuaikaa oman kullan kanssa.

Opiskeluun kannattaa panostaa nyt hieman enemmän, sillä edellinen 
jakso meni huonommin kuin olisit halunnut.

Härkä (20.4.-20.5.)
Uusien suhteiden solmiminen on sinulle tässä jaksossa erityisen vaikeaa. 
Jos olet sinkku, voit välillä jäädä kotiinkin bileiden sijaan. Varattujen pitää 
antaa kullalleen omaa tilaa.

Jakson alku on opiskelun kannalta suotuisaa aikaa Härälle, mutta jakson 
loppupuolella saat tehdä kunnolla töitä, jotta menestyt.

Kaksoset (21.5.-21.6.)
Avoin ja eloisa luonteesi takaa sen, että sinulla on joka päivä 
menoa. Jos olet sinkku, nauti kaikesta huomiosta, mitä saat uudelta 
tuttavuudeltasi. Varattujen kannattaa järjestää rauhallinen leff ailta 
rakkaansa kanssa.

Koulussa panosta projekteihin kunnolla, sillä ne takaavat hyvän 
menestyksen koeviikolla.
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Rapu (22.6.-22.7.)
Tässä jaksossa on syytä irtautua Ravuille luonteenomaisesta 
synkkyydestä, sillä kesä on tulossa. Jos olet sinkku, varaudu siihen, 
että Helluntain tienoilla eteesi tupsahtaa kuin tilauksesta heila. 
Varattujen kannattaa järjestää aikaa ystävien kanssa, sillä viime 
aikoina olet sivuuttanut heidät täysin.

Tässä jaksossa ei kannata olla turhaan poissa koulusta, sillä jakson 
loppupuolella sinulle tulee useita yllättäviä poissaoloja. 

Leijona (23.7.-22.8.)
Jakson alkupuoli on sekä varatuille että sinkuille jellonille 
kukoistuksen aikaa. Sinkuilla pieni fl irtti voi johtaa aikaisen 
kesäkollin/kissan löytymiseen. Varattujen kannattaa yllättää 
rakkaansa.

Opiskelurintamalla tuntuu siltä että hyviä arvosanoja syntyy 
kuin tyhjästä, mutta kannattaa silti panostaa varsinkin itselle 
vaikeisiin aineisiin.

Neitsyt (23.8.-22.9.)
Älä kätke sisäistä intohimoasi välinpitämättömyydellä ja kylmällä 
ulkokuorella. Sinkkuneitsyt paljasta todellinen luonteesi ja jakson 
loppupuoli on yhtä onnea. Jos seurustelet, ota pientä etäisyyttä 
kultaasi, sillä siamilaisetkin kaksoset kyllästyvät joskus toisiinsa.

Vaikka oletkin kriittinen ja tarkka, et voi yltää kaikessa, et edes 
koulussa, täydellisyyteen. Lopeta turha murehtiminen.

Vaaka (23.9.-23.10.)
Jakson loppupuolesta tulee rakkausrintamalla tylsä, jos et laita 
heti kaikkea peliin. Sinkkujen on aika kömpiä pois talviunilta ja 
ryhtyä tositoimiin. Seurustelevien Vaakojen kannattaa järjestää 
romanttinen hetki rakkaansa kanssa.

Koulussa kannattaa pyrkiä tasapainoon. Älä jätä kaikkia töitä 
viimeiselle viikolle.

Jakson loppupuolesta tulee rakkausrintamalla tylsä, jos et laita 
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Skorpioni (24.10.-22.11.)
Puoleensavetävän persoonasi kautta tutustut tässä jaksossa 
useisiin uusiin ihmisiin. Jos olet sinkku, välttele ex:ääsi, sillä hän on 
päättänyt kostaa sinulle. Varattujen Skorpionien pitää lopettaa 
kultansa pillin mukaan tanssiminen ja näyttää, että sinullakin on 
mielipiteitä.

Haluaisit panostaa kaikkeen täysillä, mutta se ei kannata, sillä 
lopputuloksena on vain burn out. Keskity ennemmin itsellesi 
tärkeisiin aineisiin. 

Jousimies (23.11.-21.12.)
Yritä vähentää yliaktiivisuuttasi. Tulinen temperamenttisi saattaa 
aiheuttaa tässä jaksossa ongelmia. Jos olet sinkku, hyödynnä 
seikkailunhaluasi. Varattujen kannattaa luottaa omaan rakkaaseensa 
täysin, sillä turha kateus vain pilaa suhteenne.

Koulussa kannattaa panostaa kieliin, sillä tässä jaksossa tuntuu siltä, 
että ymmärrät mandariinikiinaakin.

Kauris (22.12.-20.1.)
Kauris, olisiko aika paljastaa kovan ulkokuoresi alta se herkempi sisus? 
Herätys sinkut! Vapun tienoilla kannattaa hyväksyä kaikki juhlakutsut, 
sillä Se Oikea ei löydy ainakaan kotisohvalta. Jos olet varattu, yritä 
kertoa kumppanillesi oikeat tunteesi, sillä hän saattaa luulla, ettet välitä. 

Koulussa Kauriilla on edessä vaikea jakso, joten kannattaa panostaa 
opiskeluun.

Vesimies (21.1.-19.2.)
Puolessa välissä jaksoa sinkku-Vesimiesten kannattaa suostua 
treffi  kutsuun. Varattujen kannattaa kertoa kumppanilleen pitkään 
mieltä painaneesta asiasta, koska se lisää keskinäistä luottamusta.

Tässä jaksossa erityisesti matemaattiset aineet tuottavat sinulle 
ongelmia, mutta luopumalla turhasta loogisuudesta löydät varmasti 
oikeat ratkaisut. 

Vesimies (21.1.-19.2.)
Puolessa välissä jaksoa sinkku-Vesimiesten kannattaa suostua 
treffi  kutsuun. Varattujen kannattaa kertoa kumppanilleen pitkään 
mieltä painaneesta asiasta, koska se lisää keskinäistä luottamusta.

Tässä jaksossa erityisesti matemaattiset aineet tuottavat sinulle 
ongelmia, mutta luopumalla turhasta loogisuudesta löydät varmasti 

Kalat (20.2.-20.3.)
Arvoitukselliset Kalat kaipaavat nyt vuoristoradanomaiselle 
rakkauselämälleen tasapainoa. Jos olet sinkku, kannattaa hillitä 
juhlintaa. Varatut muistelkaa mihin alun perin kullassanne 
rakastuitte, se tuo varmasti uutta puhtia suhteeseenne.

Erityisesti tässä jaksossa luovuutesi kukoistaa, joten anna sen 
näkyä kaikessa mitä teetkin.
Erityisesti tässä jaksossa luovuutesi kukoistaa, joten anna sen 
näkyä kaikessa mitä teetkin.21näkyä kaikessa mitä teetkin.21näkyä kaikessa mitä teetkin.



Minulla on muuan hassu perinne: lahjoitan joka 
vuosi kaksi tuntia elämästäni hyväntekeväisyy-
teen. Käytännössä ilmoittaudun lipaskerää-
jäksi, useimmiten kirkon Yhteisvastuukeräyk-
seen, joskus myös SPR:n Nälkäpäivään. Laatikon 
kanssa seisominen ei ole pois opiskelijabudjetis-
ta, päinvastoin parin tunnin nököttämisen voi 
ottaa eräänlaisena fyysisenä haasteena. 

Viime vuosina on tullut opittua, ettei antami-
nen ole suomalaisille helppoa – ainakaan kovin 
paljon antaminen. Tunnistatko itsesi tai tuttusi 
seuraavista tilanteista? Tassu pystyyn rohkeasti!

Parikymppinen jäbä tulee heittämään kerää-
jälle läppää mäyräkoira kainalossa. Vihjaava lip-
paan kolistus. Saalis: pari pikkukolikkoa.

Anorakkipukuinen tyttö menee ohi, kampaus 
siististi, meikki kohdallaan. Ei vilkaisuakaan ke-
rääjään, ei rahaa huono-osaisille. 

Eläkeläismummo ukkonsa kanssa: ukko on jo 
kaivamassa lompsaa esille, mutta mummo to-
teaa tylysti: ”Ei meillä nyt ole pikkurahaa.” Ke-
rääjä hymyilee osaaottavasti ja pidättäytyy sa-
nomasta mitään vitsikästä.

Perheenäiti, kolme kitisevää lasta, sosiaalinen 
paine toisesta vastaavasta perheenäidistä: no, 
laitetaan vanhin pudottamaan parieuronen lip-
paaseen. Hei, tämähän sujuu jo hyvin! Niin se 
Jerusalemin eukkokin antoi rovon vähästään. 

Pari kymmenvuotiasta pikkupoikaa käy tyh-
jentämässä lompakkonsa viisisenttisistä. Kaik-
ki kelpaa, kyllä. Keski-ikäinen mies kysyy, mitä 
minä myyn, hymyjä vai? Ei, kun on keräys... mut-
ta mies ei kuulemma luota keräyksiin. Antaa ra-
han hymystä. Halvalla meni. 

Y h t e i s t ä  h y v ä ä

Ella Peltonen

J ä r j e n v a s t a i n e n
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Miksi!?!?!?
 Tällä kertaa MIKSI!?!?!? selvitti opiskelijoille tavallisen koulupäivän askarruttavimpiin kysy- 

myksiin vastaukset.

 
 Miksi Seitsemän veljestä on pakko lukea?
 - Se on merkittävä klassikkoteos ja siitä löytyy paljon näkökulmia.
 Kristiina Kangas

 Miksi sanotaan, että lukioon mennessä ei tarvitse tietää mitä haluaa, mutta kuitenkin pitää?
 - Se onkin turha cliché ja jos sen kertomista jatketaan yläasteella vielä jatkossakin, niin huo 

nosti käy. Kun lukio on vähän kuin kuntoilua: Jos sinne menee rapakunnossa, sieltä lähtee  
myös rapakunnossa. 

 Päivi Järvinen 

 Kuinka paljon vähemmän ruokaa laitetaan, kun abit ovat lähteneet?
 - Abit saavat syödä koululla maaliskuun loppuun, muuta sitten vähennetään esimerkiksi ton 

nikalapastojen määrä 50:stä 35een. Perunoita laitetaan 40-60kg vähemmän ja lihaa 15kg vä 
hemmän

 Miksi hissan tunneilla näytettävät dokumentit ovat itsekin muinaisia?
 - Niitä ei ole uusittu rahan takia. Eiköhän pian ole tulossa uudempia. Syynä voi olla myös his 

torianopettajien laiskuus
 Timo Joutsivuo 

 Miksi koulun toisella puolella olevat infotelkkarit ovat taulutelevisioita ja toisella puolella on  
sellaiset vanhat mallit?

 - No kolmosessa on kyllä vielä vanhat mallit, mutta ne kaksi siltä toiselta puolelta vain hajo 
sivat. Olisimme halunneet tilalle samanlaiset, mutta kuvaputkitelkkareita ei nähtävästi enää  
tehdä. Nämä uudet ovat sitä paitsi huonommat.

 Jukka Ottelin

 Mattila-Xtra: Miksi oppimappi on niin cool?
 - Se mahdollistaa sellaisten asioiden tekemisen, mitä muuten ei voi tehdä. Se mahdollistaa,  

myös aikataulujen muokkaamisen. 
 Antti Mattila 

Matilda Juslin, kuva Tommi SuvensaariMatilda Juslin, kuva Tommi Suvensaari
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Musiikki ja maailma
Voi veljet, kuinka paljon maailmassa onkaan tylsää ja turhanpäiväistä 
musiikkia. Näin varmasti moni meistä ajattelee ja voihan tuo väite pitää 
paikkaansakin. On Australialaista didgeridoomusiikkia, Japanista tullutta 
rummun paukutusta, Ruotsista kantautunutta kansantanssi hässäkkää ja 
vaikka mitä. Maailma on pullollaan musiikkia. Nykypäivän yhteiskunnassa 
sitä pursuaa kaikkialta bensa-asemista, kauppakeskuksista, kävelykadulta, 
vaikka mistä.
Olet loukussa. Et pääse sitä pakoon. Se saavuttaa sinut minne ikinä 
menetkin.
Tämä kurja tosiasia on kuitenkin ehkä ihmiskunnan pelastus. Se on jatkuvaa 
propakandaa, jota kukaan ei voi enää pysäyttää eikä kukaan halua pysäyttää. 
Siitä on tullut rutto, joka on juurtunut kaikkialle. Silti sillä on outo taipumus 
saada ihmiset hymyilemään ja teinitytöt pukeutumaan typerästi. Musiikin 
valta on huikea! 

Olenkin ajatellut perustaa kokonaan uuden uskonnon, musiikki uskonnon! 
Radio kanavat toimivat lähetys saarnaajina ja saastuttavat ihmisten mieliä. 
Ympäri maailmaa miljoonat ihmiset kuuntelevat koko ajan musiikkia, joka 
on genrestä tai sanomasta riippumatta pyhää. Ihmiset ovat koukussa! Omin 
kaikki tekijän oikeudet pyhän sanoman nimissä salaseuralleni ja kerään 
rahaa tietysti ”pyhään tarkoitukseen.” Kiellän musiikin kuuntelun kaikilta 
muilta paitsi salaseurani jäseniltä ja heiltäkin perin kohtuutonta veroa. 
Rakennan oman musikaalisen sotilasliiton.
Syrjäytän kaikki muut uskonnot ihmisten syvästä riippuvaisuudesta 
musiikkiin ja teen maailmasta täysin yhtenäisen rytmien ja sävelten 
temmellyskentän.

No ehkä skenaario pursui vähän jo yli todellisuudesta, mutta on yllättävää, 
että ihmiset saavat nykyään lohtua ja toivoa enemmän musiikista kuin 
uskonnosta. Monissa haastatteluissa todetaan, että ”musiikki auttoi minut 
pois noista helvetillisistä henkimaailman tuskistani ja ilman sitä olisin…”
Voisiko esim. Suomessa pääuskonnot alentaa valtion avustuksesta pois 
ja käyttää tukirahat siihen, että ihmiset voisivat vain relata ja käydä 
konserteissa. Valtio voisi tehdä omat relaus pyhät ja poistaa kaikki muut 
perheväkivaltaa lietsovat uskonnolliset pyhät kuten joulun. Ei olisi turhia 
paineita, mitä ostaa kullekin ihmiselle joululahjaksi ja pitääkö siinä kuusessa 
olla käpyjä vai ei. 

Ps: Salaseuran ensimmäinen kokoontuminen on 14.5 
seurakunnan liikuntasalissa. ; )

Kirjoitus Musamees Ville24



Pohjois- Intian vehereyttä

Koulumme lähes kaikille ykkösille täysi tuntematto-
muus, erittäin rakastettu ja jopa viime vuoden penk-
karipäivänä kahtena kappaleena esiintynyt historian 
opettaja Tommi Suvensaari on ollut virkavapaalla tä-
män lukuvuoden. Vuoden aikana hän on kerinnyt vie-
railla useissa eksoottisissa maissa ja saanut kokea enem-
män kuin jotkut koko elämänsä aikana.

Teksti: Niina Sepponen ja Tommi Su-
vensaari

Kuvat: Tommi Suvensaari

Tommi Suvensaari maailmalla

Intiaaninainen Boliviassa. Polvihame, villatakki, se-
lässä kiedottu liinareppu ja knallipäässä.
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Hyvä on väsyneen munkinkin huilahtaa. Paikkana Peurapuisto, jossa Buddha ensimmäisen kerran opetti oi-
valluksiaan. 

Tommi Suvensaaren terveiset maailmalta:

Pistin lihoiksi Pyhää Asuntolainaa varten säästetyt rahat ja lisää pyysin pankista. Pakko lähteä, kun jalat 
vielä kantavat ja pää edes jotenkin toimii.  Otettu yli 600 valokuvaa, koluttu 16 maata, tanssittu amazonilai-
sen intiaaniheimon tyttären kanssa, kalastettu piraijoita, syöty intiaanien karkit, maistettu marsua, bongattu 
transvestiitteja Riossa, tultu ”otetuksi talteen” Brysselin lentokentällä, oltu myötätuntolakossa santaiagolais-
ten kaivostyöläisten kanssa, eksytty La Pazissa ja New Delhissä, riidelty riksojen kanssa, juostu pakoon pyhää 
lehmää, käyty monenmoisessa temppelissä, nähty hautaroviot Gangesilla ja matka jatkuu. Vielä mennään Ja-
paniin katsomaan kirsikankukkien kukkimista ja rinkan kanssa Euroopan kevääseen sekä viimeisenä laivalla 
Islantiin.
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Amazonas-joen rantaa.

Jos ui Ganges-virrassa auringon noustessa, saa pahat teot anteeksi. 
Ehkä ensi kerralla.
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Pala Oscar-gaalaa ja 
Suomi-Ruotsi-maaottelua

Teksti: Niina Sepponen
Kuvat: Suvi Takko 

28



On ystävänpäivä vuonna 2008. Kello on lähes kuu-
si. Koulun koristellusta liikuntasalista kuuluu iloinen 
puheensorina. Puhe hiljenee, kun musiikki alkaa soi-
da. Jokainen silmäpari yleisössä seuraa kauniita iltapu-
kuihin pukeutuneita tyttöjä ja komeita puvuissa olevia 
poikia, kun he marssivat saliin. Pukuloisto muistuttaa 
Oscar-gaalan punaista mattoa, kun taas jännitys lä-
hentelee Suomi-Ruotsi jääkiekon MM-loppuottelun 
tasoa. 

Kyseessä on tietenkin useille toisen vuosikurssin 
opiskelijoille lukuvuoden odotetuin päivä 14.2.2008. 
Tämän vuoden ystävänpäivää edeltäneet kuukaudet, 
viikot ja päivät olivat täynnä valmistelua, jännitystä ja 
lukemattomien tuntien harjoittelua. Tammikuun illat 
täyttyivät korkojen kopinasta, ilon kiljahduksista ja 
naurun pyrskähdyksistä koulumme liikuntasalissa, jos-
sa lähes 300 opiskelijaa yritti oppia polkan askeleita.

Torstaina ja perjantaina vanhemmat, isovan-
hemmat, sisarukset ja muut opiskelijat näkivät vain 
osan siitä, mitä Wanhat 2008 oli meille tanssijoille. Sen 
takia on hyvä muistella mistä kaikki alkoi ja mihin se 
sitten lopulta päättyi. Varsinkin lopussa on myös tans-
sijoilla itsellään muistikatkoksia.

Tanssit eivät onnistuisi ilman tanssiparia, joten jot-
kut olivat sopineet jo yläasteella tanssivansa toisten-
sa kanssa, mutta suurin osa tanssijoista pariutui vasta 
syksyn kuluessa. Viimeisimmät löysivät parinsa vasta 
viikkoa ennen tansseja. Poikien puutteen vuoksi jot-
kut onnekkaat pojat saivat valssata kahden kaunot-
taren kanssa. Tytöille, ainakin minulle, eniten stressiä aiheutti oi-

kean puvun löytyminen. Pukuja alettiin etsiä jo koulu-
jen alun aikaan. Läheskään kaikki eivät olleet vuokran-
neet tai ostaneet pukua, vaan paljon teetettyjä ja jopa 
itse tehtyjä pukuja esiintyi tansseissa. Myös pojat olivat 
panostaneet pukeutumiseensa hankkimalla historiallisia 
asuja tai tyylikkäitä pukuja.

Tansseissa tietenkin on kyse myös tanssimisesta. Tans-
sijoiden onneksi liikunnanopettaja Sari Häkkisellä oli 
kärsivällisyyttä opettaa välillä jopa enemmän apinalau-
maa muistuttavia lukiolaisia tanssimaan. Perinteisten 
tanssien kuten Wienin oopperan avausvalssin ja Cica-
pon lisäksi opeteltiin myös vauhdikas boogy, suomalai-
nen lavatanssi polkka ja Argentiinassa syntynyt tango.

Jokaisena vuonna myös tanssitaan oma koreografi a, 
jonka tekemisestä ja opettamisesta vastasi tänä vuon-
na Hanna Talja. Tämä viimeisenä tanssittu tanssi oli eri-
tyisesti tanssijoiden mieleen, mutta aiheutti hilpeyttä 
myös yleisössä.
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Tietenkin onnistuneisiin tansseihin vaikutti myös Wanhojen 
tanssitoimikunta, joka aloitti jo syksyllä urakkansa. Heidän ansios-
ta liikuntasali muuttui juhlavaksi esityspaikaksi, saimme Areenan 
vuokrattua jatkoja varten ja vanhemmat saivat kahvia.

Vanhempien esityksessä vallinneesta jännityksestä ei ole tie-
toakaan viimeisessä lukiolle pidetyssä esityksessä. Kalpeus, tärinä 
ja jännittyneet hymyt ovat vaihtuneet aitoihin hymyihin ja ren-
toon esiintymiseen. 

Perjantaina iltapäivällä tanssijat pääsivät syömään Areenalle 
hyvää ruokaa ja illalla jatkettiin siitä mihin päivällä jäätiin eli ilta ku-
lui tanssien ja juhlien. 

Tanssien saldo on 300 väsynyttä, mutta onnellista opiskeli-
jaa. Kuvia kahden päivän aikana kerittiin ottamaan tuhansittain. 
Pukuja ja korujakin kerkesi tanssin tiimellyksessä hajota. Päällim-
mäisenä kuitenkin jokaiselle tanssijalle ja esitystä katsomaan tul-
leelle jäi varmasti paljon loistavia muistoja.
mäisenä kuitenkin jokaiselle tanssijalle ja esitystä katsomaan tul-
leelle jäi varmasti paljon loistavia muistoja.

30



Asuin yhdeksän kuukautta Arabiemiraattien 
pääkaupungissa Abu Dhabissa. Kaupunki oli meluisa 
sekoitus kaahailevia autoilijoita, haisevia roskalavoja, 
kulkukissoja, pakistanilaisia siirtolaisia, peiliseinäisiä 
pilvenpiirtäjiä ja hulppeita ostoskeskuksia. 
Asuntomme oli seitsemännessä kerroksessa, ja 
viereisessä talossa teurastettiin kanoja. Elämää 
rytmittivät islamilaiset juhlat ja viidesti päivässä 
kuuluvat moskeijoiden rukouskutsut, jotka saivat 
kadut täyttymään Mekkaan päin kumartuneista 
ihmisistä. Abayoihin verhoutuneet vanhat naiset 
taputtelivat ihmeissään valkeita päitämme ja kyselivät 
’Where are you from?’ Suomesta he tiesivät Nokian, 
sillä jokaisella kodittomallakin oli Nokian siniharmaa 
3310.

Anni Piiroinen

P o s t i k o r t t e j a  
     m a a i l m a l t a
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Seikkailin Johannesburgissa ja 
Kapkaupungissa, Etelä-Afrikassa ysiluokan 
syyslomalla. Matkan parasta antia oli
safarit, joilla pystyi näkemään villieläimiä 
niiden luonnollisessa elinympäristössä. 
Myös ruoka teki vaikutuksen: söin hedelmiä, 
joiden nimiä en ollut aikaisemmin edes 
kuullut. Strutsin, krokotiilin sekä kudun lihaa 
tuli myös maistettua, mutta eivät ne kyllä 
kummoiselta maistuneet.

t. Aino

   
 23.2.2008

Terkkuja Keravalta!

Täällä säätila on vaihdellut 
paljon viikon aikana. Vettä, 

lunta ja räntäloskakakkaa on satanut, mutta 
myös aurinko on paistanut, tosin vain hetken. 
Keravan kulttuuripalveluja olen hiihtolomaviikon 
aikana käyttänyt jonkun verran, sillä koulutöiden 
pakottamana olen vieraillut useammin kuin kerran 
Keravan tosi hienossa ja aika uudessa kirjastossa. 
Perjantaina Ahjossa (peräkylä Keravalla, lähellä 
Sipoota) oli vesikatkos, koska vedessä oli enemmän 
klooria kuin Serenan uima-altaissa. Tietenkin juuri 
silloin minut oli kutsuttu sinne eräisiin juhliin. 
Onneksi meillä oli muutakin juotavaa kuin vettä ;) 
Loma on ollut kiva, mutta se on kulunut ihan liian 
nopeasti!

Niina <3
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Hei,
terveisiä yliopistojen 
ja upeiden vanhojen 
rakennusten kaupunista: 
Oxfordista! Kielimatkani 

täällä Englannissa on ollut mahtava ja täynnä 
kaikenlaista kivaa. On kierrelty nähtävyyksiä ja 
shoppailtu. Uusia ihania makuelämyksiä kuten 
yougushakeja ja raparperivadelmajäätelöä 
on kokeiltu. Britanniassa kun ollaan, Harry 
Potterilta ei ole tietenkään voinut välttyä: 
Feeniksin kilta on katsottu elokuvissa, 
seitsemättä kirjaa on käyty yöllä jonottamassa 
ja Potterleff ojen kuvauspaikallakin on 
seikkailtu. Tämä matka on myös opettanut 
monia tärkeitä asioita elämästä, kuten sen että 
espanjalaisten luistelemisen katsominen on 
erittäin viihdyttävää!

Terkuin, Sinimarja

  
Ciao!

Täällä Italiassa on ollu ihanaa!!!! vaikka 
Sorrentossa haisikin kalalle ja me eksyttiin 
matkalla sinne ja heti uudestaan Roomassa. 
Silti ne muut tuli ihan innoissaan meiltä tietä 
kysymään. Minäkin opastin jotain paikallista 
mummelia kaupan riisikakkuhyllylle. 
Roomassa syötiin samassa ravintolassa ku 
Brad Pitt. (Sen kuva oli seinällä siellä.) Kaikki 
pakolliset nähtävyydet on nyt kuvattu eli joku 
300 niitä oli. Nähää kohta hem i Suomi.

<3:lla Mandy

P.S. Zipi, kuolet kateudesta ku kerron että näin 
Ville Valon lentokentällä!!! XD
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Pikkulintu laulaa
Järkeen on kaivattu jo pitkään 
juorupalstaa. Päätoimittaja Huttunen 
nihkeili pitkään ajatuksen kanssa peläten 
opettaja Rostin mielipidettä, mutta 
Pikkulintu piti päänsä ja puhui typerän 
päätoimittajan ympäri ja lahjoi mahtavan 
kuvataiteen opettajamme. Tässä sitä siis 
ollaan, laulelemassa ja lurittelemassa 
juoruja: vapise Seitsemän Päivää!

Eräänä kauniina lauantaina Pikkulintu 
matkasi järvenpääläiseen kauppakeskukseen. Edellisenä iltana oli tullut pyörittyä hetken aikaa 
paikallisessa yökerhossa (jossa muuten oli katalogillinen jalkapalloilijoita tarjolla) ja olo oli 
todella hyvä. Oikeasti hyvä. Yökerho oli kuollut kuin mikä, lukiolaiset taisivat olla nukkumassa 
univelkoja pois. Anyway, takaisin kauppakeskukseen. Matkalla hedelmäosastolle Pikkulintu 
törmäsi hallintokäytävän kuninkaaseen ja vaihtoi muutaman sanan tämän kanssa. Oli kuulemma 
kiireinen viikko tulossa eikä häntä yhtään harmittanut, ettei päässyt Kiinaan, kuten muutamat 
Ullakon ukot ja tutorien äiti pääsivät. Jatkoin matkaani kohteeseeni, ostin kilon viinirypäleitä 
ja kassan kautta suuntasin alas autolleni (okei, okei, äitin autolle). Matkalla ulos parkkihallista 
kuitenkin Pikkulintu joutui vaaratilanteeseen: eräs toisen kerroksen opettajatar kiilasi törkeästi 
Pikkulinnun eteen! Taitaa olla syytä muistuttaa kaikkia, että oikealta tulevaa täytyy väistää! 

Kotimatkalla pistäydyin tuttavan pihassa ja matkalla näin punaisen auton kiitävän kotoisasti 
Loutin kaduilla. Ellei Pikkulintu aivan väärin ole käsittänyt, erään kolmoskerroksen opettajan 
työmatka lyheni viikonlopun aikana huomattavasti.

Pikkulinnuilla on tunnetusti tarkkaavaiset silmät ja olen kuin olenkin huomannut eräiden 
opettajattarien pyöristyneen. Ei, en sano, että he olisivat lihoneet vaan haluan vain onnitella heitä 
perheenlisäyksestä. Pyöreitä masuja näkyy maan tasalla ja korkealla pilvissä. Järki onnittelee! 
Myös puolessa välissä rakennusta on tullut perheenlisäystä, se tosin ei vatsasta näy, korkeintaan 
silmäpusseista. Onnittelut myös kakkoskerrokseen!

Nyt kun onnittelun makuun päästiin, Pikkulintu haluaa niin ikään onnitella abi-Pettereitä. He ovat 
kuuleman mukaan päässeet jonkinlaisiin hienoihin tappoharjottelujuttuihin (armeijan erikoisraja
vartijajotain..), joista Pikkulinnulla ei ole mitään hajua, paitsi että pojilla on pakko olla hemmetin 
hyvä kunto (=kroppa) kun sinne ovat päässeet. Onnea, onnea. Toivottavasti omatuntonne 
kestävät tappoharjoittelut.
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Viime lehti, johon Pikkulintu ei mahtunut perätoimittajan takia mukaan, aiheutti kovan kohun 
erään opettajan kommenteista. Pikkulintua kovasti ärsyttää wannabe-feministinen asenne, jota 
keskustelupalstalla ruokittiin. Hyvät ihmiset, menkää toki edelleen kaikkien opettajien kursseille, 
kukaan ei teidän takapuolianne tuijottele. Voin myös kukkulan kuninkaan varmistamalla tiedolla 
kertoa, ettei typerä päätoimittaja Huttunen hommannut ko. opettajalle potkuja vaan pääsemme 
kaikki edelleen nauttimaan hänen tunneistaan. Kiina-projektin opiskelijat ovat kuitenkin 
pettyneitä, ettei hän lähde opiskelijoiden kanssa Kiinaan marraskuussa.

Kovasti Pikkulintu on nyt juuttunut puhumaan opettajista. Juorupalstan lopuksi hän haluaa vielä 
mainita muutaman opiskelijan, joilla näyttää nousukausi olevan aluillaan. Suosittelen kaikkien 
katsastavan koulumme uudet nettisivut, jotka ovat omien opiskelijoidemme käsialaa. Melko 
vakuuttavaa. Samoilla opiskelijoilla näyttää olevan myös toinen, joskin paljon mahtipontisempi, 
projekti käynnissä. Järki ei ole ainoa nettilehti, ei suinkaan. Hyvät lukijat, katselkaa ympärillenne 
ja lukekaa nettilehtiä. Poikien käden jälki on tälläkin saralla melko vakuuttavaa, mutta toisaalta 
ulkonäkö ei ole tärkeintä – sisältöönkin pitää panostaa. Eräs ko. lehden toimittajista on muuten 
nähty ajelevan ympäri maita ja mantuja laina-autolla tyttöjen takki päällään…

Pikkulintua rassaa nyt paluumuutto 
Suomeen ja peläten Huttusen suurta 
sensuuria, hän päättää juorupalstansa tähän. 
Hän pahoittelee syvästi, ettei yllä mitenkään 
Gossip Girlin tasolle, mutta se on teidän 
omaa syytänne. Te, hyvät lukijat, olette 
tylsiä. Koulussamme kun ei oikein tunnu 
tapahtuvan mitään jännittävää. Pikkulintu 
kuitenkin pitää silmänsä ja korvansa 
auki, ehkä kevät saa aikaan lisää sydämen 
tykytystä.

XOXO
Gossip Girl
eikun Pikkulintu
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Chiara Valli, Italia

I’ve always loved travelling, so when I had the opportunity of coming here as an exchange 
student I didn’t think about it twice.
I chose Finland because I wanted to discover a new culture and I thought this country was 
very fascinating. I really had no idea of what I was going to fi nd here, how the people would 
have been and many other things. Actually all I had heard about Finland was Helsinki, 
Lapland and Nokia! Now that I spent here more than seven months I can say something 
more. People are very diff erent from Italians. Here everybody is more quiet and reserved… 
At the beginning getting used to the diff erent culture wasn’t easy, but now that I’m used to 
things they don’t seem so weird anymore.
Here I live with a family with three children.  ey are all younger than me and being the 
big sister is nice. My family and I get 
on pretty well together and that’s 
maybe because we have a very 
similar way of viewing things.
I’m really enjoying my stay here and 
leaving in only three months will 
be a bit sad. What I can say is that 
if I could go back and choose again 
Finland would still be at the top of 
my choices!

 E x c h a n g e  s t u d e n t s E x c h a n g e  s tu d e n t s
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Abbey Seth, Aussieland

My time in Finland has been pretty darn 
good to say the least, from havin bloody 
awesome times with my mates to the 
sometimes downer times of school, like 
havin to foot Falcon it to school when even 
the sun is too lazy to get up. I’ve got a few 
good mates in school now, but I also made 
some others outside. Turning the big 18 
made a hell of a diff erence to my view on 
Finland.  School has been an experience and 
a half, like learning that I don’t know shit 
about REAL English, Aussies suck at it, as 
I’m sure the English teachers are noticing, 
oh and I like Swedish. And sorry to those who are swearing a whole of a lot more after hanging 
with me, my bad, sh*t happens. Having a go at the Wanhat Tanssi was a blast and cheers to Kalle 
for being a champion of a partner. We don’t really have anything quite like that back home, so it 
was pretty cool to do. After party was insane, so many people off  guts and needless to say I made 
a night of it too. Chillin out up in Rovaniemi was pretty sweet, learning to snowboard was cool 
and easy, oh and skiing is gay… One thing that I would like to take back to Oz if I could would 
have to be the Finnish ritual of Sauna, it’d have to be one of the best things about this place. I’m 
really gonna miss Finland, its such an infl uential country, and cheers to those that made my time 
here an awesome one. A special cheers to Sonja, Hanski, Kaisa and Anna for coming out and 
celebrating Australia Day hardcore in Aussie Bar, I’ll shout you a few if you ever visit. Cheers and 
Beers to all, catchya later. 
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Näin hänen kuolevan
Katsoin sovituskopin peiliin. Hyllystä valitsemani paita ei näyttänytkään samalta kuin 
kasvottoman mallinuken päällä. Peilissä seisoi edelleen 12-vuotias lapsellinen räkänenä.

Vartalo oli kaikin puolin eri paria: kuin alelaarista löydetyistä heräteostoksista yhteen liimattu 
räsynukke. Kädet ja jalat olivat lyhyet, reidet leveät. Maha pömpötti kuin kehitysmaan lapsella 
Punaisen Ristin esitelehdessä ja sai paidan nousemaan, vaikka kuinka yritin kiskoa sitä alas. 
Rintoja ei ollut nimeksikään, vaikka muilla luokan tytöillä oli jo kaiken maailman push-upit ja 
geelitäytteet.

Mutta kaikkein kamalinta olivat kasvot. Ne olivat täysin pyöreät. Silmät olivat pienet ja 
punoittavat. Huulet olivat rohtuneet. Ei kai kukaan näitä suutelisi? Minun oli kyllä pakko alkaa 
meikata. Viivin isosisko oli sanonut, että yläasteella kaikki meikkasivat. Eikä kenelläkään varmasti 
ollut pömppömahaa!

”Lähdetäänkö, Sini, jäätelölle?” äiti huikkasi oven takaa. Minulla oli hirveä nälkä, 
sovituskopissa oli kuuma ja jalkoihin sattui. Mutta sitten näin taas peilikuvani. ”Ei minulla ole 
nälkä”, vastasin, ja äiti lähti.

Ehkä minä elin parhaillani sellaisessa ”rumasta ankanpoikasesta joutseneksi” -tarinassa, joita 
televisiossa näytettiin jatkuvasti. Hyvästi lapsellisuus, tervetuloa kauneus ja aikuismaisuus! Alkaisin 
ostaa hienoja vaatteita, kiertelisin suosituimpia juhlia, hankkisin poikaystävän ja, mikä tärkeintä, 
lopettaisin jalkapallon.

”Mutta se on kivaa”, kuului jostain sisältäni. Mutta eiväthän hienot naiset pelaa jalkapalloa 
tai hikoile tai likaa itseään ruohokentällä. He tuoksuvat vienosti hajuvedeltä, nauravat hillitysti ja 
keskustelevat sivistyneesti ristipistoista.

”Kuulostaa kamalan tylsältä”, ääni sisälläni sanoi. ”Eihän. Se on vain aikuismaista”, minä 
vastasin. Näemmä aikuiseksi muuttuminen ei ollut helppoa, vaan minussa vielä lässyttävä halusi 
pitää minut lapsellisena. Sen oli kuitenkin lähdettävä, jos minä halusin aikuistua. Minulla piti olla 
itsekuria.

”Sinun pitää nyt mennä pois”, sanoin tiukasti. Räkänokkaa alkoi pelottaa. Sille ei ollut ennen 
huudettu, vaan se oli saanut juosta vapaana. ”Mene pois!” Räkänokka alkoi hiljaa nyyhkyttää. 
Kyyneleet valuivat sen likaisilla poskilla.

”Sä olet pilannut mut ja mun elämän. Jätä mut rauhaan!” huusin. Räkänokka katsoi minuun 
märillä silmillään, mikä sai minut raivostumaan entistä enemmän. Aivan pienellä äänellä se 
kuiskasi: ”Ota minut syliin.”

Mutta minulla oli itsekuria. Sylin sijaan vain tuijotin sitä silmilläni, jotka olivat pimeyttään 
mustat. ”Vihaan sinua”, kuiskasin pehmeästi kuin lapselle, joka peitellään iltasadun jälkeen 
nukkumaan.

Räkänokka haukkoi vaivalloisesti henkeään. Hukkumaisillaan, ilman yhtään pelastusrengasta 
se vaikersi: ”Sinii...” Nostin käteni ja läimäytin sitä kaikin voimin vasemmalle poskelle.
Ihoni punoitti, ja kipu sai kyyneleet nousemaan silmiini. Heitin omat vaatteet päälleni ja ryntäsin 
ulos sovituskopista. Lattialle halogeenilamppujen hehkuun jäi retkottamaan veltto ruumis, jonka 
kyyneleet eivät vielä olleet ehtineet kuivua likaisille poskille. 

Anni Piiroinen
Novelli on kirjoitettu luovankirjoittamisen kurssilla 4. jaksossa

    Novelli
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Järvenpään lukion, Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun lukion ja 
Rovaniemen Lyseonpuiston lukion hiukkasfysiikan opintomatka Sveitsiin 
Geneveen.

CERN(lyhenne sanoista Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) on Euroopan hiukkasfysiikan 
tutkimuskeskus. 

Keskiviikko 28. marraskuuta 2007

Aamulla 20 oppilaan ja kolmen opettajan ryhmämme saapui CERNiin, jossa meitä oli vastassa 
Riitta Rinta-Filppula. Ohjelmassa ensimmäisenä oli tutustuminen matkan tavoitteisiin.
Tämän jälkeen Markus Nordberg piti luennon, jossa hän muun muassa esitteli CERNin toimintaa 
ja kertoi myös CERNiin liittyvän fysiikan perusasioista omalla persoonallisella tavallaan. Hän 
kertoi standardimallista, sen vaatimasta Higgsin hiukkasesta sekä säieteoriasta.
Lounaan jälkeen meidät jaettiin ryhmiin, joissa meidän piti tutkia meille annettua aihetta 
Microcosmos-näyttelyn perusteella. Aiheisiin kuuluivat kvarkit,  omsonin ja Rutherfordin 
tekemät kokeet, hiukkasilmaisimet ja –kiihdyttimet, teknologia ja bosonit. Aiheiden 
valmistamisen jälkeen kävimme tutustumassa CMS-koeasemaan Ranskan puolella, josta 
palattuamme opetimme muille oman ryhmämme aiheen perusasiat. Tämän jälkeen palasimme 
hostellille.

Torstai 29.11.2007

Aamulla lähdimme jälleen Cerniin. 
Päivä alkoi Katri Lassila-Perinin 
luennolla, jossa hän kertoi meille 
hiukkaskiihdyttimistä, -ilmaisimista 
ja hiukkasfysiikan tulevaisuuden 
haasteista. Lassila-Perini johdatti 
meidät syvemmälle hiukkasfysiikan 
ihmeelliseen maailmaan 
matemaattisia kaavoja apunaan 
käyttäen. Hän piti huomiomme yllä 
teettämällä meillä pieniä ryhmätöitä, joissa mietimme mm. hiukkaskiihdyttimien ja –ilmaisimien 
osia sekä hiukkasten hajoamista ilmaisimissa.
Lounaan jälkeen Samuli Heikkinen kertoi meille CLIC(Compact linear collider)-
tutkimusprojektista sekä materiaalitutkimuksista. Kävimme myös katsomassa CLIC – kiihdytintä 
varten suunniteltuja prototyyppejä.
Kahvitauon jälkeen saimme mahdollisuuden tutustua ATLAS-koeaseman luolaan Miikka 
Kotamäen ja Mark Hatchin johdolla. Porukka jaettiin kahteen ryhmään ja ryhmät pääsivät maan 
alle lähes 100 metrin syvyyteen katsomaan keväällä valmistuvaa massiivista hiukkasilmaisinta. 

Monien mielessä mahtoi liikkua kysymys: Miten maailman pienimpien osasten 
löytämiseksi ja tutkimiseksi tarvitaan niin massiivisia rakennelmia? Tutustumisen 
jälkeen lähdimme taas kohti hostellia.39



Perjantai 30.11.2007

Uusi mielenkiintoinen päivä alkoi kevyellä vesisateella, mutta mielialat kirkastuivat auringon 
noustessa korkealle. Ensimmäisellä luennolla kuulimme Grid-verkosta eli siitä, miten CERN 
suunnittelee käsittelevänsä LHCn valtavan datamäärän. Tiedot on tarkoitus hajauttaa joustavasti 
ympäri maailmaa sijaitseviin laskentakeskuksiin analyysiä varten ja palauttaa taas tarvittaessa 
takaisin käyttäjälle. 
Cernin valtavan tietokonekeskuksen esittelykierroksen jälkeen meille tuli puhumaan 
huippusuosittu luennoitsija Michael Doser. Osalle ryhmästä luento oli jo osaksi tuttu, mutta 
Doserin selkeä englanti ja viimeisimmät tutkimustulokset tekivät luennosta silti mielenkiintoisen. 
Kukaan ryhmästä ei sen sijaan ollut nähnyt antimaterialaboratoriota aiemmin ja siellä Doser 
esitteli ensin hiukkaskiihdyttimen yleiset toimintaperiaatteet laitteiston ääressä. Lisäksi Doser 
valotti tutkimuksen tulevaisuuden näkymiä ja ratkaisemattomia ongelmia, jotka vaatinevat 
kymmenien vuosien teknisen kehityksen ratketakseen. Työn alla on antivedyn ominaisuuksien 
mittaaminen. Saimme myös havainnollisen kuvan Angels and Demons- kirjan virheistä hyvällä 
huumorilla höystettynä, työsuhde-Porscheja ei näkynyt labran ympärillä. 
Kahvikupposten ääressä kävimme palautekeskustelua retkemme ohjelmasta vastaavan Riitta 
Rinta-Filppulan kanssa. Pohdimme retken onnistumista ja viilattavaa löytyi vain muutamista 
kohdista. Seuraavaksi suuntasimme maailman kansakuntien jalojen periaatteiden kehtoon 
Geneven YK:n Euroopan päämajaan. Saimme tutustua rakennusten loisteliaaseen arkkitehtuurin 
ja merkittävään kokoushistoriaan. Rakennus oli täynnä toinen toistaan suurempia ja hienompia 
saleja, jotka esiteltiin persoonallisella englannilla.

Lauantai 1.12.2007

Aamulla lähdimme 19 oppilaan ja 3 opettajan 
voimin kohti Chamonix:ta, kilometrin 
korkeudella olevaa vuoristokaupunkia. 
Nousimme junalla Motenversille, joka on 1913 
metrin korkuinen. Ylhäällä otettiin ryhmäkuvat 
ja tutustuttiin alppimaisemiin. Hissin yläaseman 
vierestä kulkee Mer de Glase –jäätikkö, joka 
liukuu vuoren rinnettä alas 94 metriä vuodessa.  
Kun vuorelta lähdettiin alaspäin, suoritettiin 
koe ilmanpaine-erojen toteamiseksi: yläasemalla 
suljettiin muutama tyhjä limupullo, jotka sitten 
rutistuivat alhaalla suuremman ilmanpaineen 
johdosta. Paluumatkalla Geneveen pysähdyttiin 
syömään Montreaux’ssa ja katselemaan 
paikallista joulukatua. Joulukadulta löytyikin 
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Tipi Finlandese ravintola, jossa 
(ruotsalaisvalmisteisessa tiipiissä) 
tarjoiltiin (ruotsalaista) Absolut-
vodkaa ja ostereita. Ainoa Suomeen 
viittaava asia olikin tarjoilijoiden 
neljäntuulenhatut ja Suomenliput 
pöytäliinoina. Ennen Geneveen 
saapumista kurvattiin lentokentän 
kautta ja saatettiin kiireisimmät 
matkalaiset lennolleen takaisin 
Suomeen. 

Matka oli hieno kokemus ja avasi uuden oven fysiikkaan. Jos on yhtään kiinnostunut 
kyseisestä oppiaineesta, kannattaa hakea mukaan reissuun. Ennen varsinaista matkaa 
täytyy tehdä töitä, jotta pääsee hieman selville hiukkasfysiikasta. Me teimme yhdessä 
rovaniemeläisten ja helsinkiläisten kanssa ryhmätöitä hiukkasiin liittyvistä aiheista. 
Lisäksi piti itse perehtyä tutkielman myötä hiukkaskiihdyttimiin. Kun on hyvät 
pohjatiedot, matkasta saa enemmän irti. Kaiken uuden ja jännittävän tiedon lisäksi 
pääsee näkemään sveitsiläistä elämää sekä hienoja vuoristomaisemia. Mars fysiikkaa 
oppimaan!

lisää tietoa CERNistä löytyy, kas kummaa, netistä: http://public.web.cern.ch/Public/
Welcome.html
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Kysymykset vaihto-oppilaaksi lähtemisestä askarruttavat varmasti monen mieltä, joten 
päätimme ottaa selvää elämästä tuhansien kilometrien päässä kotisuomesta.

Ainakin yksi asia on varmaa - vaihto-oppilaat ovat tavattoman kiireisiä lukuisine 
aktiviteetteineen, sillä vain kolme Järvenpään lukion vaihto-opiskelijoista ehti vastaamaan 
kyselyymme.

Yhdysvaltojen Illinoisin osavaltiossa Waterloossa vaihto-oppilasvuottaan viettävä Elina 
Huttunen, Englannissa Manchesterin liepeillä asuva Janina Laaksonen ja Uuden-Seelannin 
Wintonissa oleskeleva Kaisa Jouhikainen vastasivat toimituksen kysymyksiin vaihto-
oppilaselämästä.

1. Nimi?

2. Ikä?

3. Missä maassa olet vaihdossa?

4. Mitä kieltä maassa puhutaan?

5. Kuinka kauan olet vaihdossa?

6. Kuvaile lyhyesti asuinkaupunkiasi/kylääsi?

7. Millainen on isäntäperheesi?

8. Mikä asia vaati eniten totuttelemista?

9. Mikä taas puolestaan vähiten?

Vaihtarielämää

11. Tähän asti mukavin koulumuistosi?

12. Oletko saanut uusia ystäviä ja miten 
sopeuduit?

13. Onko sinulle sattunut kommelluksia tai 

väärinkäsityksiä esim. kielen kanssa?

14. Vaihtovuotesi tähän asti rakkain muisto?

15. Oletko potenut koti-ikävää?

16. Millä mielin palaat takaisin Suomeen?

17. Suositteletko vaihto-oppilaaksi lähtemistä ja 
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1. Kaisa Jouhikainen
2. 17

3. Uudessa-Seelannissa
4. Englantia (mukavalla aksentilla)
5. Vuoden

6. Winton on idyllinen pieni n. 3000 asukkaan kyla maaseudulla. Itse asun n. 7km itse keskustan 
ulkopuolella farmilla.

7. Köksän/käsityön opettaja äiti, rakentaja isä, 21v. veli (ei asu kotona, koska on yliopistossa), 
16v. sisko, joka käy samaa koulua kanssani + kaikenlaisia elukoita (kissa, koira, lehmiä, kanoja, 
peuroja...). Todella ihania ihmisiä!

8. Hmm... ehkäpä se, että oma huone on nukkumista varten, joten siellä ei niinkään paljoa 
oleskella. Suomessa kun tuli vietettyä suht paljon aikaa omassa huoneessa. Myöskin se, että joka 
paikkaan tarvitsee kyydin, sillä täällä ei pahemmin julkista liikennettä ole. Välimatkat myös täällä 
maaseudulla aika pitkät, esim. osa kavereista asuu kymmenien kilometrien päässä.

9. No ruoka on aika samantyylistä, joten ei tarvinnut kovinkaan uusiin makuelämyksiin totutel-
la.

10. Central Southland College (CSC) ei ole kovinkaan iso koulu, n. 500 - 600 oppilasta year 9-
13. Olin puolivuotta year 12, mutta aloitin year 13 helmikuun alussa, jolloin uusi kouluvuosi alkoi 
kesäloman jälkeen. Kaikkien paitsi year 13 täytyy käyttää koulupukua. Mielestäni koulupuku oli 
ihan mukava kokemus, kun ei tarvinnut aamulla miettiä mitä päällensä laittaa. Kun olin year 12, 
minulla oli kouluaineina englanti (pakollinen), matikka, maantieto, kuvis, hospitality (periaateessa 
sama asia kuin kotitalous) ja life skills/recreation (sisälsi esim. ammatinvalinta suunnittelua, valis-
tusta rattijuopumuksesta ja liikuntaa). Nyt year 13 kouluaineeni ovat enkku, matikka with statis-
tics, mantsa, travel&tourism, hospitality ja kuvis. Koulunkäynti on mielestäni huomattavasti Suo-
men koulunkäyntiä rennompaa, 5x45min päivässä ja tunnin lounastauko (2 kertaa viikossa vain 
30min, silla on 30min form time). Kouluruokaa ei saada ilmaiseksi koulusta, joten täytyy ottaa 
mukaan oma lounas tai ostaa kanttiinista. Välitunteja ei ole kuin yksi, n. 20min tauko ensimmäi-
sen tunnin jälkeen. Kerran viikossa on activities period, jolloin oppilaat osallistuvat valitsemaansa 
aktiviteettiin. Läksyjä ei ole nimeksikään. Joka vuoden lopussa on isot nzea kokeet, joihin oppilaat 
todella opiskelevat.

11. Hmm vaikea valita. Koulun järjestämät laskette-
lureissut olivat todella upea kokemus, samoin koulun järjestämä disko. Myös monilta oppitun-

neilta on jäänyt todella ihania muistoja, monesti kun on niin hauskaa kavereiden kanssa. Kerran-
kin istuttiin puun alla travel&tourism tunnilla ja naurettiin aivan kamalasti.
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12. Kavereita on paljon, varsinaisia tosiystäviä muutama. Mielestäni olen sopeutunut hyvin.

13. Ei oikeastaan mitään merkittäviä. Alussa kaikkien täytyi puhua hitaasti ja usein täytyi pyy-
tää puhujaa toistamaan lauseensa, sillä aksentista oli vaikea saada selvää ja useimmat uusisee-
lantilaiset puhuvat todella nopeasti. Slangisanoihin piti myös totutella, esim. togs=swimsuit, 
jandals=fl ipfl ops jne. Yksi hauska kommellus sattui, kun kävelin ensimmäistä kertaa kouluun. Kä-
velin ”straight” väärään suuntaan ja eksyin! Oli kiva viedä opettajalle lappu, jossa myöhästymiseni 
selitettiin ”Kaisa got lost on her way to school” Saimme siitä hyvät naurut.

 14. Voi kamala, en minä osaa päättää vain yhtä! Sts järjesti todella upean tourin ympäri eteläsaar-
ta, ja kesäloma hostperheen kanssa oli aivan mahtava myös. Mutta sitten on myös upeita hetkiä 
kavereiden kanssa.. Joulu oli myös hieno kokemus, se kun on täällä kesällä. Ja sitten oli year 13 lei-
ri...

15. En pahemmin. En sillälailla, että olisin halunnut Suomeen. Välillä sitä on tullut mietittyä kai-
hoisasti joitain asioita/ihmisiä, mutta sitten sitä taas muistaa kuinka ihana Uusi-Seelanti on. Vuosi 
on kuitenkin aika lyhyt aika, joten siitä pitää nauttia. 

16. Voisinpa yhdistää Suomen ja Uuden-Seelannin. Kauhea ajatella, että ei ole varma tapaako 
joitain naista ihmisistä enää uudelleen. Onneksi tosin on netti ja posti, joilla pitää yhteyttä. Myos 
nämä ihanat maisemat täytyy jättää tänne. Suomessa täytyy taas opiskella ihan tosissaan, mikä 
vähän hirvittää. Ainiin, ja täytyy taas puhua suomea. Uuteen-Seelantiin ei ihan helposti takaisin 
tulla; lennot maksavat maltaita ja matka on pitkä.

17. Ehdottomasti suosittelen! Saa ihania kokemuksia ja tulee kokeilleeksi monen montaa uutta 
asiaa. En väitä, että vaihtarivuosi on pelkkää ilonpitoa, sillä ihan varmasti tulee myös vastoinkäy-
misiä, mutta ne kasvattavat aivan älyttömästi. Tulee paljon itsenäisemmäksi, kun täytyy itse hoi-
taa asioita ja vieläpä vieraalla kielellä. Tulee myös avoimemmaksi, sitä kun on aluksi keskellä vierai-
ta ihmisiä. Ja tietenkin kielitaito kehittyy todella! Ei sitä ikinä opi samalla tavalla kielten tunneilla.
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1. Janina Laaksonen
2. Almost 18
3. Englannissa
4. Englantia
5. Vuoden

6. Manchesterin alueella hieman pienempi paikka, täynnä klubeja ja baareja ja yksi isompi supermarket-
ti (Tesco).

7. Aivan mahtava ja huumorintajuinen. Niille voi puhua kaikesta ja niiden kanssa tulee hyvin toimeen. 
Hostveljen kanssa tulen parhaiten toimeen. Ollaan best mates ja kuin veli ja sisko. Joka ilta jutellaan päivän 
asiat puhki ja kerrotaan kaikki salaisuudet. Hostäitiä ja -iskää kutsun ihan isäksi ja äidiksi ja äidin kanssa 
mennään shoppailemaan aina kun tarve vaatii. Mitä enemmän aikaa viettää perheen kanssa, sitä rikkaam-
pi vuosi.

8. Aksenttiin tottuminen ja koulussa opettajia ymmärtäminen. 

9. Kavereita sain nopeasti, kun en jäänyt muitten vaihtareiden porukkaan vaan menin rohkeasti juttele-
maan englantilaisten nuorten kanssa.

10. Ankara ja pukusääntöjä on (Täytyy siis kulkea business-asuissa koulussa. Mulla on jakkupuku ja po-
jilla pitää olla puvut päällä). Oppilaita mun ’Blue Coat Sixth Form College’:ssa on jotain 1000 ja näitä on 
vuosikurssi 12 ja 13. Eli lukion ensimmäinen ja toinen vuosi. Itse luen matematiikkaa, psykologiaa ja eng-
lish languagea.

11. Kun tapasin ensimmäisen Jennah’n, yhden mun parhaista ystävistä. Se tuli mulle sanomaan, että ”hyi 
sä haiset kuin pojat” ja suihkutti mua päin jotain kamalan hajuista hajuvettä. Menin sen jälkeen sen vier-
een istumaan psykan tunnille ja siitä se sitten lahti: koulussa ollaan aina samassa paikassa, voi aina luottaa, 
että toinen on kuuntelemassa jos on paha mieli tai muuta vastaavaa. 

12. Koulussa olen saanut muutamia, mutta tytöt puhuvat aika paljon toisistaan pahaa selän takana enkä 
halunnut joutua sellaisiin porukoihin. Etsin siis itselleni yhden mukavan tyttöpuolisen ystävän ja loput on-
kin sitten kundeja. Sopeuduin yllättävän hyvin ja huomaan, että paras paatos koko vuodessa oli irtaantua 
muista vaihto-oppilaista ja löytää oma tiensä.

13. Haha, todellakin. Ainahan niitä sattuu. 
Kaik kein hassuinta varmaan oli kun aloin 
näkemään unia englanniksi ja kun puhun unis-
sani, niin pojat tietysti ’recorded it to their 
phones’ ja seuraavalla kerralla kun jonkun 
puhelin soi, niin mun äänihän sieltä tuli. Ja kun 
kukaan ei osaa lausua mun nimeä niin siitäkin 
on tullut hassuja väännöksiä ja loppujen lopuk-
si kaikki pääty kustumaan mua Ninaksi. 
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14. Hostveljestä saatu sielunystävä ja loistava kaveri. Sen kanssa ollaan oltu tähän päivään 
asti totaalisen erottamattomat ja jaetaan niin ilot, surut ja omat veljet ja siskot. Ihaninta oli, 
kun oma pikkuveli suomesta tuli yksin täällä käymään ja sit meitä oli kolme: minä ja mun 
kaks rakasta veljeä.

15. Olen, mutta siitä on selvitty kavereiden ja varsinkin veljen avustuksella.

16. Sekaisella mielellä. Toisaalta on ihana tulla takaisin mutta sitten taas uusi perhe ja ystä-
vät jää..

17. Totta ihmeessä! Mistään hinnasta en vaihtaisi kokemusta pois, kaiken vaivan arvoinen 
vuosi on ollut ja aloittaisin uudestaan jos vaan voisin. Mitään en tekisi toisin, mutta haluaisin 
vain kokea sen kaiken toistamiseen. Ainutlaatuinen tilaisuus, jota ei tahdo menettää.

46



1. Elina Huttunen
2. 17 
3. Yhdysvallat
4. Englanti
5. Vuoden

6. 10 000 asukasta - koko 
ajan kuitenkin kasvaa koska 
St. Louis aivan vieressä, rau-
hallinen, mukava paikka, välil-
lä vähän tylsä, mutta ihmiset 
täällä tekee paikasta loista-
van.

7. Paras mitä voi vaan toi-
voa. 2 lasta, isä, äiti, koira, 
kissa, tosi rento ja nuorekas, 
sporttinen, antaa mun men-

Spirit Week, jolloin joka päivälle on eri teema miten pitäisi pukeutua ja parina il-
tana on erilaisia tapahtumia. Koko Spirit Week ja varsinkin homecoming-
tanssiaiset ovat yksi parhaimpia tapahtumia elämässä, nautin joka

nä miten haluan, kohtelee mua kuin omaa lastaan, LOISTAVA!

8. Kieli varmaan alussa, mutta se alkoi sujua tosi nopeasti. Myös se, että en pysty menemään 
minnekään lähiöstäni ilman autoa, joten autoa tarvitsee aina jos
haluaa mennä johonkin.

9. Ihmisten kanssa tuli heti toimeen, että siinä ei ollut mitään totuttelemista.

10. Waterloo High School, koulussamme on noin 1000 oppilasta ja siellä on monia aineita mistä 
valita. Itse olen valinnut saksan, draaman, ajokoulutuksen, espanjan, englannin, Amerikan historia 
ja studyhallin.. syksyn puolella draaman ja ajokoulutuksen tilalla olivat housing and interior de-
sign ja computer graphics. Koulu on täällä paljon helpompaa. Kokeet ovat monivalinta - ja
yhdistelmätehtäviä ja useasti saamme käyttää muistiinpanojamme esim.
historian kokeissa. Tietysti urheilu on täällä iso osa koulua ja jos pelaat esim. futista joka päivä heti 
koulun jälkeen on joko harjoitukset tai peli. Sama lukkari toistuu joka päivä ja joka toinen keski-
viikko on activity
period, jonka aikana clubit voivat kokoontua, esim German club,
lifesavers, chess club jne.. High School Spirit on katossa aina kun
koulumme kohtaa toisen koulun urheilutapahtumassa. Useat perjantai-illat vietin talven aika-
na koulumme jumppasalissa koripallopelejä katsomassa, koska se on mitä nuoret tekevät täällä - 
koulun joukkueita tuetaan.

11.Tämä on vaikea. Koulusta on niin paljon hyviä muistoja, mutta varmaan Spirit Week on yksi 
niistä parhaista. Viikko ennen homecoming tansseja on aina 
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hetkestä tuona viikkona.

12. Sain ystäviä heti alussa ja jatkuvasti saan vaan lisää uusia kavereita. Ihmiset täällä tekivät so-
peutumisestani todella helppoa. Nyt minulla on jo iso vakio
ystäväjoukko, jonka kanssa hengailen melkein joka päivä. Aluksi olin
kavereilleni se Vaihtari, mutta nyt olen yksi heistä ja kaverit soittelevat minulle ja kysyvät mitä on 
meneillään tänä viikonloppuna.

13. Ei tule mieleen mitään.

14. Rakkain muisto.. vaikeita ky-
symyksiä kysytte... niitä on niin 
paljon. Hawaii tässä pari viikkoa 
sitten oli yksi unohtumaton kysy-
mys, mutta varmaan rakkaimpia 
muistoja ovat hetket vietetty ys-
tävieni kanssa täällä Waterloossa, 
jolloin
hengaillaan porukalla jonkun ta-
lossa ja pidetään hauskaa.
Yllätyssynttärijuhlani oli yksi ta-
pahtuma, jota en unohda kos-
kaan. Kaverini
ja perheeni olivat suunnitelleet 
niitä 2 kk selkäni takana ilman, 
että
minulla oli mitään hajua ja yli 30 
ystävääni tuli tänne.

15. En ole, kaverini ovat pitä-
neet siitä huolen. Olen aina me-
nossa täällä niin ei ole ollut aikaa koti-ikävälle.

16. Ajatukseni ovat hyvin sekalaiset tästä aiheesta. Toisaalta en millään haluaisi palata Suomeen 
ja
haluaisin vain jäädä tänne uusien ystavieni ja perheeni luokse, mutta sitten toisaalta ne vanhat 
kaverit ja perhe siellä Suomessa odottavat. Sen olen jo päättänyt, että tänne palaan ja jokainen 
kaveri on jo
luvannut että saan asua heidän luonaan, kun tulen takaisin.

17. Todellakin suosittelen! Tämä vuosi on ollut aivan mahtava, paras, ihana, uskomaton ja aina 
mun muistoissa säilyvä kokemus, jota mä en tule ikinä unohtamaan! Olen oppinut puhumaan 

englantia sujuvasti, olen saanut paljon uusia ystäviä, tutustunut erilaiseen kult-
tuuriin ja nähnyt ja kokenut paljon erilaisia asioita. Jos vaan on tarpeeksi roh-
kea ja uskaltaa reippaasti mennä ja puhua ihmisille eikä arkaile kielen kanssa, niin 
upea vuosi on taattu!
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