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herkkuihin. Anni kertoo omistavansa 

liikaa liiloja vaatteita, mistä syystä 

hän päättelee 

lempivärinsä olevan 

liila. Liilat vaatteensa 

Anni säilöö 

v a a t e k a a p p i i n s a 

Jokelan kotiinsa, 

joka sijaitsee 

pellon ja vankilan välissä. Isona 

Annimme aikoo Matkapassin 

juontajaksi, joka saisi kierrellä ympäri 

maailmaa paratiisisaarilla tutkimassa 

kovakuoriaisia.

Jari on myös yksi lehtemme uutuuksista, 

ja edustaa miesvähemmistöä. Kuten 

päätoimittaja ja Paula, myös Jari on 

lokakuun lapsia. Valkoisesta väristä ja 

pizzasta pitävä Jari vastaa lehtemme 

valokuvauksesta, 

ja hän asustelee 

T u u s u l a n 

kul t tuur ia lueel la 

R a n t a t i e l l ä . 

Tämä sivistynyt 

nuorukainen tähtää diplomi-

insinööriksi it-alalle, toisin sanoen 

pelisuunnittelijaksi.

Lakritsin ja suklaan ystävä Sannu on 

16-vuotias(voisi oikeastaan sanoa että 

lähes 17, kun tammikuun lapsi Sannu 

kerran on) lukiomme ekaluokkalainen, 

ja myös yksi Järjen uusista toimittajista. 

TV-ohjelmista Sannun mieleen 

ovat Twin Peaks 
ja Todella upeeta. 
Ylpeä Keravan 
edustajamme suosii 
v i i n i n p u n a i s t a 
väriä ja aikoo 
isona pummiksi 
yliopistokoulutuksen kera.

Matilda on Järjen ainoa täysi-ikäinen 

toimittaja. Tämä toinen lehden 

abiedustuksesta vastaava neito 

seuraa innokkaasti Gossip girliä, 

Serriksiä(suom. Serranon perhe) ja 

D e s p a r i t ( s u o m . 

T ä y d e l l i s e t 

naiset) ja on myös 

Sannun ja Niinan 

tavoin Keravan 

k a n s a l a i n e n . 

Keravan lisäksi hän 

viihtyy tietokoneen 

äärellä(tosin kuulemma Niinaa 

vähemmän). Unelma-ammatikseen 

Matilda nimeää(ei sen enempää eikä 

vähempää) kuin sellaisen ammatin, 

jossa voisi helposti rikastua lojumalla 

vain auringon alla. Esimerkkinä 

Matilda nimeää lomapakettien 

testaajan, tosin hehän joutuvat jotain 

kirjoittelemaankin, mikä ei kuitenkaan 

liene ongelma Järjen toimittajalle.

Kirjailijan urasta haaveileva Tanja 

on päätoimittajan entinen naapuri 

ja nykyinen keravalainen Sannun, 

Niinan ja Matildan tavoin. Tanja 

lienee myös pokerin ystävä, sillä 

suosikkiohjelmakseen 

hän nimeää 

Professional Poker 

Tourin. Sushitkin 

maistuvat tälle 

uutuustoimittajalle, 

joka on koulumme 

ekaluokkalaisia.

Pauliina on järvenpääläinen uusi 

toimittajamme, tai oikeastaan 

taittajamme. Pauliina vastaa yhdessä 

päätoimittajan kanssa Järjen ulkoasusta. 

Graafikon uralle pyrkivä Pauliinalle 

m a i s t u v a t 
kanaruoat, ja 
tv:stä hän seuraa 
Idolsia(tai ainakin 
sen koelauluja) 
ja tietenkin 
H u i p p u m a l l i 
h a u s s a a . 
Joulukuussa syntynyt Pauliina 

kertoo myös pitävänsä mustasta ja 

punaisesta.

Viimeisenä muttei suinkaan 

vähäisimpänä on päätoimittajamme 

Aino eli allekirjoittanut itse. Juuri 

17 vuotta vihdoin täyttänyt Aino 

asuu Tuusulassa järven rannalla, 

aivan kirkon vieressä. Parasta mitä 

Aino tietää on aito spagetti. Pian sen 

jälkeen seuraa televisiosarja LOST, 

joka ikävä kyllä on 

paraikaa tauolla. 

Aino haaveilee 

työskentelevänsä 

tulevaisuudessakin 

toimittajana!

Kirjoittanut Aino Pekkarinen

Sinimarja on yksi Järjen 

klassikkotoimittajista. Hän asustelee 

Rusutjärven perämetsissä yhteiselossa 

pupujen kanssa. Tämä luonnonläheinen 

neitokainen seuraa ahkerasti Avaraa 

luontoa.. Kuten jo Sinimarjan nimikin 

kertoo, hänen 

lempivärinsä on 

ultramariininsininen. 

Kalapuikot ja 

lohikeitto maittavat 

myös, vaikkeivät ne 

olekaan sinisiä. Isona 

S in imar j a s t amme 

tulee näyttelijämaailmanparantja.

Paula taas on yksi Järjen uutuuksista. 

Tämä Järjen taiteellisesta puolesta 

huolehtiva kuvittajan urasta haaveileva 

tyttö on risoton ystävä, ja päätoimittajan 

kanssa yhteinen sävel löytyy muun 

muassa syntymäpäivän osalta, sillä 

molemmat juhlivat vuosien täyttymistä 

16. lokakuuta! Paula 
ei liiemmin telkkaria 
katsele, mikä on 
tietenkin vain hyvä 
asia, ja näin jää 
enemmän aikaa 
h y ö d y l l i s e m p i i n 
vapaa-ajanviettotapoihin.

Niina on Järjen alkuperäistoimittajia 

ja abiturientti. Melkein täysi-ikäinen 

Niina on aito keravalainen ja myös 

suklaan suuri ystävä, siis toisin sanoen 

suklaaholisti(tai omien sanojensa 

mukaan chocoholic). Myös telkkaria 

Niinan tulee tapitettua. Hän seuraa 

kaiken kaikkiaan Sinkkuelämää, 

Private Practicea, Greyn Anatomiaa, 

Pakoa, Gossip Girliä ja vielä kaiken 

lisäksi Huippistakin! Jos siis jäi jostakin 

edellisistä jakso näkemättä niin käänny 
oitis Niinan puoleen! 
Tämä puistokemistin 
ja sossupummin 
urasta haaveileva 
nuori nainen on 
myös Espanjan 
jalkapallojoukkueen 

jäsenten innokas hieroja, ainakin jos 

siihen tulisi tilaisuus.

Elokuun tyttö Anni on myös 

klassikkotoimittaja, joka oli jo 

edellisenä vuonna mukana Järjen 

toimittajatiimissä. Suklaajäätelö kuuluu 

tämän 17-vuotiaan Frendien ystävän 

Toimitus esittäytyy



Uusi lukuvuosi, uudet kujeet. Tänä vuonna koulun alettua myös Järki uudistui. Uusia toimit-
tajia tuli peräti viisi ja osa vanhoista toimittajista säilyi ja osa jättäytyi pois. Perusidea on kui-
tenkin sama kuin viime vuonnakin: Järki on Järvenpään lukion 
opiskelijoiden itsenäinen lehti, ja sellaisena pysyykin.

   Monille Järjen toimittajille lehden teko oli täysin uutta. Har-
valla oli kokemusta toimittajan työstä. Myös päätoimittajana olo 
tuli yllätyksenä. Se olikin paljon vaikeampaa kuin miltä näyt-
tää: pitää tarkastaa muiden jutut, jolloin oma arviointikyky 
joutuu koetukselle ja tietenkin huolehtia lehden taitosta, mikä 
meinasi koitua kohtaloksi taitamattomalle tietokoneenkäsit-
telijälle. Nyt lehti on kuitenkin viimein tullut.

   Lehden aihepiiri on melko koulukeskeinen. On paljon 
sekä opiskelija- että opettajahaastatteluja, sekä tietoa kou-
lumme erikoiskursseista. Myös muutama oppikirjamme on 
saanut osansa lehdessä. Vaihtaritkin ovat tuoneet oman 
osansa koulun lehteen. Seuraavassa lehdessä ehkä tätä-
kin enemmän!

   Tänä vuonna lukukauden alkaessa on koulussam-
me jälleen ollut esillä lukion (kyseenalainen?) vaikeus, 
ainakin ekaluokkalaisten keskuudessa sekä tutoreilla 
ja vanhemmilla vanhempainilloissa. Lukio on tosiaan 
melkoinen hyppäys peruskoulusta: lukiolainen on it-
se vastuussa opiskelustaan. Tämä tiedetään, mutta 
silti lukion työmäärä saattaa vyöryä päälle. Siltä ainakin minusta tuntuu, vaikka tässä 
jo ollaankin lukion toisella! Paras keino selviytyä lukiomylläkässä on rento mutta pitkäjäntei-
nen asenne koulutyöhön.

   Toivottavasti uusin Järki piristää harmaan kouluarjen keskellä!
   

Toivoo päätoimittajanne AINO !

J ä r k i  p a l a a
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Hihitystä ja vietnaminkielistä höpinää ei 

puuttunut kun kokosin erään perheen kaik-
ki lukiossamme opiskelevat jäsenet yhteen. 
Trang Doan, perheen 19-vuotias abiturientti, 
oli pakahtua innosta kuullessaan pääsevänsä 
koulun lehteen ja olikin haalimassa mukaan 

ihan koko sukua, mutta mukaan huolittiin 
vain ne, jotka opiskelevat täällä lukiossa. Sii-
tä huolimatta paikalle lappasi uskomattoman 
paljon ihmisiä. Trangin pikkuveli Duy on lu-
kion tokalla, samoin heidän serkkunsa Hang 
Le. Pikkuykkösiä edustaa Nhung Doan. Kak-
koskerroksen pyöreän pöydän ympärille oli 
kerääntynyt vähintään yhtä monta innokasta 
ihmistä vain kuuntelemaan haastattelua.

      Perhekaavio on mukavan monimutkai-
nen. Trangin ja Duyin isän sisko on Hangin 
äiti, kun taas heidän isänsä veli on Nhungin 
isä. Nhungin sisko Ngoc Doan valmistui lu-
kiosta viime keväänä ja heidän pikkuveljensä, 
”söpö ja pitkä” Tuan opiskelee viereisessä ra-
kennuksessa autonasentajalinjalla. Duy kui-
tenkin kertoo, kuinka tämä tulee aina lukioon 
katselemaan naisia ja valehtelee suorittavansa 
kaksoistutkintoa. Tai Trangin sanoin: ”Tuan 
on kaksoistutkimus.”

      Rakkaalla lapsella on monta nimeä, sa-
noo sananlaskukin, joten tässä perheessä to-
della välitetään toisista, vaikka lempinimet 
ovatkin ehkä vähemmän imartelevia. ”Pie-
nenä meillä oli jokaiselle lempinimet sen 
mukaan miltä näytimme. Minä olin kääpiö, 
koska olin niin lyhyt, Nhung oli puolestaan 
kurkku, koska oli niin laiha. Duyta kutsut-
tiin kaljuksi, mutta nykyään hän on baby-
boi. Hang on puolestaan voimamies”, Trang 
kertoo samalla hihitellen ja höpisten jotakin 
vietnamiksi tyttöjen kanssa. Tyttöjen jutuis-
ta onkin vaikea ottaa selvää, sillä kaikki pu-
huvat yhtä aikaa ja enemmän toisilleen kuin 

Chi e
m anh

 em 
minulle ja joka toinen sana on vietnamia. 
Duy on rauhallisempi tapaus, mutta unoh-
taa välillä missä on ja ohittaa suuren osan 
kysymyksistä.

      Tytöt ovat yhtä mieltä siitä, että on 
mukavaa kun perheenjäsenet käyvät sa-
maa koulua, sillä silloin saa tukea ja turvaa 
muilta, joilla on sama vietnamilainen taus-
ta. Perhe näkee toisensa joka päivä koulus-
sa, mutta koulun jälkeen he näkevät har-
voin. Viikonloppuna on kuitenkin aikaa 

tavata. Silloin he kokoon-
tuvat syömään, laulamaan 
karaokea ja juoruilemaan. 
Isommat ovat myös val-
miina auttamaan pienem-
piä läksyissä. ”Autan välil-
lä matikan läksyissä. Olen-
han itse pitkässä matikassa 
ja niin viisas,” Trang vitsai-
lee. ”Mua ei tarvitse aut-
taaa. Mä osaan itsekin,” 
Duy lisää nopeasti.

      Pyysin serkuksia 
kuvailemaan toisiaan ja 
sehän saikin heidät kek-
simään kerta toisensa jäl-
keen pahempia kuvauksia. 

Vanhinta kuvailtiin ensin ja 
näin hänestä sanottiin: ”äänekäs nolaaja, jo-
ka huutaa joka paikassa, kävelevä radio, si-
nisilmäinen, räkättää koko ajan.” Hangia 
kuvailtiin väkivaltaiseksi isolla V:llä, joka 
todistettiin saman tien kun Nhung sanoi 
Hangia kirahviksi ja sai nyrkistä käsivar-
teen. Duy sanoi myös jotain liittyen Han-
gin aktiivisuuteen koeviikolla. Nhung oli 
rakkaiden serkkujen mukaan 
pervo juoruämmä, joka dissaa 
kaikkia ja yleisimmin hoettu 
lause on ”v*tun ruma”. Hänellä 
on kuitenkin hyvä huumorin-
taju, vaikka mokaakin kuulem-
ma aina. Duy on taas gigolo ja 
kiusaa Trangia. Tässä vaiheessa 
Sanna, toista vietnamilaisper-
hettä edustava ystävä, joka on 
kuunnellut haastattelua, halu-
aa lisätä mukaan jotain positii-
vista ja kehuukin miehen tans-
sitaitoja.

      Vietnamilainen kasvatus 
näkyy, kun koulun kellot näyt-
tävät uuden tunnin alkua. Kaik-
ki muut kehottavat heitä mene-
mään tunnille myöhässä ja se-
littämään, että olivat haastatel-
tavana, mutta he vaativat pääs-
tä tunnille ajoissa. Jatkamme 
siis haastattelua tunnin jälkeen. 
Tällöin pyydän kertomaan jo-
tain noloa toisista. Siitä vasta 
riemu ja meteli repesi. Noloja 
kertomuksia satelee niin, ettei 

mukana meinaa pysyä. Nhung muun mu-
assa luuli, että suomessa on krokotiileja kun 
taas Hang luuli, että kastemadot satavat tai-
vaalta. Duy on heittänyt matematiikan opet-
tajaa sämpylällä ja saanut tästä hyvästä istua 
tunnin jälki-istunnossa. Trangista kerrottiin 
noloja tarinoita eniten, ja sattumoisin kaik-
ki liittyivät junalla matkustamiseen. Kerran 
hän oli esimerkiksi mennyt väärään junaan 
ja meinannut tämän tajutessaan vetää hätä-
jarrusta.

      Kun olemme ensin nauraneet näille, 
siirrymme nauramaan opettajille (sori mai-
kat!). On tosiasia, että sukulaisten nimet ei-
vät suomalaisten suussa äänny yhtä helpos-
ti kuin Tiina tai Heikki, mutta se variaatio, 
miten heidän nimiään on nimenhuudois-
sa lausuttu, on loputon. Duy on kuulemma 
aina joko Dai, Dui tai Diu. Ja useimmiten 
opettajat erehtyvät sanomaan sukunimen 
etunimenä. Tämän takia Hangin vanhem-
mat ovat antaneet ainoana tämän nelikon 
tapauksista tälle myös suomalaisen nimen, 
Hanna. ”Virallisissa papereissa olen Hanna. 
Se on vaan niin paljon helpompaa,” Hang 
sanoo. Trang on myös helpottanut heidän 
elämäänsä jakelemalla lapsosille lempini-
miä. Nhung on Nuppi ja hänen isosiskonsa 
Ncog on Nappi.

      Kun äänekäs haastattelu vihdoin päät-
tyy valokuvaukseen, saan vielä tarkkoja oh-
jeita siitä, mitä saa kirjoittaa ja mitä ei. Me 
Järjen kirjoittajat olemme kuitenkin oppi-
neet, että kokototuus on parempi kuin sen-
suroitu. 

 Matilda Juslin 
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Extreme-liikuntakurssi
Extreme-kurssin voi suoritt aa kerran vuodessa en-
simmäisen ja toisen jakson aikana. Kurssi suorite-
taan kouluajan ulkopuolella, useimmiten arkipäivi-
sin. Kurssin sisältöön kuuluu muun muassa seinäkii-
peilyä, yösuunnistusta, melontaa, suojalkapalloa, ja 
laitesukellusta. Kaikkiin temmellyksiin ei ole pakko 
osallistua, vaan opiskelija voi itse valita tarjonnasta 
mielenkiintoisimmat lajit. Osa lajeista suoritetaan 
joukkuekilpailuna toisia kurssilaisia vastaan, ja voit-
tajille on tietenkin luvassa mainett a ja kunniaa. Luki-
on toisen vuoden opiskelijat Saana Seppälä ja Tep-
po Frilander kertoivat tunnelmiaan kurssin jälkeen. 
”Löysimme kumpikin toisistamme uusia puolia kurs-
sin aikana. Kärsivällisyys ja sellainen hallinnan tunne 
todella kasvoivat!” Saana ja Teppo valaisevat. Kump-
panusten lempilajeihin kuuluivat melonta, kiipeily ja 
suofudis.”Yösuunnistus sujui siinä mielessä parhai-
ten, ett ä Saana ei suutt unut kertaakaan”, Teppo nau-
rahtaa. Kommelluksia kurssin aikana satt ui yksi jos 
toinenkin: inkkarimelonnassa oikeat painopisteet oli-
vat hieman hakusessa ja ehtipä Saana tutustumaan 
Hyrylän nokkospuskiinkin 50 kilometrin pyöräsuun-
nistuksen lomassa. Saana ja Teppo kertovat olevansa 
tyytyväisiä kurssiin, ja syytä on ollakin, sillä heidän 
”Suomurmelit”-joukkueensa sijoitt ui sarjassaan nel-
jänneksi.

Golf-kurssi
Tämän vuoden Golf-kurssi suoritett iin en-
simmäisessä jaksossa maanantai-ilta-
päivisin Hyrylän golfklubilla. Myös lehtem-
me päätoimitt aja Aino Pekkarinen osallis-
tui kurssille: ”Kurssi on tarkoitett u ihan 
kaikille golfi sta kiinnostuneille: minkään-
laista suurempaa golftuntemusta ei vaa-
dita. Suurin osa kurssille osallistuneis-
ta oli kuitenkin pelannut golfi a aikaisem-
min.” Kurssia ohjasivat koulumme liikun-
nanopett aja Ari Jalovaara ja golfopett aja 
Sami Wächter.”Opetus oli mielestäni hyvä, 
sillä kaikki näytett iin tarvitt aessa kädestä 
pitäen. Ainoa miinuspuoli oli itselleni huo-
not harjoitusajat”, Aino toteaa. Kurssin 
aikana on mahdollisuus oppia paljon golfi in 
liitt yvää asiaa sekä teoriassa ett ä käytän-
nössä. ”Kurssin lopussa järjestett iin kurs-
silaisten kesken leikkimielinen kilpailu, jo-
ka oli mielestäni yksi kurssin kohokohdista. 
Kurssin sisältöön kuuluu myös Greencardin 
suoritt aminen”, Aino selventää.  

Koulumme ihkut erikoiskurssit

Suomurmelit pelin jälkeen.

Kuvassa golfkurssin opett aja Sami Wächter 
ja muutamia kurssin oppilaita.
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Itsepuolustuskurssi
Iida Kantola, 17, kertoo: Itsepuo-

lustuskurssi oli ihan best!
Iida Kantola on yksi koulumme noin 

25 oppilaasta, jotka valitsivat it-
sepuolustuskurssin ensimmäisessä 
jaksossa. Kurssia vetivät yhdessä 
Toni Pohjola Ja Ari Jalovaara. 

   ”Kurssi oli ihan paras, kouluarvo-
sanana täysi kymppi”, Iida muistelee. 
Kurssin parhaimmaksi anniksi Iida ni-
meää rooliharjoitukset, jolloin sai va-
paasti lyödä ja tapella itse kurssin 
vetäjää Toni Pohjolaa vastaan. Iidan 
mukaan kurssin opeista voi olla hyö-
tyä tulevaisuudessakin ”pimeillä kujil-
la”. Iida lähettääkin Tonille terveisiä ja 
kiittää mukavasta kurssista!

Toimittanut Sinimarja Larkiala ja Aino 
Pekkarinen

Vaelluskurssi
Eräjormat Miia Pulkkinen ja Olli Salmi vaelluksella
Koulumme opiskelijat Miia Pulkkinen, 17, ja Olli Salmi, 16, 

kuuluivat koulumme vaellusporukkaan. Vaelluskurssi järjestet-
tiin eräänä syyskuisena viikonloppuna Nuuksion perämetsissä en-
simmäisessä jaksossa, ja kurssia vetivät muutamat koulumme 
opettajat, kuten Ari Jalovaara Ja Joona Svala. Kurssiin valmis-
tauduttiin jonkin verran etukäteen: oli yksi koulutus välineiden 
käytöstä ja muuten yleistä valmistautumista. 

”Vaellettiin ja saunottiin”, kertaavat Miia ja Olli vaelluskurssin 
pääantia. Vaellus suoritettiin ryhmissä, jotka sai itse päättää. 
Myös reitit olivat ennalta määrätty, tosin kyseisten sankarei-
den kohdalla tästä hieman lipsuttiin. Vaeltajamme kertovatkin 
joidenkin eksyneen leiripaikalle mentäessä yöllä, pimeässä, sa-
teessa.

”Suosittelemme kurssia luonnonläheisille ihmisille, jotka pi-
tävät vaeltamisesta!”, Olli ja Miia kokoavat. ”Ei korkkareita mu-
kaan!” Miia lisää.

Vaelluskurssilaiset mietiskelevät 

metsän siimeksessä.

Toni Pohjolan isku



Järvenpään lukion ja Shenzhen Middle Schoolin välisen ystävyyskouluprojektin 
opiskelijavaihto käynnistyi viimein. Elokuun lopulla viisi kiinalaista oppilasta ja hei-
dän opettajansa olivat koulussamme viikon vierailulla. Marraskuussa koulustamme 
lähtee yksitoista opiskelijaa vastavuoroisesti matkalle Shenzheniin. Kotimatkaa edel-
tävänä päivänä oppilaat Wei Wang, Lijie Tan, Jiayi Wang, Jiayun Feng, Zijing Wang, 
Chenxin Ouyang, Siqi Gao, Xi Huang, Panpan Hu, Haicheng Wu ja Xuesi Zhao vaikut-
tivat iloisilta ja vapautuneilta.

-Suomalaiset ovat tosi ystävällisiä! Ja ruoka koulussa on hyvää, täällä on marjojakin, 
oppilaat kehuivat. Myös irtokarkkipussista löytynyt salmiakki kummastutti ja ihastut-
ti. Suomalainen luonto herätti kuitenkin eniten ihmetystä.

- Täällä on paljon 
metsiä ja kukkia. Ilma 
on paljon puhtaampaa 
kuin Shenzhenissä. 

Useimmissa kiina-
laisissa suurkaupun-
geissa ilmanlaatu voi 
olla hyvin huono, eikä 
Shenzhen ole poikke-
us. Kaupungin yllä lei-
juu usein paksu saas-
tepilvi. Toimittajan 
järkytykseksi osa op-
pilaista ei ollut saas-
teiden vuoksi koskaan 
nähnyt tähtiä, ja suo-
malainen kirkas täh-
titaivas tekikin vaiku-
tuksen.

Oppilaiden mukaan koulu on Suomessa helpompaa kuin Kiinassa. Koulunkäyn-
nissä on muitakin eroja.

-Koulussamme ei opiskella ollenkaan psykologiaa, vaan fi losofi a ja psykologia 
ovat samassa aineessa, Haicheng Wu sanoo.

-Opettajien ja opiskelijoiden suhde on myös erilainen. Meillä oppilaat eivät esimer-
kiksi lähetä sähköpostia opettajille. Muutenkin vanhempia sukupolvia kunnioitetaan 
enemmän, mutta täällä vanhemmat ja lapset ovat kavereita keskenään, muut täy-
dentävät.

Oppilaat innostuvat 
taas ylistämään suoma-
laisten nuorten ystävälli-
syyttä.

-Kaikki pukeutuvat 
myös muodikkaasti, eräs 
tyttö sanoo ja osoittaa 
sitten ohi kulkevaa poi-
kaa. -Paitsi jotkut näyttä-
vät kyllä tosi oudoilta.

Suomalainen tähtitaivas kiinalaisin silmin

Kirjoittanut:  Anni Piiroinen. ku-
vat: Jari Nybäck, Antti Mattila

Shenzhen

  8



!"#"$%!"#$%&'%()%*+*&

&'(#)$%,-.&&

&

*"+)%,-.-./-0-1,%#234"+,22%,".15526$%/""&0"*%"&1(23&

"$"22+4++5&+(63&2"#)(20+&7+43238&&

&

78+21+1148%,-.-./-0-1,%+),,)%48151,,-6$%9%%&&

&

&

&

!"#"$%9"01((*(&93103&

&'(#)$%,:;&

&

*"+)%,-.-./-0-1,%#234"+,22%,".15526$%/""&(41"(02"&%1"*&

1(+4(7(2++*03&$"&6(#$%(22""&1(23&<"4=""8&/=%1+00"&%*&<>)3&

0"*"*)"7"=05&0+&%*&<>)3&"0("8&

&

78+21+1148%,-.-./-0-1,%+),,)%48151,,-6$%?>4435&(<"*&

<>)(*8&&

&

&

&

!"#"$%;**(66"&/"*2"4"<2(&

&'(#)$%,@.&&

&

*"+)%,-.-./-0-1,%#234"+,22%,".15526$%/""&6+#2%"&%1"*&

1(+4(7(2++*03&(41"*&(63)(3&0+=#"=60("5&+(63&2"#)(20+&7+4323&

2=4+)"*0"&)"(*%2=60(8&&

&

78+21+1148%,-.-./-0-1,%+),,)%48151,,-6$%A*&%0""&

0"*%"5&6=*&%*&63>2>&6%=4="&)"02"&6==6"=0(5&1=22"&

(41+(0+02(5&6=*&%77(4"06=*2"&2%(1((&0=<28&"62(()(0+02(8&&

!"#"$%!""#$%

&'(#)$%&'(%

%

*"+)%,-.-./-0-1,%#234"+,22%,".15526$%)"*$+#,-%+./+#,-%

"+*,0#1%2+34+#+%"55$%*$+*+55,%+3#,#344-#,5677#8%95/$-%#+34%,+%6"+%

+5/$+#3$%+3#,44-8%%

%

78+21+1148%,-.-./-0-1,%+),,)%48151,,-6$%:0-300%#+5341%

.764%"22+5$#*0-3$8%%

Gallup
sananvapaus

   
   

Tan
ja

 K
iv

el
ä

  9



 

Katariina Lauronen, mitä tekee 
informaatikko?

Informaatikon työnkuva riippuu 
siitä, missä on töissä. Se mitä kir-
jastonhoitaja tekee, niin työn perus-
ta on siinä.  Tällaisessa pienessä kir-
jastossa, missä olen ainoa työnteki-
jä, niin periaatteessa teen kirjaston-
kaikki työt: kirjojen tilaamiset, vali-
koinnit, käyttökuntoon saattamisen, 
että ne on tuolla hyllyssä lainatta-
vissa . Lainaaminen ja palauttaminen 
on tietysti ne, mitkä näkyy ulospäin. 
Sitten tietysti yleinen järjestyksenpi-
to, enkä tarkoita nyt opiskelijoiden 
järjestyksenpitoa, vaan kirjat hyllyis-
sä paikallaan ja niin edelleen. Mutta 
sen lisäksi informaatikolla on yleen-
sä opetushommaa, ja täällähän mulla 
on sitten äidinkielen kursseja muu-
tama (tänä vuonna ÄI04 ja ÄI06) ja 
sitten tiedonhankinnan opetusta. Ja 
se oikeastaan on se, mikä mut erot-
taa kirjastonhoitajasta.

Onko se opetusjuttu uutta, vai 
oletko ennenkin tehnyt sitä?

Äikän opetus on uutta. Olen opet-
tanut suomea vieraana kielenä ai-
kaisemmin. Ja sitten tiedonhankin-
taa koko urani olen tietysti opetta-
nut, missä sitten olenkin ollut töissä 
informaatikkona.

Eroaako se koulutus informaa-
tikkona kirjastonhoitajasta?

 
Informaatikolla pitää yleensä ol-

la ylempi korkeakoulututkinto, niin 
kuin mullakin on. Sen lisäksi vaadi-
taan, että on informaatiotutkimuksen 
opintoja vähintään pitkän sivuaineen 
verran. Kirjastovirkailijoilla on usein 
ammattikoulututkinto, ja kirjaston-
hoitajilla pitää olla ammattikorkea-
koulututkinto tai yliopistotutkinto. 
Suurimmaksi osaksi vain informaa-
tikoilta vaaditaan yliopistotutkinto.

Kumpi on kivempaa informaa-
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tikkona vai äikänopena oleminen?

Mulla on nyt sopiva, aivan ideaali-
tilanne, tykkään informaatikon hom-
mista ihan hirveästi. Ja sitten taval-
laan se äikänopetus on ihana lisä-
mauste siihen, mä tykkään siitä myös 
todella kovasti. Eihän sitä tulevai-
suudesta koskaan tiedä, mutta mul-
la ei ole nyt mitään sellaisia suunni-
telmia, että jättäisin nämä informaa-
tikon hommat.

Tavallaan sitten, kun siinä opetuk-
sessa mulla on ihan muutama kurs-
si vuodessa, niin se on ihanaa, että 
voi niihin kursseihin keskittyä oikein 
kunnolla. Sen kurssin opiskelijat tu-
lee kunnolla tutuiksi, kun ei ole nii-
tä opetettavia sen enempää. Ja se on 
myös kirjastotyön kannalta valaise-
vaa nähdä toimintaa ikään kuin siel-
tä toiselta puolelta, ja kokea se, mi-
tä varten tätä kirjastotyötä sitten te-
kee. Et eihän tällä kirjastolla ole si-
nänsä mitään itseisarvoa, vaan tämä 
on opetuksen tuki ja sitä varten ole-
massa.

Nimeä paras koulumme kirjas-
tosta löytyvä teos!

En edes muista, onko se mun suo-
sikkiteokseni täällä kirjastossa. Mun 
suosikkikirja on, se ei ole maailman 
paras kirja, mutta se on mun suosik-
kikirja, eli Alexandre Dumasin ”Mon-
te-Criston kreivi”. En ole ihan var-
ma, onko se täällä kirjastossa, kun 
se on ollut loppuunmyyty. Opiskeli-
jat ja opettajat aina luulee, että osaan 
kaikki meidän kirjat ulkoa ja myös, 
että olen lukenut ne kaikki, mutta se 
ei pidä paikkaansa.

Mitkä ovat terveisesi Järjen lu-
kioille?

Paha kysymys. Tuota no, ensinnä-
kin sellaisia terveisiä kaikille opiske-
lijoille, että täällä on mahtavia ja iha-
nia opiskelijoita. Ja tietysti tervetuloa 
kirjastoon nekin, jotka eivät ole vie-
lä syystä tai toisesta uskaltautuneet. 
Kannattaa käydä vilkaisemassa, että 
mitä kaikkea täällä on. Ja varsinkin, 
jos ei ole selvillä siitä, miten paljon 
kaikkia hienoja lehtiä kirjastoon tu-
lee, niin kannattaa käydä tsekkaa-
massa.

Sanna Alanko, kenen viransijainen 
olet? 

Marja-Liisa Lehtiniemen. 

Kuinka kauan viivyt meidän paris-
samme? 

No, se vielä on vähän epäselvää. Viipyisin 
mielelläni niin kauan kuin on mahdollista, 
mutta Marja-Liisalla on luonnollisesti oikeus 
palata  äitiyslomalta. Aika näyttää. Toivot-
tavasti mahdollisimman pian...tai siis mah-
dollisimman pitkään saan olla täällä. 

Missä olet aiemmin työskennellyt?
 
Olen ammatiltani luokanopettaja, ja olen 

ollut Mäntsälässä luokanopettajana. Viime 
vuoden opetin kolmasluokkalaisia. 

Miten päädyit opinto-ohjaajaksi? 

Olen nyt reilun vuoden ajan opiskellut 
opinto-ohjausta monimuotokoulutuksessa 
Joensuun yliopistolla. Viime keväänä sit-
ten olin täällä Järvenpään lukiossa harjot-
telemassa  opinto-ohjausta. Loppukeväästä 
rehtori soitti ja kysyi, olisinko kiinnostunut 
tekemään tällaista sijaisuutta. Totta kai olin 
valmis tulemaan.

 
Mitä pidät Järvenpään lukiosta? 

No, tämä on ensinnäkin rakennuksena 
hieno ja vaikuttava paikka. Ja musta on joka 
aamu tosi ihana tulla töihin. Työnteko on ol-
lut hirmu innostavaa ja motivoivaa. Opiskeli-
jat on ihan mahdottoman mukavia. 

Mitkä on sun terveydet... eiku terveiset 
Järjen lukijoille? 

No, toivon, että kaikki, joilla on ihan pik-
kiriikkistäkin asiaa tänne opon luokse, uska-
ltautuu tänne opohuoneeseen tulla. Haluan 
lisäksi toivottaa oikein paljon opintoja...
tai siis voimia opintoihin ja muistutan, että 
pitäkää myös huolta omasta vapaa-ajasta

Sitten vielä bonus-kysymys: Oletko su-
kua Alangon muusikkoveljeksille? 

Katariina, Sanna, Anssi ja Satu
                                                                            eli uusien( ja yhden vanhan) opettajien haastattelueli uusien opettajien ja o
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Siellä osaajat ja lahjakkuudet poimi-
taan oikeudenmukaisemmin. Idolsiin 
liittyvää tuotteistamista ja ihmisar-
von teilaamista vastustan.

Nimeä 3 tunnettua loistavaa 
laulajaa!

Maria Callas, Thomas Quasthoff, 
Karita Mattila. Viihteessä Nat King-
Cole, Ella Fitzgerald, Jane Monheit.

Mitä tahtoisit kertoa itsestäsi?

Käyn paljon oopperassa, taide-
näyttelyissä, elokuvissa. Erityisen 
otettu olen, jos lapseni (12, 17, 19) 
jakavat kanssani omia musiikillisia 
juttujaan ja vievät esim.  konserttiin 
joissa ehkä esiintyvät itse. Jaamme 
myös yhteisen jazzinnostuksen poi-
kani Jaakon ja tyttäreni Siljan kans-
sa.

Terveisesi Järjen lukijoille?

Järjen ääni ei soi ilman sydäntä. 
Sydän ei soi ilman taidetta!

 

Nimeä 3 tunnettua loistavaa 
laulajaa!

Maria Callas, Thomas Quasthoff, 
Karita Mattila. Viihteessä Nat King-
Cole, Ella Fitzgerald, Jane Monheit.

Mitä tahtoisit kertoa itsestäsi?

Käyn paljon oopperassa, taide-
näyttelyissä, elokuvissa. Erityisen 
otettu olen, jos lapseni (12, 17, 19) 
jakavat kanssani omia musiikillisia 
juttujaan ja vievät esim.  konserttiin 
joissa ehkä esiintyvät itse. Jaamme 
myös yhteisen jazzinnostuksen poi-
kani Jaakon ja tyttäreni Siljan kans-
sa.

Terveisesi Järjen lukijoille?

Järjen ääni ei soi ilman sydäntä. 
Sydän ei soi ilman taidetta!

 

Kirjoittanut Sannu Perälä
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Valitettavasti en ole. Ja tätä asiaa kysytään 
tosi usein. 

Nyt ei tarvitse enää kenenkään kysyä, 
kun se lukee lehdessä. 

Anssi Pasila, kenen viransijainen 
olet? 

Olen Sandran (Tierney-Rissanen) viran-
sijainen. 

Kuinka kauan viivyt meidän paris-
samme? 

Olen tän koko lukuvuoden, eli syys- ja 
kevätlukukauden. 

Eli et siis ennen ole ollut täällä töissä? 

Tämä koulu on mulle sillä tavalla tuttu, 
että kun suoritin aineenopettajan pedagogiset 
opinnot 2005-2006, olin kahteenkin ottee-
seen täällä harjoittelijana. Mutta en ole ollut  
varsinaisesti täällä  töissä   ennen. 

Missä olet aiemmin työskennellyt? 

Olen tehnyt aika paljonkin erilaisia töitä, 
mutta esimerkiksi olin viime vuoden töissä 
Monninkylän koulussa ja olen opetusalall-
la työskennellyt muutenkin. Asuin 90-luvun 
kokonaan poissa Suomesta. Olin Iso-Britan-
niassa ja vähän muuallakin; Arabiemiraateis-
sa ja Amerikassa, ja tein siellä hevosalan ope-
tushommia, olin mm. töissä collegessa opet-
tajana ja  olin myös ihan ratsastuksenopet-
tajana. 

Kummasta pidät enemmän: ameri-
kanenglannista vai brittienglannista? 

Se vähän riippuu. Kun opin englantia pa-
remmin puhumaan, olin vaihto-oppilaana, ja 
silloin   tykkäsin amerikanenglannista. Ja kun 
olin Britanniassa niin kauan, aloin pitää brit-
tienglannista, ja yritän epätoivoisesti matkia 
sitä. 

Kummista pidät enemmän: amerik-
kalaisista tv-sarjoista vai brittiläisistä? 
Miksi?

 
Brittiläisistä, ehdottomasti! No, brittiläin-

en huumori on niin hyvää. Amerikkalaiset on 
vähän liian alleviivaavia mun mielestä. 

Minkälaisia terveisiä lähettäisit Järjen 
lukijoille? 

Toivoisin, että olisi hauskaa opiskelles-
sa. Että vaikka tekee hirveästi töitä, kun on 

täällä koulussa, niin muistaisi tehdä sen pilke 
silmäkulmassa. 

Satu Kaarisola-Kulo, opetat lau-
lua. Miten olet päätynyt laulun-
opettajaksi?

Aloitin ammattiopinnot alunpe-
rin viulu pääaineena. Akatemias-
sa lauluvei mennessään, enkä voi-
nut muuta harkitakaan ammatik-
seni. . Intohimoklassiseen lau-
luun on säilynyt, ja tänä päivänäkin 
laulumusiikki,laulutaide tuottaa ai-
toja ”flow”-elämyksiä. Innoitun myös 
estottomasti omista onnistuneista 
esiintymisistäni.

Mitä laulutunneilla käytännössä 
tehdään (muuta kuin lauletaan)?

Laulutunneilla tutkitaan instru-
menttia nimeltä ihmisääni. Se on hy-
vin kokonaisvaltaista, opitaan tun-
temaan omassa kehossa tapahtuvia 
asioita, mm. hengitystä ja samalla 
opitaan kuulemaan itsestä lähtevää 
ääntä. Visioidaan myös mielikuvil-
la  kun ääntä houkutellaan erilaisin 
harjoituksin tai tavoitellaan tekstissä 
ja musiikissa olevia tunnetiloja   Vä-
lillä puhutaan ja nauretaan jos nau-
rattaa. Joskus itkettääkin,varsinkin 
minua,  jos oppilas onnistuu oikein 
hyvin tai laulaa jonkin laulun todella 
koskettavasti.

Voiko kuka tahansa oppia lau-
lamaan?

Tästä on tehty viime vuosina toh-
torinväitös Sibelius-Akatemiassa. 
Sen mukaan kuka tahansa voi op-
pia laulamaan ja kaikkien ääntä voi 
kehittää, mutta kaikista ei voi tulla 
oopperalaulajia. Oma kokemukseni 
on niinikään, että kaikkien ääntä voi 
jonkin verran kehittää. Korvalle ei va-
litettavasti voi mitään, jos musikaa-
lisuutta on annettu äidinmaidossa 
niukanlaisesti. Mutta myös sävelten 
”osumatarkkuutta” voi kehittää ääntä 
harjoittamalla.

Mitä mieltä olet Idols -televisio-
ohjelmasta?

Pidän Idolsia hyvänä ohjelma-
na, jos oikeat ihmiset pääsevät jat-
koon eikä ketään nolata tai nöyryyte-
tä.  Usein vain on niin, että ”tuottaja-
porras” ja media kaivaa laulajia vää-
rin kriteerein esiin ja myös nöyryyt-
tää niitä, jotka eivät itse ole osanneet 
jäädä kisasta pois.  Minusta American 
Idols onnistuu  paremmin tukemaan 
lahjakkuuksia kuin Suomen vastaava. 



Oppikirjojen selailu on 
varmasti jokaiselle lukio-
laiselle tuttu ja jokapäi-
väinen asia, tai tähän ai-
nakin opettajamme haluai-
sivat syvästi uskoa. Omis-
tan itsekin jo melkoisen 
määrän opuksia, jotka val-
taavat jakso jaksolta yhä 
enemmän alaa löytäen tien-
sä kaikkein pimeinpiinkin 
huoneeni nurkkiin. Mut-
ta mistä tulevatkaan nuo 
tiedon lähettiläät, jotka 
jäävät usein pölyttymään 
sängyn alle ilman ansait-
semaansa huomiota? Kuka 
on vastuussa hartiakivus-
ta, jonka nämä laukkujem-
me täyttämät tiiliskivet 
aiheuttavat?Ketä meidän 
tulee syyttää, kun saam-
me sormeemme viiltohaavan 
matematiikan kirjan sivua 
kääntäessä? Järki päätti 
etsiä vastauksen.

Kaksi syyllistä löy-
tyi koulumme henkilökun-
nan keskuudesta. Fysiikan 
opettaja Pasi Ketolainen 
ja matematiikan lehtori 
Jukka Ottelin ovat kum-
matkin olleet mukana kym-
menien oppikirjojen teko-
prosesseissa. Ketolaisen 
kädenjäljen voimme havai-
ta Fotoni-kirjasarjas-
sa, kun taas Ottelin on 
työstänyt Variaabeli-ja 

Laudatur-sarjaa. Kumpi-
kin opettajistamme lähti-
vät mukaan kirjojen tekoon 
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kustannusjohtajan pyynnös-
tä, ja he päättivät ottaa 
haasteen vastaan luvassa 
olevasta valtavasta työ-
määrästä huolimatta.
     ”Olin mielelläni mu-

kana Fotoni-sarjan luomi-
sessa, sillä se oli samalla 
eräänlainen täydennyskou-
lutus. Se on myös tuonut 
mukanaan tietynlaista ar-
vostusta. Nähdessään nime-
ni kirjan kannessa ihmiset 
ajattelevat usein: ”Ahaa , 
toi saattaa tietääkin jo-
tain!””, Pasi Ketolainen 
toteaa.

Miten kirjan tekeminen 
käytännössä sitten oikein 
etenee?
     ”Alussa kirjan si-

sältö jaetaan työryhmän 

kesken, jonka jälkeen jo-
kainen työstää oman osan-
sa itsenäisesti valmiik-
si. Tämän jälkeen kokoon-
nutaan jälleen yhteen lu-
kemaan toisten tuotoksia, 
jakamaan risuja ja ruusu-
ja. Aineistoja muokataan 
tarpeen tullen ja yhteis-
ymmärryksen koitettua kir-
ja lähetetään kielentar-
kastukseen ja sieltä edel-
leen taittoon ja painoon”, 
asiantuntijamme kertovat.

Yhden fysiikan kirjan 
tekoon kului Ketolaisen 
mukaan keskimäärin puoli 
vuotta. Matematiikan kir-
jat sen sijaan valmistui-
vat vieläkin kiireisempään 

Tiedon takana - Haastattelussa Pasi Ketolainen ja Jukka Ottelin

tahtiin: yksi kirja jaksoa 
kohden.
     “Oppikirjan tekemi-

nen vie valtavasti vapaa-

aikaa, mutta se on vaivan 
arvoista. Kummankin tapa-
uksessa tiimityöskente-
ly sujui ongelmitta, eikä 
diktatuuria esiintynyt”, 
opettajamme toteavat.

Tarina ei kuitenkaan ole 
vielä ohi, sillä opuksia 
täytyy aika-ajoin päivit-
tää. Virheitä lipsahtaa 
nimittäin koulukirjoihin-
kin ja Ottelin onkin toi-
sinaan luvannut lakupatuk-
kapalkintoja niiden löy-
täjille. Ottelin paljas-
taa myös, että tekeillä on 
vielä jonkinlainen “salai-
nen teos”, mutta vaikenee 
sitten asiasta. Molemmat 
opettajat kertovat myös 
olevansa valmiita uusiin 
kirjantekohaasteisiin, 
mikäli tilaisuus sattuisi 
osumaan kohdalle.
Jääkäämme siis pänttää-

mään heidän nykyisiä ai-
kaansaannoksiaan ja odot-
tamaan innolla tulevaa!

Kirjoittanut
 Sinimarja Larkiala
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 Järkeä päässä?

Tapio ja Pauliina eivät vielä ole päässeet tekemään lehteä virallisesti. Kumminkin taitto-ohjelman käyt-

töä on harjoiteltu, sekä kuvia on otettu. Pauliina kiinnostaa lehden teossa eniten taitto, jonka takia hän on 

lupautunut tekemään taittopohjat tulevaan lehteen. Tapio alkaa kirjoittaa vasta vuoden toiseen lehteen.

Villen ja Matildan tulevaisuus lehdessä on hiukan epävarmaa, jonka takia uudet toimittajat ovat aina ter-

vetulleita. Onneksi Matilda tietää mitä hän haluaa lukion jälkeen. ”Muutan Amerikkaan ja menen naimisiin 

komean, hauskan ja lahjakkaan kitaristin kanssa”, vitsailee Matilda. 

Välillä keskustelu siirtyy Rihannan uusiin hiuksiin, mitä toimituksen pojat ihailevat Cosmopolitanista. 

”Edelliset oli kyllä hienommat”, tokaisee Ville. Lehdestä löytyy myös paljon hienoja kenkiä, joiden hinnan 

muuttaminen euroiksi synnyttää riidan punnan kurssista.

Järjen toimituksen neljä toimittajaa kokoontuivat pohtimaan järkevääkin järkevämpiä vasta-

uksia lehden tekemistä koskeviin kysymyksiin. Abiturientti Matilda Juslin ja toista vuotta lukios-

sa opiskeleva Ville Åberg liittyivät Järkeen jo perustamiskokouksessa.

”Tästä saa kurssin”, sanoo Ville, kun kysytään, miksi hän on mukana Järjen teossa. Matilda 

kertoo, että hänet pakotettiin mukaan lehteen. Samanlaisen tarinan kertoo myös Järjen toi-

mitukseen tänä syksynä mukaan tullut tokaluokkalainen Tapio Kumpula. ”Aino (päätoimittaja) 

kidnappasi mut! Ovi oli lukossa eikä luokasta päässyt pois.” Toinen uusi toimittaja ensimmäistä 

vuotta aloitteleva Pauliina Ollari tuli lehteen aivan omasta tahdostaan. Hän kertoo että saattaa 

opiskella lukion jälkeen AD:ksi (art director).

Matilda ja Ville ovat tehneet lehdessä paljon. 

”Olen haastatellut opettajia ja oppilaita sekä käy-

nyt sauvakävelyllä rehtori Atso Taipaleen kans-

sa”, kertoo Matilda kokemuksistaan lehdessä. Vil-

le on tehnyt haastattelun, levyarvostelun ja pa-

kinan. Kummallekin taittaminen on myös tuttua 

puuhaa. ”Tosin ei uudella ohjelmalla”, myöntää 

Matilda. Samaan hengenvetoon hän määrää Ta-

pion taittamaan oman haastattelunsa. 
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Tapio toivoo, että haastattelujen ja juttujen kirjoittaminen vä-

hentäisi kielioppivirheiden määrää hänen teksteissä. Pauliina ha-

luaa oppia lehden teon kaikista vaiheista. 

Matilda mainitsee, että Järjessä mukana oleminen on mahdol-

listanut uusiin ihmisiin tutustumisen. Myös Järjen debyytti Keski-

Uusimaa -lehdessä viime helmikuussa oli mahtava kokemus. ”Vie-

timme päivän tehden juttuja Keski-Uusimaahan ja saimme samalla 

tutustua Tuusulan keskustaan. Sain kirjoittaa myös artikkelin ta-

louspalstalle”, kertoo Matilda.

Lopuksi vanhat toimittajat antavat neuvoja uusille ja tuleville 

toimittajille; tehkää omat jutut ajoissa ja sekä noudattakaa tait-

tomääräyksiä. 

HOX!
- Hyvät ihmiset, jos haluatte hankkia oman Cosmon, niin 

kipittäkää hakemaan se vaikka Järvenpään Prisman lehtihyllystä, 

sillä Järki haluaa tulevaisuudessakin tapella kenkien hinnoista ja 

ihailla uusia kampauksia!

Teksti: Niina Sepponen

Kuvat: Niina Sepponen, Sonja Huttunen

                                                     Järki -tietoutta:

- Perustettiin syksyllä 2007

- Nykyinen päätoimittaja Aino Pekkarinen

- Tällä hetkellä 12 toimittajaa

- Aikaisemmat Järjet löytyvät osoitteesta: 

http://www.peda.net/veraja/jarvenpaa/lukio/oppilaskunta/koululehti

- Ketään ei ole oikeasti pakotettu mukaan!
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No niin, nyt. Mutta minä pu-
hun englantia, koska se on pal-
jon helppo.

Moi,

Mun nimi on David ja oon sak-
sasta. Mä oon vaihto oppilas Jär-
venpäässä Tuusulan Rotaryn Klu-
bin kanssa. Mä opin suomea ja 
puhun vähän.

I hope you are satisfied with my 
little introduction on finish but I’ll 
go on in English now. I arrived 
here in Finland the 3rd of august 
2008. After that all other Rotary 
Exchange Students, me included, 
had a one-week Crash-Course 
camp in Karkku. Tutors and Te-
achers taught us some impor-
tant facts of the finish language, 
culture and people. Besides that 
we were able to try finish Sauna 
with the obligatory jump into 
the lake afterwards 
of course! 
After that 
short week, 
we went to 
our Host-
families and 
were all in a 
way quite lost 
when they tried 
to speak finish 
with us, becau-
se more than: 
”Moi! Mitä kuu-
luu? – Hyvää, kii-
tos.” hadn’t been 
possible for anyo-
ne of us. Further-
more not everyt-
hing was ”hyvää”, 
getting thrown in-
to a new family, not 
be able to speak any 
word of finish ex-
cept a single senten- ce 
and being conscious about the 
fact that the school will start the 
next day!

The next day. I entered the 
school with my pin-covered Ro-
tary Jacket, reminding more to a 
Christmas tree, and just tried to 
figure out where some potential 
other exchange students could 
be and I found them, of course 
standing like me in a corner, not 
trying to cause too much sensa-
tion. But actually it was kind of 

a nice feeling, being looked and 
examined by everyone else, at le-
ast I had no problem with that! 
The school looked awesome, so 
many computers, screens, and 
equipment I’ve seen in big fac-
tory laboratories, but not yet in 
a school! MacBooks for the Art 
and Music classrooms, Smart-
boards in nearly every normal 
classrooms. I was really looking 
forward to spend my time there 
in this school and furthermore, 
the whole thing looked like a big 
cafeteria with round tables, com-
fortable chairs and just a nice at-
mosphere all around. 

As we were to fill in our schedu-
les, I couldn’t believe how many 
subjects are able to choo-
se and I was re-
ally 

glad when 
I joined the Photo-

graphy and Art class, also the 
Philosophy and Music class. In 
Germany, we’ve not enough mo-
ney, so on not enough teachers 
to have all this kind of subjects 
available in schools. More and 
more gets cancelled by the admi-
nistration, for example: Philoso-
phy. The ”love of knowledge” gets 
cancelled by the ministry, in my 
opinion that is indeed enough for 
a not proper education system. 
The whole learning and teach-
ing atmosphere is really different 
compared to the German system. 
A great help to set a connecti-

on between Teacher and Student 
is, in the case of Järvenpää Lu-
kio, Peda.Net. The more perso-
nal and friendly this connection 
gets, the better the lessons could 
be. The student should have no 
fear to ask something he or she 
didn’t understand properly. This 
respectful and good atmosphere 
is in my view a big advantage in 
the finish education system. Of 
course I’ve at the moment not 
that hard work in school, but I’ve 
got this language challenge, and 
that’s Fairplay enough, I guess, 
so no reason to be jealous about 
my exchange-student live. But 
for everyone who’s interested in 
an exchange year – it’s the best 

time of my live, no mat-
ter where you go, just 
go somewhere else, 
leave your home, try to 
manage the challenge, 
grow up! Furthermo-
re it’s so great to find 
so many new friends, 
to have now some 
kind of an interna-
tional friendship 
and spend the ti-
me with parties on 
the weekend, of 
course with res-
pecting the rules 
of an exchange 
year…

Finland is 
not the on-
ly country I’ll 
discover he-

re in the North. 
Tours to Estonia, Lapland, 

Russia and a tour through who-
le Europe is on my calendar! Of 
course, many people would say, 
it’s not that interesting for me 
as a German, travelling through 
Europe, but, ask yourself, when 
will you have the chance to make 
such a tour, with amazing friends 
from all over the world?

It has now already been 4 
Months that I’m here, and I’m 
looking forward to spend the rest 
of my Exchange year with all you 
guys! More articles of me, soon.

Nähdään

D a v i d  e s i t t ä y t y y
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Moni ei 
varmaan 
edes tiedä 
että koulus-
samme on 
sauna, mut- ta 
kävimme lehden toimi-

tuksen ja muutaman toi-

mitukseen kuulumatto-

man tunnelmannostat-

tajan kanssa muutama 

viikko sitten kokeilemas-

sa koulun saunaa.  

Meininki 
oli mah-
tava, 
vaik-
ka löy-
lyt oli-
vatkin 
hie-
man 
kui-
vat.  

Sau-
na oli erittäin 
tilava ja vähän käy-
tetyn näköinen.  Todelli-

suudessa sauna myöskin 

on vähän käytetty ei aino-

astaan sen näköinen, syy 

tähän on se ettei sauna 

ole läpäissyt joitakin tar-

vittavia turvatarkastuksia. 

Saunan mietteliäässä tun-

nelmassa saimmekin ide-

an, että jos koululla olisi 

joka koeviikolla viimeisen 

kokeen jälkeen tyttöjen 

ja poikien omat sauna-

vuorot! Mutta tämä vaa-

tisi turvatarkastusten lä-

päisyä. 

             Saunominen on ta-

vallisestikin hauskaa, mut-

ta saunominen koulussa on 

niin 
hauskaa et-

tä jopa naurattaa.  Sau-

nassa huono läppä lentää 

samaan tahtiin kuin vesi 

kiukaalle, mekin heitim-

me huonoa läppää muun 

muassa koulun käytävillä 

viuhahtelusta ja opettaji-

en pyytämisestä mukaan 

saunaan.  Tosin kaikki ei-

vät ehkä ymmärtäneet et-
tä puhe viuhahte-

lusta oli 

läp-
pää: D. 

             Menin suo-

raan saunareissun jälkeen 

tutortoimiin ja esittelim-

me kouluamme pääosin 

venäläisistä koostuvalle 

vierailijaryhmälle, en tie-

dä onko se hienoa kenen-

kään suomalaisen mieles-

tä, että koulussa on sau-

na, kun kaikilla on koto-

nakin sauna, mutta aina-

kin venäläisiin sauna teki 

vaikutuksen(toivottavasti 

ei pysyvää). 

             Koulullamme 

on mahtavia ak-
tiviteettejä niin 

kuin tämä sau-

na, mielestäni niitä voisi 

kumminkin käyttää entis-

tä tehokkaammin ja mah-

dollisimman monen pi-

täisi saada osansa niistä.  

Toivottavasti tämä on tu-

levaisuudessa mahdollis-

ta ja sauna läpäisee tur-

vatarkastukset. 

– A. Mättö 

Sauna 
open a

im!
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Arvaa kenen käsi on 

kuvassa! Oikein arvan-

neelle on luvassa mah-

tava palkinto! Kilpailun 

viimeinen osallistumis-

päivä on 17.12. Osallis-

tua voi lähettämällä ar-

vauksensa käden omis-

tajasta päätoimittajalle 

sähköpostilla.

Arvaa kenen käsi on 

kuvassa! Oikein arvan-

neelle on luvassa mah-

tava palkinto! Kilpailun 

viimeinen osallistumis-

päivä on 17.12. Osallis-

tua voi lähettämällä ar-

vauksensa käden omis-

tajasta päätoimittajalle 

sähköpostilla.


