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evät saapuu hiljalleen ja paukkupakkaset 
alkavat väistyä. Samalla Järjen toimitus 
herää talvihorroksesta. Pieni, mutta 
uljas ja urhea porukkamme on talven 

aikana kerännyt hieman vahvistuksia uusien 
toimittajien muodossa. Tervetuloa kerhoon.

Jokainen meistä on varmasti matkaillut jollain 
tavalla. Oli se sitten mökkireissu järven rannalle 
tai rantaloma Kanarialle. Sanan ”matka” voi kä-
sittää hyvin monella eri tavalla. Kotona matkustin 
nojatuolin ja television avulla Etelä-Amerikan  
sademetsiin, jonka jälkeen ajoin matkan koululle 
aurinkoisessa säässä kirjoittamaan tätä tekstiä.  

Äskeisestä kappaleesta voi jo päätellä tämänker-
taisen Järjen teeman. Melkein jokainen tämän 
lehden jutuista liittyy jollain tavalla matkai-
luun. Lehti sisältää esimerkiksi kuvareportaasin 
Kiinan matkasta, artikkelin videopeleistä, reissun 
koulun saunatiloihin ja ”once in a lifetime” mah-
dollisuuden lukea presidenttiehdokkaiden 
mielipiteet maailman parhaasta paikasta.

Elämä on myös omalla tavallaan matka. Kirjoi-
tusten päätyttyä me abit matkaamme kohti ai-
kuisuutta. Kolme vuotta kestäneet opiskelut ovat 
kohta takana ja vapaus odottaa. Opiskelu Järven-
pään lukiossa on ollut hienoa, en vaihtaisi sitä pois. 
Yksi syy siihen on laaja kurssivalikoima. Epäilen, 
ettei kovin monessa lukiossa tällaista lehtikurssia 
ole. On ollut hienoa seurata lehtemme edistymistä 
viimeisen kahden vuoden ajan. Viimeinen Järki 
minun osaltani on kädessäsi. Kohtele sitä hyvin.

Onnea elämään.

K
Pääkirjoitus
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kulissien takana: 
Presidentinvaalipaneeli

12.1 tuo päivä jolloin koko Järvenpään lukio oli valtakunnan valokeilassa. 
Presidenttivaalipaneeli keskustelu, jonka valmisteluun käytettiin hyvin 
paljon oppilaiden ja opettajien aikaa.  Isossa tapahtumassa ei kaikki ehdi 
näkemään kaikkea. Suurimmaksi osaksi yleisö näkee
vain murto-osan kaikesta mitä ympärillä tapahtuu. Järjen toimittajilla
oli mahdollisuus päästä vilkaisemaan tapahtumia kulissien takana.

Kuvat: Otto Jahnukainen, Teemu Heikkilä
Teksti: Otto Jahnukainen
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kulissien takana: 
Presidentinvaalipaneeli
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Itse tapahtumaa edeltävä päivä oli jo valmistelijoiden 
kannalta hyvin hektistä aikaa. Kaikki piti saada rai-
vattua pois tieltä ennen kuin Ylen lavastajat ja teknikot 
saapuivat. Areenan olemus muuttui täysin, kun  kaikki 
pöydät ja tuolit vietiin pois. Touhuaminen vaikeni het-
keksi, kun ihmiset fiilistelivät tilaa joka oli  muuttunut 
niin radikaalisti. Mutta aikaa ei ollut hukattavana. 
Kaikki toimivat sujuvasti ja kaikki oli melkein valmiina 
ennen Ylen tuloa. Ja voi sitä näkyä, kun Ylen autoja 
tyhjennettiin. Kameroita ja näyttöjä oli enemmän kuin 
pystyi uneksimaan. Unelmointi piti siirtää taka-alalle 
ja jatkaa penkkien paikoilleen asettelemista. Se oli 
millimetrin tarkkaa työtä, kirjaimellisesti. Sitä mukaa 
kun uusi penkki laitettiin ”paikoilleen” oli joku mitan 
kanssa asettelemassa tuolia uudelleen. Tuolien viimein 
ollessa paikoillaan oli kellokin ehtinyt jo yhdeksän 
nurkille ja kaikki päättivät lähteä kotiin nukkumaan.

Vaalipaneelipäivä alkoi jo puolenpäivän aikaan. Tur-
vatoimet olivat viritetty huippuunsa, mikä ilmeni 
siten, että aluksi avustavilla opiskelijoilla, kuin myös 
rehtorilla oli vaikeuksia päästä sisälle kouluun. Sisään-
pääsyn jälkeen, opiskelijoille jaettiin illan työtehtävät. 
Ihmiset hajaantuivat valmistelemaan omia pisteitään. 
Yksi ryhmä meni valmistelemaan, vip-tilaa, toinen 
presidenttiehdokaiden tilaa ja kolmas ryhmä pressi-
tilaa. Kysymyksen esittäjät lähtivät harjoittelemaan 
erilaisia  tilanteita omalle tahollensa. Kaikkia muita 
selvästi alkoi jännittämään tehtävänjaon jälkeen. 
Poikkeuksena olivat Ylen teknikot, jotka kokosivat 
lähetystekniikkaa tottuneesti.  Ryhmien valmistuessa 
kaikkosi jokainen omille teilleen valmistautumaan 
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iltaa varten. Viideltä kaikki palasivat koululle kuu-
lemaan viimeisiä ohjeita. Valtakunnan media alkoi 
valumaan paikalle ja pressivastaavat pääsivät heti 
töihin.  Muut yrittivät keksiä itselleen tekemistä, 
jottei jännitys pääsisi niskanpäälle. Ylen valmis-
telut eivät menneet ihan niinkuin strömsöössä, 
sillä koulun vaalitraileri ei heidän kalustollaan 
toiminut  Koulun tekniikkaryhmä lähti selvittä-
mään ongelmaa Ylen lähetyskeskuksen. Pitkällisen 
pohdinnan jälkeen video saatiin toimimaan ja Ylen 
puolelta kaikki alkoi olla valmista. Samaan aikaan 
naispresidenttiehdokkaat saapuivat koululle.

Ensimmäisenä Eva Biaudet ja sitten Sari Es-
sayah. Molemmat saatettiin meikkipöydän 
äären suorinta tietä,ettei tapahtuman laajuus 
ehtisi selvitä ja jännitys säilyisi myös ehdok-
kaalla. Meikkaushuoneessa Järjen päätoimit-
taja Aki Hast oli valppaana tekemässä kiperiä 
kysymyksiä. Ehdokkaat vastailivat tottuneesti 

eivätkä hämmästyneet kysymysten aiheita. 

Noin tunti naisehdokkaiden saapumisesta eteen-
päin saapuivat miespresidenttiehdokkaat.  Eh-
dokkaat juttelivat toisilleen, kuin olisivat olleet 
parhaat ystävät, kun taas heidän avustajansa 
olivat hyvin valppaina ja lukivat viimehetken 
uutisia hermostuksissaan.  Hauskana yksityis-
kohtana haastattellessamme Paavo Väyrystä hän 
kutsui Järjen toimituksen hänen kesämökilleen. 
Toimitus kiitti kutsusta, mutta tarkempaa päi-
vämäärää eiole vielä katsottuna. Myös Paavo 
Lipponen lupasi jotakin, omaelämäkertansa.

H-hetki koitti. Ehdokkaat kävelivät lavalle. Loput 
te näittekin sitten itse paikanpäällä tai telk-
karista. Sanottakoon, että seuraavan päivän 
purkuoperaatio tapahtui hyvin epäuskoisissa 
merkeissä ”Tapahtuiko täällä eilen jotain?”. 
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Alpit, 
Las Vegas ei kiinnosta.

Olen asunut itävallassa.
Kesämökki ja sen ranta

Toivottavasti jossain 
tärkeässä tehtävässä

Ei kumpikaan. Koti
Odottelemassa uudelleen-
valintaa toiselle kaudelle

Ei kumpikaan, mielummin 
jokin kulttuurikaupunki.

Koti
Saman miehen meikatta-

vana tässä.

Las Vegas. En ole ennen 
käynyt.

Kesämökki, juuret huutavat.
Uudelleenvalittavana toiselle 

kaudelle
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Alpit Koti
Politiikassa, mahdollisesti 
pyrkimässä jatkokaudelle

Alpit Koti
Muuttamassa

Mäntyniemestä,
yksi kausi riittää.

Alpit, koska lunta Suomi
Liian pitkä aika miettiä 

etukäteen.

Alpeille, upea luonto. Koti
Politiikassa, toivottavasti 

presidenttinä
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Joka kesä sadat suomalaisopiskelijat suuntaavat kielimatkoille 
ympäri maailmaa. Moni heistä suuntaa Englannin Oxfordiin. 

Kielimatkaesitteet antavat taivaallisen kuvan 
kielimatkailusta. Saat tasokasta, tehokasta ja 
hauskaa opetusta pätevien opettajien joh-
dolla, uusia ystäviä niin paljon ettet pysy las-
kuissa mukana ja asut isäntäperheessä, joka 
on innoissaan tulostasi ja tekee kaikkensa 
viihtymisesi eteen. Onko asia näin? Ei aivan.

Kielimatkailusta on muutamassa vuodessa tullut 
todellinen muoti-ilmiö. Sehän ei tosiaan ole mi-
kään uusi keksintö: kielikylpykursseja ulkomailla 
on järjestetty jo vuosikymmenten ajan. Ennen 
ne nimensä mukaisesti ja ensisijaisesti olivat 
kohdemaan kielen opiskelua ja puhumista, nyt 
tilanne on tainnut hieman luisua käsistä ja kielen 

oppiminen, jonka tulisi olla tärkein asia ja ta-
voite, on jäänyt taka-alalle. Etenkin lämpimiin 
hiekkarantakohteisiin kuten Maltalle, lähdetään 
pikemminkin bilettämään ja viettämään lomaa 
kuin opiskelemaan. Ei loman viettämisessä mi-
tään vikaa ole, mutta kallis loma siitä tulee.

Niille, jotka bilettämisen sijaan todella haluavat 
keskittyä opiskeluun, on tarjolla niin sanottuja 
Intensive-kursseja, joissa on enemmän oppitun-
teja kuin normaalilla kielimatkalla. Tällaiset kurssit 
järjestetään useimmiten Englannin Oxfordissa, 
tarunhohtoisen yliopiston tuntumassa. Intensiivi-
kurssien opetuksen taso ei kuitenkaan aivan yllä 
yliopiston tasolle, vaikka järjestöt niin väittävätkin. 

Excuse me?

Kuvat: Julia Saario
Teksti: Julia Saario
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Olin itse intensiivikurssilla Oxfordissa viime kesänä, 
ja voin kertoa, että opetus oli kaukana edes nor-
maalista hyvästä tasosta – eli selkeästi sen alapuo-
lella. Esitteiden mukaan opettajat ovat paikallisia ja 
päteviä, mutta ei sinne päinkään: kuudesta opetta-
jastamme kaksi oli ruotsalaisia ja yksi suomalainen. 

Itselläni kävi niinkin hyvä tuuri, että vastuuopet-
tajanani toimi amerikkalainen Andrew ja pro-
jektiopettajana paikallinen naisopettaja, eli he 

ainakin osasivat lausua sanat kunnolla. Englan-
ninkielinen opettaja ei kuitenkaan taannut hyvää 
opetusta: tunnit kulutettiin muutamien sanojen 
tavaamiseen ja lyhyiden kirjoitusten laatimiseen. 
Palaute oli aina sama ”Very Good!”, ja samana se 
olisi pysynyt vaikka olisin kirjoittanut suomeksi. 

Englannin oppimista ei kuitenkaan voinut välttää, 
josta kiitos kuuluu englanninkieliselle ympäristölle 
ja isäntäperheelle, jossa et luonnollisesti pysty 
elämään sanomatta sanaakaan. Isäntäperheen 
rooli ei kielimatkalla ole niin suuri ja merkittävä, 
ja monen ystäväni kohdalla tuntuikin, ettei jär-
jestö ollut edes panostanut perheiden valintaan, 
sillä osalla ei todellakaan olisi ollut varaa eikä tilaa 
ottaa yhtäkään kielimatkalaista. Oma perheeni oli 
kuitenkin mukava, vaikka ikävä kyllä aikaa heidän 
kanssaan viettämiseen ei juuri ollut koulun, pit-
kien välimatkojen ja ilta-aktiviteettien takia.

Kielen puhuminen on matkan jälkeen ollut 
selvästi itsevarmempaa ja tuottaminen hel-
pompaa. Tässä onkin syy, miksi matka ei mie-

Oxford on 150 000 asukkaan pikkukau-

punki Englannissa Brittein saarilla, noin 

tunnin ajomatkan päässä Lontoosta. 

Oxford on tunnettu erityisesti perinteik-

käästä ja ikivanhasta yliopistostaan, joka 

on toiminut jo keskiajalta saakka, ja on 

näin ollen englanninkielisen maailman 

vanhin yliopisto. Oxfordin nähtävyyk-

sistä mainitsemisen arvoisia ovat ainakin 

maailman vanhimpiin yliopistomuse-

oihin lukeutuva Ashmolean sekä vanhat 

yliopistorakennukset esim. Christchurch 

College. Oxfordin yliopiston kasvatteja 

ovat mm. maailmankuulut kirjailijale-

gendat J.R.R. Tolkien ja C.S. Lewis.

Oxford
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lestäni ollut turha, vaikka turhauttava kyllä. 
Tietysti matka oli mielekäs myös uusien ys-
tävien ja Englannin näkemisen kannalta.

Kielimatkani Oxfordiin oli siis osittainen pet-
tymys, ja erittäin ylihinnoiteltu. En kuitenkaan 
kadu sitä laisinkaan: sain uusia ystäviä, koke-
muksia ja itsevarmuutta taskujen täydeltä! Ja 
jos vain löytyy ylimääräistä rahaa, mutta ei 
aikaa esimerkiksi vaihto-oppilasvuoteen, kieli-
matka on aivan varteen otettava vaihtoehto.

12

+ Saa rohkeutta puhua kieltä!

+ Perheessä asuminen
(jos mukava perhe)

+ Paikallisten ihmisten ystäväl-

lisyys + Uudet kaverit+ Maailman kuulut nähtävyydet 

ja upeat maisemat

- Kallis, matkan lisäksi kohtees-

sakin kaikki maksaa

- Opetuksen huono taso

- Opetustilat pieniä ja ahtaita 

- Huonosti organisoitu tutus-

tuminen muista maista tulleisiin 

opiskelijoihin

- Tiukka ohjelma

- Pitkät välimatkat



Oma matkailuni on tähän ikään mennessä rajoit-
tunut lähinnä kotimaan kiertelyyn autolla. Toisaalta 
en ole koskaan erityisesti kaivannut mihinkään ul-
komaiden turistikohteisiin – jos joskus vielä päädyn 
matkailemaan enemmänkin, niin ensisijaisesti 
haluaisin hieman syrjäisempiin kohteisiin, joita 
turistit eivät vielä ole valloittaneet. Minua kiinnos-
taisi nähdä alueen omaa, koskematonta kulttuuria, 
ei niinkään Thaimaan täpötäysiä hiekkarantoja tai 
Suomi-baaria Fuengirolassa. Ei niissäkään tietysti 
mitään vikaa ole, ja varmasti on syynsä silläkin, 
miksi nämä turistirysät vuosi vuodelta vetävät 
matkaajia puoleensa maineestaan huolimatta.

Matkailu avartaa, sanotaan vähän liian useinkin. 
Ellei halua, että matkailu avartaa lompakkoakin, voi 
aina kokeilla nojatuolimatkailua. Telkkarista tulee 
lukemattomia matkailuohjelmia ja road movieita, 
joita katsomalla voi matkustaa melkein mihin vain. 
Ei tarvitse varata matkaa eikä menettää hermo-
jaan yrittäessään pakata matkalaukkunsa, kunhan 
vain valitsee mielenkiintoisen ohjelman ja istahtaa 
telkkarin ääreen. Matkailuohjelmista voi huoletta 
seurata muiden kokemia kommelluksia ja tietysti 
kadehtia hyvin onnistuneita matkoja. Missään 
vaiheessa ei tarvitse huolehtia mistään, kunhan 
muistaa rentoutua ohjelman käänteiden lomassa.

Jos taas päätyy valitsemaan ihan oikean mat-
kailun, niin kyllä se ainakin hermoja kasvattaa, 
ellei muuta. Ihmiset tahtovat matkustaa, vaikka 
tietävät vallan hyvin, että jokaiseen matkaan liittyy 
yleensä jokin hermoja raastava kohtaus – milloin 
on VR myöhässä, hotellissa tuplabuukkaus, lento-
koneessa humalainen öykkäröijä tai liikenteessä 
ruuhkasuma. Joskus taas hotellihuone tai mökki 
onkin jotain aivan muuta kuin mistä on mak-
settu tai lomakohteen sää pettää. Tästä kaikesta 
huolimatta matkoille suunnataan usein heti, kun 
liikenee vapaata viikko tai pari, ja kun on ensin 
pari vuotta säästetty. Mikäli matka ei lopulta täy-
täkään odotuksia, voi aina seuraavalla kerralla 
olla viisaampi ja valita kohteen huolellisemmin. 

Ehkä matkailun ihanuus johtuu ainakin 
joiltain osin siitä, että yleensä nämä mat-
kojen erinäiset kommellukset jäävät hyvin 
mieleen, ja loman jälkeen niistä saadaankin 
usein juuri ne makeimmat naurut.

Minua kiinnostaisi 
nähdä alueen omaa, 
koskematonta kult-
tuuria, ei niinkään 
Thaimaan täpötäysiä 
hiekkarantoja tai Suomi-
baaria Fuengirolassa.

Matkailu – elämän parasta aikaa?

K
olum

ni
Kuvat: Otto Jahnukainen
Teksti: Suvi Tamminen
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Monille voi tulla yllätyksenä, että lukiossamme on 
myös sauna. Tieto on ollutkin melko vaiettua, sillä 
sauna ei ole opiskelijoiden käytössä. Aikaisemmin 
saunan käyttökieltoa on perusteltu vedoten pa-
loturvallisuusriskeihin. Tämä on kuitenkin ollut 
puhdasta huijausta. Onneksi toimituksemme 
koostuu suurista älyköistä eikä antanut huijata 
itseään, vaan otti saunan tarkempaan testaukseen.

Vaikeuksien kautta voittoon
Ensimmäinen etappi oli saada sauna varattua. 
Tämäkin oli jo haastavaa, koska emme osanneet 
kysyä oikeasta paikasta, vaan erehdyimme ky-
symään rehtoriltamme. Kolme kertaa kävimme 
kysymässä asiaa, hän lupasi aina hoitaa asian seu-
raavaksi päiväksi, mutta lopulta ohjasi meidät Arin 
luokse. Odotimme siis viikon turhaan vain saadak-
semme ”lähetteen” toiselle opettajalle. Ari oli asian 
suhteen ajan tasalla. Pyysimme vain saada saunan 
toimituksen käyttöön ja homma oli viidessä mi-
nuutissa hoidettu. Kiitos nopeasta toiminnasta Ari!

Painavaa opetusta
Saunan käyttöä ohjeistaessa Ari kertoi hieman mitä 
saunassa on tapahtunut. Eräs opettajien saunailta 
oli kuulemma ollut liikaa saunan kantokyvylle ja 15 
hengen paino oli taittanut kasaan alumiinisia jal-
koja, joita lukiomme edellinen rehtori, Atso Taipale, 
oli myöhemmin koittanut vääntää suoremmaksi.

Suihkutilat saunan luona ovat hyvinkin perin-
teiset koulun liikuntatilojen suihkut. Monta 
suihkua rivissä ja veden lämpötila vaihtelee sen 
mukaan, miten muut käyttävät suihkujansa. Itse 
sauna oli melkein pelottava. Ensimmäinen askel 
lauteille, ja lauteet natisivat ja paukkuivat, eikä 
tämä johtunut allekirjoittaneen painosta. Myös 
heiluntaa lauteissa oli havaittavissa paljonkin, 
joka on luultavasti opettajien saunaillan tulosta. 
Ei ollut Atso onnistunut korjauksissaan. Kun 
vihdoin olimme uskaltaneet istua, päätimme 
nostaa jalat jalkatelineelle, virheeksi sekin osoit-
tautui. Tuntui kuin teline olisi ollut puoliksi irti 
lauteista ja valmiina tipahtamaan heti pois. 

SAUNA

R
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Tiesitkö sinä, että lukiomme tiloissa on sauna? Emme mekään.

Kuvat: Teemu Heikkilä
Teksti: Riku Kylä, Konsta Linkola
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Edellä olevista kokemuksista voitte varmas-
tikin päätellä, ettei olomme ollut kovin tur-
vallinen. Emme myöskään olettaneet löylyjen 
olevan kovinkaan erikoisia. Eivätkä ne oike-
astaan ollutkaan, tavalliset sähkökiuaslöylyt. 
Miksipä kouluun tarvitsisikaan hommata eri-
koista saunaa, jos se ei ole yleisessä käytössä?

Kuitenkin, vaikka reportaasi voi antaakin 
negatiivisen kuvan saunasta, niin toimituk-
semme koki sen olevan juuri optimaalinen 
tämäntyyppiseen kouluun. Salin iltakäyt-
täjät voivat rankkojen treenien jälkeen 
pyörähtää saunassa rentoutumassa tai lii-
kunnanopettajat voivat päivän juostuaan 
käydä siellä pysähtymässä hetkeksi.

Lauteet kestivät toimituksen testauksen, natinasta huolimatta.

Sauna on suoma-
lainen muoto mon-

issa kulttuureissa käytettävästä 
hikoilukylpyä ja peseytymistä 
varten rakennetusta rakennuk-
sesta tai huoneesta.

Vanhimmat saunat olivat raken-
nelmia jossa oli yksi kuumaksi 
lämmitettävä tila. Tila lämmitet-
tiin tulisijalla, kiukaalla, jossa 
liekit lämmittivät tulipesän päälle 
rakennetun kiviladelman. 
   (Wikipedia)

SAUNA?

Kuvat: Teemu Heikkilä
Teksti: Riku Kylä, Konsta Linkola
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… Niin, ne on kaikki asioita, joista ajattelen 
kun ajattelen nyt Suomesta, koska tulin 
myös niiden takia teille vaihto-oppilaaksi.

Alussa oli totta kai aika vaikeita saada yhteyttä 
suomalaisten kanssa. Varsinkin kielin takia. 
Joskus on kyllä totta jos sanotaan, että suoma-
laiset ovat kylmiä ja sanatomattomia ihmisiä. 
Mutta joka alku on vähän vaikea ja onneksi sain 
jo parin kuukauden päästä aivan mahtavia ys-
täviä, joiden kanssa olen vieläkin yhteydessä.

Joulun jälkeen, kieli ei oli enää iso ongelma. 
Aloitin pikkuhiljaa puhua vain enemmän ja 
enemmän suomea kaikkien kanssa. Se tunne 
oli niin mahtavaa, koska tiesin, että suomi on 
yksi maailman vaikeista kielistä ja minä, joku 
pieni saksalainen tyttö, osasin sitä nyt. Vau! 

Olin myös tosi iloinen siitä, että koulussa 
olen voinut soittaa ja laulaa parilla mu-
siikkikurseilla, myöhemmin tuli vielä kou-
lulaisten bändi, jonkun kanssa sitten lau-
loin (valitettavasti vain) pari kuukautta.

Mutta koko koulu oli näkemisen arvoinen. Kai-
paan Järvenpään lukiota ja Suomen koulu- ja 
koulutusjärjestelmää niin kovasti, että ajattelen 
jopa tulla takaisin opiskelemaan myöhemmin, 
kun olen täällä valmistautunut koulusta.

Lumi, luonto ja Järvenpään lukio ovat 3 asiaa, jotka muistut-
tavat minua Suomesta. Totta kai Suomessa on niin paljon muutakin 
ihania asioita, vaikka monet suomalaiset, johon tutustuin minun vaihtari-
vuodessani, eivät tiedä tai halua tietää niistä. Mutta se Suomi joka minä tunnen 
on aivan mahtava maa, jossa on ihania ihmisiä, paras koulujärjestelmä, joka olen 
ikinä nähnyt ja karjalanpiirakoita.

Vaihtarina suomessa

Aimee Qued
nau

”Ei voi muuta sanoa kuin 
kiitos ihanasta kokemuk-
sesta ja ystävyydestä!”

Kuvat: Aimee Quednaun arkisto
Teksti: Aimee Quednau
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Varmasti riippuu siitäkin paljon, että minun vaih-
tarikokemus oli noin hauska mutta Järvenpään 
lukio on varmasti yksi maailman parhaista kou-

luista. Ei voi muuta sanoa kuin kiitos 
ihanasta kokemuksesta ja ystävyydestä!

Onneksi minulla oli myös mahdolli-
suuksia matkustaa pari kertaa Länsi-

Suomeen, Kouvolaan, Joensuuhun ja jopa 
Lappiin minun vaihtari-järjestön kanssa. 

Silloinkin oli aikaa nähdä vähän enemmän 
isäntämaastani - ja minä tykkäsin.

Sen lisäksi tuli melkein aina kun sanoin jotain po-
sitiivista maastanne heti joku „ ... mutta täällä on 

niin kylmää“-tyylinen vastaus. Totta, viime talvi oli 
oikeasti kova ja kylmää (ja varmasti tänä talvenakin 
sää oli samanlainen) mutta se on just yksi ihanista 
syistä tulla Suomeen katsomaan millaista on puoli 
metriä lunta. Totta on myös, että ihmiset ovat 

joskus vähän hiljaa mutta monet ulkomaalaiset 
ihailevat tosiasiaa, että teillä on sisua elää Pohjois-
Euroopan maassa, jossa on iglut ja jääkarhut ja … 
No okei, minähän voin nyt auttaa pysäyttää uskoa 
ulkomaissa että teillä ei ole vieläkään sähköä.  

Nyt, noin puoli vuotta minun palautukseni koti-
maahani, eli Saksaan, jälkeen, voin kertoa teille 
kaikille kuinka ihana maa Suomi on. Olkaa iloisia 

ja tyytyväisiä, että teidän kieli on niin vaikeita 
ja erikoista, että teidän luonto on uskomaton 
kaunista, että kesät ovat lämmintä ja talvet ovat 
kylmää ja lumimaisia. Eikö olekaan ihana, että 
suosittu joulupukki asuu Suomessa? Entä karja-
lanpiirakat ja jouluruokaa? Myös hyvä musiikki 
tulee siitä maasta napapiirillä. Minä en vieläkään 
taju, miten teillä voi olla niin paljon bändiä, vaikka 
on vain noin 5,8 miljoona asukkaita. Se on mi-
nulle suuri mysteeri. Kyllä, minä kaipaan kaikkia 
noita asioita kun ajattelen jälkikäteen Suomesta. 

Viimeiseksi voin vain lisätä, että tulin vaihto-
oppilaaksi Suomeen luonnon ja kielen takia ja 
tulen aina takaisin puhumaan suomea, näkemään 
luontoa ja tapamaan ystäviä, jotka ovat tullut 
minulle yhtä tärkeäksi vuoden aikana kuin ystäviä 
täällä Saksassa, jotka tunnen jo koko minun elä-
mäni. Minä rakastan Suomea ja en ikinä unohda 
minun vaihto-oppilas vuottani Järvenpäässä! 

Aimée Quednau

”...mutta se on just yksi 
ihanista syistä tulla Suo-
meen katsomaan millaista 
on puoli metriä lunta. ”
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Videopelit ovat kehittyneet viimeisen kahden-
kymmenen vuoden aikana huimasti. 70-luvulla 
tehdyt harrastelijaprojektit ovat vaihtuneet jätti-
bisnekseen, 3D-peleihin ja sähköshokkeja antaviin 
liiveihin. Helsingin-Sanomien mukaan Call Of Duty 
-räiskintäpelisarjan uusin luomus on tuottanut 
enemmän rahaa kuin Avatar elokuva. Useimpien 
pelien tavoitteena on luoda mahdollisimman 
realistinen pelikokemus. Se on kokoajan entistä 
lähempänä kiitos tekniikan    nopean kehityksen. 

Monet pelaavat kokeakseen asioita mitä oikeassa 
elämässä ei voi tehdä tai tapahtua. Usealle jää vain 
haaveeksi toimia Yhdysvaltain poliisin taktisen isku-
ryhmän jäsenenä tai hutkia menninkäisiä taikasau-
valla. Tästä syystä monet toiminta- ja fantasiapelit 
ovat erittäin suosittuja. Pelaajakunta on niin laajaa, 
että jopa maatalousimulaattorikin kelpaa jollekkin

Ovatko videopelit sitten turhaa ajanhukkaa, niin 
kuin vanhempani minulle väittävät? Mielestäni 
asiaa ei voi ihan noin pelkistetysti ilmaista. Vaik-
kakin pelit ovat tarkoitettu lähinnä viihdekäyttöön, 
on niissä myös hyviä puolia. Muistan vieläkin, kun 

minulle tuotiin 6-vuotiaan nenäni eteen ensim-
mäinen Super Nintendo pelikonsoli. Voi sitä pienen 
ja ylipainoisen italialaisen putkimiehen hypyttä-

mistä. Pelaaminen on minulle vieläkin arkipäiväistä 
puuhaa. Alakoulussa englannin opettelukin tuntui 
helpolta, kun oli valmiiksi pelannut Runescapea ja 
Pokémonia. Videopelien on tutkittu myös kehit-
tävän esimerkiksi ongelmanratkaisukykyä. Esimer-
kiksi koukuttavien kännykkäpelien taustalla on 
yleensä jokin ongelmaratkaisuun perustuva jippo.

Pelit ovat myös oiva tapa matkustaa ympäri 
maailmaa vain ja ainoastaan pelikapulan avulla. 
Esimerkiksi varsinkin miespelaajille tuttu Grand 
Theft Auto pelisarjan uusin versio GTA 4 sijoittuu 

Pitsataksi saapuu kotiovelle, isä avaa oven. Samaan aikaan pojan huoneesta 
kuuluu kova huuto: ”KUOLE SAATANA!”
Hän on juuri eliminoinut koko vihollistiimin kokonaan yksin.

Videopelit 
 

Jos pelaaminen pysyy 
hillityissä rajoissa, on se 
viihdyttävää ja samalla 
hyödyllistä aivojumppaa. 

Ajanhukkaa vai unohtumattomia elämyksiä?

Kuvat:: Otto Jahnukainen, EA Games
Teksti: Aki Hast
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New Yorkiin. Kehittäjät kertoivat valokuvan-
neensa kaupungin katuja mallintaakseen niitä 
itse peliin. Aiemmat GTA-sarjan pelit ovat sijoit-
tuneet jokseenkin löyhästi, mutta suuntaa anta-
vasti eri Yhdysvaltojen alueisiin. Välillä kohteena 
on ollut Miamin 80-luvun huumebisnekset ja 
toisinaan pelaajan hiekkalaatikkona on toi-
minut koko maa tosin hieman pelkistetysti.

Vaikka peleissä onkin hyviä puolia, ei niitä silti tulisi 
loputtomiin ylistää tai niiden taakse piiloutua äidin 
käskyttäessä ulos kymmenen tunnin peliputken 
jälkeen. Pelaamisesta voi myös kehittyä addiktio 
ja se on verrattavissa sairauteen. Liika pelaaminen 
helposti kuihduttaa opiskelut, sosiaalisen elämän 
ja kaiken muun siinä ohella. Esimerkiksi Kiinassa on 
perustettu vieroitusleirejä peliriippuvaisille. 2007 
julkaistun uutisen mukaan yksi henkilö kuoli väsy-
mykseen pelattuaan kolme päivää yhtäjaksoisesti. 

Jos pelaaminen pysyy hillityissä rajoissa, on 
se viihdyttävää ja samalla hyödyllistä aivo-
jumppaa. Pelin ohessa muodostuu myös uusia 
tuttavuuksia. Tutustuin pelin kautta yhteen 
suomalaiseen ja kävikin ilmi, että hän asui noin 
500 metriä talostani. Nykyään olemme hyvät 
kaverukset ja käyn hänen luonaan silloin täl-
löin. 12 vuotta pelanneena, yli kuuden pelikon-
solin onnellisena omistajana ja monta kaveria 
rikkaampana voin sanoa, että kyllä kannatti.Monet pelaavat koke-

akseen asioita mitä oi-
keassa elämässä ei voi 
tehdä tai tapahtua.

Videopelit 
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”It’s-a-me, Mario!” on monelle hyvin tuttu lausahdus, 
italialainen ylipainoinen putkimies. Vanha kunnon 
Super Mario. Pientä gallupia tehdessäni kävi ilmi 
usean pelanneen lapsuudessaan Nintendo Entertai-
ment Systemillä sitä ihka alkuperäistä Super Mario 
-tasohyppelypeliä. Alun perin Japanissa keksitty, sieniä 
syövä ystävämme esiintyi sivuhenkilönä ensimmäisen 
kerran vuonna 1981 pelissä nimeltä Donkey Kong. 
Siihen aikaan Mario esiintyi nimellä ”Jumpman”, mutta 
Nintendo risti hahmon uudelleen erään varastotyön-
tekijän mukaan heidän samankaltaisuutensa takia.

30 vuoden aikana Super Mario on esiintynyt yli 200:ssa 
eri pelissä joko pää- tai sivuhahmona. Mariosta on 
tullut ulos 19 tasohyppelypeliä, lukuisia auto- ja 
urheilupelejä, esimerkiksi Mario Kart ja Mario Tennis. 
Hahmosta on myös luotu lukuisia animaatiosarjoja 
ja elokuva, joista jälkimmäinen oli täysi floppi. 

Tasohyppelypeleissä Marion tehtävä ei ole juurikaan 
muuttunut. Sama prinsessa aina jostain syystä eksyy 
ison ja pahan kilpikonnakuningas Bowserin häkkiin. 
ja Marion homma on hänet sieltä pelastaa. Vaikka 
idea ei ole mihinkään muuttunut, Super Mario -peli-
sarja silti myy. Voisi melkein jo sanoa Marion olevan 
eräänlainen kulttihahmo. Uusimpia tasohyppelyitä on 
paranneltu alkuperäisestä 8-bittisestä sekamelskasta 
värikkääseen ja monipuoliseen grafiikkamallinnuk-
seen. Uusimassa Super Mario 3D Land -pelissä voi 
esimerkiksi vaihdella 2D- ja 3D- grafiikan välillä. Ennen 
Mario osasi vain juosta, pomppia ja ampua tulipalloja. 
Nykyään hän osaa pyöriä, potkia ja vaikka lentää!

Super Mario on ajaton klassikko. Se sopii 
kaiken ikäisille ja on idealtaan hyvin yksin-
kertainen. Voisinkin kaivaa vanhan Ninten-
doni esiin ja retroilla oikein urakalla. 

Marioiden Mario
Kuvat:: Nintendo
Teksti: Aki Hast
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Kilpailu
Edellisen numeron kilpailussa arvuuteltiin päätoimittajan kulkuneuvoa ja deadlinesta myö-
hästymistä. Kiitos osallistuneille ja onnea Tarvo, joka pääsee ajelemaan uudella Audillaan.

Tämän numeron kilpailussa kysellään järkevää selitystä oheisessa kuvassa näkyvälle otuk-
selle? 
 
Jälleen kerran parhaat palkitaan erikoisin palkinnoin.

Tarvon uusi Audi. Onnea Tarvo!

WTF?!

Teem
u H

eikkilä

O
tt

o 
Ja

hn
uk

ai
ne

n

21



GREETINGS FROM CHINA
Kuvat: Otto Jahnukainen, Riku Kylä ja Julia Saario
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takakansiKyllähän sen Rikukin tietää, että 
lehden tekeminen on kivaa. 

Liity seuraan, saat moottorisahan!

Teem
u H

eikkilä
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