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S ilmäillessäni tämän vuosikir-
jan juttujen kirjoa toivoisin lu-
kijan oikeasti hätkähtävän si-

tä kouluelämän monimuotoisuutta, 
joka tämän talon seinien sisälle kät-
keytyy. Ensinnäkin 24 oppiaineen eri 
kurssien kattaus on itse asiassa aika 
häkellyttävä havainto kenelle tahan-
sa, joka osaa olla pitämättä sitä itses-
täänselvyytenä. Tällaisen noutopöy-
dän edessä minulla ryhmänohjaaja-
na on vaikeuksia olla suosittelemat-
ta jokaiselle ensi syksyn 07-ohjaus-
ryhmäläiselleni neljän vuoden opinto-
ohjelmaa: Milloin muulloin elämässä 
olisi yhtä vaivatonta kartuttaa tieto-
taitopääomaansa näin houkuttele-
vien, hyödyllisten ja – täysin ilmais-
ten – mahdollisuuksien joukosta. - 
What’s the hurry – katuisinko muka 
myöhemmin, että tuli hankittua myös 
espanjan alkeiden taito ja perspektii-
viä ihan kaiken tarkasteluun filosofi-
an kursseilta? 

Muun muassa uudistunut yo-tutkinto 
ainereaaleineen tuntuu pakottavan 
oppilasta valitsemaan kurssinsa sen 
hyödyn perusteella, jonka sen suorit-
tamisesta uskotaan tai ehkä tiede-
täänkin olevan ylioppilastutkinnos-
sa tai jatko-opinnoissa. Varhain pi-
täisi tietää paljon…Uskon kuitenkin, 
että myös oppilaista moni hakee lu-
kion kursseilta muutakin – vankkaa 
yleissivistystä ja tunnetta siitä, että 
tähdätään johonkin muuhunkin kuin 
kurssikokeeseen ja yo-tutkintoon, te-
hokkaasti ja nopeasti. Käsitystäni tu-
kee Eevert Saukkokoski syksyn yo-
juhlan ylioppilaan juhlapuheessaan, 
jossa hän kuvaa erityisesti filosofian 
ja historian oppitunteja näin: ”Niillä 
istuessani koin, ettei siellä oltu pänt-
täämistä varten, vaan siksi, että ai-
van oikeasti ymmärtäisimme maail-
masta jotakin.”

Hulppeat mahdollisuudet eivät tie-
tysti takaa opetuksen onnistumista 
tai opiskelijoiden tyytyväisyyttä. Sik-
si on ilahduttavaa huomata, että niin 

opiskelijoiden kuin opetusharjoitteli-
joiden jutuista tässä vuosikertomuk-
sessa välittyy yhtäpitävästi ei ainoas-
taan tyytyväisyys vaan ilo ja innostus. 
Fysiikan ja matematiikan lehtori Pasi 
Ketolainen kirjoittaakin reportaasis-
saan CERNin tiedeopiskeluprojek-
tista Newtonin lakeja mukaillen näin: 
”- Innostumisen aiheuttaa aina jokin 
vuorovaikutus. - Kun innostut, niin mi-
kään ei voi innostusta pysäyttää. - In-
nostumisen mielihyvä aiheuttaa aina 
vastareaktion henkilöissä, jotka eivät 
ole mukana vuorovaikutuksessa: ’Ei 
fyssa voi noin kivaa olla.’”

Koulun elämää ja yhteisöä ovat tänä-
kin lukuvuonna rikastuttaneet runsaat 
kansainväliset kontaktit. Ennen muu-
ta on tehty vierailuja ulkomaille: CO-
BALT-projektilaiset ovat käyneet niin 
Englannissa, Liettuassa kuin Latvi-
assa; fyysikot vierailivat siis Sveit-
sissä, ja Kuuma-kuntayhteistyö vei 
matkalaiset Pietariin. Kiinan-vierai-
lustaan taas kertoo opinto-ohjaa-
ja Marja-Liisa Lehtiniemi. Talossam-
me käyneisiin vieraisiin kuuluu muun 
muassa OECD:n kansainvälinen ryh-
mä. Lisäksi Christopher Klän,  Antje 
Rosebrock ja Lisa Beinlich kertovat 
vaihto-oppilasvuodestaan Järven-
pään lukiossa. 

Kaiken tämän elämän ja koulun-
käynnin mahdollisuuksien runsau-
den, eteenpäin suuntautumisen – 
ilon ja innostuksen – keskellä suru-
viesti oli vieläkin riipaisevampi. Abitu-
rientti Satu Turusen yllättävä poisme-
no muistutti elämän hauraudesta ja 
arvokkuudesta. Mikään ei ole luvat-
tua eikä itsestään selvää – hetkeen 
on syytä tarttua. 

Markus Linnanen

Vuosikirjan päätoimittaja

Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori
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T ervehdys, opiskelijatoverit. Ter-
vehdys, vanhemmat ja muut su-

kulaiset jotka olette saapuneet tän-
ne juhlimaan meitä tuoreimpia isän-
maantoivoja.

Sanotaan, että Suomeen syntyminen 
on lottovoitto – joidenkin mukaan vii-
si oikein, mutta se ei ole olennaista. 
Mielestäni tässä lottovoittajien maas-
sa erityisen hienoa on ilmainen kou-
lutus. Haluankin käyttää tämän tilai-
suuden ihmetelläkseni, kuinka on-
nekkaita olemme saatuamme viettää 
kolme vuotta tällaisessa paikassa.

Kun ensimmäisenä lukiopäivänä as-
tuin sisään, päällimmäisten ajatusten 
joukossa oli kysymys – kuinkahan 
valtavasti tähän on uponnut rahaa? 
Niin kuin vieläkin voidaan havaita, va-
rustelu on varsin priimaa. Järvenpää 
ei varmasti ole kaupungeista varak-
kain tai vähäongelmaisin, mutta silti 
täällä on katsottu tärkeäksi panostaa 
koululaitokseen.

Näiden vuosien jälkeen minulle on 
tullut selväksi, ettei panostus ole 
mennyt hukkaan.

Järvenpään lukiossa on todella mu-
kava työskennellä. Koulun yleisilme 
on avara ja valoisa, luokkatilat ovat 
viihtyisiä, ja kaikenlaista välineistöä 
on vähintäänkin riittävästi. Huomion-
arvoisa esimerkki varustelutasosta 
ovat liikuntasalin haavipallovälineet, 
jotka ainakin meillä kotona aiheuttivat 
hieman hämmennystä. Budjetin run-
saus on mahdollistanut myös oman 
kirjaston ja laajan tukiverkon: opin-
tosihteeri, opinto-ohjaajat ja koulun 
oma terveydenhoitaja auttavat hä-
dässä kuin hädässä.

Vaikka hienot ulkoiset puitteet 
edesauttavatkin opiskelua, kaikkein 
tärkeimmät elementit tulevat muu-
alta.

Lukion opettajakunta koostuu mu-
kavista ja osaavista ihmisistä, joi-
den kanssa on helppo tulla toimeen. 
Opettajien ja oppilaiden välillä vallit-
see yleisesti hyvä henki. Molemmin-
puolinen luottamus on hienoa: täällä 
ei metallinpaljastimia näy.

Seuraavasta asiasta täytyy kehua ko-
ko suomalaista koulujärjestelmää: lu-
kio nykyisessä muodossaan mahdol-
listaa erinomaisen yleissivistyksen. 

Historia, filosofia, fysiikka, biologia – 
vaikka ei johonkin tiettyyn aineeseen 
suuntautuisikaan, pakollisista kurs-
seista saa irti kaikenlaista hyödyllis-
tä. Erityisen selvästi olen havainnut 
tämän historian ja filosofian tunneilla. 
Niillä istuessani koin, ettei siellä oltu 
pänttäämistä varten, vaan siksi, että 
aivan oikeasti ymmärtäisimme maa-
ilmasta jotakin.

Olen kuunnellut kauhulla tarinoita 
muualta maailmasta: kuinka monis-
sa paikoissa on enemmän sääntö 
kuin poikkeus se, että opiskelun täh-
täimenä on jatkuvasti vain seuraava 
koesuoritus. Suomessa – tai aina-
kaan juuri täällä – tällaiseen ei ole 
sorruttu. Vaikka pikkulinnut kertovat 
tälläkin koululla olevan tulosvastuun, 
opiskelijoille se ei näy ainakaan kii-
reellisenä paahtamisena. Niinpä ma-
teriaalia ehtii sulattelemaan ja sisäis-
tämään.

Onko näistä opeista sitten hyötyä? 
Uskon, että on. Nyt kun kukin meistä 
jatkaa lukion jälkeen eteenpäin, mie-
lessä on monenlaista: minne mahtaa 
päästä opiskelemaan tai onko sen 
jälkeen töitä. Maailma saattaa olla 
avoin, mutta niin on monelle meistä 
suuntakin. Harva tässä vaiheessa tie-
tää, mitä on isona.

Oli ala sitten mikä tahansa, selvää 
on, että siihen vaaditaan erikoistu-
mista. Tietoa on nykyään valtavasti 
ja sitä kertyy sillä tahdilla, ettei ku-
kaan voi hallita kaikkea. Jokaises-
ta tulee ikuinen opiskelija, ellei sitten 
halua pudota kyydistä. Koska jo yh-
den alan osaaminen on vaativaa, ar-
vossaan ovat etenkin ne, jotka kyke-
nevät yhdistämään tietoja useammal-
ta kuin yhdeltä alalta. Tällaisessa ti-
lanteessa entinen lukiolainen on vah-
voilla, opiskelu kun on tuttua ja kaikki 
aivoihin tiivistynyt yleissivistys hel-
pottaa uusiin asioihin sukeltamista. 
Täällä karttuneilla tiedoilla ja taidoilla 
päästään siis elämässä pitkälle.

Lukio on hieno laitos juuri tällaisena. 
En tiedä teistä, mutta minä toivon, et-
tä Suomen lukioissa saadaan vastai-
suudessakin jakaa sivistystä sen si-
jaan, että se tungettaisiin väkisin kur-
kusta alas. Einsteinin mukaan suurin 
este oppimiselle on koulutus – mutta 
ehkäpä me voimme tehdä siinä poik-
keuksen.

Evert Saukkokoski
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mahtuu nyt päättyvän lukuvuoden vajaaseen kahteensataan koulupäivään. Toimi-
van koulun ydinasia on hyvä arki, jossa opettajat ja opiskelijat voivat häiriöittä kes-
kittyä opettamiseen ja oppimiseen. Perusasiat ovat meillä kunnossa, minkä vuoksi 
tavoitteet voidaan asettaa korkealle. Syksyllä saavutimme opiskelijamäärässä tavoit-
teeksi asetetun ylärajan. Ahtauden tuntu on silti pystytty välttämään, vaikka tilojen 
käyttöaste onkin korkea. ATK-laiteympäristön uudistaminen alkaa kesällä, ja kone-
kanta saadaan kokonaan uudistettua viimeistään kesällä 2008. Näin varmistetaan op-
pimisympäristön säilyminen laadukkaana. Tilojen käyttöön haetaan lisää joustavuut-
ta mm. niin, että noin kolmannes uusista koneista tulee olemaan kannettavia. Langa-
ton verkko saataneen toimimaan koko talossa ensi talven aikana.

Uusi opetussuunnitelma on ensi syksystä alkaen käytössä myös abiryhmissä. Ope-
tussuunnitelmauudistus merkitsee valtakunnallisten pakollisten ja valinnaista kursien 
merkittävää lisäystä. Siksi entistä harvemmalla opiskelijalla on mahdollisuus mah-
duttaa opinto-ohjelmaansa koulukohtaisia kursseja. Resursseja on jouduttu kohden-
tamaan lisää abikursseihin erityisesti ainereaalikokeiden vuoksi. Huolestuttavaa on 
se, että opiskelijat joutuvat jo opintojen alkuvaiheessa tekemään ylioppilastutkin-
non suorittamiseen liittyviä ratkaisuja kyetäkseen tarkoituksenmukaisiin kurssiva-
lintoihin. Vaarana on, että lukion perinteinen sivistystehtävä kaventuu kaiken huomi-
on kohdistuessa päättötutkintoon ja jatko-opintopaikan lunastamisen kannalta mak-
simaalisen hyödyllisiin kurssivalintoihin. Tätä pelkoa lievittää se, että edelleenkin 
merkittävä osa korkeakoulujen aloituspaikoista täytetään pääsykokeiden perusteella. 
Oman koulumme osalta voidaan todeta se positiivinen asia, että suuren opiskelija-
määrän vuoksi omaleimaisuus kurssitarjonnassa pystytään säilyttämään. Panostuk-
set esimerkiksi taidekasvatukseen ovat osoittautuneet onnistuneiksi. Musiikkilinjan 
suosio on hakijamäärien valossa kasvussa.

Viime vuosina on koko valtakunnan tasolla ja myös Järvenpäässä havaittu lukio- ja 
ammatillisen koulutuksen arvostuseron supistuminen. Ilmiö on tervetullut mm. työ-
markkinoiden näkökulmasta – uskotaan, että koulutuksella näin pystytään paremmin 
takaamaan erilaisten osaajien tarjonta suurten ikäluokkien eläköityessä lähivuosina. 
Ammatillisen koulutuksen suosion kasvu merkitsee paineita myös lukiokoulutuksel-
le. Entistä useampi ammattiopistolainen haluaa suorittaa kaksois- tai kolmoistutkin-
non parantaakseen edellytyksiään korkea-asteen opintoihin. KUUMA-alueen toisen 
asteen oppilaitoksissa on varauduttu tähän yhtenäistämällä oppilaitosten työpäivä- 
ja jaksoaikataulut. Tällöin siirtymiselle oppilaitoksesta toiseen ei ole rakenteellisia 
esteitä. Samalla toivotaan, että myös lukiolaiset innostuvat nykyistä useammin va-
litsemaan ohjelmaansa ammatillisia opintokokonaisuuksia.  Yhteistyökuvioiden laa-
jentamista pitkään hiertänyt  vaihtokurssin hinta-asia saatiin vihdoin ratkaistua. Yh-
tenäinen kurssimaksu merkitsee sitä, että omat opiskelijamme voivat periaatteessa 
tehdä valintoja mistä tahansa alueen toisen asteen oppilaitoksesta.

Huippuhetkiä ja menestystarinoita löytyy lukuvuoden varrelta lukuisia. Erityisen on-
nistunut oli yhdessä reserviläisjärjestöjen kanssa järjestämämme ”Vapauden viesti” 
juhla itsenäisyyspäivän aattona. Juhlassa kunniavierainamme olivat sotiemme vete-
raanit ja ohjelman aikana veteraanien henkinen perintö tuli vaikuttavalla tavalla koko 
kouluyhteisön tietoisuuteen. Kansainvälinen toiminta on ollut erittäin vilkasta.   Siitä 
esimerkkinä kannattaa mainita liittymisemme Cernin tiedekouluverkostoon. Lahjak-
kaiden fysiikan opiskelijoidemme kärkijoukko pääsi tutustumaan Sveitsissä sijaitse-
vaan tutkimuslaitokseen  ja suoraan vuorovaikutukseen tämän hetken maailmantason 
kärkitutkijoiden kanssa. Viime syksyn tiedekouluryhmä työskenteli yhdessä SYKin 
ryhmän kanssa.  Hankkeelle on myönnetty jatkoa ja uusi ryhmä saa yhteistyökump-
panikseen Rovaniemen lukion.

Kiitän kaikkia antoisasta työvuodesta ja toivotan virkistävää kesälomaa

Atso Taipale
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S uomalaisena tuntee usein 
katselevansa maailman ta-
pahtumia sivusta. Asemam-

me maailmanpolitiikassa ei ole mer-
kittävä, eikä moni tunnu tietävän 
maastamme muuta kuin Nokian, jos 
sitäkään. Saunastakin on usein kiitet-
ty ruotsalaisia. Siksi tuntuukin käsit-
tämättömältä, että koulussamme vie-
railee vuosittain korkeita virkamiehiä 
kymmenistä eri valtioista. Miksi? Mi-
kä meissä oikein kiinnostaa?

Vastuuntunto ja valinnanvapa-
us kiinnostavat
Monikulttuuristen vieraidemme ky-
symyksiin olemme päässeet vastai-
lemaan avustaessamme heitä tuto-
reina ympäri koulua. Vieraitamme on 
tuntunut kiinnostavan moni meille it-
sestään selvä asia. Esimerkiksi opis-
kelijoiden valinnanvapaus on mietityt-
tänyt monia. Kysymykset ovat olleet 
yllättävän vaikeita. Kuka pystyy tar-
kasti määrittelemään, miksi koulujär-
jestelmämme toimii? Kaikesta huoli-
matta systeemimme on saanut osak-
seen paljon ihailua. Lukuvuoden aika-
na koulussamme vieraili mm. OECD:
n eli taloudellisen yhteistyön- ja ke-
hityksen järjestön virkamiehiä. Hei-
dän kiinnostuksensa kohteena olim-

me me opiskelijat ja koulujärjestelmä 
meidän näkökulmastamme. Pohditta-
vaksi jäi, mistä olemme perineet vas-
tuuntuntoisuutemme. Siinäpä sitä on 
hieman mietittävää jokaiselle! 

Kiperien kysymysten keskellä on kui-
tenkin tapahtunut kulttuurisia kohtaa-
misia. Vieraamme ovat olleet erittäin 
otettuja jo pelkästä tervehdyksestä 
heidän kielellään, ja moni on innok-
kaasti yrittänyt opetella muutaman 
suomenkielisen sanankin. Ennak-
koluuloja on ollut molemmin puolin, 
mutta yleensä niistä on päästy yli heti 
kättelyssä. Kaikki tapaamamme ihmi-
set ovat olleet erittäin sydämellisiä ja 
avoimia. Suuria kömmähdyksiäkään 
ei ole tapahtunut, kun on ennalta tien-
nyt tai selvittänyt esimerkiksi tiettyjen 
kulttuurien kielletyt puheenaiheet. 
Keskustelut ovat kuitenkin pyörineet 
pitkälti koulumaailmassa, joten arkoi-
hin aiheisiin ei ole tartuttu.

Avoimena pysymisen taito

Tapaamiset ovat ehdottomasti tuo-
neet maailmaa lähemmäksi. Vaik-
ka Suomi onkin pieni paikka ja luki-
omme sitäkin pienempi, tapaamiset 
ovat antaneet tunteen, että on pääs-

B rasilialainen Paulo Coelho  
(”paulu kuelju”) on yksi maa-
ilman luetuimmista kirjailijois-

ta. Hänen kirjojaan on käännetty jo 
noin 50 kielelle, myös suomeksi: Al-
kemisti, Valon soturi, Veronica päät-
tää kuolla jne. Kirjoittamisesta hän 
sanoo, että kaikenlainen kirjoittami-
nen on tärkeätä.  Voimme puhua oi-
keinkirjoituksesta ja väärinkirjoituk-
sesta, mutta kirjoittaminen yleensä 
ei voi olla väärää.

Koulussa saamamme kirjoituksen-
opetus on perusta kaikelle sivis-
tykselle, niin yksilön kuin yhteisön-
kin.  Sitä mitataan erilaisilla kokeil-
la ja testeillä.  Kansallisesti tärkeim-
piä ovat ylioppilaskokeet, joilla koke-
laat ja koulut pannaan järjestykseen.  
Kansainvälisissä Pisa-tutkimuksissa 
Suomi on menestynyt hyvin – erityi-
sesti äidinkielen osalta.

Yksilölle on tietysti merkityksellistä, 
millaisen arvosanan hän saa esimer-
kiksi äidinkielen ylioppilaskokeesta. 
Se voi antaa hänelle alkupisteitä am-
mattikorkeakouluun tai yliopistoon.

Kaikkein tärkeintä on kuitenkin se, et-
tä lukiolainen oppii ilmaisemaan itse-
ään esimerkiksi viestiessään lähei-
silleen, työpaikalla työtovereilleen tai 
asiakkailleen.  

Vähäisin ei ole kuitenkaan se, usein 
huomioitta jäävä seikka, että kirjoit-
tamisella on myös ihmistä kehittävä 
ja jopa terapeuttinen merkitys. Joku 
on tottunut pitämään pienestä pitä-
en päiväkirjaa.  Useimmiten sitä kir-
joitetaan itselle, ei muiden luettavak-
si.  Tosin nykyään monet pitävät ”päi-
väkirjaansa” internetissä kaikkien lu-
ettavaksi.  

Kirjoittamalla voi käsitellä monia vai-
keita asioita, joista ei voi puhua.  Jo-
ku voi kirjoittaa kirjan jostakin järkyt-
tävästä tapahtumasta ja näin selvi-
tä eheään elämään ilman pysyvää 
traumaa.

Kun olemme vaativassa elämänti-
lanteessa, jossa meidän täytyy päät-

tää, mihin suuntaan lähdemme, mihin 
pystymme, mitä olemme jo saavutta-
neet tai mitä haluamme elämältä, 
voimme kirjoittamalla selvittää ja jä-
sentää monimutkaiselta tuntuvan on-
gelmavyyhden.  Voimme myös oppia 
tuntemaan itseämme paremmin yk-
sinkertaisesti kirjoittamalla esimerkik-
si ylös hyviä puoliamme, onnistuneita 
tekemisiä, tapahtumia, joihin olemme 
osallistuneet, paikkoja, joissa olem-
me vierailleet.

Kirjoittamalla voimme myös vaikut-
taa tai ottaa kantaa asioihin. Suomen 
suurimman lehden yleisönosasto on 
laajennettu kaksisivuiseksi.  Lehti on 
ottanut käyttöön myös yleisönosas-
ton netissä.  Monelle on aikamoinen 
kynnys kirjoittaa julkisesti.  Onko jut-
tuni niin hyvä, että se julkaistaan? 
Jos se julkaistaan, niin mitä muut sii-
tä ajattelevat?  Onko kirjoituksessani 
virheitä tai virheellistä tietoa?  Naure-
taanko minulle ja jutulleni?  

Paulo Coelho on tiiviisti ilmaissut hy-
vän ohjeen, joka kannustaa ainakin 
minua kirjoittamaan.

”Kirjoita, kirjoita mitä vain.  Se saa 
sinut ajattelemaan selkeämmin. Se 
lohduttaa. Se saattaa sinut lähem-
mäksi jumalaasi.” Täällä viimeisellä 
lauseella katolinen Coelho tarkoitta-
nee myös sitä, että me opimme pa-
remmin tuntemaan todellisen minäm-
me ihmisenä.

Kukaan tai mikään ei saa rajoittaa va-
paan ihmisen ja kansalaisen kirjoit-
tamisen vapautta.  Ei millään veruk-
keella. Vaikka yrittäjiä valitettavasti 
riittää.  Sykähdyttävän muistutuksen 
ilmaisunvapauden puolesta saimme 
kuulla lukiomme veteraanipäivän oh-
jelmassa.  Vanha, harmaahapsinen 
mies, veteraani, kertoi meille, mik-
si hän ja hänen toverinsa taistelivat: 
”Me taistelimme siksi, että täällä saa 
sanoa vapaasti. Me taistelimme siksi, 
että täällä saa kirjoittaa vapaasti.”

Kari Hernetkoski

Opinto-ohjaaja

 

syt vaikuttamaan johonkin. Sitä, mi-
tä se jokin on, on erittäin vaikea arvi-
oida, mutta ihmisten kiinnostus mei-
tä kohtaan on jättänyt lämpimän tun-
teen. Ehkä meillä sittenkin on jokin 
paikka maailmassa. Kutsuja, käyn-
tikortteja ja kiitoslahjoja on kertynyt 
monia, ja ihmiset ovat toivottaneet 
meidät tervetulleeksi vastavierailulle. 
Ehkä vaikuttaminen ei ole niinkään it-
sensä esille tuomista, vaan avoime-
na pysymistä. Järjestelmämme toimi-
vuudesta huolimatta sitä on turha vä-
kisin kaupata muille. Jokainen valtio 
löytää oman tiensä, ja jos me olem-
me kyenneet auttamaan sen löytä-
misessä, niin tehtävämme on teh-
ty. Jäljelle jää omista saavutuksista 
nauttiminen. Emme saa kuitenkaan 
sokaistua omasta erinomaisuudes-
tamme, sillä olemme aivan yhtä alt-
tiita maailman muutoksille kuin ketkä 
muut tahansa. Kunnioitusta on kui-
tenkin opittu, sillä tehtävät ovat en-
nen kaikkea näyttäneet, että paljon 
huonomminkin voisi olla.

Emma Åman
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Herään kevätauringon ensi 
säteisiin.

Puen ja astelen vielä 
lehdettömien pihapuiden alle.

Varjossa pensasaidan 
viereisellä asfalttipolulla on 
jotain.

Talvella se vielä kulki 
pihlajissa pakkasen 
pureskeltavana.

Kevät ei ole kaikille 
heräämisen aikaa.

Höyhenet itkevät.

Kastepisarat katsovat kirkkain 
silmin.

Vedestä on tehty ihmisenkin 
sielu.

Teksti ja kuvat: Joona Svala

-Tilhen tarina-

T änään on tiedotettavana suru-
viesti. Koulumme oppilas ja 
abiturientti Satu Turunen kuoli 

yllättäen kotonaan vähän ennen oman 
koulunsa päättymistä. Odotettavissa ol-
lut juhla, ylioppilasjuhla, muuttui näin 
hetkessä surujuhlan valmisteluksi. Suru-
viesti koskettaa meitä, niin opettajia kuin 
teitä oppilastovereita, jotka hänet tunsim-
me.  Viesti hiljentää mielemme ja ajatuk-
semme syvyyssuuntaan ja vakavien ky-
symysten äärelle. Vielä äsken Satu oli yk-
si meistä, osa yhteisöämme, opiskeli tääl-
lä, suoritti kurssinsa ja teki työtä oman 
tulevaisuutensa eteen. Nyt näille suunni-
telmille joudutaan vetämään risti.

J oskus tuntuu, että elämä on julmaa 
eikä kohtele kaikkia samanarvoi-
sesti. Toisaalta taas elämä on aina 

jonkinlainen lahja, joka annetaan meil-
le pyytämättä, ja se myös otetaan meiltä 
pois lupaa kysymättä. Kaikki, mitä tuo-
hon sanaan elämä sisältyy, ei ole mei-
dän määrättävissämme. Mutta samalla 
se on kuitenkin arvokas itsessään, sel-
lainen, jonka arvo ei syvimmältään rii-
pu sen pituudesta, ei kenenkään omista 
saavutuksista.  

M e palautamme tässä mieliim-
me Sadun muiston, hänen 
kasvonsa ja olemuksensa.  

Mitä hän oli, mitä hän teille ystäville ja 
tovereille merkitsi, millaisena haluaisitte 
hänet mieluiten muistaa.

T ulevaisuutemme on aina avoin, 
täynnä mahdollisuuksia ja täyn-
nä kysymysmerkkejä. On hyvä, 

että näin on, ettemme tiedä tulevaisuut-
tamme, emmekä kykene etukäteen las-
kemaan päiviemme määrää. Vain yksin 
Jumala tietää tämän. Elämään itseensä 
liittyy aina tragiikkaa, selittämättömyyt-
tä ja epäoikeudenmukaisuuttakin.  Tä-
mä maailma ei ole paratiisi.  Aurinkoi-
sen puolen takaa väijyvät tummat varjot. 
Elämän kirjo on laaja, aurinkoiset ja pil-
viset päivät, myötä ja vastamäet vuorot-
televat arvaamattomasti. Nyt oli Sadun 
vuoro astua viimeisestä portista sisään. 
Olkoon hänen osansa kirkkaus, valo ja 
ikuinen kesä, jossa aurinko ei enää kos-
kaan laske.

Seija Aarto

Muistosanat Satu Turuselle
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K un lukiolainen suunnittelee 
hakua ammattikorkeakoului-
hin, tehtävää helpottaa paljon 

se, että niihin haetaan yhteishaulla, 
jonka voi tehdä myös netissä.  Valin-
taperusteet ovat yhtenäiset ja pysy-
vät lähes samana vuodesta toiseen.  
Alkupisteet lasketaan samojen peri-
aatteiden mukaisesti kaikkiin koulu-
tusohjelmiin. Yhdellä valintakokeella 
voi hakea useampaan koulutukseen, 
ja valintakoevaatimukset ovat pysy-
vät.  Yliopistohaussa tilanne on ai-
van toinen.  Hakukohteita on satoja, 
ja valintaperusteet vaihtelevat paitsi 
yliopistoittain niin myös tiedekunnit-
tain ja myös tiedekuntien sisällä.  Ti-
lanteeseen tulee korjaus ensi vuo-
desta alkaen. Silloin toteutetaan yli-
opistojen sähköinen yhteishaku en-
simmäistä kertaa 

Tällä hetkellä lähes jokaisessa yli-
opistojen hakukohteessa on pää-
sääntöisesti oma valintakoe.  Alkupis-
teitä lasketaan kymmenillä eri tavoil-
la. Kaikkiin kohteisiin täytyy hankkia 
oma hakuopas ja hakulomake.  Mi-
ten abi selviää tästä viidakosta, kun 
hänellä on lisäksi tehtävää yo-kirjoi-
tuksiin valmistautumisessa, työpai-
kan hakemisessa, asunnon hakemi-
sessa jne? Osaltaan sekava systee-
mi ja opinto-ohjauksen riittämättömät 
resurssit vaikuttavat siihen, että tutki-
musten mukaan vain noin 30% haki-
joista tietää varmasti, mihin hakee lu-
kion jälkeen. 

Sähköinen yhteishaku

Tulevien abiturienttien hakua tulee 
selvästi helpottamaan yliopistoille 

suunnitteilla oleva yliopistojen yhteis-
haku, joka myös toteutetaan nettiha-
kuna. Yhteishaussa hakija voi hakea 
yhdellä hakulomakkeella enintään 
yhdeksään hakukohteeseen. Amk-
haussa voi hakea enintään neljään 
kohteeseen. Yliopistohaussakin toi-
veet tulee asettaa ensisijaisuusjär-
jestykseen, koska ensimmäisestä tai 
ensimmäisistä toiveista voi saada li-
säpisteitä. Järjestystä ei voi hakuajan 
jälkeen muuttaa. 

Sähköinen hakeminen tulee pääasi-
alliseksi yliopistoon hakutavaksi. Ha-
keminen yliopistoihin voi tapahtua 
vahvaan tunnistamiseen perustuvan 
sähköisen hakupalvelun avulla. Siir-
tymäkaudella voi hakea myös paperi-
lomakkeella. Yhteishaku järjestetään 
kaksi kertaa vuodessa, sekä keväällä 
että syksyllä. Kevään haku alkaa hel-
mikuun alussa ja päättyy huhtikuun 
lopussa. Yliopistojen haussa nouda-
tetaan jatkossa pääsääntöisesti yh-
tenäisiä hakuaikatauluja. Amk-haku 
on päättynyt perinteisesti huhtikuun 
alkupuolella. Yliopistojen haku jatku-
nee hieman pidemmälle kevääseen. 
Syksyn valinnoissa noudatetaan il-
meisesti yhteisiä hakuaikoja amk-
haun kanssa.

Valintakokeet pidetään toukokuussa 
ja kesäkuussa, viimeiset yleensä ju-
hannukseen mennessä. Taidealojen 
valintakokeet tai ennakkotehtävät 
voivat vaatia aikaisempaa aikatau-
lua. Valintojen tulokset valmistuvat 
heinäkuun kolmannella viikolla ku-
ten nykyisinkin. Opiskelupaikkojen 
vastaanottamisajankohdat säilyne-
vät myös ennallaan. 

Erittäin tärkeä merkitys on yhteis-
hakujärjestelmän osaksi rakennet-
tavalla hakutietojärjestelmällä. Siitä 
pyritään tekemään mahdollisimman 
hakijaystävällinen ja selkeä yliopis-
toihin hakeutumista tukeva palvelu, 
joka voidaan integroida hakujärjes-
telmään.  Yhteishakujärjestelmä si-
sältää varsinaisen yhteishaun lisäk-
si mm. taustapisteiden laskentapal-
velun.  

Yhteishakujärjestelmä esitetään to-
teutettavaksi kahdessa vaiheessa; 
ensin lukuvuonna 2008–2009 ote-
taan käyttöön sähköinen haku ja 
myöhemmin, 2010–2011, käyttöön 
otetaan valtakunnallisen sijoittamis-
ajon sisältävä kattava yhteishaku.

 Yhtenäistämistä ja karsintaa

Yhteisvalintojen ja valintayhteistyön 
edistämiseksi toivotaan, että valin-
noissa yhtenäistetään valintapistey-
tyksiä, siirrytään aineryhmäkohtai-
siin kokeisiin ja karsitaan hakukoh-
teita. Valintakoekirjallisuutta pyri-
tään samoin yhtenäistämään ja kar-
simaan.  Uudelle hakijalle, abille, 
tämä on erityisen tärkeätä. Tärkei-
tä ovat myös uuden hakijan lisäpis-
teet, jotka voivat ratkaista paljonkin, 
kun sisäänpääsy ratkaistaan sadas-
osapisteillä.

Kari Hernetkoski

Opinto-ohjaaja

Ylipistojen yhteishakua suunnittele-
van ryhmän jäsen

 

V altakunnallinen musiikkidip-
lomitutkinto on kuulunut Jär-
venpään lukion kurssivalikoi-

maan syksystä 2001 alkaen. Tutkin-
non suorittaminen pohjautuu opetus-
hallituksen antamiin ohjeisiin: lukio-
aikana musiikin kursseja tulee suo-
rittaa neljä (4), ja jokaisen kanssa 
sovitaan erikseen diplomin varsinai-
set tehtävät. Opetushallituksen anta-
mat tehtävävaihtoehdot edellyttävät 
tekijältään musiikkiopintoja ennen 
lukiota esimerkiksi musiikkiopistos-
sa tai vastaavien opintojen suoritta-
mista esimerkiksi yksityisesti.

Jos sinulta puuttuu musiikkiopisto-
opinnot eikä vastaavia kurssitutkin-
tosuorituksia ole yksityisopetuksen 
kautta, mutta olet soittanut tai laula-
nut ”läpi elämäsi”ja haluaisit tehdä

musiikkidiplomitutkinnon, tule tapaa-
maan musiikinopettajia! Mietimme 
yhdessä, miten lukion musiikinkurs-
sien kautta saisit riittävät pohjatiedot 
ja -taidot, jotta diplomin tekeminen lu-
kioaikana on mahdollista. Uuden op-
sin myötä voit opiskella lukiossamme 
muun muassa musiikin teoriaa mu-
siikkiopistovaatimusten mukaisesti. 
Lisäksi tarjolla on runsaasti musiikin 
historiaan ja yleissivistykseen liittyviä 
kursseja. Myös soiton- ja laulunopis-
keluun on hyvät mahdollisuudet. Lu-
kion musiikkidiplomitutkinto on näyttö 
laaja-alaisesta ja tavallista vaativam-
masta osaamisesta. Todistuksesta 
on hyötyä, jos haluat pyrkiä musiikki-
alan – tai musiikkia sivuavaan – kou-
lutukseen. Tiedänpä tapauksia, jois-
sa musiikkidiplomista on ollut hyötyä 
kesätöiden saamisessa.

Annan mielelläni lisätietoja.

Marita Tapper

musiikin lehtori

 
 

Laulaja-pianisti Jasmin Kesäläinen
Jasminin musiikkidiplomikonsertti
Suomalaisen musiikin viikolla
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J ärvenpäässä koulunkäyn-
nin jälkeen pidetyssä ensim-
mäisessä tapaamisessamme 

7.11.2002 päätettiin alustavasti Jär-
venpään yhteiskoulun vuoden 1956 
VIII luokan 50-vuotisjuhlista. Sovit-
tiin siitä, että työryhmä (Raimo Lind-
roos, Teuvo Mertens, Cingiz Safiul-
la ja Ari Valpas) suunnittelee ja jär-
jestää 1956 ylioppilaiden tapaami-
sen vuonna 2006. Työryhmä ehdotti 
kaksijakoista tapaamista lauantaina 
3.6.2006 Järvenpäässä ja Mäntsä-
lässä. Päätapahtumaksi määriteltiin 
osallistuminen vuoden 2006 lakkiai-
siin. Raimo Lindroos sopi rehtori At-
so Taipaleen kanssa asiasta.

Lakkiaiset
Lauantai 3.6.2006 vastaanotti ”riemu-
ylioppilaat” sateisessa säässä. Vaik-
ka monet olivat jo tavanneet toisensa 
vuonna 2002 Järvenpäässä, eräät ta-
pasivat nyt ensimmäistä kertaa sitten 
vuoden 1956. Jo heti lukion aulassa 
tuntui siltä, kuin mikään ei olisi muut-
tunut ja että eläisimme tunnelman 
suhteen vielä vuotta 1956, tunnelma 
oli käsin kosketeltavan tiivis. Jo kou-
lun aulassa keskustelimme pikaisesti 
kunkin elämäntilanteesta ja tietenkin 
siitä, miten mikään ei tuntunut muut-
tuneen välillämme. Olimmehan olleet 
aikanaan yhdessä kahdeksan vuot-
ta. Siirryttyämme juhlasalin puolelle 
ja istuuduttuamme meille varatuille 
ensirivin paikoille oli tuntuma täysin 
erilainen verrattuna vuoteen 1956. 
Meitä oli silloin 24 ylioppilasta, nyt 
kymmenkertainen määrä. 

Cingiz Safiullan 
tervehdyspuhe
Ohjelman ja useiden puheiden jäl-
keen ryhmämme jäsen Cingiz Sa-
fiulla esitti vuoden 1956 ylioppilaiden 
tervehdyksen 50 vuoden takaa. Sa-
fiulla toi itse asiassa terveiset 2000 
vuoden takaa: hänellä oli 1980-luvun 
puolivälissä äärimmäisen harvinai-
nen tilaisuus vierailla Babylonissa, 
joka oli aikanaan sen ajan maailman 
kulttuurin keskus. Järvenpää tunnet-

tiin vielä 1950-luvulla koulujen kaup-
palana ja monenlaisen sivistyksen 
tyyssijana, mistä johtui myös verta-
us Babyloniin. Safiulla kosketteli pu-
heessaan sitä, mikä ja mitä oli muut-
tunut sitten vuoden 1956 lakkiaisten. 
Hänen mukaansa voidaan väittää, 
että vuodesta 1956 mm. teknologia 
ja informaatiotekniikka ja yleismaa-
ilmallinen globalisaatio ovat kehitty-
neet mittavammin kuin koskaan ko-
ko Homo sapiensin arvioidun 35.000 
vuoden olemassa olon aikana!

Vuoden 1956 ylioppilaiden 
esittely 
Useimmat vuoden 1956 ylioppilaista 
ovat erityisosaamisensa kautta jopa 
maailmanlaajuisesti tunnettuja ja ar-
vostettuja. Voidaan kysyä, oliko kou-
lumme ilmapiiri ja anti pohjana täl-
le kehitykselle? Vuoden 1956 yliop-
pilaat olivat: filosofian maisteri Anja 
Heininen, os. Sipolainen; professori, 
kansanvälisesti arvostettu säveltai-
teen edustaja Paavo Heininen; luo-
kanopettaja Armas Aatos Karesjoki, 
ent. Helppolainen; rehtori, voimis-
telunopettaja Matti Huttunen; MBA-
tutkinnon Yalessa suorittanut Soini 
Kalpio; osastosihteeri, farmaseutti 
Elviira Elvi Karjarinta os. Listo; filo-
sofian maisteri, ruotsin kielen lehtori 
Inkeri Lappalainen; varanotaari Leila 
Lindroos os. Latostenmaa; filosofian 
maisteri, kiinalaisen shakin tunnetuk-
si tekijä Suomessa Raimo Lindroos; 
rehtori Martti Löfberg; edesmennyt 
rakennusinsinööri Juhani Manni-
nen; emeritusprofessori Timo Mela; 
hum. kand., tullihallituksessa johta-
jana toiminut Teuvo Mertens; diplo-
mi-insinööri Vilho Muurinen; ekono-
mi, aluejohtaja Anssi Porvali; mer-
konomi Virpi Stenfors os. Ruisvaara; 
monikansallisen yhtiön luottopäällik-
kö, museonjohtaja Cingiz Safiulla; 
luokanopettaja Marjatta Salmi os. 
Modenius; professori, GSM- ja tieto-
liikennetekniikan kehittäjä Veli San-
tomaa; edesmennyt professori, tule-
vaisuustutkija ja tulevaisuustaulukon 
kehittäjä Yrjö Seppälä, edesmennyt 
arkkitehti Erkki Sukupolvi; tekniikan 
tohtori, mm. säteilytekniikan asian-
tuntija Matti Suomela; sairaalalabo-

ratorion osastonhoitaja Anneli Vainio 
ja filosofian maisteri, tutkimuspäällik-
kö Ari Valpas.

Haasteellinen ehdotus uusille 
ylioppilaille
Puheensa lopuksi Safiulla heitti uu-
sille, tekniikasta kiinnostuneille yliop-
pilaille ehdotuksen lähteä tutkimaan 
ja kehittämään höyrykonetta. Eläes-
sämme nyt ekologian vallankumous-
ta ympäri maailmaa etsitään keinoja 
ilmaan saastumisen hallitsemiseksi. 
1900-luvun alkupuolilla polttomoottori 
syrjäytti käytettävyytensä takia höyry-
moottorin. Asiaan on uudelleen vaka-
vasti paneuduttu lähinnä USA:ssa ja 
Englannissa. Höyrymoottorin yksin-
kertaisuus on hämmästyttävä, sen 
voimalla kulkevassa autossa ei ole 
kytkintä, vauhtipyörää, kaasutinta, 
magneettoa, sytytystulppia, virran-
jakajaa, käynnistysmoottoria, vaih-
delaatikkoa ja vaihteita eikä muuta-
kaan monimutkaista tekniikkaa, jon-
ka kanssa polttomoottorin kehittäji-
en oli taisteltava. Tärkein asia on tie-
tenkin se, että moottori käy vedestä 
kuumennetulla vesihöyryllä! Viimei-
set edistykselliset sarjatuotannossa 
olleet höyryautot rakennettiin 1930-
luvulla. 

Adolf Erik Nordenskiöldin 
lapsuudenkoti Frugård
Järvenpään lukiosta ryhmämme siir-
tyi Mäntsälään Adolf Erik Nordens-
kiöldin lapsuudenkotiin Frugårdiin, 
(nykyisin Alikartano). Siellä tutus-
tumme aluksi itse kartanoon ja sit-
ten aikuistuneisiin koulutovereihim-
me uudelleen yhteisellä lounaalla. 
Erityinen syy tähän käyntiin oli se, 
että joukossamme oli useita lukion-
aikaisia mäntsäläläisiä. Rehtori Atso 
Taipaleelle luovutettiin Safiullan laa-
tima erillisversio 1956 ylioppilaisiin ja 
silloisiin opettajiin liittyneistä karonk-
kalauluista.  

Cingiz Safiulla

Järvenpään yhteiskoulun  ylioppilaat vuodelta 1956
 

Stanley Steamer 1911 ja C Safiulla

VII luokkalaisena abikuorossa
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S ynnyin 20.1.1978 Tra Vin-
hissä, Vietnamissa, kymme-
nenlapsisen, katolisen per-

heen kuopukseksi. Suomeen saa-
vuin 13-vuotiaana perheen yhdistä-
misen kautta syksyllä vuonna 1991. 
Asetuttuani uuteen ympäristöön, 
pääkaupunkiseudulle Järvenpää-
hän, jatkoin opiskeluani yläasteella 
ja lukiossa. Ylioppilaaksi pääsin ke-
väällä 1998, minkä jälkeen työsken-
telin Keravalla OPTIn vetoketjuteh-
taassa yli vuoden. 

Tunsin jo lapsena Vietnamissa kutsu-
muksen papiksi, sillä katolinen usko 
on minulle rakas ja tuttu jo lapsuu-
desta, vaikka Vietnamin yli 80 miljoo-
nasta asukkaasta vain 10 prosenttia 
on katolilaisia. Pienestä lähtien elin 
useimmiten lähellä hiippakuntapap-
peja, jotka myös monesti opastivat 
minua syvälliseen kristilliseen usko-
nelämään. Ehkä sain paljon unohtu-
mattomia vaikutteita hyviltä papeilta, 
ja todennäköisesti rakastavan kato-
lisen ympäristön tuki vahvisti minun 
pappiskutsumustani.

Lontooseen ja paluu Suomeen

Kun perheeni joutui lähtemään Viet-
namista, ajauduin sattumalta asu-
maan tänne Pohjolan perukoille, 
josta en ennestään tiennyt mitään. 
Järvenpään lukiossa löysin kuiten-
kin kutsumukseni uudestaan. Oike-
astaan ajatus oman elämäni omis-
tamisesta Jumalalle selkiintyi mie-
tiskellessäni ihmisten kärsimyksiä 
maailmassa, erityisesti Vietnamis-
sa, jonka historia on pitkä ketju so-
tia, taisteluja ja vallanvaihtoja. Monet 
kärsivät sodan traumoista, ja se var-
masti vaikutti kutsumukseni syntymi-
seen. Halusin auttaa ihmisiä ja sitä-
hän pappi tekee. Suomesta ei löyty-
nyt pappisseminaaria, joten matkani 
suuntautui Lontooseen ylioppilaskir-
joitusten ja yksivuotisen työelämän 
jälkeen. Roomaakin minulle ehdotet-
tiin, mutta en halunnut heti opittua-

ni suomen kieltä, opetella toista uut-
ta kieltä. Niinpä syksyllä 1999 lähdin 
Lontoon pappisseminaariin suoritta-
maan kaksivuotiset filosofian opin-
not. Sinne lähdin seikkailumielellä, 
ja monarkia kiehtoi minua. Filosofi-
an vuosien jälkeen palasin takaisin 
Suomeen täyttämään velvollisuute-
ni siviilipalvelusmiehenä Järvenpään 
terveyskeskuksessa. Samana vuon-
na opiskelin italiaa kansanopistossa 
iltaisin ja tein viikonloput pastoraali-
työtä pyhän Marian seurakunnassa 
Helsingissä.

Papiksi

Vasta kesällä 2002 saatoin lähteä 
Roomaan, Opus Dein ylläpitämään 
pappisseminaariin, jatkamaan opin-
tojani teologiassa. Opiskelin pyhän 
Ristin pontifikaalisessa yliopistos-
sa kolme vuotta. Suoritettuani nämä 
vaaditut filosofian ja teologian opin-
not saavuin Turkuun kesällä 2005 
perehtymään seurakuntatyöhön ja 
syventämään pappisidentiteettiäni. 
Turussa minut vihittiin juhlallisesti 
diakoniksi Marianpäivänä 25.3.2006. 
Diakoni on katolisessa kirkossa pap-
pisvihkimyksen ensimmäinen aste, 
mikä antoi minulle oikeuden mm. 

kastaa lapsia ja vihkiä pareja avioliit-
toon. Oltuani kuusi kuukautta diako-
nina minut vihittiin papiksi Naantalin 
keskiaikaisessa Pyhän Birgitan luos-
tarikirkossa, 7.10.2006. Olen toden-
näköisesti ensimmäinen Naantalis-
sa vihitty katolinen pappi viiteensa-
taan vuoteen. 

Pappisvihkimyksen jälkeen Helsingin 
piispa Józef Wróbel SCJ nimitti mi-
nut Turun Pyhän Birgitan ja autuaan 
Hemmingin seurakunnan kappalai-
seksi 8.10.2006 alkaen. Niinpä työs-
kentelen nyt Turun katolisessa seura-
kunnassa, ja minun toiveeni on jo to-
teutunut, sillä olen aina halunnut pal-
vella toisia ihmisiä erityisellä tavalla. 
Oikeastaan harras toivomukseni tul-
la papiksi perustuu paremminkin Ju-
malan rakkauteen, erityisesti Jeesuk-
seen Kristukseen, joka täyttää minut 
rakkaudellaan, ja jota minun tulee sä-
teillä ympäristööni. En usko olevani 
etsimässä virkaa, pappisuraa tai sen 
statusta, vaan etsin nimenomaan Ju-
malan rakkautta pappiskutsumuksen 
kautta. Pidän erityisesti edesmen-
neen paavi Johannes Paavali II:n 
ajatuksesta pappiskutsumuksesta, 
jonka hän ilmaisee kirjassaan ”Lah-
ja ja salaisuus”: ”Jokainen kutsumus 
pappeuteen on syvimmiltään suu-
ri salaisuus ja lahja, joka täyttää ih-
misen kokonaan. Tämän lahjan suu-
ruuden edessä tunnemme oman mi-
tättömyytemme”. Pappeus on siis ar-
mon lahja, Jeesuksen erikoiseen ys-
tävyyteen perustuva lahja, jota ihmi-
nen ei voi ansaita ja johon hänellä ei 
ole oikeutta. 

Tulevaisuuteni on lopulta yksin Juma-
lan käsissä. Haluaisin kuitenkin vie-
lä lähteä Roomaan teologian jatko-
opintoihin, mutta katsotaan, minne 
Herran kädet minut vievät…

Jumalan kaitselmus 
elämässäni

Alumni Nguyen Toan Tri

A l u m n i t

O piskelun tarkoitus on auttaa yksilöä kehittämään ajatteluaan sen 
ohella, että hän oppii tiettyjä  asiakokonaisuuksia. Opiskelijan ei tu-
le vain omaksua tietoa, vaan olla myös aktiivinen tiedon tuottaja, ky-

seenalaistaja ja muokkaaja. Tiedon kyseenalaistaminen ja uudelleenraken-
telu vaatii kykyä katsoa asioita eri näkökulmista. Opiskelijaa hyödyttää myö-
hemmin enemmän se, että hän osaa ratkoa ongelmia, kuin se että hän muis-
taa mahdollisimman paljon valmiita vastauksia rajattuun määrään pulmia.

Tulkitessaan uudelleen Raamatun luomiskertomusta Phyllis Trible osoitti 70–
luvulla, miten uusia näkökulmia on mahdollista avata. Perinteisesti on kat-
sottu, että miehen luominen ensin merkitsee auktoriteettiasemaa. Trible kui-
tenkin hahmottaa asian niin, että mies ja kaikki eläimet luotiin maan tomus-
ta, kun taas nainen on ainoa ihminen, joka luotiin elollisesta, miehen kylki-
luusta. Tästä syystä hän pitää miestä normaalitapauksena ja naista erikois-
tapauksena. 

Triblen mukaan nainen on kertomuksessa aloitteellinen ja aktiivinen osapuo-
li, mies passiivinen. Mies ei ota kantaa eikä tee päätöksiä. Nainen sen sijaan 
osoittaa jonkinasteista älykkyyttä käärmeen kanssa keskustellessaan. Hän 
pohtii ja tekee itsenäisen päätöksen. 

Trible on aika velmu naiseksi. Uuden näkökulman avulla hän luo kertomuk-
sesta jotain aivan muuta millaiseksi se on käsitetty vuosituhansien ajan. Tul-
kinnan totuudellisuudesta en tiedä, tuskin totuuteen on edes pääsyä. Jäljelle 
jää tulkinta. Tutkija rakensi todellisuudesta itselleen miellyttävän kuvan, sen 
sijaan että olisi vaipunut aatteineen epätoivoon. 

Ajattelussa on voimaa ja kielellä on valtaa. Jokaisen olisi syytä käyttää omaa 
voimaansa ja valtaansa sen sijaan, että tyytyy omaksujan rooliin. Näkökul-
mattomasti ajateltuna maailmassa on monia asioita, joihin ei voi millään ta-
paa vaikuttaa. Näin ajateltuna ihminen on siis olosuhteiden vanki. Näkökul-
mia hakemalla hän voi kuitenkin aina valita positionsa miten asioihin suh-
tautuu. Tällä tavoin suhtautuen ihminen voi nähdä paremmin, syvemmin, 
viisaammin. Uudet näkökulmat ja ymmärryksen laajeneminen auttavat tule-
maan paremmin toimeen itsensä ja muiden kanssa. 

Uskon, että yksilö on vahvoilla tässä maailmassa, mikäli hänellä on kyky kat-
sella asioita eri näkökulmista. Tämä tarkoittaa myös sitä, että jokainen tun-
nistaa itse, mikä on menestystä ja tavoiteltavaa, eikä omaksu niitä valmiina 
paketteina. Itselle voi rohkeasti antaa tunnustusta ja kehuja, kun on sen aika, 
vaikka muut eivät tätä ymmärtäisi tehdä. Uusia näkökulmia avaamalla yksi-
lö kykenee myös asettumaan toisten ihmisten asemaan. Tämä, jos mikä, on 
merkki ajattelun kehittymisestä. 

Toivon, että te, hyvät lukiolaiset, lähdette vuorollanne maailmalle ajattelevi-
na ja omanarvontuntoisina. Vaatikaa itseltänne, mutta antakaa tilaa muille. 
Hakekaa uusia tapoja nähdä. Ajatelkaa ja opiskelkaa ahkerasti kellä sen ai-
ka syksyllä koittaa. 

Annakaisa Fiskaali
opinto-ohjaaja

Näkökulmia

Näkökulmia
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S aavumme kunnallispolitii-
kan veteraanin Ari Åber-

gin viehättävään kotiin hiih-
toloman ensimmäisenä - ja 
Åbergin ainoana - lomapäivä-
nä. Oven avaa pirteä ja hyvän-
tuulinen mies, vaikka tämän 
elämä on suuressa muutos-
kohdassa; Järvenpään luot-
saaminen vaihtuu edustus-
tehtäviin Brysselissä. Saim-
me tilaisuuden haastatella 
tätä kolmannen polven jär-
venpääläistä, kotikuntamme 
asioihin merkittävästi vuosia 
vaikuttanutta, silloisen Jär-
venpään yhteiskoulun entistä 
oppilasta. 

Ari Åberg on Järvenpään pitkäaikai-
nen kunnallispoliitikko, joka juuri ero-
si tehtävästään valtuuston puheen-
johtajana siirtyäkseen SAK:n, STTK:
n ja AKAVAn edustuston johtotehtä-
viin Brysseliin. Viisikymppinen kokoo-
muslainen on toiminut politiikan pa-
rissa lähes koko ikänsä, eikä loppua 
näy. Åberg on varmasti saanut hyvät 
ensieväät uralleen entisestä opinah-
jostaan Järvenpään yhteiskoulusta, 
mutta mitä muuta menestyksekkääl-
le tielle tarvitaan?

Kuka olet, Ari Åberg? 

- Olen 51-vuotias järvenpääläinen, 
valtiotieteen maisteri. Olen toiminut 
muun muassa Kokoomuksen puo-
luetoimistossa sekä akavalaises-
sa Tekniikan Akateemisten Liitossa. 
Sen aikaisen peruskouluni ja lukioni 
opiskelin Järvenpään yhteiskoulus-
sa, lakin sain vuonna 1974. Tämän 
jälkeen pääsin Helsingin yliopistoon 
opiskelemaan valtiotieteitä. Vapaa-
ajallani golfaan, kalastan ja hoidan 
puutarhaa, ja jos aikaa riittää, luen 
mielelläni paljon ja matkustelen Rit-
va-vaimoni kanssa. 

Opintoajat – mitä niistä jäi kä-
teen?

- Erityisesti mieleen jäivät joka vuo-
si järjestetyt kouluneuvostovaalit ja 
muut poliittiset aktiviteetit. Toki haus-
kanpitokin oli tärkeää; opintoaikojen 
juhlat tansseineen ja kiristävine fra-
kinkauluksineen ovat yhä tuorees-
sa muistissa. Lukio-opinnot muistu-
vat mieleen tasokkaina ja sivistävinä 
vuosina, etusijalla kotikunnan kult-
tuurikasvatus kultakauden paikallisi-
ne taiteilijoineen. Aikanaankin jo lau-
datur-kouluna tunnettu opinahjo teki 
tehtävänsä ja pääsin Helsingin Yli-
opiston valtiotieteelliseen tiedekun-
taan opiskelemaan. Historiallisiin ja 
yhteiskunnallisiin asioihin minut puo-
lestaan herätti silloinen historian leh-
tori Väinö Leinonen.

Politiikka näytteli tärkeää osaa 
elämässäsi jo varsin varhain. 
Miten menit mukaan politiik-
kaan?

- Kiinnostukseni politiikkaan heräsi jo 
kouluaikoina. Erityisesti asioiden vai-
kuttamiseen minua veti yhteiskun-
nallinen tilanne: Euroopan kahtiaja-
ko, Neuvostoliiton läsnäolo ja kylmä 
sota; maailma oli aika erilainen kuin 
nykyään. Suomen sisäpolitiikassa 
”kotikommunisteilla” oli vahva ase-
ma muun muassa Teiniliitossa. Myös 
läheiset asiat, kuten nykyäänkin pin-
nalla oleva opintotuen korotus sekä 
koulutukselliset uudistukset, olivat 
merkittäviä syitä. Alemmalla tasol-
la olin mukana koulun asioiden hoi-
tamisessa kouluneuvostossa, jonne 
edustajat valittiin puoluelistoilta tiu-
koissa vaaleissa. Koulu ja politiikka 
olivat niihin aikoihin tiivisti yhdessä, 
ja se olikin hyvää käytännön harjoi-
tusta tulevaisuutta varten.

Entä miksi juuri Kokoomus?

- Löysin Kokoomuksen itse asiassa 
jo 15-vuotiaana, eli olen ollut sen jä-

sen jo kohta 37 vuotta. Ennen tätä 
vertailin kuitenkin tarkkaan eri puo-
lueita. Muita tarjolla olevia vaihto-
ehtoja olivat mm. demarit ja liberaa-
lit . Keskustaa en koskaan edes har-
kinnut. Lopulta Kokoomus vei pisim-
män korren, sillä sen arvot vastasivat 
omiani, ja se oli ainoa puolue, joka 
uskalsi pistää kampoihin yleisde-
mokraattiselle rintamalle, joka toimi 
kommunistien ohjauksessa. 

Miltä tulevaisuutesi näyttää?

- Otin juuri vastaan palkansaajajär-
jestöjen edustuston johtotehtävän 
Brysselissä. Kun näin vanhalle mie-
helle vielä tulee soitto, haluaisitko 
ryhtyä tällaiseen hommaan, niin ei-
hän sitä voi kuin suostua. 

Olen ollut Järvenpään politiikassa 
mukana jo 30 vuotta, joten nyt on-
kin mukava saada uusia haasteita. 
Kaiken kaikkiaan tulevaisuus näyt-
tää varsin mielenkiintoiselta; on jän-
nittävää muuttaa toiseen maahan, 
vaikka siitä on myös pienoisia vas-
toinkäymisiä paperisotien muodossa 
syntynytkin. 

Entä Järvenpään tulevaisuus? 
Miten pärjäämme ilman sinua?

- Järvenpään tulevaisuus näyttää 
hyvin valoisalta. Hyvä sijainti, hallit-
tava koko, kasvavat taloudelliset voi-
mavarat ja toimiva elinkeinoraken-
ne takaavat edelleen hyvät mahdol-
lisuudet tulevaisuudessa. Ennen siir-
tymistäni sivuun varmistin, ettei vesi 
jää Järvenpäässä jatkossakaan sei-
somaan: viimeisinä terveisinä pistin 
kunnan rajasiirtokysymyksen vireil-
le. Mitä kuntien yhdentymisiin tulee, 
ei kuntaliitos ole koskaan päämäärä, 
vaan keino. Aika näyttää, mitä siinä 
suhteessa tapahtuu.

Ari Åbergin haastattelu 19.2.2007

Tea Rantanen ja Ulla Huhtala

A l u m n i t

hiihtoladuilta 
Brysseliin

Järvenpään
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VIIMEISIN mieleenpainuva tai-
dekokemus?

Mieleenpainuvaa oli käydä noin kuu-
kausi sitten ystäväni Tatu Tuomisen 
näyttelyssä Uudenmaankadulla si-
jaitsevassa Huuto-galleriassa. Hä-
nen töidensä lähtökohtana toimivat 
perinteiset kymppi- tai albumikuvat, 
joita hän ottaa vuosittain satamää-
rin dokumentoiden samalla omaa 
elämäänsä ja siinä tapahtuvia muu-
toksia. Työskentelyssään hän taval-
la tai toisella rekonstruoi albumiku-
vat uudelleen ja valitsee tekniikak-
seen milloin painomenetelmän, mil-
loin suurentaen valitsemansa kuvat 
valtaviksi seinämaalauksiksi. Kysei-
sessä näyttelyssä Tatu oli toteutta-

nut teoksensa soveltaen vanhaa kii-
nalaista paperileikkaustekniikkaa ja 
saanut aikaan uskomattoman sä-
vykkäitä ja monitasoisia kuvia. Pa-
perileikkausten lisäksi hän oli toteut-
tanut galleriatilaan suuren seinä-
maalauksen, joka rakentui eri värein 
spray-maalilla toteutetuista pisteistä. 
Teoksessa 1800-luvun pointillismi 
yhdistyi herkullisella tavalla tämän 
päivän katutaiteeseen. 

VIIMEINEN taidegalleria jossa 
kävit? 

Kävin työasioiden vuoksi juuri muuta-
ma päivä sitten Galleria G:ssä, joka 
on siis Suomen Taidegraafikoidenlii-
ton galleria. Galleria sijaitsee Helsin-
gissä Erottajankadun design-kortte-
lissa. Muutaman askeleen päässä 
liiton galleriasta sijaitsevat mm. De-

Taidegraafikko Jussi Juurinen on tullut ylioppilaaksi Järven-
pään lukiosta. Juurinen opetti koulussamme taidegrafiikkaa 
kolmannessa jaksossa menneenä lukuvuotena. Koulumme 
grafiikan kurssin oppilastyöt olivat esillä Prismagalleriassa 
keväällä.

Jussi Juurinen: Omakuva

Mistä saamme uuden Åbergin 
tilallesi? Miten siis nuoret mu-
kaan politiikkaan?

- Ensinnäkin politiikka olisi saatava 
takaisin politiikkaan. Epäoleelliset 
asiat ja oikoteitä politiikkaan tulleet 
julkkisehdokkaat vievät osittain po-
litiikkaan sivuraiteille – susankuro-
set eivät ole politiikkaa. Olisikin siis 
keskityttävä keskeisiin kysymyksiin 
ja asioihin. Myös selvemmät erot eri 
puolueiden välillä tekisivät varmasti 
politiikkaa kiinnostavammaksi ja toi-
si näin nuoria lähemmäksi. 

- Kunnallispoliittiset kysymykset ovat 
jokaista lähellä, ja niitä ratkaisemal-
la voi vaikuttaa melko suorasti myös 
oman elämänsä lähiasioihin. Kun-
nallispolitiikka on politiikan portaiden 
ensiaskel; huipulle pääsee varmim-
min juuri näitä portaita pitkin. Samal-
la saa kokemusta, joka on tärkeäm-
pi apu kuin menestys seiväshypyssä 
siirryttäessä vaikkapa eduskuntaan. 
Rehellistä ja ahkeraa työtä arvoste-
taan aina. 

Haluaisitko lähettää vielä mui-
ta terveisiä Järvenpään lukio-
laisille?

- Kunnallispolitiikkaan on helppo tul-
la mukaan. Se ei ole palkkatyötä eikä 

näin vie (kenties keskeisimpiä luotta-
mustehtäviä lukuun ottamatta) niin 
paljon aikaa kuin yleisesti luullaan. 
Hyppääminen mukaan ei siis ole ra-
dikaali elämänmuutos. Puolueita on 
hyvä vertailla, ja niiden ohjelmiin kan-
nattaa paneutua. Ei tarvitse heti olla 
asiantuntija osallistuakseen päätök-
sentekoon; maalaisjärkeä tarvitaan 
aina – politiikassakin. 

Ja mitä kouluun tulee, meillä on Jär-
venpäässä vetovoimainen ja erin-
omainen lukio, joka on suoranainen 
käyntikortti kunnalle. Vieraita käy 
kuulemma ulkomailtakin saakka. Ja 
hieno huomata, että oppilaiden aktii-
visuus on edelleen pohjimmiltaan sa-
manlaista kuin omina kouluaikoinani, 
vaikka nykyisin puolueet eivät näytte-
lekään juuri minkäänlaista roolia. 

Pitäkää taso korkealla!

Mukavan juttutuokion ja laskiaispulli-
en jälkeen on aika alkaa nauttia au-
rinkoisesta lomapäivästä. Työhuolet 
ja Järvenpään asiat voi ainakin het-
keksi unohtaa, kun edessä on hiihto-
lenkki Terholan laduilla. 

Kiitos haastattelusta, Ari 
Åberg, ja onnea tuleviin haas-
teisiin!

�����������������

A l u m n i t
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VIIMEISIN levyostoksesi?

Olen ostanut levyjä viime aikoina vä-
hän turhankin paljon. Levykoriini taisi 
viimeksi ilmestyä Au Revoir Simonen 
The bird of music. Kyseessä on ame-
rikkalainen naistrio, joka soittaa ke-
peää elektropoppia. Kiinnostuin bän-
distä lukiessani eräästä lehdestä, 
kuinka elokuvaohjaaja David Lynch 
oli soittanut yhtyeen musiikkia pitä-
mässään lukutilaisuudessa. David 
Lychiin voi näköjään aina luottaa.

VIIMEISIN lukemasi kirja?

Zadie Smithin Valkoiset hampaat. Mi-
nulla on ollut viime kuukausina Za-
die Smith –kausi, jonka aikana olen 
lukenut kaikki häneltä suomenne-
tut kirjat.

VIIMEISIN innostava taiteilija, 
jonka töistä olet pitänyt? 

Vaikea nimetä vain yhtä taiteilijaa, 
sillä kiinnostukseni eri taiteilijoiden il-
maisuun on kiinni tunnelmistani ja sii-
tä, mitä milloinkin työhuoneella teen.

Viime aikoina olen katsellut paljon 

Yoshimoto Naran ja Margaret Kilgal-
lenin teoksia. Heidän ilmaisussaan 
minua viehättää erityisesti leikkisyys 
sekä tapa, miten he asettavat työnsä 
esille. Kyseisten taiteilijoiden teoksia 
on lähes mahdoton katsella yksittäisi-
nä teoksina, vaan ne ovat pikemmin-
kin pienoismaailmoja jotka kaappaa-
vat katsojan sisäänsä. 

Kestosuosikkeja, taiteilijoita joiden 
töiden ääreen palaan yhä uudestaan, 
ovat muun muassa Gerhard Richter, 
Luc Tuymans ja suomalaisista esi-
merkiksi Heli Hiltunen. 

Eräs voimakkaimmista taide-elä-
myksistäni oli nähdä Tate Modernis-
sa sarja Gerhard Richterin suuriko-
koisia maalauksia. Myös Luc Tuyma-
nsin näyttely Helsingin Taidehallissa 
muutama vuosi takaperin oli todella 
vaikuttava. 

VIIMEISIN taidenäyttely jossa 
oli sinun töitäsi näytillä?

Töitäni oli viimeksi esillä viime vuo-
den lopulla Helsingin Kaapeliteh-
taalla järjestetyssä kutsunäyttelys-
sä. Näyttelyn järjestäjänä toimi eräs 

suomalainen suuryritys, joka samal-
la juhlisti 60-vuotista taivaltaan. Näyt-
tely ja sen yhteydessä järjestetyt ta-
pahtumat olivat kokemuksina hienoja 
vaikkakin hieman perinteisistä taide-
menoista poikkeavia. 

VIIMEISIMMÄT tulevaisuuden 
tavoitteesi joita olet asettanut 
itsellesi?

Olen päättänyt saada lopputyöni val-
miiksi ja valmistua taiteen maisterik-
si ennen kuin lopputyöni ohjaaja jää 
eläkkeelle.

Loppuun vielä kiitokset/
terveiset niille, joille ne kuu-
luvat?

Kiitokset ensisijaisesti haastat-
telijalle! Kiitokset myös Järven-
pään Lukion kuvisopelle Marja 
Rostille antoisasta ja kannusta-
vasta opetuksesta!

Haastattelija Arsi Keva

Jussi Juurinen: Bang

sign Forum sekä Taidemaalariliiton 
galleria. Alueella saa siis pienellä 
vaivalla päivitettyä laajalti omaa tai-
denäkemystään. Galleria G:stä löy-
tyy myös Suomen laajin taidegrafii-
kan myyntikokoelma.

VIIMEISIN ns. oikea työpaik-
ka?

Itse asiassa teen kaiken aikaa ns. oi-
keaa työtä taiteellisen työskentelyni 
ohella. Työskentelen muun muassa 
viidettä vuotta Järvenpään Kuvatai-
dekoululla tuntiopettajana sekä Val-
mennuskeskuksella eri taidealoille 
pyrkivien preppaajana. Tämän lisäk-
si pidän vuosittain intensiivikursseja 
erinäisissä taidealojen oppilaitoksis-
sa mm. Pekka Halosen Akatemias-
sa. Tänä vuonna opetin ensimmäistä 
kertaa myös Järvenpään lukiolla pitä-
essäni koulullanne taidegrafiikan pe-
ruskurssia.

VIIMEINEN kerta jolloin päätit 
lopettaa taiteen tekemisen?

Päätökseni taiteen tekemisen lopet-
tamisesta menee tavallisesti käsi kä-
dessä näyttelyideni kanssa. Näytte-
lypaineet ja hurja työmäärä usein 
aiheuttavat totaalisen kyllästymisen 
omaan taiteeseen, ja normaalisti täl-
löin tulee julkisanottua katteettomia 
lupauksia taiteilun lopettamisesta. 

Harva näyttelyissä kävijä tietää, kuin-
ka pitkällinen prosessi näyttelyn jär-
jestäminen taiteilijalle on. Siinä vai-
heessa kun työt löytävät paikkan-
sa galleriasta, taiteilija on elänyt nii-
den kanssa vähintään vuoden päi-
vät. Usein työskentelyä vielä edeltää 
kuukausien valmistelu ja materiaali-
en kerääminen. Ei siis ihme jos te-
kijää hieman kyllästyttää. Toisaalta 
ainakin itselleni näyttelyä edeltävä 
intensiivinen työprosessi synnyttää 
valtavasti ideoita, joita joudun kiirei-
den keskellä sysäämään syrjään. Ta-
vallisesti nämä ideat sitten houkutte-
levat takaisin työhuoneelle, ja työs-
kentely jatkuu, kuin näyttelyä ei oli-
si ollutkaan.

VIIMEINEN idea taideteosta 
ajatellen jonka keksit?

Kärsin vimmatusta lentopelosta ja 
olen jo pitkään pohtinut, kuinka voi-
sin käsitellä ongelmaani taiteellisen 
työskentelyni kautta. Olen jo hankki-

nut jonkin verran materiaalia aihee-
seen liittyen. Työhuoneeni seiniä ko-
ristavat mm. kymmenet erilaiset ja 
erikokoiset kuvat matkustajakoneis-
ta. Saa nähdä, mihin tämä johtaa.

VIIMEINEN opetusmuistosi tai-
deopettajana?

Pidin eilen lukukauden viimeiset tun-
nit Järvenpään Kuvataidekoululla. 
Viimeisellä kerralla oppilaiden tehtä-
vänä oli toteuttaa seinään pohjusta-
malleni noin 2 x 3 metrin kokoiselle 
pohjalle kollektiivinen tarrataideteos. 
Luokassa oli tehtävää varten varattu-
na suuri valikoima erivärisiä kontak-
timuoveja, joista oppilaat leikkasivat 
ja yhdistelivät haluamiaan värejä ja 
muotoja. Lopputulos oli todella hieno 
peitoten mennen tullen trendilehtien 
suitsuttamat sisustustarrat. 

VIIMEINEN muistosi lukion ku-
viksen tunneilta (opiskelija-
na)?

Muistoni lukion kuviksen tunneilta liit-
tyvät enemmänkin yksittäisiin tehtä-
viin kuin tiettyihin tapahtumiin. Muis-
tan esimerkiksi, kun maalasin en-
simmäistä öljyvärityötäni tai kun to-
teutin teosjäljennöstä pastelliliiduilla 
mustalle paperille eräästä Salvador 
Dalin maalauksesta. Mieleeni ovat 
painuneet myös pimiötyöskentelyn 
taianomainen tunnelma kuvien il-
mestyessä paperille sekä ensim-
mäiset taidegrafiikan kokeiluni kuiva-
neula- ja silkkipainotekniikoilla. Kai-
ken kaikkiaan tunneilla vallitsi mie-
lestäni innostava ja samalla kiireetön 
työilmapiiri.  

Sähän olet vanha rullalautaili-
ja: onko skeittimaailma vaikut-
tanut jotenkin sun tapaan teh-
dä taidetta? 

Kyllä vain! Olin nuorempana intohi-
moinen rullailija ja edelleenkin käyn 
verestämässä muistoja aina kun 
mahdollista. Seuraan myös aktiivi-
sesti alan tapahtumia lukemalla leh-
tiä ja katselemalla elokuvia.

Rullalautailulla on varmasti ollut suu-
ri vaikutus siihen, että ylipäätänsä 
hakeuduin taidealalle. Skeittaus on 
mielestäni aina ollut hurjan visuaa-
lista. Tämä tulee esiin mm. lautojen 
pohjagrafiikoissa, skeittivideoissa, 
lehdissä, vaatetuksessa, alan tarra-

taiteessa, veistoksellisissa rampeis-
sa jne. Omien erikoispiirteidensä li-
säksi rullalautailu on aina luontevas-
ti kytkeytynyt muiden katu- ja kau-
punkikulttuurien kuten graffititaiteen 
ja erilaisten musiikillisten alakulttuu-
rien kanssa. Kaiken tämän keskellä 
kasvaneena olisi oikeastaan suora-
nainen ihme, jos se ei olisi vaikutta-
nut valintoihini ja myöhemmin tapaa-
ni tehdä taidetta. 

On tosin vaikeaa eritellä, miten rulla-
lautailu näkyy taiteessani. Ehkä se, 
etten halua olla taiteessani kovin ryp-
pyotsainen, on perua harrastuksesta. 
Myös kiinnostukseni erilaisten arkis-
ten asioiden käsittelemiseen, kuten 
vaikkapa elinympäristöni kuvaami-
seen, saattaa olla lähtöisin rullalau-
tailusta. Rullalautailijoillahan on aivan 
erityinen tapansa tarkastella ympäröi-
vää maailmaa. Katukivet, portaikot, 
talojen seinät jne. ovat skeittareiden 
näkökulmasta houkuttelevia mahdol-
lisuuksia kokeilla omia taitojaan se-
kä mielikuvituksensa rajoja. Tällainen 
arkisten asioiden tutkiminen ja niistä 
innostuminen on mielestäni myös hy-
vin tyypillistä taiteelle. 

VIIMEINEN näkemäsi inspiroi-
va skeittivideo jonka olet kat-
sonut?

Melodican Good Luck teki minuun 
suuren vaikutuksen. Olen katsellut 
kyseistä leffaa viime aikoina tiuhaan. 
Siinähän rullailee ansiokkaasti eräs 
järvenpääläinen nuorukainen nimel-
tä Arsi Keva!

VIIMEISIN ulkomaanmatka?

Vietin viime joulun Barcelonassa. 
Barcelonasta on muodostunut minul-
le vuosien mittaan toinen koti kos-
ka puolisoni on kaupungin läheisyy-
destä kotoisin. Pidän Barcelonasta 
ja sen ilmapiiristä. Taiteen näkökul-
masta kaupunki on myös todella an-
toisa. Antonio Gaudin, Picasson, Mi-
ron, Tápiesin ja Dalin kaltaisten suur-
ten mestarien lisäksi kaupungissa on 
myös todella elävä nykytaiteenkent-
tä. Barcelonan nykytaiteen museo 
MACBA ja sen lähiympäristö on ny-
kytaiteesta kiinnostuneille suositelta-
va kohde.

A l u m n i t
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mitenkään saanut mieleeni, mitä on 
ramistinen logiikka. Lopulta jätin ko-
ko kohdan tyhjäksi, sillä virheellisestä 
vastauksesta olisi seurannut pistevä-
hennyksiä. Käytyäni läpi pääsykoe-
kirjaa pari päivää pääsykokeen jäl-
keen ja ehdittyäni jo vakuuttaa itseni, 
että kirjat eivät edes sisältäneet sel-
laista käsitettä kuin ramistinen logiik-
ka, löysin lopulta kirjasta muutaman 
lauseen, jossa tämä logiikka hieman 
epämääräisesti määriteltiin.

Rajoitettu sanamäärä haas-
teena

Toinen ikävä yllätys pienten yksityis-
kohtien kyselyn lisäksi oli vastauk-
sien sanamäärän rajoittaminen. Ai-
kaisemmissa teoreettisen filosofi-
an pääsykokeissa oli ollut aina joko 
kaksi esseetä tai käsitteiden määrit-
telyjä ja essee – ilman sanamäärän 
rajoittamista. Aikaisempien kokeiden 
ja ennakkotiedoissa annetun tehtä-
vänannon perusteella olinkin harjoi-
tellut pääsykokeeseen kirjoittamalla 
kotona kuusitoista täysipitkää essee-
tä ja monta tusinaa käsitemäärittelyä 
pyrkien ennen kaikkea asioiden yh-

distelemiseen ja kokonaiskuvan hah-
mottamiseen. Koulussakaan en ollut 
koskaan joutunut vastaamaan tehtä-
vään, jossa olisi ollut rajoitettu vasta-
ustila, joten tässäkin mielessä pää-
sykoe tarjosi haastetta kerrakseen. 
Ensimmäiset puoli tuntia neljän tun-
nin koeajasta kuluikin tämänvuotisen 
pääsykokeen erilaisuuden sulatte-
luun, muiden ahkeran kirjoittamisen 
seuraamiseen ja sen arvuutteluun, 
ketkä vierustovereistani tulevat pää-
semään sisään. Veikkasin kahta vie-
ressäni istuvaa vimmatusti kirjoitta-
vaa poikaa, ja molemmat veikkauk-
seni osuivat jopa oikeaan.

Sisällöllä sisään

Kokeesta sai poistua aikaisintaan 
tunti sen alkamisen jälkeen, jolloin 
jo puolet kokeeseen osallistujista pa-
lautti paperinsa. Itse olin saanut täs-
sä vaiheessa saanut vastatuksi vasta 
yhteen ensimmäisen kohdan viides-
tä pienestä kysymyksestä. Varmasti 
osa ensimmäistä lähtijöistä oli tullut 
vain kokeilemaan, mutta suhteellisen 
moni näistä ensimmäisenä lähteneis-
tä pääsi myös sisään. Itse kuitenkin 

kulutin pääsykoesalin penkkiä täydet 
neljä tuntia. Viimeisen koetunnin is-
tuin yksinäisenä kirjoittajana keskel-
lä suurta salia vain valvojat seuranani 
väännellen ja käännellen vastauksie-
ni sanajärjestyksiä, poistaen tai lisä-
ten sanan sinne tänne ja hioen vas-
tauksiani mahdollisimman tarkoiksi 
ja sujuviksi. Eniten aikaa käytin sil-
ti vastausten sanamäärien laskemi-
seen, koska en halunnut menettää 
yhtäkään turhaa pisteen sadasosaa 
liian pitkän vastauksen takia. Pitkän 
taistelun jälkeen sain jopa esseeni 
kutistettua 249 sanaan eli alitin sal-
litun sanamäärän vain yhdellä sanal-
la. Tosin ahkeran turhien sanojen ku-
mittamisen jälkeen vastauspaperi-
ni oli täyttynyt harmaista laikuista ja 
muista epämääräisistä jäljistä, joten 
lopputulos ei ollut kovinkaan silmiä 
hivelevä. Kuten jo aikaisemmin kui-
tenkin totesin, filosofiassa sisältö pai-
naa onneksi ulkoisia seikkoja enem-
män, ja viiden viikon päästä postilaa-
tikosta löytyikin yllättävän paksu kir-
jekuori. Veturini oli kuljettanut minut 
perille.

A l u m n i t

H elsingin yliopiston pääraken-
nuksen uuden puolen käy-
tävä alkoi vähitellen täyttyä 

pääsykoekirjojensa viimeisiä sivuja 
vilkuilevista ihmisistä. Mussutin hä-
dissäni viimeistä eväsbanaaniani ja 
tunsin paniikkini yhä kasvavan, kun 
huomasin ympärilleni kerääntyvien 
ihmisten näyttävän paitsi paremmin 
valmistautuneilta myös paljon filosofi-
semmilta kuin minä. Onneksi filosofia 
on kuitenkin ala, jossa ulkoisen ole-
muksensa voi vaikka Descartesin ta-
paan olettaa pelkäksi unen tuotteek-
si. Ratkaisevaa on lopulta se, miten 
ajattelee ja miten väitteensä perus-
telee.

Metafyysisiä mietiskelyjä

Helsingin yliopiston teoreettisen filo-
sofian pääsykokeisiin vievän veturin 
olin vetäissyt käyntiin huhtikuun al-
kupäivinä, ja mitä lähemmäksi ke-
säkuun 13. päivä tuli, sitä enemmän 
työnsin hiiliä pesään. Aloitin todelli-
sen hiillostuksen vasta huhtikuun toi-
sella viikolla sen takia, että olin luke-
nut toisen pääsykoekirjan, Filosofian 
historian kehityslinjoja, jo aikaisem-
min samana vuonna avoimen yli-
opiston tenttiin. Myöskään Descarte-
sin merkkiteos Metafyysisiä mietiske-
lyjä ei tuntunut ylitsepääsemättömäl-
tä, sillä avoimen yliopiston luennoitsi-
jat jaksoivat käsitellä Descartesin oi-
valluksia melkeinpä rasitteeksi asti. 

Yli 500 tunnin luku-urakka

Vaikka alkuasetelmat pääsykokei-
siin näyttivät tässä suhteessa hyvil-
tä, päässäni pyörivät silti postiluu-
kusta tiuhaan pudonneiden valmen-
nuskurssiesitteiden kertomukset ah-
kerista pääsykoepreppaajista, jotka 

paahtavat neljä kuukautta kahdek-
san tuntia päivässä pelkästään yh-
den pääsykoekirjan kimpussa. Olen 
kuitenkin huomannut, että itselleni 
paras opiskelumenetelmä on se, että 
luen aktiivisesti kuusi seitsemän tun-
tia päivässä ja loput seitsemän käy-
tännössä makaan sohvalla ajattele-
massa, että pitäisi varmaan olla luke-
massa. Vasta muutamaa viikkoa en-
nen h-hetkeä vietin pääsykoemateri-
aalin parissa yli yhdeksän tuntia päi-
vässä. Parina viimeisenä viikkona en 
edes juurikaan poistunut kotoa ja so-
siaaliset suhteeni rajoittuivatkin per-
heelle aamiaispöydässä mutistuihin 
hyviin huomeniin.  Pääsykoeaamuna 
Helsinkiin matkatessani oloni oli sel-
lainen kuin sen kokeeseen mentäes-
sä on: vaikka olin lukenut uskomatto-
man paljon (yli 500 tuntia) tuntui, et-
tä olisin voinut harjoitella muutaman 
kohdan vielä paremmin. Sisimmäs-
säni tiesin kuitenkin lukeneeni juuri 
tarpeeksi ja pystyin sivuuttamaan vii-
me hetken epävarmuuden tarpeetto-
mana täydellisyyden tavoitteluna .

Sisäinen naurukohtaus

Pääsykoesalissa törmäsin ikävään 
tuttavuuteeni, jonka kanssa olin pai-
ninut jo avoimen yliopiston tenteis-
sä: kirkon penkkirivistöjä muistutta-
vaan luentopulpettiin. Kun vihdoin 
pitkän tasapainottelun jälkeen olin 
saanut kynä-, kumi- ja viivoitinlajitel-
mani pysymään vinolla kirjoitusalus-
talla, johon ei edes mahtunut A4-ko-
koinen paperi pystypäin, kokeen val-
voja alkoi kuuluttaa koeohjeita. Hän 
painotti jokaista sanaansa tahallisen 
liioittelevasti varmastikin tarkoitukse-
naan tehdä jo valmiiksi yksinkertai-
sista pääsykoeohjeista täysin selkei-

tä myös niille osallistujille, joiden ym-
märryskyky saattoi jännityksen vuok-
si olla tilapäisesti alentunut. Valvojan 
liiallinen artikuloiminen ja ilmeily sai-
vat kuitenkin omalla kohdallani ai-
kaan niin voimakkaan sisäisen nau-
rukohtauksen, että keskittymiskykyni 
koki tilapäisen pimeän hetken ja mi-
nulta jäi kuulematta, mitkä henkilötie-
dot koepaperiin tulisi täyttää. Lopulta 
merkitsin papereihin vain nimeni ja 
henkilötunnukseni ja en voinut muu-
ta kuin toivoa niiden riittävän.

Mutta mitä on ramistinen lo-
giikka?

Koepaperin kääntäminen oikein-
päin sai minussa aikaan lisää sisäis-
tä naurua, joka tällä kertaa oli enem-
mänkin epäuskon ja yleisen panii-
kin säestämää. Koekysymykset oli-
vat täysin erilaisia kuin ne, joihin 
olin harjoitellut kotona vastaamaan, 
ja kokeen tehtävänanto oli lähestul-
koon päinvastainen kuin, mitä ennak-
kotiedoissa oli ilmoitettu. Ennakkotie-
doissa oli painotettu koekirjojen olen-
naisten kohtien ymmärtämistä, mutta 
pääsykokeen tehtävänannossa vaa-
dittiinkin pääsykoekirjojen mahdol-
lisimman tarkkaa ja yksityiskohtais-
ta osaamista. Kokeen ensimmäinen 
kohta koostui viidestä pienestä ky-
symyksestä, joista kahdessa kysyt-
tiin pääsykoekirjassa vain ohimen-
nen mainittuja asioita. Osasin kyllä 
tärkeimmät kohdat pääsykoekirjasta 
ulkoa, mutta pinnistelyistä huolimatta 

 

” Eihän tämän tällainen pitänyt olla!”
Päivi Seppälä
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S uunnilleen vuosi sitten laskes-
kelin kalenterista päiviä kesä-
loman alkuun ja kärvistelin 

aamuisin kouluun suhteellisen har-
maassa säässä. Olin loman tarpees-
sa, kuten varmaan suurin osa lukio-
laisista huhtikuussa. Oli jännää viet-
tää viimeisiä päiviä koulussa, kun tie-
si, että tänne ei sitten tullakaan vuo-
teen. Elämään oli tiedossa muutos. 
Muutos nimeltään Yhdysvallat. 

Elokuun alussa matkustin koto-Suo-
mesta Yhdysvaltojen Illinoisiin, missä 
tyypillinen keskilännen kylä Morrison 
otti minut avosylin vastaan. 

Totuttelua koulukulttuuriin

Otti tietysti aikansa tottua täkäläi-
seen koulusysteemiin. Rutiininomai-
nen koulurytmi oli aika helppo saa-
vuttaa, kun jokaisen päivän lukujär-
jestys on sama, mutta koulun yleiset 
säännöt ja nokkimisjärjestykset kes-
tivätkin sitten vähän kauemmin. Käy-
tävillä ei kuljeskella kellon soimisen 
jälkeen ilman passia ja koulun alu-
eelta ei poistuta päivän aikana ilman 
virallisia lupalipukkeita ja ties mitä. 
Opettajat ovat lähes jumalia: teititte-
ly ja täydellinen auktoriteetin kunnioi-
tus on välttämätöntä. Kuvitelkaa itse 
herroittelevanne lempiopettajaanne: 
tuntuu naurettavalta, kun on oppinut 
toisin. Välillä pienetkin epäonnistumi-
set aiheuttavat suomalaisen temppe-
ramentille tyypillisiä sanatulvia, jotka 
eivät aina ole kovin kaunista kuun-
neltavaa. Opettajat täällä ovat kiitet-
tävästi armahtaneet joskus poikkeu-
kellista käyttäytymistäni. Ja hyvä niin, 
muuten olisin aika syvässä suossa. 
Kesti aikansa hyväksyä, että täällä 
oppilaalle annetaan vastuuta suun-

nilleen saman verran kun Suomes-
sa kolmivuotiaalle. Myös opetettavat 
asiat ovat välillä vähän turhauttavia, 
kun tajuaa että kas, tämänkin opin jo 
kuudennella luokalla. Tekee ihan hy-
vää katsoa peiliin ja todeta että kaik-
ki, mistä edellisenä vuonna ruiku-
tin, tuntuu nyt poikkeuksetta etuoi-
keuksilta.

Elämän oppitunti

Vaikka täkäläinen koulusysteemi on-
nistuu vain satunnaisesti opettamaan 
minulle uutta asiaa opiskeltavista ai-
neista, on kuitenkin monia asioita, joi-
ta voin oppia vain täältä ja joista oli-
sin jäänyt auttamatta paitsi Suomes-
sa. Koko vuodessa on kyse kyllä op-
pimisesta, mutta ei välttämättä oppi-
tuntien tien kautta. Tämä vuosi on 
enemmänkin sellainen ”elämän op-
pitunti”: Oppii vaikenemaan oikeilla 
hetkillä, mutta myös pitämään puo-
lensa, kun sille on tarvetta. Oppii 
nauramaan elämälle ja itselleen, ta-
vallaan nöyrtymään sen edessä, et-
tei meistä kukaan ole täydellinen. Eh-
kä tärkeimpänä sitä oppii näkemään, 
ettei mikään ole mustavalkoista, ja 
kaikki mitä meille on joskus opetettu, 
ei välttämättä päde muiden ihmisten 
päässä. On uskomaton rikkaus näh-
dä niin monia erilaisia paikkoja ja elä-
mäntarinoita, että koulun teoreettiset 
opetukset tuskin koskaan yltävät sil-
le tasolle. 

Ei tämä tietysti mikään loma ole ol-
lut. On ollut hyviä ja huonoja päiviä, 
niin kuin elämässä kuuluukin. Mut-
ta en minä tätä mihinkään lomaan 
vaihtaisi. 

Kaisa Huhta
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 Kuva matematiikan tunnilta. 

Kuvassa seuruettamme ja kiinalaisia 
isäntiä. Rehtori Mr Wang Zheng toi-
nen oikealta ja apulaisrehtori Mr Do-
nald J. Holder ensimmäinen oikealta.

A llekirjoittaneella oli tilaisuus 
osallistua Keravan Yrittäjät 
ry:n Kiinan-matkalle 31.3 – 

6.4.2007. Matka suuntautui Shen-
zeniin ja Guangzouhun (Kantoniin). 
Ajatus matkalle lähdöstä syntyi, kun 
kerroin rehtori Atso Taipaleelle kera-
valaisten yrittäjien suunnittelemas-
ta matkasta Kiinaan. Rehtori muisti, 
että Shezenissä sijaitseva Shenzen 
Middle School on tehnyt yhteistyötä 
Ressun lukion kanssa ja sama kou-
lu olisi kiinnostunut tekemään yhteis-
työtä myös Järvenpään lukion kans-
sa. Rehtori innostui matkasta ja esitti, 
että minulla olisi oiva tilaisuus käydä 
tutustumassa kyseiseen oppilaitok-
seen. Muutamien yrityskertojen jäl-
keen saimme vihdoin yhteyden op-
pilaitoksen apulaisrehtori Mr Donald 
J. Holderiin ja sovin vierailun koululle 
maanantaiksi 2.4.2007.  

Oppilaitosvierailulle osallistui seu-
rueestamme minun lisäkseni kolme 
muuta henkilöä. Aluksi kiersimme 
koulua ja meillä oli tilaisuus myös 
seurata oppitunteja. Oppilaat olivat il-
meisen tottuneita vierailijoihin, koska 
luokassa olevista vierailijoista huoli-
matta he tekivät tehtäviään keskitty-
neesti. Kierrellessämme koululla kiin-
nitin huomiota luokkien erinomaiseen 
tietotekniseen tasoon. Luokat oli va-
rustettu tietokoneilla ja videotykeillä, 
joita hyödynnettiin aktiivisesti opetuk-
sessa. Kierroksella tuli myös vaikutel-
ma oppilaitoksen miellyttävästä ja vä-
littömästä ilmapiiristä. 

Suku ohjaa jatko-opintoihin

Koulukierroksen jälkeen keskuste-
limme kulttuurista ja koulunkäynnis-
tä Kiinassa ja Suomessa. 

Kiinassa on 1,3 miljardia ihmistä, ja 
vaikka talouskasvu on vahvaa, ei so-
siaalista ja taloudellista hyvinvointia 
riitä kaikille. Tämä on johtanut ko-
vaan kilpailuun menestymisestä, mi-
kä näkyy koulussa pitkinä koulupäivi-

nä ja pyrkimyksenä päästä mahdol-
lisimman hyvin yliopistoihin. Hyväs-
sä yliopistossa suoritettu tutkinto voi 
mahdollistaa jopa kymmenkertaisen 
palkan keskimääräiseen työntekijän 
palkkaan verrattuna. Maassa toteu-
tettu ns. yhden lapsen politiikka on 
johtanut siihen, että vanhemmat ja 
suku tekevät kaikkensa, jotta ainut 
lapsi pärjäisi mahdollisimman hyvin 
koulussa. Tämän vuoksi vanhemmat 
ovat kiinnostuneita, miten lapsi pär-
jää koulussa, ja osallistuvat aktiivi-
sesti koulun toimintaan. Koska olen 
opinto-ohjaaja, keskustelimme myös 
opiskelijoiden ohjauksesta. Oppilai-
toksessa on myös ns. ohjauskeskus, 
mikä on poikkeuksellista Kiinassa.  
Sen rooli on erilainen kuin Suomessa 
mm. jatko-opintojen ohjauksen suh-
teen. Kun Suomessa opinto-ohjauk-
sessa keskustellaan. mikä opiskelijaa 
itseään kiinnostaa, ei Kiinassa tällais-
ta keskustelua käydä. Kiinassa perhe 
ja suku keskeisesti vaikuttavat, mihin 
jatko-opintoihin nuori lähtee. Kiinalai-
sia ihmetytti myös Suomen koulun-
käynnin maksuttomuus. 

5000 oppilaan opinahjo

Shenzen Middle School on Järven-
päänkin lukion näkökulmasta iso: op-
pilaitoksessa on viisi tuhatta opiskeli-
jaa, ja se toimii kolmella campus-alu-
eella. Oppilaitosta voidaan pitää kor-
keatasoisena, mikä näkyy mm. sii-
nä, että opiskelijat ovat menestyneet 
niin matematiikan, fysiikan ja kemian 
olympialaisissa kuin kansainvälisissä 
kuorokilpailuissa. Lisäksi kaikki opis-
kelijat jatkavat opintojaan yliopistos-
sa. Vierailun päätteeksi kiinalaiset il-
maisivat olevansa kiinnostuneita yh-
teistyöstä koulumme kanssa ja esitti-
vät vierailukutsun ensi marraskuuk-
si koululleen. Tulevaisuudessa ta-
voitteena on, että niin opettajat kuin 
opiskelijat pääsisivät vierailemaan 
toistensa kouluissa niin Shenzenis-
sä kuin Järvenpäässä.

Shenzenissä tapasimme suomalai-
sia, jotka työskentevät Shenzenissä 
ja Hongkongissa ja joiden kokemuk-
sia saimme kuulla. Kantoniin sovittu 
yritysvierailu peruuntui, koska suo-
malainen, jonka kanssa esittely oli 
sovittu, ei ollutkaan paikalla ja esit-
tely ei voitu siirtää kiinalaisen pidet-
täväksi. Tapasimme Kantonissa kui-
tenkin Tero Kososen, joka on toimi-
nut Nokian palveluksessa Kiinassa, 
ja nyt hänellä oli oma yritys Kiinassa. 
Samoin tapasimme Finpron edusta-
jan Mikael Leinosen. He kertoivat 
Kiinan yhteiskunnallisesta tilantees-
ta, asemasta maailmantaloudessa, 
yrityksen siirtämismahdollisuuksis-
ta Kiinaan ja työskentelystä Kiinas-
sa. Esityksessään he toivat vahvasti 
esiin, että länsimaissa toimivien yri-
tysten on vaikea kilpailla samojen 
tuotteiden hintatasossa kiinalaisten 
yritysten kanssa, koska tuotantokus-
tannukset ovat niin paljon alhaisem-
mat Kiinassa. Tämä on väistämättä 
johtanut globaalien yritysten tuotan-
non siirtymistä Kiinaan. 

Silmät avannut vierailu

Vaikka matka oli lyhyt, se avasi sil-
mät, miksi suomalaisiakin yrityksiä 
on siirtynyt Kiinaan ja kuinka kou-
lutus nähdään keskeisenä välinee-
nä menestymisessä. Uskon, että yh-
teistyö oppilaitoksen kanssa tarjoaisi 
mielenkiintoisia ja opettavaisia koke-
muksia niin rehtorille, opettajille kuin 
opiskelijoille. Kiinalla on keskeinen 
merkitys globaalissa taloudessa, ja 
nuoret kohtaavat tämän maailman 
entistä enemmän tulevaisuudessa. 
Matkalla oli mukana eri alojen kera-
valaisia yrittäjiä, ja näin opinto-ohjaa-
jana oli mielenkiintoista kuulla koke-
muksia myös yrittäjänä toimimisesta 
Suomessa. 

Marja-Liisa Lehtiniemi
Opinto-ohjaaja
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J ärvenpään lukio valittiin toistamiseen 40 ehdokkaan jou-
kosta tiedeopiskeluprojektiin CERNiin. Tänä vuonna vii-

kolla 48 Järvenpään lukio osallistuu yhdessä Helsingin Suo-
malaisen Yhteiskoulun  sekä Rovaniemen lukion kanssa tie-
deopiskeluprojektiin. Järvenpään lukio oli jo viime vuonna 
marras joulukuun vaihteessa Cernin tiedeopetusprojektissa 
yhteistyökumppaninaan Helsingin Suomalainen Yhteiskou-
lu SYK. Järvenpäästä oli mukana yhteensä 11 opiskelijaa ja 
1 opettaja ja SYKistä 10 opiskelijaa ja kaksi opettajaa. 

Sana CERN,  Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire tarkoittaa 
yhteiseurooppalaista hiukkasfysiikan tutkimuskeskusta. Cern on maailman 
suurin hiukkaskiihdytin, joka sijaitsee Geneven lähellä Sveitsin ja Rans-
kan rajalla. Cernin jäseninä on 20 Euroopan valtiota Suomi mukaan luki-
en. CERNin hiukkaskiihdyttimessä tuotettavia suurenergisiä hiukkassuih-
kuja käytetään aineen perimmäisen rakenteen ja maailmankaikkeuden syn-
typrosessin (alkuräjähdys) tutkimiseen. Kuumin etsinnän kohde on Higgsin 
hiukkanen jonka löytäjän ennustetaan varmuudella saavan Nobelin palkin-
non. Kouluttajina toimivat alan huiput mm. Markus Nordberg, joka oli pro-
fessori Risto Oravan kanssa viemässä Suomea CERNin jäseneksi. Nord-
berg toimii Euroopan CERNissä, ATLAS-projektin rahoitusjohtajana. Nor-
berg kuvasi mittalaitteiden rekisteröintitarkkuuden suuruusluokkaa. Tutkit-
tava ilmiö vastaa hiekanjyvän pudotusta Mt.Blancin päälle jonka tärähdys 
mitataan. CERNissä havaitaan mm. Geneve- Pariisi pikajunan lähtö. Ylei-
sesti vitsaillaan, että tarkemman tiedon siitä, onko juna jo lähtenyt, saakin 
soittamalla CERNiin kuin Geneven rautatieasemalle. Tätä palvelua cerni-
läiset eivat kuitenkaan yleisesti mainosta. CERNissä syntyi jokaisen tunte-
ma world wide web eli www. laitoksen tiedonsiirron tarpeisiin. Mittaustulos-
ten tallentaminen edellyttää valtavaa tiedon tallennuskapasiteettia Higgsin 
hiukkasta etsittäessä: yksi tapahtuma seulotaan  10 000 000 000 000 ha-
vainnosta. Mittausdataa syntyy vuodessa määrä, joka vastaa 20 miljoonaa 
cd-levyä. Jokaisesa sekunnissa tuotettu 1Gt tietomäärä tallennetaan maa-
ilmanlaajuiseen Grid tietojärjestelmään ympäri maailmaa, jotta törmäysko-
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Cernin puutarhurit. 
Ympäristöä hoide-
taan myös perintei-
sin menetelmin. 

L ähdimme matkaan eräänä 
tuulisena sunnuntaiaamu-
na Järvenpään rautatiease-

malta. Mukaan oli lähdössä oppilai-
ta Järvenpäästä, Keravalta, Tuusu-
lasta ja Lahdesta. Kyseessä oli siis 
Kuuma-kunta-yhteistyö, jota vahvis-
tettiin Salpausselän lukion muutamal-
la opiskelijalla sekä yhdellä opettajal-
la. Matkamme määränpäänä oli Pie-
tari, jossa tarkoituksemme oli osallis-
tua seminaariin ja pitää esitelmät, jot-
ka olimme valmistaneet. 

Sanakirja tulkkina

Matka taittui junassa joutuisasti uu-
siin tuttavuuksiin tutustuessa ja joita-
kin koulutehtäviä tehdessä. Raja yli-
tettiin ja perillekin saavuttiin. Määrän-
päässämme Pietarissa meidät jaettiin 
perheisiin, joissa majoittuisimme mat-
kamme ajan. Näin matka kohti tunte-
matonta saattoi todella alkaa.

Perillä isäntäperheessä ainakin alle-
kirjoittanutta kohtasin isomman luo-
kan yllätys. Kukaan isäntäperheen jä-
senistä ei puhunut muuta kuin venä-
jää. Itse taas en puhu venäjää muu-
tamaa sotaelokuvista opittua fraasia 
enempää, joten luovuus ja perhees-
tä löytynyt neuvostosanakirja olisivat 
tarpeen seuraavien päivien aikana.

Pietarilaisessa sirkuksessa

Ensimmäinen ilta perheissä sujui tu-
tustuessa ja käytäntöjä selvitellessä. 
Itse sain selville, että perheeni isä on 

poliisi, kun perheen äiti osoitti lasten 
kuvitetun sanakirjan kuvaa poliisista 
ja samalla viittoi miestään kohden. 
Ensimmäiseen iltaan kuului myös 
käynti pietarilaisessa sirkuksessa. 
Pellet ja leijonat tekivät suuren vai-
kutuksen kyllä niin takanani istunei-
siin pikkupoikiin kuin eräisiin suo-
malaisiin opettajiinkin – ainakin nau-
rusta päätellen. Loppuillan vietimme 
paikallisten nuorten kanssa kaunista 
Pietaria katsellen. Ehdimme myös 
juhlistaa 15-vuotista yhteistyötä kou-
lujen välillä. 

Matkamme toinen päivä oli varattu 
paikalliseen yhteistyökouluun tutus-
tumiseen. Pääsimme seuraamaan 
oppitunteja, jotka ainakin omalla koh-
dallani käsittelivät fysiikkaa, biologiaa 
ja venäläistä kirjallisuutta. Oli huvitta-
vaa huomata, kuinka paljon venäjää 
ymmärtää ihminen, joka ei ole kos-
kaan opiskellutkaan venäjää.

Suomalaismenestystä

Kolmas päivä oli matkamme koho-
kohta. Vuorossa oli konferenssi ai-
heesta Youth and Society  - nuoret 
ja yhteiskunta. Tilaisuuden avaus oli 
juhlava kansallislauluineen ja puhei-
neen. Esitelmät pidimme luokassa, 
jossa ankara raati arvioi jokaista lii-
kettämme ja tekoamme. Venäläisten 
tyyli esittää ja pitää esitelmiä osoit-
tautui erikoiseksi, vaikka meitä oli 
ennakkoon varoitettu aiheesta. Suu-
ri osa esitelmistä ei sivunnut aihetta 
juuri mitenkään, ja vaikka konferens-

sin virallinen kieli olikin englanti, niin 
esitelmien ymmärtäminen tuotti vai-
keuksia yhdelle jos toiselle. Esitelmät 
tietenkin arvosteltiin ja parhaat palkit-
tiin hienoilla diplomeilla ja muilla pal-
kinnoilla. Suomalaiset menestyivät 
kilpailussa loistavasti ja keräsivät si-
joituksista suoran ensimmäisestä ai-
na neljänteen sijaan; tosin jokaista si-
jaa jaettiin useampi kuin yksi.

Neljäs päivä sujui ostoksia tehdessä 
ja isäntäperheitä hyvästellessä. Mat-
ka kohti kotia alkoi, ja junassa oli taas 
aika palata kiinni todellisuuteen ja lu-
kea Seitsemää veljestä äidinkielen 
kurssia varten. Lukemisesta ei tosin 
tullut mitään, sillä pitihän vaihtaa ko-
kemuksia ja muistella matkan tapah-
tumia. Enemmän tai vähemmän vil-
kas ja kovaääninen keskustelumme 
herätti vähintäänkin hilpeyttä kans-
samatkustajissa, ja syytä olikin, sil-
lä olihan takana unohtumaton ja uu-
sia kokemuksia täynnä ollut matka 
Venäjälle.  
 Teksti: Juho Packalén
Kuva: Antti Mäenpää
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keissa tuotettu suunnaton tietomäärä saadaan talteen. Kokeiden on mää-
rä alkaa kuluvan vuoden 2007 aikana.

Tiedeopetuksen koulutusohjelmaan kuului mm. 

 ATLAS-projektin rahoitusjohtajan Markus Nordbergin yleisesitelmä  
 Cernissä tehtävästä tutkimuksesta.  

 hiukkaskiihdyttimet sekä hiukkasfysiikan tulevaisuuden haasteet
 Vierailu CMS koeasemalla Ranskan puolella 
 Aineen rakenteen standardimalli (= teoria, joka yhdistää yhteen teo 

 riaan kaikki tunnetut alkeishiukkaset ja vuorovaikutukset gravitaatio 
 ta lukuun ottamatta.) 

 Tutustuminen ATLAS koeasemaan. 
 Tutustuminen CERNin Microcosmos näyttelyyn. 
 Miten antimateriaa tuotetaan ja tutustuminen ATHENA koelaborato 

 rioon, jossa tuotetaan ja tutkitaan kokeellisesti antiainetta.
 Grid projektiin sekä CERNin tietokonekeskukseen tutustuminen
 YKn toimintaan perehtyminen

Koulu alkaa…

Syyslukukauden 2006-2007 ensimmäisenä koulupäivänä 10.8. kokoontui 
Järvenpään lukion Cern ryhmä vaihtamaan kuulumisia. Näytin heille Cernis-
sä kesäkuun alussa ottamiani kuvia ja kerroin mikä heitä Cernissä odottaa. 
Järvenpään ja SYKin ”cernistit” olivat kesän aikana tavanneet ja hioneet 
aiheitaan. Järvenpääläiset suorittivat vastavierailun SYKkiin 31.8. Suun-
nittelimme leirikoulun käytännön järjestelyjä ja havaitsimme, että opiskeli-
jat olivat  ”vanhoja tuttuja”. Ryhmät olivat hitsautuneet yhteen todella hyvin. 
12.9. järvenpääläiset vierailivat Helsingin yliopiston fysikaalisten tieteiden 
kiihdytinlaboratoriossa. Syyskuun 15. päivänä osallistuimme Jyväskyläs-
sä järjestettyyn Cern seminaariin, joissa tapasimme muita leirikouluun val-
mistautuvia opettajia ja opiskelijoita ja kuulimme Cernin toimintaan pereh-
dyttäviä luentoja. Symposiumissa kuultiin myös aiempien leirikoululaisten 
kokemuksia sekä tutustuttiin Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksen kiih-
dytinlaboratorioon. 

Syksyn 2006 fysiikan ylioppilaskokeeseen osallistuneet leirikoululaiset oli-
vat innoissaan toisesta jokeritehtävästä joka käsitteli juuri Cernin hiukkas-
kiihdytintä.

Kurssikokeesta suoraan lentokentälle

Järvenpään cernistien leirikouluun lähtö tapahtui 28.11.2006. koeviikolla 
heti kokeen jälkeen. Kapsäkit olivat mukana jo koululla ja kokeen päätyt-
tyä lähdettiin suoraan lentokentälle pikkubussilla. Majoituimme Geneven 
keskustan nuorisohostellissa. Kävelymatkan päässä hostellista hyppäsim-
me seuraavana aamuna bussiin n:o 9  suuntana CERN. Mikäli majoittuu 
Geneven keskustan nuorisohostellissa, kannattaa hankkia bussilippu/liput 
jo edellisenä iltana. Päädyimme järjestelyyn, että ostimme koko ryhmälle 
edestakaisen ryhmälipun kahtena päivänä ja kolmantena päivänä menoli-
pun jolloin matkan hinnaksi tuli 2,75  3 frangin sijaan. Jos viettää koko vii-
kon Genevessä kannattaa miettiä 30 frangin viikkolipun hankkimista, mut-
ta silloin tulee olla passikuva mukana lippua hankittaessa.

Ensimmäisenä päivänä 

Cernissä, Riitta Rinta-Filppula oli meitä vastassa ja hän esitteli leirikoulun 
tavoitteita. Markus Nordberg piti ensimmäisen luennon tempaisten opis-
kelijat mukaansa esityksellään. Luentoon varattu aika ei riittänyt joten Mar-
kus joutui jatkamaan ja vastaamaan opiskelijoiden kysymyksiin luentosalin 
aulassa. Opiskelijoiden mielestä juuri luennon jälkeinen keskustelu asian-

CMS koeaseman koko-
aminen. Vierellä seisoo 
professori Martti Pimiä 
eräs mittausjäejestely-
den idean alullepanija. 

CMS koeaseman kokoaminen. 
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Takaisin kotiin

Paluumatkalla lentokoneessa ryhmä kasaantui katselemaan 
”läppärin” ääreen valokuvia. Ryhmän keskustelun aihepiiri he-
rätti vieressäni istuvan henkilön huomion ja hän kysyi ”Mitä 
opiskelijoita te olette?” Kerroin lukiolaisten Cernin-leirikou-
lusta. Vieressäni istunut kansainvälisen suuryrityksen henki-
löstökouluttaja ihmetteli ryhmän aktiivisuutta. Ryhmä oli va-
paalla ja jatkoi silti innokasta keskustelua. Totesin hänelle, 
että tässä on eräänlainen käytännön esimerkki fysiikan oppi-
misesta  ja Newtonin laesta:. 

 Innostumisen aiheuttaa aina jokin vuorovaikutus. 

 Kun innostut, niin mikään ei voi innostusta pysäyt  
 tää.

 Innostumisen mielihyvä aiheuttaa aina vastareaktion  
 henkilöissä jotka eivät ole mukana vuorovaikutukses 
 sa: ”Ei fyssa voi noin kivaa olla.” 

Lukijalle: Mikä Newtonin laki kussakin tilanteessa 
kuvaa ilmiötä?

Vieressäni istunut henkilö totesi, että omana kouluaikanaan 
fysiikan opetus oli pelkkää kaavojen kopiointia taululta ja käy-
tetty menetelmä oli perinteinen ”leuka ja liitu”-menetelmä. 
Kaavat opeteltiin ulkoa koetta varten ja niillä laskettiin, mut-
ta ei tiedetty mitä laskettiin.

Yhteinen kokoontuminen

SYKin fysiikan opettaja Ursula Ahvenisto kutsui ryhmän 14.1. 
kotiinsa yhteiseen muisteloon, jonka jälkeen osa meni kuun-
telemaan Helsingin Yliopiston tieteen päiville kenenkäs muun 
kuin Syksy Räsäsen luentoa ”Maailmankaikkeuden tuolla puo-
len – Opastettu kiertokäynti ylimääräisiin ulottuvuuksiin.”

tuntijan kanssa on sitä parasta mitä lähdettiin kokemaan. Nordberg totesi-
kin, että jos oppilas kysyy mitä massa on, tulee hänelle antaa kymppi, kos-
ka ihmettelemme täällä samaa kysymystä!

Iltapäivällä professori Jorma Tuominiemi luennoi hiukkaskiihdyttimen toi-
minnasta ja kiihdyttimellä tehtävästä tutkimuksesta ja tulevaisuuden haas-
teista. Mainitessaan, että minut voi keskeyttää ja kysellä, kun tulee tarve, 
hän ei arvannut mitä tuleman pitää. Tämän jälkeen alkoi vuoropuhelu opis-
kelijoiden ja luennoitsijan välillä joka jatkui ja jatkui, vaikka luentoaika oli 
päättynyt ja bussi odotti koeasemalle menijöitä. Opiskelijat ympäröivät Tuo-
miniemen kuten opetuslapset konsanaan ja keskustelu jatkui. Riitta sanoi, 
että ei ole nähnyt Jormaa näin innostuneena aiemmin. Riitta katsoi huoles-
tuneena kelloaan: ”Myöhästymme koeasemalta.” Luennoitsija ja opiskeli-
jat vain jatkoivat keskusteluaan Tuominiemen kanssa.  Ehdimme kuitenkin 
ajoissa Ranskan puolella sijaitsevalle CMS-koeasemalle. Tekniikan tohtori 
Jaakko Härkönen esitteli opiskelijoille koeaseman valtavia laiteita. Ihastus-
ta opiskelijoiden keskuudessa herätti myös Jaakko Härkösen oma  ”hiuk-
kaskiihdytin”, urheilubemari,  jonka kyytiin muutama opiskelija pääsi, kun 
tilattu bussi olikin liian pieni.

Toisena päivänä

Syksy Räsänen luennoi aineen rakenteen standardimallista ja kosmologi-
asta. Opiskelijat tunnistivat Syksyn jo Cernin bussissa ja menivät keskuste-
lemaan hänen kanssaan. Syksyn luento loi läpileikkauksen maailmankaik-
keuden ja aineen pienimpien osien yhteydestä. Varsinkin tytöt olivat halti-
oituneita Syksyn luennosta (”Syksy oli niin iihana...”)

Tutustuimme ATLAS koeasemaan maan uumenissa Miikka Kotamäen ja 
Maarit Whiten opastuksella. Maan uumenissa toteutettavan rakennushank-
keen massiivisuus mykisti.

Vierailun jälkeen opiskelijat tutustuivat Microcosmos näyttelyyn joka kertoi 
Cernin toiminnasta. 

Kolmantena päivänä

tutustuimme Jukka Klemin johdolla Grid projektiin sekä CERNin tietoko-
nekeskukseen. Mittaustulosten tallentaminen edellyttää valtavaa tiedon tal-
lennuskapasiteettia Higgsin hiukkasta etsittäessä. 

Michael Doser johdatteli opiskelijat antimaterian saloihin sekä esitteli koe-
aseman, jossa antimateriaa tuotettiin. Mieleenpainuvan esityksen lisäksi 
Doser oli englannin opettajan unelma: erinomaisella englannin kielellä pi-
detty esitelmä oli kuullun ymmärtämisen harjoittelua parhaimmillaan mie-
lenkiintoisesta aiheesta. Opiskelijat olivat erittäin tyytyväisiä englanninkie-
liseen luentoon. 

Leirikoulu päättyi vierailuun YKssa. Opas oli erityisen hyvä, sillä hän kyseli 
jatkuvasti opiskelijoilta YK:hon liittyviä asioita ja oli vuorovaikutuksessa ryh-
män kanssa. Mieleen jäi erityisesti oppaan ratkeaminen loputtomaan nau-
rukohtaukseen hänen kysyessään erään taideteoksen kuvaamaa henkilöä. 
Opiskelijan vastaus —”Uncle-Sam” - ei kuulunut oppaalle vaan hän kuuli 
”Frankenstein”, minkä jälkeen pokka petti. 
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Cernissä on myös suurempien hiukkasten kiihdyttämi-
seen suunniteltuja laitteita. 

Atlas koeaseman kuilu. 100 m alempana aiotaan 
Higgsin hiukkanen napata ilmaisimeen.

Cernin portilla. 

Maan sisällä Sveitsin ja Ranskan rajalla100 m syvyy-
dessä olevan rengaskiihdyttimen pituus on 27 km.
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Opiskelijapalaute 
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L eirikoulun opetuksen taso on juu-
ri sopiva opiskelijoiden tasoon 

nähden ja asiat ymmärtää hyvin. Eri-
tyisen arvokasta oli se, että juuri huip-
puasiantuntija kertoo ja johdattelee il-
miön ja asian ytimeen ja että asian 
voi ymmärtää aiemmin opitun perus-
teella. Leirikoulun jälkeen on oikean 
käden säännölle löytynyt merkitys mi-
ten sitä sovelletaan varattuja hiukka-
sia ohjattaessa. 

Luentojen taso tuntui sopivalta lu-
kiolaiselle ja luentoja pystyi seuraa-
maan hyvin. Luennoilla ei ollut liikaa 
kaavoja. Erityisen tyytyväisiä  opis-
kelijat olivat uusista tuttavuuksista 
ja muutamat ryhmän jäsenet ovat ol-
leet yhteydessä keskenään leirikou-
lun jälkeenkin. Ulkopuolinen tarkkai-
lija saattoi havaita myös merkkejä su-
kupuolten välisestä ”melko vahvasta 
vuorovaikutuksesta.”

MIKÄ CERN ON?
CERN on eurooppalainen hiukkas-
fysiikan tutkimuskeskus, joka si-
jaitsee Ranskan ja Sveitsin rajalla 
Geneven kupeessa, Alppien juurel-
la. Cern on perustettu vuonna 1954. 
Jäsenvaltioita on 20. Suomi on liit-
tynyt jäseneksi vuonna 1991. Vuo-
sittain noin 6500 fyysikkoa 500:sta 
yliopistosta 80 eri maasta käyttää 
CERNin palveluja ja laitteistoja.

Lisätietoja Cernistä saa osoittees-
ta http://public.web.cern.ch/Public/
Welcome.html

kin. Nyt tiedämme, että hiukkassuih-
ku on peto. Luennoitsijat olivat erin-
omaisia, ja niin opettajien kuin oppi-
laidenkin tietämys modernista fysii-
kasta karttui matkan aikana. Opim-
me, että vain fyysikko voi sisällyttää 
maailmankaikkeuden historian yhdel-
le kalvolle.

Kiireisten opiskelupäivien jälkeen osa 
porukastamme poistui jo perjantaina, 
toiset lauantaina, mutta suurin osa jäi 
kuitenkin katselemaan Geneveä sun-
nuntaihin asti. Toteutimme hyppäyk-
sen rajan yli Ranskan puolelle, kä-
vimme Alppien juurella tutustuimme 
paikallisiin bussilinjoihin.

Lopulta toiminnantäytteinen ja erit-
täin mielenkiintoinen viikkomme oli 
ohi. Suuntasimme kulkumme kohti 
Geneven lentokenttää ja saavuimme 
pian turvallisesti ja selvin päin koti-
Suomeen.

Ko u l u e l ä m ä ä

28.11.2006 ryhmä koulumme opiske-
lijoita suuntasi kohti Helsinki-Vantaan 
lentokenttää tarkoituksenaan tavata 
Suomalaisen Yhteiskoulun vastaava 
porukka. Olimme matkalla CERNiin. 
CERN on yksi maailman johtavista 
hiukkasfysiikan tutkimuslaitoksista, 
joten kaikki parikymmentä fyysikon 
alkua olivat odottavin mielin.

Lento Geneveen sujui ongelmitta, 
vaikka osaa jännittikin pyrkiä konee-
seen maihinnousukorttinaan vain G-
mailin printti. Paikan päällä etsimme 
jo aiemmin valmiiksi katsotun nuo-
risohostellin, jonne suunistaminen 
Professori Tuiskun auliista neuvoista 
huolimatta, tuotti matkanjohtajallem-
me ongelmia.

Seuraavat kolme päivää olivat var-
sin kiireisiä. Vietimme täydet työpäi-
vät tässä tutkimuslaitoksessa kuun-
telemassa luentoja tai pällistelemäs-
sä itse hiukkasilmaisimia. Luentojen 
sisältöön kuului niin standardimallin 
ja kiihdyttimien perusteita kuin anti-
materian tutkimusta ja kosmologiaa-

Fysikaalisen tiedon rajoilla
Ville Vartiainen

Järvenpääläiset ja SYkkiläiset CERNissä mar-
ras-joulukuun vaihteessa 2006 

Markus Nordberg:” Jos oppilaa-
si kysyy mitä 
massa on, tulee hänelle antaa-
kymppi, koska ihmettelemme 
sitä myös täällä koko joukolla.” 
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setunto, tietoisuus omista tavoitteis-
ta ja kyvyistä) ja ongelmanratkaisu-
taidot (luovuus ja yrittäjyys).

St. Gregory’s Catholic School

Projektin ensimmäisen joulukuus-
sa 2005 Järvenpäässä pidetyn se-
minaarin jälkeen ryhmä vieraili St 
Gregory’s Catholic School-nimises-
sä koulussa Tunbridge Wellsissä 
Englannissa kesäkuussa 2006. Kou-
lussa on hieman yli tuhat oppilasta ja 
heidän ikänsä vaihtelee 11 ja 18 vuo-
den välillä. Opettajia koulussa on 63, 
ja lisäksi muuta avustavaa ja hallin-
nollista henkilökuntaa on saman ver-
ran. Vierailijoiden huomiota kiinnitti 
heti koulun teknisen varustuksen ke-
hittyneisyys: jokaista kahta oppilasta 
kohti koulussa oli tietokone ja tieto-
tekniikan toimivuudesta huolehtii nel-
jä mikrotukihenkilöä. Lisäksi luokissa 
on interaktiiviset taulut. Englannissa 
valtio tukee kouluja ja pyrkii varusta-
maan kaikki koulut riittävällä määräl-
lä tietokoneita. Keskustelua herätti 
myös englantilainen tarkastusjärjes-
telmä: koulutarkastajat valvoivat ope-
tuksen tehokkuutta, mutta heidän ar-
viointikäytäntönsä herätti ristiriitaisia 
tunteita vierailevissa opettajissa.

Vierailulla Liettuassa

Joulun alla vierailimme kahdessa 
liettualaisessa koulussa Klaipedas-
sa. Eduardas Balsys Gymnasium of 
Arts-koulussa oli noin 520 oppilasta, 
joiden ikä vaihteli 6 ja 19 ikävuoden 
välillä, ja opettajia noin 148. Koulu 
on kuvataiteisiin ja musiikkiin suun-
tautunut erityiskoulu, jossa teknisen 
välineistön puutetta korvaavat pienet 
opetusryhmät, motivoituneet oppilaat 
ja työhönsä sitoutuneet opettajat, joi-
den työn tulokset herättivät suurta 
ihastusta. Pienen matkan päässä si-
jaitseva Vetrunge-lukio vastaa taval-
lista lukiota: koulussa on 755 iältään 
14-19-vuotiasta oppilasta. Opetta-
jia on hieman yli 60; lisäksi koulus-
sa on runsaasti muuta hallinnollista 
henkilökuntaa. Molemmissa kouluis-
sa vierailijat otettiin vastaan loppuun 
asti hiotuin musiikkiesityksin ja heille 
annettiin tilaisuus vierailla tunneilla ja 
seurata opetusta. Seminaarin jälkei-
seen ohjelmaan kuului muun muassa 
tutustuminen Euroopan suurimpaan 
hiekkasärkkään Nidassa.

Pikkuisia liettualaisissa kansallispuvuissa

Retki Nidaan

Maikat lavalla Latviassa

Verkostoitumista eurooppa-
laisissa kouluissa: kohti itse-
näisiä työtapoja eri oppijapro-
fiileiden pohjalta

Järvenpään lukio osallistuu 
kolmevuotiseen EU:n rahoit-
tamaan Comenius-projektiin 
nimeltä COBALT, joka on ly-
henne sanoista Competence 
Based Autonomous Learning 
and Teaching. Projekti käyn-
nistyi vuonna 2005, joten nyt 
on menossa projektin toinen 
vuosi. Projektia vetää Irène 
Indemans belgialaisesta Mid-
denschool Heilig-Hart-koulus-
ta, ja lukiossamme projektia 
johtaa Jukka Ottelin.

Projektissa tutkitaan kouluyhteisöä 
itsenäisenä oppimisorganisaatio-
na, jossa laatua valvotaan sisäises-
ti ja jossa kaikkien oppimisprosessiin 
osallistujien sitoutuminen on tarpeen. 
Opettaja toimii ammattilaisena, tiimin 
jäsenenä ja valmentajana.

Projektin tavoite

Projektin tavoite on selvittää, millai-
nen koulutusjärjestelmä ja mitkä pe-
dagogiset olosuhteet edistävät par-
haiten hallinnollisesti, kouluyhteisös-
sä että luokkatilanteessa sisäistä ja 
ulkoista verkottumista, niin että hen-
kilökunta voi oppia toisiltaan ja yh-
dessä ja samalla pohtia tarjoaman-
sa koulutuksen laatua sekä parantaa 
kaikkien oppilaiden taitojen kehitty-
mistä, erityisesti itseohjautuvuutta, 
yhteistoiminnallisia ja elämänikäi-
sen oppimisen taitoja oppilaiden mo-
tivaation ja oppimistulosten paranta-
miseksi.

Itsenäisen opiskelun 
avaintaidot
Projektin alkuvaiheessa osallistuvi-
en koulujen edustajat pyrkivät pää-
semään yhteisymmärrykseen siitä, 
mitkä heidän mielestään ovat oppi-
jan tarvitsemia edellytyksiä itsenäi-
sen opiskelun onnistumiseksi. Avain-
taidoiksi ymmärrettiin oppimaan op-
piminen (esim. tiedonhankinta ja 
prosessointi, suunnittelu ja tavoittei-
den kohtaaminen, kriittisyys), kom-
munikaatiotaidot (teknologian käyt-
tö ja vuorovaikutustaidot), sosiokult-
tuurinen vastuu (kulttuuri-identiteetti, 
älyllinen uteliaisuus, eettiset taidot), 
motivoituminen (itseohjautuvuus, it-

Verkossa Tunbridge 
Wellsissä

Parityöskentelyä latvialaisittain

Latvialainen tanhu

Kuvat: Tuija Haapala
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Latvialaisessa saunassa

Viimeisin vierailu suuntautui Latviaan 
Livani-nimiseen pikkukaupunkiin, jo-
ka sijaitsee Daugava- ja Dubna-jo-
kien risteyksessä. Livani Secondary 
School nr 1-koulussa 5-19-vuotiaita 
oppilaita on 935 ja opettajia noin 60. 
Koulu on uranuurtaja itsenäisen opis-
kelun alalla ja saa EU:lta tukea, jol-
la se on pyrkinyt nostamaan varus-
tetasoaan. Suomalaisissa vieraissa 
ihastusta herätti tietysti juuri remon-
toidun urheilusalin yhteyteen raken-
nettu sauna. Opetustuokioiden seu-
raamisen jälkeen vieraita odotti läm-
minhenkinen konsertti, jonka musiik-
ki- ja tanssiesityksiin osallistuivat op-
pilaiden lisäksi myös opettajat. Semi-
naarin aikana osallistujat kuuntelivat 
toistensa kokemuksia oppirajat ylittä-
vistä ympäristöaiheisista projekteista 
sekä tutustuivat WebQuesteihin op-
pimisen työkaluina. Lisäksi harjaan-
nuttiin tunnistamaan eri oppijaprofii-
leja. Seminaaripäivien jälkeen tutus-
tuimme niin Riikaan kuin Livania ym-
päröivään kauniiseen maaseutuun ja 
sitä halkovaan Daugava-jokeen. Jos 
edellisellä vierailulla ihastuimme Liet-
tuaan, nyt oli vuoro rakastua latvia-
laisten iloiseen vieraanvaraisuuteen 
ja omaa kulttuuriperintöä arvosta-
vaan henkeen. Tutustuimmepa jopa 
aitoon latvialaiseen maalaissaunaan 
– latviaksi muuten ”pirts”. Suomalai-
sille edustajille suurin haaste taisi ol-
la meille osunut seminaarin arviointi, 
jonka Irène Indemans tietenkin vaati 
kuulla oppimislaulun muodossa.

Yksi seminaarin opetuksellisia 
anteja oli syventyminen oppija-
profiileihin (Multiple Intelligences: 
Bodily-Kinesthetic,Interpersonal, 
Intrapersonal, Linguistic, Logical-
Mathematical, Musical, Naturalist,
Visual-Spatial). Kartoitimme oman 
oppimisprofiilimme ja tutustuimme 
esimerkkeihin, miten on mahdollis-
ta ottaa huomioon opetuksessa eri 
oppijoiden vahvuuksia. 

Verkottuminen lisääntyy

Euroopan maiden pyrkiessä teke-
mään yhteistyötä on luonnollista ja 
tärkeätä, että verkottuminen myös 
eri maiden koulujen välillä lisään-
tyy. Tutustumalla muihin eurooppa-
laisiin kouluihin opettajat ja oppilaat 
voivat arvioida oman koulunsa saa-
vutuksia ja työtapoja ja saada rea-
listisen näkemyksen, mitä kehittä-
mistavoitteita on vielä asetettava. 
Uudet ideat voivat tulla yllättävältä 
suunnalta, ja opettajat oppivat ar-
vostamaan myös muiden maiden 
koulutusjärjestelmiä: muuallakin 
puurretaan samojen kysymysten 
äärellä ja tehdään arvokasta ope-
tus- ja kehittämistyötä.

Seuraavan lukuvuoden aikana Jär-
venpään lukio pyrkii toteuttamaan 
yhteisen ympäristöaiheisen projek-
tin yhdessä liettualaisen Eduardas 
Balsys Gymnasium of Arts-koulun 
kanssa. Koulumme projektin johta-
jana toimii Jukka Ottelin, ympäris-
töprojektista vastaa Joona Svala, 
ja muut projektiin osallistuneet ovat 
Atso Taipale, Virpi Bunders, Marja 
Rosti, Emma Lehmus, Emma Pih-
kala sekä allekirjoittanut.

Tuija Haapala

Lisätietoja:

http://www.comenius-cobalt.be/
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E nsi ajattelemalta tuntuu vai-
kealta keksiä, mikä ihme yh-
distää lukiolaista ja kaltaista-

ni keski-ikäistä ammatinvaihtajaopet-
tajaopiskelijatätiä. Vastaus on tieten-
kin uuden oppiminen – ja nykymaa-
ilmassa yhä varmemmin elinikäinen 
oppiminen: työelämän ja sen haas-
teiden kiivastahtinen muutos edellyt-
tää tietojen ja taitojen jatkuvaa päi-
vittämistä. Hyvin harva selviää elä-
keikään asti nuoruudessaan hank-
kimansa ammattitaidon turvin. Moni 
joutuu opiskelemaan ja omaksumaan 
elämänsä aikana useamman kuin yh-
den ammatin, koska ammatteja yk-
sinkertaisesti häviää ja uusia syntyy.

Mahtoiko suomen kirjakielen isä Mi-
kael Agricola olla ensimmäinen elin-
ikäisen oppimisen puolestapuhuja? 
Sellaisen tulkinnan olen tehnyt poh-
diskellessani kulttuurimme suurmie-
hen painotuotteen Abckirian alku-
runoa, tervehdystä lukijalle, Agrico-
lan 450-vuotisjuhlavuoden innoitta-
mana:

”Oppe nyt wanha / ia noori / 
joilla ombi Sydhen toori.” 

Suuri sydän, avoin mieli, oli siis Ag-
ricolan mukaan kaikenikäisten oppi-
misen kivijalka. Ensimmäinen aapi-
semme lienee ollut suunnattu eten-
kin kansan kieltä taitamattomille pap-
pismiehille sekä opiskelevalle nuori-
solle. Teos kirvoitti minut pohtimaan, 
mitkä voisivat olla nykyopiskelijan 
aa, bee ja cee eli keskeiset oppimi-
sen edellytykset.

Aaksi hahmotan juuri avoimuuden 
uudelle, uteliaisuuden elämää ja sen 
ilmiöitä kohtaan: oppimisessa on pit-
kälti kyse asenteesta. Jos suhtautuu 
jatkuvasti kielteisesti opittavaa aines-
ta ja sen edellyttämää työtä kohtaan, 
opiskelu on varmasti kivireen vetä-
mistä vastamäkeen. Mikäli taas an-
taa uusille tiedoille, taidoille ja ko-
kemuksille mahdollisuuden, tutus-
tuu niihin vailla ennakkoluuloja, saat-
taa yllättyä iloisesti: jopa jokin omalta 
kannalta ennen täysin tarpeettomalta 
tai tyhjänpäiväiseltä tuntunut asia tai 
aine voi osoittautua mitä mielenkiin-
toisimmaksi. 

Olen huomannut, että Järvenpään lu-
kiossa opiskelijalle tarjoutuu runsaas-
ti tällaisia tilaisuuksia, jos niihin vain 
osaa ja jaksaa tarttua varsin kiivasta-

htisen opiskelun tiimellyksessä.  Oi-
valluksia ja elämyksiä tuottavat taide- 
ja taitoaineet, reaaliaineiden kiehto-
va kirjo sekä luonnontieteet, totta kai 
kieletkin.  Ja eivätkö juuri erilaiset 
pienet pilkahdukset tuo oppimiseen 
iloa, joka auttaa jaksamaan rutiinin-
kin keskellä?

”Jumalan keskyt / ia mielen / 
iotca taidhat Somen kielen.”

Agricolan ajan suomalaisen sivisty-
neistön maailmankuva perustui kris-
tinuskoon; meistä jokaisella on  –  toi-
vottavasti  –  jokin olemassaoloam-
me kannatteleva ja eteenpäin vievä 
elämänkäsitys.  Pian puoli vuosisa-
taa olemme voineet rakentaa yhteistä 
kulttuuriamme oman kirjoitetun kielen 
perustalle, mikä on melkoinen saavu-
tus pieneltä kansalta ja kieliyhteisöl-
tä. Nimeänkin beeksi opiskelijan oi-
keuden opiskella äidinkielellään, jo-
ka on vivahteikkain tietojen, tunteiden 
ja kokemusten tulkki; toivon, että säi-
lytämme tämän oikeuden emmekä 
ikinä joudu siihen tilanteeseen, jos-
sa vaikkapa korkeakouluopetus an-
nettaisiin maapalloistumisen nimissä 
pääasiassa ”maailman demokraatti-
simmalla kielellä”, huonolla englan-
nilla. 

Lukion kieltenopetus antaa hyvän 
pohjan tarvittaessa ponnistaa moni-
kielisiin suuntiin. Kannustankin pa-
neutumaan äidinkielen monipuolisten 
taitojen ohella vieraiden kielten opis-
keluun juuri lukioaikana, sillä ainakin 
oman tuoreen kokemukseni mukaan 
humanististen yliopisto-opintojen pa-
kolliset vieraiden kielten kurssit ovat 
melkoisia pintaraapaisuja ja lähinnä 
oman opiskelualan sanastoon painot-
tuvia pikapyrähdyksiä. Kielitaidon ku-
ten muunkin yleissivistyksen perusta 
valetaan lukiossa: sieltä saa työkalut 
oman oppimisprosessinsa käyttöön.

”Lue sijs hyue Lapsi teste /
 Alcu oppi ilman este.” 

Opiskelijan cee on mielestäni terve 
kriittisyys, joka kohdistuu paitsi opis-
keltavaan ainekseen ja oppimisym-
päristöön myös omaan toimintaan 
oppijana. Henkinen laiskuus, se, et-
tei vaadi itseltään mitään, on pahin 
pöpö, joka oppijaan voi pesiytyä: kai-
ken opittavan aineksen pitäisi siirtyä 
omalle kovalevylle ilman minkään-
laista vaivannäköä, mieluiten huo-

maamatta yön aikana. Suoritukset 
ja arvosanat joutaisivat ropista sil-
lä ponnistuksella, että on ylipäätään 
vaivautunut vääntäytymään kouluun. 
Onneksi useimmat lukiolaiset vält-
tyvät tältä tartunnalta  –  hetkellisiä 
lorvikatarreja tulee itse kullekin iäs-
tä riippumatta niin opiskelu- kuin työ-
elämässä. 

Terve kriittisyys tarkoittaa mielestäni, 
että mikäli oppimisen edellytyksissä 
ja olosuhteissa on korjaamisen va-
raa, etsitään ongelmakohdat ja ryh-
dytään hommiin niiden korjaamisek-
si. Pelkkä nurina ja itsekseen jupise-
minen ei edistä mitään; esteet raiva-
taan yhdessä.

Järvenpään lukiossa on turvallinen, 
oppimiseen innostava ilmapiiri, jossa 
voi omaksua uutta yhtä lailla lukiolai-
nen kuin opetusharjoitteluaan teke-
mään piipahtava opettajaopiskelija: 
opettajat ja muu henkilökunta antavat 
parastaan rautaisesta osaamises-
taan sekä ennen kaikkea heittäyty-
vät dialogiin, vuorovaikutukseen, op-
pijoiden kanssa. Aito kohtaaminen tu-
kee oppimista ja sen myötä viihtymis-
tä, kaikkien työhyvinvointia. Lukiolai-
selle saattaa olla yllätys, miten paljon 
opettajat oppivatkaan nuorilta!  Elin-
ikäinen oppiminen on parhaimmillaan 
juuri sitä, mitä saamme toinen toisil-
tamme (ja voimme antaa) sekä for-
maaleissa eli muodollisissa oppimis-
ympäristöissä, kuten koulussa, mutta 
myös niiden ulkopuolella sosiaalises-
sa kanssakäymisessä perheen, ystä-
vien ja harrastusten parissa.

Minna Kaasinen 

HuK, opetusharjoittelija ja tuntiopet-
taja Järvenpään lukiossa lukuvuonna 
2006 - 07; äidinkielen ja kirjallisuuden 
aineenopettajan koulutusohjelman 
opiskelija Helsingin yliopistossa

Runokatkelmat teoksen Lehikoinen & 
Kiuru ”Kirjasuomen kehitys”, 5. pai-
nos 2001, mukaan
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me opetusharjoittelun marras- jou-
lukuussa 2005. Lähdimme suorit-
tamaan sitä Ugandaan. Matka oli 
maailmankatsomuksellisesti todel-
la avartava, ja ennen kaikkea opin 
siellä paljon itsestäni. Itse asiassa 
tuntui, että käsityksemme taitees-
ta ja taidekasvatuksesta olivat niin 
erilaiset, että oma antimme opetuk-
sen saralla oli mielestäni aika vaa-
timatonta. Kuitenkin se, mitä itse 
opin ja käsittelin pitkään vielä mat-
kan jälkeenkin, oli todella mieleen-
painuvaa, enkä ollut entiseni mat-
kan jälkeen.

Tänä lukuvuonna olen opiskellut 
hieman vähemmän ja tehnyt omaa 
musiikkia, mikä onkin ehkä suurim-
pia intohimojani. Olemme nauhoitel-
leen ja soitelleet muutamia keikko-
ja bändimme kanssa, ja se on tun-
tunut minusta todella mielekkääl-
tä. Mitään järkeähän siinä ei ole. 
Ja tuntuu, ettei siten myöskään lei-
pää pöytään saa, mutta se tuntuu 
minusta todella tärkeältä tavalta il-
maista itseäni juuri nyt. Haluan osal-
listua maailman menoon musiikkim-
me kautta.

Rohkeutta olla oma itse

No niin, koetetaanpa taas pala-
ta tuolta unelmien mailta takaisin 
maan pinnalle. Tai toisaalta miksi? 
Täytyyhän välillä myös unelmoida ja 
kannattaa olla varovainen siinä mi-
tä unelmoi, sillä unelmat saattavat 
myös toteutua. Täten haluan toivot-
taa kaikille voimaa ja rohkeutta olla 
oma ainutlaatuinen itsensä!

Kiitos hienosta harjoittelumahdol-
lisuudesta, toivottavasti tapaam-
me jälleen.

Tuukka Vuorinen
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T ervehdys kaikille, niin opis-
kelijoille, opettajille, rehtorille, 
siivoojille, keittäjille, talonmie-

helle, mikrotukihenkilökunnalle sekä 
muille tahoille, jotka omalta osaltaan 
ovat luomassa Järvenpään lukion ai-
nutlaatuista rohkeaa ja avointa ilma-
piiriä. Olen Tuukka Vuorinen ja olen 
ollut suorittamassa päättöharjoitte-
luani taidekasvatuksen osastolta Tai-
deteollisesta korkeakoulusta kevääl-
lä 2007. Sain opettaa puolet valinnai-
sesta KU11- eli valokuvauskurssista 
viidennessä jaksossa. Olen ollut to-
della hämmästynyt siitä, kuinka lah-
jakkaita ja rohkeita opiskelijoita luki-
ossa on. Lahjakkuuttahan on luon-
nollisesti monenlaista, mutta erityi-
sen suuren vaikutuksen minuun te-
ki sosiaalisten taitojen hallitseminen. 
Omalla valokuvakurssillani hämmäs-
telin myös opiskelijoiden rohkeutta ja 
ennakkoluulottomuutta, kun he lähti-
vät ratkaisemaan hullunkurisia teh-
täviäni. Itse huomasin, että tiukem-
pi tehtävänanto pakottaa luovuuden 
todella esiin. Kuinka kuvata jazzia 
muistuttava rytmi kuvaan, jos ei saa 
poistua luokasta? Tai kuinka ottaa ku-
vasarja, jossa arki murtuu viimeisen 
kuvan yllätyksen voimasta, ja kaikki 
tämä, suunnitteluineen, lavastuksi-
neen ja kuvaamisineen yhdessä tun-
nissa?! Lopulliset kuvat olivat todel-
la hienoja ja oivaltavia. Ja minulle jäi 
kurssista todella hyvä kuva. Kiitos tu-
hannesti siitä kaikille osallistujille, it-
sekin opin aivan valtavasti teiltä!

Lukiodiplomin ansiosta 
TaiKiin
Mainitsin opiskelevani TaiKissa tai-
dekasvatusta, ja näin todellakin on. 
Haluan mainita muutaman sana-
sen siitä. Enkä ehkä niinkään kan-

nustukseksi, vaan tiedoksi eräästä 
vaihtoehdosta, mitä sitä voi tehdä 
lukion jälkeen. Ja vaikka olen val-
mistumassa muutaman vuoden 
päästä, en todella tiedä, mitä mi-
nusta tulee isona; ehkä lähden tu-
tustumaan musiikin maailmaan, jo-
ka on kiehtonut minua jo hyvin pit-
kään. Aloitin siis Taikissa vuon-
na 2003. Ensimmäisellä pyrkimis-
kerralla vuonna 2002 en päässyt 
kuin pääsykokeisiin. Toisella ker-
ralla pääsin täpärästi juuri ja juuri 
sisään toiseksi viimeiseltä sijalta. 
Pääsykokeissa sisäänpääsy edel-
lytti vähintään 27 pistettä, ja minulle 
oli niiden jälkeen kasassa 25 pistet-
tä, (enkä ihmettele ollenkaan). Olin 
kuitenkin suorittanut lukioaikoinani 
lukiodiplomin, josta sai sinä vuon-
na 2 pistettä ja niinpä pääsin si-
sään, oikein heittämällä. Kun näin 
jälkeenpäin mietin sitä, miksi päätin 
edes hakea TaiKiin, on syynä var-
masti yleinen suuri kiinnostus tai-
detta kohtaan ja perheeni taiteelli-
nen tausta. Muistan kuitenkin elä-
västi sen, kun oma kuvataideopet-
tajani sanoi minulle kerran, että mi-
nusta voisi tulla hyvä kuvisopettaja. 
Ja minä hullu menin ja uskoin! Täs-
sä sitä nyt sitten ollaan.

Välttämätöntä 
hyödyttömyyttä
No ei. Kyllä olen viihtynyt ihan hyvin 
Taidekasvatuksen osastolla ja ko-
en taiteella olevan tärkeä rooli yh-
teiskunnassamme tänäkin päivänä. 
”Taide ei ole hyödyllistä ja siksi vält-
tämätöntä” lainatakseni osastom-
me professorin Juha Varton sano-
ja. Olen päässyt opiskelujen kaut-
ta muutamaan mielenkiintoiseen 
projektiin, joista haluan mainita vii-

 

Kuvat on otettu Taideteollisen 
korkeakoulun 
Valokuvakurssi II:n 
värivalokuvaustehtävään
 “ ÄÄNI” vuonna 2005.
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K erran – kauan, kauan sit-
ten, 80-luvulla - keksin / 
huomasin /päätin, että ku-
vismaikan työhän se vasta 

kivaa on. Opettajani yläasteella oli ai-
van ihana, pieni, hermostumaton jat-
kuvahymyileväinen nainen, jota seu-
rasin silmä kovana. Mikä ihana aja-
tus, olla kuvisluokassa KOKO PÄI-
VÄN!  Eihän sen parempaa kohta-
loa voinut ollakaan. Ympärillä värejä, 
papereita, siveltimiä ja kaikkea muu-
ta, mille en edes tiennyt nimeä. Tuol-
laiseksi minä rupean, kun tästä ehkä 
vielä hieman kasvan (mutta en liikaa, 
olin jo muutenkin luokan toiseksi pisin 
ihminen opettajan jälkeen).

Yläasteen aikana en kadottanut sil-
mistäni ihanneihmistäni vaan seura-
sin salaista suunnitelmaani, opettelin 
eri siveltimien ja pensselien erot, tun-
nistamaan vesivärin ja guassin, muis-
telin värisointuja ja harjoittelin ihmi-
sen, koiran ja erityisesti hevosen mit-
tasuhteita sen, minkä itseni telomi-
selta eri harrastusten parissa ehdin. 
Käytännössä urheilin päivät ja piirsin 
yöt. Sukulaiset saivat kartuttaa taide-
kokoelmaansa ja minä taitojani.

Lukioon oli mentävä, koska muu-
ten ei ollut toivoa kuvismaikkuudes-
ta. Sain selville, että näitä mystisiä, 
kaikkivoipaisia ihmisiä valmistuu Hel-
singin taideteollisesta korkeakoulus-
ta. Oli siis kestettävä kaikki ne nöy-
ryyttävät epäonnistumiset matema-
tiikassa ja eritoten kemiassa, jotka 
olivat pakollisia, jotta saisi paikan hy-
myilevien valtakunnassa. (Sitä paitsi 
siinä vaiheessa jotkut pojat olivat jo 
ainakin saman pituisia kuin minä, ei 
siis huono vaihtoehto.)

Opiskeluvuodet

Kesti kuitenkin aikansa, ennen kuin 
minut sinne hyväksyttiin. Ehdin sii-
nä välissä käydä Hyvinkään taide-
koulun iltalinjan ja tehdä erimittaisia 
sijaisuuksia, mutta kun ovet viimein 

avautuivat, puhkuin iloa ja onnea 
ja tarmokkuutta.  Minusta tulee ku-
vismaikka! Ihan oikea kuvismaikka! 
Sukelsin opintoihin. Ensimmäisenä 
vuonna sain valtavan määrän pakol-
lisia kursseja suoritettua, koska me-
nin kiltisti virran mukana suorittaen 
sen minkä piti. Toisena vuonna tah-
ti hieman hidastui.  Kuvataideopet-
tajan opintoihin kuuluu tietty määrä 
perustavia taideopintoja pedagogii-
kan ja kaikkien mahdollisten teknii-
koiden lisäksi, ja juuri siinä koin on-
gelmia.  Minä osaan jo piirtää, ajat-
telin.  Ei minun enää tarvitse oppia 
uutta!  Osaan piirtää luultavasti pa-
remmin kuin tuokin opettaja tuossa, 
jonka omat taidetuotokset olivat mie-
lestäni hirveitä.  Ei mitään taitoa!  Mi-
kä tuo on minua opettamaan, murjo-
tin.  Samalla tein tasaiseen tahtiin pe-
rusopintoja, koska olin kuitenkin kilt-
ti tyttö enkä oikein kyllä uskaltanut-
kaan sanoa opettajille vastaan; eihän 
nyt niin tehdä.  Seuraus oli sitten sel-
vä, kun sydämeni kohtasi sen toisen 
jonka halusi.  Sitä mentiin niin että 
paukkui - koulu sai jäädä vähemmäl-
le.  Kun kuvataiteen laitoksen profes-
sori näki, että kohta tuo menetetään, 
sain luvan tehdä vielä silloin olemas-
sa olemattoman mutta byrokraatti-
sesti mahdollisen taiteen kandidaa-
tin tutkinnon kuvataideopetuksesta. 
Sitä ei koskaan mainostettu mahdol-
lisuutena, koska vain maisterin pape-
reilla saa pysyvää virkaa hakea.  Tein 
siis paperit, olin tyytyväinen ja liihot-
telin miehen mukana – ei siis peräs-
sä - maailmalle.  

Seitsemän vuoden, kolmen maan ja 
yhden lapsen jälkeen löysin itseni 
ajattelemasta että mitähän kummaa 
tässä oikein pitäisikään loppuelämäl-
lään tehdä, kun tuo suvunjatkohom-
makin on jo hoidettu. Olin ajautunut 
itseltäni huomaamatta opettajan sort-
tisiin tehtäviin, opetin kirjaston tiedon-
hankintaa talvisin ja nappulafutaajia 
kesäisin.  Pakko oli tunnustaa, opet-
taja olin.  Sanoin itselleni, että onhan 

noita hullumpia ja itsetuhoisempiakin 
geeniviehtymyksiä olemassa; eikö-
hän koeteta taas sitä kuvismaikka-
hommaa.

Ikioman polun etsimistä

Samalla oli otettava itseä niskasta 
kiinni ja viimein katsottava, minkälai-
seksi ihmiseksi olin muotoutunut.  Mi-
kä olikaan ollut sen mielestäni taita-
mattoman opettajan anti? Miksi olin 
tehnyt vain kuten sanottiin ja hiljaa it-
sekseni purnannut? Mikä sai minut 
uupumaan opinnoissa?  Mistä pidän 
oikeasti? Mitä tarkoitti opettajana ole-
minen? Mitä minulla on muille annet-
tavaa? Hyväksyin sen tosiasian, että 
jotkut meistä vain kasvavat aikuisik-
si myöhempään kuin toiset. Joillekin 
on selvänä suurin piirtein koko elä-
mä edessä, urakehitys on vain saata-
va sopimaan jonnekin sinne talon ra-
kentamisen ja vähintään koiran hank-
kimisen väliin.  Jotkut taas osaavat 
ottaa hetkestä kaiken irti ja pääse-
vät samaan lopputulokseen eri kaut-
ta.  On vain löydettävä oma polku, jo-
ta kukaan muu ei voi kulkea, se oma, 
josta pääsee siksi ihmiseksi, joksi on 
tarkoitettu.

Laitoin kirjoitelmani otsikoksi kadon-
nutta identiteettiä etsimässä.  Nuore-
na halusin selvittää, kuka olen, ja sen 
jälkeen olla muuttumaton.  Halusin ol-
la Joku.  Sitten kun olisin Joku, voi-
sin olla tyytyväisesti se Joku ja elää 
helposti.  Mutta kuinka tylsää se on-
kaan?  On paljon haastavampaa yrit-
tää pysytellä sen identiteetin peräs-
sä, joka ei tiedä tasan tarkkaan, mis-
sä on ensi vuonna tai kolmen vuoden 
päästä.  Sen identiteetin, joka haluaa 
ja voi ja pystyy muuttumaan, joka ei 
jää paikoilleen vaan kasvaa ja muut-
tuu.  Siinä on haastetta!

Tiia Orivuori-

Pitkän matkan kuvataideope
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Kevätkaudella pidetty Valta 
ja vaikuttaminen –kurssi ko-
kosi yhteen joukon aktiivisia 
opiskelijoita, ja tulosta syntyi. 
Opiskelijat Samin johdolla jät-
tivät kaupunginjohtaja Kukko-
selle kunnallisaloitteen 
halvempien bussilippujen saa-
misesta opiskelijoille. Aloit-
teen tueksi kerättiin 131 nuo-
ren allekirjoitukset. Kaupun-
ginjohtaja sutautui asiaan 
myönteisesti.

lukuvuosi

teistyökumppaneita. Paneelin vetivät reippaasti ja tottunein ottein Jani To-
lonen ja Emma Åman. 

Keskustelun aiheet vaihtelivat NATO-jäsenyydestä - lukiolaisilta tiukka ei 
moiselle - ja ydinvoimasta opiskelijan arkipäivää lähellä oleviin aiheisiin, ku-
ten opintotukeen ja työelämän muutoksiin. Molemmat paikallislehdet, Kes-
kari ja Kellokas, uutisoivat lyhyesti tapahtuman, tosin unohtivat mainita pu-
heenjohtajien nimet. Panu Ståhlberg kirjoitti oman täydentävän jutun tilai-
suudesta paikallislehtiin, jossa lehtien yksipuolista uutisointia täydennettiin. 
Hieno veto!  Kollega Samia ei tässä voi eikä pidä unohtaa: vedit lähes yksin 
ja onnistuneesti tämänkin tilaisuuden järjestelyt. Jo totuttuun tapaan myös 
tekniikka pelasi hyvin ja tilaisuus videoitiin onnistuneesti luokkiin. 

Sokeri pohjalla: keskuudestanne, hyvät lukiolaiset, on löytynyt aktiivisia 
nuoria, joille yhteiskunta ja vaikuttaminen tuntuvat olevan luonnollisia ja 
tärkeitä asioita. 

Yhteiskuntaoppi, jos mikään, tarvitsee yhteyttä ja vuorovai-
kutusta ympäröivän yhteisön kanssa. kuitenkin ope-
tuksen realiteetit täytyy ottaa huomioon. Koen, että 
yhteiskuntaopin eriytyminen omaksi aineekseen tuo 
siihen hyvän mahdollisuuden. Vanhaa kunnon histori-
aa - yleissivistyksen selkärankaa – unohtamatta. 

Eikä tässäkään kaikki. Maailma muuttuu, mittasuh-
teet avartuvat. Olemmeko jonkin uuden aikakauden 
kynnyksellä? Tällaiset ajatukset tulivat mieleeni seu-
ratessani viimeisenä työpäivänä ennen vappua Kii-
nan suurlähetystön lähetystöneuvoksen Ni Xiaojingin 
esitellessä lukiolaisille kotimaansa huikeita talous- ja 
kehitysnäkymiä. Esityksessä tuntui tulevaisuuden 
kosketus. Kiina on herännyt, ja sen valtava potenti-
aali otetaan tehokkaaseen käyttöön. -  Joka elää, nä-
kee mihin tuo kaikki johtaa. 
Eero Paappa  

- osallistumalla ja vaikutta-
malla vauhtia yhteiskuntaopin 
opiskeluun  
 Ylös, ulos ja yhteiskuntaan  

Yhteiskuntaopin itsenäistyminen on ollut Järvenpään lukiossa kuin nuo-
ren ihmisen irtiottoa lapsuudenkodista. Nyt mennään eikä meinata! Uusi-
en opetussuunnitelmien mukana yhteiskuntaoppi jätti jäähyväiset kaksois-
veljelleen historialle ja nousi itsenäisen oppiaineen asemaan. On oma ai-
nereaali, oma päättötodistusarvosana ja omat pakolliset kurssit. Ja meillä: 
oma, nuorekas ja aktiivinen opettajakunta - tämän jutun laatijaa lukuun ot-
tamatta.  Lisäksi kuluneena lukuvuonna vedettiin vaikuttamisen kurssi toi-
minnallisin painotuksin. Erityisesti syyskautta leimasivat monet harvinaisen 
monet vaalit oheistapahtumineen.

Niin, tämä hyvä suomalainen yhteiskunta antoi opettajille valtit kouraan: 
ensin valittiin presidentti alkuvuonna 2006, meillä onnistunut paneeli nel-
jine ”oikeine” ehdokkaineen ja muine arvovaltaisine osallistujineen. Tämä 
lukuvuosi alkoi samaan tahtiin: alkulämmittelynä Järvenpään nuorisopar-
lamenttivaalit lokakuun alussa, paneeli auditoriossa omin ehdokkain. Ää-
nestysprosentti jäi alhaiseksi, vain 37%.  Saimme kuitenkin läpi neljä kuu-
desta ehdokkaasta. Onnittelut Mohamed El Shamaly - äänikuningas, Tea 
Rantanen, Pekka Tuuri ja Mikko Viljanen. Ilona Arenius jäi varajäseneksi, 
mutta äänionni ei tällä kertaa ollut Juho Packalénin puolella. Kiitokset kai-
kille mukanaolosta ja menestystä työhön.  

Järvenpään seurakunnassa järjestettiin marraskuun puolivälissä kahdet 
vaalit: seurakuntavaalit ja samanaikaisesti myös uuden kirkkoherran vaa-
lit. Suunniteltu vaalipaneeli lukiossa jäi pitämättä, päivänavauksessa asia 
kuitenkin tuotiin esille. Omat ehdokkaamme jäivät kuitenkin valitsematta,

Eduskunatvaalipaneeli syksyn huipennuksena

Syksyn huipensi joulun valojen syttyessä eduskuntavaalipaneeli joulukuus-
sa, taas neljä oikeata ehdokasta mukana. Osallistujat olivat Antti Kaikkonen 
(kesk), Anna-Lena Karlsson-Finne (r.), Kimmo Kiljunen (sd) Annika Kokko 
(kd), Janne Länsipuro(vihr.), Aulis Ruuth (vas.), Timo Soini (ps.) ja Raija Va-
hasalo (kok). Kiitokset kaikille ehdokkaille mukanaolosta vielä näin jälkikä-
teen,  erityisesti Antti Kaikkoselle, Timo Soinille ja Raija Vahasalolle. Heis-
tä on monien vierailujen kautta tullut meille alan opettajille jo läheisiä yh-

Vaalien ja paneelien 

Opiskelijat Juho Pacalén ja Sonja Huttunen 
ja kaupunginjohtaja Kukkonen
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P ääsimme jälleen ohjaa-
maan tietokoneella Chi-
lessä sijaitsevassa Las 

Campanas observatoriossa si-
jaitsevaa teleskooppia. Aiemmin 
olemme käyttäneet Pasadenas-
sa Mt. Wilsonilla ollutta 24”:n te-
leskooppia, mutta se on siirretty 
Arizonaan liiallisen Los Angele-
sin valosaasteen takia. Ohjasim-
me internetin välityksellä koululta 
käsin Chilessä Santiagosta noin 
700 km päässä olevaa 14”:n tele-
skooppia. Teleskooppioperaatto-
ri, Roger Wilcox (lempinimeltään  
Roger  ”the Spaceman”) valvoi 
toimintaamme teleskooppikuva-
usten aikana Pasadenasta käsin 
tietokoneensa avulla. 

Tähtitieteen kurssilaiset kuvasivat 
itse valitsemiaan kohteita. Resep-
ti on hyvin yksinkertainen: valitaan 
kohde, annetaan ohjelmalle koh-
teen nimi, jolloin teleskooppi siir-
tyy kohdetta kohti, annetaan valo-
tusaika ja otetaan kuva.  

Laajennamme toimintaa mahdol-
lisesti ensi syyslukukaudella fy-
siikan pakollisille kursseille jolloin 
voimme käyttää Chilen teleskoop-
pia aamupäivän tunneilla ja Aust-
raliassa sijaitsevaa Nanangon te-
leskooppia iltapäivisin.

Ohessa parhaita paloja.

Pasi ketolainen

lullisesti järkevintä palauttaa tehtä-
vien ratkaisut sähköpostilla – itse 
en ole käynyt laskuharjoituksissa 
kertaakaan. Kurssin läpäisemisek-
si riittää, että saa kasaan vaaditta-
van määrän laskuharjoituspisteitä 
ja saa tenteistä hyväksytyn arvo-
sanan. Akateemisen vapauden 
vuoksi läsnäolopakon käsitettä ei 
ole olemassa.

Haastavaa mutta ei mahdo-
tonta
Matemaattisesti yliopistofysiikka 
on lukiofysiikkaa vaativampaa. 
Hyvillä trigonometrian sekä diffe-
rentiaali- ja integraalilaskennan 
taidoilla pärjää kuitenkin alussa 
hyvin. Kursseilla vastaan tuleva 
uusi matematiikka – lähinnä dif-
ferentiaaliyhtälöt ja vektoriana-
lyysi – on helppo omaksua las-
kuharjoituksia ratkoessa. Harjoi-
tustehtävät ovat yleisesti ottaen 
pidempiä ja teoreettisempia kuin 
lukiossa käsiteltävät tehtävät. Ai-
kaa niiden ratkaisemiseen joutuu 
käyttämään toisinaan aika run-
saasti, mutta mahdottomia ne ei-
vät missään nimessä ole.

Mukana opiskelemassa ovat sa-
maan aikaan itseni kanssa olleet 
Viljami Leino ja Petri Tuisku.

Petri Aaltonen
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L ukiota aloittaessaan moni yl-
lättyy valinnan vapaudesta 
ja opiskeluvaihtoehtojen laa-

juudesta, niin myös minä. Ihmetys 
on suuri, kun pitääkin valita eri op-
piaineiden väliltä se, mikä itseä kiin-
nostaa. Omat tulevaisuudensuunni-
telmatkin olivat siinä vaiheessa yh-
tä kirkkaina mielessä kuin useimmil-
la opiskelijatovereillani: selvyys siitä, 
mitä haluaa isona tehdä, oli luokkaa 
”no jotain biologiaan ja kemiaan liit-
tyvää vois ehkä olla kiva opiskella…
” Loppujen lopuksi näiden aineiden 
pariin tuli upottua syvemmällekin lu-
kion aikana.

Yrityksen ja erehdyksen 
kautta
Kemiaan innosti ennen kaikkea sil-
loin uutuuttaan hohtava laboratorio-
tila. Sen ansiosta ei tarvinnut tyytyä 
seuraamaan opettajajohtoisia kokei-
ta, vaan sai ihan itse tehdä ja kokeilla 
niin paljon enemmän kuin esimerkik-
si yläasteella. Yrityksen ja erehdyk-
sen kautta oppii parhaiten, ja ihastus 
oli valtava, kun viimein jokin koe on-
nistui odotusten mukaisesti: hei, mi-
nä tosiaan osasin ja sain aikaan jo-
tain! Usein työselostusten syvällisin-
tä antia oli kuitenkin osio ”mikä me-
ni pieleen ja miksi, miten tekisin ensi 
kerralla”. Samalla tosin oppi, miksi se 
tarkka mittaaminen ja ohjeiden nou-
dattaminen on tärkeää. Kriittistä itse-
tutkiskelua ei muutenkaan voi kos-
kaan oppia liikaa.

Teoriatunnit täydensivät tätä koke-
musperäistä oppimista, kun saimme 
tietää, mitä kokeissa olisi pitänyt ta-
pahtua, ja ennen kaikkea sen, miksi. 
Mitä pidemmälle kurssit etenivät, si-
tä enemmän työskentelyssäkin alkoi 
olla ideaa, kun teoriapohja kasvoi ja 
alkoi itse ymmärtää eri luonnonilmi-
öiden syitä. Ainakin sain syvällisem-
pää opetusta kuin vaihto-oppilasvuo-

tenani Ranskassa, jossa tietty vaikut-
tivat hienoiset ymmärtämisvaikeudet 
silloin tällöin.

Kemistitkin vain taviksia

”Oma maa mansikka”, mutta mistä 
mansikan punainen väri johtuu, mitä 
yhdisteitä se tuottaa ja kuinka man-
sikanmakuista esanssia valmiste-
taan teollisesti? Kemiaa näkee kaik-
kialla, jos vain avaa silmänsä. Kemi-
an tunneilla sai olla utelias lapsi, ky-
seenalaistaa kaiken ja pohtia syitä ja 
seurauksia eri ilmiöille. Tiedonjanon 
kasvaessa tuli kokeiltua ja koettua 
valtakunnallinen kemiakilpailukin. Si-
joitus loppukilpailussa oli sekä yllätys 
että ylpeydenaihe, mutta itse kilpai-
lu kokemuksena oli antoisa varsinkin 
sen takia, että siellä sai tavata nuo-
ria muista kouluista. Toisin kuin olin 
etukäteen kuvitellut, nämä nuoret ei-
vät olleetkaan pikku kotilaboratoriois-
saan kasvaneita tutkijaneroja, vaan 
– paria poikkeusta lukuun ottamat-
ta – aivan tavallisia ihmisiä. He vain 
ymmärsivät, mikä reaktioentalpioi-
den tutkimisessa kiinnostaa tai miksi 
elektrolyysin toimintaperiaatteen ym-
märtäminen on niin kiehtovaa.

Teknillinen korkeakoulu 
kutsuu
Mikä parasta, avoin mieli ja kokei-
lunhalu toivat kilpailusta odottamat-
toman palkinnon: sijoittuminen kym-
menen parhaan joukkoon avasi ovet 
jatko-opintoihin Teknillisessä kor-
keakoulussa ilman kevään pääsy-
koestressiä. Suunnitelmat tulevai-
suuden osalta ovat muutenkin sopi-
vasti selkiytyneet matkan varrella, ja 
nyt voi rauhaisin ja odottavin mielin 
katsoa kesää ja ensi syksyä ja kaik-
kea, mitä ne mahtavat tuoda tulles-
saan.

A llekirjoittaneen viikko-
ohjelmaan on kuulunut 
syyskuusta lähtien luen-

noilla käynti Kumpulan kampuk-
sella, jossa sijaitsee Helsingin yli-
opiston matemaattis-luonnontie-
teellinen tiedekunta. Kumpulaan 
on helppo päästä omalla autolla 
Lahden moottoritietä pitkin. Opin-
topisteitä fysiikan opinnoista on 
ehtinyt kertyä 17 kappaletta, mi-
kä vastaa likimain kymmentä lu-
kiokurssia.

Yliopistofysiikka aina cum 
laudeen asti
Kiitos lukiolaisten mahdollisuudes-
ta suorittaa yliopisto-opintoja kuu-
luu professori Seppo Manniselle. 
Lukiovaihtoprojektin ideana on 
antaa motivoituneille opiskelijoille 
mahdollisuus tutustua yliopistofy-
siikkaan jo etukäteen ja toisaalta 
vauhdittaa opintojen aloittamista 
siirryttäessä lukiosta yliopistoon. 
Lukiolaiset voivat opiskella muun 
muassa sivuaineopiskelijoiden ap-
probatur-kurssit tai vastaavat mut-
ta sisällöltään syvemmät pääai-
neopiskelijoiden cum laude -kurs-
sit. Peruskurssit sisältävät lukiosta 
tuttua mekaniikkaa, sähkömagne-
tismia ja aaltoliikeoppia, mutta ai-
heiden tarkastelussa mennään lu-
kiotasoa syvemmälle. 

Ei läsnäolopakkoa
Opiskelu yliopistossa on varsin 
erilaista lukioon tottuneelle. Luen-
not ovat tilaisuuksia, joissa profes-
sori tai lehtori esittää teoria-asian, 
jota opitaan soveltamaan viikoittai-
sissa laskuharjoituksissa. Yhdes-
sä harjoituksessa on tyypillises-
ti viisi tehtävää, joiden ratkaisut 
käydään läpi pienryhmissä assis-
tentin ohjaamana. Lukio-opiskeli-
jan kannalta on kuitenkin aikatau-

Miksi mansikka 
on punainen 

 

 

Tuuli Reinikainen
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O len ollut hulluna teatteriin 
niin kauan kuin jaksan muis-
taa. Äitini raahasi minua pie-

nestä asti katsomaan näytelmiä, mu-
sikaaleja ja oopperoita, ja kun olin 
hiukkasen varttunut, pääsin itsekin 
kokemaan lavalla olemisen huuman 
ala-asteen teatterikerhossa. Sittem-
min teatterikärpänen on upottanut 
torahampaansa minuun niin tiukas-
ti, ettei näyttämöstä luopuminen tule 
enää kysymykseenkään.

Lavalla, kulisseissa, 
katsomossa

 Lasten ja nuorten teatterikerhot mo-
neen kertaan käytyäni löysin tieni 
Järvenpään teatteriin vuonna 2001 
enkä ole sieltä sen koommin kaivan-
nut pois. Uuden esityksen aloittami-
nen, harjoitukset, lavasteiden verk-
kainen nouseminen lavalle, ensi-il-
lan jännitys, hauskanpito muiden sa-
manlaisten hullujen kanssa… en tie-
dä mitään parempaa. Nykyään en 
enää edes välitä siitä, mitä teatterissa 
teen kunhan saan olla mukana. Viih-
dyn suunnattomasti niin lavalla ja ku-
lisseissa kuin katsomossakin ja otan 
avosylin vastaan sekä isot roolit, pie-
net roolit että katsojan roolin.

 En ole vielä kuitenkaan päättänyt – 
tai sitten en ole uskaltanut päättää –, 
haluanko tehdä teatterista aivan koko 
elämäni, tai siis aionko ammattinäyt-
telijäksi. Valmistun pikapuoliin Jär-

venpään ammattiopistosta ihan oi-
keaksi ammattilaiseksi media-alalle, 
joka myös kiinnostaa minua kovasti. 
Ammattikoulutusta olen tosin hankki-
nut teatterialallakin; lukioon tullessa-
ni olin juuri aloittanut Adultan Radio- 
ja Televisio-opiston Nuorten ilmais-
ukoulun, jossa sain kahden vuoden 
ajan oppia teatterin ammattilaisilta. 
Päätös tulevaisuuden urasuuntautu-
misesta on silti väistämättä edessä, 
mutta en halua käydä sen kimppuun 
– ainakaan vielä.

Löytö lukio-oppaasta

   Adultan ilmaisukoulutuksen päätyt-
tyä huomasin, etten ollut aktiivisesti 
mukana juuri minkäänlaisessa teat-
teritoiminnassa; Järvenpään teatte-
rin viimeisimmän produktion esityk-
setkin olivat juuri päättyneet. Löysin 
onnekseni lukio-oppaasta jotakin, 
mitä en ollut aiemmin muun teatteri- 
ja opiskelutouhotuksen melskeessä 
huomannut: teatteritaiteen lukiodip-
lomikurssin.

Tietenkin ilmoittauduin heti. Kurssil-
la oli tarkoitus toteuttaa täysin omin 
päin eheä ja selkeä teatteriesitys ryh-
mässä tai yksin ilman opettajan tai 
muiden asiantuntijoiden apua. Teh-
tävä ei kenties ensilukemalta vaikuta 
järisyttävän hankalalta, mutta teatte-
ria tehneenä tiesin moisen projektin 
tuottavan vielä paljon ongelmia; vas-
ta edellisenä vuonna olin kirjoitta-

18 säkeistöä parissa päivässä

Lähes heti minulla oli täysin selvä nä-
kemys näyttämökuvasta. Olen näh-
nyt modernisointeja klassikkonäy-
telmistä sekä esityksiä, jotka on to-
teutettu minimaalisin keinoin. Vaikka 
näistä teatterityypeistä on vähitellen 
muodostunut jonkinmoisia itsetarkoi-
tuksellisia kliseitä, päätin tehdä Kor-
pistani hyvin yksinkertaistetun, tyypi-
tellyn ja aikakaudettoman. Itse runo 
on kirjoitettu 1800-luvun puolivälissä, 
mutta en halunnut esityksestä tahat-
toman huvittavaa epookkia. Loppu-
tulos lähenteli jo pantomiimia; esiin-
tymisasuni koostui mustasta paidas-
ta ja verkkahousuista, ja lavasteena 
oli yksi tuoli. En halunnut ylenpaltti-
sia erikoistehosteita tai -valoja, vaan 
tahdoin keskittyä raakaan ilmaisuun. 
Lisäksi halusin näillä ratkaisuilla ko-
rostaa sitä, että runon tarina tapah-
tuu lähinnä puhujan päässä, eikä hä-
nen huonettaankaan välttämättä ole 
edes olemassa.

Valmis visio mielessäni minun oli 
helppo keskittyä kaikkein olennai-
simpaan, nimittäin tekstin opettele-
miseen ja tulkitsemiseen. Yllätyksek-
seni onnistuin omaksumaan kaikki 
18 säkeistöä kahdessa päivässä ri-
vakalla iltalukemisella, eikä sen jäl-
keen ollut kyse juuri muusta kuin jat-
kuvasta toistamisesta ja lavalle pää-

semisestä. Esitykseni sai kiitosta se-
kä kurssia pitäneeltä opettajalta että 
sen nähneiltä opiskelijoilta.

En kuitenkaan usko, että prosessi oli-
si ollut läheskään näin helppo, ellen 
olisi teatterista niin innostunut kuin 
olen. Olen myös varma, etten oli-
si ryhmässä onnistunut läheskään 
yhtä hyvin tai kivuttomasti, ellei ko-
ko ryhmä olisi ollut projektille omis-
tautunut. Yksin työskentelyssä oli se 
hyvä puoli, etten joutunut temppuile-
maan aikatauluilla tai turhautuneena 
odottamaan muita ryhmäläisiä har-
joituksiin. Toisaalta en erikoisemmin 
pystynyt esittelemään tai pohtimaan 
ideoitani kenenkään kanssa, ja välil-
lä aloinkin epäillä, olinko lainkaan oi-
keilla jäljillä tulkinnassani.

Suosittelen lämpimästi

Loppujen lopuksi suosittelen lämpi-
mästi teatteridiplomikurssia kaikil-
le, jotka ovat teatterista innostunei-
ta. Pelkkä kiinnostus ei varmaan-
kaan riitä, sillä hyvän kokonaisuuden 
tuottaminen vaatii paljon työtä, kes-
kittymistä ja omistautumista. Mikään 
maanikko ei tietenkään tarvitse olla, 
tosin se voi auttaa esityksen lähesty-
essä kestämään kasautuvaa painet-
ta. Mutta hyvän esityksen tekemisellä 
saavutettavaa tyydytystä ei voita yh-
tikäs mikään!

nut improvisaatioharjoitusten pohjal-
ta näytelmän 16 henkilön ryhmässä, 
jossa kaikki olivat aivan yhtä innos-
tuneita teatterista kuin minä, ja sii-
tä huolimatta yhteenotoilta ei vältyt-
ty! Päätin siis kaukaa viisaana ryhtyä 
sooloprojektiin ja valmistaa monolo-
giesityksen.

Poen Korpin tulkiksi

   Adultan ilmaisukoulussa olin tehnyt 
monologin sattumanvaraisesti vali-
tusta runosta, ja keksin tälläkin ker-
taa ottaa lähtökohdakseni valmiin 
tekstin, jota ei kuitenkaan alun perin 
ollut kirjoitettu näyteltäväksi. Valitsin 
epäröimättä Edgar Allan Poen klas-
sikkorunon Korppi, joka oli kiehtonut 
minua jo pitkään ja johon olin pitkään 
halunnut tutustua lähemmin. Halusin 
myös hieman haasteellisen tekstin, 
etten myöhemmin tuntisi saavutus-
tani aivan mitättömäksi muiden ryh-
mien itse kirjoitettujen esitysten rin-
nalla.

Runo on Poeta tyypillisimmillään: 
se kertoo rakkaansa menettänees-
tä miehestä, joka kiduttaa itseään 
uppoutumalla muistoihinsa. Hänen 
luokseen ilmestyy eräänä yönä korp-
pi, joka ilmeisesti evää mieheltä vii-
meisetkin mahdollisuudet onnelli-
seen unohdukseen. Kyseenalaiseksi 
tosin jää, onko koko lintua olemassa 
vai onko kyseessä miehen hidas ja 
lopullinen sekoaminen.

Kalle Tahkolahti

Kuvat: Iida Hirvonen

Kuvat ovat Kirjan ja ruusun päivän 
harjoituksista. Näytelmän nimi on 
“Runotyttö ja raamikkaat Roomeot”. 
Esitetty 4.5.2007. Kaikki ovat lukion I 
vuosikurssin ilmaisutaidon oppilaita. 
“3 koplan kuvassa”: Anna-Maija Pyy-
mäki, Mikael Björkas ja Taru Järven-
pää (näytelmän kirjoittaja). Rivikuvas-
sa: Antti Haapasalo, Jasmin Cakmak-
ci, Anna-Maija Pyymäki, Taru Järven-
pää ja Hanna Palmen.

Pusukuvassa pusuttelevat: Antti Haa-
pasalo ja Hanna Palmen.

Ko u l u e l ä m ä ä
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The Lonesome Highway – 
bluesrockia opiskelun 
lomassa

J ärvenpään lukion musiikki-
luokkaan porottaa kevätaurin-
ko. Luokassa kaikuu rehevä 

bluesrock kahden kitaran, basson ja 
rumpujen voimin – karheansävyistä 
laulua tietenkään unohtamatta. Kuva-
us sopii täydellisesti The Lonesome 
Highwayn välituntien arkeen.  

Dire Straits – SRV 
– Kolmas nainen
Tämäkin yhtye sai alkunsa Järven-
pään lukion käytävillä, kun viisi ka-
verusta päättivät saada aikaan jotain 
virikkeellistä ja piristävää toimintaa 
opiskelujen ohessa. Tosin yhtyeen 
kitaristeilla ja basistilla, Jukka Vorna-
sella, José Hernándezilla ja Olli Tam-
misella oli yhteisiä bändiviritelmiä jo 
yläasteaikoina. Lukioon päästyään 
poikien oli etsittävä bändille pätevä 
rumpali ja etevä laulaja, kun edelli-
nen rumpali/vokalisti Heikki Musta-
kallio muutti opiskelujen perässä toi-
selle paikkakunnalle. Rumpalinjakka-
ralle istuutui Tuomo Koponen, johon 
pojat olivat tutustuneet juuri Heikin 
kautta. Laulajaksi päätyi Otto Kar-
hunen, jota tarvittiin solistiksi lukion 
suomalaisen musiikin viikolle kaa-
vailtuun Eppu Normaali –projektiin. 
Yhtyeen kokoonpano on pysynyt sa-
mana, ja musiikillinen linja on vedetty 
bluesin ja rockin välimaastoon, Dire 
Straitsista Stevie Ray Vaughaniin ja 
aina Kolmanteen naiseen asti.

Mahdollisuuksia ja tukea  

Miten Järvenpään lukio on sitten 
mahdollistanut The Lonesome High-
wayn bänditoimintaa opiskelun yhte-
ydessä? Tilavat musiikkiluokat, laa-
dukkaat soittimet ja useita esiintymis-
mahdollisuuksia; enempää aloittele-
va bändi ei olisi voinut toivoa. Myös 
musiikin lehtori Marita Tapperin omis-
tautuminen esiintymisten ja harjoitte-
lun toimivuudelle on rohkaissut bän-

din monesti lukion areenan esiinty-
mislavalle. Tuki ja palaute ei ole tul-
lut ainoastaan kanssaopiskelijoilta ja 
musiikinopettajilta, sillä jokainen bän-
din jäsen on jammaillut tasokkaan, lu-
kion opettajista koostuvan ”opebän-
din” kanssa.     

Omaan treenikämpään

Yhtye on uskaltautunut laajentaa re-
viiriään myös lukion ulkopuolelle. Ke-
sällä 2006 bändi esiintyi Puistoblues-
kadulla, ja seuraavana talvena orkes-
teri teki ensimmäisen baarikeikkansa 
Wiima-ravintolassa. Treenikämpäksi 
on vaihtunut tunkkainen, joskin toi-
miva autotalli. Lukion harjoittelutilo-
jen kysyntä on kasvanut nuorempi-
en opiskelijoiden keskuudessa niin 
suureksi, että bändi on katsonut par-
haaksi siirtää osan harjoittelusta ko-
tioloihin. Oma treenikämppä mahdol-
listaa myös viikonloppuharjoittelun, ja 
aikaa treenaamiselle saa käyttää lä-
hes rajattomasti.

Katseet uusille lavoille

Järvenpään lukion musiikkitoiminta 
on huipputasoa, ja päivittäisestä lu-
kion arjesta kuvastuu musiikkipainot-
teisuus. Lukion myötä The Lonesome 
Highway on saanut valtavasti koke-
musta ja tukea soitto- ja esiintymistai-
tojen kehittämiseen. Yhtye on päättä-
nyt jatkaa toimintaansa, vaikka siteet 
lukioon katkeavatkin. Bändi on kiitol-
linen kuluneista vuosista ja kääntää 
katseet uusille esiintymislavoille.

Jukka Vornanen & Otto Karhunen    
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J oku viisas on joskus sanonut, 
että se, mikä koetaan kaikkein 
yksityisimpänä, onkin kaikkein 

yhteisintä. Eli ne arimmat ja her-
kimmät asiat, joista kuvitellaan, et-
tei kukaan toinen voi niitä ikinä ko-
kea, ovatkin juuri niitä asioita, joiden 
kanssa suurin osa ihmisistä syvällä 
sisimmässään kamppailee. Voim-
me ymmärtää maailmaa vain oman 
kokemuksemme kautta. Vaikka ko-
etammekin tarkastella ympäröivää 
maailmaa objektiivisesti esimerkiksi 
tieteen keinoin, kokemuksemme on 
kuitenkin aina meidän omamme.

Tarkoitukseni on kirjoittaa jotakin 
musiikin kuuntelusta ja sen merkityk-
sestä ihmiselle. Koetan kuvata aihet-
ta omien kokemusteni kautta. Filosofi 
Ludwig Wittgenstein totesi, että siitä 
on vaiettava, mistä ei voi puhua. Yri-
tän kuitenkin.

Musiikki ei ole tarkoitus, vaan väli-
ne. Kaikki se, mitä musiikki ilmentää, 
on jo meissä valmiina. Siksi ajattelen 
musiikin kuuntelun olevan yhtä lailla 
oman itsen ja ympäröivän maailman 
kuuntelua kuin jonkin tietyn melodian 
tai harmonian seuraamista. Musiikki 
on yhteydessä ihmisen koko persoo-
naan – se koskettaa samanaikaises-
ti minuuden tietoisia ja tiedostamat-
tomia alueita.

Mikään erityisryhmä tai ammattikunta 
ei omista musiikkia. Se ei ole muusi-
koiden tai musiikinopettajien tai levy-
yhtiöiden yksinomaisuutta. Musiikkia 
voi kuunnella ja siitä nauttia ihan jo-
kainen. Kuulovammainen voi nauttia 
musiikista tuntiessaan äänen väräh-
telyn kehossaan. Soittimet, ihmisääni 
– tapahtui se sitten “livenä” tai stere-
oiden kautta - lähettävät ääniaaltoja, 
jotka ihminen kuulee musiikkina. Tut-
kijoiden mukaan ihminen tulee tietoi-
seksi itsestään rytmin välityksellä jo 
äidin kohdussa ollessaan. Rytmi on 
värähtelyn ja kaiun kautta sikiön en-
simmäinen kosketus ympäröivään 
maailmaan. Ääntä ja rytmiä voidaan-

kin pitää ihmisen ensimmäisenä elä-
myksenä. Ääni voi olla myös ensim-
mäinen ja viimeinen asia, jonka ym-
päristöstämme tajuamme.

Kun olin lapsi, äidilläni oli tapana lau-
laa minulle ja sisaruksilleni iltalauluja. 
Se rauhoitti, toi turvallisen tunteen – 
mitään pahaa ei voisi tapahtua. Erityi-
sesti laulu lohdutti, kun olimme riidel-
leet tai kiukutelleet äidille – silloin hän 
lauloi aina tietyn laulun, jonka kolmat-
ta säkeistöä odotimme henkeä pidät-
täen: “Ja missä sairas, kurja, ja köy-
hä, itkevä, sä kyyneleensä kuivaa, 
oo hälle ystävä.” Kun tämä säkeis-
tö laulusta alkoi, muuttuivat kyyne-
leet nytkähteleväksi nyyhkytykseksi. 
Tuntui, että laulu kertoi juuri minusta. 
Minä olin se kurja itkevä. Laulu antoi 
luvan rypeä omassa kurjuudessa ja 
itsesäälissä, luvan tuntea. Tuon tun-
nekliimaksin ja siitä vapautumisen 
jälkeen olikin helppo nukahtaa. 

Lapsuudenkodissamme kuunneltiin 
vain klassista musiikkia. Isä soitti le-
vysoittimella Bachia tai jotakin mo-
dernin musiikin säveltäjää, ja silloin 
piti olla hiljaa. Radikaali isosiskoni toi 
kuitenkin murrosiän kynnyksellä per-
heeseemme ABBAn. Tuli myös Kim 
Wilde, Michael Jackson, Duran Du-
ran, MTV, Madonna. Ja sen jälkeen,  
kun ABBA oli jo ikäistemme keskuu-
dessa “out”, se soi meillä edelleen. 
Niinpä vieläkin, kun kuuntelen AB-
BAa, saavutan sen saman tunteen 
kuin lapsena - englannin kielen, jos-
ta en ymmärtänyt juuri mitään, ja 
jonkinlaisen jännittävän isojen tyttö-
jen maailman, jossa sisareni jo tun-
tuivat elävän. 

Toisinaan, kun sattumalta kuulen ra-
diosta Madonnan vanhoja kappaleita, 
alan kaivata sitä, miltä minusta tuntui 
12-vuotiaana, kun kuuntelin tämän 
naisartistin biisejä ja harjoittelin ko-
tona peilin edessä televisiosta matki-
miani tanssiliikkeitä. Liikkeitä, joiden 
avulla koin ujosti naiseuttani ja joita 
en kuitenkaan koskaan uskaltanut 

näyttää kenellekään. Kunpa voisin 
palata siihen olotilaan, kun moni asia 
oli vasta aavistus! Ja siltikään en ha-
luaisi elää uudelleen tuohon ikään liit-
tyvää, kaameaa epävarmuuden tun-
netta omasta itsestä.

Mitä musiikki avaa

Musiikkiteokset eivät ole vain teoksia. 
Niillä on meille aina jokin merkitys, jo-
ka muuttuu ja saa monia kasvoja. Yh-
den kappaleen taakse voi kätkeytyä 
koko elämä. Kuuntelemastamme 
musiikista tulee kuuntelukokemuk-
sen kautta osa meitä.

Jokainen kantaa mukanaan ainutlaa-
tuista historiaansa. Oma persoonam-
me, elämäntarinamme, kaikki se, mi-
tä meille on tapahtunut, vaikuttaa ko-
kemukseemme maailmasta ja siten 
myös musiikista. Annamme kuun-
telemallemme musiikille merkityk-
siä, kokemamme tunteet nivoutuvat 
oman elämämme tapahtumiin ja jo 
utuisiksi muuttuineisiin menneisyy-
den hetkiin. 

Musiikin avulla voi kokea uudestaan 
ensirakkauden haikeuden, kauan sit-
ten kadonneen. Sen avulla voi kokea 
sen, mitä oli olla viisivuotias ja laulaa 
tarhassa Mörri möykkyä. 

Musiikki virtaa ajassa. Musiikin kuun-
telu on pysähtymistä omaan itseen, 
hetkeen, mielenmaisemien tarkaste-
luun. Musiikkia kuunnellessa on help-
po menettää todellisuudentaju – mu-
siikki ei tule pelkästään jostakin ulko-
puolelta, vaan omasta itsestä, omis-
ta tunteista. Musiikkia kuunnelles-
samme voimme kuvitella monia asi-
oita: tilanteita, värejä, muotoja, kokea 
hajuja ja makuja. Voimme kokea sa-
maan aikaan mennyttä, tätä hetkeä 
ja miettiä tulevaa. Musiikin ja taiteen 
avulla ihminen saa tuntumaa omasta 
itsestään, siitä, missä hän on elämäs-
sään menossa, mitä hänelle kuuluu. 

Juuri nyt mielessäni on kaksi erilais-
ta musiikkikappaletta: amerikkalaisen 
poplaulajatar Suzanne Vegan Peni-
tent sekä Sibeliuksen 2. sinfonia.

Suzanne Vegan Penitent - kun jo-
tain on alkamassa tai päättymässä. 
Musiikki vie eteenpäin, se jatkuu, se 
kantaa. Tämä kappale on soinut en-
nenkin, kun jotain on päättynyt. Ja sit-
ten on tullut taas jotain uutta, ja sekin 

on ehkä aikanaan päättynyt. Tässä 
sitä ollaan, tätä on elämä. On onnea, 
on surua, on menetyksiä, on tulijoita, 
on menijöitä.

Sibeliuksen 2. sinfonia. Olin kaksi-
kymmentäkaksivuotias, soitin viulua 
orkesterissa. En osaa kuvailla tuo-
ta tunnetta muuten kuin siirappises-
ti: Koin antavani soiton ja musiikin 
kautta sydämeni kapellimestarille. 
Hän johti sydäntäni, joka oli avautu-
nut musiikille. Niin siinä kävi. Nyt kun 
kuuntelen teosta, tunnen saman rie-
mun ja haikeuden. Kuka olin silloin, 
kun kuuntelin tuota kappaletta en-
simmäisen kerran? Missä olin, kei-
den kanssa? 

Lukio-ikä

Ala-asteella 80-luvulla - vielä ennen 
Dingo-huumaa - järjestettiin luokas-
sani äänestys: Kumpi on parempi 
yhtye, Yö vai Popeda? Yö –yhtyeel-
tä olin kuullut vain Joutsenlaulun en-
kä tiennyt Popedasta juuri mitään. En 
kuitenkaan halunnut osoittaa luokka-
tovereilleni tietämättömyyttäni. Olin-
kin kiperän valinnan edessä: kum-
paa yhtyettä minun kannattaisi ää-
nestää oman sosiaalisen asemani 
turvaamiseksi? 

Taisin tukea Popedaa, mutta muistan 
vielä äänestyksen jälkeisen epävar-
muuteni – olinko tehnyt oikean valin-
nan? Hyväksytäänkö minut? Vai pi-
detäänkö minua typeränä? En tiedä, 
mihin suuntaan valintani vei minua. 
Olisiko minulla ollut vielä enemmän 
ystäviä,  jos olisin valinnut Yön?

Iässä, jolloin ollaan epävarmoja itses-
tä ja yritetään liittyä johonkin sosiaa-
liseen ryhmään, “oikealla”  musiikki-
maulla voi olla ratkaiseva merkitys. 
Jos kuuntelee väärää musiikkia, on 
out. Jos pitää vääränlaisia vaattei-
ta, on out. Vielä yläasteellakin moi-
silla asioilla tuntuu olevan yllättävän 
suuri painoarvo. Siksi monet kokevat-
kin lukiovuodet kaikesta koulustres-
sistä huolimatta vapauttavina. Van-
hat, vuosia piintyneet roolimallit voi 
jättää taakseen. Opiskelija voi aloit-
taa uudelleen uudessa ryhmässä, ra-
kentaa uuden tavan olla omana itse-
nään muiden joukossa. 

Musiikintunneilla tulee luonnollisesti 
puhetta siitä, minkälaista musiikkia 
opiskelijat kuuntelevat. Monille mie-

limusiikin kuuntelu on todella merkit-
tävä itseilmaisun muoto. Jokin mu-
siikissa koskettaa itseä. Oikeastaan 
on aika intiimiä ja herkkää paljastaa 
toisille, millainen musiikki on itsel-
le merkittävää. Siinä tulee paljasta-
neeksi jotakin tärkeää itsestään. Ei 
tunnu mukavalta, jos oma musiikki-
maku tai –tyyli teilataan. 

Kaipaamme yhteyttä, nähdyksi tule-
mista ja hyväksyntää kuin pieni vas-
tasyntynyt lapsi.Musiikkimakumme 
paljastavuus kytkeytyykin tutkijoiden 
mukaan juuri ihmisen alkukantaisiin 
ruumiillisiin kokemuksiin. Mielimu-
siikkia kuunnellessamme ikään kuin 
palaamme sisäisesti aikaan, jolloin 
olimme vielä yhtä ympäröivän maa-
ilman kanssa. Musiikilliset mielty-
myksemme kertovat meistä enem-
män kuin käsityksemme, asenteem-
me tai yhteiskunnalliset mielipiteem-
me, koska pohjimmiltamme olemme 
sitä, mistä pidämme.

Musiikintunneilla oppilaat ovat kes-
kustelleet myös siitä, miksi he kuun-
televat musiikkia. Syitä on monia. 
Musiikkia kuunnellaan, koska se ren-
touttaa, tuntuu hyvältä, saa ajatukset 
pois arjesta ja stressistä, piristää ja 
saa mielen iloiseksi. Toisaalta musii-
kin avulla voi kokea vaikeampia tun-
teita, kuten surua tai vihaa. Musiik-
ki voi olla keino “velloa” omassa tun-
teessaan – niin kuin minä lapsena äi-
din laulaessa. Tai sen avulla voidaan 
torjua omia tunteita, paeta niitä.

Joku sulkeutuu koulupäivän jälkeen 
huoneeseensa ja laittaa stereot täy-
sille huutamaan heviä. Säröinen ja 
raskas kitaroiden soundi ja rumpu-
jen mäiske ovat voimakkaampia kuin 
oma paha tai hyvä olo. Toinen laittaa 
Vivaldia soimaan, kun kaipaa rauhaa 
ja pysähtymistä. Joku jaksaa hölkätä 
pidempään rytmikkään musiikin soi-
dessa. Joku laittaa aina tietyn biisin 
soimaan, kun meikkaa. Joku ei kestä 
hiljaisuutta ja kulkee aina kuulokkeet 
korvilla. Jollekulle riittää tuulen humi-
na ja aaltojen liplatus.

Lukio-ikäinen nuori aikuinen on jo 
löytänyt paljon omasta itsestään. 
Yläastevuosien epävarmuus on luul-
tavasti hälvenemässä, ja tilalle on tul-
lut tietoisuus omasta erillisyydestä ja 
erityisyydestä. Persoona on kehitty-
nyt hyvin pitkälle siksi, mikä se tulee 
koko loppuelämän olemaan. Enää ei 

massan mukana kulkeminen riitä – 
tarvitaan jotakin omaa, sellaista, mi-
kä erottaa itsen muista, mutta minkä 
avulla voi samaan aikaan olla yhtey-
dessä toisiin. Tämä näkyy myös mu-
siikin kuuntelutottumuksissa. Enää ei 
välttämättä kuunnellakaan sitä, mitä 
kaikki muut kuuntelevat. Se, mistä pi-
dämme, antaa merkkejä meille itsel-
lemme ja muille ihmisille siitä, mitä 
me olemme.

Itsekin löysin suunnan tulevalle mu-
sikkimaulleni juuri lukioaikana. Jazz 
tuli mukaan, kun ihastuin jazzia soit-
tavaan nuoreen mieheen. Ihastus 
loppui, jazz ei. Brasilialaisrytmit löy-
tyivät astianpesuainemainoksesta. 
Taidemusiikin upeat teokset avautui-
vat, kun sain soittaa niitä sinfoniaor-
kesterissa. Ystäväpiirilläkin oli voima-
kas vaikutus - aina kun joku ystävis-
täni oli tehnyt musiikillisen löydöksen, 
kokemus jaettiin. 

Me muutumme, kasvamme, elämä 
jättää meihin jälkiä. Tunteellisuus voi 
muuttua kyynisyydeksi, mustavalkoi-
suus suvaitsevaisuudeksi. Musiikki-
makukin voi muuttua täysin. Sellai-
nen musiikki, joka joskus ahdisti tai 
tuntui kaoottiselta, tuntuukin nykyi-
sin mukavan jämäkältä. Ja sellainen, 
josta ennen piti, saattaa tuntua nykyi-
sin pliisulta. 

Kuitenkin se meissä, mikä kokee, 
ei muutu. Se perusrunko, joka ko-
kee, että minä olen minä, joka näkee 
myös oman persoonan kehityksen ja 
elämänkokemuksen tuoman kasvun. 
Se meissä, mikä kokee, on sama.

Paha, hyvä musiikki

Voiko musiikin kuuntelu saada aikaan 
pahaa? Keskustelimme aiheesta hil-
jattain Musiikki viestii ja vaikuttaa – 
kurssilla. Musiikin kuuntelun ja soit-
tamisen vapauteen liittyy vahvasti 
myös vastuu. 

On selvää, että liian kovalla soitet-
tu musiikki voi vahingoittaa kuuloa. 
Kappaleita, jotka sisältävät eetti-
sesti arveluttavia sanoituksia, ihmis-
tä loukkaavia, rasistisia tai rienaavia 
ajatuksia, ei tulisi oppilaiden mielestä 
soittaa ainakaan pienille lapsille, joil-
ta puuttuu kyky arvioida ja kritisoida 
kuulemaansa - eikä oikeastaan ke-
nellekään, joita kyseiset sanoituk-
set loukkaavat. Sekin voi jo loukata 
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ja tuntua pahalta, jos joutuu kuunte-
lemaan musiikkia, joka sotii omaa ar-
vomaailmaa vastaan, vaikkei musii-
kissa suoraan ruodittaisikaan omaa 
persoonaa. Esimerkiksi black meta-
lin tai sinänsä mukavan ja letkeän hip 
hop –musiikin sanoitukset ovat usein 
rajuja ja shokeeraavia. Aikuinen osaa 
ehkä suhtautua sanoituksiin kriittises-
ti ja kykenee suhteuttamaan ne ky-
seisen musiikkityylin alakulttuuriin 
kuuluvaksi ilmiöksi. Mutta lapsen – 
ja miksei aikuisenkin - arvomaailma 
voi vääristyä kummallisesti, jos lau-
lussa lauletaan “tapa äitis”. Musiikin 
käyttämiseen pätevät samat sään-
nöt kuin yhteiskunnassa muutenkin: 
Kaikkea on arvioitava etiikan ja mo-
raalin perusteella. Yksilönvapautta 
on kunnioitettava, mutta niin, ettei se 
tuhoa toisia.

On tietysti tärkeää miettiä, minkälai-
nen musiikki sopii mihinkin tilantee-
seen. On ymmärrettävää, että kirkos-
sa soi tunnelmaltaan tai arvomaail-
maltaan erilainen musiikki kuin baa-
rissa. Musiikki herättää paljon tun-
teita, ja toisten ihmisten tunteita on 
syytä kunnioittaa. Uudet musiikilliset 
tyylisuunnat voivat aiheuttaa jyrkkää 
paheksuntaa perinteisen suuntauk-
sen edustajien joukossa. Myös eri 
musiikinlajien harrastajien välillä voi 
olla musiikillisiin mieltymyksiin koh-
distuvaa moralisointia.

Ihmiset kokevat musiikin niin eri ta-
voin. Joku saattaa pitää pop-musiik-
kia syntinä ja kokea sen todellisena 
ahdistuksena. Toinen saa inhoreak-
tioita viulunsoitosta. Ahdistus ei vält-
tämättä aina kumpuakaan musiikista, 
vaan omista kokemuksista ja pelois-
ta. Jotkut saattavat pelätä, että “pa-
ha musiikki” johtaa kontrollin katoa-
miseen, tai että se houkuttelee kuuli-
jan väkivaltaisuuteen, seksuaaliseen 
rajattomuuteen tai jopa huumeisiin. 
Voi syntyä pelko kontrollin menet-
tämisestä tai jonkinlaiseen taantu-
neeseen tilaan vajoamisesta. Oman 
psyyken pelottava ja pimeä puoli si-
joitetaan itsen ulkopuolelle pahana ja 
vaarallisena koettuun musiikkiin.

Ajattelen, että puhdas, sanaton, soi-
va musiikki itsessään ei ole hyvää tai 
pahaa, mutta musiikkia voi käyttää 
sekä hyvään että pahaan. Jos oma 
lempimusiikki on elämää tuhoavaa, 
toisia ihmisiä tuhoavaa, ehkä sitä 
ei kannata kuunnella kuin aivan yk-

sin, jos ollenkaan. Missä sitten me-
nee raja? Ehkä on hyvä miettiä, ketä 
musiikki palvelee. Rakentaako se mi-
tään, tuoko se mitään hyvää? Vai ai-
heuttaako se vain pahaa oloa ja ah-
distusta? Entä jos joku haluaa nimen-
omaan kokea pahaa oloa ja ahdistus-
ta? Onko se yksilön oma asia, vai pi-
tääkö yhteiskunnan puuttua asiaan? 
Vaikeita kysymyksiä, joihin ainakaan 
itselläni ei ole selkeää vastausta.

Musiikilla ja kaikella taiteella on siis 
valtava voima. Se saa meidät koke-
maan upeita hetkiä ja onnen tuntei-
ta, mutta myös pimeitä ja vaikeita asi-
oita. Kyse on onneksi kuitenkin mie-
len sisäisistä asioista, mielikuvituk-
sestamme, fantasioista, jotka eivät 
itsessään voi vahingoittaaa ketään. 
Kenenkään ei myöskään tarvitse 
omaehtoisesti vapaa-ajallaan kuun-
nella sellaista musiikkia, joka ahdis-
taa. Yleensä ihmiset hakevatkin mu-
siikin kautta nimenomaan mielihyvän 
ja elämänhallinnan kokemuksia, joi-
den vaikutus halutaan tuntea kokoa-
vana, ei hajottavana. Musiikki voi an-
taa suojaa surumielisyyttä, yksinäi-
syyttä ja syyllisyyttä vastaan. Musii-
kin avulla voi kohdata pelottavia tai 
epämiellyttäviä tunnetiloja. Musiikki 
voi olla kuin hyvä ystävä, jonka seu-
rassa voi viipyä.

Minä, sinä

Muistan Rooman kymmenen vuot-
ta sitten ja viileän piazzan tammi-
kuisena yönä tähtitaivaan alla. Ita-
lialainen kuoro kokoontui konsertin 
jälkeen torille piiriin ja lauloi jazzia. 
Kuorolaisten käsilaukut ja reput lai-
tettiin piirin keskelle kasaan. He pyy-
sivät mukaan joukkoonsa. Kuunte-
lin heitä, lauloin ja ajattelin, että tä-
tä en unohda koskaan. Se ilo. Kaikki 
on tallessa. 

Muistan sen yksinäisyyden hetken 
rock-konsertissa, kun en pystynyt-
kään yhtymään yhteiseen ilonpitoon. 
Tunsin oman erillisyyteni. Nuo muut 
kokevat yhdessä jotakin, mistä en 
saa kiinni. 

Muistan sen hetken ystäväni kanssa 
vuosia sitten marraskuun iltana, kun 
olimme syöneet herkullista kasvispiz-
zaa. Ruoankäry oli saanut palohälyt-
timen soimaan, mutta onneksi tuule-
tus auttoi siihen. Oli kynttilöitä ja Sa-
muli Edelmanin “Vaiheet”-levy. Maka-

simme selällämme lattialla ja kuunte-
limme. Oli rauhaa, hiljaisuus, musiikki 
ja sen jakaminen. Yhteys. 

Jokainen ihminen kaipaa yhteyttä toi-
siin ihmisiin. Se, että voi jakaa mu-
siikkielämyksen tai minkä tahansa 
kokemuksen toisen ihmisen kanssa 
ja tulla kohdatuksi ja hyväksytyksi ja 
nähdyksi, on meille elintärkeää. Jo-
kaisessa ihmisessä on myös halu ja-
kaa hyvää. Halutaan soittaa ystäväl-
le se biisi, joka kosketti, joka oli mah-
tava. Halutaan jakaa se upea tunne, 
joka koettiin kuunnellessa musiik-
kia. Ehkä se oli virtuoosimainen ki-
tarasoolo tai sanat, jotka puhutteli-
vat. Toivotaan, että ystävä voisi ko-
kea saman.

Oman mielimusiikin kuuntelu on kuin 
peili, josta ihminen näkee itsensä. 
Musiikin jakaminen toisen kanssa on 
oman itsen jakamista. Kun kuuntelen 
yhdessä ystäväni kanssa kappaletta, 
joka merkitsee itselleni paljon, ystävä 
ei pelkästään kuule musiikkia, vaan 
hän kuulee myös minua – ja itseään, 
kun musiikki herättää hänet koke-
maan sitä omalla tavallaan.

Musiikin tutkija Kimmo Lehtonen kir-
joittaa kirjassaan Musiikki, kieli ja 
kommunikaatio:

“Musiikkia hahmottavalle ihmiselle 
musiikki avautuu aina hänen omasta 
elämysmaailmastaan käsin. Musiikki 
on vastaanottajalleen olemassa ai-
noastaan siten ja sillä tavalla, kuin 
hän sen oman minuutensa suomissa 
puitteissa kokee... Ei siis ole olemas-
sa “oikeata” tai “väärää” tapaa kokea 
musiikkia.”   

Kuuntele musiikkia. Kuuntele hyvää 
musiikkia. Kysy itseltäsi, miksi kuun-
telet. Ja kun kuuntelet jonkun toisen 
ihmisen jakamaa musiikkia, kuunte-
le uudella tavalla – kuuntele sitä, mi-
tä tuo musiikki kertoo hänestä - ja si-
nusta.

Emma Pihkala

musiikin lehtori

Berliinin musiikkipsykologi-
sen tutkimuksen kommen-
toija

Moniko tunnustaa valinneensa lukion 
musiikin kursseja vain saadakseen 
lepuuttaa hetken aivojaan koulupäi-
vän keskellä ja pitää hauskaa ilman 
varsinaista hyötyä esim. jatko-opin-
tojen kannalta? Todellisuudessa ka-
pinointi älyllistä oppimista vastaan ei 
onnistu edes taideaineissa. Musiikki 
vaikuttaa meihin kokonaisvaltaisesti 
– korvien välistä kitaran kielten kovet-
tamiin sormenpäihin.

Olen harrastanut musiikkia yhtä kau-
an kuin olen käynyt koulua, ja vuo-
sien aikana suosikkioppiaineiksi mu-
siikin rinnalle ovat nousseet luon-
nontieteet. Kiinnostuinkin musiikki-
diplomityössäni selvittämään, voiko 
7-vuotiaana aloitetulla musiikkihar-
rastuksellani olla vaikutuksia myös 
luonteenpiirteisiini ja mm. luonnon-
tieteelliseen suuntautumiseeni, vaik-
ka tiede tavallisesti mielletään taiteen 
vastakohdaksi.

Musiikki ja kognitio

Hypoteesi ei osoittautunut lainkaan 
vääräksi. Jo yhden kappaleen kuun-
teleminen vaikuttaa kehoon hetkelli-
sesti, ja ammattimuusikoilla on ha-
vaittu pysyviä, pitkäaikaisesta har-
joittelusta aiheutuneita muutoksia 
aivojen rakenteessa ja toiminnas-
sa. Muusikoiden tietoa aivopuolis-
kosta toiseen välittävä aivokurkiai-
nen on usein paksumpi, ja pikkuai-
vot, jotka osallistuvat mm. puheen 
tuottamiseen, ovat tavallisesti suu-
remmat. Myös vasemman ohimo-
lohkon puheenymmärtämisen alue 
paksuuntuu muusikoilla. Tutkimus-
tulokset viittaavatkin siihen, että mu-
siikkiharrastuksella voi olla vaikutuk-
sia jopa kielelliseen suorituskykyyn. 
Puhumattakaan Mozart-efektistä: yli-
opisto-opiskelijoiden älykkyystestitu-
losten on todettu paranevan tila-ai-
ka-suhteita koskevissa tehtävissä, 
kun he kuuntelevat ennen testiään 
10 minuuttia Mozartin musiikkia. Ti-
la-aikasuhteiden hahmottamisel-
la arvellaan olevan vaikutusta mm. 
matemaattiseen ja luonnontieteelli-

seen ajatteluun. Voiko kukaan kuvi-
tella helpompaa tapaa valmistautua 
henkisesti esim. matematiikan kokei-
siin kuin musiikin kuuntelu?

Aggressio vähenee, stressi 
kaikkoaa
Koulussamme musiikki on vahvas-
ti läsnä. Areena ja auditorio täytty-
vät lähes viikoittain oppilaiden muo-
dostamien kokoonpanojen esittäessä 
joko itse säveltämäänsä tai muiden 
tuottamaa musiikkia. Tutkimustulos-
ten perusteella esitykset hyödyttävät 
niin soittajaa kuin kuulijaakin: musii-
kin on todettu vähentävän aggressioi-
ta ja ahdistusta sekä poistavan stres-
sihormonia. Nopeatempoinen, vilkas 
musiikki piristää univelkojen uuvutta-
mia aivoja rauhallisten kappaleiden 
antaessa stressin rasittamalle mie-
lelle mahdollisuuden rentoutua. 

Sekä lavalla riehuvien rokkikukko-
jen että hartaiden kamariorkesterien 
harrastaman yhteismusisoinnin on 
havaittu myös lisäävän sosiaalista 
arvostelukykyä ja suvaitsevaisuutta. 
Yhteissoitossa merkittävintä on ryh-
män kyky toimia harmonisena koko-
naisuutena, minkä vuoksi jokaisen on 
unohdettava ennakkoluuloiset, torju-
vat asenteet erihenkisiä ja -tasoisia 
soittajia ja laulajia kohtaan. Bändin 
virtuoosi ei voi soittaa yhteistä kap-
paletta kokemattomampaa soittajato-
veriaan nopeammin tai yrittää peittää 
tämän vaatimattomamman soitannan 
oman sooloilunsa alle. 

Aikaa sävelten maailmalle

Koska musiikissa kilpaillaan itseä 
vastaan, harrastusta ei koskaan ole 
liian myöhäistä aloittaa. Musiikki ei 
ole vain ajanvietettä; voimme vai-
kuttaa sen avulla myönteisesti myös 
muuhun oppimiseemme. Ja mikä pa-
rasta, vaikutukset näkyvät jo vuoden 
musisoinnin jälkeen! Älä siis jätä tar-
jousta käyttämättä, anna aikaa myös 
sävelten maailmalle.

Katariina Rommi

Abi 2007
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Tunnelmia ja 
elämyksiä 
liikuntatunneilta:

”Koulun lätkäjengin tunnelman 
luojat”
kuvassa: Iiro Veck, Jari- Pekka 
Immonen, Miko Mäkinen

JOUSIAMMUNTA
Kajakkipooloa ja vähän 

eskimokäännöstäkin

Kriketti uutena koululajina

Tikkupullaa ja yhdessä oloa vaelluskurssilla”Äijäenergiaa vanhojentansseissa”

Extremekurssin suosituin laji 
– suofudis

Pesäpalloturnaus 
10.5.2007 
- lukio vastaan 
ammattioppilaitos

Antti Haapasalo 
syöksyy urhoollisesti 
kolmospesälle

-lukio voitti 
hyvässä 
hengessä 
pelatun pelin 
juoksuin 14 -12 
(3 vuoroparia)

Ari Jalovaara
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Niin kuin monet teistä tietää, 
me käymme meidän vaihto-
vuotemme aikana Järven-
pään lukiota.

Tulimme elokuussa Suomeen ja läh-
demme kesäkuussa. Tietenkin meillä 
oli tosi hauskaa täällä, mutta kuiten-
kin: Nyt lopussa meillä on tietenkin 
ikävä Saksaa ja meidän perhettäm-
me. Lisa kävi koko vuoden Järven-
pään lukiota, mutta minä, Antje, vaih-
doin perhettä marraskuussa, ja tulin 
Järvenpäähän vasta joulukuussa.

Matkamme Suomeen ei ollut niin pit-
kä kotimaastamme Saksasta, mutta 
tietysti suomalaisessa ja saksalai-
sessa kulttuurissa on eroja, niin kou-
lussakin. Yleensä voidaan sanoa, et-
tä pidämme suomalaisesta koulus-
ta kovasti. Olemme saanet ihania ja 
opettavaisia kokemuksia.

Tietenkin ei ollut aina helppoa.

Suomalaiset eivät ujoja

Erityisesti oli vaikeaa suomen kielen 
ymmärtäminen opetuksessa ja kave-
reiden kanssa puhuessa. Sanotaan 
että suomalaiset ovat aika ujoja, mut-
ta meidän mielestämme se ei ole tot-
ta. Monet puhuivat meidän kanssa 
ja kysyivät saksalaisesta koulusta ja 
kulttuurista. Oli aina tosi kivaa kertoa 
Saksasta ja saada tietää Suomesta.

Ja ajan kuluessa suomen kieli tuli 
ihan helpoksi, me pystymme selvit-
tämään asioita yksin ja puhumaan 
suomea, mutta tietysti joskus eng-
lantia. Ihmiset auttoivat meitä, opet-
tajat sekä opiskelijat. Varmasti tu-
lemme muistamaan teitä Saksassa. 

Niin kuin tapahtumat ja juhlat koulus-
sa: Vanhojen Tanssit, konsertit ja niin 
edelleen.

Jokapäiväiset asiat jäivät mie-
leen
Myös asiat, jotka ovat ihan jokapäi-
väisiä teille, olivat alussa uutta meil-
le. Ruokaa koulussa, tietokoneet 
opiskelijoille, itsenäiset kurssin va-
linnat ja niin paljon muuta, että me 
voimme mainita tässä vain muutamia 
esimerkkejä.

Meillä oli mahdollisuus verrata saksa-
laista koulua suomen kouluun, mut-
ta me emme voi sanoa, kumpikin on 
parempi, koska tässä vuodessa me 
olemme oppineet

”It’s not better, it’s not worse, it’s just 
different!”

Kiinnostaako vaihto-oppilas-
toiminta?
Nyt artikkelin lopussa, me haluai-
simme ”mainostaa” meidän järjestöä 
YFU (Youth for Understanding) Eh-
kä tekin haluaisitte mennä vaihto-op-
pilaaksi johonkin tai olla vaihto-oppi-
laalle isäntä-perhe. Jos, olette kiin-
nostuneet, voitte löytää tietoa YFU:
n sivulla yfu.fi. 

Kiitoksia kaikille, jotka auttoivat mei-
tä. Se oli ihanaa aikaa!

Me toivotamme teille onnea ja me-
nestystä koulussa! 

 Antje Rosebrock & Lisa Beinlich 

 

Ko u l u e l ä m ä ä



Ko u l u e l ä m ä ä

64 65

Ko u l u e l ä m ä ä

In 1997, the praised heavy metal vocalist Bruce Dickinson began working on an album that would 
turn out to be an important point in his solo career. After leaving Iron Maiden in 1993, he had 
embarked on a solo career, making two albums, Balls to Picasso and Skunkworks, accompany-

ing his solo debut, Tattooed Millionaire, which was released in 1990. Despite his albums getting praises 
from the critics, they weren’t commercial successes, each album selling less than its predecessor. Dickin-
son was pretty disappointed at his lack of success. In 2005 he stated that “Artistically, I thought what I was 
doing had got better and better, but commercially speaking it was going in the other direction. I was kick-
ing myself, confused beyond belief.”

The man coming to the rescue of the somewhat depressed Dickinson was Roy “Z” Ramirez, who played 
Dickinson “a few killer riffs down the phone”. His solo albums having been a departure from the clas-
sic heavy metal style of Iron Maiden, Dickinson now realized that it was time to return to do what he did 
best: delivering powerful vocals over a twin-guitar attack, laid over the steady groundwork of bass and 
drums. After hearing the riffs on the phone, Dickinson fl ew to Los Angeles and wrote half of the album 
with Ramirez in fi ve days. He also invited Adrian “H” Smith, a former Iron Maiden guitarist, to help with 
writing the songs and to play on the album. The rest of the line-up for the album was formed by the bassist 
Eddie Casillas and the drummer David Ingraham, both of whom were members of Roy Z’s band, Tribe Of 
Gypsies. It was with this line-up that Dickinson would make a crushing return to the world of heavy metal.

The album cover of Accident of Birth is very striking, showing a gory, grinning hand puppet bursting out 
of the stomach of a horrifi ed man. The cover painting is by Derek Riggs, an artist best known for his Iron 
Maiden album covers, which have depicted Eddie, perhaps the world’s most famous band mascot,  in a 
variety of places over the years. The puppet on the cover was named Edison, in a close resemblance to 
“Eddie’s Son”. Thus the cover of the album also marks Dickinson’s return to the metal scene.

Accident of Birth is quite a diverse album, with song material ranging from rockers to ballads, but this 
diversity isn’t a weakness. The wide range of styles provides an interesting listening experience and shows 
the high level of musicianship in the band. Roy Z’s production of the album is enjoyable and supports the 
different aspects of the songs. There is quality in both the lyrics and the songs and everything is topped 
with a high amount of energy and a great atmosphere shining through the music.

The fi rst song, Freak, starts with some distorted riffi ng delivered by the two guitarists, and then launches 
into a rather basic album opener. Right from the start this song shows the vocal skills of Dickinson, which 
are without equal. This is the fi rst time that Dickinson displays his new voice, deepened by years and ex-
perience. The highlight of Freak is its memorable chorus, which sports a hint of Dickinson’s Maiden roots. 
Not a big surprise.

Starchildren, the third song of the album, is preceded by a strange instrumental called Toltec 7 Arrival. 
Characterized by a crawling rhythm section, Starchildren is another basic heavy metal song with nothing 
really impressive to show.

On the other hand, Taking the Queen, the fourth track on the album, is a beautiful song actually telling a 
fairytale of a queen whose only hope to stay alive is to remain a virgin and who falls in love with a young 
prince. Perhaps not very metal, but the way the lyrics are interpreted shrouds the tale in sadness, and the 
growing composition gives the song a suitably epic feel. The intelligent use of acoustic guitars, violin and 
cello underlines the fairytale aspect even more. A memorable piece of musicianship.

Taking the Queen seems to open a vein of classics on the album, for not to call the following song, Dark 
Side of Aquarius, a classic would be a terrible mistake. A thrilling bass pattern and an exciting guitar 
melody open the song, after which follows a crescendo of riffs and differing atmospheres, building the 
song verse after verse into a Maidenish epic lasting nearly seven minutes. The next song is a rocker, and 
while all the previous songs on the album are written by Dickinson and Roy Z, Road to Hell is a fruit of 
Dickinson’s and Smith’s co-operation. In my opinion there’s a slight AC/DC feel to it. The structure of the 
song is straightforward and obvious, reducing its impact a bit. Nevertheless, the tune comes packed with a 
sing-along chorus and an excellent guitar solo by Smith.

The second half of Accident of Birth opens with a ballad reinforced by a piano and an orchestral arrange-
ment. Man of Sorrows, as it is called, “is about Aleister Crowley’s childhood and what he eventually 
became”, as explained by Dickinson. The song is extremely powerful, reaching its climax in a guitar solo 
pulsing with emotion. Dickinson uses his deep middle register to a great effect, an aspect that I’d like to 
hear on newer Iron Maiden albums. 

The story of Crowley is followed by the title track of the album. A dark and brooding song, Dickinson 
got inspiration for the lyrics from the fact that he is actually a result of a failed abortion attempted by his 
mother. In hindsight it is safe to say that luckily the attempt failed, but it must have been quite a shock for 
Dickinson when he heard that he was an unwanted child. Accident of Birth is another classic with an angry 
vocal performance.

Tracks nine and ten are a bit of a letdown after the continuous barrage of masterful pieces. The Magician 
is mainly an annoying leftover song with an irritating chorus. The only parts over mediocrity in it are the 
slick wah-wah guitar solos. Welcome to the Pit is a slight improvement with a few nice riffs, but there isn’t 
anything spectacular in this tune either. Accident of Birth would near perfection if these tracks didn’t exist.

Thankfully the album is closed by Omega and Arc of Space, two colourful masterpieces. In a way they 
both continue the concept of an apocalyptic future that was the theme in Toltec 7 Arrival and Starchildren. 
Omega is an evolving song, progressing from a beautiful acoustic ballad to a hail of blistering solos and 
heavy riffi ng. The guitarists show their expertise in this song: they can deliver everything from a little 
bluesy passage to a shredding solo, and bind it all together without making the song lose its coherence. 
Everything matches in this tune, making it one of the brightest highlights on the album.

Arc of Space is a perfect ending to an excellent album. The song is composed of acoustic guitars, bass and 
a strings section of violins and cellos, with Dickinson passionately breathing life into the thoughtful lyr-
ics. Roy Z plays a fl amenco solo over the gentle strumming of Smith and the wailing violins, which really 
raises the song to a higher level. The chorus of the song, “In my heart I reach you/ In my heart I reach out 
to you/ In my heart I touch the face of god/ In my dreams somehow//”, shows Dickinson’s relationship 
towards religion: Perhaps he wants to believe in something, but he doesn’t know how to and isn’t able to 
reach anything. It’s the lyrics of this particular song that will be left ringing in the listener’s head long after 
the CD has spun its last round in the player.

Even though Accident of Birth was noted by the critics, it was even less of a commercial success than 
Skunkworks. Although Dickinson hadn’t managed to make a public breakthrough yet, he would continue 
his venture back into the land of heavy metal next year, which saw the same line-up giving birth to a dark-
er album, The Chemical Wedding. In 1999 Dickinson and Smith would reunite with Iron Maiden, propel-
ling the giant of British heavy metal to a new golden era. Despite the reunion, Dickinson would continue 
working with  Roy Z, leading to the creation of Tyranny of Souls, Dickinson’s sixth solo album, in 2005. 
At the time of writing, Iron Maiden are on tour, promoting their newest, greatly appreciated album called 
A Matter of Life and Death around the world to the fans of good old heavy metal.
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Interview mit dem Austausch-
schüler Christopher Klän

Wie alt bist du? 

Ich bin 16 und werde im Mai 17

Woher kommst du?
Aus Bochum im Ruhrgebiet, das in 
Westdeutschland liegt.

Was ist dein Lieblingsgericht?
Das kann ich nicht sagen, aber 
vom finnischen Essen mag  ich 
zum Beispiel Mämmi und Saunam-
akkara.

Warum bist du nach Finnland 
gekommen? 
Ich wollte zu erst nach Neuseeland 
oder Australien. Als mir gesagt wur-
de, es würde sehr schwer sein dort 
hinzukommen, schrieb ich noch 
Finnland auf die Liste, da ich mir 
dachte: „Da kommt gute Musik her, 
da kann es nicht so schlecht sein.“ 
 
Welche Sprache sprichst du mit 
deiner Gastfamilie? 
Nach dem ich am Anfang fast 
nur Englisch gesprochen haben, 
spreche ich jetzt ausschließlich 
Finnisch. 

Ist die finnische Grammatik 
schwer für dich? 
Grammatik ist eigentlich mehr 
eine Gefühlssache. Das größere 
Problem ist das Vokabular. Das 
war aber am Anfang noch sehr viel 
schlimmer, wo ich halt nie etwas 
verstanden habe, wenn sich die 
Finnen miteinander unterhielten.
Magst du die Sauna?
Ja, sehr. Ich gehe mindestens 
zweimal pro Woche hin.

Hat deine Gastfamilie eine Sau-
na?
Ja aber leider nur eine Elektrosau-
na. Aber ich glaube kaum, dass 

es eine finnische Familie ohne 
Sauna gibt

Wie ist deine Gastfamilie?
Sehr gut. Ich habe drei kleine 
Gastbruder und drei Hunde. Im 
Moment auch noch sieben Wel-
pen.

Meine Gasteltern sind beide 
Zahnärzte. Obwohl Hunde und 
Brüder beide manchmal nervig 
sein können sind sie doch alle 
sehr nett und…

Ich bin sehr zufrieden und habe 
eine schöne Zeit.

Was vermisst du am meisten 
aus Deutschland?

Natürlich meine Freunde, aber 
wenn ich ehrlich bin auch das 
deutsche Bier (und dass ich es 
trinken darf).

Hast du beim Vanhojen tanssit 
mitgemacht?
Ja. Es ging gut und war sehr 
interessant, vor allem auch die 
Jatkot.

Möchtest du zurück nach Finn-
land kommen?

Natürlich. So oft wie möglich. 
Vielleicht komme ich auch zum 
studieren her.

Ist deine Schule technisch gut 
ausgestattet? 

Überhaupt nicht. Wir haben viel-
leicht fünf Fernseher und zwan-
zig veraltete Computer für 900 
Schüler.

Hast du dich  gut an das finni-
sche Schulsystem gewöhnt? 

Ja, erstaunlich gut sogar
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Was ist das Beste an der finni-
schen Schule?

Das Essen. Aber… ja. Keine 
Ahnung.

Das Essen, die langen Pausen 
und die tolle Ausstattung. Zum 
Teil hat mir auch die Lehrer-
Schüler Beziehung gut gefallen. 

Wann gehst du zurück nach 
Deutschland?

Am 29. Juni.

Was wirst du am meisten ver-
missen?

Sauna, meine Freunde, Järven-
pää Lukio. Meine Gastfamilie. 
Und natürlich die Hunde. Meine 
Hunde.

Welche Unterschiede gibt es 
im Schulsystem  zwischen den 
Bundesländern?

Das kann ich nicht genau be-
antworten, weil ich nur in einem 
zur Schule gegangen bin. Auf 
jeden Fall gibt es in manchen ein 
Schuljahr weniger und auch die 
Unterrichtsmethoden sind ver-
schieden.

In welchen Fächern wirst du 
das Abitur machen?

Ich weiß noch nicht genau. Ich 
denke Geschichte, Mathe, Eng-
lish und Sozialwissenschaften.

Wann wirst du das Abitur ma-
chen und was danach?

In zwei Jahren. Danach will ich 
zum Zivildienst nach Südamerika 
und dann zur Uni.

Vaihto-oppilas Christopher 
Klänin haastattelu

(Käännös saksasta suomeen 
Christopher Klän)

Kuinka vanha olet?

-Olen 16 vuotta vanha, ja täytän 17 
toukokuussa.

Mistä olet kotoisin?

-Tulen Bochumista, Ruhrin-alueelta. 
Se sijaitsee Länsi-Saksassa.

Mikä on lempiruokasi

-En osaa sanoa, mutta suomalaises-
ta ruoasta tykkään esimerkiksi mäm-
mistä ja saunamakkarasta.

Miksi tulit Suomeen?

-Halusin ensin mennä Uuteen See-
lantiin tai Australiaan, mutta kun kuu-
lin, että on vaikea päästää sinne, lai-
toin Suomen listaan, koska mietin: 
”Siitä tulee hyvä musiikki, ei se voi 
olla niin paha siellä.

Mitä kieltä puhut isäntäper-
heen kanssa?

-Aluksi puhuin melkein pelkästään 
englantia, mutta nyt puhun vain suo-
mea.

Onko suomeen kielioppi vai-
kea sinulle?

-Kielioppi on melko tunneasia. Suu-
rempi ongelma on sanasto. Se oli 
varsinkin aluksi hankala, kun en ym-
märtänyt sanakaan kun suomalaiset 
puhuivat keskenään.

Tykkäätkö saunasta?

-Kyllä. Tykkään siitä hirveästi. Käyn 
saunassa ainakin kaksi kertaa vii-
kossa.

Onko sinun isäntäperheellä 
sauna? 

-On kyllä, mutta valitettavasti vain 
sähkösauna. En oikein usko, ettei 
ole sauna jossakussa suomalaises-
sa perheessä.

Minkälainen on sinun isäntä-
perheesi?

-Se on tosi kiva. Minulla on kolme 
pikkuveliä ja kolme koiraa (saksan-
paimenenkoirat). Tällä hetkellä meil-
lä on 7 pentuakin. Minun isäntävan-
hemmat ovat hammaslääkärit. Vaik-
ka vellit osaavat kyllä joskus ärsyttää, 
nekin ovat aika kivoja. Olen siis tosi 
tyytyväinen ja viihdyn hyvin 

Mitä Kaipaat eniten saksasta?

-Tietysti ystäviäni, mutta pitää sanoa, 
että saksalaista oluttakin minulla on 
ikävä (ja sitä, että saan juoda sitä).

Oletko osallistunut vanhojen-
tanssiin?

-Kyllä. Tanssi itse sujui tosi hyvin ja 
varsinkin jatkot olivat hyvin mielen-
kiintoisia.

Aioitko tulla takaisin Suo-
meen?

-No, kyllä. Niin usein kuin on vaan 
mahdollista. Ehkä tulen myös opis-
kelemaan yliopistossa tänne.

Onko sinun koulu hyvin va-
rustettu?

-Ei ole ollenkaan. Meillä on ehkä 5 
televisiota ja 20 vanhaa tietokoneet-
ta 900lle oppilaalle.

-Oletko hyvin toteutunut suo-
malaiseen koulusysteemiin?

-Joo, olen. Jopa yllätyttävästi hyvin.

Mikä on paras juttu suomalai-
sessa koulussa?

-Ruoka. Mutta myös pitkät tauot ja 
hyvä tekniikka. Mentaliteetti on kans-
sa jotakin tosi erikoista minun mieles-
täni ja mä tykkäsin siitä.

Milloin lähdet takaisin Sak-
saan?

-29. kesäkuuta.

Mitä tulet kaipaamaan eniten? 

-Saunaa, suomalaisia ystäviä ja ka-
veria. Tietysti minun isäntäperheettä, 
ja meidän koiria. Myös sellaisia juttu-
ja kuin esim. salmiakkia, karelianpii-
rakkia ja mämmiä. 

Minkälaisia eroja on osavalti-
oiden koulusysteemien välis-
sä?

-En oikein tiedä, koska olen opiskel-
lut vaan yhdessä osavaltiossa, mutta 
tiedän esim., että jossakin on koulu-
vuosi vähemmän tai enemmän. Ope-
tustyylit ovat myös tosi erilaisia.

Montako oppilaat ovat sinun 
koulussa?

-Joku 900.

Missä aineissa kirjoitat yo-kir-
joitukset?

-Luultavasti historiassa, yhteiskunta-
opissa, matikassa ja englannissa. To-
siaan en ole ihan varma vielä.

Milloin kirjoitat yo-kirjoitukset 
ja mitä teet niiden jälkeen?

-Kirjoitan niitä kahden vuoden pääs-
tä. Sen jälkeen haluaisin mennä si-
viilipalveluksena Etelä-Amerikkaan 
ja sitten yritän päästää yliopistoon 
(vaikken vielä tiedä mitä haluan 
opiskella). 

Interview mit dem 
Austauschschüler 
Christopher Klän

Vaihto-oppilas 
Christopher Klänin 
haastattelu
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OECD:n toimeksian-
nosta on tekeillä eri koulujärjestelmiin 
ulottuva tutkimus, jossa vertaillaan eri 
maiden koulutuksen johtamis- ja ke-
hittämishankkeita. Tavoitteena on et-
siä ”hyviä käytäntöjä”, joita voidaan 
tavalla tai toisella hyödyntää koulun 
kehittämisessä. Suomi maana kiin-
nostaa muiden maiden kouluasian-
tuntijoita erinomaisen menestyksen 
vuoksi kansainvälisissä koulusaavu-
tusmittauksissa.

Tammikuussa tutkijaryhmä vietti vii-
kon Suomessa tutustuen Tampereen, 
Järvenpään ja Helsingin käytäntei-
siin. OECD:n puolesta raporttia Suo-
mesta valmistelee Beatriz Pont. Hä-
nen lisäkseen ryhmään kuuluivat pro-
fessori Andy Hargreaves Bostonista 
ja tohtori Gabor Halasz Budapestis-
ta. Hargreaves on toiminut opettaja-
na useissa eri yliopistoissa Englan-
nissa, Kanadassa ja Yhdysvalloissa. 
Hän on tällä hetkellä maailmalla eräs 
tunnetuimpia koulualan kirjoittajia ja 
esitelmöitsijöitä. Halasz on Unkarin 
opetushallituksen entinen pääjohtaja, 
ja hän on toiminut eri tehtävissä mm. 
Maailmanpankissa ja OECD:ssa.

Järvenpään-vierailu alkoi Järvenpää-
Talolta, jossa tutkijoiden tentittävänä 
olivat sivistyslautakunnan puheen-
johtaja Helinä Perttu, sivistystoimen-
johtaja Marju Taurula ja opetuspääl-
likkö Seppo Rantanen. Lukiossa tut-
kijat haastattelivat rehtorit mukaan 
lukien Koivusaaren koulun rehto-
ri Marja Yliniemen, johtotiimin opet-
tajajäsenet ja ryhmän tutor-opiske-
lijoita, joiden opastamana he tutus-
tuivat lukion toimintaan.  Kokeneet 
koulu-auditoijat pitivät meitä kovil-
la. Jouduimme tosissamme pinnis-
telemään osataksemme vakuutta-
vasti perustella erilaisia  ratkaisu-
jamme. Erityisen vaikuttuneita tut-
kijat olivat opiskelijoidemme tavas-
ta kuvata omaa työympäristöään ja 
omaa toimintaansa.  Raportti julkais-
taan kevään aikana OECD:n sivuille 
osoitteessa  www.oecd.org/edu/
schoolleadership 

Atso Taipale
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Informaatikko 
Sinikka Virtasen 
läksiäisiä vietettiin ennen 
Pääsiäistä. Hän siirtyi 
Invalidiliiton Järvenpään 
koulutuskeskusken 
kirjastonhoitajaksi. 
Sinikka tuli töihin syksyllä 
2003 uuteen lukioon ja 
perusti kirjasto - inform
aatiopalvelukeskuksen. 
Sinikan ammattitaidolla 
kirastosta on tullut 
sekä opiskelijoiden että 
opettajien työskentelyn 
tärkeä tuki. Kiitämme 
Sinikkaa hienosta työstä 
ja toivotamme hänelle 
menestystä uudessa 
tehtävässä.
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Vierailulla

Kuva 2. Tutkijat lukiolaisten ympäröimänä.  Haastat-
teluun osallistuivat lukiolaiset Eevi Huhtamaa, Emma 
Åman, Johanna Halla, Heidi Leinonen, Nelly Jaakko-
la ja Leena Nousiainen.

Kuva1. Vasemmalta tutkijat Pont, Har-
greaves ja Halasz.
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K aikki Vanhaa testamenttia lu-
keneet ovat varmasti kiinnit-
täneet huomiota muutamiin 

poikkeuksellisen korkeisiin ikiin, jois-
ta raamatullisen ajan patriarkat Aada-
mista Nooaan nauttivat. Aadam kuoli 
930 vuoden iässä eikä suinkaan ollut 
ainoa 900 vuoden rajapyykin ylittänyt 
patriarkka. Ikäpresidenttien ykkönen 
oli Metuselah, joka tunnetaan edel-
leen paremmin vanhasta Raamatun 
käännöksestä tutulla nimellä Metusa-
lem. Mooseksen ensimmäisen kirjan 
mukaan hän ”eli kaikkiaan 969 vuot-
ta ja kuoli sitten”.

Patriarkkojen pitkät iät taitavat ny-
kynäkökulmasta kuulua faabeleiden 
maailmaan, joita useimmat eivät ota 
kovin vakavasti. Aina näin ei ole ollut. 
Keskiajalla pääsääntöisesti ikävuosia 
pidettiin itsestään selvänä totuutena, 
joka ei vaatinut sen kummempaa se-
litystä osakseen. Uuden ajan alussa 
(noin 1500 - 1800) puolestaan mo-
net tiedemiehet ottivat tehtäväkseen 
selittää patriarkkojen ikiä tieteellises-
ti. Seuraavassa luon katsauksen nii-
hin selityksiin, joita tuolloin annettiin, 
ja siihen, miten tieteellinen keskuste-
lu asiasta vähitellen tyrehtyi.

Kootut selitykset

Saksalainen Johann Heinrich Co-
hausen uskoi, että patriarkkojen 
ajan maailmassa ihmiset olivat luon-
nostaan vahvempia kuin nykyihmi-
nen. Heillä oli ”eräänlaista primitii-
vistä voimaa ”, joka mahdollisti pit-
kän iän. Toisen saksalaisen Martino 
Pansan mukaan syy tähän voimaan 
piili siinä, että ihmisen ”alkuperä” oli 
lähempänä. Toisin sanoen ihmisen 
luomisesta oli kulunut niin vähän ai-
kaa, että Jumalan ihmiseen lataa-
masta voimasta oli paljon enem-
män jäljellä kuin Pansan elinaikana 
1600-luvulla. Ihminen alkoi heiketä 
vasta, kun Jumala oli näyttänyt en-
simmäisille ihmisille Paratiisin ovea. 
Sen jälkeen ihmisen elon tie oli ollut 

yhtä alamäkeä. Ihminen tuli jatku-
vasti yhä heikommaksi ja kärsi yhä 
enemmän erilaisista vioista; ihmis-
polvet myös kylmenivät sukupolves-
ta toiseen, mikä ajatus liittyy vallin-
neeseen teoriaan, jossa elämä liit-
tyi lämpöön ja ikääntyminen oli kyl-
menemistä. Pansan mielestä ihmi-
sen perimän heikkeni ajan kulues-
sa eli kysymys oli päättymättömästä 
degeneroitumisesta. Paitsi ihminen 
myös luonto menetti elinvoimaansa 
karkotuksen jälkeen. Luonnon al-
kuperäinen hedelmällisyys hiipui, 
ja kuoleman maailmaan tulon myö-
tä pilaantuminen tuli myös luonnon 
osaksi. Patriarkkojen aikaan luonto 
vielä palkitsi ihmistä ravitsevilla he-
delmillä ja yrteillä: kasvit ja juurek-
set vaikuttivat voimakkaammin ja 
olivat mehukkaampia kuin nykyai-
kana, väitti Pansa.

Lähes kaikki uuden ajan alun ai-
heesta kirjoittaneet olivat sitä miel-
tä, että jälkiä paratiisimaisesta 
luonnosta oli edelleen löydettävis-
sä maaseudun raikkaasta ilmana-
lasta. Jo patriarkkojen aikaan alka-
nut mutta sittemmin kiihtynyt kau-
pungistuminen oli osaltaan syylli-
nen elintaipaleen lyhenemiseen, 
sillä kaupunki-ilma ja kaupunki-
ympäristö ylipäänsä eivät suosi-
neet pitkäikäisyyttä. Perusidea siis 
oli, että koska patriarkkojen aikaan 
elettiin ”maaseudulla avoimessa il-
manalassa pastoraalista elämää ja 
maanviljelyksellä”, kuten Sir William 
Temple asian ilmaisi, ihmiset olivat 
myös pitkäikäisempiä. Templen ja 
muiden ajatukset olivat samalla 
myös kritiikkiä oman ajan kaupun-
kilaista elämäntapaa vastaan, johon 
liitettiin sellaisia paheita kuin ylen-
syönti, hekumallisuus, luksus ja kii-
re. Toisinaan viitattiin myös patri-
arkkojen ajan kasvissyöntiin ja ase-
tettiin se vastakkain nykyajan lihal-
la mässäilyn kanssa. Patriarkkojen 
ruokavalio oli ollut yksinkertainen, 
ja se sisälsi vain harvoin lihaa ja 

viiniä. James MacKenzien mieles-
tä ”Aadamin perhe” nautti leivän ja 
veden ohella vain maitoa ja maan 
hedelmiä. Pitkäikäisyyden ytimes-
sä oli siten ollut yksinkertainen ruo-
kavalio. Valistuksen ajan oppineet 
luotasivat patriarkkojen elämänta-
van jälkiä neitseellisissä kulttuu-
reissa, kuten brahmaaneiden tai 
brasilialaisten tai Tyynen valtame-
ren saarten asukkaiden elämässä 
aikaan ennen eurooppalaisten tur-
melevaa vaikutusta.

Merkittävä syy patriarkkojen pitkäikäi-
syydelle oli myös heidän aikansa kor-
keampi tiedon taso. Muinaisuudessa 
ihmisen epäiltiin olleen monessa 
suhteessa viisaampi kuin nykyisyy-
den, saati renessanssia edeltäneen 
keskiajan. Martinus Pansa korosti, et-
tä patriarkkojen aikaan ihmiset myös 
osasivat hyödyntää paremmin luon-
non antimia. Ihmiset tiesivät yrttien 
hedelmien ja kivien ominaisuudet. 
James MacKenzie arvioi, että patri-
arkkojen ajan ravinnontuotantoon liit-
tyi myös tietoa siitä, miten terveyttä 
oli ylläpidettävä. 

Väestötieteen kehittyessä 1600-luvul-
la sen teorioita alettiin soveltaa patri-
arkkoihin. Näkemyksen mukaan – jo-
hon oli viitannut jo kirkkoisä Augus-
tinus – Jumala olisi ohjannut maail-
man väestökehitystä. Jotta vähästä 
alkuihmisten joukosta oli saatu koko-
naisia kansoja aikaiseksi, heidän tu-
li olla pitkäikäisiä ja lisääntymiskykyi-
siä pitkät tovit ja monta sukupolvea 
kerrallaan. Pitkä elämä oli välttämät-
tömyys maailman kansoittamiseksi ja 
osa Jumalan suunnitelmaa.

Epäilevät tuomaat tulevat

Mitä pidemmälle uudella ajalla tultiin, 
sitä useammin epäilevät tuomaat al-
koivat väittää, etteivät patriarkkojen 
ja muiden ”muinaisten” korkeat iät 
olleet todellisia, vaan myyttejä tai 
puhtaasti virhetulkinnoista johtuneita 

erehdyksiä. Samalla myös pitkäikäi-
syyttä puolustelevilta argumenteilta 
alettiin vetää matto alta.

Yhden suosituksi tulleen ajatuksen 
mukaan kyseessä olivat virheet ajan-
laskussa. Kaikki lähti liikkeelle kritii-
kistä perinteistä Raamatun kronolo-
giaa vastaan. Jo 1500-luvulla väitet-
tiin, että Raamattuun perustuva kro-
nologia oli epävarma ja virheellinen, 
mutta vasta 1700-luvulla raamatulli-
nen kronologia maailman iän mää-
rittämiseksi kärsi lopullisen haaksiri-
kon. Valistuksen tieteen sankarit Vol-
taire, Diderot ja D’Alembert tekivät 
parhaansa osoittaakseen koko kes-
kustelun naurettavaksi, minkä ohel-
la tieteessä arvioitiin, että universumi 
oli vanhempi kuin maa ja että maa oli 
syntynyt evoluutioprosessin tulokse-
na. Maan ja ihmisen historian erotta-
minen ei tietenkään sinällään tuhon-
nut Raamatun pitkäikäisyysmyyttiä, 
mutta se asetti kyseenalaiseksi Raa-
matun luotettavuuden luonnontie-
teellisissä kysymyksissä sen lopul-
ta kokonaan hyläten. Samalla alet-
tiin spekuloida esimerkiksi sillä, oliko 
Aadam todella kaikkien ihmisten kan-
taisä. Isaac de la Peyère esitti teok-
sessaan Praeadamitae (1655), että 
Jumala oli kansoittanut maanpiirin jo 
ennen Aadamin luomista. Aadam oli 
siten vain hebrealaisten kantaisä.

Kyseenalaistaminen liittyi myös de-
generaatioajatuksen hylkäämiseen. 
Renessanssista lähtien alettiin esit-
tää, ettei ihmiskunta välttämättä ol-
lut jatkuvasti heikentynyt ja tullut tyh-
memmäksi kuin mitä se oli ollut esi-
merkiksi patriarkkojen aikaan. Taus-
talla oli renessanssihumanismin ylei-
nen pyrkimys ihmisen arvon nosta-
miseen ja optimismi sille, että tieteen 
taso saataisiin samaksi kuin antiikis-
sa, mikä johti 1600-luvulla ajatuksiin 
siitä, että antiikin taso oli myös ylitet-
tävissä. Jean Bodinin mielestä esi-
merkiksi ”modernit” olivat todellisuu-
dessa ylittäneet ”muinaiset”. Miksi 
siis pitäisi ajatella, että muinaiset oli-
sivat olleet pitkäikäisempiä kuin mo-
dernit? 

Ihmisen luonnon aikojen kuluessa 
tapahtuneen heikentymisen ajatus-
ta vastusti esimerkiksi George Ha-
kewill vuonna 1627, ja vähän myö-
hemmin Robert Hooke julisti esitel-
mässään Royal Societyssä vuonna 
1668, etteivät patriarkat olleet elä-

neet sen pitempään kuin nykyihmi-
setkään. Hooke ei kuitenkaan sinäl-
lään kyseenlaistanut suoraan Raa-
matun ikiä vaan selitti asian toisin. 
Hän oli vakuuttunut, että maan pyö-
rimisliike oli vähitellen hidastunut kit-
kan vaikutuksesta, minkä vuoksi päi-
vien ja vuosien ajassa mitattu pituus 
oli kasvanut.

Patriarkat rajataan tieteen ul-
kopuolelle
Miten siis tuli suhtautua Raamatun 
pitkäikäisyyskertomuksiin, kun ne ei-
vät enää olleet maailman kronologi-
an selkäranka ja kun eri versiot esit-
tivät myös Raamatun henkilöille eri-
laisia ikiä? Sinällään patriarkkojen 
pitkät iät saatettiin ymmärtää pait-
si kirjaimellisesti myös metaforises-
ti tai myyttisesti. Metaforinen tulkin-
ta tulkitsi kunkin patriarkan symboloi-
van jotain heimoa tai dynastista su-
kuhaaraa tai arvioi Raamatun ajan-
määritykset toisin kuin ne oli Raamat-
tuun kirjattu. 

Puhtaasti faabeleiksi Raamatun pit-
käikäisyyskertomuksia ei kuitenkaan 
yleensä haluttu sanoa. Vastausta 
haettiinkin maan muuttumisesta ai-
kojen kuluessa. Koska maailma oli 
muutenkin erilainen ennen veden-
paisumusta, niin miksei myös vuo-
si voinut olla eripituinen. Näin Raa-
matun pitkäikäisyyskertomukset pi-
tivät paikkansa omassa ajassaan, 
mutta nykypäivän kielenkäytössä 
ne täytyi muuttaa oman ajan vuosik-
si. Monet kannattivat teoriaa, jonka 
mukaan patriarkkojen vuosi vastai-
si oman ajan yhtä kuukautta tai yhtä 
vuodenaikaa, noin kolmea kuukaut-
ta. C. W. Hufelandin mukaan Abra-
hamin aikaan vuoden pituus olisi ollut 
nykymitassa kolme kuukautta, Moo-
seksen aikaan kahdeksan kuukautta 
ja vasta Joosefin aikana oli päädytty 
nykyiseen kahteentoista kuukauteen. 
Raamatun mainitsemat iät olivat sii-
nä mielessä nykypäivän näkökulmas-
ta virheellisiä, että vuosi oli tuolloin ol-
lut lyhyempi.

Menneisyyden tutkimuksessa valtasi 
1700-luvun puolivälissä alaa unifor-
mitarismi, jonka mukaan olosuhteet 
olivat aina olleet suurin piirtein sa-
manlaiset kuin nykypäivänä. Väes-
tötieteilijät havaitsivat, että ihmisen 
lisääntymiskyky on sitä luokkaa, et-
tei raamatullisinakaan aikoina tarvit-
tu sen kummempia elämäntaipaleita 

kuin omana aikana suuren väestö-
määrän aikaansaamiseksi. Samal-
la alettiin ylipäänsä epäillä vanho-
jen aikojen pitkäikäisyyskertomus-
ten luotettavuutta. David Hume julisti 
vuonna 1752, että ”kaikki luvut mui-
naisissa käsikirjoituksissa ovat epä-
varmoja ja ne ovat olleet alttiita suu-
remmille virhemahdollisuuksille kuin 
mikään muu osa teksteistä”. Muut vir-
heet oli näet paljon helpompi huoma-
ta. Samalla Hume luonnollisesti aset-
ti kyseenalaiseksi Raamatun histori-
allisen luotettavuuden. Humen hen-
gessä luterilainen pappi Johann Pe-
ter Süssmilch arvioi tekemiensä he-
delmällisyystutkimusten perusteella, 
että hänen aikansa eli 1760-luvun 
Eurooppa oli väkirikkaampi kuin se 
oli ollut antiikin aikana. Näkemys 
oli muuttunut täysin siitä, mitä vielä 
1700-luvun alkupuolella oli uskottu. 
Vielä Montesquieu oli pyrkinyt osoit-
tamaan, että historialliset tilastot ker-
toivat muinaisen maailman olleen vä-
kirikkaampi kuin nykyajan.

Kuitenkin vasta 1800-luvulla Raa-
matun pitkäikäisyyskertomukset Me-
tuselah etunenässä työnnettiin tie-
teellisen maailman ulkopuolelle. Sir 
Richard Owen (1804-1892) totesi 
vuonna 1872 yksikantaan, että Me-
tuselahin 969 vuoden ikä on täysin 
ihmisbiologiaa koskevan tiedon vas-
taista. Koko kysymys ei siten kuulu-
nut lainkaan tieteellisten pohdintojen 
alaisuuteen. Owenin aikaan keskus-
telu Charles Darwinin evoluutioteori-
asta velloi kiivaana, ja tähän keskus-
teluun oli otettu mukaan myös ihmi-
nen sen jälkeen, kun Darwin oli teok-
sessaan The Descent of Man (1872) 
esittänyt ihmisen polveutuvan api-
nasta.  Keskustelun myötä myös ih-
misen kehityshistoria asetettiin luon-
non lainalaisuuksien alaiseksi.

Otan kiitollisuudella kaikki kommen-
tit ja jutun herättämät ajatukset vas-
taan osoitteeseen timo.joutsivuo@e
dujarvenpaa.fi.
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Kolmannessa jaksossa järjestettyyn 
terveystiedon terveys ja tutkimus 
(Te03) kurssiin kuului yhtenä osana 
tutkimuksen teko. Päätimme lähteä 
kartoittamaan oman koulumme opet-
tajien hyvinvointia, sillä vastaavaa 
tutkimusta ei aikaisemmin ollut teh-
ty; meillä ei siis ollut vertailukohdetta 
tutkimuksellemme.

Teimme tutkimuksemme kenttätutki-
muksena ja keräsimme tietomme ky-
selylomakkeen avulla. Kyselyn 21 ky-
symystä koskivat opettajien fyysistä, 
psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. 
Olimme erityisesti kiinnostuneita saa-
maan selville, stressaako suuri työ-
määrä opettajia, kuinka terveellises-
ti he elävät ja kuinka paljon he joutu-
vat käyttämään aikaa vapaa-ajastaan 
kouluasioiden hoitamiseen (kuten ko-
keiden korjaamiseen, tuntien valmis-
telemiseen ym.) 

Oletimme opettajista 
seuraavaa: 
Opettajien täytyy olla aika sosiaalisia 
ja ulospäin suuntautuneita, koska 
ovat hankkiutuneet sellaiselle alalle. 
Opettajat joutuvat käyttämään useita 
tunteja vapaa-ajastaan koulutöiden 
valmisteluun ja tekemiseen. Opetta-
jilla ei jää paljoa aikaa harrastuksil-
le. Oletamme opettajien voivan hen-
kisesti suhteellisen hyvin, sillä muu-
toin opettajien huonovointisuus hei-

:

Tutkimusaiheenamme oli lukiolaisten 
hyvinvoinnin, stressin ja motivaation 
tutkiminen. Tutkimuksen teossa oli 
mukana kolme henkilöä; Hanna-Kai-
sa Räisänen, Taija Karjalainen ja Es-
si Koskinen. Tutkimuksen teko aloi-
tettiin 4. 12. 2007 ja saadut tulokset 
ja tehdyt johtopäätökset julkaistiin 8. 
1. 2007. 

Tutkimuksessamme tutkimusongel-
mia olivat esimerkiksi seuraavat: Mil-
lä tavoin lukiolaisten stressi, hyvin-
vointi ja motivaatio muuttuvat lukio-
vuosien aikana? Onko liikunta-, ruo-
kailu- ja unitottumuksilla vaikutusta 
koulumotivaatioon ja stressiin? Min-
kä vuoden opiskelijat ovat stressaan-
tuneimpia ja ketkä motivoituneimpia 
opiskelua kohtaan? 

Unen määrä voi olla yhteydessä 
opiskelumotivaatioon ja siihen, kuin-
ka stressaantuneeksi opiskelija tun-
tee itsensä. Myös ruualla saattaa ol-
la vaikutusta siihen, kuinka pirteä, 
terveempi ja motivoituneempi on. 
On oletettavaa, että stressin määrä 
kasvaa viimeisenä lukiovuotena, sil-
lä kirjoitusten alla stressi lisääntyy. 
Ensimmäisen vuoden opiskelijoilla 
saattaa taas olla eniten motivaatiota, 
koska kaikki on uutta ja vierasta. Toi-
sen vuoden opiskelijoiden motivaati-
on luulisi taas laskevan, sillä uutuu-
den viehätys on poissa, mutta lukio ei 
kuitenkaan ole vielä lopussa.

Niukka otos

Tutkimusmenetelminä käytimme ky-
selylomaketta, jonka jaoimme sat-
tumanvaraisesti valitulle ro-ryhmäl-
le. Kyseisen ro-ryhmän ryhmä ko-
ko olisi kokonaisuudessaan hieman 
yli kolmekymmentä, mutta saimme 
vastauksia vain 16 oppilaalta. Kä-
vimme läpi saamamme tulokset, las-
kimme prosenttiosuudet ja sukupuo-
lierot. Tämän jälkeen teimme tarvitta-
vat diagrammit ja kaaviot sekä ana-
lysoimme saamamme tulokset. Tut-

kimustulokset eivät ole täysin luotet-
tavat tutkimukseen osallistuneiden 
oppilaiden vähäisyyden takia. Toi-
saalta taas se, että valitsimme juuri 
ro-ryhmän, antaa luotettavamman ja 
kattavamman tuloksen kuin se, että 
olisimme tehneet tutkimusta esimer-
kiksi liikuntaryhmän kanssa. 

Pitkittäistutkimuksen alku

Tässä tutkimuksessa saamamme tu-
lokset ovat vain ensimmäinen osa 
tätä pitkittäistutkimusta, jossa seu-
rataan samoja opiskelijoita koko luki-
on ajan. Nämä tulokset ovat siis en-
simmäisen vuoden opiskelijoista, jo-
ten tässä ei vielä selviä kaikki tutki-
musongelmat. Saimme kuitenkin tut-
kimuksesta selville, että lukion en-
simmäisen vuoden opiskelijat pitävät 
terveydentilaansa erittäin hyvänä tai 
keskinkertaisena. Vastaajista 80% 
kertoi, ettei ole stressaantunut. Kui-
tenkin suurella osalla vastaajista il-
meni stressin eri oireita. Arvelemme 
tämän johtuvan siitä että opiskelijat 
eivät olleet aivan varmoja stressin 
määrittelystä. Myös sukupuolien vä-
lillä on eroja, sillä tytöillä oireet saat-
tavat johtua kuukautisista, ja pojat 
eivät ehkä myönnä olevansa stres-
saantuneita. 

Miesten koulumotivaatio 
parempi
90 % opiskelijoista, jotka pitivät ter-
veydentilaansa melko hyvänä, koki-
vat myös koulumotivaation melko hy-
väksi. Koulumotivaation hyväksi ko-
keneista suurin osa oli miehiä, ja vain 
yksi nainen vastasi koulumotivaation 
olevan hyvä. Syyksi tähän arvelem-
me naisten kriittisyyttä omaa työ-
tä kohtaan ja ehkä suurempaa kun-
nianhimoa. Miehet taas mahdollisesti 
ovat armollisempia itselleen.

Painonhallinta motivoi 
liikkumaan
 Kukaan vastanneista ei vastannut, 
että ei harrastaisi liikuntaa lainkaan 

tai että harrastaisi liikuntaa useita 
kertoja päivässä. Painonhallinta oli 
puolelle vastaajista tärkeä syy liik-
kumiseen. Tämä saattaa olla tulos-
ta siitä, että lasten liikalihavuudesta 
on alettu puhua julkisesti. Myös medi-
an paine vaikuttaa tähän. Naisista 30 
prosenttia kertoi liikkuvansa kerran 
päivässä, kun sama määrä miehillä 
oli nolla prosenttia. Naiset saattavat 
harrastaa enemmän hyötyliikuntaa, 
kuten kävelyä paikasta toiseen, kun 
taas miehet laskevat liikunnaksi vain 
rankan treenin. 

Harhakuva terveellisestä 
syömisestä
Melkein puolet vastanneista kertoi 
syövänsä terveellisesti, mutta teke-
mämme vertailun mukaan vain 6 
prosenttia vastanneista söi todelli-
suudessa terveellisesti. Opiskelijoille 
saattaa olla epäselvää, mikä on ter-
veellistä ja mikä epäterveellistä. Li-
säksi saatetaan ajatella, että karkin 
ja roskaruuan syöminen kerran vii-
kossa ei ole epäterveellistä. 

Yleisen heräämisaika vuorostaan 
oli 7.30, seuraavaksi yleisin oli 6.30.  
Tällöin heräävistä kaikki vastaajat oli-
vat naisia, mikä on mahdollisesti seli-
tettävissä sillä, että osa naisista käyt-
tää aikaa aamuisin meikkaamiseen ja 
laittautumiseen. 

jastuisi oppilaisiin. Oletamme, että 
opettajat nukkuvat keskimäärin kah-
deksan tuntia yössä, koska heidän 
täytyy olla pirteinä pitkä opetuspäi-
vä. Oletamme, että opettajat toden-
näköisesti syövät lämpimän ja mo-
nipuolisen lounaan, koska heillä on 
siihen hyvä mahdollisuus. Opetta-
jia stressaa suuri työmäärä ja suu-
ret ryhmäkoot.

 Kyselyyn osallistui 28 opettajaa, jois-
ta 47 % miehiä ja 53 % naisia. Vaik-
ka kaikki eivät vastanneet kyselyyn, 
saimme kuitenkin kattavan otannan 
opettajakunnastamme. Voimme siis 
pitää tutkimusta suhteellisen luotet-
tavana. Suurimmalta osin hypotee-
simme pitivät paikkaansa. Opettajien 
elämä on suhteellisen terveellistä, ja 
heillä jää aikaa myös harrastuksille. 
Ruokavalio on terveellinen, ja mel-
kein kaikki syövät lounaaksi lämpi-
män ruuan. Voimme myös olla huo-
jentuneita, sillä suurin osa opettajis-
tamme ei tunne olevansa ”burn ou-
tin” partaalla.J Opettajat tuntevat, et-
tä heidän työtään arvostetaan, mikä 
on sinänsä tärkeää, sillä tekeväthän 
he hienoa ja arvokasta työtä.

Elina Kärkkäinen

Heidi Leinonen
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Meille ihmisille on tyypillistä arvos-
tella ja arvioida kaikkea ympärillämme. 
Saatuamme asiat arvotettua haluamal-
lamme tavalla koemme jonkinlaista mie-
lihyvää, joka saa meidät palaamaan ar-
vostelun ja arvioinnin pariin kerta toisen-
sa jälkeen. Arvottamisen suuri suosio on-
kin johtanut muun muassa nykytieteen 
kehittymiseen, mutta samalla painotta-
nut kehityksen empiiristä eli käytännön-
läheistä puolta. Samalla niin sanotut peh-
meät arvot ovat jääneet taka-alalle. Tiede 
on pystynyt ratkaisemaan monia ongel-
mia, mutta nyt sen pitää arvioida ja rat-
kaista sitä kohdanneet eettiset ja moraa-
liset ongelmat esimerkiksi geeniteknolo-
gian saralla. 

Törmäämme arvioinnin ja arvostelun tar-
peeseemme myös, vai pitäisikö sanoa 
erityisesti, arkipäiväisessä toiminnas-
samme. Yritämme arvioida, kuinka pit-
kä on työmatkamme ja kuinka kauan sen 
kulkeminen kestää. Arvostelukyvyllämme 
päättelemme esimerkiksi, mitkä ruoka-ai-
neet on suotavaa sekoittaa keskenään, 
jotta maku olisi miellyttävä. Tiede tarjo-
aa apuaan useimmissa edellä mainitun 
kaltaisissa tilanteissa, mutta esimerkiksi 

nä kriitikoiden, meidän itsemme puolesta, 
esittämiin alentaviin kommentteihin esiin-
tyjien taidoista. Kaiken lisäksi pakottava 
tarve arvojärjestyksen aikaan saamiseksi 
on muuttanut koululaitokset oppilaitoksis-
ta jonkinlaisiksi arvostelulaitoksiksi, jois-
sa ihmisiin lyödään leima, joka on ker-
tovinaan kyseisen henkilön älykkyydes-
tä tai jopa viisaudesta. Näin ei liene asi-
an laita, vaikka mikäpä minä olen sitä ar-
vioimaan. 

Ihmisiä kuvaavien vaikeasti määriteltä-
vien ominaisuuksien arvosteleminen on 
tyypillistä erityisesti nyky-yhteiskunnassa. 
”Kauneus on katsojan silmässä”, kuuluu 
vanha viisaus, mutta siitä huolimatta kau-
neuskilpailut Miss-universumista Miss-
kampiakseliin kasvattavat suosiotaan. 
Ehkä juuri kauneuden arvostelemisen 
vaikeus on ajanut kunkin aikakauden tie-
tyn vallitsevan kauneusihanteen ihannoin-
tiin. Meitä ihmisiä riivaava tarve arvostella 
niitäkin arvoja, joita emme kykene arvos-
telemaan, pelkistää arvot äärimmilleen ja 
tekee niistä lopulta arvottomia.

Tästä arvioinnin ja arvostelun joutsenlau-
lusta kumpuaa ajatus ihmisen voimatto-
muudesta arvottaa ylipäänsä mitään. On-
ko kaikenlainen arvottaminen mahdoton-
ta tai ainakin turhaa? Pystymme arvotta-
maan asioita, mutta vain henkilökohtaisel-
la tasolla. Perinteisesti konkreettisina pi-
detyt käsitteet, kuten aika ja matka, ovat 
kuitenkin oma lukunsa, vai kuinka? Eivät-
pä taida olla, sillä esimerkiksi aika tuntuu 
välillä kiitävän ja toisinaan taas matele-
van etanan lailla. Einsteinkin ottaisi kas-
voilleen kahta hurjistuneemman ilmeen, 
jos kuulisi puhuttavan ajan konkreettisuu-
desta. Entäpä matka? Pienikin kävelymat-
ka voi tuntua pienestä lapsesta varsinai-
selta patikkaretkeltä. Miten niiden konk-
reettisten käsitteiden laita olikaan? Tä-
tä pintaraapaisua eittämättä syvemmän 
näkemyksen aiheesta tarjoaa valistuk-
sen ajan fi losofi  Immanuel Kant teokses-
saan ”Kritik der Urteilskraft” (’arvosteluky-
vyn kritiikki’). Se, onko kyseisen kirjan lu-
keminen vaivan arvoista, täytyy jokaisen 
arvioida itse

Opiskelija

 

siitä, onko viisasta yhdistää maksa ja ru-
sinat maksalaatikoksi, voidaan olla hyvin 
montaa mieltä.

Ihmisten erilaisista mieltymyksistä pääs-
täänkin arvostelun ja arvioinnin haasta-
vimmalle osa-alueelle: ihmistä ja inhimil-
lisyyttä koskevaan arvottamiseen. Ei ole 
mittaria, jonka lukemat kertoisivat, onko 
mitattava henkilö ”hyvä” vai ”paha”, ei 
tietokirjaa, jossa määriteltäisiin tarkasti 
hyvyys ja pahuus, eikä edes taulukoin-
tia, josta selviäisi, minkälaisesta ruuasta 
kukin henkilötyyppi pitää. Ihmisiä koske-
van arvottamisen edessä tiede on polvil-
laan isäntänsä rinnalla. Kuitenkin juuri ih-
misten arviointi ja arvostelu tuntuu olevan 
meille kaikkein mieluisinta.

Ihmisten arvottaminen monissa muodois-
saan on vahvasti esillä yhteiskunnassam-
me. Meitä laitetaan arvojärjestykseen mil-
loin minkin mittapuun mukaan, ja erilaiset 
kriitikot saavat jopa elantonsa muiden ar-
vostelemisesta. Arvostelun viihteellistä-
minen on synnyttänyt monenlaisia kyky-
kilpailuja, joiden suosio perustuu lähin-
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Tutkimuksen kohteena oli 134 
lukiolaista Järvenpään lukios-
ta. Vastanneista tyttöjä oli 78 
ja poikia 56. Vastanneista en-
simmäisen vuosikurssin oppi-
laita oli 57, toisen vuosikurs-
sin oppilaita 50 ja kolmannen 
vuosikurssin oppilaita 27. 
Vastaajista 53 oli syntynyt 
vuonna 1989, 53 vuonna 1990 
ja 24 vuonna 1988. Vuosina 
1991, 1987 ja 1986 oli synty-
nyt kunakin 1. Yksi vastaajis-
ta jätti ilmoittamatta synty-
mävuotensa.

34,62 % tytöistä ja 37,50 % pojista 
vastasi, ettei lintsaa koskaan. Kar-
keasti voisikin siis sanoa, että kaksi 
kolmesta Järvenpään lukion opiske-
lijasta lintsaa ainakin jonkun verran. 
Vastaajien joukosta löytyi vain yksi 
aktiivilintsaaja. Yleisin syy lintsauk-
seen sekä tytöillä että pojilla oli vä-
symys. Seuraavaksi yleisin syy oli ai-
neen kiinnostamattomuus.

Suurin osa vastaajista sanoi lintsa-
tessaan käyvänsä kotona, kaupas-
sa tai syömässä. Monet vastasivat 
myös viettävänsä aikaa kavereiden 
kanssa, mutta silti suurin osa sanoi 
lintsaavansa yksin. Pojat lintsasivat 
useammin yksin suhteessa tyttöihin.

Äidinkielen tunneilta lintsattiin eniten. 
Tyttöjen ja poikien vastausten välillä 
löytyi selvä ero, sillä tytöt vastasivat 
lintsaavansa eniten liikunnan ja äidin-
kielen tunneilta ja vähiten taideainei-
den tunneilta, kun taas poikien kes-
kuudessa äidinkielen ja taideaineiden 
tunneilta lintsattiin eniten ja liikunta-
tunneilta selvästi vähiten.

Vieraat kielet ja reaaliaineet nousivat 
tutkimuksessa kiinnostavimmiksi ai-
neiksi. Vähiten vastaajat olivat kiin-
nostuneita toisesta kotimaisesta kie-
lestä sekä äidinkielestä. Tyttöjä kiin-
nosti vähiten toinen kotimainen kieli 
ja poikia äidinkieli.

Useimmat vastasivat tekevänsä läk-

Suvi Ahonen ja Kim Foudila 04A
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22.1.2007
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synsä lähes aina. Tytöt olivat selväs-
ti ahkerampia läksyjen tekijöitä, sillä 
pojista 10 (18,2 %) vastasi tekevänsä 
läksyt harvoin ja tytöistä vain 1 (1,3 
%). Yksikään tyttö ei jättänyt läksy-
jään aina tekemättä, kun taas 1,8 % 
pojista ei tehnyt ikinä läksyjä.

Kyselyyn vastanneiden tyttöjen kes-
kuudessa yleisin keskiarvo oli 8-9. 
Pojista suurimmalla osalla keskiar-
vo oli 7-8. Kaikkien keskiarvo oli yli 
5. Vaikka tytöillä oli paremmat kes-
kiarvot kuin pojilla, pojat olivat tyttöjä 
tyytyväisempiä koulumenestykseen-
sä. Suurin osa vastasi olevansa osit-
tain tyytyväisiä. Poikien keskuudessa 
täysin tyytyväisiä oli enemmän kuin 
tyttöjen keskuudessa. Vastaavasti 
tyttöjen keskuudessa oli enemmän 
täysin tyytymättömiä.

Lähes kaikki vastaajista (97,7 %) ai-
koivat jatkaa opintojaan. Noin joka 
neljäs vastasi tietävänsä jo tulevan 
jatko-opiskelupaikkansa. Pojat tie-
sivät opiskelupaikkansa useammin 
kuin tytöt.

Yhdessäkään tutkimuksen osiossa ei 
ollut tilastollisesti erittäin merkitseviä 
eroja sukupuolten välillä. Tilastolli-
sesti merkitsevä ero sukupuolten vä-
lillä oli osiossa ”Teetkö läksyt?”.  Tytöt 
tekivät läksynsä merkitsevästi use-
ammin kuin pojat. Muissa osioissa ei 
ollut tilastollisesti melkein merkitse-
viäkään eroja sukupuolten välillä.

Lintsauksen ja koulumenestykseen 
tyytyväisyyden välillä ei ollut tilastol-
lisesti melkein merkitsevää yhteyttä. 
Sen sijaan lintsauksen ja luokka-as-
teen välillä oli tilastollisesti erittäin 
merkitsevä yhteys: Mitä ylemmällä 
luokka-asteella lukiolainen on, sitä 
enemmän hän lintsaa.

Tutkimuksella saatiin suuntaa antava 
kuva Järvenpään lukiolaisten lintsa-
ustottumuksista. Jatkotutkimuksella 
voitaisiin selvittää tarkemmin lintsa-
ukseen liittyviä seikkoja, esimerkik-
si lisää lintsaukseen vaikuttavia syi-

tä. Lisäksi voitaisiin tutkia, miten per-
hetaustat vaikuttavat lintsaukseen. 
Samoin olisi hyvä tutkia, mitkä sei-
kat vaikuttavat siihen, että pojat ovat 
tyytyväisempiä koulumenestykseen-
sä, vaikka saavat huonompia arvo-
sanoja kuin tytöt.

LÄHDELUETTELO

– Hautajärvi, Ottelin, Wallin-Jaakkola: 
Variaabeli, Tilastot ja todennäköisyys 
II (Otava, 2003



76 77

Ko u l u e l ä m ä ä
Tutkimus

 
 

 

Tunsin vaivihkaa pientä ylpeyttä it-
sestäni valitessani kirjaston näytel-
mähyllystä Molièren Saiturin. Pelk-
kä kirjan selaaminen sai minut uhku-
maan aikuisuutta ja sivistyneisyyttä, 
joka erottaisi minut oitis muista ikä-
tovereistani, jotka napsivat sipse-
jä sohviensa sopukoissa Playsta-
tionin peluun lomassa, vaeltavat vii-
koittain kauppoihin haalimaan käsi-
varsilleen halpatyövoimalla valmis-
tettuja bilekuteita, kokoontuvat pai-
kalliseen McDonald’s:iin meluamaan 
kuin lauma huonotapaisia eksoottisia 
papukaijoja ja kirmaavat katsomaan 
Brad Pittin uusinta toimintaelokuvaa, 
mistä tämä tienaa kymmenen miljoo-
naa dollaria juoksemalla ympäriinsä 
yltä päältä hiessä ja kauluspaita au-
ki. Saiturin viivakoodin veto lainaus-
koneen laserlukijan yli oli minulle sy-
säys ”kultturelli-ihmiseksi” muuttu-
mista kohti. Minusta oli tulossa pieni 
tietäväinen seurapiiriprinsessa! Kes-
kustelisin naistenhuoneen jonossa 
renessanssin vaikutuksesta nykykir-
jallisuuteen, kirjoittaisin arvosteluja 
keskiajan näytelmistä koulun lehteen 
ja etsisin elämänohjeita valistuksen 
ajan kirjallisuudesta. 

Saituri on yhteiskuntasatiiri. Päähen-
kilö Harpagonilla on kaksi lasta Éli-
se ja Cléante, jotka ovat hänelle yhtä 
rakkaita kuin palkkaa ruinaavat, taloa 
kuluttavat ja varastelevat laiskat pal-
velijat. Harpagonin on löydettävä Éli-
selle puoliso, joka on tarpeeksi yksi-
näinen tai tarpeeksi rikas ottaakseen 
tytön vaimokseen ilman myötäjäisiä. 
Se, ettei tyttären naimisiinmenos-
ta tarvitse maksaa, on Harpagonille 
tärkeämpää kuin Èlisen onni ja hyvin-
vointi. Kohtauksessa, jossa Harpa-
gon ja Èlisen rakastettu Valère kes-
kustelevat Èlisen naittamisesta van-
halle ja varakkaalle Anselmelle, voisi 
luulla, että Harpagonilla ei ole kovin 
monipuolisia väittelytaitoja, sillä hän 
vastaa jokaiseen Valèren argument-
tiin repliikillä: ”Ilman myötäjäisiä!”.  

Valère [Éliselle]: Niin, raha on arvok-
kaampaa kuin mikään muu tässä 
maailmassa, ja teidän on kiittäminen 
taivasta, kun olette saanut isäksenne 
niin kunnon miehen. Hän tietää, mitä 
elämä on. Kun kerran joku tarjoutuu 
ottamaan tytön ilman myötäjäisiä, sil-
loin ei enää katsella sen pidemmälle. 
Siihen sisältyy kaikki, ilman myötäjäi-
siä, kas se korvaa kauneuden, nuo-
ruuden, ylhäisen syntyperän, kunni-
an, viisauden ja vilpittömyyden ja re-
hellisyyden. 

Mutta ei Harpagon huono väittelijä 
ole. Hän vain arvostaa säästäväi-
syyttä. Olen itse melko samanlainen. 
Ostan vaatteita kirpputorilta, saatan 
helposti viettää kymmenenkin mi-
nuuttia vertaillen tuotteiden kilohinto-
ja kaupassa, kirjoitan luentopaperil-
le mahdollisimman tiiviisti, jottei pa-
peria vain menisi hukkaan ja käytän 
lyijytäytekynäni päässä olevaa käte-
vää pientä kumia, joka on ihanteelli-
nen piirtämisessä esimerkiksi silmien 
korjailuun, vain minimaalisiin virhei-
siin, etten joudu ostamaan uutta ky-
nää, kun kumi loppuu. 

  Poikansa Cléanten Harpagon suun-
nittelee naittavansa leskelle, ja oletet-
tavasti hänelle on tiedossa sievoiset 
myötäjäisrahat. Itse Harpagon havit-
telee vaimokseen rikasta ja kaunis-
ta Mariannea, joka on puolestaan 
Cléanten salainen rakastettu. Ol-
koon Harpagonin käytös moraalises-
ti kuinka tuomittavaa tahansa - pak-
konaittaa nyt lapsensa kääriäkseen 
itselleen rahat ja ottaakseen vielä it-
se vaimokseen naisen puhtaista tun-
nesyistä -, en voi muuta kuin ihailla 
häntä. Harpagon osaa taktikoida ja 
antaa tunteiden sijaan järjen ohjata 
toimintaansa. Mitä sitten vaikka lap-
set joutuvat onnettomiin naimisiin ja 
elämään lopun elämäänsä ihmisen 
kanssa, jota eivät edes rakasta? Ku-
ka kuiskasi kohdussa sikiön korvaan 
elämän olevan onnnellista, sen ole-
van huviretki Alpeille kesäisenä päi-
vänä Sound of Musicin tyyliin? Kaik-
ki ihmiset haluavat loppujen lopuksi 
vain selviytyä elämästä, olla evoluu-
tion raa’an sopeutumispelin voitta-
jia – palkintona DNA:n levittäminen 
kaikkiin tuleviin pikku-Harpagoneihin. 
Hän tietää, mitä elämä on. Jos tyttä-
ren naittaminen vastoin tämän tahtoa 
on taloudellisten etujen mukaista ja 
pojan naittaminen jollekin muulle kuin 
Mariannelle puolestaan palvelee Har-

pagonin tunteita, niin olkoon! Ei kai 
kukaan tiukan paikan tullen ajattele 
elämässä muuta kuin omaa etuaan. 
Harpagon ymmärtää, että ehkä juuri 
siksi, että hän on itsekäs mies, hänen 
kannattaa pelata vain omaan pussiin-
sa, sillä hädän tullen kukaan ei häntä 
auta. Jos rintalastaani vasten sykkisi 
Harpagonin käpristynyt sydän, tekisin 
samoin kuin hän.

Saituri on rakkaustarina – tai kolme 
sellaista. Élise ja Valère sekä Clèan-
te ja Marianne rakastavat toisiaan 
hillityn hurmaantuneesti. Näytelmä 
tukee sitä käsitystä, jonka kaikki 30 
- 40-luvulla tehdyt Hollywood-eloku-
vat antavat romanssista 1600-luvun 
Ranskassa. Rakastavaiset liverte-
levät toisilleen ikuisesta, ylivertai-
sesta, sokeasta, lamaannuttavasta 
lemmestä. Silti he teitittelevät toisi-
aan kuin olisivat liiketapaamisessa 
sopimassa seuraavan vuoden bud-
jetista kaviaarin ja muikunmätipiirai-
den ääressä. He ovat ehkä nähneet 
toisensa muutaman kerran ja, koska 
molemmat ovat hyvin ujoja, eivät ole 
vielä kunnolla tutustuneet toisiinsa. 
Silti rakkaus on realistista. Ensim-
mäisessä näytöksessä Élise epäilee 
Valérea, kun tämä sanoo rakastavan-
sa häntä. 

Élise: Niin, niin, tuolla tavalla kaikki 
miehet puhuvat. Kaikki he puhuvat 
noin; vasta heidän tekonsa osoitta-
vat heidän olevan erilaisia. 

Kolmas rakkaustarina on Harpagonin 
pakkomielteinen ihastus rahoihinsa. 
Hän on piilottanut ilmeisesti kaiken 
omaisuutensa lippaaseen ja haudan-
nut sen maahan. Vähän väliä hän käy 
ihailemassa sitä kuin faaraon hauta-
aarretta. Usein Harpagon teeskente-
lee, ettei hänellä ole ollenkaan omai-
suutta: hän maksaa palvelijoille mi-
tättömän pientä palkkaa, hän tarjoaa 
vieraille mahdollisimman vähän mah-
dollisimman halpaa ja pahaa ruokaa, 
jottei kenenkään tekisi mieli syödä 

paljon. Kun Cléante pyytää tietämät-
tään isältään lainaa, ei Harpagon voi 
vastustaa lainaamista sillä hän aset-
taa pojalleen todella korkean koron ja 
antaa osan lainasta tavaroina. Harpa-
gon ei käytä ”antaa” sanaa – vain ker-
ran häneltä lipsahtaa se, ja silloinkin 
se on kielteisessä muodossa. Harpa-
ginin rakkaus rahoihinsa on pyyteet-
tömämpää kuin Élisen ja Valèren se-
kä Clèanten ja Mariannen lempi, sillä 
Harpagon ei vaadi rahoiltansa yhtään 
mitään vastineeksi siitä, että hän pal-
voo niitä. Kuitenkin uskon, että jokai-
nen ihminen tarvitsee myös vastarak-
kautta. Koska uskon, että Harpagon 
rakastaa rahojaan kuin ihminen tois-
ta, vastarakkauden puute tekee Har-
pagonin suhteesta rahoihinsa mah-
dottoman traagisen. 

Raha on Harpagonin sielunkump-
pani mutta myös Akilleen kantapää. 
Kun hän tulee näytelmän loppupuo-
lella ryöstetyksi, seuraa pitkä yksin-
puhelu, jonka aikana hän ryntäilee 
paniikissa ympäriinsä. Harpagon ju-
listaa itsensä kuolleeksi, sillä hänel-
lä ei ole enää mitään syytä elää. En 
kuitenkaan käsitä, minkä vuoksi Har-
pagon tuntee tarvitsevansa niin pal-
jon rahaa, kun ei kuitenkaan suos-
tu sitä käyttämään. Ehkä Harpago-

nilla on rahalle jokin muu, tärkeäm-
pi käyttötarkoitus kuin meillä muilla. 
Raha antaa omistajalleen vallan tun-
teen. Itsekin pidän tuosta tunteesta. 
Rahan puute tai sen vähäisyys saa 
minut ahdistumaan eikä ihme; ra-
ha on kaltaiselleni nuorelle mahdol-
lisuus harrastaa, hoitaa itseäni, ta-
vata ihmisiä sekä tyydyttää päivittäi-
set tarpeeni. Kun sain ensimmäisen 
palkkani, tuntui mahtavalta. Jos halu-
sin jotain, sain sen. Palkka mahdollis-
ti pienen itsenäistymisen, kun minun 
ei enää tarvinnut pyytää vanhemmil-
tani rahaa tarvitessani sitä.  Vaikka 
The Beatles kuinka hoilaisi, ettei rak-
kautta saa rahalla, sillä saa kuitenkin 
melkein mitä vain, niin nyky-yhteis-
kunnassa kuin 1600-luvun Pariisis-
sakin. Harpagon janoaa vallan ja it-
senäisyyden tunnetta niin paljon, et-
tä hän ei huomaa, kun valta kääntyy 
toisin päin: häntä on erittäin helppo 
manipuloida, jos tietää hänen heikon 
kohtansa. Lopulta Cléante saa isän-
sä luopumaan naittamisaikeistaan ki-
ristämällä tätä rahalla. 

Lopussa kaikki päättyy onnellisesti. 
Cléante ja Élise saavat mennä nai-
misiin Mariannen ja Valéren kans-
sa, ja Harpagon saa rahansa takai-
sin. Rakastavaiset löytävät toisensa 

jälleen. Lopussa Anselme, mies, 
jota Harpagon oli kaavaillut Élisen 
mieheksi, osoittautuu Mariannen ja 
Valéren kadonneeksi isäksi. Tästä 
juonenkäänteestä on tullut nyky-
kirjallisuudessa ja elokuvissa todel-
linen klisee heti Star Warsin ensi-il-
lan jälkeen.Tämä Star Warsista tuttu  
juonenkäänne  on muuttunut nyky-
kirjallisuudessa erittäin kliseiseksi. 
Hienoa, ajattelin kääntäessäni kirjan 
viimeisen sivun. Pakenin neljänsa-
dan vuoden päähän populaarikult-
tuuria vain kohdatakseni Roope-se-
dän ja Darth Vaderin puuteroiduis-
sa peruukeissa. Sivistyneisyyteni 
taso ei tunnu myöskään nousseen. 
Mielipiteeni ovat yhä rahvaanomai-
sia ja ajatukseni keskinkertaisia. En 
osaa koota niitä, järjestää niitä lasi-
hyllyyn ja piirtää niistä aarrekarttaa. 
Jos kirjoittaisin niistä runon, en pys-
tyisi lukemaan sitä. Lähdin etsimään 
uutta ”kultturellia itseäni”, mutta löy-
sinkin vanhan minäni kirjan päähen-
kilöstä. Ajatus kiehtoo ja kauhistut-
taa minua. Onneksi voin tuudittau-
tua siihen, että vaikka olisin kuinka 
samankaltainen kuin kitsas, vanha 
Harpagon, ei minulla sentään ole 
rinnassani värähtelevää syöpynyttä 
nikkelimarkkaa sydämen tilalla.

Kuvat: Jouko Heinänen
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