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Järvenpään lukion joukkue lukiokoriksen Suomen mestari 2008,
Onnea!

päättymässä olevaan lukuvuoteen mahtuu paljon hyviä asi-
oita. Vanhat kuviot toimivat, ja uusia hienoja hankkeita on 
saatu liikkeelle. Toisaalta huippuhetkiä muistellessa on aina 
muistettava koulun tärkein tehtävä: jokaisen nuoren oman 
opintosuunnitelman toteutumisen edistyminen. Viime kädes-
sä siitä varmistus saadaan päättötodistusten ja ylioppilas-
tutkintojen valmistuessa.

Tutkintoja valmistuu odotetusti, mutta näyttää siltä, et-
tä opinnot ovat edelleen eri syistä pitkittymässä. Vuonna 
2005 käyttöönotetussa opetussuunnitelmassa ja tuntijaossa 
lisättiin pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien 
määrää. Ainereaali on innostanut aiempaa useampien tut-
kintojen suorittamiseen. Siksi näyttää ilmeiseltä, että monet 
lukiomme laajaa valinnaisuutta hyväksi käyttävät joutuvat 
venyttämään opintoaikansa vähintään kolmeen ja puoleen 
vuoteen. Lisäksi niin kutsuttujen lyhyiden kielten suosio on 
vähentynyt meillä ja koko valtakunnassa niin, että kielitai-
don monipuolistumisesta on turha puhua. Nämä ovat haas-
teita valtakunnalliselle kehitystyölle varsinkin, kun julkisuu-
dessa on laajasti paheksuttu sitä, että lukiossa käytetään 
mahdollisuutta opintoajan pidentämiseen.

Uudessa opetussuunnitelmassa käyttöönottamamme pai-
notukset vaikuttavat nyt onnistuneilta. Musiikkilinjan suosio 
on kasvussa, ja oman käsityksemme mukaan aika alkaisi 
olla kypsä sille, että koulumme hakisi musiikin erityistehtä-
vää. Silloin opiskelijamme saisivat vastaavat kevennykset 
opetusohjelmaansa kuin muissa musiikkilukioissa opiskele-
vat, ja siten myös paineet opintojen pitkittymiseen vähenisi-
vät. Yhteistyö Järvenpään koripalloseuran kanssa on kanta-
nut erinomaista hedelmää: Koululiikuntaliiton sarjassa pojat 
voittivat Suomen mestaruuden kaadettuaan loppuottelussa 
Pohjois-Haagan yhteiskoulun urheilulukion joukkueen. Pe-
laajia on tulossa siinä määrin lisää, että syksyllä perustam-
me oman harjoitteluryhmän tytöille. Jalkapallovalmennus 
jatkuu myös ensi vuonna yhteistyössä JÄPS:n kanssa. Li-
säksi olemme sopineet muun muassa Järvenpään kehäkar-
hujen kanssa huippuvalmennuksessa olevien opiskelijoiden 
harjoittelun lukemisesta osittain osaksi opinto-ohjelmia.

Kansainväliset hankkeet ovat tuoneet merkittävää lisävä-
riä työpäiviin. Näitä hankkeita esitellään tässä julkaisussa 

REHTORIN NÄKÖKULMASTA
erikseen. Merkittävää on, että hankkeet ulottuvat lähialu-
een lisäksi kaukaisempiin maihin. Projektien monipuolisuus 
merkitsee sitä, että asioista kiinnostuneille opiskelijoille löy-
tyy hankkeita, joihin mahtuu mukaan. Hankkeilla haetaan 
myös innostusta harvinaisempien kielten opiskeluun, mis-
tä esimerkkinä on viime syksynä koulussamme aloitettu kii-
nan kielen opiskelu.

Jokelan tragedia järkytti maailmanlaajuisesti ja tietys-
ti kosketti täällä erityisesti, koska meillä on läheiset siteet 
naapurikouluun sekä opiskelijoiden että henkilökunnan kaut-
ta. Asian jälkikäsittelyä vaikeuttaa sen täydellinen ennalta-
arvaamattomuus ja toisaalta se, että on pakko uskoa vas-
taavanlaista  voivan tapahtua missä tahansa. Jo pitkään tie-
dostettu vakava huoli nuorten pahoinvoinnista on kasvanut, 
ja panostusta muun muassa ennaltaehkäisevään mielenter-
veystyöhön ollaan lisäämässä myös meillä. Joka toinen vuo-
si tehtävän laajan kouluterveyskyselyn tulokset valmistuvat 
ensi syksynä, ja niiden perusteella voidaan arvioida myös 
opiskelijahuollon tulevaa kehittämistarvetta. 

Viides toimintavuosi uudessa talossa on päättymässä. Ta-
lo on osoittautunut toimivaksi myös oppilasmäärän kasvet-
tua suunniteltuun mittaansa. Opetusteknologian laaja käyt-
tö edellyttää opettajakunnalta jatkuvaa opiskelua, josta huo-
mattava osa tapahtuu talon sisällä paljolti oman väen toimi-
essa kouluttajina. Monissa keskusteluissa on korostettu si-
tä, että vaikka oppimisympäristöä kehitetäänkin yhdessä, 
jokaiselle opettajalle jää vapaus etsiä omaan työhönsä so-
veltuvat työtavat ja apuvälineet. Näin on mahdollista löytää 
opetuksen perimmäisen tarkoituksen eli hyvän oppimisen 
kannalta oikeat ratkaisut. Tulevaisuus on täynnä haasteita, 
joiden kohtaamiseen meillä löytyy ilahduttavaa innostusta 
ja tervettä itseluottamusta. Kiitän kaikkia eri tavoin onnistu-
miseemme tänä lukuvuonna vaikuttaneita tahoja ja toivotan 
virkistävää kesälomaa.

Atso Taipale

Kannen kuva Suvi Takko 06I
Ville Åberg 07J musisoi
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Historiantutkimus ja sen rooli meidänkin menneisyytemme tapahtumien 
käsittelyssä ovat muuttuneet sitä mukaa, kun itsenäisyytemme puolesta 
käydyistä sodista on kulunut useampia vuosia. Tällä hetkellä on mahdol-
lista tarkastella kansan koettelemuksia ja sen historian arkojakin kohtia 

paljon objektiivisemmin ja vähemmän tunnelatauksen kera kuin aikaisempina vuo-
sina. Suomalaisten sotilaiden ja heitä auttaneiden miesten vaiheista on saatu pal-
jon uutta tietoa, joka asettaa talvi- ja jatkosodan tapahtumia uuteen, joidenkin mie-
lestä kenties jopa kyseenalaistavaan valoon. Kuitenkin historiallinen fakta on myös 
se, ettei Suomea saatu miehitettyä moninkertaisesta ylivoimasta huolimatta.

Suhtautuminen itsenäisyyteemme on kenties myös hieman muuttunut ajan ku-
luessa. Sotien jälkeen täällä asuneet suomalaiset ja rintamalta palanneet miehet 
osasivat varmasti arvostaa puolustamiaan ja saavuttamiaan asioita, vaikka hinta 
niistä olikin hyvin raskas. Sotakorvaukset on aikaa sitten maksettu, eikä meitä tällä 
hetkellä uhkaa suoranaisesti mikään vaara. Kuitenkin jotkut meistä muistavat edel-
leen sotien tapahtumat henkilökohtaisesti, eikä niitä välttämättä mikään korvaus 
voi enää hyvittää.

Myös EU ja muut vastaavat maidenväliset ja maailmanlaajuiset liitot muuttavat 
asennettamme itsenäisyyteen. Siinä, missä Suomi taisteli talvisodassa vapaudes-
taan yksin, taistelemme  tällä hetkellä oikeudestamme antaa tukia elinkeinoelämäl-
lemme; taistelemme edelleen siitä, miten muu maailma voi vaikuttaa meidän pää-
töksiimme. Erästä läheistäni mukaellen: vaikka olemmekin sidoksissa muihin mai-
hin, Suomi on edelleen myös itsenäinen, oma valtionsa, jonka täytyy pitää kiinni 
omista oikeuksistaan ja siitä hyvinvoinnin tasosta, jolle se on noussut viime vuosi-
kymmeninä.

Sodissa taistelleet miehet, niin veteraanit kuin kaatuneetkin, ovat puolustaneet it-
senäisyyttämme kunniakkaasti, ja itsenäisen Suomen täyttäessä 90 vuotta kaikil-
la on täysi oikeus olla ylpeitä tästä saavutuksesta. Vapaus on etuoikeus, josta mei-
dän tulisi nauttia täysin siemauksin, sillä nykyaikanakin sitä rajoitetaan tiukasti hyvin 
monissa maissa. Siksi olen omasta puolestani varma, että me kaikki voimme olla 
kiitollisia itsenäisyytemme puolesta taistelleiden miesten aikaansaannoksista, sillä 
ilman heitä meidänkin vapautemme voisi olla tälläkin hetkellä hyvin rajoitettua.

VAPAUS ON 
ETUOIKEUS !

Nina Kovaljeff piti Tuusulan 
alueen veteraaneille pu-
heen Suomen itsenäisyydestä 
5.12.2007.

Kaikki alkoi siitä, kun opettajani Sami Tamminen 
kysyi minulta erään historian tunnin jälkeen, olisin-
ko halukas pitämään veteraanijuhlassa puheen. 
Mietin yön yli ja otin tehtävän vastaan, koska tie-
sin, että olisin kuitenkin katunut, jos olisin jättänyt 
tilaisuuden käyttämättä.

Puheen kirjoittaminen ei aluksi ollut helppoa, 
sillä en tiennyt, mistä aloittaisin ja mistä kirjoit-
taisin. Kyselin ystäviltäni, mitä itsenäisyys heille 
merkitsee, ja sovelsin yhtä vastauksista puhees-
sakin. Mietin myös tuolloin ajankohtaisia poliitti-
sia ja maailmanlaajuisia kysymyksiä ja sitä, mi-
tä kaikkea veteraanit olivat tehneet turvatakseen 
Suomen itsenäisyyden.

Ennen Tuusulan seurakuntasalilla pidettyä juh-
latilaisuutta kävimme katsomassa Åke Lindmanin 
elokuvan Tali–Ihantala 1944. Kutsuvierasnäytök-
sessä oli mukana yksi Tammisen historianryhmis-
tä sekä kutsuttuja veteraaneja ja muita vieraita. 
Seurakuntasalilla oli kahvitilaisuus, jossa muun 
muassa veteraanien edustaja ja kaupunginjohta-
ja pitivät puheen ennen minua. Oma puheenvuo-
roni meni hyvin, mutta kuriositeettina voisi maini-
ta, että puhujanpönttö oli niin korkea, ettei minus-
ta tainnut näkyä kuin otsa…

Joka tapauksessa puhetta on sittemmin pyydet-
ty myös julkaistavaksi alueen veteraanien vuosi-
julkaisuun, ja kaiken kaikkiaan sen pitäminen oli 
hieno kokemus. Olen tyytyväinen lopputulokseen 
ja toivon, että onnistuin herättämään puheellani 
ajatuksia.
Nina Kovaljeff 06D

Viime viikolla se tapahtui jälleen kerran. Seisoin Kai-
saniemessä ratikkapysäkillä odotellen kulkuväli-
nettä saapuvaksi ja hymyilin ohikulkijoille. Kuka ta-
hansa olisi tehnyt niin, sillä olihan päivä kaunis ja 

lokit hyvässä vireessä. Suuri virheeni tapahtui vasta, kun is-
tuin raitiovaunussa keski-ikää lähentelevän naisen viereen 
ja ryhdyin kohtuuttoman pian saapumiseni jälkeen turise-
maan mukavia asioita maailmanmenosta ja niinkin pöyris-
tyttävästä aiheesta kuin sää. Saatoin jopa röyhkeyksissäni 
katsahtaa rouvaa silmiin sillä seurauksella, että tämä pin-
kaisi välittömästi pystyyn, käveli muutaman metrin päähän 
ystävättärensä luo ja tuhahti: ”Hullu ämmä!” Väitteen toden-
mukaisuuteen en ota kantaa, mutta mielestäni diagnoosi oli 
melko hätiköity neljän esittämäni lauseen perusteella. 

Sopeutuminen suomalaisuuteen 
Suomen käyttäytymismalleihin asettuminen vaihto-oppilas-
vuoteni jälkeen on ollut hivenen tuskaista paitsi kanssaelä-
jilleni myös minulle. Maailmalla vapaana ja tasa-arvoisena 
mainostettu Suomi ei ole kyennyt ottamaan vastaan muuka-
laisia eikä minua kulttuurivirheineni, jotka eittämättä sisältä-
vät kevyttä jutustelua tuntemattomien kanssa ja neuvojen 
kysymistä epäilyttäviltä henkilöiltä. Koululla vieraillut Roman 
Schatz onnistui tiivistämään suomalaisuuden vetäytyvyyden 
kadehdittavan humoristisella ja todenmukaisella tavalla. Yk-
si mieleeni painunut kommentti käsitteli suomalaisten hissi-
käytöstä. Schatz sanoi suomalaisilla olevan kolme vaihtoeh-
toa hississä ollessaan: tuijottaa joko kenkiään, hissin kattoa 
tai vaihtoehtoisesti nappia, jota oli hetkeä aiemmin painanut. 

Ongelmaksi muodostuu juuri se, että ulkomailla oleskelleet ihmisparat ovat tottuneet 
jutustelemaan joutavia hississä, mutta siitäkös vasta soppa syntyykin, jos suoma-
laista yrittää lähestyä verbaalisesti niinkin pienessä tilassa kuin hissi. 

Vaihto-oppilasvuoteni kokemusten huumaamana olen sullonut itseni kaikkiin mah-
dollisiin aktiviteetteihin, joiden kautta tapaan monikulttuurisista taustoista tulevia ih-
misiä, näen uusia paikkoja ja opin erilaisia tapoja elää ja vaikuttaa. Tämän seurauk-
sena minulla on tällä hetkellä kontaktit esimerkiksi Amerikan intiaaniperheeseen, 
kongolaisiin nuoriin ja srilankalaisiin maailmanparantajiin. Ei hullumpaa, sanoisin, 
kun ottaa huomioon, että olen tutustunut kaikkiin näihin ihmisiin sattumalta jossa-
kin ennalta arvaamattomassa paikassa, kuten hississä. 

Vain murto-osa ikäluokastani päättää lähteä maailmalle, ja loput asettuvat elä-
mään Klaukkalan klinkkeritiilitaloon puolison ja hyväkäytöksisen koiran kanssa. Täl-
lainen elämäntyyli on sinänsä ihailtavaa, mutta yhdistettynä käsittämättömiin ennak-
koluuloihin ja pelkoihin ulkomaalaisia ja heidän kulttuuriaan kohtaan nämä elämisen 
mallit ovat kiitävää vauhtia kehittämässä Suomesta sellaista paikkaa, jossa erilai-
suudelle ja sen arvostamiselle ei ole sijaa. (Hississäkin saatujen) kontaktien hävit-
täminen vähentää kykyämme ymmärtää kulttuureja, uskontoja ja maailmaa, josta 
emme suomalaisuuteemme vetoamallakaan pysty eristäytymään. Nämä muutok-
set ovat mielestäni jo asteen verran surullisempia kuin torjutuksi tuleminen Kaisa-
niemen ratikassa. 

Silloin tällöin kysyn itseltäni, pitäisikö minun kirota kykenemättömyyttäni olla hil-
jaa ja välinpitämätön ja sopeutua suomalaisuudelle tyypilliseen mykkäpantomiimiin 
vai manailla ja pyrkiä muuttamaan suomalaisuudessa väkevästi elävää muukalais-
pelkoa ja erilaisuuden karsastelua. Jälkimmäisen kritisointiin on mielestäni aihetta, 
sillä tulevaisuudessa erilaisten ihmisten ja kulttuurien ymmärtäminen tulee olemaan 
entistäkin tärkeämpää kaikilla elämänaloilla.

Teksti Kaisa Huhta 06B

Ratikka, 
maailma ja 
hissi
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Kiitos.
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On hienoa päästä lausumaan lukiolaisten tervehdys täällä modernissa ja mahdol-
lisuuksia tarjoavassa Järvenpään lukiossa. Erityisen hienoa on tehdä se veteraani-
en edessä, jotka ovat takaamalla itsenäisen Suomen säilymisen tehneet seuraaville 
sukupolville mahdolliseksi tämänkin rakennuksen tarjoaman tasokkaan koulutuk-
sen ja monta muuta asiaa, joita valitettavasti usein pidämme itsestään selvinä.Te, 
jos jotkut, arvon veteraanit, tiedätte etteivät nykyiset hyvinvointipalvelut, kuten ter-
veydenhuolto ja koulutus, ole itsestään selviä asioita.

Itse kuulun ikäluokkaan, jolle palvelut on taattu jo ennen syntymää ja joka on 
saanut kuulla vain tarinoita sota-ajoista. Tarinoita olen kuullut muun muassa iso-
isältäni, joka osallistui taisteluihin Valkeasaaressa, Aleksandrovkassa, Iivanalla, 
Viipurin kivisillalla ja Viipuriinlahdella.

Itsenäisyys on perintökalleus, joka on jo tähän mennessäkin tarjonnut miljoonil-
le suomalaisille mahdollisuuden elää monella saralla korkealle kivunneessa hy-
vinvointivaltiossa. Joskus arkihuolien keskellä olisikin monen hyvä pysähtyä miet-
timään asioita ja yhteyksiä itsenäisyyden takana. Mikä on mahdollistanut itsenäi-
syytemme? Mitä se vaati? 

Uhrauksia oli monenlaisia, ja niitä oli tehtävä myös sodan jylyn jo tauottua. Niitä 
eivät olleet pelkästään sodan aikana menetetyt henget, vaan myös sodan jälkei-
nen uurastus maksettavien sotakorvausten parissa. Sota runteli pahasti Suomea: 
suuri määrä evakkoja oli kodittomana, kaupungit pommitusten tuhoamia ja Lappi 
oli poltettu tuhannen päreiksi. Valtava työmäärä odotti tekijäänsä, ja Suomen kan-
sa vastasi huutoon. Periksi ei annettu sodassa eikä sen jälkeenkään, vaan tar-
tuttiin jälleenrakennustyöhön sekä maksettiin sotakorvaukset kokonaan, ainoana 
maana maailmassa.

Itsenäisyys vaati ponnisteluja, joita jälkipolvien ei sovi unohtaa. Ei sovi unohtaa 
itsenäisyyden merkitystä. Itsenäisyyttä pitäisi osata arvostaa sellaisenakin het-
kenä, jolloin se ei ole uhattuna. Veteraanisukupolven ponnistelut niin sota-aikana 
kuin sen jälkeenkin takasivat Suomelle tien hyvinvointivaltioksi. Se on menestys-
tarina, jota kirjoitetaan edelleen.

Veteraaniasia ei kuitenkaan pääty siihen päivään, jolloin viimeinen veteraani nuk-
kuu pois. Veteraanien kokemukset ovat olleet kansallemme arvokkaita, ja niiden 
tulisi jäädä nuorempien tietoisuuteen. Kunnioittamisen lisäksi niistä voi ottaa oppia 
ja niitä voi soveltaa nykyelämän tilanteisiin. Ne valavat suomalaisiin uskoa ja yh-
teishenkeä. Sodassa suomalaisten ehdoton valtti oli yhteen hiileen puhaltaminen. 
Se on arvokas taito niin sodan kuin rauhankin aikana, varsinkin pienelle maalle. 
Yhteen hiileen puhaltamalla Suomi selvitti sodan ja sen jälkeiset massiiviset sota-
korvaukset sekä suuren jälleenrakennustyön ilman ulkopuolista apua. Miksi em-
me siis menestyisi jatkossakin, esimerkiksi nykymaailmassa ison roolin ottanees-
sa maailmankaupassa?

Meidän lukiolaisten puolesta tahdon osoittaa nöyrän kiitokseni Teille, jotka olette 
tehneet mahdolliseksi elää itsenäisessä, tasa-arvoisessa ja kannustavassa Suo-
messa. Toivon sydämestäni, että isänmaani pitää Teistä huolta parhaimmalla mah-
dollisella tavalla, sillä sen Te olette ansainneet!

Arvoisat sotiemme veteraanit ja muu juhlaväki,

Pidin puheen Uudenmaan 
sotaveteraanipiirin vuosijuh-

lassa, joka pidettiin Järvenpään 
lukiolla 12.4.2008. Juhlaosuus 
koostui erilaisista ohjelmanume-
roista, joita olivat muun muassa 
puheet, palkitsemiset ja soit-
toesitykset. Järvenpään lukion 
oppilaatkin olivat edustettuina, 
sillä meiltä oli tilattu puhe ja soit-
toesitys. Historian lehtori Sami 
Tamminen kyseli halukkuuttani 
pitää puhe veteraanijuhlassa, ja 
otin tehtävän vastaan. En tiedä, 
miksi kyseinen kunnia minulle 
suotiin, mutta olen tyytyväinen 
saamaani mahdollisuuteen 
kiittää sotiemme veteraaneja!

Samuel Brusila 07A 

  

Sotiemme 
veteraanit
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Herra Rehtori, onnelliset uudet ylioppilaat, kouluyhteisön jä-
senet ja läheiset!

Osoitan sanani erityisesti uusille ylioppilaille viisi vuosikymmentä sit-
ten lakkinsa saaneiden riemuylioppilaiden edustajana. 

Me studentis semiseculares olemme kiitollisia siitä, että saamme ottaa osaa tä-
hän juhlaanne. Juhlilla on olennainen merkitys ihmisen elämässä, ja ne ovat myös 
tärkeä koulun opetusmuoto. Nyt on kevään juhla, joka avaa portit kesälle ja kesälo-
malle, mutta se on myös koulun henkisen kylvön sadonkorjuun juhla. Sitä vietetään 
tänään kaikissa Suomen lukioissa perinteisin mutta jatkuvasti muovautuvin menoin. 
Täten se omalla tavallaan yhdistää kaikki kevään ylioppilaat samaan juhlahenkeen, 
mutta samalla siinä valmistautuu lakitettujen ylioppilaitten joukko irtautumaan rak-
kaaksi käyneestä opinahjostaan ja tutuksi käyneestä toveripiiristä. Nyt voimme myös 
pieneksi hetkeksi pysähtyä ajattelemaan, mitä tässä juhlassa voimme oppia.

Nuoret ylioppilaat, isänmaan toivot, spes patriae!
Tulevaisuus on teillä edessänne. Te odotatte tulevaisuudelta paljon ja teihin koh-
distuu odotuksia. Toisaalta on osoitettu, että tulevaisuuden yksityiskohtainen en-
nustaminen on mahdotonta. On toki viisasta katsoa ajassa taaksepäin ja ottaa op-
pia historiasta, mutta trendeihin perustuva lineaarisen kehityksen ennuste johtaa 
pitkällä aikavälillä harhaan. On osattava varautua ennalta arvaamattomiin tapah-
tumiin ja kehityskulkuihin. Te olette nyt valmistautumassa etsimään jatko-opiskelu-
paikkoja ja tähtäätte kiinnostavaan ja palkitsevaan uraan työelämässä. Useimmilla 
teistä on valmiit jatkosuunnitelmat, ja olette myös varautuneet vaihtoehtoihin, mi-
käli ensimmäinen ei tuottaisi haluttua tulosta. Tässä onkin epävarmaan tulevaisuu-
teen varautumisen ydin. On analysoitava toivottavia ja todennäköisiä tulevaisuuksia 
— mitä voisi parhaiten onnistumalla saavuttaa ja mikä olisi huonoin vaihtoeh-
to. Toivottuun tulevaisuuteen päästään ponnistelemalla ja käyttämällä hyväksi 
eteen avautuvia uusia, yllättäviäkin mahdollisuuksia. Tähän viittaa vanha sanonta 
carpe diem, tartu hetkeen. On tärkeää löytää itsestään kaikki raja-aitoja kaatava, 
uusia ideoita pursuava luovuus. On osattava yhdistää erillisiltä näyttäviä asioita: 
humanismia ja teknologiaa, taiteita ja taloutta ja niin edelleen. On pyrittävä rajoille 
— niin suuruudessa ja etäisyydessä kuin erityisen ajankohtaisesti lupaavalta tun-
tuvassa pienuudessa: nanoteknologia on arvioitu lähitulevaisuuden tärkeimmäksi 
tekniseksi kehitysalueeksi. On myös varauduttava siihen, että kun joskus amma-
tit periytyivät isältä pojille ja äidiltä tyttärille, niin nyt monet teistä tulevat toimimaan 
ammateissa, joita ei tänään edes ole olemassa — ja vaihtamaan ammattia ainakin 
kerran uranne aikana. 

Voimme nähdä esimerkkejä mahdollisista ja yllättäviä vaiheita sisältäneistä tu-
levaisuuksista aivan viime päivienkin tapahtumista: Helsingin yliopiston filosofinen 
tiedekunta järjesti tradition mukaisen maisterien ja tohtorien promootion viikko sit-
ten. Ei ole yllätys, että maistereista neljä oli koulustamme ylioppilaslakin saaneita, 
mutta tilaisuudessa promovoitiin myös kaksi koulussamme opiskellutta uutta tohto-
ria. Ainutlaatuista oli se, että promootion yleinen seppeleensitojatar lakitettiin viime 
vuonna täällä Järvenpään lukiossa. Lisäksi viime keskiviikkona Helsingin yliopistos-
sa vihittiin virkaansa uusia professoreita, ja yksi heistä oli tämän koulun ylioppilaita. 
Kun tämä juhlaviikko nyt täydentyy omilla lakkiaisillanne, se todistaa vakuuttavasti 
koulumme kasvateille avautuvista monista mahdollisuuksista ja onnistumisista. 

Vaikka elämä ei voi olla pelkkää juhlaa, toivon, että teille itse kullekin, te isänmaan 
toivot, tulee elämässä kauniita kohokohtia juhlineen ja että onnistutte elämässänne 
löytämään sen luovuuden, voiman ja sinnikkyyden, jotka vievät juhlimisen arvoisiin 
saavutuksiin. Koulumme on hyvä koulu, joka antaa vankan pohjan ponnistaa kohti 
tulevaisuuden haasteita! Toivon, että ylioppilasjuhlien traditio kehittyy ja kukoistaa 
ja että jatkossakin riemuylioppilailla on siinä oma pieni roolinsa. 

Toivotan kaikille uusille ylioppilaille onnea ja menestystä sekä luovuutta ratkaistes-
sanne tulevaisuuden mukanaan tuomia ongelmia. Moni-ilmeinen kansallinen kult-
tuurimme eläköön, kasvakoon ja kukoistakoon - vivat, crescat, floreat!!!

Teksti Veijo Meisalo

Emeritusprofessori Veijo Meisalo on jäänyt 
eläkkeelle Helsingin yliopiston matemaat-
tisten aineiden didaktiikan professorin vi-

rasta. Tässä virassa hän toimi usean vuoden ajan 
myös Kasvatustieteellisen tiedekunnan dekaanina ja 
Opettajankoulutuslaitoksen/Soveltavan kasvatus-
tieteen laitoksen johtajana. Hänellä on laaja kirjalli-
nen tuotanto. Tieteellisten artikkeleiden lisäksi hän 
on osallistunut muun muassa lukion fysiikan oppi-
kirjojen sekä opettajan oppaiden ja opettajankoulu-
tuksen oppimateriaalien kirjoittamiseen. Tällä het-
kellä hän toimii osa-aikaisena konsulttina eräissä 
hankkeissa, jotka liittyvät luonnontieteiden ja tieto-
tekniikan opetuksen kehittämiseen.

Riemuylioppilaan 
puhe kevään 2007
ylioppilasjuhlassa

KEVÄTJUHLA 
AVAA PORTIT  
KESÄLLE
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Kuinka pitkään ihminen voi elää? 
Tämä kysymys putkahtaa tiedo-
tusvälineissä säännöllisesti esiin. 

Joka kerta, kun ”maailman vanhin ihmi-
nen” jättää tämän maailman, asia nos-
tetaan valokeilaan. Viime vuosina on 
useimmiten väläytelty 120 vuoden ikää 
maksimaalisena ihmisen fysiologisten 
prosessien toimivuuden kannalta.

Kyseinen maaginen ikä on ollut keskustelun ytimessä re-
nessanssista alkaen. Tuolloin Euroopassa alettiin laajem-
min pohtia elämän pituuden problematiikkaa. 120 vuoden 
raja-arvo johtui epäilemättä Raamatusta, sillä Mooseksen 
Ensimmäisessä kirjassa Jumala määrittää ihmisen iäksi ve-
denpaisumuksen jälkeen juuri sen. Ravennalainen Tomma-
so Rangone kirjoitti vuonna 1540: ”Esimerkit, kokemus ja 
havainnot näyttäisivät osoittavan, ettei kukaan omana aika-
namme tai yleensä Nooan ajan vedenpaisumuksen jälkeen 
ole elänyt kauemmin kuin 120 vuotta.” Rangonen aikalaisen, 
venetsialaisen aatelismiehen Luigi Cornaron mielestä jokai-

sen ihmisen oli mahdollista saavuttaa sadan vuoden ikä ja 
vahvat yksilöt saattoivat päästä aina 120 vuoteen.

Vanhuus sairautena
Valistusaikana vanha raja-arvo alkoi kuitenkin joutua uudel-

leenarvioinnin kohteeksi. Monet valistuneet oppineet olivat 
vakuuttuneita siitä, että ihminen oli nousemassa luonnon 
herraksi. Tämä kehitys alkoi jo renessanssissa luonnon sa-
laisuuksien paljastajien tarjoillessa palveluksiaan ruhtinaille. 
Edistysusko vahvistui tieteellisen vallankumouksen akatemi-
oissa ja kokeellisen tutkimuksen esiinmarssissa ja huipentui 
valistuksen aikana. 

Optimismi pohjautui ensinnäkin uskoon, jonka mukaan 
omaksumalla muinaisten ja modernien oppineiden esittele-
miä terveydenhoitokeinoja ja terveempiä elintapoja voitai-
siin elinikää pidentää. Toiseksi uskoa tuki muuttunut käsi-
tys vanhuudesta.

Iohann Bernard von Fischerin vaati teoksessaan De se-
nio eiusque gradibus vuodelta 1754 ruumiinavausten teke-
mistä sen paljastamiseksi, mikä oli normaalia ja mikä pato-
logista ikääntymistä. Fishcer myös hyökkäsi voimakkaas-
ti sellaista ajatusta vastaan, että ikääntymisen edessä kä-
det olisi vain nostettava pystyyn. Vain anatominen tutkimus 
pystyi paljastamaan ne muutokset, joita vanhenevan ihmi-
sen ruumiissa oli ikääntymisen seurauksena tapahtunut. Ja 
tämän kautta oli mahdollista aloittaa taistelu ikääntymistä 
vastaan. Fischerin ajatuksia post-mortem -tutkimuksista to-
teutti ensimmäisenä Padovan yliopiston professori Giovan-

ni Battista Morgagni (1682 —1771. Hän osoitti teoksessaan 
De sedibus et causis morborum (1761) sairauksien jättä-
neen konkreettisia jälkiä monien vanhana kuolleiden ruu-
miisiin. Havainnot vahvistivat käsitystä, että vanhuus todel-
lisuudessa olikin sairaus. Ja periaatteessa kaikki sairaudet 
olivat parannettavissa. 

Vanhuuden patologisoiminen merkitsi huomattavaa pe-
säeroa aiempaan ajatteluun, jossa ikääntyminen oli tulkittu 
prosessiksi, joka päättyi luonnonmukaiseen ja kivuttomaan 
kuolemaan. Luonnollisessa kuolemassa elämän raja tulee 
vastaan, kun elämää tukevat luonnolliset prosessit hiipuvat 
ja vähitellen katoavat. Nyt koko kuoleman käsite muuttui. 
Kuolemasta tui epäluonnollinen. Myös ajatukset elämästä 
muuttuivat. Elämästä tuli jollain tapaa satunnainen ja nope-
asti ohi menevä näytelmä, jota hallitsi taistelu kuolemaa vas-
taan – taistelu, jonka elävä olento oli tuomittu häviämään. 
Kuolema hallitsi maailmaa. Samalla siitä tuli lääketieteellinen 
kysymys, kuten ranskalainen lääkäri Marie Francois Xavier 
Bichat (1771B1802) asian ilmaisi.

Ikäoptimismia
Vanhuuden patologisoinnin seurauksena seurauksena oli, 
että näkemykset maksimaalisesta eliniästä kohosivat. Lää-
ketieteen piirissä maksimi-iät nostettiin 200 vuoden huja-
koille. Puoskariksikin haukuttu britti James Graham julis-
ti elävänsä täydellisessä terveydentilassa vähintään 150-
vuotiaaksi, kiitos keksimiensä lääkkeiden. Saksalainen 
C. W. Hufeland väitti, että kaikki, jotka kuolivat ennen sadan 
vuoden ikää, kohtasivat kuoleman joko sairauden tai onnet-
tomuuden vuoksi.

Muut kirjoittajat olivat lääkäreitä optimistisempia. Ukkosen-
johdattimen isää Benjamin Franklinia voidaan pitää yltiöopti-
mistina. Hän oli vakuuttunut, että  todellinen tiede  tulisi var-
masti ehkäisemään ja parantamaan kaikki sairaudet mukaan 
lukien vanhuuden. Franklinin mukaan ihminen on nyt vihdoin 
kehittynyt niin paljon, että aineen hallinta oli tullut mahdol-
liseksi. Kun ennen vedenpaisumusta eläneiden patriarkko-
jen ikäennätys oli Metuselahin 969 vuotta, niin Franklin us-
koi suurin piirtein tuhannen vuoden elämänkaariin. 

Samaa valistuksen edistysuskoa kannattivat William God-
win ja Antoine-Nicolas de Condorcet. Godwin vannoin järjen 
voiman (mieli hallitsee materiaa) ja totuuden kaikkivoipuu-
den nimiin, millä perusteella tiedon taso tulee aina kohene-
maan ja siten myös ihmislajin parantaminen käy mahdolli-
seksi. Koska ihmisen täydellistymiskehitys on loputon, miksi 
ihminen ei voisi jonain päivänä olla kuolematon, ihmettelee 
Godwin teoksessaan Enquiry Concerning Political Justice 

120 vuoden raja

Timo Joutsivuo vapaa-ajan kuvioissaan, joihin kuuluvat 
mm. shakki ja laskettelu. Timo on lukion historian 
ja yhteiskuntaopin lehtori ja oppiarvoltaan tohtori. 
Opetustyönsä ohella Timo on myös aktiivinen historian 
tutkija.

VALISTUS JA IHMISEN IKÄ
Luigi Cornaro 1477-1565

 

Jeanne Clement kuoli 122 vuoden iässä vuonna 1997 ja on todistetusti 
maailman vanhimmaksi elänyt ihminen.

Gulliverin retkissä vierailtiin muun muassa jättiläisten maassa. Teos 
kritisoi aikansa yhteiskuntajärjestelmiä.

C.W. Hufelandin Makrobiotik toi käsitteen makrobiotiikka 
yleiseen käyttöön tarkoittamaan keinoja elämän pidentä-
miseksi.
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(1793). Samoja äänenpainoja käytti Condorcet pian God-
winin tutkimuksen jälkeen ilmestyneessä kirjassaan Frag-
ment sur l´ Atlantide, joka oli ihmiskunnan edistyksen histo-
ria. Siinä Condocet jakaa ihmiskunnan vaiheet kymmeneen 
eri portaaseen, joista viimeinen edusti eräänlaista tulevai-
suuden virtuaalitaivasta maan päällä — eli kyseessä ei ol-
lut mikään jumalallisen suunnitelman täyttymisen jälkeinen 
maailma, vaan sama maailma, jossa ihmiset elivät tässä ja 
nyt. Vaikka Condorcet sanookin, ettei ihminen tässä tulevai-
suusvisiossakaan ole kuolematon, hän samaan hengenve-
toon toteaa ihmisen elämän keston kasvavan loputtomasti. 
Valistuksen optimismi huipentui ajatuksiin, että elämää voi-
taisiin pidentää äärettömyyksiin. Kuolema ei enää ollutkaan 
väistämätöntä. ”Kuolema, tulet kuolemaan”, parodioi englan-
tilainen runoilija John Donne.

Kritiikin ääni
Kaikki eivät allekirjoittaneet pitkän tai ikuisen elämän toi-
veen autuutta. Kritiikkiä edustaa esimerkiksi sellainen klas-
sikko kuin Gulliverin retket (1726). Kirjassaan Jonathan Swift 
(1667—1745) kertoo, miten Luggnaggin saarella syntyi toi-
sinaan lapsia, joiden otsassa, vasemman kulman yläpuolel-
la, oli pyöreä punainen pilkku, joka myöhemmin muuttui en-
sin vihreäksi, sitten tummansiniseksi ja lopulta sysimustaksi. 
Pilkku oli merkki siitä, että lapsi oli kuolematon. Paha kyllä, 
kuolemattomat, struldburgit, alkoivat masentua 30 vuoden 
iässä. Täytettyään 80 vuotta, mitä ikään pidettiin Luggnag-
gin saarella suurimpana mahdollisena ikänä normaali-ihmi-
selle, struldburgejä alkoivat vaivata monet ikävät luonteen-
piirteet: itsepäisyys, jurous, ärtyisyys, ahneus, turhamai-
suus, suulaus, kykenemättömyys ystävystyä tai kiintyä, ka-
teus ja voimattomat pyyteet. Ajan kuluessa kuolemattomat 
myös vieraantuivat muusta yhteisöstä ja alkoivat elää muis-
toissa, joita kukaan muu ei heidän kanssaan jakanut. Kielen 
kehittyessä he jäivät myös ummikoiksi omassa maassaan. 
Kahdeksankymmenen iässä heistä tuli myös yhteisöllisesti 
kuolleita. Yhdeksänkymmenen vuoden iässä he ”kadottivat 
hampaansa ja hiuksensa” eivätkä erottaneet ”enää mitään 
makuaistillaan”. He myös sairastivat jatkuvasti ja menettivät 
muistinsa niin, ettei se kyennyt ”kuljettamaan heidän ajatus-
taan lauseen alusta sen loppuun”.

Swiftin kertomus taustalla oli todennäköisesti antiikista 
peritty Tithonoksen taru. Tithonos oli tavallinen ihminen, jo-
hon jumalatar Eos oli rakastunut. Jotta rakkauden ihanuus 
kestäisi kauan, Eos pyysi pääjumala Zeusta antamaan Tit-
honokselle ikuisen elämän. Zeus täytti Eoksen toiveen, kir-
jaimellisesti. Valitettavasti Eos unohti pyytää rakastetulleen 
ikuisen elämän ohella ikuista nuoruutta. Tuloksena oli, et-
tä vanhuuden vaivat ja taakat saapuivat yksi toisensa jäl-
keen Tithonoksen seuraksi. Lopulta Eos kyllästyi ikuisesti 
vanhenevaan Tithonokseen ja sulki hänet yksinäiseen huo-
neeseen, jonka nurkissa Tithonoksen valitus sitten ikuises-
ti kaikui. Toisen tarinan version mukaan Tithonos muutettiin 
lopulta heinäsirkaksi.

Swiftin aikalainen William King arvioi teoksessaan The 
Dreamer vuodelta 1745, että Gulliverin retkien struldburgeja 
koskenut kertomus oli tarkoitettu kritiikiksi niitä kohtaan, jot-
ka uskoivat joidenkin ”ruusuritarilaisten eliksiirien” olemassa-
oloon. Kingin mielestä Swift paljasti oivallisesti, ettei mikään 
ollut absurdimpaa ja naurettavampaa kuin havitella kuole-
mattomuutta. Ikuisen elämän eliksiiri tekisi ihmisestä kaik-
kein onnettomimman olennon maailmankaikkeudessa.

Rehtorin 
syntymäpäivät 
lukiolla 25.1.2008
Kuvat Ida Hirvonen 06B ja Suvi Takko 06I

Teksti historian ja yhteiskuntaopin lehtori Timo Joutsivuo

Vuonna 1948 syntyi neljätoista Atsoa. Yksi heistä päätyi 
Järvenpään Lukiokadun kuninkaaksi, Järvenpään lu-
kion rehtoriksi. Googlaamalla ”Atso Taipale” saa kak-

sisataaneljä osumaa. Ne, jotka haluavat tietää rehtori Atso 
Taipaleen työhistoriasta, voivat kävellä hallintokäytävän pää-
hän ja pyytää häneltä itseltään historian tuntia. Nyt keskity-
tään tärkeämpiin asioihin, kuten elämään ja nuoruuteen.

Tai niin ainakin oli tarkoitus. Atso Taipaleesta oli tarkoi-
tus tehdä 60-vuotishaastattelu, joka ei haiskahtanut homei-
silta historian lehdiltä, mutta missio jokseenkin epäonnistui. 
Rehtorimme paljastui puheliaaksi mieheksi, joka vastaa ky-
symykseen nuoruudesta historialla, joskin tuoreella sellai-
sella. Taipaleen huoneessa ei haise myöskään eläke, vaik-
ka rehtori itsekin myöntää loppusuoran alkaneen.

— Vielä on muutama vuosi jäljellä, Taipale sanoo.
Monelle nuorelle kahdenkymmenenviiden vuoden ikä kuu-

lostaa nuoruuden eli elämän lopulta. Taipale itsekin on miet-
tinyt, onko kuusikymmenvuotias todella vanha.

— Olen tullut siihen lopputulokseen, että vanhempiakin 
on, Taipale toteaa.

Nykyaikaa, nykyaikaa
Nuorena miehenä, kun koulu täytti elämän, Taipale kadeh-
ti ylioppilaita. Nuoren Taipaleen silmissä lukio oli välivaihe, 
jonka jälkeen elämä alkoi.

— Oli yhtä juhlaa, kun pääsi opiskelemaan ja omaan kämp-
pään, rehtori toteaa.

Välivaiheesta tuli kuitenkin loppuelämä, vaikka rooli luki-
ossa vaihtui opiskelijasta opettajaksi. Nykyajan lukiolaiset 
Taipale näkee entistä tietoisempina ja kansainvälisempina, 
eikä häntä pelota lainkaan jäädä eläkkeelle ja jättää maail-
ma nuorten käsiin.

— Jokaisella sukupolvella on oma vuoronsa, eikä sitä pi-
dä pelätä, Taipale pohtii.

Taipale puolustaa mediassa ja julkisessa keskustelussa 
kovaa kyytiä saanutta luokatonta lukiota. Hänkään ei väi-
tä nykyisen systeemin olevan täydellinen, mutta takaisin ei 
ole menemistä.

— Olimme opintomatkalla Ranskassa, ja siellä noin 40 % 
opiskelijoista jäi luokalle. Se ei ole enää nykypäivää ja se 
syö motivaatiota, Taipale harmittelee.

Ylpeä rehtori
Motivaatiosta puheen ollen – sen puute on Taipaleenkin mie-
lestä normaalia, mutta hän ei soisi kenenkään vetävän sata 
lasissa täyspäiväisesti.

— Pitää jäädä tilaa lukea muutakin kuin oppikirjoja, reh-
tori sanoo.

Taipaleen omasta nuoruudesta lukio on rehtorin mielestä 
muuttunut järkevämmäksi. Hän muistelee eräitä kouluvaale-
ja, joissa Etelä-Afrikan rotusorto oli pääteema, vaikka kukaan 
ei siitä oikeastaan mitään tiennyt. Lukio itse on muuttunut 
opiskelijakeskeisemmäksi, eikä rehtoria heti haeta apuun, 
kun syntyy ongelma.

— Meidän lukiossamme hienoa on opiskelijoiden oma-
aloitteisuus ja se, että ongelmia yritetään ratkoa keskenään 
ennen avunhuutoa, Taipale kehuu.

Jos rehtori olisi vielä lukiolainen, hän haluaisi itsekin opis-
kella Järvenpään lukiossa. Ylpeä rehtori on tyytyväinen uu-
dehkoon koulurakennukseen, jossa ei tarvitse vain raaha-
ta reppua ympäri taloa, vaan voi rentoutua ainutlaatuises-
sa ympäristössä.

Asenne kohdallaan
Myös opiskelijat saavat rehtorilta kehuja, sillä ympäristö ei 
yksin tee lukiosta kummoistakaan. Taipaleelta kiitosta saa 
myönteinen ja avoin ilmapiiri sekä yhteistyökykyisyys.

— Monilta opetusharjoittelijoilta kuulee kehuja opiskelijoi-
demme asenteesta, ylpeä rehtori sanoo hymyillen.

Järvenpään lukiota Taipale mainostaa monien asioiden lu-
kiona, jossa pääsee tekemään mitä haluaa.

— Tämä ei ole yhden asian koulu. Koripallo on absoluutti-
nen ykkönen minulle tässä koulussa, mutta esimerkiksi mu-
siikilla on tärkeä merkitys yhteisen hyvinvoinnin rakentaja-
na, Taipale hehkuttaa.

Taipaleelle on kuitenkin tärkeää antaa opiskelijoille realis-
tinen kuva maailmasta ja elämästä.

— En halua tehdä lukiosta pientä hiekkalaatikkoa, jos-
ta lähtiessä opiskelijat kauhistuvat, että ”herran jestas, täl-
lainenko tämä nyt on”, Taipale toteaa.

Ei vain 
yhden 
asian 
rehtori

Kuva ja teksti Sonja Huttunen 06B
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1. Kuka olet ja missä asut?
Olen Eero Paappa, viime syksynä eläköitynyt histori-

an ja yhteiskuntaopin lehtori. Täällä Järvenpääs-
sä olen pitänyt majaani viimeiset 24 ja puoli 

vuotta, ensin keskustassa Mannilantiellä ja 
viimeksi rivitalossa Kinnarin kulmilla. Hy-

vin olen viihtynyt.

2. Mitä olet tehnyt työk-
sesi?
Kyllä viimeiset vuodet ja 
vuosikymmenet ovat menneet 
opetustyön merkeissä. Maalaistalon 
poikana ensimmäiset kokemukset 
työstä sain ihan kotitanhuvilla 

talon töissä. Nuorimpana lapsena 
kuudesta sisaruksesta osallistuin 

tilan töihin myös myöhemmin 
opiskeluaikana. Ensimmäiset 

opetuskokemukset sain Turusta ja 
Lahdesta 1970-luvun alkupuolella. 

Opetustyön ohella aluksi myös 
arkistotyö kiinnosti, ja olinkin 

kolmena kesänä 
harjoittelijana 

muun muassa 
silloisessa 

Maanmittaus-
hallituksen ar-
kistossa ja 
Valtionarkis-

tossa Helsingissä. Turun vartiokeskuksen palveluksessa 
olin parina kesänä, muun muassa lastaamassa mehuja ju-
naan lähetettäväksi Moskovan olympialaisiin. Ynnä muu-
ta pientä. 

3. Miksi valitsit historian? 
Tämä oli odotettu kysymys. – Kyllä lähtökohtana olivat omat 

kouluajan kokemukset Someron yhteiskoulun ajoilta. Erityi-
sesti jäi mieleeni oppikoulun 7. luokan ajoilta sijaisena toi-
minut nuori maisteri Olavi Junnila – myöhempi tohtori ja do-
sentti – joka nuorekkaaseen tyyliinsä luennoi Suomen histo-
riasta meille. Tämä herätti kiinnostusta kotimaan historiaa ja 
yleensä historiaa kohtaan. Kiinnostuksen heräämiseen vai-
kuttivat myös tunneilla pidetyt esitelmät ja omaehtoinen lu-
kuharrastus. Kiinnostusta herätti myös kouluaikana lukema-
ni Arvi Korhosen teos ”Barbarossa-suunnitelma ja Suomi”, 
jossa esitettiin pitkään koulukirjoissakin toistettu näkemys 
jatkosodan synnystä eli niin sanottu ajopuuteoria. 

Perheeni ja taustani kautta sotien ajat 1939 –1944 oli-
vat pitkään ikään kuin näkymättömänä läsnä perheem-
me elämässä. Isäni osallistui sekä talvisotaan että jatko-
sotaan muiden sukupolven-
sa miesten kanssa. Tämän 
lisäksi perheeni joutui soti-
en pyörteissä kaksi kertaa 
jättämään kotinsa ja lähte-
mään evakkoon kohti läntis-
tä Suomea. Monien vaihei-
den kautta perheeni päätyi 
lopulta Somerolle, Lounais-
Hämeeseen. 

Uskon, että edellä maini-
tut omat ja perheen koke-
mukset ohjasivat minua historian ja yhteiskuntaopin pariin. 
Varmaan valintaan vaikutti se, etten kokenut omaavani tar-
vittavaa lahjakkuutta esimerkiksi kielten tai matemaattisten 
aineiden suuntaan. 

4. Oliko Sinulla muita urasuunnitelmia? 
Kyllä kaikenlaista pyöri mielessä, ihan itsestään selvä valinta 
ei ollut. Menin armeijaan koulun jälkeen ja siellä sitten vahvis-
tui, että haenpa Turkuun historiaa opiskelemaan. Vanhem-
millani oli kyllä muita toivomuksia tulevaisuuteni suhteen, 
mutta pidin pääni… ja tässä sitä nyt sitten ollaan. Myös opet-
tajasisareni esimerkki vaikutti, ainakin jossain määrin. 

Historia oli siis aika selvä valinta, mutta myöhemmin ko-
keilin myös arkistotyötä ja osallistuin erään paikallishistorian 
kirjoitustyöhön aluksi päätoimisena, myöhemmin opetustyön 
ohessa 1980-luvulla. Yksi vuosi kului opetustyössä Pieksä-
mäen mlk:ssa Partaharjun Opistossa. 

5. Mikä oli parasta opettajan työssä? 
Itsenäinen työ, oma vapaus melko pitkälle. Myöhemmin sit-
ten opettajan työ on kulkenut yhteistoiminnalliseen suuntaan, 
varsinkin sen jälkeen, kun siirryttiin luokattomaan lukioon. 

Nuorten parissa toimiminen teki työstä elävän, innostavan 
ja vastuullisen. Se piti hereillä ja vireänä. 

Seura tekee kaltaisekseen, sanotaan, ja kyllä se ainakin 
tiettyyn rajaan saakka näyttäisi pitävän paikkansa. 

Erityisesti 1970-luvulla tunneilla oli myös sellaista poliit-
tista säpinää, joka taatusti piti opettajan hereillä ja ajassa 
kiinni. Kouluneuvostot, poliittiset väittelyt ja taustalla 1960-
luvun lopulta alkanut opiskelevan nuorison liikehdintä jäivät 
uran alkuvaiheista mieleen.

Myöhemmin kouluneuvostot lakkautettiin, politiikka jäi ta-
ka-alalle. Seuraavassa vaiheessa 1970 –1980-luvuilla kol-

mannen maailman kysymykset pitivät kiinnostusta yllä. – 
Berliinin muurin murtuminen ja kylmän sodan päättyminen 
toivat tunteen historian suuresta murroksesta, joka herätti 
myös opiskelijoissa uutta ja uudenlaista kiinnostusta. 

Niillä paljon puhutuilla pitkillä lomilla ei itselle ollut merki-
tystä ammattia valittaessa, vaikka ne tekivät mahdollisek-
si esimerkiksi opiskelun tai työnteon kesäisin. Vielä pitkälle 
1980-luvulle opiskelu kesäyliopistossa oli tärkeä opettajan 
ammattitaidon ylläpitäjä ja kehittäjä.

6. Entä huonointa?
Vastaus varmaan vaihtelee sen mukaan keneltä kysytään. 
Mikä yhdelle on huonoa tai vaikeaa, voi olla toiselle ongel-
matonta. Vastaan omalta kohdaltani siihen, mikä tai mitkä 
asiat ovat tuntuneet raskaimmilta tai vaikeimmilta. 

Toimin yläasteen opettajana urani alkuvaiheissa. Siellä 
paljon aikaa ja energiaa meni työrauhan ylläpitoon ja muuhun 
tämän tapaiseen. Vei aikansa löytää oma tyylinsä ja tapan-
sa toimia. Aina on ollut liian vähän aikaa henkilökohtaiseen 
kanssakäymiseen oppilaiden kanssa. Se on epäkohta.

Myöhemmin, kun siirryin lukion puolelle, paljon aikaa oli 
pantava tietojen ja taitojen jatkuvaan päivittämiseen, opetus-
menetelmien kehittämiseen ja uudistamiseen. Olen kokenut 
neljä suurta murrosta työssä: ensin siirtyminen vanhasta op-
pikoulusta peruskouluun, sitten kurssimuotoisen lukion tu-
lo, seuraavana luokattomaan lukioon siirtyminen ja sen jäl-
keen 2000-luvun uudistukset: uuden opsit ja tietotekniikan 
tuoma uusi oppimisympäristö ja muut siihen liittyvät haas-
teet. – Edellä mainitut asiat ovat myös tuoneet paljon posi-
tiivista työhön. Siirtyminen karttakepin ja liitutaulun äärestä 
ohjaamaan opiskelijoiden itsenäistä tiedonhankintaa on an-
tanut opettajalle paljon vapautta suunnitella työtänsä ja löy-
tää uusia ratkaisuja.

7. Mikä oli pahin oppitunnilla sattunut 
moka?
Vaikea kysymys! Ei sen takia etteikö mokia olisi sattunut. 
Pulma on siinä, että ne ovat unohtuneet, koska mikään 
niistä ei nouse selvästi muiden yläpuolelle. Useat näistä 
mokista ovat sellaisia, että olen innokkaana mennyt luok-
kaan ja aloittanut enemmän tai vähemmän innostunee-
na tunnin, joskus jopa alkanut läksyn kyselynkin, kun olen 
kauhukseni huomannut, että olen väärässä luokassa se-
koilemassa väärien tuntisuunnitelmieni kanssa. – Kyllä tätä 
on sattunut tässä uudessa uljaassa Järvenpään lukiossa-
kin. (Toivottavasti Atso ei lue tätä!) 

8. Mikä on mukavin muistosi 
oppitunneilta?
Ensiksi voi todeta, että huumori on mahtava ase myös 
opettajan työssä. Silti on vaikea äkkiseltään – sain nämä 
haastattelukysymykset joitakin tunteja sitten – nostaa jo-
tain erikoisen mehukasta tapahtumaa esille. Luokan aktii-
vinen osallistuminen ja hyvä vuorovaikutus tuntitilanteissa 
ovat työn suola. Samoin keskustelut historiasta tai yhteis-
kuntaopista kiinnostuneen oppilaan kanssa ovat myös mie-
lessä näin vuosien jälkeenkin.

Yksi sattumus matkan varrelta muistuu mieleen. Olin 
1970-luvulla yläasteen opettajana Kauhajoella pari vuotta. 
Opetettaviin aineisiini kuului muun muassa yksi keskikoulun 
3. luokan uskonnon ryhmä. Elävästi muistan, kuinka käve-
lin innokkaasti Raamattu kainalossa käytävää pitkin tunnil-
le. Oli kaunis kevätilma, pojat olivat vielä välitunnilla, ketään 
ei näkynyt, kajahti huuto: ”Paappa tuloo!” Joku huusi nimeni 

”Paappa 
tuloo!”

Kuva Seija Aarto

luullen, että se oli lempinimi. Pohjanmaallahan paappa tar-
koittaa isoisää , ukkia. Myöhemmin joku pojista tuli ihmette-
lemään, että onko se opettajan ihan oikea nimi. 

Täällä Järvenpäässä pisin työjakso sattui aikaan, jolloin 
me humanistit olimme Keskuskoulun tiloissa töissä. Tänne 
muodostui ikään kuin oma, noin kymmenen hengen opettaja-
yhteisö. Hyvinhän ne vuodet menivät, vaikka siellä kamppail-
tiin monenlaisten ylimääräisten ongelmien ja pulmien kans-
sa. Eräänä tammikuisena pakkasaamuna menin alakerran 
luokan perällä olevasta komerosta hakemaan jotain tavaraa-
ni. Tempasin oven auki ja sieltä tulvi vettä luokkaan. ”Apua”, 
sanoi Paappa, ”täältä tulee vettä päälle”, muistelivat opiske-
lijat lukion vuosijulkaisussa keväällä tätä tapausta. 

9. Mikä on suosikkiaineesi opetuksessa? 
Tässäkin on tapahtunut muutosta vuosikymmenten saatos-
sa: Suomen historia ja yhteiskuntaoppi ovat kuitenkin olleet 
koko ajan etualalla. Antiikin historia kiinnosti jo kouluaikana, 
mutta jäi sitten vähemmälle. Nyt olen uudestaan palannut 
tähän aikakauteen. Radikalismin vuosikymmenellä 1960–
70-lukujen taitteessa opiskelleena talous- ja sosiaalihistori-
an näkökulma on aina ollut lähellä sydäntäni. Minua ei saa 
innostumaan esimerkiksi teemasta ”Nerojen merkitys histo-
rian kulkuun”; tällaisia tehtävän aiheita omana kouluaikana-
ni harrastettiin. Ymmärrän silti yksityisten lahjakkaiden ih-
misten merkityksen eri aloilla, selvimmin kulttuurihistorian 
puolella. 

10. Mikä on ollut parasta eläkkeellä?
Vapaus syventää tietoa eri aloilta, olen lukenut paljon ajan-
kohtaista historiallista kirjallisuutta.

Voi tehdä pientä remonttia ja rauhassa kunnostaa pientä 
rivitalon puutarhapalstaani, matkustella. Olen myös koetta-
nut yhdistää mikro- ja makrohistoriaa sukututkimus- ja koti-
seututyön kautta. 

11. Millaiset terveiset haluaisit lähettää 
opiskelijoille? 
Pää pystyyn ja reippain mielin kohti tulevaisuutta, elämä kan-
taa ja onni suosii rohkeaa! 

12. Mikä on mottosi?
”Elä ja anna toisten elää.”

Jälkikommentti:
Kiitokset yhteisistä vuosista ja yhteis-
työstä Atsolle, Jukalle, Leenalle ja koko 
opettajakunnalle. Erityisesti mielee-
ni ovat jääneet kollegat keskuskoulun 
ajoilta. Teitä kaikkia muistan, vaikka en 
nyt nimiä mainitsekaan. Tiedätte kyllä 
keitä tarkoitan. 

Kaikille voimia ja hyvää jatkoa! Kiitos 
muistamisesta ja lahjoista eläkkeelle 
jäädessäni!

Eero

15

Historian lehtorit 
Suvi Randén 
ja Sami Tamminen 
haastattelevat 
eläkkeelle 
siirtynyttä 
kollegaansa
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Huhtikuun 14. päivänä Järvenpään lukiossa kävi esi-
telmöimässä henkilö, jonka vierailu noteerattiin niin 
sanomalehdissä kuin televisio- ja radiouutisissa. Ky-

seessä oli valtiovarainministeri Jyrki Katainen (kok.), joka oli 
kutsuttu puhumaan Suomen talouden näkymistä — uhkista 
ja mahdollisuuksista — yhteiskuntaopin ja taloustiedon kurs-
silaisille. Ministeri Katainen totesi heti aluksi tällaisten vierai-
lujen olevan parhaita hetkiä hänen työssään ja kertoi odotta-
vansa, että itsekin oppisi ja saisi uusia näkökulmia asioihin 
opiskelijoiden kommenteista ja näkemyksistä. Ministeri käyt-
tikin varatusta ajasta puolet aiheen alustamiseen ja omisti 
loppuajan kysymyksiin vastaamiselle ja keskustelulle.  

Alustuksessaan Katainen korosti Suomen talouden ja hy-
vinvoinnin riippuvan yhä enemmän globaalista taloudesta. 
Hän havainnollisti aihetta ajankohtaisilla esimerkeillä, jotka 
liittyivät niin Yhdysvaltojen asuntolainakriisin vaikutuksiin 
kuin Kemijärven ja Voikkaan tehtaiden alasajoihin. Talou-
den globaalistumisen ministeri näki merkitsevän Suomel-
le paljon puhuttujen haittavaikutusten lisäksi myös suuria 
mahdollisuuksia: nousevat ja nopeasti kasvavat talousalu-
eet tarjoavat markkinoita suomalaisille yrityksille, ja ulko-
mailta voidaan saada työntekijöitä korvaamaan eläkkeelle 
jäävien suomalaisten työpanos. Talouden globalisaatio ot-
taa mutta myös antaa, ja Suomi voi Kataisen mukaan tässä 
tilanteessa pärjätä, jos vain pelaa järkevän talouspolitiikan 
avulla korttinsa oikein.

Yksi keino, jonka avulla Suomen kaltainen pieni maa voi 
globaalistuvassa taloudessa pärjätä, on Kataisen mielestä 
koulutuksen ja tutkimuksen korkeaan laatuun panostami-
nen. Kouluopetuksen laadussa hänen mielestään avaina-
sioita ovat pienemmät opetusryhmät ja yksilöllinen opetus. 
Yliopistokoulutuksessa taas tulisi edistää yliopistojen ja kor-
keakoulujen yhdistymistä ja tiettyihin vahvuusalueisiin kes-
kittymistä.

Toinen Suomen taloudelle elintärkeä seikka, jota ministeri 
Katainen alustuksessaan korosti, oli työnteon kannattavuu-
den lisääminen. Työn verotuksessa on ministerin mielestä 
suurta kehittämisen tarvetta ja hän painotti, että työnteon 
tulisi aina olla palkitsevaa ja tilapäistenkin työsuhteiden vas-
taanottamisen kannattavaa.

Ministerin alustuksen jälkeen opiskelijat esittivät hänelle 
useita kiperiä kysymyksiä muun muassa ruoan hinnan nou-
susta ja pienten yritysten asemasta. Katainen vastasi kysy-
myksiin perusteellisesti ja kehotti opiskelijoita ottamaan yh-
teyttä esimerkiksi sähköpostitse, jos kysyttävää tai keskus-
teltavaa on enemmänkin.

Valtiovarainministerin vierailu Järvenpään lukiossa oli 
opiskelijoiden aktiivisuudesta ja kommenteista päätellen 
suoraan sanottuna selvä menestys. Tilaisuutta seurasi ää-
riään myöten täysi auditorio sekä useita ryhmiä luokissa te-
levisiokuvan välityksellä. Jos kouluvierailu oli ministerille hä-
nen työnsä helmi, oli se sitä myös yhteiskuntaopin ja talous-
tiedon kurssilaisille, jotka saivat pohdittavaa ja keskustelta-
vaa suoraan valtakunnanpolitiikan huipulta.

Teksti historian lehtori 
Suvi Randén

Kuvat Sonja Huttunen 
ja Jukka Ottelin
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opiston syklotronilaboratorioon. Opiskelijat osallistuivat my-
os Helsingin yliopistossa vierailleen Cernin antimateriatu-
kija Michael Doserin luennolle ”Angels and Demons – or 
what really is happening at CERN with antimatter”. 
Dan Brownin menestyskirjaan ”Enkeleitä ja Demoneja” poh-
jautuvan Hollywoodelokuvan tekijät kävivät Cernissä tutustu-
massa Doserin tutkimusasemaan. Doserin mukaan kirjassa 
esitetyn Rooman yläpuolella räjäytetyn antimateriapommin 
valmistamiseen kuluisi Cernissä enemmän aikaa kuin maa-
ilmankaikkeuden ikä. Ryhmätöiden koonti ja esittely suori-
tettiin Rovaniemen lyseossa marraskuun alussa, ja samalla 
tutustuttiin Sodankylän Geofysiikan Observatorioon ja siel-
lä tehtävään revontulitutkimukseen. Marras-joulukuun vaih-
teessa vierailtiin Cernissä, jossa opiskelijat seurasivat tutki-
joiden luentoja ja tutustuivat ATLAS- ja CMS- koeasemiin. 

Koeasemilla tutkitaan sadan metrin syvyydellä maan sisäs-
sä 27 kilometriä pitkässä renkaassa lähes valon nopeudel-
la kiitävien hiukkasten törmäyksiä ja etsitään niissä mahdol-
lisesti syntyviä Higgsin hiukkasia. Cernin hiukkaskiihdytti-
messä tuotettavia suurenergisiä hiukkassuihkuja käytetään 
aineen perimmäisen rakenteen ja maailmankaikkeuden syn-
typrosessin, alkuräjähdyksen, tutkimiseen. Kuumin etsinnän 
kohde on Higgsin hiukkanen, jonka löytäjän ennustetaan var-
muudella saavan Nobelin palkinnon. Tutkittava ilmiö vastaa 
suuruudeltaan muurahaisen raajan putoamista Jumbojetin 
päälle, jonka tärähdys mitataan. Lisätietoa aiheesta löytyy 
osoitteesta http://www.peda.net/veraja/jarvenpaa/lukio/
kurssisivut/fysiikka/150                                                       
                                                                 

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan lukioiden yhteinen 
tiedeopetushanke, hiukkasfysiikan ja hiukkaskiihdyt-
timien toiminnan tiedeopetusprojekti, on käynnisty-
nyt. Hankkeen vastuullisena vetäjänä toimii Järven-

pään lukio. Hanke polkaistiin käyntiin jo viime syksynä, ja 
projektin kesto on kolme vuotta. Teknologiateollisuuden 100-
vuotissäätiö myönsi hankkeelle 30 000 euron avustuksen. 
Hanke liittyy Keski-Uudenmaan lukioiden (KUUMA-kunnat) 
väliseen opetuksellisen yhteistyön tiivistämiseen, kansain-
välisyyteen sekä fysiikan opetuksen kehittämiseen ja fysii-
kan opettajien koulutukseen. Hanketta laajennetaan tulevina 
vuosina kaikkiin KUUMA-kuntien lukioihin. Tiedeopetusoh-
jelmaan kuuluu huolellinen opiskelijoiden valmistautuminen 
ja ryhmäyttäminen. Opiskelijat perehtyvät itsenäisesti etu-
käteen hiukkaskiihdyttimien toimintaan ja laativat aiheesta 

kirjoitelman. Opiskelijat vierailevat Helsingin yliopiston kiih-
dytinlaboratoriossa sekä Jyväskylän yliopiston fysiikan lai-
toksen syklotronilaboratoriossa. Tiedeopetuskurssi huipen-
tuu Cernissä (Conseil Européen pour la Recherche Nuclé-
aire = yhteiseurooppalainen hiukkasfysiikan tutkimuskeskus) 
Sveitsissä järjestettävään tiedeopetusjaksoon, johon osallis-
tuvat koulut valitaan hakemusten perusteella. Tiedeopetus-
projekti on ollut haluttu, ja sille on valittu opiskelijat kurssi-
suoritusten ja opinnoissa menestymisen perusteella. Opis-
kelijoita kurssilla on ollut kaksikymmentä.

Viime vuonna Järvenpään lukio osallistui yhdessä Hel-
singin Suomalaisen Yhteiskoulun SYK:n sekä Rovanie-
men lukion kanssa tiedeopiskeluprojektiin. Tuolloin opis-
keluohjelmaan kuului syyskuussa Jyväskylän yliopistossa 
järjestetty Cern-seminaari ja tutustuminen Jyväskylän yli-

TkT Jaakko Härkönen havainnollistaa hiukkassuihkun 
törmäystä ilmasimen keskellä.

Tiedeleiriläiset matkalla hissiin, joka vei ryhmän sa-
dan metrin syvyyteen maan pinnan alle tutustumaan 
hiukkasilmasimen ytimeen.

 Teksti ja kuvat: fysiikan lehtori
Pasi Ketolainen

Lukuvuonna 2008-2009 kuumakuntien tiedeleiri 
Cernissä toteutuu kevätlukukaudella 2009.KUUMA-kuntien lukiot aineen 

tutkimuksen kuumimpaan 
ytimeen
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dyttimillä suoritettu jo aiemmin, ja on vaikeata olla parempi 
keksimällä jotakin uutta. Doser on uransa aikana keksinyt 
vain pari kolme koetta, jotka ovat olleet sekä mielenkiintoi-
sia että toteutuskelpoisia. Hän pitää suoritusta hyvänä ja on 
tyytyväinen siihen. Haasteista pitävä antimaterialisti nauttii-
kin työssään eniten siitä, että voi etsiä ratkaisuja vaikeisiin 
ongelmiin ja pyrkiä ajattelemaan asioita eri näkökulmasta 
kuin muut. Doser pitää myös eri alojen edustajien kanssa 
työskentelystä eli siitä, että tutkijat, jotka eivät normaalis-
ti tekisi yhteistyötä, panostavat yhteisiin projekteihin, joissa 
kaikkien osaamisesta on hyötyä ja yhteistyöllä voidaan saa-
vuttaa jotakin uutta. Doserin kokeellisessa työssä on myös 
helpompikin puolensa: vaikeampi matematiikka jää teoree-
tikoille. Doser ei muista tarvinneensa esimerkiksi integraali-
laskentaa vuosikymmeniin. Tilastolaskentaa hän sen sijaan 
joutuu tekemään usein. 

Tarina siirtyy Doserin urasta hiukkasfysiikan puolelle, kun 
kysymme häneltä, uskooko hän Cernissä tehtävän läpimur-
toja lähitulevaisuudessa. Tutkimuslaitoksella on tarkoitus ot-
taa keväällä 2008 käyttöön uusi LHC-kiihdytin (Large Had-
ron Collider), jolla saadaan aikaan huomattavasti nykyistä 
suuremmat energiat. LHC tulee olemaan maailman suuri-
energisin kiihdytin, jolla saavutetaan 14 TeV:n energia; ny-
kyisin suurimmat energiat saavutetaan USA:n Fermilabin Te-
vatron-kiihdyttimellä (2 TeV). Doserin mukaan LHC raken-
netaan kahdesta syystä. Ensimmäinen on se, että sen avul-
la voitaneen vahvistaa tiettyjen hiukkasfysiikan nykymalli-
en paikkansapitävyys. Toinen syy on se, että LHC:llä voi-
daan toivottavasti havaita asioita, joista nykyfysiikalla ei ole 
tietoakaan. Nykymallien vahvistamiseen kuuluu muun mu-
assa teorian pohjalta oletettujen hiukkasten havaitseminen 
käytännössä, ja niitä koskevia kysymyksiä ovat esimerkiksi, 
mitä massa on ja miten hiukkasilla on massa. Odottamatto-
mia havaintoja voisivat olla esimerkiksi uudenlaiset hiukka-
set, jotka käyttäytyvät ennenkuulumattomalla tavalla. Doser 
kertoi oletuksesta, että antimateria voisi painovoiman vaiku-
tuksesta mahdollisesti ”pudota” ylöspäin toisin kuin materia. 
Myös uusia ulottuvuuksia voitaisiin löytää nykyisin tunnettu-
jen neljän lisäksi. Mikäli näin käy, fysiikassa tapahtuu tutki-
joiden toiveiden mukaisesti suuria muutoksia, koska silloin 

päästäisiin käsiksi täysin tuntemattomiin asioihin. Jos kokeel-
lisesti vain vahvistetaan mitä nyt tiedetään, tutkijat ja erityi-
sesti teoreetikot tulevat olemaan hyvin pettyneitä, koska mi-
tään ihmeellistä ei saavuteta lukuunottamatta tarkempia yk-
sityiskohtia jo tunnetuista ilmiöistä. 

Doserin mukaan massan luonteen tutkiminen tulee ole-
maan keskeisessä asemassa LHC-kiihdyttimellä suoritet-
tavissa kokeissa. Ongelmat eivät kuitenkaan loppuisi mas-
san alkuperän selvittämiseen, sillä silloin ei edelleenkään tie-
dettäisi, miksi hiukkasilla on juuri tietty massa ja onko mah-
dollista, että vaikkapa elektronilla voisi olla muu massa kuin 
nykyisin tunnettu vakio. Ei myöskään tiedettäisi, miksi elekt-
ronilla on varaus yksi ja kvarkeilla varaukset 1/3 tai 2/3 tai 
miksi kvarkkiyhdistelmien varaukset vastaavat täydellisesti 
alkeisvarausta (= elektronin ja protonin varaus). Hiukkasfy-
siikkaan liittyvät säie- ja supersäieteoriatkaan eivät selitä tä-
tä. Jos massan luonteen selvittäminen onkin seuraava as-
kel hiukkasfysiikassa, kysymys hiukkasten vakioina pidetyis-
tä ominaisuuksista on sitä seuraava askel. LHC:n toivotaan 
kertovan ainakin, mihin tutkimuksessa keskitytään seuraa-
vaksi – ja ehkä antavan viitteitä siitäkin, mihin sen jälkeen 
tullaan menemään. Doserin mukaan voi helposti kulua 50–
100 vuotta näiden asioiden selvittämiseen – arviointi on vai-
keata, koska ei voida tietää, miten nopeasti ihmiset saavat 
uusia toimivia ideoita. 

Haastattelun jälkeen siirryimme täyteen kahvilaan kuunte-
lemaan Doserin luentoa Enkelit ja Demonit – tai mitä todella 
tapahtuukaan CERNissä antimaterian kanssa.

                                                                                 
Kuva ja teksti Lassi Karsimus 05D ja Ville Lindgren 05E

Järvenpään lukiosta osallistui tänäkin lukuvuonna 
ryhmä opiskelijoita Cernissä järjestettävään tiede-
leirikouluun. Cernissä tutkitaan fysiikan lakien pe-
rimmäistä olemusta kiihdyttämällä hiukkasia 27 ki-

lometriä pitkässä kehässä maan alla Sveitsin ja Ranskan 
raja-alueella. Ennen Cernin tiedeopetusjakson alkua saa-
pui antimateriatutkija tohtori Michael Doser Suomeen loka-
kuun alkupuolella kertomaan tutkimuslaitoksen toiminnasta 
erityisesti antimaterian eli aineen vastakohdan kanssa. Suo-
sittuna luennoitsijana pidetty Doser esitelmöi muun muas-
sa tiedekeskus Heurekassa. Saimme hänet haastateltavak-
semme Cern-projektimme yhteydessä Cafe Scientifique -ti-
laisuudessa Kansallisteatterin kahvila Morkussa.

Vajaa viisikymppinen Doser on työskennellyt Cernissä 24 
vuotta – siitä lähtien, kun hän aloitti 23-vuotiaana väitöskir-
jansa tekemisen. Doser kiinnostui fysiikasta lukiossa; hän piti 
itseään suhteellisen lahjakkaana matemaattisissa aineissa. 
Itävaltalaissyntyinen fyysikko opiskelikin kotimaassaan luki-
on jälkeen aluksi kemiaan suuntautuvaa pääainetta. Dose-
rin mukaan hänen professorinsa ei kuitenkaan pitänyt häntä 
tarpeeksi hyvänä oppilaana, joten kurssi kääntyi kohti hiuk-
kasfysiikkaa, joka oli tuolloin miehen toinen kiinnostuksen 
kohde. Doserille tarjoutui myös mahdollisuus opiskella yli-
opistossa Ranskassa, mutta hän kieltäytyi, koska ei pitänyt 
ranskalaisesta koulutusjärjestelmästä. 

Valmistuttuaan Doser halusi pois Euroopasta. Hän pitää 
tärkeänä sitä, että ihminen elää jossakin vaiheessa oman 
kulttuuripiirinsä ulkopuolella, jotta saisi käsityksen siitä, mi-
ten paljon oma kulttuuri muokkaa häntä. Aluksi Doser lähti 
Japaniin. Jonkin ajan kuluttua hän palasi takaisin Euroop-
paan ja jatkoi Yhdysvaltoihin, jossa hän teki tutkimusta Ka-
liforniassa Stanfordin SLAC-kiihdytinlaboratoriossa. Tuol-
loin antimaterialistillamme ei ollut vakituista tutkijapaikkaa 
missään tutkimuslaitoksessa. Doser hakikin 90-luvun alus-
sa tutkijapaikkaa tutkimustyötään varten muun muassa Cer-
nistä ja Chicagon Fermilabista. Molemmat tarjosivat hänelle 
mahdollisuuden. Doser valitsi kuitenkin Cernin, sillä hän ha-
lusi nähdä kylmän sodan loppumisen ja Euroopan yhdistymi-
sen. Vuodesta 1991 Doserilla oli väliaikaisia tutkijanpaikko-
ja Cernissä. Hän haki uusia tehtäviä edellisten päättyessä, 

kunnes sai vakituisen tutkijanpaikan. Doserin mukaan Cer-
nissä työskenteleminen tutkijana ei ole varsinaisesti vaikea-
ta, mutta tutkijanpaikan saaminen on. Tutkijanpaikkoja Cer-
nissä on vain noin sata; kolmannes on teoreetikoita ja loput 
kokeellisia tutkijoita, kuten Doser. Teoreetikot käyttävät kai-
ken aikansa teorioiden laatimiseen ja teorioiden sekä kokei-
den yhteensovittamiseen. Kokeelliset tutkijat suunnittelevat 
ja koordinoivat kokeet, rakentavat laitteistot, analysoivat da-
tan ja ehdottavat uusia kokeita. Doserin aluetta, eli antimate-
riaa itsessään sen ominaisuuksia kokeellisesti kartoittamal-
la, tutkii maailmalla kaiken kaikkiaan satakunta fyysikkoa, 
joista suurin osa on Cernissä. Suurenergia- tai hiukkasfysii-
kan alalla työskentelee noin 7500 tutkijaa Cernin ulkopuolel-
la. Tukihenkilökuntaa Cernissä on tutkijoita enemmän; suuri 
osa näistä henkilöistä on myös fyysikoita, mutta heidän teh-
tävänsä on tutkimuksen sijaan massiivisen laitteiston teknii-
kasta huolehtiminen.

Hiukkasfysiikan kokeiden järjestäminen voi viedä paljon 
kauemmin kuin esimerkiksi yliopistoilla suoritettavat taval-
lisemmat kokeet. Antimateriatutkimuksessa on ongelmana, 
että jonkin mielenkiintoisen asian testaaminen käytännössä 
voi vaatia kaikkinensa kokeen ehdottamisesta sen suoritta-
miseen ja tulosten analysoimiseen vuosikymmenen. Cernis-
sä tutkijoilla on mahdollisuus keskittyä vain tutkimukseen, 
koska heidän ei tarvitsee antaa opetusta. Doser tosin huo-
mauttaa iloisesti, että hänen työnsä selviä varjopuolia on, 
että tutkijat joutuvat ajoittain hoitamaan hallinnollisia tehtä-
viä. Doser on tehnyt niitä viimeisten puolentoista vuoden jak-
son, ja nyt hänellä on edessä jälleen täyspäiväistä tutkimus-
työtä. Tiedustelimme Doserilta myös, millainen hiukkasfyy-
sikoiden toimeentulo on. Tutkija kertoi tienaavansa bruttona 
6000 euroa kuussa, mutta huomautti myös Sveitsin olevan 
kallis maa. Cernin työntekijät eivät maksa veroja valtioille, 
vaan tutkimuslaitokselle itselleen. 

Doser pitää työtänsä vaikeana ja haastavana, koska hänen 
täytyy keksiä uusia koejärjestelyjä, jotka ovat monimutkai-
sia, mutta kuitenkin mahdollisia toteuttaa käytännössä. Do-
ser kertoo, että on helppoa keksiä mielenkiintoinen koe, jota 
ei voida laitteiston asettamien rajoitusten vuoksi kuitenkaan 
suorittaa. Monet yksinkertaisemmat kokeet on hiukkaskiih-

Michael Doser 
”opetuslasten” 
ympäröimänä

Antimaterian tekijä 
Suomessa luennoimassa käynyt Michael Doser 
on ollut yli 20 vuotta antimateriatutkijana 
Euroopan hiukkasfysiikantutkimuslaitoksella 
CERNissä, Sveitsissä.
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Matemaattisten aineiden opettajien liiton MAOL:n jär-
jestämä valtakunnallisen fysiikkakilpailun kokeelli-
nen osio pidettiin jo viidennen kerran Järvenpään lu-

kiossa helmikuun 2008 alussa. Marraskuussa 2007 lukioissa 
järjestetyn alkukilpailun perusteella loppukilpailuun kutsuttiin 
kaksikymmentä parasta. Kilpailijoita saapui ympäri Suomea. 
Heistä kolme parasta sai tuntuvan rahapalkinnon ja kymme-
nen parasta jatko-opintopaikan valitsemassaan yliopistossa 
matemaattis-luonnontieteellisessä tai teknillisessä tiedekun-
nassa tai korkeakoulussa. Kilpailijat osallistuvat vielä jatko-
valmennukseen kesällä pidettäviä fysiikkaolympialaisia var-
ten. Viisi valmennuksessa parhaiten menestynyttä pääsee 
edustamaan Suomea fysiikkaolympialaisiin, jotka tänä vuon-
na järjestetään Hanoissa Vietnamissa.

Paras keskiuusimaalainen kilpailija oli kuudenneksi selviy-
tynyt Janne Tuunanen Hyrylän lukiosta.

Pasi Ketolainen on luki-
omme fysiikan ja matematiikan lehto-
ri. Hän on luova Newtonin lakien tulkit-
sija, joka kiihdyttelee hiukkasia kesäl-
lä moottoripyöränsä selässä. Teknolo-
giateollisuuden 100-vuotissäätiö pal-
kitsi hänet viime kesäkuussa 5000 €:n 
kannustuspalkinnolla, joka myönnetään 
ansioituneille matemaattisten aineiden 
opettajille. Ketolainen päivittää parhail-
laan fysiikan Fotoni-oppikirjasarjaa ja 
toimii muun muassa lukion fysiikkakil-
pailutyöryhmän puheenjohtajana. Kou-
lun sisällä hän on tunnettu huumoris-
taan ja pasismeistaan – lentävistä lau-
seista, jotka antavat opetuksen ja fysii-
kan laeille uusia ulottuvuuksia.

Vuorovaikutuksen laki
Oppimiseen innostaa aina jokin vuorovaikutus. Siksi halu-
an järjestää fysiikan opetuksen niin, että se ei ole kaavo-
jen ulkoa opettelua vaan yhdessä kokeilemisen kautta op-
pimista. Sen jälkeen kaavatkin jäävät mieleen aivan eri ta-
valla.

Innostuksen laki
Kun oppija innostuu, mikään ei voi pysäyttää hänen innos-
tustaan. Jos oppilas innostuu kyselemään, opettaja ei saa 
estellä siksi, että hänellä ei ole vastauksia. Aina ei tarvitse 
tietää oikeita vastauksia, vaan tärkeintä ovat polut, joita pit-
kin mennään eteenpäin.

Vastareaktion laki
 Oppilaan innostuminen aiheuttaa aina vastareaktion niissä, 
jotka eivät ole olleet mukana vuorovaikutuksessa. Kun meil-
lä on fyssassa kivaa, tullaan herkästi sanomaan: ”Ei fyssa 
voi noin kivaa olla!” Ja sehän herättää heti myös kiinnostuk-
sen: ”Mitä ihmettä?”

Palkitut 
prinsiipit

Kuvat Jukka Ottelin

Huippufyysikot  
kilpasilla 
Järvenpäässä

Teksti fysiikan lehtori Pasi Ketolainen
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Laboratoriotöiden ja demonstraatioiden merkitys ainei-
den fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien sekä 
rakenteiden välisten yhteyksien ymmärtämiseksi on 

kiistaton. Oppimisprosessi tukemiseksi on tärkeää myös ot-
taa silmin nähtävien havaintojen rinnalle erilaiset kaaviot, ku-
vaajat, reaktioyhtälöt ja mallit nano- ja pikomaailman koko-
luokkaa olevien hiukkasten tarkastelemiseksi. On huomatta-
va myös, että ilman opetuskeskustelua ennen ja jälkeen ha-
vaintojen tai mittausten suorittamista kokeellisesta osuudes-
ta tulee pelkkä temppu.

Tavoitteet korkealla
Opetussuunnitelman perusteissa asetetaan korkeita tavoittei-
ta kokeelliselle työskentelylle tiedon hankinnassa, käsittelys-
sä, tulkinnassa, luotettavuuden arvioinnissa, soveltamisessa, 
keskusteluissa ja esittämisissä. Tavoitteena on myös työtur-
vallisuus huomioon ottaen oppia suunnittelemaan laborato-
riokokeita, perehtyä tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuk-
siin sekä nykyaikaiseen teknologiaan teollisuudessa ja ympä-
ristötekniikassa. Tavoitteiden saavuttamiseksi laboratoriotöi-
den ja demonstraatioiden huolellinen suunnittelu, liittäminen 
teoriaan ja analysointi ovat ehdottoman tärkeitä. Myös labo-
ratoriotöiden kirjalliset raportit pohdintoineen edesauttavat 
opitun omaksumista ja antavat samalla tärkeää tietoa opet-
tajalle tiedon perillemenosta ja opiskelijoiden valmiudesta so-
veltaa tietoa. Ilman aikapulaa lisäisin vielä laboratoriotöiden 
osuutta jokaisella kurssilla, koska myös opiskelijapalauttei-
den mukaan ne ovat ”kemian suola”.

Ei vetyä ilmapalloihin
Yksi mieleenpainuvimmista ja kirjaimellisesti kuuluvimmasta 
demonstraatioista on vetykaasun polttaminen kananmunan 
kuoressa. Kun valkuainen ja keltuainen on poistettu kalkki-
kuoren sisältä puhaltamalla ja kuori on kuivattu, niin se on val-
mis vetykaasun keräämistä varten. Happoliuoksen ja epäja-
lon metallin välisellä reaktiolla tuotetun kaasun karkaaminen 

kananmunankuoresta estetään sulkemalla sinitarralla toinen 
kuoren tyhjentämiseksi tehdyistä rei’istä. Kun sopiva määrä 
(kokemus tuo varmuutta hapon ja metallin annostelun oike-
aan suhteeseen) vetyä on syrjäyttänyt ilmaa kuoren sisällä, 
niin on aika pyytää opiskelijoita suojaamaan korviaan ja lait-
taa itselle korvatulpat. Tässä vaiheessa jännitys valtaa myös 
minut … huh … minkälainen paukku tulee tällä kertaa?

Sinitarra pois, palava tulitikku sen paikalle ja …yhtäkkiä, 
kovaa ja terävästi PAM … jonka jälkeen hiljaisuus laskeutuu 
luokkaan. Kalkkikuoren sirpaleita on lentänyt ulos vetokaa-
pista, on aika ottaa korvatulpat korvilta ja analysoida tapah-
tumaa opiskelijoiden kanssa. Opiskelijoiden ilmeet ja viestit 
kertovat: ”Se oli rajumpi kuin odotimme.” Joku innostuu ker-
tomaan omista perusasteella tehdyistä vetyraketeista. 

Demonstraation tarkoitus on muuta kuin vain piristää ja 
herättää. Tähänkin demoon voi liittää lukemattomia aineen 
rakenteeseen, sidoksiin, ominaisuuksiin, energioihin ja re-
aktioihin liittyviä asioita, siis juuri sitä mitä kemia tutkii. His-
toriallista perspektiiviä vetykaasun yllättävän voimakkaasta 
palamisreaktiosta saadaan liittämällä reaktio ilmalaiva Hin-
denburgin tuhoutumiseen. Taas tulevaisuuteen tähyiltäessä 
sama reaktio on avainasemassa polttokennotekniikan kehit-
tämiselle jokapäiväiseksi ja kaikkien ulottuvilla olevaksi ym-
päristöystävälliseksi energiatuotantomuodoksi. 

Kestävän kehityksen strategiaa noudattaen kerään tunnin 
loputtua kuoren palaset ja laitan ne odottamaan seuraavaa 
testiä – kananmunan kuoren kalsiumkarbonaattipitoisuuden 
määritystä. Valkuainen ja keltuainen voidaan käyttää prote-
iinien ominaisuuksia tutkittaessa.

Kuvat ja teksti kemian lehtori Maija Mäntykangas 

Innostus luonnontieteitä kohtaan syntyy yleensä jo pie-
nenä. Luonnon ihmettely, sen säännönmukaisuuden ja 
etenkin sen toimintamallien käsittäminen synnyttävät tie-

donjanon, joka kulkee mukana läpi elämän. Omankin kyse-
lyikäni venymisen onneksi laajat fysiikan ja kemian opinnot 
antoivat vastauksia maailman toimintatapoihin ja arkisiin ha-
vaintoihin. ”Pitkän kynän” ilmestyminen lentokoneen perään 
sen kiitäessä taivaalla on saanut selityksensä, ja muutenkin 
opitun tiedon sovellutuksia näkee nykyisin kaikkialla, sara-
noista saippuapaloihin. Jopa tunteisiin liitettäviin esineisiin, 
kuten väriä vaihtaviin sormuksiin, on selitys löytynyt ihon 
lämpötilan muutoksista ja väriä vaihtavan yhdisteen tasa-
painoseoksen koostumuksesta.

Labrat ja demot – kemian suola
Kemian opiskelussa laboratoriotöiden ja opettajajohtois-
ten demojen osuus on merkittävä osa kursseja. Mahdolli-
suudet tehdä, nähdä ja kokea itse innostavat, etenkin kun 
lukio-opiskelu muuten on hyvin teoriapainotteista. Lisäksi 
mahdollisuudet ihan oikean laboratorion “leikkaa, liimaa ja 
askartele” -toimintaan ovat erinomaisen hyvät. Ei siis ihme, 
että kokeelliset työt ovat olleet unohtumattomin osa kemi-
an opiskelua. Muutenkin vastaanotto on ollut aina lämmin-
henkinen, opetus erinomaista ja luokkaan ovat olleet kaikki 
tervetulleita. Kemian luokasta muodostui kolmen lukiovuo-
teni aikana kuin toinen koti.

Ilotulitusta ja makunautintoja
Kokeellisissa töissä meitä virkistävää niiden tarkkuus. Koti-
kokkien keittiökemiassa lopputulos on usein halutunlainen, 
vaikka raaka-aineita ei olisi juuri oikeassa suhteessa. Sen 
sijaan kemian luokan kokkauksissa pienikin aineylimäärä 
on koettu räjähdyksinä ja savunpurkauksina, mistä kuiten-
kin on ollut opittavaa. Esimerkiksi metallinen natrium saa 
aikaan vedessä liki ilotulituksen, mutta sama alkuaine io-
nimuodossa tavallisessa ruokasuolassa veteen lisättynä ei 

juuri elämyksiä anna, paitsi makunautintona oikeissa keitok-
sissa. Natriumin ominaisuuksien erilaisuudet johtuvat kuiten-
kin vain yhden elektronin erosta!

”Tarkasti noin”
Kokeellisten töiden apuvälineinä käytössä olivat tietokonee-
seen liitettävät mittausanturit, joiden tulokset olivat usein pe-
lottavankin tarkkoja. Herkän mittausanturin liikahtaminen re-
aktioseoksessa näkyi välittömästi tietokoneen näyttöruudul-
la käyrän ei-toivottuna käyttäytymisenä. Hilpeyttä ja ihme-
tystä herätti aineiden massoja punnittaessa ohje ”mittaa tar-
kasti noin”. Kemian kursseilla laboratoriotöistä tehtiin kirjalli-
sia työraportteja, jotka muodostivat osan kurssiarvosanasta. 
Jatko-opintovalmiutta kehittävien raporttien laatimisen yhte-
ydessä, tuloksia analysoitaessa, tuli meille valkotakkisille ke-
mistiopiskelijoille tutuksi myös Nyqvistin kerroin, N*, joka on 
taulukkojulkaisujen ulkopuolinen muuttuja (ei luonnonvakio). 
Se määritellään oikean tuloksen ja saadun tuloksen osamää-
ränä. Kerrointa käytetään yksilöllisesti ja harkinnanvaraises-
ti kuhunkin saatuun mittaustulokseen.

Teksti Mika Mäntykangas 05F

Kokeellisuus 
innostaa
- opettajanäkökulma

Kokeellisuus 
innostaa
- opiskelijanäkökulma
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Marraskuisena torstai-iltapäivänä espanjan kie-
len ryhmämme suuntasi meksikolaisen Rafael 
Ontiveroksen taidenäyttelyyn. Olimme valmis-
telleet tunnilla kysymyksiä, joita voisimme esit-

tää Rafaelille. Minua jännitti kovasti. Astuessani sisään gal-
leriaan yllätyin: galleria oli paljon pienempi kuin olin kuvitel-
lut. Melkein neliönmuotoinen huone oli kokonaan valkoinen 
,ja kolmella seinällä oli vieri vieressä Rafaelin tauluja.

Kun kaikki olivat päässeet sisälle galleriaan, Rafael tu-
li takahuoneesta esiin. Rafaelilla oli tumma tukka, ruskeat 
silmät, lävistys kulmakarvassa ja hän oli pukeutunut nuo-
rekkaan rennosti. Rafael tutkaili meitä kiinnostuneena, ku-
ten mekin häntä.

Taiteilijan ja espanjan kielen opissa
Aluksi espanjan kielen opettajamme Marjo Uotila pyysi Ra-
faelia kertomaan itsestään. Rafael puhui selkeästi ja otti hy-
vin huomioon sen, ettemme ole opiskelleet espanjaa vielä 
kovin kauaa. Välillä hän käytti apunaan myös suomen kieltä 
sekä havainnollisti kertomaansa eleillään. Yllätyin iloisesti, 
kun ymmärsin suurimman osan Rafaelin puheesta!

Kun Rafael oli kertonut itsestään, saimme esittää kysy-
myksiä. Rohkaisin mieleni ja kysyin; ääneni värisi ja olin 
varma, ettei Rafael ymmärtäisi mitään. Mutta saman tien 
kun oli lopettanut, Rafael jo vastasi. Muutkin rohkaistuivat, 
ja Rafael sai vastata lukuisiin kysymyksiin.

Taiteella on oma kieli
Kysymysten jälkeen Rafael esitteli jokaisen viidentoista teok-
sen idean. Oli mahtavaa kuulla taiteilijan oma näkemys tau-
luista. Moni maalaus avautuikin aivan eri tavalla kuin pelkki-
en omien havaintojen perusteella. Monilla taulujen yksityis-
kohdilla oli merkitys, joka liittyi suomalaisiin tai Rafaelin omiin 
kokemuksiin: lähes jokaiseen tauluun sisältyi tarina Rafaelin 
elämästä. Muun muassa yksi tauluista kuvasi Rafaelin Hel-
singin metrossa tapaamaa pelottavaa miestä.

Maalatessaan ja piirtäessään Rafael käyttää sekatek-
niikkaa. Teoksissa näkyi kuulakärkikynän, maalin, tussin ja 
musteen jälki. Hahmottelun jäljetkin olivat monessa taulus-
sa näkyvissä eikä niitä ollut yritetty piilottaa. Tehokeinoina 
tauluissa oli myös sanoja ja jopa kokonaisia tekstejä, jotka 
olivat pääosin espanjaksi.

Rafaelin kerrottua tauluistaan saimme vapaasti katsella 
tauluja ja jutella Rafaelin kanssa. Kokemus oli upea. Oli to-
della hienoa päästä kuulemaan taiteilijan näkemyksiä teok-
sistaan, ja kaiken kruunasi se, että tämä tapahtui espanjan 
kielellä. Tällaisessa tilanteessa pääsee testaamaan, kuinka 
hyvin hallitsee vierasta kieltä ja mitä todella on oppinut.

Teksti Sallamari Saarela 05H

Meksikolaista 
taidetta, 
elämyksiä 
espanjaksi

Kuvat Leena Nousiainen 05E
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Nimi: 
Rafael 
Ontiveros 
(synt. 1977), 
lempinimi: 
Aper
Lempiasiat Suomessa: salmi-
akki (nestemäisenä), suoma-
laiset naiset, tanssiminen.

Rafael puhuu hieman suo-
mea: yleisiä fraaseja ja hie-
man muitakin sanoja, esimer-
kiksi ”moi”, ”yksi olut”, ”kiitos”, 
”kuperkeikka” ja ”karjalanpii-
rakka”. Rafaelilla on suomalai-
nen tyttöystävä.

Rafael opiskeli ensin graa-
fista suunnittelua, minkä jäl-
keen hän päätti ryhtyä kuva-
taiteilijaksi. Hän tiesi jo lapse-
na tulevaisuuden ammattinsa. 
Rafaelin mielestä kaikki teknii-
kat ovat kuvataiteessa tärkei-
tä, mutta hänen suosikkitek-
niikkansa on sekatekniikka. 
Rafael sanoo, että maalaami-
nen on eräänlainen visuaali-
nen kieli, jonka avulla voi näyt-
tää omia ajatuksia.

Rafael on myös pelannut 
jalkapalloa Meksikon nuorten 
maajoukkueessa.

Näyttely 
ANT galleryssa
Rafaelilla oli Suomen debyytti-
näyttely Lisko poika / Chigo la-
gartija Helsingissä ANT galle-
ryssa 17.10.–9.11.2007. Näyt-
telyssä Rafael esitteli maail-
maansa, joka on täynnä outo-
ja eläinhahmoja, kuten liskoja, 
pupuja ja kaloja. Rafaelin töis-
sä eläimillä on inhimillisiä piir-
teitä. Lisko poika -näyttelyn 
työt oli sovitettu suomalaiseen 
ympäristöön eli töiden aiheet 
tulivat suomalaisesta kulttuu-
rista ja Suomesta. Meksikossa 
Rafaelilla on ollut useita näyt-
telyitä.

Teksti Kati Rolamo 05H ja 
Tinja Veikkolainen 05J

El arte mexicano
El arte mexicano es muy viejo. Ya 
las obras de los indios (o sea los 
Incas, los Mayas, los Aztecas y los 
Olmecas) son considerables. Los 
Olmecas son famosos de las Cabezas 
colosales Olmecas (el material es la 
roca).  Los Incas, los Mayas y los 
Aztecas son famosos de los edificios 
antiguos de Machu Picchu. 

Un  sector bastante importante en 
el arte mexicano son las máscaras, 
que son una tradición antigua. Las 
máscaras se las han tallado de la 
madera y del pelo y cuero de los 
animales. El otro sector clave son 
las pinturas murales que se pintan en 
los edificios y en otras estructuras 
permanentes. Normalmente se 
combinan textos, figuras y símbolos 
y dorsos en la imagen. Generalmente 
los motivos son religiosos, políticos 
y sociales. Las pinturas murales se 
pueden ver en los edificios públicos, 
por ejemplo en las iglesias.

Los colores son una parte muy 
importante en la pintura.  Por ejemplo 
en México el rojo es el símbolo de 
valentía, atractivo sexual y fertilidad. 
El negro y el amarillo siempre han 
significado la muerte. También se 
juntan con el sol, el fuego y la sangre. 
Además el azul, el gris y la púrpura 
son colores muy especiales.

Unos artistas famosos : Alfredo 
Vilchis (Hace obras de los milagros 
de la vida), Diego Rivera (pintor) y su 
esposa Frida Kahlo (una pintora cuyos 
cuadros están llenos de dolor, muerte 
y amor), Manuel Alvarez Bravo 
(fotógrafo). Jenni Siira 05I ja Pauliina 

Lappalainen 05E 

Una obra de los Aztecas

Unas máscaras 
mexicanas
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Rafael Ontiveros – 
Pintor Mexicano
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Rafael Ontiveros es un pintor 
mexicano. Las gráficas y  las 
pinturas le dieron una gran 

satisfacción visual ya en su infancia y se 
sintió dentro de su propio entorno. 
Con su obra  Rafael quiere “transmitir la 
inmensa variedad de seres que no vemos 
y conocemos hasta que llega un valiente 
a mostrarlos, es como un micro mundo”. 
Las ideas las recibe de la vida. 
Escogí la pintura que se llama “Familia 
finlandesa”. Rafael ha usado una técnica 
mixta en esta pintura.
Cuando veo la pintura, veo a dos hijos, 
un chico y una chica, y a sus padres. Es 
una familia muy normal en Finlandia. 
Pero hay algo diferente en la familia 
finlandesa en esta pintura: es abigarrada 
y tiene un poco de confusión. Creo que 
es muy bueno. Normalmente se piensa 
que la familia finlandesa es comedida y 
nada especial le ocurre. Pero Rafael ha 
traído una opinión diferente de la familia 
finlandesa y no es totalmente falsa. Me 
alegro cuando veo que las personas en la 
familia tienen conexión. 

Teksti Milka Laine 05A

Rafael Ontiveros 
y su pintura 
“Familia finlandesa”

ANT
Laajan makuskaalan taidegalleria.
kauttamme MYÖS tilausteokset MONIN
ERI TEKNIIKOIN: MUOTO- JA MUUT KUVAT
  ihmisistä, eläimistä, taloista, mökeistä
      TAI VAIKKA MAISEMIsta. yrityksille
         OMAN ALAN AIHEISET TAULUT.

www.antgallery.net
IDEOIDAAN UNIIKKI LAHJA YHDESSÄ!

TOPELIUKSENKATU 3 B, FI-00260 HELSINKI, 040 411 69 24
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Teksti Matleena Vuori 06A 
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ugo Simberg hat sein Werk ”Der Garten des Todes” im Jahr 
1896 gemalt. Der Maler Simberg beschäftigte sich in vielen 
Arbeiten mit den Themen Tod und Natur. Er hatte eine eigene 
Ansicht von dem Leben nach dem Tod. 
Im seinem Gemälde kümmern sich Skelete (nicht Engel!) 
um den Garten. Sie warten auf  Tote, “die neuen Gärtner“ 
des Gartens. Viele verschiedene Pflanzen wachsen in dem 
großen Treibhaus des Todes. Der Garten des Todes scheint 
eigentlich nicht so tot, weil dort auch Pflanzen wachsen.
 Die Blumen sind bleicher und nicht so bunt wie die echten. 
Die Skelete tragen schwarze Kleidung und sie sehen froh 
und glücklich aus, weil sie die Blumen so lieben.
Obwohl die Personen und die Sachen ganz traurig sind, 
kann man doch die Wärme und die Liebe im Gemälde sehen. 
Ich denke, dass Simberg die Gedanken der Menschen 
beeinflussen wollte. Oft denkt man, dass der Tod etwas 
Unheimliches ist, aber die Stimmung  im Gemälde ist nicht so 
furchtbar, wie man denkt. Meiner Meinung nach ist Simbergs 
Stil , dass er wie ein Kind malt. Seine Kunst ist einfach, aber 
es gibt doch viele kleine Einzelheiten, die seine Gemälden 
interessant machen.
Ich bin der Meinung, dass der Garten des Todes eine 
faszinierende Idee hat und auch irgendwie berührend ist. 

Hugo Simberg: 
Der Garten 
des Todes H

Kuoleman puutarha, 1896. Ateneumin taidemuseo.
Kuva: Kuvataiteen keskusarkisto/Jouko Könönen

inä olen vähän yli kolmenkymmenen. Makaan sängyssäni, 
päälläni lepää hirvi-kuumavesipullo. Sänkyni vieressä on kirja, 
avattuna. Kuunvalo saa kirjassa olevan jäniksenkorvan loista-
maan. Olen väsynyt. Ehkä siksi, että vanhenen. Milloin miehil-
le oikeastaan edes tulee keski-iän kriisi? Yritän miettiä asioi-
ta, jotka yleensä rauhoittavat minua. Oikeastaan pitäisi mak-
saa veroja. Kirjekuoria tulee pankista ja verotoimistosta. Minä 
poltan ne. Toisinaan lennän jonnekin ja yövyn hotellissa. Joka 
kerta hypin sängyllä kengät jalassa, tyhjennän minibaarin ja 
teen selvää tyynyistä. En siksi, että se olisi jotenkin erityisen 
hauskaa, se on vain jonkinlainen velvollisuus. Aikuiset ovat sit-
ten niitä, jotka ovat nelissäkymmenissä. Heidät tunnistan kau-
kaa. Minun ikäiseni eivät tiedä, mistä elämässä on kyse, kos-
ka on siistiä koettaa tienata mahdollisimman paljon rahaa. Ra-
han he kuluttavat leluihin: lumilautoihin, kuteisiin, autoihin. Ihan 
kuten minäkin. Silloin, kun jääkaappini on täynnä ruokaa, kat-
selen vain sitä, yhä uudelleen ja uudelleen. Joskus otan Po-
laroid-kameralla kuvan täydestä jääkaapista. Täysi jääkaappi 
on vahva viittaus viisauteen. Asuntoni on kallis. Siinä on pal-
jon huoneita, joissa kukaan ei ole. Suuret huonekalut pelotta-
vat minua. Niin lopullisia voivat huonekalut olla. Makaan vain 
yhdessä pienessä huoneessa patjallani. Katson mielelläni te-
levisiota ja syön perunamuusia. Päivisin käyn töissä. Näytän 
tärkeältä ja sanon tärkeitä asioita. Joskus täytyy vähän nau-
raa. Mennä vain vessaan ja nauraa, niin hyvin minä rooliani 
vedän. Kollegani ovat yhtä vanhoja kuin minä. Heillä on puvut 
ja he keskustelevat kokouksissa sanamuodoista, sijainneista 
ja ”motivaatiosta syntyneestä innosta”. Kun he eivät ole töissä, 
he ajavat nopeilla autoillaan, joissa on vaihteet ja kaikki, kos-
ka se on sporttista. He hyppäävät laskuvarjohyppyjä ja harras-
tavat vesihiihtoa. Kun kysyn, mikä on tärkeää, he vastaavat: 
”Raha, vapaus ja hauskanpito. Perhe tulee sitten myöhemmin.” 
Myöhemmin. Kun olemme aikuisia. Makaan sängyssäni ja taas 
kerran kaikki ottaa päähän. Makaan sängyssäni ja ajattelen, 
että huomenna herään ja aloitan uuden elämän. Oikeasti. Tai 
ainakin uskon niin. 

Teksti Anni Lehtonen 06E

TOM makoilee

SA5 
Kursarbeit
Literarisches Übersetzen aus dem 
Deutschen ins Finnische

Originaltext TOM liegt im Bett, ein Aus-
zug aus dem Roman ein paar Leu-
te suchen das Glück und lachen sich tot 
von Sibylle Berg. 

Zur Zeit, wenn das Gespräch über den Klima-
wandel und den Ausstoβ von Kohlendioxid sehr hit-
zig ist, ist die Frage über die Einstellung der Men-
schen zu verschiedenen Verkehrsmitteln mehr als 
aktuell. Natürlich wäre es eine bedeutende Erleich-
terung für das Ökosystem der Welt, wenn die Men-
schen ihre Wagen zu den Busfahrkarten wechsel-
ten. Das klingt umweltfreundlicher, aber es ist gar 
nicht so einfach.

Ich finde ein eigenes Auto bequemer und lusti-
ger als öffentliche Verkehrsmittel, weil sie manch-
mal sehr unangenehm sein können. Zum Beispiel 
Hitze und Menschenmenge sind Sachen, die ich 
vermeiden will. Im Winter können die Züge hier in 
Finnland auch zu spät ankommen. Aber es gibt auch 
etwas Gutes. Das Reisen ist oft billiger, schneller 
und entspannend.

Trotzdem, wenn man eigenes Auto hat, braucht 
man kein Sklave des Fahrplanes zu sein. Ein PKW 
ist auch ziemlich notwendig, wenn man alltägliche 
Beschäftigungen hat, zum Beispiel die Hobbys der 
Kinder oder der Besuch ins Lebensmittelgeschäft. 
Aber diese Freiheit ist nicht kostenlos. Ein gutes 
Auto kostet viel und danach kommen die obligatori-
schen Unterhaltskosten wie zum Beispiel Treibstoff 
und Versicherung.

Sowieso, die bedauerliche Wahrheit ist, dass es 
oft nicht um Vernunft geht, sondern um Emotionen. 
Auch auf Kosten der Umwelt.

Teksti Juuso Nykänen 05F

Lieber mit dem 
eigenen Auto als 
mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln

M
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Järvenpää Upper Secondary School has 
participated in a three-year EU Comenius 
project called CO.B.A.L.T. (Competence 

Based Autonomous Learning and Teaching). 
The CO.B.A.L.T. project is a Comenius school 
development project. It is a continuation 
of an ‘ACCENT ON TALENT’ pioneer project of 
the Flemish community in Belgium about 
“Key competences” and it is a parallel project 
with the innovative ‘Proeftuinen/Experimental 
gardens’ project in the Federation of schools 
- Sint-Michiel, Bree about “Competence based 
autonomous learning and teaching”
Six seminars have been held in Finland, Great 
Britain, Lithuania, Latvia, Germany and Belgium. 
Järvenpää Upper Secondary School, St.Gregory´s 
Catholic Comprehensive School, Gymnasium 
Vetrunge, Eduardas Balsys Gymnasium of Arts, 
Livani Secondary School nr.1, 
Geschwister-Scholl-Gymnasium Mannheim 
and Middenschool H.Hart have hosted five-day 
seminars in 2005-2008. 
A common, environmental project has been 
carried out together with the Lithuanian 
art school.

Diversity in European schools
2. While visiting six different European schools you 
have got a great opportunity of making comparisons 
between aspects of school organization and school 
culture. What are the biggest similarities and 
differences you have noticed?

I’ll just describe 1 specific difference I experienced in the 
visited school, per country, in comparison with the school 
organization in Flanders. So I want to stress that these 
personal impressions are not always scientific truths in 
education all over the mentioned countries.

Lithuania: 
The integration of a social worker and a psychologist in 

the staff of the school itself, can lead to more efficient 
organization of preventive initiatives for the well-being 
of the students. These specialised staff members know 
the school culture better. Moreover communication with 
pedagogical staff members and accessibility by the pupils 
and staff is easier. 

Germany:
The ’orientation stage’ (grade 5/6) – our Middle 
School stage – where students can find out about their 
competences, talents and preferences in order to choose 
for studies in a Hauptschule, Realschule or Gymnasium at 
age 13, only seems to exist on paper.

United Kingdom:
The teachers are asked to reflect and communicate quite 

a lot about different levels of learning. Hence, they are 
stimulated to tailor their lessons and the support in the 
school to the individual needs and competences of each 
pupil.

Latvia:
Economic situation is closely linked to political decisions 
and has its effect on the funding of state schools. Also 

priorities, set in schools, such as stressing a responsible 
attitude towards the society and the state, reflect the 
economic context. Hence, expected competences, themes 
of projects and participation in (inter)national conferences 
and projects are strongly related to this context.

Finland:
Comprehensive education (instead of selective) from 7 
years on till 16 years and compulsory courses in Upper 
Secondary schools can be better guarantees for equal 
opportunities for everybody. Moreover a good combination 
of freedom in curriculum choice (additional free 
specialisation/applied courses) and a sense of community 
(compulsory courses, spread over 2 to 4 years) enhance 
the active participation of the students in the Upper 
Secondary schools.

3. What impressed you most as far as the working 
methods are concerned?

Lithuania:
Investing in class tutor’s support – e.g. one period of 
non-contact time for counselling one’s students and one 
period of non-contact time for administrative work – is a 
very good preventive and pro-active initiative for students’ 
guidance.

Germany:
The starting point of the Bildungsplan of the Baden-
Württemberg state mentions that equal importance should 
be placed on cognitive, meta-cognitive and socio-affective 
strategies. The teacher training institutes focus on the 
same starting point. Hence, the teachers effectively and 
efficiently integrate new methods such as autonomous 
learning and competence-based learning.

United Kingdom:
The state’s ICT-funding, awarding schools with a special 
ICT-status when engaging in ICT-projects, integrating 
ICT in all curricula, ... seems to be very effective. In all 

Mrs Irène Indemans from Bree, Belgium, is the co-
ordinator of the Comenius project. She has been 
teaching French, history and English for pupils 

from 12 to 14 years. The last three years she has been 
working as a ‘pedagogical co-ordinator’ part-time in the 
Middle School H. Hart and part-time in the Federation of 
(secondary) Schools Sint-Michiel in the vicinity of Bree. 
Her main task is to initiate, to coach and to report on 
(pedagogical) co-operative learning groups of colleagues 
in the school and with external partners. These groups 
discuss and organize curricular and cross-curricular 
matters and intramural and extramural activities for pupils.

1. In what kind of European projects have you 
participated?
We’ve got a long tradition of participating in European 
projects such as Tempus, EVA, Comenius and e-Twinning 
projects.

We worked together with universities in Leuven (Belgium 
– Flanders), Brno (Czech Republic), Oxford (United 
Kingdom) and Krakow (Poland) on the theme ’Democratic 
decision making at school’ for the Tempus project.

The EVA-project was about ’Self-evaluation of schools’. 
100 schools from different European countries took part in 
this project, which was managed by the Deputy Secretary 
of the Flemish Inspectorate.

For the pupils, we organized a lot of pupil exchanges 
with partner schools in France, the United Kingdom, 
Denmark, Norway and Poland. 

And since we added ’European project work’ to our 
optional offer for the 1st formers, the pupils are developing 
e-Twinning projects, related to our school’s annual theme, 
with our European partners in France, Lithuania, Italy, 
Latvia and United Kingdom.

MRS IRÈNE INDEMANS
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 –seminaari pohjusti 
vuoropuhelua 

aineenopettaja-
koulutuksesta

OPETTAJAKSI !

classes 
of the 
Comenius partner school, interactive whiteboards and 
computers were available, offering the teachers multiple 
opportunities to change the learners’ attitudes from 
passive consumers to (inter)active producers.

Latvia:
Bilingual education via immersion (subjects taught in 
another language than the mother tongue) enhances 
multicultural learning and invites schools to promote 
(inter)national cooperation, also with the schools where 
the instruction language isn’t the national language.

Finland:
The 5-to-6-week period for study and exam weeks 
improve the processing of the ’one-period-a-week-
during-one-school-year’ courses since these courses 
can be concentrated in one period pro rata 5 lessons a 
week during 6 weeks.

Being a teacher in integrated Europe
4. What are the biggest challenges we European 
teachers will face in the next few years?

How can we, as teachers, foster and develop the 
children’s natural curiosity so as to encourage the child 
to become a lifelong learner?

What working methods (procedures AND interaction) 
and (school) contexts suit best to maintain an eagerness 
to learn?

How can teachers’ talents, competences and 
professionalism be stretched and how can they be 
coached so as to become a lifelong learner themselves?

5. When starting the CO.B.A.L.T project at Järvenpää 
Upper Secondary School in December 2005, you had 
an opportunity to meet the teachers and students 

in our school. You could observe the way the 
school is run, the teaching methods and the 
students´ behaviour. What would you like to say 
to the teachers and students of Järvenpää Upper 
Secondary School? 

I thoroughly enjoyed my stay at Järvenpää Upper 
Secondary School and I am sure that a lot of 
Headteachers and teachers from the Federation of 
schools in Bree would be as impressed as I was by 
the openness and independence of the students 
and their mastery of the English language. The 
Finnish colleagues showed empowerment and 
professionalism. Reservedness was combined with 
the hospitality of all staff members. The structured 
participation of all staff members in the management 
of the school via ’leadership teams’ was remarkable. 
Teachers have a parallel and explicit vision 
underlying the philosophy on learning and the 

construction of the school building. In all the rooms of the 
school building the infrastructure is impeccable

I can conclude by saying that the Finnish group is an 
extremely valuable partner in the Comenius CO.B.A.L.T.-
group. ’Learning from and with each other’ was very 
challenging in the network we started in 2005! I’m glad 
I could share this experience with such ’competent and 
autonomous learners’ in an international context.

Haastattelu englannin lehtori Virpi Bunders, 
kuvat Irène Indemans

Tervetuloa alumniyhdistyksen toimin-
taan mukaan kaikki entiset lukiomme 
opiskelijat!Lomake löytyy 
pedanet sivuilta!

 
Seija Aarto 

Alumnit

http://www.peda.net/veraja/jarvenpaa/
lukio/alumni

”I personally believe that 
the ’European reference 
framework of Key Competences’ 
is the most valuable document 
in the discussion about qualities 
the young generation 
of the 21st century will need.”

Opettajaksi!-seminaarin tar-
koituksena oli luoda käytän-
nönläheistä neljän eri sidos-

ryhmän vuoropuhelua äidinkielen ja 
kirjallisuuden opettajan pedagogis-
ten opintojen kehittämiseksi. Semi-
naari oli konkreettinen päänavaus 
eri tahojen dialogille, ja siinä tavoit-
teessa onnistuttiin. Mukana oli niin 
harjoittelukoulujen (norssit ja kent-
täkoulut), suomen kielen ja kirjalli-
suuden laitoksen, aineenopettajan 
pedagogisia opintoja suorittavien ja 
soveltavan kasvatustieteen laitoksen 
edustajia. Tieto ja kokemus eri taho-
jen työstä ja näkökulmasta lisää pik-
kuhiljaa yhteistyötä ja -ymmärrys-
tä. Olemme samalla asialla. Semi-
naarille on tulossa myös jatkoa: tou-
kokuussa kokoonnumme Helsingin 
normaalilyseoon samalla periaat-
teella seuraamaan tunteja, keskus-
telemaan näkemästämme sekä ke-
hittämään työtämme ja koulutusta. 
Ensi syksynä saamme toivottavasti 
kutsun johonkin kolmanteen harjoit-
telukouluun, Järvenpään lukion 
ja Marja-Liisa Lindmanin ystävälli-
sen vastaanoton jatkoksi.

Elina Harjunen Äidinkielen 
ja didaktiikan professori, mvs.Sokla

Kommentti

Marraskuun 16. päivänä Järven-
pään lukio sai vieraakseen jou-
kon opettajien kouluttajia. Vie-

raat kokoontuivat pohtimaan OPETTA-
JAKSI! -seminaariin, kuinka tarkoituk-
senmukaista nykyinen aineenopettaja-
koulutus on eri toimijoiden kannalta. 
Koulun kahviossa ei vielä aamuvarhaisella ole tungosta. 
Äidinkielen ja didaktiikan professori, mvs, Elina Harjusen 
johdattelee pöytien välistä suoraan aamupalle kahvin tuok-
su. Kohta paikalla rupattelee joukko iloista väkeä eri sidos-
ryhmistä: Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen 
laitosta edustavat Harjusen lisäksi myös Satu Grünthal ja 
Ulla Hotti. Anna Hollsten ja Janna Kantola puolestaan 
ovat kirjallisuustieteen edustajia, toinen suomen kielen ja 
kirjallisuuden laitokselta, toinen taiteiden tutkimuksen lai-
tokselta. Suomen kieltä taas edustaa Mari Siiroinen ja 
ammattikorkeakoulun opettajienkoulutusta Pasi Lankinen 
EVTEK:sta.
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Seminaarista ei voisi käyttää nimitystä nelikenttäseminaari, 
elleivät siihen osallistuisi myös aktiivinen joukko normaali-
koulujen opettajia, oman talon väki sekä perusharjoitteluaan 
Järvenpään lukiossa suorittamassa olevat äidinkielen ja kir-
jallisuuden opiskelijat.

Seminaarin keskeisenä aiheena on pohtia, millaista on 
tarkoituksenmukainen aineenopettajakoulutus eri toimijoi-
den kannalta katsottuna. Tarkoituksena on luoda käytän-
nönläheistä neljän eri sidosryhmän vuoropuhelua äidinkie-
len ja kirjallisuuden opettajan pedagogisten opintojen kehit-
tämiseksi ja tuoda eväitä käynnissä olevaan aineenopettaja-
koulutuksen opetussuunnitelmauudistukseen. 

Kenttäkoulujen asema harjoittelupaikkoina on varsin jäsen-
tymätön. Harjunen toteaakin, että tulevina vuosina opiskelijoi-
den määrä on rivakassa laskussa, joten monissa oppiaineissa 
harjoittelijat mahtunevat normaalikouluihin. Näin ei ole kuiten-
kaan asianlaita äidinkielessä ja kirjallisuudessa. Kenttäkoulu-
ja tarvitaan edelleenkin, mutta niiden asemaa tuskin selkiy-
tettäneen millään tavalla. Normaalikoulujen ohjaavat opetta-
jat toivovat, että kenttäkouluohjaajat eivät vaihtuisi nykyiseen 
tahtiinsa, sillä se hankaloittaa yhteistyötä.

”Kaikki, mikä ei tapa, vahvistaa”, naurahtaa opiskelija Riika 
Pärnänen juuri ennen harjoitustuntinsa alkamista. Pärnänen 
on yksi perusharjoitteluaan Järvenpään lukiossa suorittamas-
sa olevista äidinkielen ja kirjallisuuden opiskelijoista. Kaik-
ki seminaarivieraat jalkautuvatkin kahdeksi eri oppitunniksi 

Professori Elina Hrjunen



opetussuunnitelmaa. Aineistonaan hän on käyttänyt ope-
tusharjoittelijoiden opiskelijapalautteita, joissa nämä ovat 
arvioineet aineenopettajan pedagogisten opintojen uudis-
tamistarvetta saamansa koulutuksen pohjalta. Alustavat tu-
lokset ovat vielä melko ristiriitaisia. Suoraa vastausta kysy-
mykseen tutkija ei vielä tämän aineiston perusteella uskal-
la antaa. Sen sijaan harjoittelua kenttäkouluissa opiskelijat 
tuntuvat arvostavan.

Aineenopettajien kouluttaminen on yhä kovempi haaste 
kenttäkouluissakin. Yhteistyön tarve eri toimijoiden kesken 
kasvaa, vaikka siihen vaadittua aikaa on vaikea repiä muul-
ta koulutyöltä.

Myös kenttäkouluohjaajien asema omassa työyhteisös-
sään on selkiytymätön ja aiheuttaa toisinaan ongelmati-
lanteita. 

Kenttäkouluväki nukkuukin herne patjan alla.

Teksti ja kuvat äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori
kenttäkouluohjaaja Marja-Liisa Lindman

Kouluttajien ilmeet paljastavat, että harjoitus-
tunnilla tapahtuu jotain hauskaa ja kiinnosta-
vaa.

Oppilaat syventyivät annettuihin tehtäviin kiitettävästi, ja vierailijat saivat 
rauhassa keskittyä arvioimaan opetustuokioita.

Keskustelu teorian ja käytännön 
suhteesta virisi jo harjoitustunnin 
aikana.

Kuva seminaarille tyypillisestä tilanteesta, jossa 
kouluttajat tarkkailevat harjoittelijan tuntia ja oppilaat 
työstävät pienryhmissä tehtävää. Vierailijat eivät häi-
ritse oppilaita, vierailijoita taustalla tuskin huomaa.
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kuuntelemaan harjoittelijoiden samanaikaisesti pitämiä op-
pitunteja, sillä yhtenä seminaarin tavoitteena on myös poh-
tia sitä, miten teoria muuntuu käytännöiksi. 

Harjoitustuntien jälkeen keskustellaankin vilkkaasti siitä, 
miten käytäntö, se todellisuus, johon pedagogisten opinto-
jen on tarkoitus harjaannuttaa opiskelijoita, toteutuu. Mo-
nipuolinen keskustelu viriää harjoittelijoiden ja kouluttajien 
välille. Pohditaan, miten aineenhallinta sekä pedagoginen 
ja didaktinen asiantuntijuus yhdistyvät. Tältä pohjalta semi-
naariväki saa osviittaa oman työnsä ja sidosryhmiensä yh-
teisen toiminnan kehittämiseen opettajankoulutuksen näkö-
kulmasta.

Seminaarin päättää Ulla Hotin esitys. Siinä tutkija pohtii, 
ovatko kirjoitettu ja toteutunut opetussuunnitelma kaksi eri 



Shenzhenia valloittamaan lähteneeseen retkikun-
taamme kuuluivat Tytti Hämäläinen (Keravan lukio), 
Tapio Turpeinen (Hyrylän lukio) sekä Järvenpään luki-

osta Seija Aarto, Sami Tamminen ja  Antti Mattila. Matkam-
me alkoi aprillipäivänä ja olimme viikon ystävyyskoulumme, 
Shenzhen Middle Schoolin, vieraina. Tavoitteenamme oli so-
pia kaikista niistä käytännön järjestelyistä, joita tuleva opis-
kelija- ja opettajavaihto edellyttävät. Ja samalla toki saimme 
pientä makua siitä, minkälainen tuo miljoonakaupunki on ja 
miltä Kiina näyttää.

Päällimmäisinä matkamuistoina mieleen jäivät isäntien ja 
emäntien ystävällisyys, erinomainen ruoka ja melkoinen kii-
re. Ja se, että Kiinassa moni asia on oikeasti suurta näin 
Pohjolan mittakaavasta katsottuna! Tarinan mukaan 80 % 
maailman nostokurjista on Kiinassa. Pienestä kalastajaky-
lästä parissa vuosikymmenessä noussut 16 miljoonan asuk-
kaan kaupunki laajenee yhä. 

Ruuhkia, kuumuutta, kiirettä – 
ja makunautintoja
Kun olimme pitkän lennon ja aikaeron turruttamia, rasittavan 
oloinen siirtymä bussilla Hongkongin kentältä mantereelle 
tuntui aikamoiselta suoritukselta. Mutta ei tänne oltu lepää-
mään tultu! Shenzhenin kaupunki on kiinalaisittain kuuluisa 
siitä, että ihmiset kävelevät poikkeuksellisen nopeasti: kaikil-
la on kiire tekemään rahaa. Tulimme imaistuiksi saman tien 
tuohon sykkeeseen. Päivärytmiksi muodostui se, että mei-
dät haettiin heti aamiaisen jälkeen hotellilta ja takaisin pa-
lasimme myöhään illalla. Joskus osui kohdalle pieni tauko 
päivällä – mutta ei koskaan tuntia pidempi! Lämpötila nousi 
päivittäin muutamalla asteella, ja ilman kosteusprosentti oli 
riittävä. Täysipainoinen ohjelma piti sisällään muun muassa 
suunnittelupalavereja, kouluun tutustumista, museoita, yri-
tysvierailuja, kaupunkikävelyjä, pitkiä lounaita ja yltäkylläisiä 
illallisia. Koska kaupungin joukkoliikenne ei toimi parhaalla 
mahdollisella tavalla, ryhmämme kuljetukset hoidettiin kou-
lubusseilla. Niissä keltaisissa busseissa saimme istua use-
amman tunnin joka päivä. Ammattitaitoisia kuljettajia oppi 
arvostamaan loputtomissa ruuhkissa.

Joka päivä oppainamme oli opiskelijoita – älykkäitä, sana-
valmiita, kielitaitoisia, keskusteluhaluisia, laajan yleissivistyk-
sen omaavia nuoria. Eivät he tietenkään olleet mitään maan 
keskivertolukiolaisia vaan valikoitunutta joukkoa, mutta sil-
ti hyvin nopeasti karisi silmistä se vanha stereotypia, jonka 
mukaan kiinalaiset ovat pidättyviä ja jotenkin kivikasvoisia. 
Eikä viikon aikana löytynyt aihetta, josta ei olisi voinut tai 
saanut keskustella.

Teksti ja kuvat 
uskonnon lehtori Antti Mattila

Tervetuloa kouluun

Rakennustyömaita riittää

Koulubussi tutuksi

Perinteinen kulkupeli
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Kiinalainen keittiö on aivan loistava – ainakin näin kun op-
paamme asiantuntijoina hoitivat tilauksen eikä se jäänyt tu-
ristien yritys ja erehdys -kokeiluiksi. Oli sitten liha-, kasvis- 
tai mikä tahansa sekasyöjä, jokaiselle löytyi jotain sopivaa, 
kun pyörivälle levylle kannettiin yhä uusia herkkuja. Paistetut 
kananjalat näyttivät ennen matkaa Madventures-ohjelmassa 
kohtuuttoman etovilta. Mutta niiden makuhan oli makuisa!

Uusia näkökulmia Kiina-ilmiöön
Kiina-ilmiöön tuli matkan aikana uusia näkökulmia. Tuotan-
non siirtymisessä Suomesta kaukomaille ei ole kyse vain 
palkkatasosta, vaan kun hi-tech, markkinat ja logistiikka koh-
taavat, peli on selvä. Shenzhenin satama, joka on maailman 
neljänneksi suurin, on konttimäärässään käsittämätön. Suo-
malaiselle itsetunnolle oli mannaa, kun selvisi, että meikäläi-
nen yrityskulttuuri inhimillisine piirteineen on hyvässä mai-
neessa. Työntekijät saavat vuorolisänsä ja lomansa; työter-
veyshuolto, ruokailu ja koulutusmahdollisuuskin on järjestet-
ty. Vain ”tehtaankenttä” näytti puuttuvan.

Muutaman ajan kuluttua pyörä pyörähtää vielä uuteen 
asentoon. Lienee selvää, että seuraavaksi kiinalainen pää-
oma ja tietotaito lähtevät valloittamaan maailmaa. Kohtaa-
mistamme nuorista moni lähtee opiskelemaan amerikkalai-
seen huippuyliopistoon. Poikkeuksetta he sanovat palaavan-
sa takaisin omaan maahansa. Ja kun kiinalainen pikkuauto 
tunkeutuu neljän tuhannen dollarin hintaisena länsimarkki-
noille, niin se on osoitus tulevasta. On muuten metkaa, et-

tä autotehtaan urheilullinen huippumalli näytti muistuttavan 
Mersua enemmän kuin Mersu itse!

Prosessi jatkuu?
Yksi suuri kulttuuriero maittemme välillä koskee tiimityötä. 
Sekä koulu että elinkeinoelämä kertoivat, että kiinalaiset ei-
vät osaa tehdä työtä ryhmässä samalla tavalla kuin länsi-
maalaiset. Heillä pitää olla johtaja ja mielellään hierarkia 
muutenkin selvillä. Sopimuskäytännöissäkin on omat piir-
teensä. Siinä missä Suomessa yleensä riittää se, että asia 
on kerran sovittu ja päätetty, Kiinassa prosessi jatkuu. Us-
kon kyllä kuitenkin, että yhteistyöhömme liittyvät asiat ovat 
yksityiskohtia myöten selvät, sen verran monta kertaa niistä 
juteltiin ja varmistettiin keskinäinen ymmärrys.

Shenzhen itsessään on valtava, eikä siitä viikon aikana eh-
di nähdä kuin pienen osan. Mutta sekin oli opettavaa ja sil-
miä avaavaa. Yritin päivästä toiseen etsiä mainosta tai julis-
tetta lähestyvistä olympialaisista. Ei mitään. Ei ensimmäis-
täkään kisakrääsän myyjää. Ja tuntui siltä, etteivät pohjoi-
sessa järjestettävät kisat edes kiinnosta. Meidän kuulemma 
pitäisikin ajatella Kiinaa maanosana pikemminkin kuin maa-
na. Emmehän mekään jaksa innostua kaikista eteläisen Eu-
roopan jutuista…

Ensi elokuussa siis saapuu vieraita Järvenpäähän, Kera-
valle ja Tuusulaan. Ohjelma- ja järjestelyasioita on ryhdyttä-
vä miettimään tietysti jo nyt. On meillä tekemistä, jotta pys-
tymme vastaamaan vieraanvaraisuuden haasteeseen!
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Taidegrafiikan 
ja maalauksen 
kevät: 

Mitä yhteistä on kuvaamataidon oppitunneilla ja kaik-
kien tuntemalla, ideamaailmassa viihtyvällä Misu-
kissalla? Yhteinen nimittäjä on paikallinen taiteilija 

Hannu Hyrske, joka opetti tänä keväänä koulussamme kak-
si kurssia: taidegrafiikkaa ja maalausta. Filosofian bravuu-
riesimerkkeihin taipuva Misu puolestaan muutti Seija Aar-
ton kotiin juuri naapurin taiteilijasedän luota. Järvenpää lie-
nee pieni paikka. 

Mielenkiintoiset opetusmetodit
Osallistuin itse maalauksen syventävälle kurssille. Parin vii-
kon jälkeen minä ja kurssitoverimme aloimme haistaa pala-
neen käryä, kun työ toisensa jälkeen tuli tehdä vain yhdestä 
ainoasta mallista: kolmesta muovihedelmästä pöydällä. Ase-
telma sinällään oli kaunis ja ainakin ensimmäisen maalaus-
kerran kohdalla viihdyttävä, mutta luokkatilassa oli selvästi 
havaittavissa lievää turhautumista. 

Ehkäpä juuri tämä frustraatio johti niin ällistyttäviin loppu-
tuloksiin, että Hyrske kommentoi myöhemmin: ”Kurssit on-
nistuivat mielestäni hyvin. Tästä saan kiittää oppilaiden upe-
aa asennetta työhön: en muista milloin olisin ohjannut yhtä 
innostunutta porukkaa. Eli odotukseni ylittyivät.”

Hedelmistä päästiin toki eroonkin, ja kurssin aikana syn-
tyi töitä muun muassa kevään abstraktioista, pieniruutuisista 
tunteista ja japanilaishenkisestä ruukku–kirja–vaasi-asetel-
masta. Taiteilijan asenne työskentelyyn kävi selväksi: malli 
ei ole tärkeä, vaan se, että ylipäätään maalaa. Kevään hui-
pennukseksi maalauksen ja grafiikan töistä koottiin näyttely 
Prisma-keskuksen galleriaan. 

Minuuttiaikatauluista sudokuihin
Hannu Hyrske päätyi koulullemme Marja Rostin houkutte-
lemana; aiemmin hän on opettanut muun muassa Taidete-
ollisessa korkeakoulussa, Järvenpään kuvataidekoulussa, 
Pekka Halosen akatemiassa ja kansalaisopistossa. Mielui-
ten hän kuitenkin pitää itseään vapaana taiteilijana: ”Muuta-
ma vuosi sitten minulla oli 3-vuotinen apuraha. Se oli hienoa 
aikaa, pystyin keskittymään täysillä taiteen tekemiseen. Pi-
dän kyllä opettamisesta, se stimuloi omaa tekemistänikin.” 
Hyrskeen saattoikin yllättää tunnilta muun muassa luonnos-
telemasta maalaavia opiskelijoita. 

Tuntien lyhyyden Hyrske koki haasteeksi: pituutta olisi 
saanut olla tuplasti enemmänkin, sillä luova työ vaati aikaa 
haahuilla ja haaveilla. Toisaalta lukion byrokratiakin aiheut-
ti hämmennystä. ”Vaikeinta oli lukujärjestyssudokun tulkit-
seminen ja lappujen (paikallaololistojen) täyttäminen”, tai-
teilija kertoo.

Omaa työskentelyään Hyrske kuvaa spontaaniksi: hän siir-
tyy luontevasti maalauksesta grafiikkaan ja veistoksiin kul-
loisenkin fiiliksen mukaan. Tällaista henkeä välittyi kurssil-
lekin: jos teki mieli heittää akryylit ja kankaat seinään, sai 
siirtyä vesiväreihin. Erityisen jännittävää oli päästä rakenta-
maan ja pohjustamaan itse maalauspohjansa; saimme me 
opiskelijatkin kosketuksen siihen, millaista taustatyötä itse 
maalausprosessi vaatii. Opetuksen väliin Hyrske pudotteli 
mielenkiintoista triviaa maalaustekniikoista ja taiteen histo-
riasta. Paljon tuli opittua! 

Teksti ja kuvat Ella Peltonen 05G

Haastattelussa 
taiteilija 
Hannu Hyrske
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Soita ja kysy, miksi valita Mac?

Oletko hankkimassa kotiin 
tietokonetta?
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nen jos ajatus on heppoinen. Kyseisessä käsikirjoituksessa 
on kaivattu punainen lanka, sääli jos katsoja ei jaksa lusikoi-
da kaikkea puuroa lautaseltaan napaan. Eivät symboliikka ja 
vertauskuvat kaikille lukiolaisille aukea, mutta kenenkään ei 
pitäisi olla niin välinpitämätön, että unohtaa ajatella sanojen-
sa seurauksia. Voinko olla muuta kuin pettynyt? ”Ei pitäisi ha-
jottaa, vaan rakentaa. Ei pitäisi satuttaa, vaan toimia oikein. 
Pitäisi painaa haavaa laastarilla ja puhaltaa.” Kiitoksia sille 
”erittäin pienelle” pojalle, joka muistutti miksi kirjoitan.

Kirjoittamisesta suurin osa on pelkkää ajatustyötä. Ei ole 
väliä mitä kirjoittaa, kunhan raapustaa jotain. Taito pukea 
asiat sanoiksi kehittyy vain kirjoittamalla. Kaikkein helpoin-
ta on kirjoittaa siitä, mitä näkee. Silmät tarttuvat kiinnosta-
viin asioihin ja aivot muistavat paloja silmien näkemistä ku-
vista. Enää tarvitsee vain yhdistää palaset jouhevaksi aja-
tusmatkaksi, joka saa lukijan pysymään hereillä. Teksti elää 
kirjoittajan päässä ja tulee ulos kynästä, kun on oikea aika. 
Ei omenoitakaan poimita raakana. Kirjoittaminen on pitkä 
ajatusprosessi, jossa kirjoittaja saa kerta toisensa jälkeen 
astua jyrkänteen reunalle ja hengittää ajatuksen tuoksua. 
Reunalla seistessä kirjoittaja päättää, hyppääkö hän kuiluun, 
astuuko hän askeleen taaksepäin vai seisooko hän paikal-
laan sanojensa takana kuin järkähtämätön kallio. Kirjoittami-
nen on aina seisomista omien sanojensa takana, sydämen-
sä avaamista maailmalle.

Kirjoittaessa täytyy kuljettaa sydäntään mukana tai teksti 
tuntuu muoviselta. Jokaisen sanan pulputessa kirjoittajan sy-
dämestä teksti on kaikkein vaarallisinta, kirjoittaminen kaik-
kein vaikeinta, mutta juuri silloin työ on kaikkein palkitsevinta. 
Kun kirjoitan, pyrin tekemään tekstistä mahdollisimman aitoa 
olemalla itse mukana. Ihmiselle on tyypillistä etsiä vastauk-
sia kysymyksiin, joten miksei kuka tahansa kirjoittaisi niistä? 
Vastaukset ovat usein omissa käsissä, siinä tavallisessa lyi-
jykynässä, joka lojuu käyttämättömänä työpöydällä. ”Jos kir-
joitat, sinun on pakko ajatella sanoja etukäteen.” Otan aiheet 
teksteihini siitä mitä näen ja olen tyytyväinen, kun teksti pu-
ree lukijaan kuin lepakko. Nyt ymmärrän, että puremiakin on 
kahdenlaisia: kivuliaita ja pisteliäitä sekä rohkaisevia ja kas-
vattavia. Puremat ovat kieltämättä erilaisia, mutta niissä on 
kaksi yhteistä piirrettä: kummastakin jää ikuinen arpi, mutta 
kumpikin antaa vain vauhtia.

En voi kylliksi kiittää opinto-ohjaajaani Kari Hernetkoskea. 
Kolmen vuoden lukiotaipaleella kypsymisen huomaa jo pel-
kästään äidinkielen aineita vertaillessa: ensin kirjoittajan aja-
tus on huteraa, mutta lopulta teksti saavuttaa valkean lumi-
peitteisen vuorenhuipun. Kirjoittaja on ihminen, joka uskaltaa 
nostaa kynän käteensä, purkaa ajatuksensa paperille, piirtää 
kirjaimet sinitaivaalle ja näyttää rohkeana tekstiään suoraan 
koko maailmalle, seisoen kuilun reunalla kuin järkähtämätön 
kallio ja huutaen koko maailmalle: ”Minä elän!”

Kaikki kursivoidut sitaatit ovat Järvenpään lukion joulunäy-
telmästä vuodelta 2006.

Teksti Taru Järvenpää 05C, kuva Titta Äikäs 05J

Sali täyttyy ihmisistä. Valot himmenevät, ja lopulta 
valot sammuvat. Yleisö ei uskalla enää kuiskail-
la, sali pimenee ja hiljenee kokonaan. Kuuluu hu-

rinaa, esirippu aukeaa keskeltä kahtia paljastaen takaa 
uuden maailman. Kaikki tietävät sen – teatteri elää jäl-
leen.

2005 – Lempeä yläaste
Taru  Annika, tiedätkö mikä on lukion teatte- 
 ridiplomi?
Annika  No nyt tiedän, kuulostaa hyvältä. Mi- 
 täs jos tehtäisi yksi semmoinen kun  
 samaan suuntaan ollaan menossa?
Taru  No joo. Sehän on kuitenkin ihan help- 
 po juttu.

Jo yläasteella päätimme Annikan kanssa, että teemme 
yhdessä lukiossa abivuoden päätteeksi teatteridiplomin, 
mutta ennen sitä meidän piti oppia teatterin tekemises-
tä aika paljon; kumpikin meistä oli vielä täysin untuvikko. 
Kumpikaan ei osannut arvata, miten paljon työtä teatteri-
diplomin tekeminen lopulta vaatisi.

2006 – Jostain täytyy aina aloittaa
Ensimmäiseksi lyhytnäytelmäksi valitsimme Annikan 
kanssa Romeon ja Julian tarinan. Teimme tarinan poh-
jalta oman dramatisoinnin, joka oli riimitetty, moderni, ru-
nomuotoinen parodia alkuperäisestä Romeosta ja Juli-
asta. Viimeinen esitys oli kolmeen lyhyeen näytökseen 
jaettu Romeon (Taru Järvenpää) ja Julian (Annika Suo-
minen) dialogi, joka esitettiin Järvenpään lukion Areenal-
la Art Café:ssa iltapäivällä suuressa hurmiossa.

Teatteridiplomi 
– vuosien valmistautuminen

Viime lukuvuoden lopussa opinto-
ohjaajani Kari Hernetkoski pyysi 
minua kirjoittamaan vuosijulkai-

suun kirjoittamisesta. Mitä muuta voisin 
tehdä kuin täyttää antamani lupauksen? 
Kirjoitanhan minä muutenkin - -
Silloin kun ääni on kuin pelkkä käheä viskinen kuiskaus ja 
pöydällä on irtonaisia vaaleita helmiä, pitää kirjoittaa. Ky-

nä korvaa äänen. Kirjoittaminen 
ei ole aina niin yksinkertaista, et-
tä siitä selviytyisi helposti sormia 
napsauttamalla. Siksi täytyy pel-
kästään maata sängyllä ja poh-
tia asioita. Juttuja täytyy pyöritel-
lä välillä päiviä, viikkoja tai jopa 
kuukausia, eivätkä kaikki ajatuk-
set selvene koskaan. Asioista ei 
voi kirjoittaa, jos niitä ei saa kirjoi-
tettavaan muotoon. Kirjoittaminen 

on oikeastaan vaarallista – kirjoittaja paljastaa aina asioita 
itsestään, ja lisäksi vain yksi väärä sana voi saada lukijan 
kihisemään vihasta.

Kirjoittajalle pahinta on menettää alusta, jolla seisoo. Koh-
dallani kirjoittaminen oli jäädä jouluna 2006, jolloin jokainen 
sana ja jokainen ajatukseni tuomittiin julkisesti ja työtäni ar-
vosteltiin yllättäen paikallislehtien sivuilla. Yhden ihmisen 
arvostellessa vain pientä osaa kokonaisesta teoksesta, puo-
li pitäjää nousi takajaloilleen kommentoimaan työtäni, jota 
he eivät olleet nähneet eivätkä varsinkaan lukeneet. Kirjoit-
taessa ajatuksessa täytyy olla punainen lanka, joka vede-
tään läpi helmien pienistä rei’istä, koska teksti on heppoi-

Kynä korvaa 
äänen
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Kaisa (Annika Suominen) ja Siru (Taru Järvenpää) ovat 
pahanlaatuisia kerrostalokyttääjiä, kämppiksiä, jotka alka-
vat vainota uutta, nuorta lääkäriopiskelijaa Markusta (Ju-
ha-Matti Kahilakoski). Musiikkinäytelmä alkaa, kun Mar-
kus muuttaa taloon.

Markus on ostanut pihakirpputorilta edesmenneen tätin-
sä Martan sohvan, joka on ”täynnä cashia”. Markus ei tiedä 
rahoista mitään, mutta kyttääjät tietävät, ja ahneina kyt-
tääjinä he tekevät suunnitelman varastaakseen sinisilmäi-
sen opiskelijan miljoonat. Ensimmäinen suunnitelma epä-
onnistuu, mutta toisella kerralla kyttääjät ovat ovelampia. 
Vaikka Siru lähtee ryöstöpuuhiin vasten tahtoaan: 

Siru  Ei me voida pölliä niitä rahoja! Ne (Markus ja  
 Martta) on tuntenut toisensa jostain, jotenkin -  
 - en mä tiedä! Toiset säästää sukanvarteen,  
 toiset sohvan reikään! - - Eikä ne rahat kuulu  
 meille!
Kaisa  No totta hemmetissä ne kuuluu meille! Mehän  
 vietiin pullaa Martalle melkein joka viikko!

Vaikka olen Järvenpään teatterilla päässyt elämään ai-
van toista maailmaa esiripun takana, diplomin tekemi-
nen avasi silmiäni. Diplomi vahvisti käsitystäni siitä, kuin-
ka suuri merkitys isolla porukalla teatterin tekemisessä on. 
Näyttelijä ei koskaan pärjää yksin, mutta yhtä lailla puvus-
taja, lavastaja, valo- ja/tai äänimies saati ohjaaja tarvit-
see joukkuettaan, joka seisoo lujana hänen takanaan. Tä-
mä diplomi tehtiin yhteistyöllä, suurella kantavalla voimalla 
– onnellisuudella. Ilman tiivistä joukkuettamme ei olisi tätä 
puolituntista musiikkinäytelmää.

Diplomi ja monivuotinen työ kohti onnistumista vain var-
mensi sitä, kuinka paljon haluan elää tulevaisuuteni teat-
terissa. Kun esiriput sulkeutuvat ja onnistunut esitys on ta-
kanapäin, näyttelijä saa huokaista syvään ja olla tyytyväi-
nen, jopa onnellinen. Jos ihminen ei ole onnellinen, hän ei 
jaksa enää toimia. Vaikka teatteri on jokseenkin toistamis-
ta ja rutiinia, elämä esiripun takana on täysin erilaista kuin 
elämä teatterin ulkopuolella, eikä teatterielämää voi ko-
kea pelkästään katsomosta. ”Pitää uskaltaa elää!” On ky-
se diplomiryhmästä tai joukkueesta Järvenpään teatteril-
la, meidän rintamamme on murtumaton. Teatteri ei kuole 
koskaan.

Ystävämme Romeo ja Julia haluavat vielä kohottaa mal-
jan yleisöllemme – kaikki työ oli sen arvoista ja yhtä lailla 
teatteri: ”se vaan tulee ja käy päälle”. (Kirjan ja ruusun päi-
vän näytelmä Runotyttö/Leea/2007).

Romeo Tämä drinkki virtaa lävitseni, lämmittää kyl- 
 män sydämeni.
Julia  Sydämesi kylmää oo nähnytkään. Hyppään  
 syliisi, se saa sut viimein syttymään!
Romeo  Anna tulla, koko elopainos’ päälleni!

Romeo  Muistan kun sidoit käteni sängynkaiteeseen,  
 vetosit sun pahaan maineeseen. Rakas tah- 
 don sua nyt haalia, levittää ihollesi kultamaa- 
 lia.

Julia  Mistä tiedän, mitä oot matkallas tehnyt! Muita  
 naisia lie pelehtinyt!
Romeo  Sä olet mun ainoani, oi Julia rakkaani!
Julia  Voinko sanaasi luottaa?
Romeo  En sulle pahaa mieltä vois mä tuottaa!

Romeota ja Juliaa tehdessä huomasimme, kuinka haus-
kaa teatterin tekeminen oli ja kuinka hyvä tiimi me Annikan 
kanssa olimme. Tiedostimme, että diplomia tehdessä mei-
dän piti myös pitää hauskaa, sillä katsoja näkee, nauttiiko 
näyttelijä työstään vai ei. ”Pitää tehdä sitä, mitä rakastaa. 
Pitää tehdä sitä, missä on hyvä. Pitää näyttää siltä, että te-
kee mitä rakastaa.”

2007 – ”Kolme!”
Vuonna 2007 ajatus diplomista oli yhä lähempänä, kun il-
maisutaidon jatkokurssin rinnalla aloitti jälleen uusi teatte-
ridiplomiryhmä. Minä ja Annika olimme ehkä vuoden etu-
ajassa, alitajunta pyöritteli jo aiheita, asioita ja sanoja, joita 
olisi ollut mahdollista käyttää meidän diplomissamme, mut-
ta ryhmämme tuntui vaillinaiselta.

Vuoden kuluessa tutustuimme paremmin (teatterinkin 
kautta) Juha-Matti Kahilakoskeen ja tajusimme Annikan 

kanssa, että tarvitsimme mukaan komean miehen! Kol-
manneksi ryhmäämme liittyi ahkera, vastuuntuntoinen ja 
teatterista yhtä paljon kuin me kiinnostunut ”Jusu”. Kolme 
on todellakin paljon parempi kuin kaksi!

2008 – H-hetki näyttämöllä
Kun abivuotemme alkoi, aloimme heti suunnitella teatteri-
diplomiamme. Jo kaukaa tiesimme, millaista kokonaisuutta 
halusimme tehdä. Kun kerran kyseessä oli diplomityö, em-
me todellakaan halunneet nousta lavalle kahden kohtauk-
sen ajaksi – kyseessä ei enää ollut aamunavaus. Tarkoitus 
oli alusta asti luoda visuaalinen ja moniaistillinen kokemus 
katsojalle. Tämä käsittää musiikin, laulun, tanssin, dialogin 
ja monologin yhteen sovittamista. Pidimme tärkeänä, että 
hallitsemme koko esitystilan (auditorion), emme vain näyt-
tämöä. Mielestäni ryhmämme onnistui loistavasti, esitys oli 
selkeä ja, mikä tärkeintä, meillä oli ehdottomasti hauskaa, 
mikä toivottavasti välittyi myös katsomoon asti! Teatteri-
diplomissa onnistuminen jää koko lukioajan rankimmaksi 
kurssiksi. Koulupäivät venyivät välillä aamukahdeksasta il-
takahdeksaan. Lavasteita tuotiin koulun ulkopuolelta ja tar-
peistoa etsittiin joka puolelta. Pitkä työ kannatti, diplomityö 
ei olisi voinut mennä paremmin. Mikään ei korvaa sitä tun-
netta, jonka saa kun tuntee onnistuneensa.

Teatteridiplomimme ”Kyttääjät” kertoo kolmesta kerros-
talon asukkaasta, joiden elämät kietoutuvat yhteen. 
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Veijo Eronen, Jarkko Lallo 

ja Laura Suvanto
Veijo Eronen, Jarkko Lallo, Laura Suvanto, 
Annukka Kajava ja Mikael Karikoski

Järvenpään kaupunginkirjastossa jär-
jestettiin Runebergin päivänä runo-
raati. Raatilaisina olivat Keski-Uu-

denmaan toimittaja Veijo Eronen, sana-
taidekasvattaja Annukka Kajava, kult-
tuuriasiainpäällikkö Mikael Karikoski, 
kirjastovirkailija Jarkko Lallo ja oman 
koulumme opiskelija Laura Suvanto. 
Runoraadissa kuultiin yhdeksän runoa 
Järvenpään lausujien esittämänä. Voit-
tajaksi selvisi Mikko Rimmisen ”Luot-
tamustoimia” kokoelmasta ”Sumusta 
pulppuavat mustat autot” (2003).

Kirjoittamista voi opiskella
Kirjoittaminen on varsin suosittu harrastus, ja Suomessa 
onkin monia kirjoittamisen opiskeluun erikoistuneita kouluja. 
Vantaalla on Sanataidekoulu, joka tarjoaa Opetushallituksen 
vahvistamien taiteen opetussuunnitelmien mukaista opetus-
ta niin lapsille, nuorille kuin aikuisillekin. Kansanvalistusseu-
ran Etäopistossa voi opiskella kirjoittamista runosta lehtiar-
tikkeliin. Opiskelu tapahtuu kokonaan verkossa.

http://www.sanataide.com
http://etaopit.pp.fi/Teletopelius/ 

Teksti informaatikko Katariina Lauronen

Runoraati Kuvat Ulla Kemppilä

Runoja ruotimassa
Runot ovat Laura Suvannon suuri rakkaus ja intohimo. Lu-
kiossa Laura on osallistunut molemmille luovan kirjoittami-
sen kursseille, ja juuri lehtori Aino Härkönen suosittelikin 
Lauraa raatilaiseksi runoja arvioimaan. Tilaisuus oli läm-
minhenkinen ja intiimi, kaupunginkirjaston Tyyni Tuulio -sali 
oli täynnä runouden ystäviä. Laurankin jännitys hävisi, kun 
runojen ruotiminen alkoi.

Lausunta on oma taiteen muotonsa, ja runotkin saavat 
uusia ulottuvuuksia lausuttuna. Raatilaiset olivat saaneet 
runot luettavaksi etukäteen, mutta samojen runojen kuun-
teleminen oli elämys. Raadin kommenttien jälkeen yleisö 
ja raatilaiset saivat yhdessä arvuutella runojen tekijöitä, ja 
yleisö osallistuikin tähän varsin innokkaasti. Lauran mieles-
tä tämä teki tilaisuudesta upean kokemuksen: raati ja ylei-
sö nauttivat runoudesta yhdessä.

Pöytälaatikosta löytyy romantikko
Lauran lempirunoilijoita ovat muun muassa Novalis (Georg 
Philip Friedrich von Hardenberg 1772–1801), Georg Trakl 
(1887–1914) ja Sapfo. Suomalaisista runoilijoista ovat suo-
sikkeja erityisesti Uuno Kailas sekä Aleksis Kivi luontoru-
noineen. Lukion luovan kirjoittamisen kursseilla Laura löy-
si oman runolajinsa: romantiikan ajan ja tyylin runouden. 
Kursseilla Laura sai myös arvokasta palautetta omista ru-
noistaan ja kannustusta kirjoittamiseen. Pöytälaatikossa 
odottaa runsaasti runoja sopivaa aikaa.

Kirjoittaminen on aikaa ja energiaa vaativa harrastus. 
Luovuus tarvitsee tilaa, ja joskus Laurasta tuntuukin, et-
tä arjesta ei löydy tarpeeksi koloja kirjoittamiselle. Lauran 
haaveileekin määrättömästä ajasta, jolloin voisi uppoutua 
runomaailmaan: lukemaan ja kirjoittamaan. Ehkä kesäl-
lä sitten.

Kiittäen ja kumartaen ”Kyttääjät”, 

Taru Järvenpää, Annika Suominen ja 
Juha-Matti Kahilakoski

Diplomiryhmämme haluaa vielä sydä-
mensä pohjasta kiittää seuraavia huip-
puosaajia:
Olli Latvus
ääni- ja valotekniikka
Petrus Sipilä
ääni- ja valotekniikka
Titta Äikäs
valokuvaus, näyttämöavustaja, lavastus-
tekniikka ja -avustaja
Aleksi ”Albé” Hietaniemi
musiikki
Kia Koskinen
hius- ja maskeerausavustaja
Hanna Palmén
näyttämöavustaja
Kim Kavander
näyttämöavustaja

Ja suuri kiitos kaikille teille, jotka olitte 
mukana katsomassa diplomeita! Teksti Taru Järvenpää 05C, 

kuvat Titta Äikäs.05J

50



53

LAPSUUS

Selja hedelmiä täysi; tyynesti asui lapsuus
sinisessä luolassa. Entisen polun yllä,
missä nyt ruskeana suhisee villiruoho,
hiljainen oksisto miettii; lehvien kahina

samanlainen kuin sinisen veden solina kalliossa.
Vaimea on mustarastaan valitus. Paimen
seuraa vaiti aurinkoa, joka vierii syksyiseltä kukkulalta.

Sininen tuokio on pelkkää sielua.
Metsän reunaan ilmestyy arka hirvi, ja rauhassa
lepäävät maassa vanhat kellot ja pimeät pitäjät.

Hartaammin tunnet pimeiden vuosien mielen,
viileyden ja syksyn yksinäisissä huoneissa;
ja pyhässä sinessä jatkuu hohtavien askelten kaiku.

Avoin ikkuna helisee; näkymä
saa kyyneliin, kukkulan hylätty hautausmaa,
kerrottujen pyhien tarinoiden muisto; mutta joskus sielu kirkastuu,
kun se ajattelee iloisia ihmisiä, tummankultaisia kevätpäiviä.

Georg Trakl (Sielun öinen siivenisku, WSOY 2004)

LUOTTAMUSTOIMIA

Joku sen sanoi: kukkuluuruu. Katu oli autio. Istuin 
auringon paahtamalla
penkillä kuin hellanlevyllä. Mies työnsi päänsä kellarin 
ikkunasta.
Kukkuluuruu. Puhutaan yhteistä kieltä. Ei se ole niin 
vakavaa.
On vaikea noin vain nousta ja lähteä. Istuin siinä. 
Heinäkuu,
ajattelin, kuu kasvaa naavaa, kaikilla työtä. Musta kissa 
valui auton alta
aurinkoon kuin öljy. Se ei jaksanut enää ennustaa tuhoa. 
Mies sanoi: 
kukkuluuruu. Eiköhän lopeteta tältä päivältä.

Mikko Rimminen (Sumusta pulppuavat mustat aukot, 
Tammi 2003)

Sadepäivä koulussa
Kuva Joona Svala
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KOHTAAMINEN

Elämäni eeppinen taru lopetti lapsuuteni lyhyen laulun
                                       norui soljuvana maitovirtana
                                       puuskutti pitkin lehtokujaa.
Murheeni valtameressä laskin omenapuun lehdet
                                       täydellisiä
                                       katoavaisuudessaan.
Tunsin sielullisen olennon puutarhassani
                                       yläpuolellani tähtitaivaan
                                       sisälläni moraalin.
Kysyin: ”Oletko sieluni maisema
                                       ohikiitävä hetki
                                                          vai kaikkeus itse?”
Olento vastasi: ”Mitä olen
                                       yössä vaellan
                                                          aamuruskossa valotta.”

Tunsin sinut, maailmani!

Tummanpuhuvaa auerta olet.
Laura Suvanto 06I
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Laia ja Roschana
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On kaunis keväinen iltapäivä. Tapaan ystäväni 
Laia Herlevin ja Roschana Teschnerin Järvenpään 
Kulmakonditoriossa. Istumme parhaalla 

ikkunapaikalla – tietysti – ja muistelemme runoraatia, jossa 
Roschana Teschner ja Laia Herlev olivat kuuntelemassa 
upeaa lausuntataidetta. Roschana ja Laia jakavat  
jättikorvapuustin, ja minulla on mehevä juustoruisleipä.

 Roschana, miltä runojen lausuminen kuulosti   
 saksankielisen näkökulmasta?

Roschana: Runoissa oli rytminsä ja äänenpainonsa.  
  Joistakin tunnistin tarinallisen kerronnan,  
  joidenkin merkitys jäi epäselväksi.

Roschana tähdentää, että erityisesti runo Judith-tytöstä jäi 
mieleen. Hän muistaa etäisesti myös erään runon sateisen 
tunnelman.

 Roschana: Kotikaupungissani Hannoverissa   
  on AINAKIN viisi kirjastoa. Kouluissa   
  opiskellaan tunnettujen saksalaisten   
  runoilijoiden elämäkertoja. Saksalainen  
  nykyrunous ei ole yhtä keskeisessä   
  asemassa kuin vanhat klassikkorunoilijat,  
  kuten Goethe ja Schiller. Suosikkirunoilijani  
  on kuitenkin Eric Kästner.

 Laia, mitä pidit tilaisuuden tunnelmasta?

 Laia:  Ihmiset kuuntelivat runoja keskittyneinä  
  ja hiljaisina. Runot tuntuivat olevan   
  monelle sydämen asia. Ilmapiiriä   
  luonnehtisin asialle omistautuneeksi ja  
  lämminhenkiseksi.

Kevätaurinko valaisee ystävieni kasvot ja molemmat 
aloittavat puheensorinan:

 Roschana/Laia: Runoraadissa oli jännitystä ja   
 dramatiikka, hiljaista antaumusta. Sanataide oli   
 käsinkosketeltavaa! Tapahtuma oli runouden ystävien  
 kokoontuminen, taiteilijasielujen yhteisymmärryksen  
 kategoria, suloinen lohtu maailman 
 murhevyyhden keskellä…

Haastattelija kiittää
ja suosittelee ystävilleen lukiomme 
luovan kirjoittamisen kursseja!

Teksti Laura Suvanto 06I

Roschana 
ja Laia 
sanataiteen 
äärellä
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Ensimmäiseksi lähdimme valitsemaan kajakkeja. Jouduin 
kokeilemaan muutamaa väärän kokoista, ennen kuin so-
piva löytyi – tosin siinäkin istuminen oli kaikkea muuta 
kuin mukavaa. Vyötärölle piti kiinnittää aukkopeitto, omien 
sanojeni mukaan ”no se joku kanoottikelmu”. Sain myös var-
sin tyylikkään kypärän, pelastusliivit ja melan, joka tuntui 
tässä vaiheessa aika kömpelöltä kädessäni. Aloin olla val-
mis koskeen.

Raahasimme kajakit rantaan, ja työnsin nokan veteen. Eri-
laisten kommelluksien jälkeen istuin jähmettyneenä omassa 
kajakissani, kun se työnnettiin veteen. Ensimmäistä kertaa 
maan turvallinen vakaus oli poissa. Keinuin hiljaa vedenpin-
nalla. Siinä vaiheessa se oli ihan tajuttoman hienoa ja pe-
lottavaa. Voisiko hurjemmaksi enää mennä?

Aloin huitoa melallani epämääräisesti päästäkseni muun 
ryhmän luo. Kajakki ei kuitenkaan liikkunut aivan odotusteni 
mukaisesti, vaan pyöri hallitsemattomasti paikallaan. Olo oli 
lievästi sanottuna tyhmä. Ensimmäinen tehtävä oli siis ope-
tella suoraan etenemistä. Kuulostaa ehkä helpolta, mutta jo-
kainen tehty liike vaikuttaa kajakin liikkeeseen. Kääntäessä-
si päätäsi käännät vartaloasi, ja näin myös kajakki muuttaa 
suuntaansa. Melan käytön oppiminen oli siis varsin tärkeää 
koko retken kannalta.

Pikku hiljaa aloin huomaamattani unohtaa epäilykseni 
ja pelkoni. Vesi ei ollut enää oikutteleva arvoitus tai maan 
vastakohta, vaan pinta, jolla minä liu’uin. Liikkuminen alkoi 
tuntua luontevammalta, eikä jokaista liikettä tarvinnut enää 
suunnitella.

Tyyniltä vesiltä voimakkaisiin 
virtoihin
Seuraava haaste oli lossaus, eli virta piti ylittää poikittais-
suunnassa. Tähän asti olimme meloneet vain tyynissä ve-
sissä. Yhtäkkiä voimakkaampi virta iski kajakkiin. Suoraan 
melominen ei enää riittänytkään, vaan vetoihin oli saatava 
voimaa. Välillä olin vähällä vaipua epätoivoon, kun virta ei 
tuntunut loppuvan koskaan. Pääsin kuitenkin onnekkaasti 
toiselle rannalle.

Liikuimme yhä ylemmäs jokea lossaamalla. Toisinaan ka-
jakkeja piti myös kantaa maalla. Viimein saavuimme pää-
määräämme, isoimman kosken yläpuolelle. Näkymästä tu-
livat mieleen Disneyn piirretyt; kelluimme tyynellä vedenpin-

nalla, mutta muutaman kymmenen metrin päässä koski ko-
hisi pelottavasti. Mitä olinkaan tehnyt?

”Melokaa ihan hitosti!”
Lyhyen kannustuspuheen jälkeen järjestäydyimme jonok-
si, joka sitten lähti liukumaan kohti pauhua ja vaahtoja. Olin 
kaikkea muuta kuin valmis ja olisin halunnut huutaa: ”Mitä 
teen kun kaadun? Entä jos hukun? Miksi tuonne on pakko 
mennä? Tämä on vastuutonta!” Enää ei kuitenkaan voinut 
perääntyä, ja minä vapisin kajakissani, kun suuret, eri suun-
tiin vyöryvät aallot ympäröivät meidät.

Olin ihmetellyt, ettei meitä oltu neuvottu enempää. ”Melo-
kaa ihan hitosti!” oli ollut ainoa ohjeemme. Koskessa kuiten-
kin huomasin, etten olisikaan pystynyt keskittymään mihin-
kään muuhun. Jonkun aallon takaa saattoi avautua mahdo-
ton tehtävä, kajakki saattoi kääntyä sivuttain tai aallot saat-
toivat heittää päälleni saavillisen vettä, mutta minun piti vain 
meloa. Kaikki jännityksestä kerääntynyt adrenaliini virtasi 
pelkkään melomiseen. Kuin ihmeen kaupalla suurimmat aal-
lot olivatkin ohi, ja minuun alkoi hiipiä onnistumisen riemu. 
Enhän edes kaatunut!

Voittajafiiliksillä takaisin koskeen 
Ensimmäisen laskun jälkeen sama oli tietenkin pakko tehdä 
uudestaan ja uudestaan, kunnes koski ei enää ajanut minua 
sydänkohtauksen partaalle – eli aika monta kertaa! Neljän-
nen laskun jälkeen jäimme huilaamaan hetkeksi maalle kos-
ken laidalle. Selkään sattui, jalat tärisivät ja muutenkin olin 
aivan nääntynyt, mutta uudet kosket siintelivät jo mielessäni. 
Minulla oli selvä voittajafiilis, joka seuraa aina pelkojen nu-
jertamisesta. Tämän ensimmäisen järkytyksen jälkeen kai-
paisin kyllä koskeen takaisin. Ehkä minut nähtäisiin jo ensi 
vuonna alkeiskurssilla. Halusin oppia lisää, vaikka juuri sil-
lä hetkellä tuntuikin, että osasin jo kaiken. Työnsimme ky-
pärät päähän ja kajakit takaisin veteen. Koski ei enää hir-
vittänyt minua, ja tunsin itseni erittäin asiantuntevaksi kos-
kenlaskijaksi.

Eräs ohjaaja huusi hetken päästä takaani: ”Ööh, tota, sul-
la on toi kypärä väärinpäin.” Ehkä minulla olisi kuitenkin vie-
lä jotain opittavaa. 

Teksti ja kuvat: Anni Piiroinen 07A

Ystäväni yllytti minut mukaansa 
extreme–kurssin koskimelontaan. 
Minäkö koskessa? Yksin kajakis-

sa? Päivä päivältä juttu alkoi kuitenkin 
kiinnostaa enemmän. Innostus kasvoi 
käsi kädessä jännityksen kanssa, vaikk-
en tiennyt ollenkaan, mikä minua odot-
ti. Lauantaina lähdimme sitten ajamaan 
Kotkaan päin. Kun perillä avasin au-
ton oven, koskesta nouseva pauhina söi 
kaiken vaivalla rakennetun rohkeuteni. 
Tuonneko minut viedään?

Extreme-kurssilaiset 
Kymijoen 
kuohuissa 
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Lukion vaelluskurssilaiset haki-
vat erämaatuntemusta Nuuk-
siosta 7. - 8.9. 2007. Kurssi 
alkoi valmistelevilla opinnoilla 

koululla liikunnanopettaja Ari Jalovaa-
ran johdolla. Käytännön testaus lähti 
käyntiin kauniina syksyisenä aamuna 
koulun parkkipaikalta, josta sekalai-
nen sakki oppilaita ja opettajia suun-
tasi kohti Salmen Paratiisia. Kurssilai-
set tekivät kahden päivän vaelluksen. 
Ensimmäisenä päivänä matka aloi-
tettiin Paratiisista, kannettiin teltat ja 
isommat tavarat yöleiriin Pikku-Parik-
kaan ja jatkettiin reittiä Haukkalam-

men luontotuvalle, jossa luonto-opas 
esitteli Nuuksion kansallispuistoa. Esit-
telyn jälkeen ryhmäsuunnistus jatkui 
Holma-Saarijärvelle, jossa vietettiin an-
saittu lepotauko makkaranpaistoineen. 
Iltaohjelma jatkui gps-suunnistuksella 
Isoholmaan, jossa nautittiin jälkiruoka-
lättyjä. Yöksi uupuneet vaeltajat palasi-
vat palautumaan Pikku-Parikkaan, ja in-
nokkaimmat jaksoivat vielä kirmata hyi-
selle kuutamouinnille. Viimeisenä päivä-
nä leiri purettiin ja palattiin kiintorasti-
suunnistuksen kautta Paratiisin parkki-
paikalle. 

Säällä kuin säällä vaeltajan tärkein väline 
on muodikas kuoritakki.

Sisäistä rauhaa Holma-Saarijärven 
kansallismaisemassa.

 JiiPee innoissaan GeePeeÄssästä!

Yökylässä Nuuksiossa 

 Ari järvirotvallin reunalla.

Teksti ja kuvat 
liikunnan ja terveystiedon lehtori  
Ari Jalovaara 
& biologian ja maantieteen lehtori 
Joona Svala
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 Kyllä pojatkin taitavat lätynpaiston!

Yökylässä
Nuuksiossa

Kyllä Ossi osaa! Reitti Pikku-Parikan yöpymispaikalle 
löytyy hetkessä.

Oppaan lumoamat oppilaat kuuntelemassa luonnon ihmeistä. Nokitatit, 
torvisienet ja vahverot tulivat tutuiksi samoin kuin liito-oravat.

“Koville otti mutta kannatti!”  toteavat sisukkaat erätytöt.

Reitinvalinta hahmottumassa 
Paratiisin — parkkipaikan — portilla. 

Vahvistuksena riveissä myös maantieteen opettaja Joona Svala.
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OPETTAJAT 2007-2008

Haluatko suorittaa lukion ja yli-
oppilastutkinnon? Ovatko lukio-

opintosi jääneet kesken tai haluat täy-
dentää tutkintoasi? Haluatko nostaa 
lukion päättötodistuksen arvosanoja? 
Tai opiskella yksittäisen oppiaineen 
lukiokursseja? Kursseja voi suorittaa 
englannissa, ruotsissa, äidinkielessä 
ja kirjallisuudessa, matematiikassa, 
luonnontieteissä ja humanistisissa 
aineissa. 

 Lukioon voi ilmoittautua täysi-ikäinen, 
joka on suorittanut vähintään peruskou-
lun tai vastaavan oppimäärän. Tutkin-
toon tähtäävä opiskelu on ilmaista. Yksit-
täisten kurssien suorittajat maksavat 
34 € jaksolta, mutta enintään 
102 € lukuvuodessa. Työttömät ja opis-
kelijat  maksavat puolet hinnasta. 

 Ilmoittautumistilaisuudet 
lkv. 2008-2009 opintoihin ovat 
ti 12.8.2008 ja ma 18.8.2008 klo 17-19

 Lisätietoja: 
aikuislinjan apulaisrehtori
Marja-Liisa Lehtiniemi,
puh.(09) 2719 2509
sähköposti:
lukionaikuislinja@edujarvenpaa.fi

 internet:
http://www.peda.net/veraja/jarvenpaa/aikuislinja 
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1 Sandra Tierney-Rissanen
2 Sirpa Lappalainen
3 Ville Leppäniemi
4 Aino Härkönen
5 Asta Pippola
6 Pia Vielnius   
7 Kristiina Kangas
8 Arja Alanko
9 Seija Aarto
10 Jukka Ottelin
11 Pauli Rentola
12 Aarne Graeffe
13 Atso Taipale
14 Liisa Kivistö
15 Eeva Markkanen
16 Marja-Liisa Lehtiniemi
17 Marja-Liisa Lindman
18 Maija Mäntykangas
19 Jouko Niemelä
20 Pirjo Ruohola
21 Marjo Uotila
22 Tuija Haapala
23 Virpi Bunders
24 Seija Nyman
25 Sami Tamminen
26 Elisa Kauppila
27 Päivi Kaakinen

28 Riitta Viittala
29 Markku Nissinen
30 Antti Mattila
31 Timo Joutsivuo
32 Marita Tapper
33 Suvi Randén
34 Annukka Hieta
35 Liisa Salmi
36 Emma Pihkala
37 Joona Svala
38 Sari Häkkinen
39 Lea Väyrynen
40 Ari Jalovaara
41 Jani Nurmi
42 Pasi Ketolainen
43 Kari Hernetkoski

44 Päivi Järvinen
45 Katariina Lauronen
46 Markus Linnanen
47 Marja Rosti
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www.liikennekoulu.fi
Asemakatu 4 (Hotelli Rivolin talo) 

Puh. 09-271 2175 


