


     Tässä Järjessä:
         Pääkirjoitus
           
           KouluGallup

         Järkivisa

         Naiset Armeijaan!

         Kansikuvakisan voittaja

         Vaihtarihaastattelu

         Tanssii Toisen vuoden opiskelijoiden kanssa

         selätä tuntitylsyys!

         David Jacobin palsta

         prinsessabin päiväkirjat

         asianmukainen vastaus

         Lyönnit kertovat rakkaudesta

         Tulevaisuuden järki?

         Toimittajat toivottavasti jo tiedätte
         
         Järkeä taittoivat Anni piiroinen, pauliina ollari ja aino 

         pekkarinen      
 



Uusia ulottuvuuksia

Lukuvuoden ensimmäinen Järki saatiin lopultakin ihmisten ilmoille. Palautetta ei Järjen 
sivuille juurikaan vuodatettu, mutta suullista palautetta on sadellut sitäkin enemmän. 
Kirjoitusvirheemme olemme jo onneksi oppi-

neet korjaamaan, mutta vielä on pitkä matka täy-
dellisyyteen.

   Tässä Järjessä tilaa ahmivat jutut, joissa kootaan 
yhteen monen toisen ja kolmannen vuoden opiske-
lijan lukuvuoden kohokohta: Tanssii toisen vuoden 
opiskelijoiden kanssa ja Prinsessabin päiväkirjat 
kertovat helmikuun jännittävistä tapahtumista. Toki 
emme ole unohtaneet lukiomme ekaluokkalaisia-
kaan: mukana on vanha kunnon opettajahaastatte-
lu sekä vaihtarihaastattelu. Järki tarjoaa myös aivan 
uudenlaisen oppaan: Näin vältät tylsistymisen oppi-
tunneilla. (Huom! Tämä erittäin hyödyllinen opas ei 
ole tarkoitettu vain koulumme opiskelijoille.)

   Järki ei haastatellut vain koulumme nykyisiä 
opiskelijoita, vaan suuntasi katseensa myös tulevai-
suuteen: mukana lehdessä on Järvenpään lukioon 
hakevien haastattelu. Mukana on myös päätoimitta-
jan serkku, jos joku sattuu tunnistamaan!

   Itse en koskaan käynyt tutustumassa täällä Järvenpään lukiossa. Kavereiden kertomusten ja 
netistä katsottujen kuvien pohjalta koulu vaikutti hyvältä. Kun sitten saapui kirje, joka ilmoitti 
hyväksymisestä koulun oppilaaksi, oli ensimmäiseksi vuorossa tutustuminen itse paikkaan, 
johon olin hakenut. Lukiomme ylitti kyllä kaikki odotukset! Vaikka alkuaikojen huuma onkin jo 
haihtunut, osaan kuitenkin edelleen arvostaa sitä mitä lukiollamme on tarjottavana.

   Mutta siis, tässä Järki nyt vihdoin on!

   Terveisin,            Aino



Hannu Pulkkinen

”Täällä on erittäin hyvät puitteet. Pidän varsin-
kin tilan atrium-tyyppisestä ratkaisusta. Lu-
kio-opiskelu on muuttunut yksilöllisemmäksi, 
kun luokkasidonnaisuus on poistunut. Kurs-
sitarjonta on valtava. Opiskelijat vaikuttavat 
fiksuilta ja motivoituneilta.” 

Jenni Pyörny ja Emma Riihimäki

”Rakennus on iso ja hieno, vaikka 
ruokala on aika outo. Tutorit ovat 
sekopäisiä mutta myös vastuuntun-
toisia verrattuna yläastelaisiin, jotka 
aina vain valittavat, että ei jaksa. 
Varsinkin bilsan opettajat vaikut-
tivat tosi mukavilta ja rennoilta. 
Täällä parasta on valinnanvara ja 
se, että oppilailla on parempi kes-
kiarvo.” 

“Oppilaat vaikut-
tavat fiksuilta ja 
motivoituneilta.”

Kevään aikana lukioomme 
ovat käyneet tutustumassa 
niin uudet innokkaat ysi-
luokkalaiset kuin heidän 
vanhempansakin. Lue, mitä 
vierailijoilla oli sanottava-
naan.

“Tutorit ovat sekopäisiä.”



Lauri Keskinen

”Koulu on hieno ja moderni, tilat ovat pa-
remmassa kunnossa kuin Hyökkälässä. 
Tutorit olivat tosi avuliaita; ojensivat pape-
reita heti ovensuussa. Haen tänne, koska 
opiskelutaso on sopivan korkea.” 

Eeva-Liisa Turtiainen

”Opiskelupuitteet ovat hyvät. Rakennus on 
uusi, valoisa ja viihtyisä. Opettajat vaikut-
tavat ammattitaitoisilta. Vaihtoehtoja on 
paljon enemmän kuin omana lukioaikana 
80-luvun alussa, jolloin oppilaille annettiin 
valmis opiskelupaketti.” 

Riitta Seraste

”Tämähän on upea, niin avara ja valoisa. Opetta-
jat ovat innostuneita ja varmaan hyvissä väleissä 
oppilaiden kanssa. Minulla oli aikoinaan valitta-
vana vain kieli-, reaali- tai matikkalinja. Täällä 
tulee sellainen olo, että olisinpa itsekin taas nuori 
ja saisin aloittaa lukion. Tajutkaa, nuoret, kuinka 
paljon teillä on mahdollisuuksia!

“Tajutkaa, nuoret, 
kuinka paljon teillä on 
mahdollisuuksia!”



                                                                             

   Järkivisa

Liisa Salmi vs. Kimmo Johansson

Kimmo Johansson 

Kimmokin yllätti Järjen tiedoillaan, tai siis niillä tiedonrippusilla, mitä hän tiesi Järjestä. Mutta 
nyt asia viimein korjataan.
   Kimmo tiesi Järjen koostuvan koulumme oppilaista, mutta oikeita jäsenten nimiä hän ei 
osannut antaa. Päätoimittajasta ei Kimmolla 
ollut hajuakaan(virassa on siis allekirjoittanut 
eli Aino Pekkarinen). Myöskin vaihto-oppilai-
den osuus Järjen teossa oli jäänyt Kimmolle 
epäselväksi.
   Opettajavastaavia nimetessä Kimmo kui-
tenkin ryhdistäytyi, ja nimesi Marja Rostin 
sekä Joona Svalan. Järjen nimen merkitys oli 
hämärän peitossa kuten Salmellakin, mut-
ta syyksi Kimmo kertoi olevansa enemmän 
tunneihmisiä.
   Järjen perustamisajankohta ei myöskään 
ollut Kimmon tiedossa. Johansson ehdotti 
kyllä Järjen olevan peräisin jo keskiajalta, 
mikä ei kyllä aivan pidä paikkaansa, vaikka 
ulottuuhan Järjen historia jo peräti yli vuo-
den taaksepäin. Myöskään lehden perusta-
jaa ei Kimmo tuntenut.

Järjen toimitus päätti testata, kuinka hyvin koulumme opettajat tuntevat Järjen. Tässä ei-
niin-tasaisessa kisassa opettajakuntaa edustivat ruotsinopettaja Liisa Salmi sekä biologian ja 
maatiedon opettaja Kimmo Johansson.  



Liisa Salmi 

   Liisa yllätti toimituksen Järki-tuntemuksellaan. Ruotsinopettajan tiedossa olivat niin Järjen 
opettajavastaavat(siis Marja Rosti ja Joona Svala) kuin Järjen perustamisajankohtakin(jo vuo-
desta 2007). Liisa lukee myös itse Järkeä, tosin viime 
lehteä hän oli ehtinyt vain nopeasti vilkaista. Silti 
mieleen oli jäänyt juttu koulukirjoja väsänneistä Keto-
laisesta ja Ottelinista.
   Salmi muisti jopa muutamia lehtemme toimittajia 
nimeltä: ensimmäistä vuottaan Järvenpään lukiossa 
opiskelevan ja Järjen toimitukseen kuuluvan Sannu 
Perälän Liisa muisti ensimmäisenä. Myös päätoimit-
tajan nimi oli ruotsinopettajamme tiedossa. Sen ver-
ran oli Salmi Järjen taivalta seurannut, että tämä tiesi 
myös Sonja Huttusen toimineen päätoimittajan viras-
sa, sekä keksineen idean itse lehdestä.
   Vaan eivät Liisankaan tiedot olleet täydelliset: Järjen 
nimen merkitys oli jäänyt hieman epäselväksi(vaan 
eipä enää, nimi tulee seuraavista kirjaimista: JÄR-
venpään luKIon lehti), samoin kuin vaihto-oppilaiden 
osallistuminen Järjen toimintaan. Lehteä taittaa siis 
Wolfram Siener, kun taas David Jakob ja Julian Mieger 
huolehtivat kirjoittamisesta.
   Liisa Salmi selvisi kuitenkin Järjen tiukkaakin tiukemmasta tentistä mallikkaasti. Onnittelut!

Toimittanut Aino Pekkarinen

   Kimmolla on selvästi vielä paljon opittavaa. Järki kuitenkin kiittää lukuisista selkeistä ”en 
tiedä”-vastauksista!



 Naiset armeijaan! 

Isäni kertoi minulle toissapäivänä armeijakokemuksistaan ja ilmoitin keskustelun päätteeksi mene-
väni itsekin armeijaan. Isäni naurahti ja tuhahti huvittuneesti:”Et sinä mihinkään armeijaan mene!” 
Hän perusteli väitteensä sillä, ettei armeijasta olisi naiselle mitään hyötyä, vaan se olisi silkkaa 
ajan haaskausta. Ihmettelin tätä kovasti, eillä isoveljeni kutsuntojen saapuessa isäni huokui yl-
peyttä ja vakuutti armeijan olevan tärkeä etappi elämässä: ”Armeija tarjoaa nuorelle miehelle 
korvaamattomia kokemuksia ja antaa eväitä tulevaisuuteen. Armeijassa kasvatetaan pojista mie-
hiä!” Miksei asepalvelus siis voisi tarjota samoja kokemuksia myös naiselle? Pääsin jälleen kerran 
todistamaan, kuinka vanhoillinen ajattelu miehen ja naisen erillisistä asemista yhteiskunnassa elää 
edelleen.  

Olin toki tuohtunut isäni ”armeija ei ole naisia varten” 
–asenteesta, mutta eniten minua kuohuttaa miesten
 tilanne ja heidän pakollinen asevelvollisuutensa. 
Suomen laki velvoittaa miehiä asepalveluksen tai 
siviilipalveluksen suorittamiseen, mutta meiltä naisilta 
ei vaadita mitään. Onhan meilläkin toki 
maanpuolustusvelvollisuus, mutta se tulee 
konkreettisesti ilmi vasta sotatilan ollessa 
käynnissä. Missä piileskelee se kaikkien arvostama tasa-arvo? Suomen perustuslain kohdassa 
6§ todetaan: ”Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, 
iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön 
liittyvän syyn perusteella.” 

Mielestäni miesten vapauttaminen asevelvollisuudestaan ei kuitenkaan ole ratkaisu, sillä se saat-
taisi johtaa Suomen maanpuolustusjärjestelmän romahtamiseen monien jättäessä menemättä 
armeijaan sen tultua vapaaehtoiseksi. Asevelvollisuus pitäisikin mielestäni tehdä pakolliseksi myös 
naisille. Tämä edellyttäisi kylläkin muutoksia Suomen asepalvelusjärjestelmään, sillä en usko, että 
kaikkien Suomen kansalaisten puolen vuoden metsässä ryömiminen palvelee kenenkään etua. Pe-
rinteisen asepalveluksen sijaan ihmisiä voitaisin kouluttaa esimerkiksi lääkintätehtäviin tai ylipää-
tään eri kriisitilanteissa toimimiseen. Näin voisimme kaikki olla hyödyksi ja ottaa tasavertaisesti 
vastuuta isänmaamme turvaamisesta. 

Siviilipalvelus tulisi kaikesta huolimatta edelleen pitää vaihtoehtona. Ymmärrän täysin, ettei joku 
halua vakaumuksensa tai muun syyn takia osallistua asepavelukseen. Tarkoitukseni ei ole nimit-
täin kannattaa sotaa tai vakuuttaa armeijan olevan oikea ratkaisu vaan suoda kaikille Suomen 
kansalaisille yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet!   
 
Kirjoitettu ÄI04 (Tekstit ja vaikuttaminen) -kurssilla    Nimimerkki Viinirypäle



Viime numeron kansissa julistettu "Tunnista opettajan käsi"-kilpailu on saatu kun-
nialla loppuun lähes yhtä uskomattomasti kuin itse lehti saatiin painoon.

Raa'an armottoman kilpailun voittajaksi selviytyi 07D-ryhmän opiskelija Iida Kon-
tola. Onneksi olkoon!

Miksi päätit osallistua kilpailuun? Vapaaehtoisestiko, vai patistiko päätoimittaja 
(joka kummasti tunsi kaikki osallistujat)?

IK: Aluksi en ajatellut osallistua ollenkaan, mutta sitten tapahtui tietty onnellis-
ten sattumien ketju.

Kilpailusta oli luvattu voittajalle yllätyspalkinto. Mikä se oli?

IK: Sydämen muotoinen geisha-rasia

Niinpä. Olisi siis kannattanut teidänkin osallistua. Ja oikea vastaus kilpailuunhan 
oli siis biologian ja maantiedon opettaja Ville Leppäniemi. Mistä arvasit vastauk-
sen?

IK: Se oli juuri se onnellisten tapahtumien ketju. Villen moka. Hän käveli minua 
vastaan käytävällä, missä oli yksi käsijulisteista. Hän kysyi, että onko tuo nyt se 
Järjen kansikuva. Luuli varmaan minua toimittajaksi. Kun kerroin tästä Ainolle ja 
Sini-Marjalle (kumpikin toimittajia, toim. huom.) heidän ilmeensä kielivät, että 
olin oikeilla jäljillä.

Piti siis laskea yksi ynnä yksi. Ja tuuria taisi olla matkassa muussakin mielessä, 
sillä arvonnallahan kilpailun voittaja lopulta ratkaistiin. Arvausprosentti oli nim-
ittäin huikea, sillä kaikista (kymmenkunta) osallistujista yhtä lukuun ottamatta 
jokainen arvasi oikein. Liekö ryhmänohjaajani Ville mennyt paljastamaan vastauk-
sen useammallekin arvuuttelijalle?

K a n s i k i s a n
 v o i t t a j a:n 

haastattelu

Kirjoittanut: Tanja Kivelä



Olisiko vielä jotain muuta mitä haluaisitte kertoa Järjen lukijoille?
Stefanie: Olen surullinen kun puolet ajasta on mennyt! Haluaisin jäädä! On kuitenkin ihanaa kun olen 
saanut olla täällä! Suomi on ihana!
Stefan: Kumpa voisin jäädä pidemmäksi aikaa Suomeen!  Rakastan Suomea!

  Lopuksi Stefan ja Stefanie vielä kieltäytyivät täysin kuvien ottamisesta ...
Lop

Mitä te teitte joululomalla?
Stefanie: Olin Tampereella neljä päivää, siellä oli 
tosi kivaa. Siellä oli joulupukki, jolta sain paljon lah-
joja. Sain myös paljon lahjoja Itävallasta.
Stefan: Kävin Tukholmassa, ja kävin myös (Suomes-
sa) kaksi kertaa elokuvissa. Elokuvat olivat aika 
hyvät. Toinen oli Twilight, mutta toisen nimeä en 
millään muista... Se oli kuitenkin joku 3D kärpäsel-
okuva.

Mitä aiotte tehdä hiitolomalla?
Stefanie: Menen Tahkolle ja aion hiihtää siellä. 
olen hiihtänyt vaan muutaman kerran aiemmin...
Stefan: Aion tavata kavereitani, mutta muusta en 
vielä oikein tiedä.

Mitä teette yleensä viikonloppuisin?
Stefanie: Olen ulkona, tapaan kavereitani, olen 
isäntäperheen kanssa... Tai sitten en tee mitään...
Stefan: Minäkin olen ulkona ja kavereiden kanssa 
tai sitten vaan nukun ja rentoudun.

Miten menette kouluun?
Stefanie: Kävellen
Stefan: Bussilla.

Mitä mieltä olette Järvenpään lukiosta?
Stefanie: Se on NIIIIIIIIIIN paljon parempi kuin
Itävallan koulu! Itävallassa meillä on yläaste
 ja lukio samassa.
Stefan: Olen samaa mieltä,  Järvenpään lukio 
on tosi paljon parempi! Läksyjä ja valittavia 
aineita on kuitenkin suurinpiirtein saman verran

Jos voisitte muuttaa yhden asian Suomessa, 
niin mikä se olisi?
Stefanie: Ei mikään
Stefan: Ei mikään
Toimittaja: Pakko sanoa jotain!
Stefanie: No... Ööö.. Jos vaikka nyt olisi enemmän lunta (haastattelun aikaan ei ollut paljon lunta), 
Suomi on täydellinen!!
Stefan: No jos on pakko muuttaa jotain, niin kieltäisin ydinvoimaloiden rakentamisen Suomeen.  Ne 
ovat turhia ja vaarallisia. Muuten Suomi on täydellinen.

Vaihtarit haastattelussa
  >>Järki haastatteli kahta koulumme itävaltalaista vaihto-oppilasta, 
  Sefania ja Stefanieta.

Teksti & taitto; Pauliina Ollari 
Kuva; Paula Mela
Taustakuva: http://El-Felipe.deviantart.com/art/Wallpaper-85809778



Punaisen maton puuttumisesta huolimatta lukiossamme 12.2.-13.2. 
vietetyt Vanhojentanssit vetivät vertoja Oscar Galan pukuloistolle. 
Lukiomme täyttyi eleganteista prinsessoista ja hurmaavista prins-
seistä toisen vuoden opiskelijoiden saapuessa yhteen kouluvuoden suu-
rimmista tapahtumista. Koulun salikin oli saanut oman juhlapuvus-
tuksensa, ja taijanomainen tunnelmavalaistus kruunasi juhlan.
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Perjantai sujuikin jo rennommissa tunnelmissa, vaikkakin erityisesti tyttöjen 
kasvoilla oli havaittavissa ajoittain tuskan häivähdyksiä korkokenkien alkaessa 
muistuttamaan käyttönsä varjopuolista. Poikien otsalle hikipisaroita nostattivat 
kenkien sijaan paksut puvut. Menoa ei kuitenkaan haitannut Comped-laasta-
reiden peittämät jalat. Koululle esitettävässä viimeisessä tanssivuorossa tans-
sijat olivat jo vanhoja tekijöitä, ja jännittäminen vaihtui riemuksi. Rivit ja jonot 
tuskin näyttivät Sari Häkkisen silmissä kovin suorilta, mutta nauravat kasvot 
toivottavasti kompensoivat epäjärjestystä.  

Mikään satu ei kuitenkaan ole täydellinen ennen kunnon kommellusta, ja sen 
vuoro olikin tanssijoiden siirtyessä syömään Center-areenalle. Tuolien toimitus 
oli jostain syystä vaivaiset viisi tuntia myöhässä sovitusta ajasta, eikä ruokai-
lu sujunut tämän takia aivan yhtä elegantisti kuin oli suunniteltu. Tällainen 
luova ruokailutyyli ei olisi muussa tapauksessa tuskin haitannut yhtä paljoa, 
mutta monen tunnin tanssimisen jälkeen kaikki halusivat päästä lepuuttamaan 
särkeviä jalkojaan. Jokaisella pilvellä on kuitenkin hopeareunuksensa: opim-
mepa arvostamaan tuoleja! 

Kaikkea ei pidä kuitenkaan paljastaa, joten jatkojen tapahtumat jääköön tari-
nan ulkopuolisille mysteeriksi. Sen verran voin kuitenkin paljastaa, että monen 
Arielin ei tarvinnut odottaa kolmanteen auringonlaskuun saadakseen suudel-
man Ericiltä! 
 
 

To be continued on next year’s penkkarit...      

Tämä satu ei kuitenkaan syntynyt tyhjästä.
Emme valitettavasti saaneet tilattua hyvää 
kummitätiä torstai-illaksi koulullemme loihtimaan 
tuhkimoita prinsessoiksi ja pussailemaan 
sammakoita prinsseiksi, vaan opiskelijat joutuivat
aloittamaan valmistelut jo kuukausia ennen
h-hetkeä. Oli varattava kampaajat, hankittava 
puvut ja muut asusteet, ja ennen kaikkea, 
opeteltava tanssimaan.  
Samalla kun kaikki valmistelivat tansseja omilla 
tahoillaan, vapaaehtoisista opiskelijoista muodostettu vanhojen-
tanssitoimikunta yritti parhaansa mukaan hoitaa kuntoon kaikki 
yhteiset asiat. Pitopalvelun hankinta, jatkojen valmistelu, kahvitus  
ja koristelu ovat vain pintaraapaisu toimikunnan tehtävälistasta.  

Niinkuin 
kaikissa 
opettavaisis-
sa tarinoissa, aherrus palkittiin ruhtinaallisesti ja vanhojentanssit 
olivat tänäkin vuonna menestys! Torstai-iltana tunnelma oli jännit-
tynyt ja täynnä juhlan tuntua. Salamavalot välähtelivät ennätys-
nopeudella ja koulurakennus täyttyi kehuista tanssijoiden ihaste-
lessa toistensa toinen toistaankin upeampia pukuja ja kampauksia. 
Kun tuli aika astella saliin, monen kasvot valtasi keskittynyt ilme. 
Satojen sukulaisten ja tuttavien läsnäolon aiheuttamasta paineesta 
huolimatta Wienervalssin pyörähdykset sujuivat pääosin sulavasti, 
ja kivikasvot alkoivat vähitellen murentua.  

»Salamavalot välähtelivät ennätysnopeudella 
ja koulurakennus täyttyi kehuilla

Teksti: Sinimarja Larkiala, kuvat: Jari Nyback
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sijat olivat jo vanhoja tekijöitä, ja jännittäminen vaihtui riemuksi. Rivit ja jonot 
tuskin näyttivät Sari Häkkisen silmissä kovin suorilta, mutta nauravat kasvot 
toivottavasti kompensoivat epäjärjestystä.  

Mikään satu ei kuitenkaan ole täydellinen ennen kunnon kommellusta, ja sen 
vuoro olikin tanssijoiden siirtyessä syömään Center-areenalle. Tuolien toimitus 
oli jostain syystä vaivaiset viisi tuntia myöhässä sovitusta ajasta, eikä ruokai-
lu sujunut tämän takia aivan yhtä elegantisti kuin oli suunniteltu. Tällainen 
luova ruokailutyyli ei olisi muussa tapauksessa tuskin haitannut yhtä paljoa, 
mutta monen tunnin tanssimisen jälkeen kaikki halusivat päästä lepuuttamaan 
särkeviä jalkojaan. Jokaisella pilvellä on kuitenkin hopeareunuksensa: opim-
mepa arvostamaan tuoleja! 

Kaikkea ei pidä kuitenkaan paljastaa, joten jatkojen tapahtumat jääköön tari-
nan ulkopuolisille mysteeriksi. Sen verran voin kuitenkin paljastaa, että monen 
Arielin ei tarvinnut odottaa kolmanteen auringonlaskuun saadakseen suudel-
man Ericiltä! 
 
 

To be continued on next year’s penkkarit...      

Tämä satu ei kuitenkaan syntynyt tyhjästä.
Emme valitettavasti saaneet tilattua hyvää 
kummitätiä torstai-illaksi koulullemme loihtimaan 
tuhkimoita prinsessoiksi ja pussailemaan 
sammakoita prinsseiksi, vaan opiskelijat joutuivat
aloittamaan valmistelut jo kuukausia ennen
h-hetkeä. Oli varattava kampaajat, hankittava 
puvut ja muut asusteet, ja ennen kaikkea, 
opeteltava tanssimaan.  
Samalla kun kaikki valmistelivat tansseja omilla 
tahoillaan, vapaaehtoisista opiskelijoista muodostettu vanhojen-
tanssitoimikunta yritti parhaansa mukaan hoitaa kuntoon kaikki 
yhteiset asiat. Pitopalvelun hankinta, jatkojen valmistelu, kahvitus  
ja koristelu ovat vain pintaraapaisu toimikunnan tehtävälistasta.  

Niinkuin 
kaikissa 
opettavaisis-
sa tarinoissa, aherrus palkittiin ruhtinaallisesti ja vanhojentanssit 
olivat tänäkin vuonna menestys! Torstai-iltana tunnelma oli jännit-
tynyt ja täynnä juhlan tuntua. Salamavalot välähtelivät ennätys-
nopeudella ja koulurakennus täyttyi kehuista tanssijoiden ihaste-
lessa toistensa toinen toistaankin upeampia pukuja ja kampauksia. 
Kun tuli aika astella saliin, monen kasvot valtasi keskittynyt ilme. 
Satojen sukulaisten ja tuttavien läsnäolon aiheuttamasta paineesta 
huolimatta Wienervalssin pyörähdykset sujuivat pääosin sulavasti, 
ja kivikasvot alkoivat vähitellen murentua.  

»Salamavalot välähtelivät ennätysnopeudella 
ja koulurakennus täyttyi kehuilla

Teksti: Sinimarja Larkiala, kuvat: Jari Nyback



Selätä
tuntitylsyys!

1. Piirrä
Kenties suosituin ajanviettotapa 
puuduttavalla tunnilla. Laita luo-
vuus liikkeelle ja kynä sauhua-
maan! Aihe on vapaavalintainen. 
Kunnollinen oppilas voi keskittyä 
tunnin aiheisiin parantaen näin 
oppimistaan, kun taas todellinen 
anarkisti unohtaa kokonaan käsi-
teltävän asian ja ottaa mallikseen 
esimerkiksi opettajan tai rakkaat 
luokkatoverit. Tämä aktiviteetti ei 
herätä minkäänlaista huomiota, 
joten voit lusmuilla huoletta.

2. Runoile
Sykkiikö runosuoni? Opettajien pu-
heenparsi voi olla hyvinkin värikästä 
ja näin ollen oivaa lähdeaineistoa 
modernia runoa varten. Valitse mie-
leisiäsi opettajan heittämiä sutkau-
tuksia ja kokoa niistä tajunnanrä-
jäyttävä mestariteos.

4. Jumppaa
Tunnilla istuminen 
voi olla aika staattista 
hommaa lukuun otta-
matta käsivarren sa-
tunnaista nostoliikettä. 
Pieni väliaikaliikunta 
on siis varmasti pai-
kallaan. Etene pienistä, 
huomaamattomis-
ta liikkeistä laajoihin 
raajanheilutteluihin. 
Harrasta myös naa-
manvääntelyä mutta 
valmistaudu opettajan 
kommentteihin.

3. Lähetä lappuja
Palaa suloisiin ala-asteaikoihin ja laita lappu matkalle. Viestien 
sisällön ja vastaanottajan voi päättää vapaasti. Kehitä uusia, in-
novatiivisia tapoja piilottaa lappu ja taata sille turvallinen mat-
ka. Aloita lyhyistä etäisyyksistä, tartu rohkeasti uusiin haas-
teisiin, ja kurssin lopussa olet lähettänyt postia aivan luokan 
toiseen päähän asti.

Ei hätää! Järjen vinkeillä selätät tylsyyden. Val-
mistaudu nolaamaan itsesi täydellisesti, alen-
tamaan kurssiarvosanojasi ja huomaamaan 
tunnin kiitävän kuin siivillä.

Eräs uskonnontunti:

Varsinkin nyt syksyllä
jos elämä on tässä
 Askel Kohti Kuoloas
On hyvä muistaa, että on 
myös pyjamapäiviä
 Tuomittu Vapauteen

Varsinkaan näin keväällä oppitunnit eivät aina oikein innosta. Ikkunan takana odottaa lo-
maesitteen sinitaivas tai ainakin aavat nurmikentät, opettajan puhe on unettavaa kehrä-
ystä, kellon viisarit kieltäytyvät itsepäisesti liikkumasta, eikä vapauden koittamisesta ole 
toivoakaan.



Selätä
tuntitylsyys!

1. Piirrä
Kenties suosituin ajanviettotapa 
puuduttavalla tunnilla. Laita luo-
vuus liikkeelle ja kynä sauhua-
maan! Aihe on vapaavalintainen. 
Kunnollinen oppilas voi keskittyä 
tunnin aiheisiin parantaen näin 
oppimistaan, kun taas todellinen 
anarkisti unohtaa kokonaan käsi-
teltävän asian ja ottaa mallikseen 
esimerkiksi opettajan tai rakkaat 
luokkatoverit. Tämä aktiviteetti ei 
herätä minkäänlaista huomiota, 
joten voit lusmuilla huoletta.

2. Runoile
Sykkiikö runosuoni? Opettajien pu-
heenparsi voi olla hyvinkin värikästä 
ja näin ollen oivaa lähdeaineistoa 
modernia runoa varten. Valitse mie-
leisiäsi opettajan heittämiä sutkau-
tuksia ja kokoa niistä tajunnanrä-
jäyttävä mestariteos.

4. Jumppaa
Tunnilla istuminen 
voi olla aika staattista 
hommaa lukuun otta-
matta käsivarren sa-
tunnaista nostoliikettä. 
Pieni väliaikaliikunta 
on siis varmasti pai-
kallaan. Etene pienistä, 
huomaamattomis-
ta liikkeistä laajoihin 
raajanheilutteluihin. 
Harrasta myös naa-
manvääntelyä mutta 
valmistaudu opettajan 
kommentteihin.

3. Lähetä lappuja
Palaa suloisiin ala-asteaikoihin ja laita lappu matkalle. Viestien 
sisällön ja vastaanottajan voi päättää vapaasti. Kehitä uusia, in-
novatiivisia tapoja piilottaa lappu ja taata sille turvallinen mat-
ka. Aloita lyhyistä etäisyyksistä, tartu rohkeasti uusiin haas-
teisiin, ja kurssin lopussa olet lähettänyt postia aivan luokan 
toiseen päähän asti.

Ei hätää! Järjen vinkeillä selätät tylsyyden. Val-
mistaudu nolaamaan itsesi täydellisesti, alen-
tamaan kurssiarvosanojasi ja huomaamaan 
tunnin kiitävän kuin siivillä.

Eräs uskonnontunti:

Varsinkin nyt syksyllä
jos elämä on tässä
 Askel Kohti Kuoloas
On hyvä muistaa, että on 
myös pyjamapäiviä
 Tuomittu Vapauteen

Varsinkaan näin keväällä oppitunnit eivät aina oikein innosta. Ikkunan takana odottaa lo-
maesitteen sinitaivas tai ainakin aavat nurmikentät, opettajan puhe on unettavaa kehrä-
ystä, kellon viisarit kieltäytyvät itsepäisesti liikkumasta, eikä vapauden koittamisesta ole 
toivoakaan.

Kuva ja teksti: Anni Piiroinen

5. Kysele
Tunnit etenevät usein varsin samanlaisen kaa-
van mukaan, johon sekä opettajat että oppilaat 
joskus kyllästyvät. Hämmennä luokan ilmapiiriä 
kyselemällä mitä typerimpiä kysymyksiä, jotka 
kuitenkin etäisesti liittyvät aiheeseen. Mitä äly-
vapaampi ja yhdentekevämpi kysymys, sen pa-
rempi. Palkintona ovat opettajan ja luokkatove-
reiden ällistyneet ilmeet. Kyseleminen on myös 
oiva tapa viihdyttää itseään ja samalla pysyä 
mukana tunnin kulussa.

6. Päde
Opettele kirjasta pikkutark-
koja, tarpeettomia yksityis-
kohtia, joilla voit päteä 
röyhkeästi myöhemmin.

7. Vaivu etukäteisnostalgiaan
Ikäihmiset muistelevat usein villiä nuoruut-
taan sellaisella lämmöllä, jota nuorena ei pysty 
juurikaan ymmärtämään. Mitä ihanaa muka on 
istua hiljaa seitsemän tuntia päivässä oppitun-
neilla kovilla penkeillä kuuntelemassa opet-
tajan monologia? Yritä omaksua vanhempien 
ihmisten ajatusmalli, ja kemiantunnitkin saavat 
ihan uutta hohtoa. Olla nuori ja vapaa, onko 
mitään suloisempaa! Ei vastuuta, asuntolaino-
ja, rääkyviä kakaroita tai aviopuolisoa. Elämä 
on helppoa!

8. High School Musical
Kuvittele itsesi ja luokkatoverisi 
HSM-elokuvien railakkaaseen ja 
ennen kaikkea musikaaliseen il-
mapiiriin. Maailmassa on kaikki 
hyvin ja ihmisillä hyvä tahto. Haluat 
ilmaista tätä käsittämätöntä on-
nea puhkeamalla laulamaan! Myös 
ajoittaiset pettymykset voi ilmais-
ta nyyhkyballadin voimin. Muista 
kliseinen sanoitus ja useat modu-
laatiot.



T erve,
On pakko sanoa että puhun jo ihan hyvin suomea. Mutta minä kirjoitan nyt englan-
niksi, koska minä haluan olla varma että jokainen ymmärtää mitä minä sanon. 

A well-known symbol of Finland is the bear. For many people it’s also beer, but that’s another 
story. Everyone knows that here are bears somewhere living in the forests, walking around 
being a king of the woods, but the main question which comes up, is: When in a lifetime it 
happens to you that you are actually able to see this creature in front of your eyes, except in a 
Zoo?

Everyone knows it, but no one sees. With this metaphor I try to express how important it is to 
be open-minded for new experiences, for example by discovering a new country. When I came 
to Finland, I saw it, I saw a country like every other, maybe a bit colder but in overall totally 
similar. I didn’t know yet what qualities, surprises and experiences I would be about to gain 
and discover in a so special way. 

What do you know really about the rest of Europe, Asia, Africa and America? Clichés, Stories 
and plump Pictures, but not in any way the inner source and heart of those continents and 
their countries. How about then applying for an exchange year, a social year or civil service 
abroad? Abroad discovering and falling in love with the heart of a new country. 

Of course and without a doubt it is hard to leave family and friends for a longer time, but you’ll 
get it paid off by being honestly able to be proud on yourself that you managed this challenge. 
For me personally, it seems now much more painful having to leave Finland in this summer. 
I found amazing friends and fell in love with all qualities Finland gives me. Especially the real 
and honest character of the people, the landscapes with lakes and forests, Mökki and Sauna 
and the whole atmosphere spreading out of this soul.

Take this chance. It’s so much waiting outside your home.
Straight Talk: A second home. 

Kiitos kaikesta Suomi!

Nähdään,

Dave eli David Jakob

David Jakob



Prinsessabin 
   päiväkirjat

”Järvenpään lukiossa opiskeleva, prinsessan ammatista haaveileva, täysi-
ikäinen abiturientti on lupautunut kertomaan elämästään ja tulevaisuudestaan 
Järjelle.

Onko abin elämä niin rankkaa kuin opettajat ja tutut antavat ymmärtää? Tie-
dätkö, mitä preli tai tentit ovat? Milloin pitää tietää, mitä isona tahtoo tehdä?

Nämä kaikki ja paljon muuta selviää Prinsessabin päiväkirjoista. ”



28.11 Nyt se sitten alkaa! 
 Siis mik‰ alkaa? Viimeinen jakso!  Jo 488 p‰iv‰‰, 11 jak-
soa ja 71 kurssia lukiota on takana. Seinille jo aikoja sitten 
ilmestynyt Abi Countdown kertoo, ett‰ j‰ljell‰ on viel‰ 37 
p‰iv‰‰.         
      ---------Lukuj‰rjestys:  

Kuten yll‰ n‰kyy, olen joutunut valitsemaan 1-5 kier-
rot, vaikka ykkˆsell‰ lupasin itselleni, etten en‰‰ ikin‰ 
ota 1. kiertoa. 
N‰in opettajille ja kurssikartan tekijˆille vihjeeksi: 
ƒlk‰‰ laittako abikursseja 1. tai 8. kierrolle! Abien (tai 
ainakaan minun) psyyke ei kest‰ kahdeksan aamuja.  

1.12 Atson RO-haastattelu  
 T‰n‰‰n p‰‰sen tapaamaan rehtoriamme ja 
 ryhm‰ni (06H) ryhm‰nohjaajaa Atso Taipaletta, sill‰ on  
 viimeisen RO-haastattelun aika. 
 Kello 14:30 saavun Atson huoneeseen. 
 Keskustelemme Atson kanssa lukiosta ja 
 tulevaisuudesta. 



19.12 Joulujuhla ->LOMA!!  
 Joulujuhla alkaa yhdelt‰. Ainakin l‰hes kaikki koulumme oppilaat 
ovat pakkautuneet Areenalle ja sen ymp‰rille kaikkiin kolmeen 
kerrokseen. Kuulemme kauniita jouluisia lauluja musalinjan 
esitt‰min‰, loistavan n‰ytelm‰n ja Pekka Tuurin pit‰m‰n 
puuropuheen.  Draamakurssin tekem‰ n‰ytelm‰ on joulujuh-
lan ehdottomasti viihdytt‰vin show. Disneyn aivopesem‰‰ 
Prinsessaa ilahduttaa n‰ytelm‰ss‰ kuullut kauniit versiot
 Disneyn rakastetuimmista kappaleista. Suuri kiitos sille, joka val-
itsi mukaan îTeist‰ miehen teenî ñkappaleen!  

7.1 Koulu jatkuu  
Kaunottaresta ja Hirviˆst‰ tunnetun îTyttˆ sek‰ h‰nî ñkappa-
leen ensimm‰iset melodiat soljuvat tajuntaani. Mietin, miksi joku 
on laittanut musiikin p‰‰lle kesken yˆt‰, kunnes tajuan kauhuk-
seni, ett‰ nyt on kouluaamu. Hieron unisia silmi‰ni ja vilkaisen 
k‰nnyk‰n n‰yttˆ‰. Kello on vasta v‰h‰n yli kuusi! Kiroan lukuj‰rj-
estyst‰ni.  

12.1 ƒidinkielen prelimin‰‰ri  
Koulumme 300 abia eiv‰t todellakaan ole 
vapaaehtoisesti osallistumassa
 pulpettienkannon maailmanmestaruuskilpailuihin, 
vaan kyseess‰ on ‰idinkielen prelimin‰‰ri eli meille
 lukiolaisille tutummin preli, Jos nyt jotakuta 
ykkˆst‰ kummastuttaa, mik‰ t‰m‰ preli on, ja 
kukaan ei ole aikaisemmin siit‰ puhunut, niin sill‰
 tarkoitetaan tietyn aineen harjoitusylpp‰reit‰.  
ƒidinkielen prelimin‰‰ri alkaa kello yhdeks‰n aamulla
 salissa. Sit‰ ennen jokainen kantaa itsellens‰ pulpetin ja tuolin 
saliin sek‰ asettaa ev‰‰t ja kirjoitusv‰lineet pˆyd‰lle.   
îNyt voitte aloittaaî, Asta Pippola toteaa kymmenen minuuttia 
yli yhdeks‰n. Samaan aikaan l‰hes 300 henkilˆ‰ k‰‰nt‰v‰t mo-
nistenipun oikein p‰in ja aloittavat joko esseen tai kolmen tek-
stitaidon teht‰v‰n tekemisen.  Samantapainen urheilusuoritus 
toistuu 4.2 useimmilla meist‰, jotka kirjoittavat matematiikan 
kev‰‰ll‰. 



15.1 Kiasma!  
Kuvataiteen ensimm‰isell‰ kurssilla kaikkien on îpakkoî
 k‰yd‰ Kiasmassa tai muussa taiden‰yttelyss‰. Niinp‰ 
meid‰n koko ryhm‰mme suuntaa Marja Rostin 
johtamana Kiasmaan. Aluksi meid‰t jaetaan kahteen 
ryhm‰‰n, mink‰ j‰lkeen on aika l‰hte‰ tutustumaan
 nykytaiteen museon n‰yttelyihin ja teoksiin.  
Aloitamme tilataideteoksien ihailulla. Ensimm‰isess‰ 
huoneessa n‰emme valoinstallaation, joka saa jopa 
minun pinkit kenk‰ni muuttumaan 
mustavalkoruudullisiksi. Onneksi oikea el‰m‰ on t‰ynn‰ 
v‰rej‰. Jatkamme huoneeseen, jonka lattia on 
useamman neliˆmetrin alalta t‰ytetty mustilla
pˆtkylˆill‰, jotka on k‰‰ritty paperiin. Pian meille selvi‰‰,
 ett‰ ne ovat syˆt‰v‰ksi tarkoitettuja karkkeja. Er‰s
 teos, maidolla t‰ytetty marmorivati, sai minut 
raivostumaan, sill‰ teoksen yll‰pitoon kului useampi litra 
maitoa p‰iv‰ss‰. Teoksista mielenkiintoisin oli numerotaulu, joka on er‰‰n 
taiteilijan el‰m‰ntyˆ: H‰n maalaa joka p‰iv‰ tauluun muutaman uuden luvun, 
tavoitteenaan p‰‰st‰ lukuun 7 777 777.   

 16.1 Muotia ja muutoksia  
 Kun saavumme Niinan ja Mandin kanssa kouluun kello 
9.30, huomaamme, ett‰ Areenalla on meneill‰‰n esitys. 
Tungettuamme ihmismassan l‰pi, n‰emme Marjo Uotilan 
pyˆr‰htelev‰n 50-luvun tyylille uskollisena mekossaan. Pian 
meille selvi‰‰, ett‰ kyseess‰ on îOpettajien muotishowî. 
Opettaja opettajan per‰‰n saapuu lavalle mit‰ kummallisim-
missa ja mit‰ tyylikk‰immiss‰ vaatteissa. Tai ainakin vaatteet 
olivat joskus olleet muodikkaita.  îKuin lapsi karkkikaupassa!î,              
huokaamme yhteen ‰‰neen. Olemme Mandin, Niina, Vilman 
ja  Lauran kanssa katsomassa Saviolla (Keravalla) sijaitse-
vassa Artisti Asussa itsellemme penkkaripukuja. Vuokraamo 
on t‰ytetty kymmenill‰ riveill‰ hyllyj‰, jotka pursuavat toinen 
toistaan mielenkiintoisempia asuja ja asusteita. Normaalien 
arkivaatteiden lis‰ksi eri vuosikymmenet ja ñsadat on edust-
ettuna. Myˆs erikoisemmat puvut, kuten el‰inasut, virkapuvut 
sek‰ prinsessa- ja prinssiasut lˆytyv‰t Artisti Asun valikoimas-
ta.  Kokeilemme toinen toistaan erikoisempia, hauskempia ja 
kummallisempia vaatteita. Niina ja Laura muuntautuvat 70-lu-
vun discotyyliin, kun taas Mandi kokeilee muutosta brunetek-
si. Asujen kokeilusta aiheutuva nauraminen saa vatsamme 
kipeiksi. L‰htiess‰mme kaikilla on rautaisemmat vatsalihakset 
kuin saapuessa, ja yksi meist‰ on myˆs penkkaripukua valmi-
impi abi.



20.1 Tavallinen koulup‰iv‰ 
Koulu alkaa psykologian abikurssin tunnilla.
Pauli Rentola kertoo meille psykologian tentist‰. 
Teht‰v‰n‰mme on tehd‰ ryhmiss‰ esseevastausrungot 
tenttiin, jossa sitten esittelemme ne muille. Tentin 
tarkoitus on valmistaa abeja ylioppilaskirjoituksiin, ja joillakin ne 
voivat myˆs parantaa p‰‰ttˆtodistuksen arvosanaa.  Seuraavaksi 
pid‰mme ‰idinkielen abikurssilla kulttuuriesitelmi‰. Minun ryhm‰ni 
aiheena oli îKirjasta elokuvaksiî, eli millaisista kirjoista tehd‰‰n 
elokuvia ja miksi. Lopputunnista k‰ymme l‰pi aikaisempien vu-
osien abien esseevastauksia.   Matematiikan tunnilla laskemme 
vanhoja ylioppilasteht‰vi‰. Englannin tunnilla teemme vanhan yo-
kuuntelun. Viimeinen tunti on peruttu, joten p‰‰sen jo puoli kolme 
l‰htem‰‰n kotiin.  

23.1 Prinssej‰ ja 
 prinsessalinnoja  
Kello 9:30 auditoriossa jaetaan AMK valintaoppaita ja kerrotaan 
hakuajoista. Selailen opasta kauhuissani. En viel‰k‰‰n ole varma, 
mit‰ haluaisin îisonaî tehd‰. Vestonomi, agrologi, tradenomi, hor-
tonomiÖ 
Mik‰‰n ei kuulosta sopivalta ammatilta minulle.  
Olen saanut opot ep‰toivon partaalle, ehdottamalla 
unelma-ammatikseni Prinsessan toiminimikett‰. 
Miksei Suomessa voi olla prinssi‰?  Avaan googlen 
ja kirjoitan hakukentt‰‰n îPrinces in the worldî. 
116 miljoonaa hakutulosta. Lupaavaa. Ensimm‰inen 
linkki antaa minulle prinssin syntym‰vuoden mukaan 
vuosikymmenitt‰in. Seuraava linkki on viel‰ parempi:
 kaikki vapaat, nuoret, hyv‰nn‰kˆiset ja ennen kaikkea oikeat prin-
ssit lˆytyv‰t allekkain listasta.  Jatkan haaveilua prinssist‰ valkois-
en ratsun sel‰ss‰. Siihen asti taidan tyyty‰ yliopisto-opiskeluun. 



Koeviikko : 

         26.1 Abiverkkarit  
        Vuoden odotetuin, tyylikk‰in  
        ja mukavin muotiasu on saapu 
        nut koulun kioskiin! Abiverk  
        karia on mahdollista saada kol- 
        messa eri v‰riss‰: ajaton musta,  
          sporttinen harmaa ja tyylik‰s  
        sininen. 
        

         Kevät 2009…  
12.2 Penkkarit 

13.2 Wanhat   

9.4 AMK-haku loppuu 

30.4 Yliopistohaku loppuu 

30.5 Yo-juhlat  

 P.S Toivotan kaikille abeille onnea kevään      
 kokeisiin ja tulevaisuuteen!   

29.1 Lukemista, lukemista 
     ja lukemistaÖ  
Koeviikolla minulla on vain kaksi koetta,
 joten luen myˆs ylioppilaskirjoituksiin. 
Matematiikan integrointiteht‰v‰t 
n‰ytt‰v‰t liian haastavilta, joten siirryn
 lukemaan englantia. ƒidinkielen 
tekstitaidon kokeeseen on vain hieman yli 
viikko aikaa, joten p‰‰t‰n lopuksi kerrata 
viel‰ argumentoinnin keinoja.  V‰lill‰ 
ajatukseni lipsahtelevat kokonaan aiheesta, 
sill‰ huomenna olen menossa Vilman ja 
Lauran kanssa katsomaan Disney on Ice: 
Prinsessa Klassikot Showta.    



Koeviikko : 

         26.1 Abiverkkarit  
        Vuoden odotetuin, tyylikk‰in  
        ja mukavin muotiasu on saapu 
        nut koulun kioskiin! Abiverk  
        karia on mahdollista saada kol- 
        messa eri v‰riss‰: ajaton musta,  
          sporttinen harmaa ja tyylik‰s  
        sininen. 
        

         Kevät 2009…  
12.2 Penkkarit 

13.2 Wanhat   

9.4 AMK-haku loppuu 

30.4 Yliopistohaku loppuu 

30.5 Yo-juhlat  

 P.S Toivotan kaikille abeille onnea kevään      
 kokeisiin ja tulevaisuuteen!   

29.1 Lukemista, lukemista 
     ja lukemistaÖ  
Koeviikolla minulla on vain kaksi koetta,
 joten luen myˆs ylioppilaskirjoituksiin. 
Matematiikan integrointiteht‰v‰t 
n‰ytt‰v‰t liian haastavilta, joten siirryn
 lukemaan englantia. ƒidinkielen 
tekstitaidon kokeeseen on vain hieman yli 
viikko aikaa, joten p‰‰t‰n lopuksi kerrata 
viel‰ argumentoinnin keinoja.  V‰lill‰ 
ajatukseni lipsahtelevat kokonaan aiheesta, 
sill‰ huomenna olen menossa Vilman ja 
Lauran kanssa katsomaan Disney on Ice: 
Prinsessa Klassikot Showta.    



Asianmukaiseen hakemukseen 
asianmukainen vastaus

”RELA/Rahvaaneläkelaitos
RELA alajaoston osaston toimipiste 92759Y, Peränmutka
Tuupakkalankatu 6
73957 Peränmutka
FINLAND

Vast. ottaja Mikko Lihavainen
Piippolanvaarintie 87
73957 Peränmutka
FINLAND

Hyvä herra/rouva/neiti Lihavainen

RELA alajaoston osaston toimipisteen 92759Y toimesta on suoritettu Teidän 
taholtanne 2.6. lähteneen pesukonetukihakemuslomake 02849KP:n käsittely koskien 
pesukonetukea (Rahvaansuojalain 8649§, viides momentti, pykälän alakohdan sivulisäys 
8274M). Kyseessä olevan tuen myöntäminen suoritetaan valtion ja kuntien toimesta 
pääsääntöisesti sellaisille hakijoille tai oikeushenkilöille, jotka suorittavat alueensa 
pesukoneenmyynnin harjoittajien luottamuksesta nauttimista kokopäivätoimisesti 
(Rahvaansuojalain 8649§, viides momentti, pykälän alakohdan sivulisäys 8274RY) 
eivätkä ole suorittaneet pesukoneostosuorituksia hakemuksen jättöpäivämäärästä 
taaksepäin lukien viiteentoista vuoteen. Pesukonetukihakemus 02849KP on taholtanne 
saapunut tahollemme 8.6. ja on sikäli valiidi, että edellämainitut tiedot pitävät paikkansa 
Rahvaansuojalain 8649§:n nojalla ja pykälän nojalla kyseiset tiedot ynnä tuenhakijan 
kengännumeron vahvistuksen suorittaminen on tapahtunut alueen pesukoneenmyynnin 
harjoittajien toimesta.

PÄÄTÖS

RELA/Rahvaaneläkelaitos on tahollaan suorittanut tuenhakijalle annettavan tuen 
myöntämisen hyväksymisen pesukonetukihakemuksen 02849KP ja Rahvaansuojalain 
pykälän 8649 nojalla. Päätöksessä suoritetaan seuraavien asioiden toteaminen: tuenhakija 
ei ole suorittanut toimestaan pesukoneostosuorituksia hakemuksen jättöpäivästä 
taaksepäin lukien viiteentoista vuoteen, tuenhakija suorittaa alueen pesukoneenmyynnin 
harjoittajien luottamuksesta nauttimista kokopäivätoimisesti ja tuenhakijan nauttimat 
kuukausitulot (brutto) ovat alle 1500 euroa. Tämän lisäksi ja pesukoneenmyynnin 
harjoittajien suorittaman vahvistuksen johdosta mainitsee RELA/Rahvaaneläkelaitos

Nina Kovaljeff
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Tuenhakija on tahollaan asianmukaisesti suorittanut hakemuslomakkeen 02849KP jätön 
RELA alajaoston osaston toimipiste 92759Y:hyn 2.6. ja ko. lomake on saapunut RELA/
Rahvaaneläkelaitoksen taholle 8.6. nauttimaan asianmukaista käsittelyä. RELA alajaoston 
osaston toimipiste 92759Y on tahollaan suorittanut toimialueensa pesukoneenmyynnin 
harjoittajien taholla varmistuksen siitä, että tuenhakija Rahvaansuojalain 8649§:n 
viidennen momentin pykälän alakohdan sivulisäyksen 8274RY:hyn perustuen 
nauttii alueen pesukoneenmyynnin harjoittajien luottamusta kokopäivätoimisesti 
ja ko. pesukoneenmyynnin harjoittajien taholta on myös suoritettu luotettavan 
tiedon saaminen siitä, että tuenhakijan kengännumero on standardi ja siten valiidi 
perustuen Rahvaansuojalain pykälään 8649. Tuenhakija ei tiettävästi ole suorittanut 
pesukoneostosuorituksia hakemuksen jättöpäivästä taaksepäin lukien viiteentoista 
vuoteen.

Täten RELA/Rahvaaneläkelaitos katsoo nauttivansa oikeutta suorittaa tuenhakijalle 
pesukonetuen myöntäminen perustuen Rahvaansuojalakiin.

VALITUSOIKEUS

Mikäli tuenhakija suorittaa tyytymättömyyden tuntemista RELA/Rahvaaneläkelaitoksen 
päätökseen, josta tuenhakija nauttii, on tuenhakijalla oikeus Rahvaansuojalain 637§:n 
mukaan nauttia oikeutta suorittaa valituksen jättö RELA alajaoston osaston toimipiste 
92759Y:hyn kolmen päivän kuluessa päätöslauselmalomakkeen saapumissuorituksesta 
(ks. ohessa seuraavat liitteet ja dokumentaatiot). Valituslomakkeiden (lomake 
72854729MC) noutamisen voi suorittaa lähimmässä RELA:n toimipisteessä 
(RELA alajaoston osaston toimipiste 92759Y) tai Internet-sivuillamme www.
rela.fi/lol. RELA/Rahvaaneläkelaitos suorittaa tahollaan sen toivomista, että 
päätöslauselmalomakkeessamme ilmenevät perustelut RELA/Rahvaaneläkelaitoksen 
päätökseen ovat oikeudenmukaiset ja valiidit.

_________________________________
Roima Pulla, RELA/Rahvaaneläkelaitos”

päätöslauselmalomakkeessaan (3957MYY, ks. ohessa seuraavat liitteet ja dokumentaatiot) 
myöskin tuenhakijan omaavan standardien mukaisen kengännumeron ja omaavan 
siten validiteetin ja oikeutuksen kyseessä olevaan pesukonetukeen, joskin RELA/
Rahvaaneläkelaitos huomauttaa päätöslauselmalomakkeen kohdassa 75H&M, että 
tuenhakijan alaraajat omaavat lievälti poikkeamia oikean ja vasemman alaraajan välillä.

Pakina on kirjoitettu ÄI12-kurssia varten.



Hengitykseni huurruttaa kylpyhuoneen peilin kuin pakkanen puiden lehdettömät oksat ulkona. 
Silti kumarrun lähemmäksi lasipintaa ja katselen kuvajaistani kuukausien painajaiset silmistäni 
loistaen. Vapisevat sormeni hivelevät tummenevia mustelmia kasvoissani. Suljen silmäni, koska 
en enää kestä nähdä totuutta, joka tuijottaa minua peilistä omilla silmilläni. Yksinäinen kyynel 
karkaa silmäluomeni alta ja valuu hitaasti poskeani pitkin alaspäin.

Istuin keittiössä, kun sinä tulit luokseni tuoreita haavoja ranteissasi. Näin heti, että sinun oli 
paha olla tavalla, joka ei ollut millään muotoa kaunis. Sinun silmistäsi loisti tuska, joka oli mustaa 
kuin yö ja syövyttävää kuin happo. Et sanonut mitään. Sinun ei tarvinnut. Olin nähnyt sen saman 
ilmeen kasvoillasi niin monesti, että tiesin jo, mitä seuraavaksi tapahtuisi.

Sinä löit minua, löit monta kertaa, ja sanoit pahoja asioita, sellaisia asioita, joita 
rakastavaisten ei koskaan pitäisi sanoa toisilleen. Ilmeesi oli kova, mutta tuskasi oli sitäkin 
kovempi. Kuulin selvästi, kuinka huusit sielusi syvyyksissä epätoivoissasi, valitit sisäisen 
kipusi kourissa kuin haavoittunut eläin. Kyyneleet valuivat kasvoillasi, mutta jatkoit silti minun 
lyömistäni. Löit ja itkit, kunnes et enää jaksanut kuin itkeä.

Silloin minä nousin jaloilleni, nousin välittämättä kivuistani, haljenneesta huulesta leualleni 
valuvasta verestä tai ruhjeista kalpeissa kasvoissani. Kävelin sinun luoksesi keittiön nurkkaan, 
jossa sinä itkit kerälle käpertyneenä kuin sadun leijona, jonka käpälässä on oka. Laskeuduin 
polvilleni ja kiedoin käteni ympärillesi hellästi, silitin hiuksiasi ja kuiskin, että kaikki on 
hyvin. Sinä nojauduit rintaani vasten kuin pikkulapsi, vaikka olet minua fyysisesti suurempi 
ja vahvempi, ja itkit villapuseroni märäksi. Heijasin sinua, kunnes nyyhkytyksesi muuttui 
vähemmän raastavaksi ja löysit jälleen itsesi.

”Anteeksi. Anteeksi, että tein sen taas, että satutin sinua jälleen”, sinä lausuit tuskin 
kuuluvasti, ääni itkusta käheänä ja silmät punoittaen.

”Ei se haittaa.”

Lyönnit kertovat
rakkaudesta

Henna-Riikka Eronen



”Kyllä se haittaa. En minä halua satuttaa sinua! Minä vain… En tiedä, mikä minuun taas 
meni”, sopersit epävarmasti ja tuskaisesti. Olit kuin susi, joka ensin raatelee lampaan ja juoksee 
sitten kukkulan laelle ulvomaan surua tekonsa johdosta kohti täytenä hohtavaa kuuta.

”Älä ajattele sitä enää. Minä ymmärrän kyllä. Kaikki on nyt hyvin”, vakuuttelin pehmeästi 
ja hellästi. Sitten jatkoin sinun tuuditteluasi ja lausuin rauhoittavia sanoja, joiden me kumpikin 
tiesimme olevan valheita mutta joihin me kumpikin halusimme epätoivoisesti uskoa. Kunpa 
olisikin niin, että pelkkä usko voisi tehdä asioista totta.

Pitkän ajan kuluttua nuokuit vihdoin sylissäni tyyntyneenä. Keittiön ilma oli sillä hetkellä 
rauhallinen, vaikka siinä maistuikin yhä muisto äskeisistä tapahtumista, joita se oli joutunut 
todistamaan monta kertaa. Hengitin syvään, samoin sinä. Oli aika viedä sinut nukkumaan. Tuin 
sinua, että pääsit pystyyn, ja raahasin sitten makuuhuoneeseemme. Siellä peittelin sinut yhtä 
hellästi ja rakastavasti, kuin jos olisin äitisi. 

Käännyin jo lähteäkseni, kun kuulin sinun kuiskaavan: ”Tiedäthän sinä, että minä rakastan 
sinua?”

Siirsin katseeni takaisin levottomiksi muuttuneisiin kasvoihisi, hymyilin ja nyökkäsin. ”Totta 
kai tiedän.” Katselin, kuinka hymy valtasi sinunkin kasvosi ja piilotti hetkeksi muistot kaikesta 
pahasta, mitä sinulle oli vuosien varrella tapahtunut. Olisipa olemassa keino, jolla voisin pyyhkiä 
kaikki nuo arvet lopullisesti pois. Toivotin sinulle hyvää yötä ja astelin sitten kylpyhuoneeseen 
tarkastelemaan vammojani ja itkemään niin, ettet sinä näkisi kyyneleitäni.

Avaan vihdoin silmäni ja katselen 
ääneti kuvaani peilistä. Hetken kuluttua 
kuivaan kyyneleeni ja käännyn ympäri 
lähteäkseni pois siitä valkoisin kaakelein 
koristellusta huoneesta. Katseeni 
nauliutuu kuitenkin lattialaatoilla oleviin 
pisaroihin. Näyttää, kuin edessäni olisi 
pieniä, mustuneita ruusuja valkoistakin 
valkoisemmalla ensilumella. Tiedän 
kuitenkin, että nuo ruusut on maalattu 
sinun sydänverelläsi, joten minulle 
ne aiheuttavat ihastuksen sijaan vain 
väsynyttä surua, joka päivästä toiseen 
kalvaa rintaani kuin koira luutaan.

Käännyin jo 
lähteäkseni, kun 
kuulin sinun 
kuiskaavan: 
”Tiedäthän sinä, että 
minä rakastan sinua?”



Kun lyöt, näen selvästi silmistäsi, ettet haluaisi vahingoittaa minua. Et kuitenkaan kykene 
olemaan vihaamatta itseäsi, ja kun sinulla on paha olla, sinun on pakko kiduttaa itseäsi. Tiedän, 
että lyöntisi satuttavat itseäsi vielä enemmän kuin minua, ja siksi en osaa vihata sinua. Jos löisit 
vihasta tai tunteettomuudesta, asia olisi toisin. Nyt en kuitenkaan kykene kuin rakastamaan sinua 
epätoivoisella vimmalla, sydämeni joka sopukalla ja yhtä kiihkeästi kuin sinä minua.

Tämän on kuitenkin pakko loppua, koska en pysty katsomaan enää yhtään kauemmin, 
kuinka paljon minun lyömiseni tuottaa sinulle tuskaa. Hiivin hiljaa makuuhuoneeseemme ja 
pakkaan pienen laukun täyteen tavaroita, joita tarvitsen mukaani pakomatkalle. Sinä nukut 
autuaan tietämättömänä aikeistani, ja kasvosi ovat kerrankin vailla sitä tuskaa, joka varjostaa 
niitä aina, kun olet hereillä. Kumarrun ääneti puoleesi ja suutelen otsaasi hellästi. ”Hyvästi, 
rakkaani”, kuiskaan korvaasi, mutta sinä et herää, jatkat vain tyynesti uniasi, jotka toivottavasti 
kertovat paratiisista, jota et voi täältä maan päältä löytää.

Nostan laukun olalleni ja hipsin keittiön kautta eteiseen. Katson vielä kerran ympärilleni ja 
yritän painaa kaikki esineet, hajut ja tunteet mieleeni. Sitten sammutan kattolampun, naksautan 
ulko-oven lukon hiljaa auki ja pujahdan käytävään kuin jokin pieni, pelokas eläin, vaikka minun 
pakomatkani ei johdukaan pelosta vaan rakkaudesta. Suljen oven perässäni ja hengähdän syvään 
kyyneleiden kimaltaessa silmissäni. Pelkään, että huomenaamulla seison jälleen tämän saman 
oven edessä.

Se, että lyöt, ei tarkoita, ettetkö rakastaisi 
minua. Itse asiassa asia on täysin päinvastoin. 
Sinä lyöt, koska rakastat minua niin paljon. 
Haluat satuttaa itseäsi mahdollisimman 
pahasti, ja koska minä olen sinulle kaikkein 
tärkeintä, lyöt minua. Ehkä se on sairasta 
ja kieroutunutta, mutta minulle se osoittaa, 
kuinka hirvittävästi minusta välität, kuinka 
kauheasti minua rakastat.

Minä tiedän, ettemme me voi jatkaa näin. Tällainen elämä tappaa meidät, surmaa 
kummankin meistä hitaasti ja tuskallisesti kuin iskut, jotka eivät ole riittävän kovia tappamaan 
mutta tarpeeksi kovia tuottamaan meitä vahvempaa tuskaa. Minä en enää kestä nähdä, kuinka 
sinä satutat itseäsi. Joka päivä minun on yhä vaikeampi katsoa sinua silmiin ja vakuuttaa, että 
kaikki on pian taas hyvin. En tiedä, kuinka kauan kykenen valehtelemaan sinulle, kun en itsekään 
osaa enää uskoa parempaan huomiseen.

Minä en enää 
kestä nähdä, kuinka 
sinä satutat itseäsi. 

Novelli on kirjoitettu ÄI12-kurssia varten.
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Järjen toimitus yrittää vielä pusertaa yhden pikku-Järjen tälle 

vuodelle. (Huom. yrittää!) Lehti tulisi olemaan suppeampi 

kuin edeltäjänsä, mutta materiaaleiltaan sitäkin laadukkaam-

pi!
   Ensi vuoden Järjestä ei vielä ole tietoa kenelläkään, mutta 

toimitus tulee ainakin mullistumaan melkoisesti. 
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