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Järkeä taittoivat Pauliina Ollari, Anni Piiroinen ja Aino Pekkarinen



Viimeistä viedään

Lukuvuosi lähenee jo uhkaavasti loppuaan. Järki kuitenkin kokosi rivinsä, ja toimittajien ponnis-
telun ansiosta saimme ilmestymään vielä yhden pikku Järjen. Tämä Järki edustaa lukuvuoden 
viimeistä sekä oman päätoimittajakauteni viimeistä lehteä. Ensi vuonna tässä kirjoittelee joku 
aivan muu.

   Päädyin päätoimittajaksi jonkinlaisen epävirallisen äänestyksen kautta. Valinta suoritettiin jo 
lukuvuoden 2007-2008 lopulla, ja minun oli määrä johtaa Järkeä seuraavana vuonna. 

   Päätoimittajana olo oli aivan erilaista kuin mitä olin odottanut. En saanut mitään toimintaoh-
jeita, mutta työ opetti tekijäänsä: ensimmäisen lehden teko oli yhtä kaaosta, mutta toisen ja 
etenkin kolmannen lehden jälkeen tunsin, että homma oli hanskassa. 

   Järjen tekeminen on ollut sekä kivaa että ei-niin-kivaa. Parasta on, kun saa koulun sivuille 
hyvän ja monipuolisen Järjen, joka saa kiitosta myös lukijoiltaan. Kaikkein ärsyttävintä oli eh-
dottomasti ainainen kiire ja koko lehden melko epäonnistunut koordinointi: aina on joku, joka 
ei noudata lehden deadlinea(siis päivä jolloin jutut pitää viimeistään palauttaa). Lisäksi esimer-
kiksi kokousten pitäminen oli haastavaa, sillä harvoin kaikki pääsivät paikalle. Myös tieto kulki 
huonosti toimittajien joukossa, jossa suurin osa ei seuraa sähköpostiaan.

   Vaikka Järjen teko onkin ollut rankkaa, olen silti tyytyväinen, että juuri minut valittiin päätoi-
mittajaksi. Lehden teko on opettanut paljon, eniten juuri porukan johtamisesta. Olen myös 
tutustunut uusiin ihmisiin, ja oppinut käyttämään Adobe InDesignea(taitto-ohjelma, jolla lehteä 
taitetaan). Kaiken kaikkiaan Järjestä jää hyvä mieli.

   Toivottavasti nautitte pikku Järkemme tarjonnasta!

        Aino



                                         
            Sanna Virta
 

           

Kesägallup
1. Onko sinulla kesätöitä? Jos on, niin missä?
2. Onko sinulla muita kesäsuunnitelmia?
3. Onko odotuksia kesästä?
4. Kesän kohokohta(jos on)?

Minna Jokinen

1. Ei ole kesätöitä.

2. Kotona olemista.

3. Toivottavasti olisi lämmintä!

4. Ei ole vielä tiedossa.

Tuomas Rentola
1. Eipä ole.2. Festareita on, rullalautailu ja tennis.

3. Jos olisi aurinkoista ja lämmintä.

4. Kesän alku!



Emilia Majaneva

1. On, tutulta sain kesätöitä.

2. Kavereiden kanssa oleskelua.

3. Lämmintä!

4. Ei its
e asiassa ole.

Onni Kumpulainen
1. Joko isällä tai Ahvenanmaalla, en vielä tiedä.

2. Aion ottaa rennosti, ja sitten kun saan rahaa niin 

bailaamaan!3. Olisipa hyvät säät ja pääsisi ottamaan rennosti!

4. Koko loma!

Antti Silver

1. Postilla ja seurakunnan rippileireillä.

2. Aion lomailla, rentoa meininkiä kavereiden kanssa!

3. Odotan duunia ja lomailua.

4. Juhannus! Sen näkee sitten.



Oodi elämälle
Eksyttiinpä jälleen oikein kunnolla
syksyyn, talveen, jäähän, loskaan, deadlineihin, yksinäisyyteen, pimeään, määränpäihin, 
asuntolainoihin, laskusuhdanteeseen, päänsärkyyn, umpikujiin, pelkoihin

Seison suojatien edessä valojen vaihtuessa
vihreä punainen vihreä punainen vihreä
Mietin, miltä se tuntuu, kun auto törmää

puskuri työntää jalat ilmaan, koko pieni nyytti lentää komeasti ilman halki kuin uimahyppääjä, 
konepeltiin tulee lommo, lopulta asfaltin turvallinen syli

Mikä vielä pitää minut jalkakäytävällä?

valoisat kesäyöt, ensimmäiset kännit, hätäiset suukot, saunaillat, ensilumet, naurunkyyneleet, 
luottamus, tähtitaivaat, riippumatot, suvivirret, pakahtumiset, luovuttamiset, ajelehtimiset

Toivo siitä, että kaikki ei ole vielä nostalgiaa

Teksti: Anni Piiroinen, Kuva: www.freedigitalphotos.net (Jennifer Renee)



Välituntivoimistelua
Nykyajan lukiolaisten elämä on hektistä, eikä heillä ole tarpeeksi aikaa 
huolehtia fyysisestä hyvinvoinnistaan. Järki löysi pulmaan ratkaisun: 
välituntivoimisteluvinkit parantavat pulpetissa puutuneet pakarasi ja 
tarjoavat unohtumattoman liikuntaelämyksen. 

1.     Ojentajalihakset ojennukseen! Asetu 

kuvan mukaiseen asentoon ja laske varta-

loasi alaspäin käsiesi varassa. Tee ylös-alas 

-liikettä oman tahtisi mukaan.

2.     Myös seikkailunhaluiset opiskeli-
jat löytävät koulustamme uusia liikun-
tamahdollisuuksia. Rakenna koulun 
käytävälle oma esteratasi, ja haasta 
ystäväsi kilpailuun!



3.     Kuuluuko Mount Everestin valloit-
taminen tulevaisuuden suunnitelmiisi? 
Koulumme lukuisat pylväät tarjoavat 
harjoitusta vuorikiipeilijän ammatista 
haaveileville.

4.   Kesää odotellessa vesipedot 
voivat nauttia lempiharrastukses-
taan vaikkapa lukion areenalla. 
Pyydä Sari Häkkistä tuomariksi, 
ja haasta Sami Tamminen uintiki-
saan!

5.     Älyllisempiä haasteita kaipaaville on 
suunnistus oiva valinta. Ota koko koulu 
haltuun ja opi tuntemaan opiskeluympä-
ristösi! Jos haluat haasteita, pyydä opis-
kelijatoveriasi ottamaan aikaa.

Sami Tammisen räpylän jäljissä!(lu
e 

Käroäsenä katossa niin tie
dät)



7.     
Nauti koko koulun huomiosta ja 

venytte
le pohjelihaksiasi. Bongaa sa-

malla kuumimmat karjut ja vie
ttele 

heidät katseellasi!

6.     Täysi ruokatarjotin painaa 
keskimäärin kaksi kiloa. Harjoita 
hauiksiasi ja ilahduta ystäviäsi 
viemällä myös heidän astiansa! 
Lisää tehoa harjoitukseen saat 
heilauttamalla tarjotinta pysty-
suunnassa.

Bongaa suurimmat haukat!



8.     
Vauhtia kaipaavat vo

ivat kiristää 

lenkkitossujensa nauhat ja suunnata 

katseensa koulun portaisiin! Juokse vain 

omaksi ilo
ksesi tai kokeile vaikkapa vie

sti-

juoksua useamman osanottajan voimin! 

Portaiden alaspäinjuoksu sopii kevye
m-

pää tre
eniä kaipaaville

.  

9.     Jos perinteinen jumppa 
miellyttää aivojesi liikuntaloh-
koa, kirjaudu sisään jollekin 
koulumme monista koneista 
ja voimistele reitesi teräs-
kuntoon youtuben jaajan 
valikoiman avulla.

Rantakuntoon JO kesällä 2009!

Sinimarja Larkiala ja Aino Pekkarinen, kuvaajana toimi Tanja Muhonen



Elokuva-arvosteluja

Nyt tai ei koskaan (2008)

Nyt tai ei koskaan on tarina kahdesta miehestä, jotka sairastavat syöpää. Kun he molemmat 
kuulevat, että elämää on jäljellä enää muutama kuukausi, päättävät he yhdessä lähteä ko-
kemaan maailmaa. He laativat niin kutsutun “lusikkalistan” asioista, joita he haluavat tehdä 
ennen kuin on aika heittää lusikka nurkkaan.

   Nyt tai ei koskaan kuvaa lämpimän humoristisesti kahden hyvin erilaisen miehen viimeistä 
taivalta. Elokuva koskettaa, vaikka aihe onkin suurimmalle osalle meistä vieras. Elokuva pitää 
katsojan otteessaan lemepällä huumorillaan ja taitavilla näyttelijöillään. Nyt tai ei koskaan on 
todellakin katsomisen arvoinen!

Dancer in the Dark **** (erilainen musikaali)(2000)

Jos olet kyllästynyt nykyajan miljoonabudjeteilla tehtyihin elokuviin, joissa Hollywoodin seksik-
käimmät tähdet keikistelevät erikoistehosteiden loisteessa, on ”Dancer in the Dark” täydelli-
nen valinta. Tämä tanskalaisen Lars von Trierin ohjaama Draama kertoo tšekkiläisestä Selma 
Jezkovasta (Björk), joka muuttaa Yhdysvaltoihin etsimään apua sokeutumassa olevalle pojal-
leen. Amerikkalainen unelma jää kuitenkin toteutumatta kun raaka todellisuus ottaa vallan. 
Tarina todella hätkähdyttää raadollisuudellaan ja alastomuudellaan!

Kotivideomainen kuvaustyyli ja taustamusiikin puuttuminen lisäävät entisestään elokuvan 
todentuntuisuutta. Teos on kuitenkin yksinkertaisuudessaan loistava koskettavan tarinansa ja 
ilmiömäisten näyttelijäsuoritustensa ansiosta!



Tracey ***(2007)

“En pidä maaseudusta. Se inhottaa minua. Siellä ruumiit lojuvat soissa ja ojissa ja matalissa 
haudoissa. Joku heittää ojaan tytön ruumiin ja ruumis mätänee liejuksi. Paikalle kohoaa kukkia, 
ja niistä lentää siemeniä, ja mehiläinen imee kukkia ja tekee hunajaa. Sitten tytön perhe ostaa 
hunajaa kaupasta…  ja syö tytön.”

Ellen Pagesin (elokuvasta Juno) tähdittämä kanadalainen draama kertoo 15-vuotiaan Traceyn 
hämmentävän tarinan. Elokuva on kaikin puolin sekava: tapahtumat esitetään sattumanva-
raisessa järjestyksessä, todelliset tapahtumat ja Tracyn mielikuvitus sekoittuvat ja monta 
tapahtumaa esitetään usein jopa samaan aikaan erillisissä pienissä kuvaruuduissa. Mukavuu-
denhaluista ja selkeää juonta kaipaavaa katsojaa Tracey varmasti vain ärsyttää, mutta moder-
nimmista tuotoksista kiinnostuneita kehotan suuntaamaan videovuokraamoon!

Kulumattomia klassikoita ja monta muuta:

Forest Gump
Brokeback Mountain
Crash
Pearl Harbour
Pianisti
Amelie
Slummien miljonääri
Vicky Christina Barcelona
Geishan muistelmat

Sinimarja Larkiala ja Aino Pekkarinen



Mitä jos opettajille tehtäisiin gallup aiheesta “Mitä teet välituntisin”? 
Kuinka moni kertoisi suunnittelevansa ahkerasti seuraavia oppitunte-
ja tai korjaavansa ja arvostelevansa kurssitöitä? Entä kuinka moni op-
pilas haluaisi päästä niin sanotusti kärpäsenä kattoon johonkin opet-

tajien salaluolista katsomaan, kuinka hommat oikeasti sujuvat?

Järjen toimitus haluaa, ja kukapa lehdistön valtaa estäisi? Ei ainakaan 
Tommi Suvensaari, jonka kimppuun verenhimoiset journalistit käyvät 
ensimmäisenä. 

“KÄRPÄSENÄ KATOSSA!

Opettajien lokerikko

Kahvinkeitin

Kalliinoloinen 
kukkakimppu



“Välituntisin minä valmistelen seuraavaa tuntia luokassani ja oppilaat käyvät minua kiusaa-
massa”

Niinpä tietenkin. Mutta nyt kiinnostaakin se, mitä tapahtuu oppilailta suljetuissa 
tiloissa?

“Ullakon opettajat lähtevät vain harvoin opettajanhuoneeseen”, Suvensaari 
kertoo, “Kolmannesta kerroksesta on niin pitkä matka. Me historianopettajat 
pysytään täällä omissa tiloissa, juorutaan ja pohditaan     
elämän tarkoitusta. Ja puhutaan siitä, kuinka hyviä     

    opettajia me ollaankaan”.

Näihin syvällisiin juttuhetkiin pyhitetty tila käydään tietenkin katsastamassa. Toimittajien 
nälkäiset silmät bongaavat oitis lähimmältä pöydältä jumbokokoisen shakkilaudan nappu-
loineen. Sen kanssa on varmasti kätevä pohtia elämän syvimpiä merkityksiä. 

“Sitä ei käytetä juuri koskaan”, kommentoi Suvensaari, “Sami ja Timo vaan joskus.”

Nopeasti on huoneesta haravoitu myös suklaakonvehteja, pullollinen Spriteä sekä pari 
monopolilautaa. Nekin ovat kaikki ‘äärimmäisen harvoin käytössä’, vakuuttaa Suven-
saaren avuksi ehtinyt Suvi Randén.  

Jos kolmoskerroksesta ei kerran lähdetä koskaan pois, miten sitten aikaa kulutetaan psykolo-
gian ja filosofian opettajien taukotilassa?

Silloin tällöin käytössä oleva lätkäpeli



Opettajanhuoneen käytävä

Kirkasvalolamppu auttaa 
talven pimeinä hetkinä

Totta kai Järjen toimitus kaavailee itsensä rehtorin korkeimmalla luvalla vierailulle myös 
kaikkein pyhimpään, hallintokäytävän päässä sijaitsevaan opettajanhuoneeseen. “Kär-
päsenä katossa” ajatus ei kuitenkaan aivan toteudu, sillä vaikka nauru raikaa iloisesti 
opettajien keskuudessa, on toimittajien läsnä ollessa havaittavissa tiettyä varautuneisuut-

ta. Syyttä kyllä, sillä eihän tässä faktoja olla rupeamassa vääristelemään. 

Kun salaperäinen ovi avautuu, aukeaa eteen ensin vain näkymä kaappi- ja naulakkoriv-
istöistä. Niiden takaa löytyy kuitenkin avara huoneisto täynnä sohvia, pöytiä sekä pienimu-
otoinen keittiö helloineen, mikroineen ja kahvinkeittimineen päivineen. Viihtyisä kimppak-
ämppä, vain sängyt puuttuvat. 

Pöytälätkä sen sijaan kyllä löytyy peräseinältä. Ja täällä sen jopa myönnetään olevan 
käytössä silloin tällöin. 

“Jutellaan, kuten näette”, Lea Väyrynen kertoo huoneen yleisiä tapahtumia kysyt-
täessä, “Syödään eväitä, juodaan kahvia”. Lealla itsellään on kiire tunnille, mutta 
hän ehtii silti esitellä tärkeän osan huonetta, postilokerot, “Jokaiselle omat, niihin 
tulee kaikkien henkilökohtaiset paperit”. Nopealla vilkaisulla näkyy lokerikot myös  

  muun muassa oppilaskunnalle, koripallolinjalle ja keittiölle. 

“Tänään mietittiin juuri, että enää 2 perjantaita kesään”, kertovat Pirjo Ruohola ja Annukka 
Hieta, “Meillä on täällä nurkassa oma kirkasvalolamppu. Sillä otetaan valohoitoa talven 
pimeinä aikoina, kun tuntuu vaikealta, mutta nyt ei enää tarvitse”



Ei tosiaan tarvitse, sillä huoneeseen avaa näkymää useampi koko seinän levyin-
en ikkuna. Ei muuta kuin uteliaat niiden taakse kurkistelemaan, jos ei onnistu 
junailemaan itseään sisälle huoneeseen. 

“Onkos tänne syntynyt kuppikuntia?” toimitus tahtoo tietää, kun Pirjo ja An-
nukka vetäytyvät nurkkasohvalle kolmannen naishenkilön kanssa. 

Kieltävä vastaus tulee heti ja epäröimättä. Kyseessä on eläkkeelle 
jäävän kollegan haastattelu; opettajanhuoneessa ei ole ryhmiin 
jakauduttu. Kaikki ovat kavereita keskenään.

Kun kysytään opettajanhuoneen tapausta, jonka kaikki muistavat, vastaus 
saadaan nopeasti Häkkisen Sarilta, joka kertoo opettaneensa Sami Tammis-
elle huoneen lattialla oikeaoppisia uintiliikkeitä. 

“Hyvät neuvot sain”, Sami kehaisee, ja eihän se mikään uutinen ole, että Järv-
enpään lukiossa on korkeatasoinen opetus. 

Kun toimittajien alkaa olla aika poistua ensimmäiselle ruokatunnille, 
ovat osa opettajista jo lähdössä kotiin. Sari yrittää saada Kimmo 
Johanssonia pysymään vielä koululla pyytämällä tätä tyttöjen liikun-
tatunnille pelaamaan käsipalloa. Kimmo toteaa kuitenkin käsipallon 

olevan “melko fägäri laji”, ja kieltäytyy kohteliaasti kutsusta. Tytöt kyllä kuulosti 
hyvältä. 

Opettajien kahvipöytä

Tanja Kivelä ja Sannu Perälä


