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Täällä taas! Järki kokosi rivinsä jälleen erilaisella kokoonpanolla. Tämän 
vuoden Järkeen mahtuu niin ensimmäisen, toisen kuin kolmannekin vuoden 
opiskelijaa, osa uutta, osa vanhaa. Opettajavastaavaksi saimme Marjaana Sva-
lan.
    Tiedoksi siis uusille ja miksei myös vanhemmillekin opiskelijoille: en ole 
tässä pestissä mikään eilisen teeren tyttö. Allekirjoittanut on ennekin päätoim-
ittanut Järkeä (vuosina 2008 - 2009), mutta viime vuosi kului vaihtovuoden 
merkeissä USA:ssa.
    Koulun alun kauheuden ja ihanuuden yli on jo päästy, mutta paljon on 
vielä edessä. Ensimmäistä vuottaan lukiossa opiskelevat totuttelevat koulun 
käytäntöihin, wanhojen tanssit lähestyvät ja pareja etsitään milloin milläkin 
tavalla, ja abiturientit huokaisevat ennen kevään kirjoituksia ja suunnittelevat 
tulevaisuuttaan. Tämänkertaisessa Järjessä on juttuja muun muassa ajanko-
htaisista asioista, mutta myös muista tärkeistä asioista: asiaa löytyy muutaman 
viikon takaisesta urheilupäivästä sekä koulumme kierrätys- järjestelyistä.
Paljon on siis meneillään, ja haasteita riittää. Vaikka nyt 
lukio saattaa tuntua pitkältä ja raskaalta taipaleelta, on se 
tie kuitenkin pian ohitse. Loppujen lopuksi kolme vuotta 
ei olekaan niin pitkä aika, vaikka lukion joskus mainos-
tetaankin antavan lisäaikaa tulevaisuuden suunnitteluun. 
Toisille eivät lukion vuodet ja vaihtovuosikaan tuota toiv-
ottua tulosta: itse olen aivan päämäärättömänä kaikkien 
valintojen edessä. Ensi kevään kirjoitusten jälkeen olisi 
tarkoitus alkaa aikuistua ja muuttaa maailmaa, mutta 
missä on minun paikkani?
    Ulkomailla, toivon mukaan. Mitä siellä sitten, sen 
kun tietäisi! Jotain on kokeiltava, ja Eurooppa kuu-
lostaa potentiaaliselta vaihtoehdolta.
    Tässä kuitenkin tämänkertainen Järki. Onnea tul-
evaisuudensuunnitelmiinne, aloittakaa ajoissa!

Pääkirjoitus

Toimitus esittäytyy 18
 20 Suunnitelmasta käytäntöön
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Mikä lukiossamme on ajankohtaista, mistä nyt 
puhutaan? Kirjoituksista? Wanhojen tansseista? 
Mistä muusta? Järki kääntyi opiskelijoiden 
ja opettajien puoleen ja selvitti, mikä nyt on 
huulilla.

Abiturientti Milja Salosen mieleen juolahtavat 
ensimmäiseksi tietenkin syksyn kirjoitukset. 
Hetken asiaa mietittyään Milja mainitsee myös 
viimeviikkoisen lehdessäkin olleen jutun moni-
sta väärin pysäköidyille mopoille annetuista 
sakoista. Asia koskettaa Miljaa itseäänkin, sillä 
hän kurvailee kouluun moottoripyörällään. 
Muuan toinen abiturientti, Aapo Kallio, main-
itsee myös jo ”onneksi” ohi menneet syksyn 
yo-kirjoitukset. Hän toteaa myös ajanko-
htaisten asioiden vaihtuvan aina kunkin jakson 
vaihtuessa, joten näin uuden jakson alkaessa on 
hankalaa ruveta  ajankoh taisia asioita luettele-
maan.

Vähän toisenlaisen näkemyksen asiaan tarjoaa 
Jenni Pyörny, joka opiskelee Järvenpään luki-
ossa toista vuotta. Hänelle ajankohtainen juttu 
on tietenkin kovaa vauhtia lähestyvät wanho-
jen tanssit. Jennille asia on erityisen ajanko-
htainen, sillä hän itse toimii mukana wanhojen 

toimikunnassa. Järjen toimitus myös utelee 
mahdollisen parin perään, ja sekin kuulemma 
löytyy. 

Opettajiakaan ei jätetty aivan huomiotta. 
Oman näkemyksensä asiasta ilmaisivat kou-
lun  kirjastosta vastaava informaatikko Hanne 
Kokkonen ja opona ja opettajana toimiva 
Ville Leppäniemi. Hanne Kokkonen ilmoittaa 
olevansa eristyksissä muusta koulusta, mutta 
pienen pohdinnan jälkeen saamme vastauksia. 
Wanhat ja kirjoitukset toki mainitaan, mutta 
myös suomalaisen kirjallisuuden päivä sekä 
lokakuun lopussa olevat kirjamessut nousevat 
esille. Informaatikkomme mukaan syksy on 
kirjaston kannalta taphtumien aikaa. Leppänie-
mi sen sijaan tuo ensin esille ne vanhat kunnon 
ylioppilaskirjoitukset, Hänelle ajankohtaisinta 
on kuitenkin ensimmäisen jakson arvioinnin 
valmistuminen sekä toisen jakson aloittaminen. 

Yksi jos toinenkin asia on ajassa nyt. Jäikö 
jotain mielestäsi mainitsematta? Ilmoita meille, 
niin ehkä voit lukea seuraavassa Järjessä ilmoit-
tamistasi aiheista.

Ajassa, nyt
[Teksti: Aino Pekkarinen Valokuvat: Teemu Heikkilä Grafiikka: Otto Jahnukainen]

[Teksti: Anni Piiroinen Kuvat: Teemu Heikkilä ja Aino Pekkarinen]

Järki kutsui lukion uudet vaihto-oppilaat saman pöy-
dän ääreen keskustelemaan ruoasta, koulunkäynnistä ja 
Suomesta.
Pöytään on kasattu herkkuja ympäri maailmaa. Brenda Garcia Guevara on valmistanut chilaqui-
lesia ja guacamolea, tyypillisiä meksikolaisia ruokia. Latvialaiset Sandra Milta ja Lasma Raubiska 
kutsuvat leivoksiaan nimellä “meat buns”. Tänään niiden sisällä on jauhelihaa perinteisen sian 
läskin sijaan. Aimée Quednau ei ole varma, onko juustokakku alun perin saksalainen, mutta ain-
akin se on suosittua hänen kotimaassaan, ja tämänkertainen kakku on leivottu hänen perheensä 
reseptillä. Panit Suwimonsatein esittelee thaimaalaisen herkun, pussillisen kuivattuja durian-
hedelmiä.

Ihanaa ruokaa!
Suomalainen ruoka ei ole järkyttänyt vaihto-oppilaita. Aimée kertoo, että se on melko samanlais-
ta kuin Saksassa. Panit selittää, että Bangkokissa tottuu hyvin erilaisiin ruokiin. Mihinkään 
erityisen pahanmakuisiin ruokalajeihin he eivät ole törmänneet, mitä nyt salmiakki saa osan 
yökkäilemään.

Vaihtarit ruokapöydässä

Teemu Heikkilä



[6] [7]

Hiljaiset ja kohteliaat oppilaat
Vaihto-oppilaiden mukaan suomalaiset op-
pilaat ovat ystävällisiä ja kohteliaita. Aimée 
sanoo, että hiljaisuus tuntui aluksi oudolta.
-Ajattelin, että ihmiset ovat epäkohteliaita ol-
lessaan hiljaa, mutta myöhemmin ymmärsin, 
että sellaisia ne suomalaiset vain ovat eikä 
hiljaisuus tarkoita töykeyttä.
-Ennen Suomeen tuloani minulle varoiteltiin, 
että suomalaiset puhuvat vain kännissä eivätkä 
koskaan halaa, mutta onneksi se ei ole totta, 
Lasma kertoo ja lisää kiitollisena, että oppilaat 
ovet tulleet hänelle puhumaan ihan oma-aloit-
teisesti.
-Joskus ihmiset ovat tosi ujoja, koska luulevat 
olevansa liian huonoja englannissa eivätkä 
uskalla puhua minulle, Brenda harmittelee.
Lautaset alkavat olla tyhjiä ja vatsat täysiä. 

“Minulle varoiteltiin, että suoma-
laiset puhuvat vain kännissä 
eivätkä koskaan halaa.”

Vaihto-oppilaat kyselevät toisiltaan vielä 
viikonloppusuunnitelmia ja ottavat muuta-
man ryhmäkuvan, sitten vetävät takit päälle ja 
astuvat lokakuiseen Järvenpään iltaan.

Lukiolaisten pukeutuminen kummastuttaa 
Aiméeta.
-Oppilaat kävelevät lyhyissä hameissaan ja 
koroissaan kuin catwalkilla. Kaikki laittau-
tuvat kouluun, ja jotkut tytöt näyttävät ihan 
barbieilta. 
-Minä taas pidän opiskelijoiden tyylistä. Tääl-
lä voi laittaa päälle mitä vaan ja olla huoletta 
yksilöllinen, Lasma iloitsee ja kertoo huoman-
neensa yllätyksekseen, että barbie-tytötkin 
voivat olla tosi mukavia.

Aino Pekkarinen

Aino Pekkarinen

Koulunruoka jakaa mielipiteet. Osan mielestä 
se on liian yksinkertaista, osalle taas kelpaa 
hyvin.
-Ihanaa ruokaa! Panit tokaisee sujuvalla suo-
mella.
Myös Aimée kehuu koulunruokaa.
-En ymmärrä miksi suomalaiset valittavat 
ruoastaan. Saksassa meidän pitää tuoda joka 
päivä omat eväät kouluun.
Myös muut kertovat, että kotimaassaan heidän 
täytyy tuoda eväät tai ostaa ruoka koulusta.

Kaikkia on ihmetyttää suomalaisten jatkuva 
maidonjuonti.
-Täällä juodaan maitoa koko ajan! Meksikossa 
se kuuluu ainoastaan aamiaiselle ja silloin täl-
löin päivälliselle, Brenda kertoo.
-Lisäksi maitoa saa niin monessa eri muo-
dossa. On rasvatonta, yksiprosenttista, 
 kolmeprosenttista ja niin edelleen, Aimée häm-
mästelee.

“Täällä juodaan maitoa koko 
ajan”

Myös suomalaiset ruokailutavat tuntuivat 
aluksi oudoilta.
Vaihtareiden mukaan kaikki syövät todella 
nopeasti. Lasma huomauttaa, että tämä jo-
htuu siitä, etteivät suomalaiset juuri puhu 
syödessään vaan keskittyvät ruoan lappamiseen 
suuhun.
-Ja Suomessa syödään paljon useammin kuin 
Saksassa. Vaihto-oppilasjärjestön orientaatio-
leirillä söimme viisi kertaa päivässä! Aimée 
ihmettelee.

Pitkiä tunteja ja kummallisia opettajia
Suomalainen koulujärjestelmä kerää sekä ke-
huja että haukkuja.
-On vaikeaa tutustua ihmisiin, koska luokkaka-
verit vaihtuvat koko ajan, Brenda toteaa. 
Lasma ja Aimée sen sijaan pitävät luokattomu-

udesta, koska sen avulla tapaa paljon ihmisiä, 
tunneilla on rauhallista ja oppilaat voivat valita 
heitä kiinnostavia kursseja. Tunnit ovat kaik-
kien mielestä hirveän pitkiä.
-Thaimaassa yhden päivän aikana voi olla yh-
deksän 50 minuutin pituista oppituntia ja vain 
yksi tauko, Panit selittää.
-Toisaalta täällä tunnit ovat mielenkiintoisia ja 
kotitehtävät sitten usein tosi vaikeita, Lasma 
miettii.

“Yleinen ilmapiiri on hyvä.”
Vaihtarit kertovat, että opettajat ovat joskus 
ilkeitä, joskus mukavia ja joskus tosi hulluja. 
Eräs ilkeä opettaja oli saanut Brendan itkemään 
ja toinen kieltänyt Aiméeta osallistumasta 
kurssille. Yleinen ilmapiiri on kuitenkin heidän 
mielestään hyvä. Lasman ja Sandran ehdoton 
suosikki on Ville Leppäniemi, joka selittää 
tytöille opeteltavat asiat englanniksi.

Teemu Heikkilä
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Järki Mukana 
Urheilupäivssä 
Järvenpään lukio järjesti jälleen perinteikkään urheilupäivän.  Keli 
ei pahemmin haitannut sillä, oppilaat pääsivät nauttimaan loistavas-
ta syyskuisesta auringon paisteesta valitsemiensa lajien parissa. 
Tänä vuonna oli tarjolla monia eri lajeja mm: pyöräily, haavipallo, 
 jääkiekko ja breakdance

[Tekstit ja kuvat Otto Jahnukainen]
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Pallon suojelua
  Kierrättämällä

On suorastaan huvittavaa, miten vaikeaa kierrä-
tys voi ihmisille olla. Myönnän, etten ole 
itsekään aivan täydellinen poikkeus. Jär-
venpäässä jätehuolto on hyvin hoidettu 
ja ties minkä kierrätyspisteitä löytyy ym-
päri kaupunkia. Kovin usein ei kuitenkaan 
tule vietyä joka ikistä kierrätettäväksi 
kelpaavaa lasiastiaa tai pahvinpalasta 
niille varattuihin keräyspisteisiin, eikä 
aivan jokainen banaaninkuorikaan nyt 
aivan välttämättömästi päädy biojät-
teeseen.

Lukiomme on kuitenkin tullut tässä asiassa 
opiskelijoita ja henkilökuntaa vastaan. Pi-
eniä hyviä tekoja voi suorittaa kierrätyksen 
muodossa lähtemättä edes lukion seinien ulkop-
uolelle, sillä opinahjostamme löytyvät keräysas-
tiat keräyspaperille, kartongille, pahville, metallille, 
lasille, biojätteelle, pattereille ja akuille, sekä oppitun-
neilla syntyville ongelmajätteille. Normaalille sekajätteelle 
tarkoitettuja roskakorejakin löytyy runsaasti.

Myös pienet teot ratkaisevat.  
Kierrättämällä, voit pelastaa koko planeetan.

[Teksti: Ympäristövastaava Elina Karjalainen Kuvat: Elina Karjalainen Grafiikka: Teemu Heikkilä]

Uusin vihreitä tekoja mahdollista-
va hankinta ovat kolme pulloille ja 
tölkeille tarkoitettua keräysastiaa. 

Näiden käyttö näyttää olevan ihmis-
ille vielä erityisen hankalaa, joten ker-

rataanpa hieman perusteita. 

Tarkkasilmäisimmät saattavat huomata, 
että vaikka ylläoleva astia on mahdollisesti 

hamassa nuoruudessaan roska-astiaa muistut-
tanutkin, niin se on jo kehittynyt seuraavalle as-

teelle. Tästä henkeäsalpaavasta evoluutiosta kielivät 
värityksen muutokset, sekä kummalliset symbolit astian pinnas-

sa. Seuraavaksi opimme hieman kyseisen astian käytöstä.
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VÄÄRIN

Etiketti on 
(melko luovasti) 

peitetty.

Ei sovi pullon tai edes 
tölkin määritelmään.

OIKEIN

Kirjoittaja haluaisi myös huomauttaa, etteivät kysei-
set keräysastiat ole aivan omiaan ruuantähteille tai 
purkille, saati sitten kondomeille. 
Nyt sitten tiedätte mitä tehdä. Mutta miksi? Mihin ra-
hat oikein menevät? Oppilaskunta ei suinkaan järjestä 
niillä mitään omaa kivaa, vaan lahjoittaa rahat hyvän-
tekeväisyyteen. Kohde vaihtelee vuosittain, mutta es-
imerkiksi edellisenä vuonna tuotto laitettiin Itämeren 
pelastamiseen. Harvoin voit tehdä jotain näin hyvää yhtä 
pienellä vaivalla.
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 Facebook, suomalaisittain naamakirja, on jo 
pitkään ollut koulumme ykköstrendi. 

Käytävillä kuljeskellessa ei muuta silmiin pistäkään, jos vilkaisee 
tietokoneiden ruutuihin. Joka välitunti on pakko päästä päivittämään status ja 
hoitamaan omaa pientä maatilaa.

Neronleimaus!
 Facebookia käyttää 100 miljoonaa käyttäjää päivittäin. Vuoden 2010 alus-
sa rekisteröityneitä käyttäjiä oli noin 250 miljoonaa. Rekisteröityneiden määrä 
on kasvanut räjähdysmäisesti viimeisen puolen vuoden aikana. Luku lähentelee 
tällä hetkellä 600 miljoonaa käyttäjää. Yli puolet viimeisen vuoden sisällä. Face-
bookin rahallisen arvon on oletettu olevan jo Nokian luokkaa. Ja vauhti se vain 
kiihtyy.
 

facebook:  
paholaisen keksintö

Yksi iso sosiaalinen media. Noin 580 miljoonaa aktiivista 
käyttäjää. Koko maailma. Tiedon valtaväylä.  

Yksikin virhe voi johtaa massiivisiin seurauksiin.

[ Teksti: Aki Hast  piirrokset ja valokuvat: Teemu Heikkilä]

 Tein äidinkielen neloskurssilla vaikut-
tavan puheeni Facebookin vastaisuudesta. 
Pyysin opiskelijatovereitani viittaamaan, jos 
he käyttivät naamakirjaa. Muutamaa lukuun 
ottamatta lähes kaikki viittasivat. Kysyin heti 
perään, kuinka moni luottaa siihen, etteivät 
tiedot joudu vääriin käsiin. 
Yksikään käsi ei noussut.
 Naamakirja on hieno tapa pitää yhteyttä 
kavereihin, sukulaisiin ja luoda uusia suhteita. 
Aikakin kuluu mukavasti lukuisten koukut-
tavien nettipelien kanssa. Kun voi keskustella 
koko maailman kanssa, jää helposti koukkuun.

“Onko tämä maailman isoin ‘Pidä 
yhteyttä muiden kanssa’ -paikka vai 
C.I.A:n henkilörekisteri, johon kai-
kki saavat lisätä tiedot itsestään?”
Paljon hyvää,  
mutta millä hinnalla?
 Facebook on tasaisin väliajoin ollut 
uutisissa siihen kohdistuneiden tietomurto-
jen, virusten, roskapostimatojen yms. vuoksi. 
Negatiivisia uutisia saa lukea pahimmillaan 
monta kertaa kuukaudessa. Lisäksi löysin 
hiljattain internetistä tiedoston, jonka kuvauk-
sen mukaan FB sisältää sadan miljoonan käyt-
täjän henkilökohtaiset tiedot. 
 Facebookin käyttöehdoissa on lukenut, 
että se tulee pitämään luodut tunnukset itsell-
ään eikä ei ole mahdollista poistaa. Facebook 
tosin poisti ehdon ja mahdollisti tunnuksien 
poiston. Tämä herättää ajatuksia, mitä Face-
book oikeasti ajaa takaa? Miksi tiedot halutaan 
säilyttää? Onko tämä maailman isoin ”Pidä 
yhteyttä muiden kanssa” -paikka vai C.I.A:n 
henkilörekisteri, johon kaikki saavat lisätä 
tiedot itsestään? Naamakirja on myös lisännyt 

mahdollisuuden vielä yksityiskohtaisempaan 
”stalkkaamiseen” Facebook Places- toiminnol-
la. Sen avulla voi kertoa esimerkiksi mihin on 
menossa syömään, kenen kanssa ja mitä aikoo 
tilata. Kuka tahansa voi kaivaa kenestä tahansa 
tiedot esille vaikka pelkän sähköpostiosoitteen 
avulla. Kokeiltu on, sain selvitettyä vajaassa 
puolessa tunnissa erään henkilön asuinpaikan, 
puhelinnumeron ynnä muut Facebook ja irc-
galleriaprofiilit pelkän sähköpostin perusteella.

Tulevaisuus?
 Tulevaisuus on hieman hämärä. On 
huhuttu, että Facebook aikoo hakea esimerkik-
si lupaa myöntää globaaleja passeja. Ja listautua 
maailman tärkeimmäksi yhtiöksi. En menisi 
myöntämään mitään lupia ennen kuin käyttäj-
ien tietoturva on täysin turvattu. 
 Naamakirjassa on todella paljon hyvää, 
mutta se ei riitä korvaamaan kaikkia huonoa. 
Kokonaisuudessaan ollaan vielä pakkasen 
puolella ja paljon on parannettavaa ennen kuin 
voidaan sanoa Facebookia todellakin hyväksi. 
Käyttöehdotkin ovat niin pitkiä ja tylsiä, että 
eihän niitä kukaan jaksa lukea. En minäkään 
lukenut, kunnes havahduin.
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Aino on lehtemme iloinen ja au-

rinkoinen päätoimittaja, joka 

pitää huolen, että toimitus pysyy 

kurissa ja aikataulussa.

Paljon toimittajantöitä tehnyt 

toimittajamme Aki on rauhal-

linen persoona, joka ei jätä 

hommia puolitiehen.

Anni on tunnollinen ja ahkera toimitta-

ja, joka vastaa siitä, että lehdessämme 

on myös ihmisen näkökulmaa.

Toimitus  

esittäytyy

Teemu vastaa myös lehtemme 

ulkoasusta niin kuvien kuin tai-

ton muodossa.

Otto on toinen joka vastaa 

lehtemme visuaalisesta ul-

koasusta mahtavien kuvien 

ja loistavien ideoidensa 

kautta.

Heidän ansioistaan saamme lehteen 

myös toimittajakunnan ulkopuolista 

näkemystä ja väriä.

Avustajat  
ja 

ulkopuoliset toimittajat
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Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. 
Mitä ne oikeastaan ovat? Mon-
ille varmaankin pelkkää merki-
tyksetöntä sanahelinää, mutta 
tässä koulussa asiat ovat toi-
sin. 

  Järvenpään lukion ensimmäinen tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuussuunnitelma laadittiin vuosina 
2008-2009.  Suunnitelma tehtiin laajan luki-
ossa toteutetun kyselytutkimuksen pohjalta 
ja koulustamme sen tekemiseen osallistuivat 
edellisen informaatikkomme Katariina Lauro-
sen ohjaamana kahden pojan ja kolmen tytön 
muodostama ryhmä. Itse tasa-arvosuunnitelma 
on lakisääteinen, mutta siihen päätettiin liittää 
myös pyrkimys yhdenvertaisuuteen.
  Miten ihmeessä kyseinen suunnitelma sit-
ten näkyy tavallisen lukiolaisen arjessa? No, 
otetaan aiheesta esimerkkitilanne: Henkilö x 
tuntee olonsa ahdistavaksi, sillä häntä syrjitään 
henkilökohtaisen vakaumuksensa vuoksi. Hän 
ei tunne voivansa kertoa asiasta kenellekään, 
kaikkein vähiten häntä syrjiville henkilöille. 
Koska syrjijät eivät saa koskaan tietää henkilö 
x:n kokevan olonsa syrjityksi, ei mitään paran-
nusta voi tapahtua ja x:n elämä on kurjaa.
  Mitä henkilö x sitten voisi tehdä?  Ensim-
mäinen askel muutoksessa parempaan on 
kertominen. Sen voi kuitenkin suoran viestin-
nän sijaan tehdä koulumme terveydenhoita-
jalle, oppilaskunnan ohjaaja Joona Svalalle, 
yhdenvertaisuusvastaaville tai jollekin opiskeli-
jayhteyshenkilöistä.
  Mutta entä jos tieto leviää muillekin kuin 
asianomaisille? Sitä on turha pelätä. Terveyden-
hoitajalla on vaitiolovelvollisuus jo ammattin-
sakin puolesta, mutta myös muut edellä maini-
tuista henkilöistä ovat velvoitettuja pitämään 

asian poissa ulkopuolisten korvista. On kuit-
enkin suotavaa, että auttajien antaa viedä asiaa 
eteenpäin, jotta tilanne saadaan selvitetyksi.
  Vaikka koulun henkilökunnan jäsenet ovat 
varmasti lähes kaikille melko tuttuja, on 
opiskelijayhteyshenkilö varmaankin hieman 
vieraampi käsite. 

“Yhteyshenkilöitä ei vielä ole allekirjoit-
tanutta enempää, mutta asian toivotaan 
piakkoin muuttuvan. Jos koet olevasi po-
tentiaalinen henkilö kyseiseen vastuute-
htävään, ota rohkeasti yhteyttä Joona Sva-
laan.”
Opiskelijayhteyshenkilöt ovat aivan tavallisia 
lukiolaisia, jotka ovat sitoutuneet vaitiolovel-
vollisuuteen ja tietoonsa tulleiden syrjintä- ja 
häirintätapausten eteenpäin viemiseen uhrin 
niin halutessa.
  Yhteyshenkilöitä ei vielä ole allekirjoittanutta 
enempää, mutta asian toivotaan piakkoin 
muuttuvan. Jos koet olevasi potentiaalinen 
henkilö kyseiseen vastuutehtävään, ota roh-
keasti yhteyttä Joona Svalaan. Jos taas olet 
epävarma, oletko tullut kaltoin kohdelluksi, 
kannattaa vierailla Pedanetissä tasa-arvo ja 
yhdenvertaisuus-sivulla, jonka jälkeen voit 
tulla tarvittaessa juttelemaan. Vaikka hihasta 
käytävällä nykäiseminen onkin jo melkoinen 
klassikko, niin täytyy sanoa, että itseni kohdal-
la parempi taktiikka voi olla “Ootko sä se...” tai 
sormella tökkääminen. Hihani kun tuppaavat 
olemaan tarpeeksi venyneitä muutenkin.

Suunnitelmasta käytäntöön
[Teksti: Eveliina Karjalainen Kuva: Teemu Heikkilä, Otto Jahnukainen]
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Haluaisitko kirjoittaa lehteen? 
Oletko hyvä ottamaan valokuvia? 
Haluatko tutustua uusiin ihmisiin?Jos vastauksesi johonkin näistä oli kyllä, olet tervetullut 

Järjen toimitukseen.
Aikaisempaa kokemusta ei tarvita.Ota yhteyttä 

  Marjaana Svala 
	 	 marjaana.svala@jarvenpaa.fi>


