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Heippa. Lukuvuoden ensimmäinen ja toiseksi 
viimeinen Järki on juuri nenäsi alla. Tänä vuonna 
toimitus koostuu pääosin meistä miespuolisista 
nörteistä, mutta sekaan mahtuu myös 
naiskauneutta. Ennen pedanetissä ilmestynyt lehti 
painetaan nyt myös paperilla. Tällä helpotamme 
ihanien lukijoidemme elämää.

 Tällä kertaa päätoimittajan isoihin saappaisiin 
astuu jo viime toimituskaudelta tuttu naama. 
Olen kolmannen vuoden opiskelija, bloggaan 
satunnaisesti ja tykkään konemusiikista. Minut 
lähinnä tuupattiin tähän rooliin, mutta perääntyä 
en aio. Yleensä olen ollut se kaveri, jolle käskyt 
annetaan. Nyt olen se, joka käskyttää muita, 
mikä tuntuu jännältä.  Olen aiemmin ihmetellyt, 
miten deadlineä on muka vaikea noudattaa. 
Nyt sen tiedän, olenhan abi ja/tai muuten vain 
jumalattoman laiska. 

 Kolme vuotta tuntuu pitkältä ja raskaalta, 
mutta minusta aika kului vähän liiankin nopeasti. 
Viimeiset viikot ovat kohta edessä, ja sitten tämä 
opiskelu onkin jo ohi. Uudet ykköset ovat vieläkin 
vähän pihalla siitä, miten lukiossa toimitaan, 
kakkoset jännittävät wanhoja ja kolmoset 
pähkäilevät, minne mennä lukion jälkeen. Itselle 
suunnitelma on jo selvillä: journalistiksi olisi 
tarkoitus kouluttautua tavalla tai toisella. Lehti, 
jota nyt luet, sisältää tarinointia muun muassa 
Kiina-projektista ja alkoholin haitoista sekä uuden 
rehtorimme haastattelun.

 Opiskelkaa ahkerasti, älkää stressatko ja 
muistakaa ”chillata”. Sillä pääsee jo pitkälle. Hyvää 
alkanutta lukuvuotta koko Järvenpään lukio, tässä 
uusin Järki, ole hyvä.

Pääkirjoitus
Riku Kylä

3



Tarja Halonen emännöi viime it-
senäisyyspäivänä viimeistä kertaa Linnan juhlia, 
sillä uudenvuoden 2012 alussa tammi-helmi-
kuussa Suomi saa uuden presidentin. Pestistä 
taistelee ja toisistaan mittaa ottaa kahdeksan 
ehdokasta eri eduskuntapuolueista. 
 Yleisradio järjestää kolme suurta vaal-
ikeskustelua, joihin kaikki ehdokkaat osallis-
tuvat. Suorassa lähetyksessä 12. tammikuuta 
aiheena ovat nuoret, Suomen tulevaisuus ja 
ehdokkaiden arvomaailma, ja mikäs sen parem-
pi paikka sen pitämiselle olisikaan kuin meidän 
lukio! 
 Miten tällainen upea tilaisuus on osunut 
juuri meidän koulullemme? Ensinnäkin kiitos 
kuuluu opettajallemme, Sami Tammiselle, joka 
on ollut aktiivisesti yhteydessä YLE:n kanssa. 
Tapahtuman järjestämistä, suunnittelua ja 
käytännön toteutusta ei kuitenkaan haluttu 
jättää vain YLE:lle, vaan se on monilta osin 
ollut meidän opiskelijoiden ja tapahtumasta 
vastaavan YH05-kurssin vastuulla. Lisäksi 
koulumme valintaan vaikutti tietysti ulkonäkö-
seikka: ei kovin montaa Järvenpään lukion ja 
Areenan tapaista paikkaa Suomesta löydy! 

 Voin sanoa, että näin suuren tapahtu-
man järjestäminen ei tosiaan ole ollut mikään 
‘piece of cake’. Työt aloitettiin virallisesti YH05-
kurssin pyörähtäessä käyntiin toisessa jaksossa. 
Todennäköisesti kukaan ei silloin osannut 
kuvitellakaan, kuinka suuren haasteen otimme 
vastaan. Tapahtuman järjestäminen sisältää jo 
itsessään älyttömän paljon pieniä, ja loppupe-
leissä myös todella tärkeitä yksityiskohtia.
 Ensimmäinen askel ensimmäisellä tunnil-

la oli työryhmien jakaminen, joka onnistui hien-
osti ja ongelmitta. Motivoitunut ryhmä jaettiin 
neljään työryhmään: toimintasuunnitelma-, 
turvallisuus-, markkinointi- ja tiedotusryhmään. 
Nämä ryhmät ovat pitäneet huolta omista vas-
tuualueistaan tehden kuitenkin samalla jatkuv-
asti tiivistä yhteistyötä toistensa kanssa.
 Eniten näkyvillä ovat olleet tiedotus- 
ja markkinointiryhmät. Tarkoituksena onkin 

TÄHTÄIMESSÄ

PRESIDENTINVAALIKESKUSTELU
Järvenpään lukio on saanut hienon tilaisuuden, joka tapahtuu vain kerran 
elämässä. Presidenttiehdokkaat kokoontuvat vaalikeskusteluun koulullemme 
tammikuussa 2012. Edessä on vuoden kovin tapahtuma.

Paineet ja jännitys kasvavat koko 
ajan. Töitä on vielä paljon ja aikaa 
on vähän.

Teksti Julia Saario, Piirrokset: Tuomas Tuppurainen

4



ollut tapahtuman mainostaminen ja siitä tie-
dottaminen. Tiedotusryhmä on vastannut 
informaatiosta Wilmassa sekä näkyvyydestä 
Facebookissa. Ryhmien yhteistyönä on myös 
syntynyt vaalikeskustelu-blogi. Markkinointiry-
hmän tavoitteena on ollut käsitteen ”Presi-
dentinvaalikeskustelu” tekeminen mielenki-
intoiseksi. Tehtävä on ollut haastava, mutta 

lopputulos sitäkin parempi! Kantavana voima-
na ovat olleet Tuomas Tuppuraisen taiteilemat 
piirrokset ehdokkaista, jotka voi nähdä niin 
Facebookissa, ympäri koulua levitettävissä mai-
noksissa, trailerissa kuin t-paidoissakin.
 Toiminta- ja turvallisuussuunnitelmary-
hmät ovat alusta alkaen tehneet kovaa työtä 
tapahtuman taustalla joten iso kiitos ja kumar-
rus heille. Näiden ryhmien työn ansiosta es-
imerkiksi kaikilla opiskelijoilla ja opettajilla on 
keskusteluiltana aika, jolloin saapua koululle 
ja paikka, jossa seurata rauhassa ehdokkaiden 
väittelyä. 
 Työn edistyessä ja siirtyessä suunnitte-
luvaiheesta toteutukseen, ilmaantui tarvetta 
uusille ryhmille. Tarpeeseen perustettiin kaksi 
uutta: sisältöryhmä sekä tarjoilu- ja ulkoasury-
hmä. Sisältöryhmä on ideoinut yhteistyössä 
YLE:n kanssa lähetyksen sisältöä ja pystyy 
vaikuttamaan erityisesti opiskelijoiden näky-
vyyteen lähetyksessä. Ryhmän toimintaa ku-
vastaa tällä hetkellä oppilaskunnan huoneen 

edessä seisova komea ja suurehko puulaatikko, 
johon opiskelijat voivat vapaasti mennä pudot-
telemaan ideoita ja kysymyksiä ehdokkaille. 
Tarjoilu- ja ulkoasuryhmä sen sijaan vastaa 
juuri niistä pienistä, mutta koulun imagon kan-
nalta tärkeistä yksityiskohdista kuten koriste-
lusta ja ruokapuolesta.
 Vaalikeskustelu on YLE:n ohjelma, joten 
YLE on luonnollisesti ollut se joka on viime-
kädessä päättänyt kaikesta. Se on siis ollut 
tässä tapauksessa se iso ja ilkeä pomo, joka on 
ahkerasti laittanut kapuloita hyvin pyöriviin 
rattaisiimme. Kaikista vastoinkäymisistä on 
kuitenkin selvitty ja olemme saaneet tehtyä 

kaiken niin kuin YLE on halunnut. Projektin 
edetessä YLE:ltä on myös käynyt pariin ottee-
seen vieraita esimerkiksi juontajat ja tuottajat. 
Jälkimmäisellä vierailukerralla kaikki vaikutti-
vat erittäin tyytyväisiltä meidän opiskelijoiden 
työpanokseen!
 Aikaa ‘h-hetkeen’ on nyt alle kuukausi. 
Paineet ja jännitys kasvavat koko ajan. Töitä on 
vielä paljon ja aikaa on vähän. Olen kuitenkin 
varma että kaikki saadaan hoidettua ajallaan 
ja tuosta nimenomaisesta torstai-illasta tulee 
näkemisen arvoinen! Joten kaikki vaan paikalle, 
ei näitä hommia turhan takia ole tehty!
    

Suomen tasavallan presidentin valtaoikeu-

det ovat säädetty perustuslaissa. Hän 

johtaa ulkopolitiikkaa valtioneuvoston 

kanssa, vahvistaa lait ja on puolustusvo-

imien ylipäällikkö. Hänellä on myön kes-

keisten virkamiesten nimitysoikeus. Presi-

dentti nimittää esimerkiksi Suomen pankin 

pääjohtajan

PRESIDENTTI 
2012
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On perjantai, Vili ja Joni odottelevat 
paikallisen marketin edustalla ystäväänsä 
Nikoa. Viimein Niko saapuu ja kysyy heiltä: 
”Noh, mitäs te otatte?” ”Tuo pari sixii 
lonkkuu ja sit hae viel alkosta jotai vähä 
vahvempaa. Tos on rahat”, pojat vastaavat. 
Näillä sanoilla alkaa monen nuoren 
viikonloppu.
Illan tullen Niko ottaa juotaviaan jääkaapista 
ja 10-vuotias pikkuveli saapuu keittiöön. 
”Mitä sä noilla?” hän kysyy. 
”No mitäs luulet, että nuoret tekee 
viikonloppuisin, kun ne kokoontuu?” Niko 

ottaa juotavat ja lähtee ulos.
 Niko suuntaa ystävineen yleiseen puistoon, 
jonne on muitakin tuttuja jo kerääntynyt. 
”Tssht”, sanoo lonkerotölkki. ”Tästä se ilta 
alkaa pojat!” tokaisee Vili. Ilta pitenee 
ja juomat vähenevät. Joni on käynyt jo 
kerran oksentamassa, taisi tulla muutama 
hörppy liikaa. Vili on sammumaisillaan ja 
Niko suuntasi hyvän aikaa sitten läheiseen 
baariin. Lopulta pojat selviävät tavalla tai 
toisella koteihinsa nukkumaan ja heräävät 
seuraavana aamuna armottomaan krapulaan.

Normi-
viikonloppu
Teksti Aki Hast Kuvat/grafiikka Otto Jahnukainen ja Teemu Heikkilä
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Normi-
viikonloppu

 Sama setti toistuu viikoittain ympäri 
Suomea. Nykyään pulloon tarttuu turhan moni 
nuori. Alkon teettämän tutkimuksen mukaan 
14-vuotiaista pojista noin 20% ja noin 30 % 
tytöistä käyttää alkoholia vähintään kerran 
kuukaudessa. Ja arvatenkin luvut vain kasvavat 
iän myötä. 18-vuotiaista yli 80 % käyttää 
alkoholia vähintään kerran kuussa. Luvut ovat 
allekirjoittaneen mielestä jopa hälyttäviä. 
Varhaisessa puberteetti-iässä olevat nuoret 
aloittavat juomisen. 

Miksi? Todennäköisesti valtavirtaa vastaan 
ei kukaan halua uida ja kaljan avaaminen 
tuntuu olevan helpompi vaihtoehto, kuin ottaa 
kaveriporukan vähättelevät kommentit vastaan. 
Se on vain niin ”cool” kerääntyä isolla porukalla 
läheiseen puistoon tai kaverin luokse bilettämään 
ja örveltää. Muutamat pippaloista ovat päätyneet 
lehtien otsikoihin, kun on ensin pahoinpidelty 
joku ja sitten turmeltu tai varastettu kaikki 
arvokas irtaimisto. Mitä täysi-ikäisyys edes 
muuttaa? Nyt ei tarvitse kastua, jos menee baariin 
viettämään viikonloppua. Baarissa käynti on 
kuitenkin kallista. Tämä on yksi varma tapa tuhlata 
kuukausittainen opintotuki ja/tai viikkoraha, jonka 
voisi käyttää paremminkin.

 Suomen laki on kieltänyt alkoholin 
välittämisen alaikäisille rangaistuksena vähintään 
sakkoa tai korkeintaan kaksi vuotta vankeutta. 
Jostain kumman syystä nuorilla näyttää se pullo 
silti löytyvän kädestä harva se viikonloppu. Ilman 
kontakteja on vaikea ryypätä ja jos kontakteja 
ei ole, vanhemmat voivat todennäköisesti antaa 
muutaman siiderin. Onneksi jälkimmäinen ei päde 
kaikkien vanhempiin.

 Suomalaiset ovat tunnetusti vähän hiljaista 
kansaa. Ironia astuu kehiin, kun korkki aukeaa. 
Sivustakatsojana voin sanoa, että kymmenen 
kaljan jälkeen kaikki ovat toistensa parhaimpia 
ystäviä tai suurimpia vihamiehiä. 
 Muistakaa kaikki: ilman viinaakin voi olla 
hauskaa. Vai voiko? Pitänee avata pullo ja tuumata 
asiaa.

18-vuot iaista yli 80 % 
käyt tää alkoholia vähintään 
kerran kuussa.
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“Lukiolaiset saavat 700 euron iPadit hintaan 2e/
kk”, otsikoi Karjalainen nettisivuillaan 14.10.2011. 
Iltalehden verkkosivujen teettämän kyselyn mu-
kaan 61 % vastanneista ei usko hankkeen kannat-
tavuuteen. Mistä moinen vastustus? Pelätäänkö 
rahojen menevän hukkaan? Eikö teknologiaan 
hyötyjä voida ymmärtää koulun kannalta?

Mielestäni Joensuun investointi iPadeihin oli erit-
täin kannattava sekä oppilaiden opiskelun että 
opettajien opetuksen kannalta. Tablettien käyttö 
avaa uusia mahdollisuuksia opiskelun tehosta-

miseksi. Esimerkiksi netti on jokaisen käytössä, 
mikä mahdollistaa uusimman tiedon löytämi-
sen. Samalla voidaan opettaa mediakriittisyyt-
tä, koska nettiä käytettäisiin entistä enemmän. 
Opettajat pystyvät antamaan tehtävämonisteet 
sähköisesti eikä turhaa paperisotaa synny edes 
poissaoleville. Paperit pysyvät myös paremmin 
järjestyksessä eivätkä katoa niin helposti. On ole-
massa myös eOppikirjoja, jotka toistaiseksi ovat 
yksittäisen oppilaan ulottumattomissa. Varmasti 
investoinnin yhteydessä koulut voisivat ostaa li-
senssit kirjoihin, ja niiden suosio kasvaisi.

Tabletit käytävillä
Kehittynyt teknologia on antanut mahdollisuuden siirtyä kohti 
sähköistä koulunkäyntiä. Miltä kuulostaisi oma tabletti joka 
kulkisi helposti kotoa kouluun?
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Myös tabletit ovat  perustellummat käytös-
sä kuin netbookit, läppärit tai atk-luokalli-
nen pöytäkoneita. Tabletit ovat jokaisella 
oppilaalle mukana. Kun ei tarvitse siirtyä 
toiseen luokkaan, säästyy paljon aikaa. Läp-
päreiden ja netbookien heikkous on niiden 
koko ja paino. Myös niiden käyttöönotto 
on paljon hitaampaa kuin tablettien. Myös 
muistiinpanojen teko läppärillä ei houkutte-
le kaikkia. Tabletilla ratkaisu on kynä, joka 
on suunniteltu tabletilla kirjoittamiseen. 
Muistiinpanojen kirjoittaminen sähköiseen 
muotoon auttaa oppilaita säilyttämään ne 
helposti yo-kokeita varten.

Olen kokeillut tabletin käyttöä ja sen te-
hokkuutta nyt noin kuukauden verran kou-
luympäristössä. Korvasin vihot ja lyijykynät 

iPadillä ja sille soveltuvalla kynällä. Käytännössä 
teen kaikki muistiinpanot sähköisessä muodossa. 
Vain fysiikantunneilla on mielekkäämpää piirtää 
voimakuvioita fyysiselle paperille. Vihkot ovat 
ikävän painavia verrattuna iPadiin, ja sen huomaa 
vasta kun vaihdon tekee. Kirjoja joudun toistaiseksi 
kuljettamaan mukanani, koska Järvenpään lukio ei 
ole ostanut lisenssejä. Aion itse ainakin jatkaa iPa-
din käyttöä ja uskon, että käyttäjien määrä nousee, 
kun tablettien hinnat laskevat.

Jos haluat kokeilla tabletin käyttöä, se onnistuu 
nykyään myös täällä lukiossa. Koulun kirjaston on 
hankittu oppilaiden käyttöön yksi Samsung Gala-
xy Tab. Se on vastaava kuin Applen iPad ja suurin 
ero on niiden käyttöjärjestelmässä. Informaatikko 
Hanne Kokkonen auttaa sinua mielellään tabletin 
käytössä.  

Otto Jahnukainen
Written on iPad

”Koulun kirjastoon on hankittu 
opiskelijoiden käyttöön yksi 
Samsung Galaxy Tab.”

Pages - 7.99e
Keynote - 7.99e
Bamboo Paper - ilmainen/1.79 + kynä noin 30e

EMD periodic table - Ilmainen

Photoshop Touch - 5.79e

iBooks - Ilmainen
Vernier video physics - 2.39e

Näillä alkuun
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Kiina-projekti on kolmen suomalaisen koulun 
ja yhden kiinalaisen koulun yhteistyöprojekti, 
jossa oppilaat pääsevät tutustumaan kansa-
invälisiin yrityksiin ja eri maiden toimintata-
poihin. Järvenpään lukio on ollut mukana 
vuodesta 2007, ja tällä hetkellä käynnissä on 
viides projekti, joka on alkanut syksyllä 2010 
ja huipentuu suomalaisten osalta marraskuun 
lopulla järjestettävään Kiinan-matkaan. 

Toiminta alkoi projektin osalta kiinan 
kielen kurssilla. Kurssin aikana tutustut-
tiin kiinan kieleen ja kulttuuriin. Kurssi 
käytiin kolmen jakson aikana. Opettaja oli 
vaihtelevasti fyysisesti paikalla, sillä kurs-
si oli beta-testauksessa oleva videokurssi. 

Kiinan kurssin jälkeen seuraava yhteinen toi-
minta projektin tiimoilta oli Vaasan retki, jolla 
oli mukana myös Hyrylän ja Keravan lukioiden 
projektilaiset. Retken tarkoitus oli tutustua 
yhden projektin pääsponsoreiden, Wärtsilän, 
tehtaisiin. Matkan toinen tarkoitus oli parantaa 
projektilaisten yhteishenkeä. Siinä onnistut-
tiin. Tehtailla saimme tietoa Wärtsilän toimin-
nasta yleisesti niin Suomessa kuin globaalis-
tikin. Tietoa tarjottiin myös työskentelystä 
Wärtsilällä. Saimme myös tutustua tehtaisiin 
sisältäpäin, jolloin meille myös esiteltiin erilai-
sia moottoreita sekä niiden käyttötarkoituksia. 

Kesän ajan projekti seisoi paikoillaan, sillä ei-
hän ketään kiinnosta kesällä mikään kouluun 
liittyvä. Koulun alettua ei kuitenkaan kauaa 
seisty kädet taskuissa, sillä kiinalaiset vier-
aamme saapuivat Suomeen. Kiinalaiset viipy-
ivät Suomessa viikon, jonka aikana he saivat 
tutustua Järvenpäähän, Heurekaan, Helsinkiin 
ja sen nähtävyyksiin. Jotkut majoittajat järjes-
tivät kiinalaisilleen vielä tämän lisäksi ohjel-

Kiinanmatkan valmisteluita
為中國之行的準備工作

Tekstit: Otto Jahnukainen, Riku Kylä Kuvat: Otto Jahnukainen

10



maa. Kiinalaisten viikko Suomessa ei kuitenkaan 
ollut pelkkää lomailua. Viikkoon sisältyi myös 
kurssitöiden tekoa joko yhteiskuntaopin, fysiikan 
tai matematiikan parissa. Tämän viikon aikana oli 
myös tärkeä vierailu toisen projektin pääsponso-
rin, Metson, tehtaille. Vierailulla saatiin hyvä 
kuva siitä kuinka globaalia liiketalous on nykyään 
ja kuinka monelle eri alalle yksi firma voi erikois-
tua. Tämä oli käynyt tosin ilmi myös Vaasassa.

Kiinan matkamme on 18.11.-26.11. Ja siitä saatatte 
voida lukea seuraavassa lehdessä. Stay tuned!

準備
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Yhteikuntaoppi
Selitä, millä tavoin Suomen perustuslain seuraavat periaatteet pyritään käytännössä toteuttamaan:
a) ”Henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ei saa puuttua eikä vapautta riistää mielivaltaisesti eikä ilman 
laissa säädettyä perustetta.”
b) ”Jokaisella on uskonnon ja omantunnon vapaus.” 
c) ”Suomen kansalliskielet ovat suomi ja ruotsi.”

a) Toteutustapa riippuu yksilöstä ja nautittujen substanssien konsentraatiosta.

b) Piispa Henrikin tapaus on hyvä esimerkki miten uskonnonvapautta voidaan soveltaa, myös 
jotkin tulkinnat ko. casesta antavat osviittaa sille, että myös omantunnon vapaudella olisi ollut 
jotakin merkitystä asiaan. 

c) Väittämä on väärin, sillä Suomen viralliset kansalliskielet ovat; Suomi, Englanti, Norja 
ja Turku. Näitä kansalliskieliä pyritään käytännössä toteuttamaan työelämässä, yöelämässä, 
liikenteessä, oppikirjoissa, ruotsinkursseilla ja Turussa, useilla tavoilla ja erikseen.

Terveystieto
Mitä seuraavilla termeillä ja lyhenteillä tarkoitetaan?
a) geneerinen lääkevalmiste
b) WHO
c) toksisuus

a) Lääkettä joka liittyy johonkin genreen, esim Jazz-genren lääkkeet poistavat Jazz-
muusikon korvissa   pyöriviä tarttuvia saksofonisooloja.

b) World Heat Organization vastaa ilmastonlämpenemisestä ja edesauttaa maailmanlopun 
tulemista. WHO:n sisarjärjestö on APOCALYPSE, jonka toimialaa on edellämainittujen lisäksi 
pelon lietsominen ja tuomiopäivien ennustaminen.

Teksti: Teemu Heikkilä

Enintään 6 tehtävään saa vastata. Tehtävät arvostellaan pistein 0–6, paitsi muita 
vaativammat, +:lla merkityt jokeritehtävät, jotka arvostellaan pistein 0–9. Mo-
niosaisissa, esimerkiksi a-, b- ja c-kohdan sisältävissä tehtävissä voidaan erikseen 
ilmoittaa eri alakohtien enimmäispistemäärät.

Mallivastaukset tehtäviinYLIOPPILASTUTKINTO-
LAUTAKUNTA
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c) Ylioppilaslautakunta on selkeästi piilottanut kompakysymyksen käsitteisiin. Toksisuus on siis 
väärin kirjoitettu ja oikein ilmaistuna sen kuuluisi olla taksisuus, joka on arvo, jolla kuvataan 
taksien lukumäärää ajan funktiona. Derivoimalla vektorit parabeeleiksi ja kiepauttamalla ne 
singulariteetin ympäri saadaan taksisuus helposti ratkaistua.

Kuvaile kokeellinen tutkimusasetelma, jonka avulla selvitetään kehitteillä olevan särkylääkkeen 
vaikuttavuutta kivun lievittämiseen ihmisillä.
Aiheutetaan koehenkilöille voimakkaita ärsykkeitä (esim. vasaralla polvilumpioon, hammastikku 
varpaankynnen alle tai luento liukoisuustulosta). Osalle testihenkilöistä syötetään oikeaa 
särkylääkettä, osalle syötetään vain plaseboa, muodostetaan tutkimustulokset koehenkilöistä 
tehtyjen visuaalisten ja auditiivisten havaintojen perusteella. 

Elämänkatsomustieto
Tunnettu sanonta kuuluu: ”Kukaan ihminen ei ole saari.” Selvitä väitteen merkitystä ja pätevyyttä.
Ei niin.
”Kukaan ihminen ei ole saari.” on yksinkertainen mietelause, joka pitää sisällään tiukan faktan 
kompaktissa muodossa. Jos oletamme, että lautakunta on jälleen kerran tehnyt virheen ja 
saari ei olekaan yleisnimi, vaan erisnimi Saari, niin väite kääntyy päälaelleen ja siitä tulee 
suorastaan absurdi, Suomessa on tälläkin hetkellä 8100 kappaletta Saari-sukunimisiä henkilöitä, 
joista miehiä 4053 ja naisia 4047.

Filosofia
On vaikea todistaa, että maailmassa olisi olemassa mitään muuta kuin minä itse. Esitä filosofisia perusteluja 
ulkomaailman olemassaololle.
Ulkomaailman käsite on moninainen, joten riippuu kontekstista

Ihmisen valinnat perustuvat arvoihin. Jotta ihminen kykenisi järkiperäisiin valintoihin, hänellä on oltava 
henkilökohtainen arvojärjestys. Miten henkilökohtainen arvojärjestys muodostuu?
Ihmisiä on niin erilaisia, joten tämä riippuu hyvin pitkälti kontekstista.

Onko perusteltua väittää, että tiede tekee metafysiikan tarpeettomaksi
Kuka määrittää metafysiikan? Miksi joku määrittää metafysiikan? Miksi kysymyksiä on 
olemassa? Onko edes perusteltua kysyä tällaista? Onko tätä vastausta oikeastaan edes 
olemassa? Riippuu kontekstista.
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Kuten kaikki ovat 
varmasti huomanneet, 
on koulussamme 
aloittanut tänä syksynä 
uusi rehtori Marja-Liisa 
Lehtiniemi. Tutustumisen 
helpottamiseksi kävin 
kyselemässä rehtorilta 
muutamia kysymyksiä.

Lehtiniemi kertoo hakeneensa lukiomme 
rehtorin paikkaa muutamastakin syystä. 
Ensiksikin hän tunsi jo lukion toimittuaan 
aikuislinjan apulaisrehtorina, ja lisäksi hän 
ajatteli, että olisi etuoikeus saada toimia juuri 
tämän lukion rehtorina. Kun kysyn häneltä, 
kuinka hän on tähän asti lukiossamme 
viihtynyt, on vastaus yksinkertainen:
– Tosi hyvin.

Lehtiniemi muistelee hetken omia 
kouluaikojaan. Hän kertoo olleensa ennen 
kaikkea aktiivinen ja reipas osallistumaan 
esimerkiksi oppilaskunnan toiminnassa. 
Koulumenestyskin oli tasaista, ja 
suosikkiaineikseen hän mainitsee psykologian 
ja biologian.

Lukion jälkeen Lehtiniemelle oli jo selvää, 
mitä hän tulevaisuudeltaan halusi. Hän 
opiskeli kasvatustieteiden maisteriksi, 
sivuaineinaan psykologia ja yhteiskuntatieteet 
– vaikka olisivat vielä ne taloustieteetkin 
kiinnostaneet... Kouluttautuminen ei 
kuitenkaan jäänyt siihen, vaan hän jatkoi 
opiskeluaan vielä opinto-ohjaajaksi. 
Lisäksi hän on opiskellut muun muassa 
liikkeenjohtoa.

Opettajan ammattiin haluavalle tärkeiksi 
ominaisuuksiksi Lehtiniemi luettelee esiintymis- ja 
organisointitaidot sekä opetettavan aineen osaamisen 
ja hyvät opetustaidot.

Lukioon lisää valinnaisuutta

Kysyn Lehtiniemeltä myös lukiomme vahvuuksista, 
joiksi hän mainitsee fyysiset puitteet ja upean 
rakennuksen sekä koulussamme käytössä olevan 
tekniikan. Hänen mielestään tärkeitä vahvuuksia 
lukiollemme ovat myös monipuolisuus ja työrauha, 
eikä mahtavaa henkilökuntaa tai meitä ihania 
opiskelijoita sovi unohtaa.

Ammattinimikkeen takana
teksti: Suvi Tamminen  kuvat: Teemu Heikkilä
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"Toivon, että kaikki 
ottaisivat toiset 
huomioon esimerkiksi 
käytöksellään. Lisäksi 
haluan sanoa, että aina 
saa ja pitääkin tulla 
sanomaan, jos jokin 
koulussa tarvitsee 
kehittämistä!"”
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Entä onko koulullamme joitakin heikkouksia?
– Ainahan löytyy jotain kehitettävää. 
Esimerkiksi monipuolisuutta saisi olla lisää, 
vastaa Lehtiniemi. Hänen mielestään Suomen 
lukiot yleensäkin kaipaisivat enemmän 
valinnaisuutta, ja aineiden yksittäisiä 
pakollisia kursseja saisi hänen mielestään 
poistaa valinnaisuuden tieltä.

Lehtiniemellä ei ole suunnitelmissa tehdä 
lukioon mitään huomattavan suuria 
muutoksia, vaan hänen mielestään on parasta 
jatkaa entisiä, hyvin toimivia perinteitä ja 
projekteja.
– Lukioiden uusi opintosuunnitelma tulee 
myöhästymään, mutta haluaisin kehittää 
meidän koulumme kurssitarjontaa, hän 
kertoo.
Lisäksi hän paljastaa, että koulussamme on 
eri aineiden opettajista koostuva tiimi, joka 
miettii koulun tulevaisuutta. Tiimi kaipaisi 
myös meidän opiskelijoiden mielipiteitä, ja 
Lehtiniemi korostaakin, että häntä saa aina 
tulla kiskaisemaan hihasta, jos jokin koulussa 
kaipaa kehitettävää.
– Opiskelijoiden mielipiteet ovat tärkeitä, hän 
painottaa.

Vapaa-ajalla

Työpäivän kiireiden jälkeen Lehtiniemi 
haluaa rentoutua perheensä ja 3-vuotiaan 
poikansa kanssa. Perheensä kanssa hän tekee 
ulkomaanmatkoja ja vierailee erilaisissa 
kulttuuritapahtumissa, vaikka se välillä pienen 
lapsen kanssa onkin haastavaa. Lehtiniemi on 
myös aina ollut urheilullinen.
– Erityisesti pidän lenkkeilystä, mutta talvisin 
myös hiihto ja laskettelu ovat kovasti mieleeni, 
hän kertoo.

Uudella rehtorilla on myös unelmia ja tavoitteita 
lukion suhteen, ja niitä ovat hakijatilastojen 
kasvattaminen sekä koulun monipuolisuuden 
esille tuominen.

Mitä haluaisit vielä lopuksi sanoa meille 
lukiolaisille?
– Toivon, että kaikki ottaisivat toiset huomioon 
esimerkiksi käytöksellään. Lisäksi haluan sanoa, 
että aina saa ja pitääkin tulla sanomaan, jos jokin 
koulussa tarvitsee kehittämistä!

 

Sari Hämäläinen (vas), Päivi Hakkarainen, Archie Mustonen, Marja-Liisa Lehtiniemi, Erja Saarelainen, 
Eveliina Karjalainen, Matti Esko ja Tuomas Raejärvi (oik). Yrittäjäpaneeli syksy 2011
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Tietoa ja tilastoja

Nimi ja ikä

Maiju Valkama, 18

Odotukset vaalikeskustelusta?

“Odotan vaalikeskustelulta rentoa 

mutta asianmukaista tunnelmaa ja 

ehdokkailta huumorintajua”

Jännittääkö tapahtuma?

“Ei jännitä!”

Nimi ja ikäTuomas Tuppurainen, 18
Odotukset vaalikeskustelusta?
“Jees nähä livenä tuleva presi-
dentti ja mahdollisesti joku saa 
puheillaan vakuutettua mut äänestämään sitä.”

Jännittääkö tapahtuma?“Eipä nyt erityisemmin jännitä”

Nimi ja ikä

Roope Holopainen, 18

Odotukset vaalikeskustelusta?

“Odotan mielenkiintoista kes-

kustelua vaaliehdokkaiden välillä.”

Jännittääkö tapahtuma?

“On jännittävää olla paikan päällä 

ajankohtaisessa tapahtumassa, 

jossa Suomen presidenttiehdok-

kaat esiintyvät ja joista yksi on 

Suomen tuleva presidentti.”

Nimi ja ikäOlli Uotinen, 18
Odotukset vaalikeskustelusta?
“Toivotaan vaan, että järjestelyt 
ovat onnistuneet ja kaikki menee 
hyvin sekä saadaan aikaan kunnon 
keskustelua”

Jännittääkö tapahtuma?“Ei hirveästi, mutta sopivasti”

Nimi ja ikä
Susanne Myllyniemi, 18

Odotukset vaalikeskustelusta?“nyt kun itse voin äänestää ja ehdokas ei ole vielä selvillä, niin haluaisin ehdokkailta selkeän mielipiteen asioihin kysyttyihin asioihin.”

Jännittääkö tapahtuma?“Eipä juuri, kun saa vain kuunella keskustelua.”
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