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Tänä vuonna koulun vuosijulkaisun pääteema-
na on media ja teknologia – tarkemmin sanottu-
na se, kuinka media ja teknologia näkyvät lukiom-

me opetuksessa. Nämä teemat ovat myös keskeisiä lukion 
opetussuunnitelman aihekokonaisuuksia (eli kaikissa ai-
neissa esiin tulevia painotuksia). 

Medialukutaito ja teknologiataidot ovat keskeisiä ny-
ky-yhteiskunnassa, esimerkiksi työelämässä, vaadittavia 
taitoja. Koulussamme onkin käytössä poikkeuksellisen 
paljon teknologiaa, esimerkiksi tietokoneita, interaktiivi-
sia tauluja, mittalaitteita ja gps-laitteita. Myös opettajat 
ovat hankkineet itselleen sellaisen ammattitaidon, jolla 
opettaa teknistyvässä oppimisympäristössä. Koulumme 
onkin hyvin varustautunut median ja teknologian ope-
tukselle heittämään haasteeseen. 

Teknologia – isäntä vai renki?
Kun vierailee koulullamme, voi hyvin pian huomata, mi-
ten keskeisessä asemassa media ja teknologia meillä ovat: 
Pihalla voi nähdä oppilaita mittaamassa veden laatua. Fy-
siikan tunnilla voidaan mitata lähes mitä tahansa. Sadat 
oppilaat tekevät tehtäviään ja kurssivalintojaan käytävi-
en sekä luokkien tietokoneilla. Vieläpä kotonakin voi teh-
dä läksyjään verkon kautta Pedanet-oppimisympäristön 
avulla. Edes äidinkielessä tai kuvaamataidossa ei voi sääs-
tyä taitto-ohjelmien tai kuvankäsittelyohjelmien käytöl-
tä esimerkiksi kuvaamataidon diplomia tai koululehtijut-
tuja väsätessään. 

Voisikin luulla, että teknologia hallitsee ja ohjaa ope-
tusta, mutta niin ei ole. Teknologia on koulussamme vä-
line, jota käyttämällä opetukseen saadaan lisää mielen-
kiintoa, haasteita ja havainnollisuutta. Se mahdollistaa 
myös monipuolisempia tapoja mitata, tutkia ja käsitellä 
aineistoja. Lisäksi teknologia on keskeinen apuri erityises-
ti luonnontieteiden tutkivan oppimisen tukena. Esimer-

kiksi biologian vesitutkimuksissa voidaan mittauslaitteis-
toilla ottaa monipuolisempia näytteitä ja käsitellä tulok-
sia graafisesti ja matemaattisesti.

Tietystikään tutkiva, teknologiapainotteinen oppimi-
nen ei aina kaikkien mielestä ole kiinnostavaa, mutta jo-
kaisen on myös välttämättä opittava tietotekniset perus-
taidot kiinnostuksesta riippumatta. Oppiminen ei voi jat-
kuvasti olla pelkkää hupia ja hauskanpitoa, vaan myös 
kovan työn ja oivaltamisen tuloksista pitäisi osata naut-
tia. Ilman tietotekniikka ja medialukutaitoa ei enää jatko-
opinnoissa tai työelämän vaativammissa tehtävissä pär-
jää, ja niihin valmistaminen on yksi lukion tärkeimmistä 
tehtävistä.

Tulevaisuuden yleissivistystä jo tänään
Ajankohtaisten asioiden seuraaminen mediasta ja uusien 
innovaatioiden omaksuminen ovat olleet jo pitkään osa 
suomalaista yleissivistystä – ja ovat korostetusti sitä tä-
nä päivänä, kun sopeutumiskyky ja ajan hermolla pysymi-
nen ovat osoittautuneet tärkeiksi ominaisuuksiksi alalla 
kuin alalla. Koulumaailmassa ei ummisteta silmiä tältä ke-
hitykseltä, vaan pyritään ohjaamaan oppilaita kriittiseen, 
omaan ajatteluun tukeutuvaan asennoitumiseen, mikä 
varmasti auttaa muuttuvaan yhteiskuntaan kasvamisessa. 
Silti perinteinen yleissivistyskään ei ole menettänyt mer-
kitystään: vain asioita kokonaisvaltaisesti ja laajasti ym-
märtävä henkilö voi toimia joustavasti kykyaikaisen tie-
toyhteiskunnan informaatiotulvassa. Jos ei ole näkemys-
tä kokonaisuuksista, ei pysty hahmottamaan yksityiskoh-
tienkaan merkitystä. Perinteistä lukion yleissivistävää roo-
lia tarvitaan siis välttämättä myös tulevaisuuden median 
ja teknologian osaajien kasvatuksessa.
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Sanotaan, että vastaaminen on helppoa, kun joku 
osaa esittää hyviä kysymyksiä. Väite on varmasti tot-
ta varsinkin silloin, kun ei pelkää paljastaa tietämät-

tömyyttään. Usein parhaiden kysymysten esittäjät tulevat 
oman työyhteisön ulkopuolelta. Tänä vuonna tällaisista 
vierailuista ovat parhaiten jääneet mieleen Kinnarin kou-
lun IB - luokan vierailu vanhojen tanssiaispäivänä ja etelä-
korealaisen asiantuntijajoukon vierailu tammikuussa. 

Seurattuaan tanssiesitystä Kinnarin ryhmä tuli huo-
neeseeni tervehtimään, ja esittelyn jälkeen tarjosin heille 
tilaisuutta kysymysten esittämiseen. Kysymyksistä ei sit-
ten meinannut tulla loppua. ”Annetaanko täällä jälki-is-
tuntoa?” kuului kysymys takarivissä seisovien poikien jou-
kosta. Kysyjä vaikutti tyytyväiselle kielteisen vastauksen 
kuultuaan, mutta huomasin, että en tälle ryhmälle ilman 
valmistautumista osaa lyhyesti selittää, miten kuri ja jär-
jestys lukiossa saadaan säilymään. Häpeäkseni huomasin, 
että en muistanut läheskään kaikkien erilaisilta vierailijoil-
ta saamieni lahjaesineiden taustoja. Jokaisesta niistä olisi 
riittänyt tarinaa ja yhtymäkohtia pienten vieraiden häm-
mästyttävän kansainväliseen ja laajaan kokemuspiiriin. 

Vieraiden poistuttua jäin ihmettelemään, mihin nuo 
kysymykset sitten häviävät yhdeksän vuotta myöhemmin 
lukio-opiskelun alkaessa. Onko niin, että suurten opetus-
ryhmien vaatima kurinalaisuus ja tiukat oppiennätykset 
eivät anna tilaa kysymysten teolle? Käykö niin, että koulu 
opettaa vastaanottamaan uutta tietoa sitä kyseenalaista-
matta? Estääkö pelko oman tietämättömyyden paljastu-
misesta avoimen vuorovaikutuksen opetustilanteessa?

Eteläkorealaiset kouluasiantuntijat ja -poliitikot ovat 
viime vuosina ahkerasti kierrelleet Pohjoismaissa etsi-
mässä ideoita koulun uudistamiseen. Tammikuussa meil-
lä vieraili 38 hengen ryhmä, johon kuului yliopistoväkeä, 
opettajankouluttajia, opettajajärjestöjen , tiedotusvälinei-
den ja opetushallinnon edustajia. Lopuksi oli varattu tun-
ti kysymysten esittämiseen. Kysymyksiä tuli valtavasti: jo-
ka kerta melkein jokainen nosti kätensä pystyyn ja halu-
si kysyä. Aika alkoi loppua ja lopulta kävi niin, että vieraat 
ryhmittyivät kahteen jonoon allekirjoittaneen ja apulais-
rehtori Jukka Ottelinin eteen varmistaakseen vastauksen 
omaan kysymykseensä. 

Mieleen jäi kysymys, jossa kaivattiin teoreettista poh-
jaa lukion kurssitarjottimen rakentamiselle. Siihen vastaa-

minen vaati niin pitkää harkintaa, että kun vastaus olisi 
ollut valmiina, vieraat luultavasti olivat jo kotimaassaan. 
Lyhyesti sanottunahan kurssitarjotin rakentuu ensisijas-
sa ainedidaktiseen tietoon opintojen tarkoituksenmukai-
sesta etenemisjärjestyksestä ja -vauhdista ja sitten toissi-
jaisesti opettajien ja opiskelijoiden siitä tekemään tulkin-
taan: opettajat ovat asiantuntijoita kurssitarjonnan ra-
kentamisessa, ja opiskelijat säätävät lopputulosta omilla 
valinnoillaan.

Järvenpään Yhteiskoulun 80-vuotisjuhlaa vietettiin lo-
kakuussa. Vanhan koulun perilliset Järvenpään Yhteiskou-
lu ja Järvenpään lukio ovat toimineet erillisinä opinahjoi-
na jo yli 30 vuotta, mutta yhteinen alkuhistoria on sen 
verran vaikuttava, että sitä edelleen halutaan vaalia yh-
dessä. Uusi senioriyhdistys on käynnistänyt historiatiedon 
tallentamisen ja vuosittaisten senioritapahtumien valmis-
telun. Senioriyhdistyksen kotisivuille on koottu valtavas-
ti materiaalia, joka sisältää kuva- ja tekstiaineistoa koulun 
kaikilta vuosikymmeniltä. Sivujen kokoamisessa mittavan 
työn ovat tehneet rovasti Jaakko Harjuvaara ja lehtori Sei-
ja Aarto, mistä lämmin kiitos heille.

Lopuksi totean, että oppiminen ja opettaminen ovat 
meillä sujuneet tänäkin vuonna suotuisissa merkeissä. 
Ilon aiheita on riittänyt useimmille päiville. Hienoa on ol-
lut muun muassa se, että lukion vanhempainyhdistys on 
ollut aktiivinen kumppani koulun kehittämisessä. Erit-
täin onnistuneena voidaan pitää vanhempainyhdistyksen 
järjestämää kouluhyvinvointi-iltaa, joka antoi hyödyllisiä 
eväitä nuorten tukemiseen koulussa ja kotona. Syyskau-
della Kauhajoen tragedia ja sitä seurannut uhkailuepide-
mia ja huhumylly levittivät pelkoa kaikkiin Suomen kou-
luihin. Nyt maailmanlaajuinen talouskatastrofi haastaa 
päättäjät asettamaan asioita tärkeysjärjestykseen. Suoma-
laiseen perinteeseen on kuulunut, että lapsista ja nuorista 
pidetään huolta aina ja kaikissa olosuhteissa. Vaikeaksi ti-
lanteen tekee se, että kyse ei ole varsinaisesti tarpeesta oi-
koa omia virheitä vaan sopeutumisesta niukkeneviin re-
sursseihin pitkäaikaiseksi arvioidun globaalin talouslaman 
aikana. Nyt jos koskaan tarvitaan näkemystä ja viisautta, 
joiden avulla rakennetaan suotuisaa tulevaisuutta.

Kiitän kaikkia antoisasta työvuodesta ja toivotan vir-
kistävää kesälomaa

Rehtori Atso Taipale

HYVIÄ KYSYMYKSIÄ  
JA MUUTA TÄRKEÄTÄ

4

Kuvat: Suvi Takko

Rehtori kyydittiin penkkariaamuna kou-
luun presidentti Kekkosen virka-autolla.
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Tuhatyhdeksänsataakakskytkahdeksan oli armon vuosi:
silloin Luoja aJärvenpään asukkaita suosi.
Tilanomistaja Westermarcki
päätti: rakennetaan liitonarkki!
Perustettiin Järvenpään Yhteiskoulu –
siitä syttyikin sivistyksen roihu!

Ensimmäinen rakennus oli Nahkalinna:
siellä oli kaikilla palaa pinna!
Lieju ja tulvat koulua ympäröivät – 
ja hiiret oppilaitten eväät söivät!
Ensimmäinen rehtori oli Vihtori Raevuori:
koulun puolustaja sisukas, uljas ja nuori.

Kivinen rakennus pian kouluksi saatiin,
ja näin luja perustus kalliolle luotiin.
Ensimmäiset ylioppilaat leivottiin kolmekymmentäkuusi:
avautui yliopistoon nuorisolle tie uusi.
Lama-aika tosin Yhteiskouluakin koetteli,
mutta koulu yhteisrintamassa voittoon taisteli.

Sitten alkoivat sota-ajat kovat:
koulusta kaatuivat monet urheat pojat.
Koulutyö monena vuonna keskeytyi,
kun koko kansa isänmaalle uhrautui.
Nuoriso teki viljely- ja talkootöitä:
oli yhteishenkeä, sisua ja mittelöitä.

Sodan jälkeen saatiin uusi lisärakennus
ja alkoi koulun mittava kohennus.
Rehtori Raevuori jäi eläkkeelle –
siirryttiin Väinö Kyrölän aikakaudelle.
Hyviä uudistuksia opetukseen tehtiin
ja yhä parempia tuloksia saavutettiin.

Koulun seinät oppilaista pullistuivat:
ahtaiksi tilat taas osoittautuivat.
Kuusikymmentäyksi lisäsiipi vihittiin,
ja siitä ylpeinä riemuittiin.
Järvenpäähän asukkaita lisää ahtautui –
tilanpuute koulussa edelleen jatkui.

Väinö Kyrölä kaksikymmentä vuotta viisaasti hallitsi;
sitten tuli rehti Arne Graeffe rehtoriksi.
Keskuskoululta tilaa vallattiin
ja peruskouluun hiljalleen siirryttiin.
Yhteiskoulu siirtyi kaupungin omistukseen –
ja kouluneuvostot ryhtyivät mainioon vallankumoukseen

Seitsemänkymmentäkuusi perustettiin Järvenpään lu-
kio –
näin ero peruskoulusta oli tosio.
Lukio jatkoi paisumistaan –
suuret vedet etsivät purkautumistaan.
Kun rehtoriksi tuli uudistaja Atso Taipale,
alkoikin uuden lukion suunnittelu.

Kahdeksankymmentäluvulla tuli lukioon kurssimuotoi-
suus;
saatiin myös lukiosiipi moderni, uus.
Lisärakennus oli pian taas ahdas:
lukio oli kuin valtava broileritehdas.
Oppilaanohjausta onneksi kehitettiin
ja hyvää opetusta kaikkialla kiiteltiin.

Tilanpuute oli koulussa ongelma valtava:
oli tehtävä uusi suunnitelma.
Suureksi esteeksi tuli yhdeksänkymmentäluvun lama:
Järvenpään kaupunkiin tuli ankara pula.
Kohtalo tarttui jälleen koulun ohjaksiin:
lukiorakennus siirtyi kauas tulevaisuuteen!

Yhdeksänkymmentäneljä tuli lukiosta luokaton:
se oli monelle hyppy tuntematon.
Suuri askel kuitenkin onnistui:
kouluyhteisö uudistukseen vähitellen sopeutui.
Uutta lukiota hiljalleen suunniteltiin
ja laman päättymistä mielissä rukoiltiin.

Kaksituhattakolme alkoi Järvenpäässä uusi vaihe:
upouusi lukio oli ylpeyden aihe.
Koulu oli kuin antiikin temppeli;
kaiken kruunasi mahtava kupoli!
Kaukaa saavuttiin koulua katsomaan –
kuin Kiinan muuria konsanaan!

Lukiomme on kuin korkeakoulu:
joka kerroksessa on ”tiedekunta” hieno!
Alhaalla areena, ruokala, hallinto ja auditorio;
ylempänä musiikki, luonnontieteet, kielet ja kirjasto.
Tietotekniikka on huippumodernia,
ja oppilaille on tasokkaita ohjauspalveluja!

Voi opiskella ilmaisua, taidetta ja musiikkilinjaa,
valita ammattilukion tai KUUMIA opintoja ilman rajaa!
Kieliä puhutaan kuin Baabelin tornissa;
kokeita voi tehdä luonnontieteiden parissa.
Suoritetaan upeita lukiodiplomeita –
ja leivotaan koripallon Suomen mestareita! 

Lukio ei ole jäänyt Impivaaraan:
kouluväki matkustaa avaraan maailmaan!
Kansainvälisiä projekteja on Sveitsistä Kaliforniaan;
idässä mennään Venäjältä Kiinaan!
Ulkomailta tullaan meiltä oppia hakemaan
ja koulutuksen korkeata tasoa ihailemaan!

Ylioppilastutkinnon voi hajauttaa
ja varsin yksilöllisesti suorittaa.
Pätevät opettajat valmentavat;
etevät OPOT ja tutorit avustavat.
Yhteishenki on meillä hyvä:
siitä vallitsee yksimielisyys syvä!

Lukio tarjoaa tiedon kultajyviä
sekä luovuuden elämyksiä.
Apuna on internetti, pedanetti ja smartti:
tiedon hakuun menee vain vartti!
Lukiossa solmitaan ystävyyssuhteita;
opitaan suvaitsevaisuutta, humaania toisen kunnioitusta.

Koulun tarkoitus on antaa eväät elämään hyvään:
siitä kiitämme opinahjoamme nöyrästi syvään!
Juhlapäivänä ylistys koulullemme kaikukoon –
ja Luoja ”alma materiamme” siunatkoon!

VIVAT, CRESCAT, FLOREAT, JÄRVENPÄÄN YHTEISKOU-
LU JA LUKIO!

Teksti lukion äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Aino 
Härkönen

JÄRVENPÄÄN YHTEISKOULUN  
JA LUKION  
80-VUOTISJUHLAKRONIKKA

6 Kuva: Joona Svala
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Nestori ja Sandra Mikkolan kauppiasperhe muut-
ti Järvenpäähän keväällä 1929. Perheeseen kuu-
lui kolme lasta, Pirkko, Pentti ja Marjatta, joka eh-

dottomasti kielsi käyttämästä nimeään Lea. Perheen kan-
gas- ja lyhyttavarakauppa sijaitsi kaksikerroksisessa puu-
talossa Valtamaantien varressa. Talo tunnettiin myöhem-
min Hirven talona, nykyisin paikalla sijaitsee Sammon toi-
mistotorni.

Syksyllä vuonna 1929 Marjatta aloitti koulunsa uu-
dessa Järvenpään yhteiskoulussa, jonka rehtorina toimi 
Vihtori Raevuori. Jo ensimmäisinä koulupäivinä Marjat-
ta tutustui Inke Saloon (myöh. Karisjoki), ja tyttöjen välil-
le muodostui koko elämän jatkunut ystävyys. Heidät tun-
nettiin lähinnä nimillä Ikke ja Massi. Mielikuvitusleikit, 
kirjat, näytelmäkerho, pyöräily ja luisteluretket Tuusulan-
järven jäällä täyttivät pikkutyttöjen koko elämän, ja kou-
lunkäynti sujui hieman kankeasti. Mikkoloiden vintillä pi-
dettiin Pentti-veljen kanssa nyrkkeilyotteluita, kunnes sa-
lin kattokruunu putosi, mihin päättyi Marjatan nyrkkeily-
ura. Salaseura K.P.S. perustettiin Loutinmäessä heinäkuun 
7. päivä 1931. Siellä keksittiin nimi ja tunnuslauseet, jotka 
olivat Soromnoo. Höyry päälle. Kippis. Myöhemmin kek-
sittiin vielä tämä: Pysy miehenä.

Vuonna 1934 Järvenpään yhteiskoulun suomen kielen 
opettajaksi tuli runoilija Kauko Heikkilä sekä vuotta myö-
hemmin filosofian opettajaksi hänen vaimonsa Sylvi. He 
järjestivät oppilailleen kotiinsa tilaisuuksia, joissa keskus-
teltiin kirjallisuudesta, runoudesta, uskonnosta, elämäs-
tä. 26.11.1935 Marjatta kirjoitti päiväkirja-runokirjaansa: 
”Palasin juuri Heikkilältä tiistai-illastamme… Kiitos, Syl-
vi Heikkilä! Sanasi kirkastivat minulle elämäni sisällön. Nyt 
minulla on yksi, jonka ympärille voin alkaa rakentaa omaa 
elämääni... Nämä tiistai-illat ovat antaneet minulle arvaa-
mattoman paljon. Ne kuuluivat nuoruuteni kauneimpiin 
muistoihin.”

Marjatan muita kauniita muistoja oli myös lukukausi-
todistus syyslukukaudelta 1935. Siinä oli komeat viisi ne-
losta, muta suomen kieli oli yhdeksän. Marjatta oli ylpeä 
tästä koulun historian huonoimmasta todistuksesta. Hän 
ilmoitti rehtorille, että kun hän kuitenkin jää luokalle, niin 
hän lähtee kesäksi lottakurssille.

Vuodesta 1935 Marjatan runovihkot täyttyivät nuo-
ren tytön elämäntuskasta, syksyn ja kevään ylistyksestä. 
Seuranaan hänellä oli ainoa ystävä, jonka nimi oli Yksinäi-
syys. Vilkas, iloinen hassuttelija-Massi oli päättänyt ryhtyä 
runoilijaksi. Toukokuussa 1936 Marjatta lähti Mäntsälään 
ilmavoimakursseille, ja heinäkuussa 1937 hän oli mukana 
Oulun lottapäiville. Sodan uhka oli jo olemassa.

Ylioppilaaksi Marjatta kirjoitti keväällä 1938, ja syksyl-
lä hän aloitti opinnot Helsingin yliopistossa pääaineenaan 
suomen kieli. Kun talvisota syttyi 1939, lähti lotta Mar-
jatta Mikkola viestijoukkoihin Imatralle. Täällä hän tapa-
si tulevan miehensä Tauno Kurenniemen. Järvenpäässä 
Marjatta asui vielä vuosina 1949–1953 perheensä kanssa. 
Lapsia oli jo neljä, viides syntyi samana päivänä, kun per-
he muutti Helsinkiin.

Runoilijahaaveet olivat ohi. Mutta Taipalsaaren Ku-
renniemen luonto, pienen uteliaan vasikan retket suures-
sa vihreässä metsässä, muurahaisten ihmeellinen maail-
ma ja mielikuvituksen rikkaus tekivät hänestä satukirjaili-
jan, satujen runoilijan.

Taipalsaarella 31.8.2008
Leena ja Marja Kurenniemi

Pieni runoilijatyttö 
Järvenpäästä

Marjatta Kurenniemen kouluvuodet 
Järvenpäässä 1929–1938

Muistelmia  
Järvenpään  

Yhteiskoulusta
Elina Lehtonen o.s. Kitunen

Kuva: Suvi Takko

Marjatta Kurenniemi 1935
Elina Lehtonen 70- vuotta 

ylioppilaaksitulosta  
Järvenpään yhteiskoulusta 

2008
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nen. Rehtorin poika, Raimo, oli luokkatoverini. Ei ollut 
harvinaista, että vierailimme opettajien kodeissa. Kulje-
timme auliisti koevihkopinkkoja. Tiesimme, missä avain-
ta säilytettiin.

Lama-aikana koulun talous oli usein vaakalaudalla. 
Talouden tukemiseksi järjestettiin vuosittain arpajaiset. 
Saimme kaikki olla mukana: opettajat, oppilaat ja paikka-
kuntalaiset.

Muistan, miten herttainen Bauerin täti, silkkitehtaili-
jan balttilaissyntyinen rouva, opasti meitä tyttöjä: ”Kaata-
kaa kahvikupit täyteen, menee vähempi kerma.” Tosi kas-
vatusta taloudellisuuteen.

Niinpä rahaa kertyikin, ja koulun pihalle nousi raken-
nusromun ja pikipatojen keskeltä komea koulurakennus! 
Ennen pitkää koulu sai ”arvonsa mukaiset tammiovet”, 
kuten rehtori aamuhartaudessa juhlallisesti julisti!

Jyhkeitä tammiovia vartioi vahtimestari Heinonen, 
”vaxi”, joka lehmänkellolla soitti koulutyön alkavaksi kel-
lo 9.30, jolloin junalaiset saapuivat. Lähellä asuvana tu-
lin aina viime tingassa pellon ojien yli hyppien, mutta kun 
vilkutin kädelläni, hidasti ystävällinen vaxi kellonsa soit-
toa, niin että ehdin ennen tammiovien sulkeutumista. Jo-
pa aivan viimeisenä kiirehtivä Tyyne Arokin juuri ja juu-
ri ennätti!

Ensimmäisten kouluvuosien aikana ei ollut tavatonta, 
että Järvenpään asemaseutua koettelivat tulipalot. Kun 
palosireeni soi , ryntäsimme ikkunaan ja saman tien palo-
paikalle. Emme olleet pahoillamme opetuksen keskeyty-
misestä, vaan liityimme opettajamme kanssa sammutus-
ketjuun. Vasta myöhemmin sai sain vanhemmiltani kuul-
la epäilystä, että usein kyseessä eli laman taloudellisen ah-
dingon aiheuttama niin sanottu vakuutuspalo!

Yllättävä vapaapäivä koitui myös Mäntsälän kapinan 
aikaan, kun koulua tarvittiin majoitukseen. Vasta seuraa-
vana päivänä tajusimme tilanteen vakavuuden, kun kuu-
limme luokkatoverimme isän saaneen sydänhalvauk-

sen järkytyksestä. Joskus riitti pelkkä kevätaurinko hou-
kuttelemaan ulos luokasta Hautamäkeen oppituntia pi-
tämään. Muistan erityisesti maisteri Backmanin uskonto-
tunnit siellä.

Tuusulan rantatien kukoistava 1900-luvun alun kult-
tuuri kosketti läheisesti. Pekka Halosen tytär, Marja Mie-
ho, oli piirustuksen opettajamme ja perheen kuopus, Kai-
ja, luokkatoverini. Toimitimme yhdessä toverikunnan leh-
teä. Kaija maalasi kansikuvat, allekirjoittanut hankki kir-
joitukset. Järnefeltien Suvirantaan kannoimme herbari-
ot Eero Järnefeltin vävyn, maisteri Kolehmaisen eli Sim-
pun tarkastettaviksi. Matkalla ohitimme Juhani Aholan 
Aholan. Vähältä piti, että Sibeliuksen tytär olisi ollut kiel-
tenopettajamme! Eino Leino eli viimeiset aikansa ylim-
män luokan Leea Sténin kodissa. Aleksis Kiven haudalle 
veimme ylioppilasruusumme ja Joonas Kokkonen oli yk-
si meistä!

Koulun oma harrastustoiminta virisi varhain. Allekir-
joittanut muistaa kuuluneensa urheiluseura Jykyyn, rait-
tiuseura Jyryyn, aamuvarhain maisteri Backamanin joh-
dolla kokoontuvaan raamattupiiriin ja äidinkielen opet-
tajiemme Sylvi ja Kauko Heikkilän kodissa tiistaisin pidet-
tyyn lausuntakerhoon. Syksyisin tehtiin perunaretki Van-
hankylän maastoon, talvella oli hiihtokilpailut Loutissa. 
Oikein Keski-Uusimaa julkaisi tulokset.

Suuri tapahtuma oli jokavuotinen urheilukilpailu Ke-
ravan koulun kanssa. Heillä oli todellisia tähtiä: Sariolat, 
Parkkoset ja Niilo Tarvajärvi! Mekin pärjäsimme – aina-
kin hyvänä kakkosena – sillä mukana oli junavaunullinen 
huutosakkia.

Toverikunta toimi vilkkaasti. Erityisesti muistan teat-
teriesitykset, joita jopa lainattiin koulun ulkopuolelle – 
Seurojentalolle! Ainakin Kauko Kokkonen jatkoi uraa am-
mattinaan Radioteatterin tunnettuna näyttelijänä.

Me saimme hyvät eväät yhteisössä elämiseen ja vas-
tuun kantamiseen. Tuskin aavistimme. missä olosuhteis-

Oli syksy 1928. Perheemme oli vastikään muutta-
nut Järvenpäähän. Äiti oli saanut viran uudessa 
kotitalousopettajaopistossa. Isä matkusti päi-

vittäin junalla työhönsä Helsinkiin , kuten kymmenet 
järvenpääläiset silloin.

Väliaikainen kotimme sijaitsi radan varressa vasta-
päätä koulua savisen pellon tuolla puolen, kunnes uu-
si koti Lustikullan mäellä valmistuisi. Näille pelloille oli 
20-luvun hyvinä vuosina noussut tiheä asutus – taaja-
ma – kuten rehtori Raevuori meille opetti. Kritisoijat 
kutsuivat sitä Westermarckin Moskovaksi tai Rämsän-
kyläksi. Arkkitehtuuri oli kirjavaa – moni rakennus oli 
tuotettu Karjalan kannakselta; ne olivat vanhoja venä-
läisiä huviloita. Sellaisessa, sittemmin ”Nahkalinnaksi” 
kutsutussa aloitti myös Järvenpään yhteiskoulu vuonna 
1928. Pian kymmenen vuotta täyttävä vanhempi sisare-
ni sai parahiksi aloittaa oppikoulunsa sinä syksynä kuin 
koulu aloitti toimintansa

Oma vuoroni astua arvostettuun Nahkalinnaan tuli 
pari vuotta myöhemmin, mutta lähellä asuvana ja kou-
lulaisen sisarena tutustuin pian opettajiin ja oppilaisiin. 
Otin tavakseni pistäytyä joka kevät sisäänpääsytutkin-
nossa ja opetella tulevien oppilaiden nimet. Säilytin ta-
van läpi koulun. Tunsin kymmenen ensi vuoden oppi-
laat nimeltä.

Koulun jatkuva oppilasrekrytointi pienellä paikka-
kunnalla lama-aikana ei ollut helppoa. Joka kevät jou-
duimme kirjoittamaan paperilapuille tuttavien ja naa-
pureiden perheistä mahdollisten uusien oppilaiden ni-
miä. Heihin koulu sitten otti yhteyttä. Tämäkin ylläpi-
ti sitä perheenomaista tunnelmaa, joka koulussamme 
vallitsi.

Opettajat olivat nuoria ylioppilaita tai vastavalmis-
tuneita maistereita. Eräät avioituivat keskenään, kuten 
kaksi paria Kokkosia. Joillain oli pikkusisar tai -veli kou-
lussa oppilaana, kuten Irja Salokoski tai Joonas Kokko-

Nahkalinna Järvenpään yhteiskoulu

sa noita kovin paljon tarvitsimme! Uutterat opettajat val-
mensivat myös tiedollisesti. Saksan kieliopin osasimme 
ulkoa, kiitos Axa Berglindin. Yliopistossa saksankielisiä 
kurssikirjoja lukiessamme emme tarvinneet sanakirjaa ku-
ten monet muut. Vierailla kielillä puhuminen oli toinen 
juttu, siihen ei 30-luvulla panostettu kuten nyt!

Rehtori Raevuoren sydämen asia oli, että meillä opin 
käyneinäkin säilyisi yhteys maahan ja kansaan, sen silloi-
siin peruselinkeinoihin. Tosin sisartani, joka halusi olla 
kultivoitu humanisti, ärsytti koulun jokavuotinen ilmoi-
tus: ”Maatalousväestön huomiota ansaitsee Järvenpään 
Yhteiskoulu.” Silti arvostimme rehtorin työnäkyä jo silloin, 
vielä enemmän nyt elämänkokemusta saaneena.

Ensimmäiset ylioppilaat, sisareni luokka, lakitettiin 
1936. Oma luokkani sai ruusunsa 60 vuotta sitten kevääl-
lä 1938. Osa meistä meni sen ajan tavan mukaan suoraan 
ansiotyöhön, toiset opiskelemaan. Moni pojista lähti joko 
kutsuttuna tai vapaaehtoisena asevelvollisuuttaan suorit-
tamaan. Se jatkukin keskeytyksettä yli viisi vuotta! Ennen 
pitkää olimme melkein kaikki siellä jossakin. 

Seuraavat sukupolvet eivät enää vieneet ylioppilas-
ruusujaan Aleksis Kiven haudalle, vaan pian täyttyväl-
le sankarihaudalle Tuusulan kirkon kupeeseen järven ran-
nalle. Koulumme juhlasalin seinällä sankaritaulussa ovat 
monet nimet tuttuja. On luokkatovereita, on oma veljeni!

Lapsuus ja onnellinen 30-luku olivat päättyneet. Ne 
jäivät näiden seinien sisään. Tuli sota ja aikuisuus.

Ensimmäiset ylioppilaat 1936

Muistelmia  
Järvenpään  

Yhteiskoulusta
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Jouko kirjoitti  
nimensä tauluun

Mistä Jouko on kotoisin?
Jouko on kotoisin Helsingistä, missä on myös kes-

kimääräistä pidempiä sukujuuria.

Oliko lapsuudenkotisi erityisen kulttuuri- ja taide-
myönteinen, vai mistä kumpuaa kiinnostus äidin-
kieleen ja kirjallisuuteen? Miksi sinusta tuli äidin-
kielenopettaja?

Lapsuudenkotini oli kulttuurimyönteinen aina intomieli-
syyteen asti. Vanhemmillani oli vähän koulutusta, mutta 
meidän lasten kouluttamistahtoa sitäkin enemmän. Ma-
talasta koulupohjasta riippumatta lapsuudenkodissani 
harrastettiin korkeakulttuuria ja ihailtiin asiaankuuluvas-
ti suuria taiteilijoita.

Mitä työtä olisit tehnyt, jos et olisi lukion äidinkie-
len ja kirjallisuuden lehtori?

Hyvä kysymys! Jossittelu on viheliäistä puuhaa. Varmas-
tikin olisin jotakin keksinyt. 60-luvun alussa saattoi kiin-
nostuksen mukaan opiskella paljon vapaammin kuin nyt. 
Olin kiinnostunut kirjallisuudesta ja poliittisesta histori-
asta. Suomen kieltä, kansanperinnettä ja kasvatusoppia 
opiskelin saadakseni ”syömähampaan” ts. virkakelpoisuu-
den kiinnostavilta tuntuviin äidinkielen opettajan tehtä-
viin.

Urasi tähtihetkiä?
Tähtihetkestä saati tähtihetkistä on paha puhua. Tämä on 
ollut etupäässä yhtä juhlaa. (Juhlissakin on vaiheita kuten 
hyvin tiedetään.)

Asioita, joita muistelet lämmöllä?
Silloin tällöin luoviksi intoutuneita keskusteluja työ-, ja 
ammattitovereiden kanssa.

Asioita, joita et muistele, mutta nyt kuitenkin 
avaudut.

Joskus yliarvioin joko omat tai oppilaiden kyvyt. Sitten 
joudun itse vastaamaan omiin kysymyksiini.

Mitä sanoisit lukio-opintojaan aloittaville ohjeeksi? 
Miten äidinkieltä ja kirjallisuutta kannattaa opiskel-
la ja miksi?

Yritä jotenkin hahmottaa, mitä olet tekemässä ja mik-
si, yritä olla tietoinen toiminnan tavoitteesta, vaikka aika 
nuori oletkin. Äikkää kannattaa opiskella hyvin rauhalli-
sesti ja hätäilemättä: vain sinulla on sinun ajatuksesi – jos 
niitä siis on.

Toteat usein ”Voikaa hyvin ja olkaa iloisia” ja ”Kyllä 
minä opetin, mutta eivät ne oppineet”. Voitko ker-
toa hieman näiden koskettavien lausahdusten taus-
toista?

Ensimmäinen on lainaa entiseltä järjestö- ja työtoverilta-
ni U. Johanssonilta. Vaikka kaikki olisi mennyt pieleen tai 
nolosti äidinkielen opettajien asiaa ajellessa, Urho jaksoi 
tämän sanoa. Minusta se kannattaa pitää mielessä. Jäl-
kimmäinen on kouluhallintoperinnettä: Tarinan mukaan 
se on opettajan selitys tarkastajalle toimistaan, jotka il-
meisesti olivat jotenkin epäonnistuneet. (Muinoin ope-
tusta ja koulunpitoakin retkeiltiin tarkastamassa.)

Mitä aiot tehdä ensimmäisenä aamuna, kun et me-
ne töihin?

Syksyllä kun koulut alkavat, muistelen teitä kaikkia. Yritän 
voida hyvin ja olla iloinen.

Lopuksi syväluotaava facebook-testi:
äikkä vai hissa b) runo vai romaani c) Minna vai 
Aleksis d) puolipiste vai ajatusviiva e) punaviini vai 
parempi ruoka f) kuubalainen vai ihan sama g) syt-
käri vai stidit h) 3. kerros vai alakerta i) kesämökki 
vai lomamatka j) riippukeinu vai badenbaden

No äikkä tietysti, hissa on hyvä apuaine.
Romaani, vallankin nyt kun ehkä on aikaa.
Minna on b-luokan kirjailija Aleksikseen verrattuna. Jos et 
usko, lue tuotannot läpi.
Ajatus tulee ensin, ajatusviiva ainakin viittaa ajatteluun.
Lapsellinen kysymys. Vaihtoehdot eivät ole adekvaatit.
Kuubalainen, mutta kyllä Dominikaanisessa tasavallassa-
kin hyviä tehdään.
Stidit.
Riippuu toiminnan / oleskelun tavoitteista. 3. kerroksen 
ylemmyys tietysti houkuttelisi..
Kesämökki, minun matkani lakkaavat olemasta lomamat-
koja, kun lomatkin loppuvat. On väärin, ettei eläkkeellä 
saa lomarahaa.
Jos bb tarkoittaa tuolimallia, niin se. Riippukeinussa löhö-
ämisessä on jotain näytöksenomaista. Se on siis teesken-
telyä.

Lapsellisen hyviä kysymyksiä esitti Asta Pippola.

Joukoa tulee ikävä.

mittaan, koska kokeet ovat muuttuneet yhä laajemmik-
si ja vaativammiksi, vaatii hyviä istumalihaksia. Ikävimpiä 
tapauksia  uran aikana  ovat olleet muutamat,  onnek-
si harvat, vilppitapaukset. Luottamuksen pettäminen on 
tuntunut pahalta.

Mikä on mukavin muistosi  
oppitunnelta?

En voi nimetä yksittäistä tapahtumaa, mutta paras hetki 
on aina se hetki, jolloin oppilas saa Ahaa-elämyksen ja oi-
valtaa opiskeltavan asian.

Mitä opetit mieluiten?
Saksa on minun leipälajini, melkein kuin toinen äidinkie-
li. Lukuisat yhteydet  saksankielisiin maihin ovat vuosien 
aikana  tehneet kielestä läheisen. Mitä latinaan tulee, niin 
on ollut hienoa saada opiskelijat huomaamaan, miten 
paljon latinaa  omaan ympäristöömme kätkeytyy, vaik-
kemme ole siitä tietoisia.

Mitä aiot puuhata eläkkeellä?
Aion lukea, matkustaa ja mökkeillä.

Mitä terveisiä haluaisit lähettää opiskelijoille?
Koulussa kannattaa opiskella vieraita kieliä, koska jatko-
opinnoissa kurssikirjat ovat usein vieraskielisiä, yritysten 
työkieli on yhä useammin jokin muu kieli kuin suomi, tu-
levassa työelämässä kielitaitoa on kolmen tai sitä useam-
man vieraan kielen taito. Vieraan kielen opiskelu suoma-
laisessa koulussa on opiskelijalle taloudellisesti edullista ja 
opetus pätevää.

Entä terveiset kollegoille?
Opettaja saa erehtyä eikä hänen tarvitse tietää kaikkea. 
Pidä huolta itsestäsi ja jaksamisestasi.

Olet tehnyt toisen ” uran ” ammattiyhdistyksessä. 
Millainen tehtävä se on ollut?

Minut valittiin vuonna 2000 Akavan JS:n pääluottamus-
mieheksi, joka edustaa yli 600 järvenpääläistä lastentarha-
opettajaa, opettajaa, sosiaalipuolen työntekijää sekä lää-
käreitä. Luottamusmiehen työhön kuuluu huolehtiminen 
virkaehtosopimusten noudattamisesta, ristiriitojen ja eri-
mielisyyksien ratkaisua paikallisesti, edunvalvontaa ja yhä 
enenevässä määrin paikallista sopimista. Tässä työssä tar-
vitaan rohkeutta ottaa esiin yhteisiä asioita. 

Mikä on mottosi?
Eilistä et voi muuttaa, huomisesta et tiedä, ole tyytyväi-
nen tämän päivän asioihin, ja sama lyhyesti latinaksi ”Car-
pe diem”.

Kuka olet ja missä asut?
Olen Arja Alanko ja asun Mäntsälässä, Ohkolassa.

Mitä olet tehnyt työksesi?
Ennen yliopisto-opintoja toimin myyjänä äitini yritykses-
sä, jonka paperisodan myös hoidin. Opiskeluaikana olin 
töissä Saksassa vanhainkodin vuodeosastolla. Valmistut-
tuani saksan, latinan ja englannin opettajaksi olen opetta-
nut näitä kieliä eri kouluasteilla 39 vuoden ajan.

Miksi valitsit kielten opettajan ammatin?
Koulussa minua kiinnostivat sekä vieraat kielet että ma-
tematiikka. Lukiossa  piti siihen aikaan valita joko kieli- tai 
matikkalinja. Kielet veivät voiton ja siitä se lähti. Kielten 
opiskelijat yleensä  valitsivat joko tutkijan ammatin tai 
ryhtyivät opettajiksi kuten minä.

Miksi juuri saksan ja/tai latinan kieli?
Yksittäisellä oppilaalla oli vähemmän valinnanvapautta 
kuin nykyisin.

Mäntsälän yhteiskoulussa A-luokkalaisen oli opiskel-
tava ensimmäisenä vieraana kielenä saksaa ja B-luokkalai-
sen englantia.  Lukiossa oli mahdollisuus valita joko lati-
na tai englanti.

Oliko sinulla muita urasuunnitelmia?
Luokanopettajan ammatti olisi ollut mieluinen, mutta sii-
hen vaadittiin enemmän musiikkiin liittyviä taitoja kuin 
mitä minulla oli. Myöhemmin olen ajatellut, että olisi ol-
lut hienoa opettaa tekstiilitöitä saksaksi. Siinä olisi yhdis-
tynyt kaksi minulle läheistä asiaa . Kerrotaan, että olin jo 
4-vuotiaana istunut äidin ompelimossa päällystelemässä 
puunappeja.

Mikä on ollut parasta opettajan työssä?
Parasta on ollut yhteistyö lasten ja nuorten kanssa ja vaih-
televat työpäivät.

Saksan opettajana minulla on ollut mahdollisuus 
opettaa samoja oppilaita ala-asteelta lukion loppuun as-
ti ja päästä näin näkemään oppilaan taitojen karttumisen 
koko kehityskaari.

Entä mikä on ollut rasittavinta?
Kokeiden korjauksesta on tullut puuduttavaa vuosien 

Työsuojelua ja edunvalvontaa kaupunkijuhlassa 2007

Kysymykset: Pirjo Ruohola & Annukka Hieta

Pieni suuri nainen



Suomessa valta kuuluu kansalle

Edustaja Vahasalo luokkakuvassa

Politiikka lyö tyhjää päässäni, yhteiskuntaopin tunnil-
la opitut sivistyssanat vain välillä tupsahtelevat mie-
leeni ja niiden sanoma polkee tyhjää silloin kun läh-

den pohtimaan niiden sananmukaista merkitystä. Maa-
nantaina (27.4.2009) meillä oli leikkimielinen tietokilpailu 
eduskunnasta, ryhmäni pisteet olivat kyllä sen mukaisia, 
että lisäsivistys tästä aihealueesta olisi suotavaa. Siksi on-
kin hyvä, että lukiossa opetetaan yhteiskuntaoppia jopa 
kahden pakollisen kurssin verran. Eduskunta ja kansan-
edustajien toiminta oli myös täysin ilmaa ennen tiistaita, 
päivää jolloin silmäni aukesivat, tai ainakin sinne pääsi va-
loa tästä sivistyssanasta politiikka.

Hän on poliitikko. Luennoidessaan eduskunnan vuo-
sirytmistä, toimenkuvasta, sekä erilaisista valiokunnis-
ta oli todettavaa, että opetusta oli helppo seurata ja taju-
ta. Selostukset olivat yksinkertaisia ja selviä ja ääni kuului 
ohi uinahtelevien oppilaiden (nukkuvien puolue, joka täl-
lä kertaa oli suhteellisen pieni), vierustoverien kanssa jut-
televien (selvä oppositio, kritisoivat naisen puheita toisil-
leen) sekä myös hartaasti kuuntelevien (nuorten tulevien 
kansanedustajien tai tulevien kokoomusnuorten) läpi au-
ditorion, aina takariveille saakka. Tämä nainen on edus-
kunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Raija Vahasa-
lo, kokoomuslainen kansanedustaja, joka on toiminut va-
liokunnan puheenjohtajana vuoden 2007 eduskuntavaa-
leista alkaen.

Luento perustui lähes täysin eduskunnasta puhumi-
seen. Tällä hetkellä sen ikähaarukka on 27-vuotiaista ai-
na 71-vuotiaisiin saakka, ja edustajista miehiä on 58,5 % 
(117kpl) ja naisia loput eli 41,5% (83kpl). Itse en oikein yl-
lättynyt lukemista, olihan se jollain tavalla arvattavissa, 
että miehiä on enemmän. Vahasalo totesi, että muual-
la Euroopassa ihmetellään eritoten naisten suurta mää-
rää Suomen eduskunnassa; kai tämä siis on kansainväli-
sesti enemmän miesten heiniä, mutta haluan kuitenkin 
muistuttaa, että onhan meillä Tarja, naispresidenttimme. 
Eduskunta kokoontuu jokaisena arkipäivänä paitsi maa-
nantaina (se on se päivä jolloin kansanedustajat hoitele-
vat töitä kotikunnissaan). Näihin eduskunnan istuntoihin 
pääsee presidenttimme vain kun hänet on sinne kutsuttu. 

Suomessa on 16 erilaista valiokuntaa. On liikenne- ja 
viestintävaliokunta, joka hoitaa muun muassa rautatie-
lakeja, puolustusvaliokunta, joka hoitaa Suomen puolus-
tusvoimia koskevia lakeja, sekä sivistysvaliokunta, joka 
koskettaa meitä lukiolaisia, sekä muita opiskelijoita. Sivis-
tysvaliokunta päättää uusista lakialoitteista koskien opis-
kelua tai vaikkapa peruskoulun tarhatoimintaa, kuten 
myös yliopistolaista, jota ollaan nyt uusimassa. On myös 
olemassa lukiotyöryhmä, johon muun muassa rehtorim-
me Atso Taipale kuuluu. He päättävät mm. lukiota kos-
kevista uudistuksista. Meille auditoriossa olleille ei liuen-
nut liiemmin tietoa, selvästi salaista. Uudistuksia kursseis-
sa kuitenkin on ensi syksylle, ryhmäkokoja suurennetaan 
30:stä 35:een ja kursseja tarjottimessa ei enää ole niin pal-
jon – tälle syyksi lasken tämänhetkisen taantuman – vai 
pitäisikö sitä kutsua jo nimellä lama. Vahasalo mainitsi, 
että peruskouluissa yritetään saada muutosta ryhmäko-
koihin ja että opetusta etenkin taideaineissa lisättäisiin. 
Kuitenkin on hassua kun peruskoulujen ryhmäkokoja ol-
laan pienentämässä, mutta lukioiden taas suurentamassa. 
Omasta mielestäni nykyiset 30 hengen ryhmäkoot ovat 
jo maksimissa ja oppilaiden henkilökohtainen opetus ei 
ole riittävää. Siksi toivonkin, että tämä on vain väliaikaista 
kansainvälisen talouden tilan takia.

Kaikki virallinen oli ohi ja alkoi oppilaiden kyselemi-
nen. Kysymyksiä tuli mm. yliopiston pääsykokeista, et-
tä ollaanko niitä aihetyypeiltään yhdistämässä, jottei tar-
vitsisi hyppiä pääsykokeista toiseen kun aihe ja ala oli-
si sama. Välivuodesta kysyttiin myös, poliitikot ovat ylei-
sesti olleet kielteisiä sen suhteen, Vahasalo kuitenkin an-
taa oman kantansa asiaan ja toteaa ”se on jokaisen oma 
asia”. Eritoten poikien kysymykset pakkoruotsista ja nuus-
kasta, sekä tekijänsuojalaista olikin jo odotettavissa, Va-
hasalon vastaukset olivat hieman ympäripyöreitä, niissä 
ei ollut juuta eikä jaata. Reilut 60 minuuttia olivat kuiten-
kin antoisat ja omasta mielestäni hyödylliset. Vahasalon 
terhakas ensimmäinen kommentti ”Suomessa valta kuu-
luu kansalle” oli mitä oivin aloitus tunnille, sillä sitähän tä-
mä demokratia Suomessa on. Nyt on paljon helpompi ol-
la yhteiskuntaopin tunnilla, kun on saanut jo hyvän poh-
jatietämyksen eduskunnasta. Haluaisin kuitenkin vie-
lä kehottaa äänestysikäisiä äänestämään ja ottamaan sel-
vää ehdokkaista, jotta saataisiin Suomeen sellainen johto 
kuin itse tahdomme, niin etteivät julkkispoliitikot tulisi ja 
sotkisi päiviämme, tähän mennessä en sitä ole vielä huo-
mannut. Toisaalta en kyllä politiikkaakaan ole seurannut, 
mutta nyt siihen on tulossa muutos.

Heidi Kauhanen 07D Järvenpään lukio 
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Kiina-projekti on hyvin kansainvälinen kokemus, jos-
sa esimerkiksi opiskellaan kiinan kieltä ja tavataan 
kiinalaisia. Lento Aasiaan oli vuoden 2008 lopus-

sa, marraskuussa. Kymmenen tunnin lennon jälkeen Kii-
na-ryhmämme saapui vihdoin Hong Kongiin. Kaupungin 
lentokenttä oli suuri, ja kauppoja oli kaikkialla. Tultuam-
me ulos ilma tuntui samalta kuin Suomessa, vaikka Suo-
messa toisin väitettiin. Monimutkaisten tulli- ja passitar-
kastusten jälkeen matkasimme bussilla Shenzheniin, josta 
tutustumismatkamme oli tarkoitus alkaa. Bussimatkalla 
näkyi kiinalaista vuoristoa, trooppista merta ja saaristoa. 
Vain vaivoin saattoi huomata, ettei kaukaista horisontti-
viivaa ei näkynyt – se oli saasteen ja sumun peitossa. Ku-
via tuli otettua siinä vaiheessa jo paljon. Saavuttuamme 
Shenzhen Middle Schoolin pihaan suomalaiset opiskelijat 
jaettiin eri kiinalaisperheisiin. Ennen kuin huomasimme-
kaan, olimme yksinämme tässä eksoottisessa maassa.

Ensin lähdimme hienoilla autoilla syömään, pitihän 
ruokaakin päästä maistamaan. Ruokailu tapahtui hienos-
sa koulun lähellä olevassa ravintolassa, jossa tarjottiin tu-
lista ruokaa. Kyyneliä virtasi silmistä, eikä pöydältä löy-
tynyt edes liinaa johon sen kaiken voisi pyyhkiä. Pian oli 
aika jatkaa matkaa, ja ennen lähtöä sai käydä myös ves-
sassa, mikä jäi kuitenkin aika lailla väliin, kun ei vessasta 
edes pönttöä löytynyt. Oma matkani kiinalaisperheen ko-
tiin oli varsin pitkä – onneksi menimme edes autolla, sillä 
koululta isäntäperheen kotiin oli tunnin matka. Joillakin 
suomalaisilla matka koululle kesti vain kymmenisen mi-
nuuttia jos sen enempää. Isäntäperheen koti oli hieno: se 
oli yhdeksänkerroksisen talon ylin kerros, jonka kerrosta-
loaluetta valvoi portinvartija. Kotona oli laajakuvatelkkari, 
useita huoneita ja hyvin kotoisaa. Talon ulkopuolella oli 
trooppisia palmuja ja metallisia shakkilautoja, joilla alu-
een asukkaat saivat pelata, ja isoja suihkulähteitä.

Ensimmäinen ilta oli yksinäinen – erkaannuimme 
muista suomalaisista ja siihen piti tottua. Se oli ainoa päi-
vä Kiinassa, jolloin oli aikaa olla hieman enemmän isän-
täperheen kanssa. Loppuviikko oli täynnä muuta toimin-
taa: kävimme koululla katsomassa opiskelutiloja ja oppi-
tunteja – ja syöminenkin oli tärkeä osa kulttuuria. Saim-
me nähdä myös teemapuistoja, kauppakeskuksia ja tori-
kauppoja, joissa tinkiminen oli melkein rajatonta. Päivät 
eivät kuluneet nopeasti. Syynä siihen ehkä se, että mat-
kat koululle kesti aika monilla noin tunnin, päivät olivat 
pitkiä ja nukkuminen oli vähäistä. Ruoka oli useimmiten 
oudon makuista – toisin kuin Suomen kiinalainen ruoka. 
Syötävää oli silti monenlaista ja –makuista – parhaiten jäi 
mieleen puuro, jossa oli lihaa, ja etanaomeletti. Ruokaha-
lu hävisi nopeasti, kunhan ehti maistaa alkupaloja. Nälkä 
tyydytettiin parhaiten perinteisessä MC Donald’sissa tai 
muussa pikaruokaravintolassa. Tärkein asia toteutui kui-
tenkin hyvin: kaikkea ruokaa tuli maistettua.

Kulttuurista on hyvä siirtyä koulutukseen, johon Kii-
nassa todellakin panostetaan. Saimme nähdä itseopis-
kelutilan, jossa aherretaan oikein kovaa. Jokaisella kiina-
laisella on oma paikkansa, luonnollisesti saa valita itse 
omansa. Ihmiset ovat aikaisin aamusta opusten ääressä ja 
kirjapinot ovat korkeita. Joillakin on kannettava tietoko-
ne, jota käytetään opiskeluun – useimmiten kuitenkin sil-
lä pelataan niitä parhaita nettipelejä, jotka ovat nuorison 
suosiossa. Samalla nautitaan erilaisia virvokkeita, vihreä-
tä teetä vesipullossa, jossa on teenlehtiä, ja tietenkin syö-
dään. Ilmapiiri on inspiroiva. Tällaista näkee harvoin Suo-
messa, joten oli tämäkin kokemus. Oppilaita valmistetaan 
huippuyliopistoihin, ja moni menee Amerikkaan. Opiske-
lu sujuu englanniksi, joka on jo varhaisessa iässä ansiokas-
ta – toisin kuin oppilaiden vanhemmilla, joiden englannin 
kielen taito on useimmiten hyvinkin puutteellinen. Kan-

Uudenlainen 
Kiina

Oppilaat ihastelevat Shenzhenin pienoismallia museossa
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Helmi-maaliskuun vaihteessa kokoontui noin 1500 
matemaattisten aineiden opettajaa eri puolil-
ta maailmaa Yhdysvaltain Seattleen kansainväli-

seen T3-konferenssiin. Konferenssi on saanut nimensä Te-
achers Teaching with Technology- hankkeesta, joka käyn-
nistyi vuonna1988. T3-koulutus on opettajille tarkoitettu 
jatkokoulutusprojekti. Projektin koulutus on suunnattu 
matemaattisten ja luonnontieteellisten aineiden opetta-
jille, jotka haluavat hyödyntää kannettavia tiedonkäsitte-
lylaitteita (laskimia, tietokoneita ja oheislaitteita) opetuk-
sessaan.

Itse pidin konferenssissa esityksen aiheesta “TInspi-
re &SmartBoard in Finnish highschool geometry”, jos-
sa kerroin uuden tyyppisen graafisen laskimen käytöstä 
geometrian opetuksessa Järvenpään lukiossa. Laskimessa 
on geometriaan sopiva ohjelma, joka tuo dynaamisuutta 
geometrisiin kuvioihin. Kun kuvion on kerran piirtänyt, si-
tä on helppo muuttaa ja tutkia, mitkä ominaisuudet ovat 
pysyviä eli invariantteja muutoksista huolimatta

. 
Teksti apulaisrehtori Jukka Ottelin

”Uneton 
Seattlessa”

sainvälisyys näkyy vasta tässä sukupolvessa. Monille suo-
malaisille tuntemattomat amerikkalaiset soveltuvuustes-
tit kuten SAT tai TOEFL ovat näillä kiinalaisilla arkipäivää. 
Opiskelu jatkuu sitten kotona, jossa on laaja kirjo muita 
soveltuvuustestikirjoja.

Päivät kuluivat nopeasti. Kävimme monenlaisissa 
kauppakeskuksissa, saimme tinkiä erilaisista tavaroista to-
riliikkeissä. Yritysvierailut toivat mukanaan myös opis-
kelua, joka jäi hieman unohtumaan matkan aikana, jo-
ten siitä eteenpäin muistinpanoja tuli kirjoitettua hie-
man enemmän. Kiinassa meitä kohdeltiin kuin kunniavie-
raita, ja se oli hieno asia. Saimme nähdä Shenzhenistä hy-
vät puolet, ja matkamuistoja tuli ostettua runsain määrin. 
Viimeisenä iltana vietimme projektilaisten syntymäpäi-
viä suuressa juhlasalissa, jossa muutenkin tämä hieno 
kansainvälinen matka alkoi pikku hiljaa päättyä. Ruokaa 
oli paljon, ja ilta oli muutenkin kokonaisuudessaan aivan 
mahtava. Sinä iltana ei kyllä nukuttu paljonkaan.

Lopuksi kuitenkin matka Kiinaan oli ainutlaatuinen 
kokemus. Aluksi tuntui, että saamme nähdä japanilaistyy-
lisen maan, jossa koulutus ja opiskelu ovat tärkeimpiä asi-
oita elämässä, ruoka on aina hyvää ja monipuolista, ihmi-
set kumartavat toisilleen tavatessaan ja muuta sellaista. 
Näinhän se sitten olikin osittain, mutta silti alkuperäinen 
käsitys Kiinasta sai muuttua. Opiskelu oli todellakin kiina-
laisille kaikki kaikessa, ruoka oli monipuolista, mutta ei ai-
na sitä parhaan makuista, ja se kumartaminen oli Kiinassa 
aika olematonta. Samalla tuli huomattua, että kiinalaiset 
eivät paljon ajasta välitä, kun ei kellojakaan näy missään 
– ei edes isäntäperheen kotona. Samoin myös roskakorit 
ovat aika vähissä, kun liikkuu kaupungilla. Silti Kiinassa on 
hyvin siistiä ulkona. Ennakkoluulot siis poistuivat, ja mat-
kamuistoksi jäi uudenlainen Kiina, jossa voisi käydä jona-
kin päivänä uudestaankin. 

Teksti Timo Päivöke 06G

Lounas Shenzhen Middle Schoolissa
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Pitkä matka on kuljettu siitä, kun Venäjää vastusta-
vassa kapinallisessa juhlassa vuonna 1899 Jean Sibe-
liuksen Suomi herää – josta muovautui kansan ra-

kastama Finlandia – kajahti ilmoille kansallisromanttisen 
kuvaelman tukemana. Suomalainen identiteetti puski voi-
malla pinnalle. Vaadittiin vapautta ja oikeutta – niin sa-
noissa kuin teoissakin – jo pitkään kärsineelle kansalle. 
 
Tie oli kivinen, mutta vihdoin 6. joulukuuta 1917 maam-
me eduskunta julisti Suomen itsenäiseksi. Suomi oli köy-
hä, mutta viimeinkin vapaa päättämään omista asiois-
taan. Heti seuraavana vuonna 1918 Suomessa riehui kan-
san henkisiä ja fyysisiä voimavaroja koetellut sisällissota 
valkoisten ja punaisten välillä. Sota loppui jo saman vuo-
den aikana, mutta se jakoi kansamme kahtia.

30. marraskuuta vuonna 1939 tämä kaikki muuttui. 
Neuvostoliiton joukot hyökkäsivät maahamme valheel-
lisin perustein ja perustivat punamielisen Terijoen halli-
tuksen, jonka tarkoitus oli murtaa Suomi jälleen kahtia ja 
avata tien Helsinkiin. Näin ei kuitenkaan tapahtunut. Suo-
malaiset, niin punaiset kuin valkoisetkin, seisoivat rinta 
rinnan yhteistä vihollista vastassa. Kiitos urheiden sotilai-
demme, lottiemme ja siivilissä muuten toimineiden kan-
salaistemme, Suomi säilytti kaksiosaisessa sodassa itsenäi-
syytensä. Uhraukset, joita ihmiset joutuivat näinä aikoina 
tekemään, olivat valtavia: jotkut joutuivat jättämään ko-
tinsa, toiset päästämään lapsensa tai puolisonsa rintamal-
le. Heidän panostaan ei yksikään muistomerkki tule kos-
kaan korvaamaan.

Sodasta selvittiin, ja edessä olivat rankat jälleenraken-
nuksen ja sotakorvauksien rasittamat vuodet. Moninais-
ten vaiheiden ja kriisien kautta Suomi on muovautunut 
siksi teknologiseksi, varakkaaksi hyvinvointivaltioksi, jos-
sa meillä on nyt etuoikeus elää – hyvin kauaksi siitä taka-
pajuisesta agraarikulttuurista, joka aikoinamme olimme. 
Matkan varrella maallisten arvojen karttuessa ovat hen-
kiset arvomme ajautuneet myös kauemmas siitä, millai-
set ne olivat Suomen taistellessa itsenäisyydestään. Epäit-
sekkyyden ja yhteisöllisyyden puutteesta puhutaan nyky-
päivänä paljon. 

Nykypäivänä elämä Suomessa, EU:n jäsenenä ja kan-
sainvälisten sopimusten suojaamana, tuntuu helpolta ja 
turvalliselta. On vaikea kuvitella, että noin seitsemänkym-
mentä vuotta sitten armeijan astuminen 18 vuoden iässä 
– tai jopa nuorempana – ei ollut vain pakollinen velvol-
lisuus, vaan valmistautumista itärajalla odottavaa sotaa 
varten. Siellä selviytymisessä ei ollut kysymys kuudesta 
kuukaudesta tai vuodesta, vaan elämästä tai kuolemasta. 

Ehkä olisi välillä syytä jatkuvan eteenpäin katsomisen 
sijaan katsahtaa välillä – edes huomenna itsenäisyyspäi-
vänä – taakse ja katsoa, mitä voisimme oppia edeltäjiem-
me urheudesta.

 
Tämän V.A. Koskenniemen Jean Sibeliuksen Finlandian 
sointujen pohjalta sanoittaman Finlandia-hymnin toisen 
säkeistön sanoin haluan toivottaa kaikille erittäin hyvää 
itsenäisyyspäivää.

 
Oi nouse Suomi, nosta korkealle 
pääs’ seppelöimä suurten muistojen, 
oi nouse, Suomi näytit maailmalle 
sa että karkoitit orjuuden 
ja ettet taipunut sa sorron alle,

on aamus’ alkanut, synnyinmaa. 
 
 
Teksi Petteri Tuomimaa, oppilaskunnan puheenjohtaja 
2008-2009

Hyvä juhlayleisö. 
Suomi  
täyttää huomenna 
91 vuotta.

Kuva. Sakari Mäkelä

Pieni katsaus koulun perustamishistoriaan sisältyy 
muun muassa Väinö Kyrölän laatimaan historiikkiin 
”Järvenpään Yhteiskoulu 1928–1978” sekä Väinö 

Leinosen teokseen ”Satavuotias Järvenpään koululaitos”. 
Kummassakin mainitaan, että tietty herraseuraseurue ko-
koontui 28.1.1928 pankinjohtaja Pekka Siimestön kutsus-
ta keskustelemaan yhteiskoulun perustamisesta Järven-
päähän. Kaikki kannattivat ajatusta, ja sitä kehittelemään 
valittiin toimikunta. 

Toimikunta kutsui maaliskuun 11. päivänä Seurojen-
taloon yleisen kokouksen, johon oli saapunut 22 henkeä. 
Tilaisuuteen oli kutsuttu maisteri Vihtori Raevuori, joka 
hahmotteli koulumahdollisuuksia ja puhui käytännöllis-
luonteisen opetusohjelman puolesta. 

Tavanomaisesta poikkeavatpainotukset
Huhtikuun 1. päivänä 1928 pidettiin kannatusyhdistyk-
sen perustava kokous ja päätettiin, että koulusta tulee 
8-luokkainen yliopistoon johtava yhteiskoulu, jonka luku-
suunnitelmaan sisältyisi tavanomaisesta ohjelmasta poi-
keten myös pakollista pikakirjoitusta ja sovellettua luon-
nontietoa sekä tytöille käsitöitä ja kotitaloutta. Matema-
tiikalle jäisi kouluun tilaa vain lyhyelle kurssille. Sekä Kyrö-
lä että Leinonen toteavat, että maisteri Raevuoren suun-
nitelma perustui paitsi hänen omiin harrastuksiinsa myös 
maatalouden merkitykseen koulun silloisella vaikutusalu-
eella sekä Järvenpäähän sijoittuviin valtion maa- ja kotita-
lousoppilaitoksiin.

Poikien ja tyttöjen yhteisopetuksen järjestäminen yh-
teiskoulun muodossa oli käytännössä ainoa mahdollisuus 
tarjota oppikoulusivistystä maaseudulla. Valtion lyseot ja 
tyttökoulut tulivat kysymykseen vain kaupunkikouluina, 
sillä nuoren valtion määrärahat olivat niukat. Järvenpään 
koulu perustettiin itse asiassa aivan viime metreillä, sil-
lä talouslama miltei lopetti uusien koulujen perustamisen 
1930-luvun puoliväliin saakka.

Opetussisältöä koskeva viittaus Raevuoren ”omiin 
harrastuksiin” on mielestäni liian kevytmielinen. On ko-
rostettava sitä, että Vihtori Raevuoren maisterintutkinto 
vastasi agronomin opintoja ja hänen puolisollaan oli koti-
talousopettajan koulutustausta. Lisäksi Raevuori oli edus-
kunnan vakinainen pikakirjoittaja. Näin ollen opetusoh-
jelmassa oli muun ohella kysymys myös Raevuorten uras-
ta. 

Opetussisältö käsitti sekä yhteisopetusta että eriyty-
vää opetusta. Opetussuunnitelmia tarkasteltaessa herät-
tää huomiota poikien puolella ”sovelletun luonnontie-
don” opetukseen yhdistetty päässälaskun opetus sekä lu-
kion ensimmäisellä luokalla (4. luokka) analyyttisen kemi-
an opetus. Jälkimmäinen lienee tarkoitettu maatilan pel-
to- ja metsäalojen kemiallisen rakenteen ja sen merkityk-
sen oivaltamiseksi. 

Koska pikakirjoitus oli pakollinen keskikoulun lukuai-
ne, niin koululle saattoi joissakin tilanteissa syntyä vaike-

uksia sellaisten oppilaiden kanssa, joiden ei onnistunut 5. 
luokalla saavuttaa hyväksyttävää pikakirjoitustaitoa. Kes-
kikoulutodistusta ei voitu antaa, jos todistuksessa oli 4 
jossain lukuaineessa.

V. Raevuoren opetusaineena 8. luokalla esiintyi joina-
kin vuosina ”talousmaantiede”. Ala kuuluu nykyisin kaup-
pakorkeakoulun ainevalikoimaan. Tiedossani ei ole, esiin-
tyikö oppiaine muissa oppikouluissa. 

Maatalousopetuksesta on sinänsä huomattava, et-
tä Helsinkiin oli perustettu jo 1900-luvun ensimmäisel-
lä vuosikymmenellä yksityinen maatalouslukio ja Pohjan-
maalla toimi pari maatalouslukiota 1920-luvulla. Maa-
talouspiirit yrittivät aikanaan kytkeä näitä erityislukioi-
ta yliopisto-opetukseen siten, ettei täysimääräistä yliop-
pilastutkintoa edellytettäisi maatalousopintojen aloitta-
miseksi yliopistossa. Koska yliopisto ei hyväksynyt tätä 
hanketta, maatalouslinjaiset lukiot muuttuivat muuta-
massa vuodessa luonnontieteellisesti painottuneiksi reaa-
lilukioiksi

Tyttöjen ja poikien oppiaineet
Yhteiskoulussa tarjottiin tytöille ja pojille yhteistä koulu-
tusta, mutta käytännöllisen opetusaineiston valinta (ko-
titalous, maatalousaineet) kuitenkin eriytettiin tytöille ja 
pojille. Yhteisopetus oli peräisin Yhdysvalloista, mutta se 
oli tullut 1800-luvun loppupuolella Suomeen yksityisop-
pikouluihin Ruotsin kautta.

Muistelen, että pari ennakkoluulotonta poikaa mei-
dän luokaltamme (v.1952 tai 1953) ilmoitti haluavan-
sa valita kotitalousopetuksen, mutta luokanvalvojamme 
joutui heille ilmoittamaan, ettei kotitalousopettaja hy-
väksynyt tätä valintaa.

Muistini mukaan analyyttisessa kemiassa seurattiin 
yliopiston oppikirjaa, jossa ohjattiin näytteen (liuos koe-
putkessa) analyysiä eli alkuaineiden yksilöintiä. Analyysi 
vaatii tiettyä toimenpiteiden järjestystä, ettei alkuaineita 
”hukata” ilman havaintoa. Lopulta kuiva-aineista voitiin 
tehdä määrityksiä spektrin avulla. Työt tehtiin työpareina. 
Kunkin koeputken sisällön ”salainen” luettelo oli lehto-
ri Heino Kokkosen hallussa. Ainakaan oppilaana ei tätä ai-
netta voinut tiedostaa ”maatalousaineeksi”. Vaikea sanoa, 
oliko aineesta suoraan hyötyä ylioppilaskirjoituksia aja-
tellen, mutta hyötyä olisi saattanut opetuksesta olla yhtä 
hyvin tytöille kuin pojillekin sikäli kuin oppilaat jatkoivat 
kemian opiskelua koulun jälkeen.

Teksti seniori Teuvo Mertens

Järvenpään Yhteiskoulu
aloitti käytännöllisluonteista opetusta painottavana 
oppikouluna
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Esitykseni varsinainen teema on yhdessä olemisen 
materiaalisuus ja nykyisen länsimaisen elämäntavan 
materiaalisuus. Ennen tähän aiheeseen syventymistä 

kerron kuitenkin hiukan siitä, mitä on sosiologia. 
Sosiologia tutkii yhdessä elämistä eri muodoissaan, 

yhteiskuntaa. Kun historioitsija on kiinnostunut siitä, mi-
ten ihmisten elämä on aikojen saatossa muuttunut, sosio-
logi tutkii nykypäivää. Psykologi tutkii yksittäisen ihmisen 
mielen toimintaa ja reagointia, sosiologi taas ihmisten vä-
lisiä suhteita. Avainkysymys sosiologin kannalta on, mikä 
meitä yhdistää. Ja tämän kääntöpuolena on tietysti kysyt-
tävä: mikä meitä erottaa?

Ihmisiä yhdistää ja erottaa mitä monenlaisimmat ja 
monentasoisimmat asiat: varallisuuden määrä, koulutuk-
sen taso, kansallisuus, kieli, se mitä jalkapallojoukkuetta 
tai Idols-osallistujaa kannattaa, uskonnollinen aktiivisuus. 
Olennaista on, että tällaiset erot eivät ole vain yksittäisten 
mielipiteiden asioita. Erot ja yhtäläisyydet on institutiona-
lisoitu. Instituutio pysyy ihmisten välisinä vakaina suhtei-
na, vaikka itse ihmiset vaihtuvat. Kansallisvaltiot instituu-
tioina yhdistävät ja erottavat meitä, samaten koululaitos: 
vaikka enää lukiossa ei olisi luokkia, silti ihmiset valikoitu-
vat sen mukaan, mitä aineita kukakin valitsee. Ja tietysti 
sen mukaan, minkälaisia arvosanoja kukakin saa. 

Sosiologi on kiinnostunut sekä yksittäisten ihmisten 
kohtaamisista ja kokemuksista että näiden yhteyksistä 
laajoihin ilmiöihin, isoihin lukuihin. Tällaisista suurista nu-
meroista on kysymys esimerkiksi siinä, että sosiologi osaa 
kertoa 1960- ja 70-lukujen suuren ”sosiaalisen liikkuvuu-
den” jälkeen ”säätyjen” taas sulkeutuneen: se, minkälainen 
koulutus isällä tai äidillä on, ennustaa nykyään tilastojen 
valossa melko hyvin, minkälaisen koulu-uran lapsi tulee 
saamaan. Kysymys koulutuksen valinnoissa ei ole vain yk-
sinkertaisesti älykkyydestä, ei myöskään varallisuudesta, 
vaan myös perheen, suvun, kunnan ja koulujärjestelmän 
kulttuurista – siitä, mitä kukakin arvostaa.

Sosiologi siis osaa kertoa ihmisten yhteenliittymisen 
lisäksi ihmisten eriarvoisuudesta: tietyn koulutustason 
naiset saavat todennäköisesti keskimäärin selvästi pie-
nempää palkkaa kuin saman koulutustason miehet; mut-
ta todennäköisesti nämä naiset elävät selvästi pidempään 
kuin nämä miehet. 

Olen itse töissä Helsingin yliopistossa tutkijana. Omat 
tutkimukseni ovat kohdistuneet muun muassa ihmisten 
arkiseen taloudenpitoon. Väitöskirjani vuonna 1999 kä-
sitteli ihmisten tapoja käydä kaupassa, hankkia ruokaa, 
kirjoja ja vaatteita – ja samalla välillä nauttia tästä, viet-
tää aikaa kauppatiloissa ja niiden ravintoloissa, shoppail-
la. Sen jälkeen olen tutkinut esimerkiksi sitä, minkälaisiin 
käyttöihin tulevat kuvapuhelimet tulevat ja miten uudet 
teknologiat ylipäänsä ”kesytetään” koteihin. 

Tänä vuonna julkaistu kirjani ”Aineellinen yhteisö” 
puolestaan käsittelee sitä, miten yhdessä oleminen ja kiis-
tat välittyvät materiaalisesti. Mikä on kaiken maailman 
tavaroiden, rakennusten, putkien, sähköjohtojen, puutar-
hojen ja metsien asema ihmisten yhdessä olemisessa ja 
ihmisten välisissä kiistoissa?

Keskeinen väitteeni on, että vaikka yhteiskuntatietei-
lijät ovat tutkineet monenlaisia yhdessä elämisen ja ero-
jen muotoja, he eivät ole kiinnittäneet tarpeeksi huomio-
ta siihen, miten nämä erot ja yhtäläisyydet välittyvät eri-
laisten materiaalisten ainesten kautta. 

Lahja: vaaleanpunainen tyyny 
Kun 18-vuotiaana juhlin ylioppilaaksi tuloa, naapurin ys-
tävällinen eläkeläisrouva muistutti minua siitä, mikä elä-
mässä on tärkeää. Hän lahjoitti minulle vaaleanpunai-
sen puuvillakankaisen tyynyn, jonka keskelle oli sydämen 
muotoiselle valkoiselle pohjalle painettu: 

”Parempi kuin tavara 
on sydän lämmin avara” 

Sen sijaan että nuori mies alkaisi aikuistuessaan tavoitel-
la maallista mammonaa, hänen olisi hyvä muistaa peh-
meät arvot. Jotta nämä pysyisivät mielessä, naapurin täti 
muistutti niistä jollain astetta pysyvämmällä kuin puheel-
la: materiaalisella tyynyllä. 

Tyyny oli tosin itsekin kauppatavara, rahavälitteisen 
tuotannon tulosta. Henkiset arvot – “sydän lämmin ava-
ra” – lienee tyynyyn painanut pienipalkkainen nainen 
tyynytehtaassa, ja tuote oli todennäköisesti myyty lahja-
tavarakaupassa. Esine oli kapitalistisen tuotantotavan ja 
materialististen arvojen läpikyllästämä, vaikka se oli tar-
koitettu kaiken tämän kritiikiksi. Lisäksi lahja oli sen saa-
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ti tärkeää. Hän olisi varmasti yhtynyt usein toistettuun ar-
vostelmaan ”nykyään ihmisillä on liian materialistiset ar-
vot”. Kuten antropologi Daniel Miller on huomauttanut, 
materialismiin kohdistuva kritiikki tukeutuu rikkaisiin pe-
rinteisiin: maailmanuskonnot ovat yleensä korostaneet, 
että kaikki aistein havaittava on vain väliaikaista ja haihtu-
vaa, sen sijaan perustava todellisuus on luonteeltaan hen-
kistä.4 Myös länsimaisen filosofian keskeisiin ajatuksiin on 
kuulunut, että ideat ovat kestävämpiä ja olennaisempia 
kuin maailman moninaiset asiat – huolimatta materialis-
tisen filosofian olemassaolosta valtavirran rinnalla antii-
kin Kreikan atomisteista lähtien. 

”Materialismi” on usein viitannut ohikiitävän maalli-
sen menestyksen haikailuun. Niinpä myös nykyään tällä 
sanalla saatetaan tarkoittaa rikkauden asettamista ylim-
mäksi arvoksi. Filosofi Georg Simmeliä seuraten on kui-
tenkin syytä huomata, että rahan omistaminen itsessään 
on abstrakteimpia kuviteltavissa olevia nautintoja, kauim-
pana mistään aistimellisesta. Itsessään raha on vain ”puh-
dasta kykyä”, keino ostaa jotain muuta.5 Rahan hankkimi-
sen nostaminen tärkeimmäksi tavoitteeksi ei suoraan joh-
da materian hamuamiseen, päinvastoin. 

Nykyelämänmuodon materialismin ilmaisuna voidaan 
pitää myös loputonta uuden haluamista ja kaupallisuut-
ta. Vaikka tällainen puhe on ymmärrettävää, on nähtävä 
sen rajat. Eihän hankkimisen hekuma useinkaan suuntau-
du aineeseen sinänsä: ihmiset eivät himoitse kahta kiloa 
uusia kenkiä tai viittä kiloa uusia puuvillahousuja. Itse asi-
assa moni haluaisi päästä eroon kodin täyttävästä roinas-
ta. Samalla kun ihastutaan uusiin asioihin, vanhat hankin-
nat alkavat näyttää suorastaan epämiellyttäviltä. Pursua-
van vaatekaapin äärellä todetaan: ”minulla ei ole mitään 
päälle pantavaa”.

Markkinoijat tietysti ymmärtävät hyvin ihmisten ha-
luttomuuden saada lisää materiaa koteihinsa. Kun kat-
soo mainoksia, huomaa varsinaisten tavaroiden olevan si-
vuosassa. Olennaista on tuotemerkkiin kytkettävä lupaus 
onnellisesta ja terveellisestä elämäntyylistä, johon kuuluu 
paljon ystäviä, romanttisia tunteita, laatuaikaa perheen 
kanssa ja vastustamatonta sukupuolista vetovoimaa.6 
Mainokset kertovat tarinoita turvallisesta uudistumises-
ta ja pienistä seikkailuista, joissa on onnellinen loppu. Tä-
mä pätee niin farmarihousuihin, ulkomaanmatkoihin, pe-
suaineisiin, jogurttiin ja särkylääkkeeseen kuin autoihin-
kin. Aivan kuin ei luvattaisikaan aineellisia asioita vaan 
vapaan, huolettoman ja silti kiehtovan elämän hallin-
taa yhdistettynä voimakkaisiin tunteisiin ja henkiseen hy-
vinvointiin. Mainonnan maailma ei ole mitenkään ilmisel-
västi materian maailma, ennemminkin päinvastoin.

Kaupoissa esineet kilpailevat huomiosta ja pyrkivät 

erottumaan toisistaan tarjoamalla houkuttelevan ”fiilik-
sen”. Silti yhdet samanmerkkiset farmarihousut ovat sa-
manlaiset kuin toisetkin. Vasta käyttö erottelee ne ja te-
kee niistä ainutlaatuisia: minun housuni, joissa on jäljet 
minun käytöstäni. Tavaroille alkaa syntyä elämäkertoja.7 

Vasta kaatopaikalla tavarat puolestaan muuttuvat 
puhtaasti aineeksi. Siellä jäte prässätään massaksi, jotta 
mahdollisimman vähän siitä viittaisi erityisiin käyttäjiin. 
Tuotemerkit eivät enää erotu, ja yksittäisen ihmisen jäl-
jet hävitetään. Yhä tunnistettavuuden rajalla olevat asi-
at puolestaan tuntuvat iljettäviltä, sillä ne eivät ole vielä 
puhdasta ainetta mutta eivät enää erityisiä esineitäkään. 

Huomionarvoista on, kuinka paljon erilaista työtä 
vaaditaan, jotta tasalaatuista, merkityksistä mahdollisim-
man vapaata ainetta voidaan tuottaa: jo ennen varsinais-
ta kaatopaikkakäsittelyä on tarvittu erilliset kodin tilat, 
joihin lajitellaan roskia, taloyhtiöiden jätteensäilytyspai-
kat, hyvin järjestetyt kuljetukset ja koko liiketoiminta nii-
den ympärillä. 

Suhde materiaalisuuteen on avain kyvyttömyyteem-
me ymmärtää ja hallita nykyaikaista jätetaloutta. Tuskin 
mikään muu leimaa euroamerikkalaista yltäkylläisyyttä 
yhtä selvästi kuin se, että pois heitetään massoittain ruo-
kaa ja tavaroita, jotka olisivat edelleen käyttökelpoisia. 

Samalla kun tavarapaljous ympärillämme on ilmeistä, 
itse materiaalisuus tuntuu jopa yllättävän meidät ja ahtai-
den huoneistojemme täpötäydet laatikostot ja vinttiko-
merot. Aine sinänsä ei selvästikään ole se, mitä materialis-
tiseksi väitetyssä elämäntavassa kaivataan. Lähinnä näyte-
tään hankittavan mielikuvia, jotka elävät osittain irti nii-
tä kantavista aineellisista tuista. Arjessa adjektiivia mate-
riaalinen ei käytetä viittaamaan mihin tahansa aineeseen 
vaan ennen muuta kauppatavaroihin ja teknologioihin, 
joiden käyttö ei ole muuttunut täysin selviöksi tai jot-
ka mielletään turhiksi ja ylimääräisiksi. Ja silloinkin kun ne 
tuntuvat tärkeiltä – esimerkiksi lusikan tai veitsen tapaan 
– niitä pidetään toissijaisina suhteessa ihmisen olemuk-
seen. Tyynyt, vaatteet, kynät, sähköjohdot tai asunnot si-
vuutetaan, kun puhutaan siitä, mitä ihminen ”oikeasti” 
on. Siksi on helppo kritisoida tavaroihin keskittyvää elä-
mänmuotoa samalla, kun siihen huomaamatta sitoudu-
taan monin tavoin. 

Huomaamattomuus on olennaista. Ihminen on alku-
peräisesti ja aina jo ei-inhimillisten asioiden ympäröimä. 
Niiden kanssa ja keskellä oleminen kuitenkin kielellistyy 
lähinnä vain muutosten hetkinä: kun merenpinta nousee 
tavanomaista korkeammalle, kun sähkökatkos sammut-
taa valot, kun auton moottori ei käynnistykään tai kun 
takin vetoketju juuttuu kiinni. 

Tietysti myös ostaminen nostaa asioiden materiaali-
suuden etualalle. Esimerkiksi uuden teknologian hankki-

ti tämä on täysin uusi tilanne, varsinkin massamuodossa. 
Esimerkiksi vielä neuvostotaloutta määritti se, että hyö-
dykkeistä oli usein pula, vaikka hintojensa puolesta ne pe-
riaatteessa olisivat olleet suurten joukkojen saatavilla. 

Kolmas suuri teollistumisen jälkeinen muutos suh-
teessa materiaan liittyy edellä mainittuun mutta poikke-
aa siitä hiukan. Nimittäin suuren osan tuotteista olemi-
nen kertakäyttöisiä leimaa nykyään euroamerikkalaista 
elämäntapaa: ruokatavarat kaupoissa ovat muovi- ja pah-
vikuorissa, kahvilat tarjoavat mukit mukaan vietäviksi ei-
kä juomapulloja säilytetä niiden tyhjennyttyä. Edes kier-
rätys ei muuta kertakäyttöisyyden eetosta: hankittuihin 
asioihin ei suhtauduta jonain, minkä kanssa elämää jaet-
taisiin kuluttamisen hetkeä kauemmin. Ratkaisevaa on ol-
lut erilaisten muovien kehittäminen ja niiden muuttumi-
nen edullisiksi tuottaa.2 Siirtymä nykyiseen kertakäyttö-
kulttuuriin ei ole ollut yhtäkkinen. Tämä tulee hyvin esiin 
monissa kotitalouksissa pitkään jatkuneessa tavassa tis-
kata käytön jälkeen juustojen ja mehujen lasi- tai muovi-
pakkaukset ja muuntaa ne säilytysrasioiksi. Teollisuuden 
kertakäyttöisiksi tarkoittamat tuotteet on muunnettu 
kotien kestotuotteiksi. Tällainen muuntaminen on radi-
kaalisti vähentynyt. Vielä lapsuudenkodissani se oli tavan-
omaista, mutta omassa tai ystävieni nykyisissä talouksissa 
se on poikkeuksellista.3

Neljäs erotteleva piirre nykyaikaisessa suhteessa esi-
neisiin on, että kaikkiin asioihin tunnutaan voitavan suh-
tautua kauppatavaroina: erotettuina niiden valmistami-
sen ja käytön yhteydestä vaihdon alueelle, joka puoles-
taan näyttää täysin itsenäiseltä ja omalakiselta. Tavarat 
myös syntyvät ”toisaalla”. Ne on tuotettu eri puolilla maa-
ilmaa prosesseissa, joihin niitä hankkivat ihmiset eivät 
tunne osallistuneensa, ja ne ilmaantuvat kauppojen hyl-
lyille mutkikkaiden tuotanto- ja jakeluverkostojen kautta. 
Vaikka ihmisillä olisi jokin pieni osuus tällaisten verkosto-
jen kokonaisuudessa, yksittäiset tuotteet eivät tunnu var-
sinaisesti oman työn tuloksilta. 

Jokainen kapakkafilosofi muistaa todeta parin viinila-
sin jälkeen: kauppatavaroiden maailma on pinnallinen, ja 
se peittää oikeat ihmisten väliset suhteet ja tosi elämän. 
Onkin käynyt niin, että tavaroita ajatellaan helposti vain 
kauppatavaroina. Yhtä varmasti kuin arkisissa tavarasuh-
teissa tuotannon taustalla olevat ihmiset unohtuvat, yh-
teiskuntatieteellisessä ja muussa ”vakavassa” puheessa ta-
loudesta, tuotannosta ja kulutuksesta itse esineet, asiat ja 
materiaalit unohtuvat. 

Onko elämäntapamme liian  
materialistinen?
Naapurinrouva otti lahjallaan kriittisesti kantaa nykyelä-
mäntapaan ja varsinkin käsityksiin siitä, mikä on oikeas-

jalle heti jätettä: ylioppilaspojan ei ollut helppo keksiä si-
sustustehtävää vaaleanpunaiselle sydäntyynylle. Hyvää 
tarkoittava naapuri oli huomaamattaan ylläpitänyt kapi-
talistista jätetaloutta. 

Onneksi tyyny kuitenkin tuli käyttöön äitini auton ta-
kapenkillä. Siellä se asettui toisen lahjaksi saadun sydän-
tyynyn viereen ja sai uuden merkityksen osana ihmisten 
välistä suhdetta. Nimittäin kun siskoni kaksi tytärtä myö-
hemmin matkustivat tuolla autolla, heidän pikkunahis-
telujensa aineksena usein oli, että toisella oli jotain, mi-
tä toisella ei ollut. Niinpä kahden sydäntyynyn olemas-
saolo rauhoitti matkoja, kun kummallakin tytöllä oli hal-
lintaoikeus omaan tavaraan. Pari vuotta sitten tyyny vih-
doin kohtasi loppunsa, kun se ei vanhuuttaan enää kestä-
nyt pyykinpesukoneen käsittelyä. 

Vaikka hieman vaivaantuneena jätin tyynyn syrjään 
heti sen saatuani, naapurin ele oli tehokas: muistan sekä 
hänet, tyynyn että iskulauseen vielä parikymmentä vuot-
ta ylioppilasjuhlieni jälkeen. Lahjojen tärkeä tehtävä on 
muistuttaa ohikiitävästä juhlahetkestä mutta myös nii-
den antajasta kauan sen jälkeen, kun humu on ohi ja ih-
miset ovat poissa. Tämä pätee yleisemminkin: kanssam-
me on monia tuottajia, tekijöitä ja lahjoittajia, joiden läs-
näolo on siirretty meitä ympäröiviin esineisiin.

Jokainen hiemankin kulutustutkimuksesta kiinnostu-
nut tietää, että vaatteet, autot ja asuntojen sijainti kaikki 
merkitsevät. Viestimme esineillä, emme vain sanoilla. Mi-
kä olennaisinta, viestimme tavoillamme suhtautua esinei-
siin. Tyyny korostaa luontevasti pehmeitä arvoja. On sel-
vää, että ylioppilaspojan pitää erottautua sellaisesta vaa-
leanpunaisesta maailmasta, johon pikkutyttöjen on help-
po samastua. En kuitenkaan ollut valmis heittämään lah-
jatyynyä heti pois, sillä moinen olisi tuntunut loukkauk-
selta sen antajaa kohtaan.

Tavarat nykyelämänmuodossa
Miten ajatella tavaroita osana nykyelämänmuotoa? En-
simmäinen huomio koskee niiden määrää. Meillä on ta-
varoita paljon – paljon enemmän kuin millään sivilisaati-
olla koskaan aiemmin. Toisen maailmansodan jälkeises-
sä Suomessa esinemäärien kasvu on ollut rajua, minkä ha-
vaitsemiseksi riittää, että katsoo viime aikoina julkaistu-
jen historiallisten tutkimusten kuvia kotien ihanteellisista 
ja todellisista sisätiloista.1 Lattiat ja seinät ovat täyttyneet, 
on tarvittu lisää kaapistoja ja säilytystiloja.

Toiseksi suhde tavaroihin on muuttunut tuotannon 
tehostuessa. Nykyään jokaisen yksittäisen esineen arvoa 
vähentää tieto siitä, että se on helposti korvattavissa. Toki 
housujen kuluminen puhki tai lampun hajoaminen har-
mittaa, ja uuden hankkiminen on vaiva. Mutta tietoisuus 
kaiken periaatteellisesta korvattavuudesta muuttaa radi-
kaalisti suhdetta materiaan. Niukkuutta on vain varalli-
suudesta, jolla tavaraa saa, ei itse tavaroista. Historiallises-
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Sähkö ja musiikki tuovat hyvin esiin, että kysymys ma-
teriaalisuudesta ja sen läsnäolosta ei ole ratkaistavissa jo-
ko–tai-asetelmassa. Silloinkin kun valot ovat päällä, säh-
kön läsnäolossa on erilaisia asteita riippuen sen välittämi-
en yhteyksien kulloisestakin tärkeydestä ja siihen kiinnite-
tystä huomiosta. Myös äänimaailman esilläolossa on mo-
nia asteita: työhuoneeni täyttyy koneellisen ilmastoinnin 
suhinan ja tietokoneen näppäimistön rapinan lisäksi toi-
sinaan käytävältä kuuluvista puheista, ohikulkijoiden as-
kelten kopinasta tai kaupungilta kantautuvasta hälytys-
ajoneuvojen ujelluksesta. Samalla tapaa hälyn poissaolon 
tuottamisen keinot ovat keskenään laadullisesti erilaisia: 
keskittymiskyvyn tai suuren innostuksen rinnalla tarvi-
taan seiniä, eristeitä ja joskus korvatulppia.

Sähkön ja äänimaailman aineellisuus on selvästi moni-
muotoista ja vaikeasti jäsentyvää. Erilaiset elementit luo-
vat toisistaan poikkeavilla tavoilla toiminnan ja kokemuk-
sen ehtoja. Tai astetta tarkemmin ilmaistuna: eri elemen-
tit eivät oikeastaan luo toisilleen muuttumattomia ehto-
ja, vaan niiden uusiintumisen ja muuttumisen tapahtu-
makulut kietoutuvat toisiinsa. Esimerkiksi puutarhamaan 
muokkaaminen mahdollistaa uudenlaista elämää, mut-
ta tämä elämä puolestaan luo itse muokkaamisen tulevia 
ehtoja. Vastavuoroisuus ei rajaudu kasvillisuuteen ja eläi-
miin. Viimeistään silloin, kun taloon tulee putkiremont-
ti, asukkaat huomaavat, että vesijohto ei ole vain kiinteä 
”ehto”, vaan osana kokonaisjärjestelmää se edellyttää elä-
mänkaarensa mukaista ylläpitoa ja uusintamista.10 Tällai-
set vastavuoroisuudet ovat sinänsä syy kiinnostua materi-
aalisuudesta. Niin materiaalisuus kuin yhdessä oleminen-
kin näyttäytyvät kysymisen arvoisina ja monimuotoisina 
asioina – sen sijaan että ne oletettaisiin itsestään selvik-
si taustoiksi.

Uusi kiinnostus yhdessä olemisen  
aineksiin
Viime vuosina erilaisilla poikkitieteellisillä tutkimusaloil-
la on ilmaantunut uudenlaista kiinnostusta nykyelämän-
muodon aineellisia elementtejä kohtaan. Tämä ei ole tar-
koittanut perinteisten materialismien uutta omaksumis-
ta. Sen sijaan esimerkiksi tieteen ja teknologian tutkijat 
ovat kiinnittäneet huomiota inhimillisten ja ei-inhimillis-
ten asioiden kietoutumiseen toisiinsa uusien tietojen ja 
välineiden tuotannossa. Ympäristötutkijat ovat analysoi-
neet luonnon ja luonnollisuuden monenlaista ilmenemis-
tä. Kaupunkitutkijat ovat tarkastelleet tilallisuutta, nais-
tutkijat ruumiillisuutta ja materiaalisen kulttuurin tutkijat 
puolestaan tavaroita ihmissuhteiden välittäjinä. 

Yhteistä uusille tutkimusaloille on ajatus, että toisin 
kuin ontologisessa, historiallisessa tai eettisessä materia-
lismissa, olennaista eivät ole taka-alan selitykset vaan etu-
ala: toiminta ja kokemus aineen kanssa ja keskellä. Mate-
ria ei ole jotain, jonka päälle puhtaasti inhimillinen vuoro-

vaikutus rakentuu. Sen sijaan materiaalisuutta tarkastel-
laan osana vuorovaikutusta. Ihmisten keskinäinen yhdes-
sä oleminen on erilaisten ei-inhimillisten asioiden kanssa 
olemista. Mutta kysymys ei ole yksinkertaisesti vain ar-
kikokemuksen ja -toiminnan korostamisesta, vaan astet-
ta dynaamisemmasta näkökulmasta: parhaimmillaan uusi 
tutkimus on korostanut liikettä sen välillä, mikä milloin-
kin on vakiinnutettu pysyvän oloiseksi taka-alaksi ja mi

kä milloinkin on etualalla esillä tapahtumaketjuina, 
joihin toimijat vaikuttavat. 

Kaikkinensa ”aine” tai ”materiaalisuus” tulee ymmär-
retyksi suhdeterminä: ei absoluuttisen valmiina, pysyvä-
nä tai muuttumattomana, ei absoluuttisen kosketeltava-
na eikä absoluuttisiin elementteihin tukeutuvana. Kuiten-
kin se voi olla juuri suhteellisesti erityisen kiinteää tai kä-
sinkosketeltavaa, jotain minkä voi purkaa verrattain va-
kaisiin elementteihin. Pysyvyys määrittyy jonkin toisen 
aineen erilaista pysyvyyttä vasten. Niinpä kiinnostus koh-
distuu tapahtumasarjoihin, joissa asioiden vastusta ja kes-
toa luodaan tai murennetaan. 

Huomio aineen synnyttämisestä, vakauttamisesta ja 
ylläpitämisestä ei tietystikään johda ajattelemaan, että 
asiat olisivat loputtoman muokkautuvia. Päinvastoin. Eri 
materiaaleilla on omat rytminsä ja tapansa muuttua ajas-
sa ja olla suhteessa muihin asioihin. Mutta mikään asia ei 
ole itsessään materiaalinen, ei edes seinä edessäni tai tuo-
li, jolla istun: tuolin pysyvyys on suhteessa yhtäältä minun 
liikkumiseeni edestakaisin ja toisaalta sille taustan antavi-
en seinän ja lattian suurempaan vakauteen. Kullakin näis-
tä on oma kykynsä ottaa vaikutuksia vastaan tai kanavoi-
da toisten asioiden liikkeitä. 

Perinteisille ontologiselle, eettiselle ja historiallisel-
le materialismille on yhteistä selittäminen selkeästi mate-
riaalisiksi eroteltaviin ja tunnistettavaan perussyihin no-
jautuen. Tätä vastoin kaupunkien, materiaalisen kulttuu-
rin tai tieteen ja teknologian tutkijat painottavat nyt nii-
den elementtien moninaisuutta, jotka ovat kanssamme 
arkiympäristöissä ja rakentavat näitä. Juuri suhteessa tä-
hän ainesten moninaisuuteen ihmiset toimivat. Juuri si-
tä ihmiset myös pyrkivät vakauttamaan: hallitsemalla tie-
järjestelmää, vedenjakelua mutta yhtä hyvin keittiön ta-
varoiden järjestystä voidaan jäsentää niitä ihmisten väli-
siä suhteita, jotka ovat ominaisia kullekin näistä materiaa-
lisuuden alueista. Näin käsitteellistetty aineellisuus ei joh-
da kiistämään arkikokemuksen oikeellisuutta. 

Yhteisö 
Materiat, tavarat ja teknologiat eivät ole neutraaleja mut-
ta eivät myöskään mitään itsenäisesti toimivaa. Niiden 
luonne on ratkaisevasti erilainen toisistaan poikkeavis-
sa käyttöyhteyksissä. Tyyny on eri asia koriste-esineenä, 
yöunen avittajana tai pikkutyttöjen turvakapineena. Au-
to takapenkkeineen ei ole vain keino paikasta toiseen siir-

jessa kohdatun materiaalisuuden välillä on hankala raken-
taa empiirisesti. Pitkälle matematisoidun ja teknistyneen 
luonnontieteen kieli on kaukana siitä, miten materiaali-
suus päivittäin koetaan, miten sen suhteen toimitaan ja 
miten se kyetään kielellistämään.

Historiallisen materialismin ajatus puolestaan on, että 
talouden ja tuotannon muoto on perusta, joka määrittää 
tavan uusintaa aineellisesti elämää. Sen päälle rakentuu 
kaikki muu, esimerkiksi politiikan tekemisen tapa, lakijär-
jestelmä tai taide. Puuttumatta tämän ajattelutavan mui-
hin mahdollisiin ongelmiin on selvää, että toisten perin-
teisten materialismin muotojen tapaan se ei kerro paljon-
kaan ympäristöistä, joissa ihmiset päivittäin toimivat. 

Jos eettinen, ontologinen ja historiallinen materialismi 
näyttävät kaikki ongelmallisilta yhteiskuntatieteen näkö-
kulmasta, tulisiko puhe ”fyysisestä todellisuudesta” tai jo-
pa ”materiaalisuudesta” kokonaan hylätä? Moiseen puh-
distustoimenpiteeseen ei ole syytä. Päinvastoin oman 
ruumiin, olioiden ja kappaleiden aineellisuus on toimin-
takykymme ja kokemuksemme lähtökohta. Pari esimerk-
kiä riittää näyttämään, miksi aineellisuuden moninaisuus 
kannattaa ottaa vakavasti.

Onko kodissa tai toimistossa käyttämämme säh-
kö ainetta ja missä mielessä? Sähkö on enemmän kuin 
vain materiaalinen tosiasia. Se takaa kokemuksen turvas-
ta, lämmöstä ja kirkkaudesta ja mahdollistaa samalla toi-
mintaa: vaikkapa kirjan lukemista öisin. Johdot yhdistä-
vät paikkoja toisiinsa hyvin konkreettisesti. Sähkön käyt-
täjä liittyy sen tuottajiin, toisiin kuluttajiin, mutta myös 
moniin sellaisiin, jotka itse eivät ole läsnä, vaikka heidän 
tekonsa ovat: infrastruktuurin pystyttäjiin ja heidän taus-
tallaan poliittisiin ja taloudellisiin päätöksiin. Suuri osa in-
himillisistä teoista vaikuttaa toisiin juuri materiaalisuute-
na, joka kantaa tekoja pitkään sen jälkeen, kun inhimil-
liset toimijat ovat poissa. Sähkö yhdistää, mutta sen yh-
distämisen tapa on peitettyä. Tämän taustalla on tietys-
ti tottumus ja luottamus sen saatavuuteen. Tuskin huo-
maamme käyttävämme sähköä, kun sytytämme lampun, 
laitamme ruokaa tai säilytämme eineksiä jääkaapissa, kat-
somme televisiota tai soitamme puhelun. Peittyneisyydel-
lä on vielä ilmeisempi syy: sähköjohdot ovat lähinnä pii-
lossa, ja sähkön tuotannon laitokset ovat puolestaan jos-
sain kaukana, kaupungin laidalla. 

Toinen esimerkki materiaalisuuden monimuotoisuu-
desta voisi olla musiikki. Äkkiseltään se jos mikä vaikut-
taa ”henkiseltä” kulttuurilta. On silti selvää, että stereois-
ta kaikuvaa musiikkia kotona ei olisi ilman sähköä ja cd- 
tai mp3-soittimia, radioita, vahvistimia ja kaiuttimia – 
puhumattakaan ihmisistä, jotka instrumentteineen ovat 
soittaneet ja äänittäneet teokset. Tämä ei tietysti tarkoi-
ta, että luomamme äänimaailmat ja niistä nauttimisen ta-
vat palautuisivat johonkin yhteen materiaaliseen perus-
taan. Olennaisempaa on monien erilaisten ainesten vuo-
rovaikutus, joka tekee toiminnan ja kokemuksen mahdol-
liseksi. 

minen ja käyttö synnyttää jännitteitä. Sen sovittaminen 
vanhaan edellyttää monen ihmisen ja asian joustamista, 
siirtymistä entisistä asennoista uusiin.8 

Kuluttamisen näkökulma ei tyhjennä materiaalisuu-
den kysymystä mutta raottaa kyllä ovea sen ymmärtämi-
selle, että nykysuhde aineellisuuteen on hämärä ja moni-
nainen. Järkevintä onkin tarkastella asiaa sekä laajemmin 
että eritellymmin. Sen sijaan, että lähdetään liikkeelle ku-
lutuksesta ja pidetään sitä ongelmana, suhdetta markki-
noiden välittämiin tavaroihin voi pitää erityistapauksena 
astetta yleisempään teemaan nähden. Tämä kirja kysyy-
kin: miten yhdessä oleminen rakentuu erilaisten materioi-
den, tavaroiden ja välineiden kanssa? 

Materialismit ja materian käsite
Vaikka naapurin täti itse tuskin moista terminologiaa oli-
si käyttänyt, hänen voi väittää kritisoineen tyynylahjal-
laan eettistä materialismia. Tämä ajattelutapa tiivistyy nä-
kemykseen, että ihmisten toiminnan perimmäinen pyrki-
mys on tavoitella itsekkäästi aineellista hyvää. Yhteiselä-
män selittäjäksi tällaista oletusta ei ole koskaan hyväksyt-
ty laajalti tai ongelmattomasti. Harva myöskään julkisesti 
sanoo toimivansa ensisijaisesti tällaisen ohjeen perus-
teella esimerkiksi suhteessaan lähimpiin ihmisiin. Eetti-
sellä materialismilla lieneekin vähemmän merkitystä mi-
nään johdonmukaisena elämänkatsomuksena tai toimin-
nan viimekätisenä selittäjänä kuin kantana, jota vastaan 
mielellään asetutaan. Se on tärkeä uhka ja vastustaja sil-
loin, kun väitetään, että ”nykyään ihmisillä on liian mate-
rialistiset arvot”. 

Eettinen materialismi eli ajatus itsekkäästä aineellisen 
hyvän tavoittelusta voi olla maailmankatsomus. Paljon 
tätä useammin se on kritiikin kohde: keino nimetä, mi-
kä nykyelämänmuodossa on pielessä. Kummassakin ta-
pauksessa ongelma on, että suhde itse aineellisuuteen jää 
hämäräksi. Samalla kun yleisellä puheella ”materiaalisis-
ta arvoista” asetetaan taso, johon ihmisten havaittavat te-
ot katsotaan voitavan palauttaa, tullaan ohittaneeksi ne 
moninaiset materiat, joiden kautta ja joihin suhteessa ar-
kielämä ylipäänsä on mielekästä. Tällainen materiaalisuu-
den asettaminen taustaksi ja samanaikainen välinpitä-
mättömyys arkikokemuksen ja -toiminnan aineellista etu-
alaa kohtaan on itse asiassa yhteistä kaikille kolmelle pe-
rinteiselle materialismin muodolle: eettiselle, ontologisel-
le ja historialliselle materialismille.9 

Ontologiseksi materialismiksi voidaan nimittää kan-
taa, jonka mukaan kaikki olemassaoleva on viime kädessä 
ainetta, ei esimerkiksi henkeä. Nykyään se on vahvimmil-
laan ajatuksessa, jonka mukaan paljaiden aistihavaintojen 
todellisuus oikeasti koostuu joistain sitä perustavammista 
osasista. Tällainen kanta yhdistyy luontevasti maailman-
kuvaan, jossa fysiikkatieteen katsotaan kertovan perim-
mäiset totuudet. Yhteiskuntatutkimuksen kannalta on-
gelmallista on, että yhteys fysiikkatieteen kohteen ja ar-
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Kun olemme yhdessä, emme ole koskaan vain ihmisten 
kesken. Metsät, tiet, talot ja sähköjohdot kehystävät kans-
sakäymisemme. Pääsemme toisiamme lähelle kahvilois-
sa, pöytien ääressä, teekupin kanssa, vuoteissa. Tietover-
kot, asvaltti, polkupyörät ja luentosalit tuovat meidät yh-
teen. Raha välittää arvostuksemme toisillemme. Haluam-
me puhdistaa väleiltämme bakteerit, mutta pehmeimmin 
välitämme toisistamme bakteerien kanssa: juodessam-
me yhdessä oluet tai jakaessamme viinin ja homejuus-
ton. Jätämme jälkeemme kuvia, painotuotteita ja hauta-
kiviä, joihin muisti voi kiinnittyä. Kun haluamme aloittaa 
uuden elämän, raivaamme tilan vihdoin tyhjäksi – ja täy-
tämme sen kohta omilla tavaroillamme, seinillämme ja 
rajapyykeillämme.

Yhteisöt, joissa elämme, ovat läpeensä aineellisia. 
Olemme toistemme kanssa tavaroiden kanssa.

Pohjana käytetty kirjaa ”Aineellinen yhteisö”, Tutkija-
liitto, Helsinki 2008.

Teksti Turo-Kimmo Lehtonen

tymiseen vaan myös ihmisten keskinäisten suhteiden 
muokkauksen väline. Yhdessä olemisen luonne riippuu 
ratkaisevasti siitä, minkälaiset aineet ja esineet sitä välit-
tävät. Välittäminen, välittömyys ja välinpitämättömyys 
puolestaan ovat yhteiskuntatieteellisen ajattelun ydinai-
heita. Niiden tematisointi merkitsee samalla yhteisön kä-
sitteen tematisoimista.

Puhumalla yhteisöstä tavoittelen sellaista väljää käsit-
teellistystä inhimilliselle yhdessä olemiselle, jolla voidaan 
viitata niin kolmen hengen kokoontumisiin kuin maapal-
lon laajuisiin yhteyksiinkin, niin säänneltyihin vuorovaiku-
tuksen muotoihin kuin epämääräisen ihmisjoukon keski-
näisyyteenkin. Toki ”yhteisö” näin muuttuu yleiskäsitteek-
si ja irtoaa osittain historiallisista käyttötavoistaan, samal-
la tavalla kuin edellisessä jaksossa tarkasteltu ”materia”. 
Ennakko-oletuksista täysin vapaata kieltä on kuitenkin 
turha yrittää tavoitella. Yleis- tai metakäsitteet voidaan 
sen sijaan yrittää muotoilla avoimiksi suuntaa antaviksi 
kehyksiksi, joiden pätevyys mitataan siinä, mihin kiinnos-
taviin jäsennyksiin ne johtavat ja kykenevät.

Kiinnostus “aineeseen” ei niinkään asetu kieltä tai 
henkeä kuin tyhjää vastaan. Kaikki yhdessä oleminen on 
välittynyttä. Välittömästi on vain välittyneisyys. Ihmisiä, 
asioita ja esineitä yhdistää toisiinsa ihmisten, asioiden ja 
esineiden välinen liike, kosketukset, kohtaamiset ja toi-
minta. “Aine” ei ole mikään yksi, homogeeninen asia, vaan 
ennen muuta nimi välittyneisyyden moninaisuudelle. Ja 
jos välityksiä on monenlaisia, ei yhteisöllisyyttä voida aja-
tella jonain kaikkialla samana.

Perusväitteeni on, että materiaalisuutta tulisi ajatella, 
jotta voisimme ymmärtää nykyelämänmuotoa ja itseäm-
me. Sekä yhdessä olemisemme että tapamme sulkea kes-
kuudestamme pois asioita ja ihmisiä nojaavat johonkin, 
mikä ei ole esimerkiksi puhdasta kieltä vaan monenlais-
ten ainesten, tavaroiden, käytäntöjen ja merkitysten va-
kautettuja kokoonpanoja. Kysymys ei ole vain ”ympäris-
töstä” ihmisen ulkopuolella. Materiaalisuus on osa ihmis-
tä, osa ihmisten tapoja ja olemista. 

Aineellisen yhteisön näkökulmasta huoli nykyelämän-
tavan suhteesta materiaan asettuu toisin, kuin miten naa-
purin täti sen minulle aikoinaan hahmotteli tyynynmuo-
toisella moraaliopetuksella: ”Parempi kuin tavara on sy-
dän lämmin avara”. Entä jos varsinainen ongelma onkin, 
että emme ole tarpeeksi lämmin- ja avarasydämisiä ni-
menomaan tavaroiden ja materiaalien suhteen? Ehkäpä 
toistemme rakastaminen vain ihmisinä ei ole hyvä tavoi-
te, jos se edellyttää, että meidän on puhdistauduttava ir-
ti tavaroista ja aineesta. Sillä jos todella haluamme paras-
ta lähimmäisillemme ja itsellemme, rakastamme myös si-
tä maata, jota olemme, ja niitä asioita ja välineitä, joiden 
kanssa me todella olemme me.

Entä jos ottaisimme vakavasti kumppanuutemme ta-
varoiden, teknologioiden ja eliöiden kanssa?  
 

Opiskelen Keski-Uudenmaan ammatti-
opisto Keudassa Keravalla informaatio- ja 
kirjastopalveluiden koulutusohjelmassa. 

Ylioppilaspohjainen koulutus kestää kaksi vuotta, 
ja opintoihin sisältyy myös merkonomin opinnot.

Ensimmäisenä opiskeluvuonna keskityimme 
lähinnä merkonomiopintoihin ja toisena vuon-
na perehdyimme enemmän kirjastoalan aineisiin. 
Minulla on nyt viimeinen vuosi koulua jäljellä, ja 
ala on tuntunut siltä oikealta.

Opiskeluihin kuuluu työssäoppimisjakso, ja 
tänä vuonna olen ollut työssäoppimassa Järven-
pään lukion kirjastossa. Useimmat käyttämistäni 
koulukirjastoista ovat olleet pieniä varastoja, jot-
ka ovat auki korkeintaan tunnin viikossa. Kirjas-
tojen aineisto on myös usein ollut hieman huo-
nokuntoista ja uutuuskirjat ovat olleet vähissä. 
Tämän vuoksi olinkin yllättynyt siitä, kuinka 
toimiva ja suosittu lukion kirjasto on: aineisto on 
ajantasaista ja hyväkuntoista, ja sekä opiskelijat 
että opettajat käyttävät kirjastoa ahkerasti.

Teksti Ira Simanainen
Kuva Joona Svala

Työharjoittelussa 
Järvenpään  
lukiossa
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Järki(=JÄRvenpään luKIon lehti) on Järvenpään luki-
on opiskelijoiden autonominen äänitorvi, joka ilmes-
tyy aina, kun toimittajien koulukiireet sen sallivat, siis 

noin 2–4 kertaa lukuvuodessa. Ensimmäisen kerran Jär-
ki ilmestyi lukuvuoden 2007–2008 alkupuolella, jolloin 
sen toimitus koostui noin kymmenestä opiskelijasta, joi-
ta johti Sonja Huttunen. Tämän päivän Järki on kokenut 
aikamoisen mullistuksen monien toimittajien vaihdut-
tua, mutta toimintatavat ovat edelleen samat kuin Järjen 
aloittaessakin.

   Tällä hetkellä Järki koostuu kahdestatoista toimitta-
jasta päätoimittaja mukaan lukien. Järjen tarkoituksena 
olisi ilmestyä tänä vuonna kolme kertaa. Toimitus on jäl-
leen muutoksen edessä, kun kaksi toimituksen jäsentä on 
lähdössä ensi vuonna vaihtoon ulkomaille, ja saksalaiset 
vaihto-oppilasjäsenet tietenkin palaavat takaisin Saksan-
maalle. Saa nähdä miltä Järki näyttää ensi vuonna!

   Järki pyrkii kirjoittamaan ajankohtaisista aiheista, 
kuten kouluamme koskeneista tapahtumista. Joka lehdes-
sä on myös jonkinlainen opettaja- sekä oppilashaastatte-
lu. Järjen tarkoituksena olisi tehdä mahdollisimman pal-
jon erilaisia kouluun ja koulunkäyntiin liittyviä juttuja, 
jotka kiinnostaisivat mahdollisimman monia lukiomme 
opiskelijoita ja tietenkin myös opettajia.

Järki ilmestyy tällä hetkellä vain Netissä koulun sivuil-
la, mutta paperiversiotakin kysellään usein. Näillä näky-
min paperista Järkeä ei kuitenkaan ole luvassa, ja onhan 
nettiversio kuitenkin paljon paperilehteä ympäristöystä-
vällisempi vaihtoehto.

   Järjen taittaminen(siis juttujen saattaminen luetta-
vaan muotoon) on aiheuttanut yhdelle jos toisellekin toi-
mittajalle ajoittaista päänsärkyä. Taitto-ohjelman kyseen-
alainen monimutkaisuus on saanut monet toimittajista 
repimään hiuksiaan, mutta aina Järki on kuitenkin saatu 
lukijakunnan käyttöön. Osa nauttii taittamisesta, osa ei.

Järki etsii jatkuvasti uusia toimittajia, taittajia ja ku-
vittajia mukaan toimintaansa. Järjen toiminta ei rakennu 
vain taitavien kynäniekkojen harteille. Suuri merkitys on 
myös taittajilla, valokuvaajilla ja kuvittajilla, jotka lopul-
ta saavat Järjen näyttämään järkevältä. Kunhan Järjen ko-
koonpano toimii, lehti ilmestyy ja lukijat saavat nauttia 
koulumme tapahtumista myös kirjallisessa muodossa!

Teksti Aino Pekkarinen

Järjessä mukana

Kansi: Paula Mela

Järkeä taittamassa



Cern ryhmä Euroopan huipulla Midin huipulla 3842 m 
korkeudessa..

TkT Jaakko Härkönen esitteli CMS 
ilmaisimen toimintaa.
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Järvenpään, Keravan ja Hyrylän lukioista valikoitu 20 
opiskelijan ryhmä osallistui tiedeopetukseen Cernis-
sä, Sveitsin ja Ranskan rajalla. Sana CERN tulee rans-

kan kielen nimestä Conseil Européen pour la Recherche 
Nucléaire, joka tarkoittaa yhteiseurooppalaista hiukkas-
fysiikan tutkimuskeskusta. CERNissä tutkitaan maailman 
synnyn alkuhetkiä sekä maailmankaikkeuden rakennetta 
maailman suurimmalla, sadan metrin syvyydessä olevalla 
ja 27 kilometriä pitkällä rengasmaisella kiihdyttimellä tör-
mäyttämällä yhteen protoneja. Hiukkasten törmäysener-
gia vastaa kahden Pendolino-junan nokkakolaria.  Lait-
teen toimiessa täydellä teholla törmäyksiä tapahtuu 40 
miljoonaa sekunnissa.  Hiukkasten nopeudesta saa käsi-
tyksen, kun vertaa  nopeutta Kimi Räikkösen nopeuteen: 
hiukkanen kulkee sekunnissa matkan johon Kimiltä kului-
si Ferrarilla 320 km/h:n nopeudella 40 vuorokautta! 

Kokeellista tutkimusta ja kvarkkien 
”kimppakivaa”
Vierailun ensimmäisenä päivänä menimme bussilla 
Chamonix’hin ja kävimme köysiradalla  Mont Blancin vie-
ressä olevan Midin huipulla, 3884 m korkeudella. Ilma oli 
niin ohutta, että portaiden kiipeäminen tuotti hanka-
luuksia ja päässä tuntui huippaavan. Onneksemme ilmas-
sa oli hiukan sumua, mutta siitäkin huolimatta korkea 
paikka tuntui pelottavalta. Tarkoituksena oli tutkia, miten 
ilmanpaine rutistaa tyhjän muovipullon kasaan, kun saa-
vumme alas vuorelta. Laaksossa pullo oli täysin rutussa.

CERNissä ensimmäinen määränpäämme oli ATLAS-
koeaseman kontrollihuone, jossa saimme tietoa CERNis-
sä työskentelystä. Meillä oli myös ainutlaatuinen tilaisuus 
painella hälytysnappia, jolloin aiheutimme koehälytyk-
sen. Huoneessa olevasta pyörivästä maapallosta näki, mis-
sä päin maailmaa ATLAS-koeaseman tietoja katsottiin sa-
malla hetkellä. Seuraavaksi kuuntelimme ATLAS-projek-
tin talousjohtajan Markus ”Pointsu” Nordbergin unohtu-

matonta esitelmää CERNistä, energiaplösöistä (=hiukkas-
ten törmäys), atomin ytimen osasten, kvarkkien, kimp-
pakivasta (=vahvan voiman vaikutus) ja kaikesta, mitä 
ei tiedetä. Käytännössä kvarkkien ”kimppakivaa” voi ha-
vainnollistaa seuraavasti: kolme henkilöä menee yhteen, 
ja heidän ympärilleen kiedotaan muutama jumppakumi-
nauha. Kun joku yrittää loitommalle, on vetovoima sitä 
suurempi, mitä loitommaksi yrittää mennä. Pointsu aset-
ti meille ansan, johon lankesimme: ”lakia” energian säily-
misestä pidetään vain oletuksena. Tämän jälkeen CERN 
koordinaattori Riitta Rinta-Filppula kertoi vierailun ta-
voitteista ja antoi käytännöllisiä ohjeita. 

Lounaan jälkeen seurasimme nuoren, lahjakkaan ja 
mainetta keränneen Aleksi Vuorisen luentoa standardi-
mallista ja kosmologiasta teoreettisen fyysikon näkökul-
masta. Luennon mielenkiintoisin osa oli standardimallin 
”ruma yhtälö”, ja Aleksin käsittelemät asiat herättivät ylei-
sön joukosta hyviä kysymyksiä.

Syvälle maan uumeniin
Bussi vei meidät CMS-asemalle, ruotsinlaivan kokoiselle 
hiukkasilmaisimelle, jossa professori Martti Pimiä, CMS-
laitteiston eräs pääsuunnittelja, ja Jaakko ”Jasu” Härkönen 
esittelivät meille koeasemaa. Ajoimme hissillä sata metriä 
syvälle maan uumeniin, jossa pääsimme näkemään LHC:n 
yhden neljästä hiukkasilmaisimesta. Syyskuun 10. päivä-
nä avattu kiihdytin ehti toimia vain yhdeksän vuorokaut-
ta ennen kuin toiminta keskeytyi. Jasu valaisi meille myös 
LHC:ssa tapahtunutta heliumvuotoa, joka aiheutti tutki-
musten keskeytymisen. Äkillinen häiriö kohotti magnee-
tin suprajohteen lämpötilaa, jolloin hyvin pienellä alueella 
10 000 ampeerin virta kuumensi johdetta usean saunan-
kiukaan teholla aiheuttaen pienen räjähdyksen. Tuolloin 
vapautui useita tonneja nestemäistä heliumia kiihdytin-
tunneliin jäähdyttäen osan tunnelista umpijäähän.  Olim-
me tyytyväisiä päästyämme näkemään kuuluisan kiihdyt-
timen, jota ei nykyään enää paljon näytetä vieraille. Päivä 
oli opettavainen ja täynnä uusia kokemuksia. 

Löytäkää Higgsin hiukkanen!
Heräsimme pirtein mielin toiseen CERN-aamuumme. Päi-
vän ensimmäinen luentomme käsitteli hiukkasfysiikan tu-
levaisuutta. Luennoitsija Mikko Voutilainen aloitti isku-
lauseella ”LHC on tulevaisuus jo tänään”. Opimme, että 
hiukkasfyysikoiden tavoitteena on selittää ”kaiken teoria” 
eli yhdistää kvanttimekaniikka ja yleinen suhteellisuus-
teoria. Käsittelimme lisäksi ”kaiken alkua” ja saimme sel-
keitä viitteitä mahdollisesti löytyvästä Higgsin bosonis-
ta. Iloksemme aurinko paistoi paljastaen mahtavan näky-
män Jura-vuorille. 

Tauon jälkeen Voutilainen piti toisen luentonsa hiuk-
kaskiihdyttimistä ja -ilmaisimista. Tämä luento avarsi käsi-
tystämme koeasemien käyttötarkoituksista. Saimme tie-
tää lisäksi Atlas-koeaseman kymmenen käskyä, joista vii-

Euroopan huipulla  
ja aineen  

tutkimuksen  
syvimmässä ytimessä



Näin CoCa-Cola pullo rutistuu kasaan 
ilmanpaineen vaikutuksesta, kun tullaan huipulta 
2,2 km alaspäin..
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meinen kuului: ”Löytäkää Higgsin hiukkanen ja ratkaiskaa 
supersymmetrian arvoitus!”. Kuulimme myös, että CMS-
tutkimusasema oli nähnyt Higgsin ensimmäisenä, koska 
teorian kehittäjä Peter Higgs vieraili ensimmäisenä CMS-
asemalla ja vasta sen jälkeen Yhdysvalloissa olevassa Fer-
milabissa. CERNin ja Fermilabin kovan kilpailutilanteen 
pystyi aavistelemaan luennon varrella. Voutilainen oli ka-
rismaattinen ja erittäin asiantunteva, ja PowerPoint-diasi-
vuja riitti huimat satakunta.

Lounaan pääsimme nauttimaan CERNin ruhtinaalli-
sesti varustetusta lounasravintolassa. Valmiita lämpimiä 
ruokia oli lähes kymmenen vaihtoehtoa, jotka sisälsivät 
kaikkea pizzoista pastoihin ja lihapatojen kautta kasvis-
vaihtoehtoihin. Salaattipöytä itsessään oli ruhtinaallinen, 
se tarjosi kaikkea salaatin ja sianlihan väliltä, ja jälkiruoat 
näyttivät herkullisilta. 

Uusia kiihdyttimiä suunnitellaan pit-
kään
Lounaan jälkeen CERNissä diplomityönsä tehnyt Risto 
Nousiainen kertoi CLIC-tutkimusprojektista. Compact Li-
near Collider on ollut suunnitteilla kymmenen vuotta, 
mikä kertoo siitä, että uuden kiihdytinsukupolven suun-
nitteluun käytetään kaksinkertainen aika edelliseen ver-
rattuna. CERNissä ei turhaan säästellä, ovathan protonit 
halpoja.  Luennon jälkeen näimme CLICin demoversion 
ja sen esiasteen 2000-luvun alusta. Historian tunnin jäl-
keen suunnistimme tiedepolku Microcosmokseen, jossa 
oli esitetty hiukkasfysiikkaan liittyviä asioita helpommin 
ymmärrettävänä. Plasmapallo kiehtoi niin lukiolaisia kuin 
Microcosmoksessa olleita lapsia – lapsia tietysti eniten.

Miksu Annostelija oli kolmannen päivän 
kiehtovin anti 
Kolmantena päivänä ensimmäisenä ohjelmassa oli TkT 
Jukka Klemin luento globaalista, hajautetusta laskentaver-
kosta, Gridistä. LHC:n toiminta tuottaa vuosittain 20 mil-
joonan CD-levyn edestä dataa, joka täytyy analysoida ja 
tallentaa. Tähän eivät CERNin rahkeet yksinään riitä, ja 
siksi fyysikot ovat luoneet tämän huippunopean tiedon- 
ja laskentatehonsiirtoverkon käsittelemään informaatio-
ta. Gridin avulla tutkijat ympäri maailmaa voivat osallis-
tua esimerkiksi Higgsin bosonin metsästämiseen. Verkon 
käytännön toteutus herätti paljon kysymyksiä ja epäilyk-
siä nuorissa fyysikonaluissa. Kysymysten jälkeen tutus-
tuimme sekä osaan Cernin valtavasta tietokoneviidakosta 
että myös vanhempiin teknisiin komponentteihin.

Seuraavana vuorossa oli legendaarisen Michael Dose-
rin (opiskelijaryhmän vapaa käännös: Miksu Annostelija) 
esitelmä fysiikan kenties kiehtovimmasta, mutta mysti-
simmästä aihealueesta, antimateriasta. Doserin laborato-
riossa on kuvattu  toukokuussa ensi-iltansa saava elokuva, 
joka on tehty Dan Brownin ”Enkeleitä ja demoneja” -me-
nestyskirjan pohjalta. Heti esityksen alussa tähtifyysikko 

lupasi kertoa paitsi kaiken tietämänsä antiaineesta myös 
tavan rikastua sekä tulla kuuluisaksi. Antiaineosio kieh-
toi ja valaisi jokaista kuulijaa, mutta rikastumisvinkit jäi-
vät taka-alalle. Avainasiaksi esityksessä nousikin aineen ja 
antiaineen symmetriarikko sekä kokeelliset tavat havaita 
tämä ilmiö. Ongelmaksi kuitenkin osoittautui antiaineen 
vangitseminen, varastoiminen ja käytön hallitseminen. 
Antiaineen käytännön sovelluksiksi Doser mainitsi kehon 
sisälle katsomisen sekä syövän hoitomahdollisuudet. Esi-
tyksen lopussa kävimme katsomassa antiaineen varas-
tointi- ja valmistuslaitteita, jotka osoittautuivat mielen-
kiintoisiksi, mutta välillä jopa hengenvaarallisiksikin!

Jäähyväiset Sveitsille
Lounaan jälkeen siirryimme palautekeskustelun merkeissä 
jo tuttuun konferenssihuoneeseen rak. 32-1-A24 keskus-
telemaan Rinta-Filppulan johdolla CERN-matkamme oh-
jelmasta ja luentojen sisällöistä. Parantamisen varaa löy-
tyi hieman, mutta yleisesti matkamme jäi reilusti plussan 
puolelle hienoine esitelmineen ja mielenkiintoisine vierai-
luineen!

Päivän viimeinen tapahtuma oli käynti YK:n kan-
sainvälisessä Geneven toimistossa. Turvatarkastuksen lä-
päistyämme saimme oppaaksemme viehkeän sveitsittä-
ren, joka sammutti tiedonjanomme rautaisen asiantunti-
jan ottein. Palais de Nation’in suomalaisen marmorilatti-
an aaltofunktio pysyi vakaana ja ruotsalainen laatukivi es-
ti taivaan putoamisen niskaamme. Jättimäiset kokoustilat 
olivat vaikuttavia, ja nahkatuolit hellivät meitä hienoim-
man silkin veroisesti raskaan ja ikimuistoisen päivän päät-
teeksi.

Teksti ja kuvat: projektiin osallistuneet oppilaat

Turvanääräykset edellyttivät suojakypärää mentäessä CMS 
asemalle 100 m syvyyteen.

Markus Nordberg esittelee ATLAS 
koeaseman ohjaushuonetta.

Markus Nordbergin ajatuksia esityksen jälkeen. Vanha viisaus sanoo muistiinpanoista näette 
luennoitsijan sielunelämää..



Kävelyä Amerikan malliin.

Ossi Rautalahti ja Kristiina Utriainen olivat 
viime kesänä vaihto-oppilaina Pasadenassa.
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Kun kuulin, että minut oli valittu stipendiaattimat-
kalle Kaliforniaan, olin erittäin positiivisesti yllätty-
nyt ja innokas lähtemään. Olin haaveillut kesäopis-

kelusta ulkomailla, koska en halunnut lähteä Suomesta 
kokonaiseksi vaihtarivuodeksi. En ollut aikaisemmin käy-
nyt Jenkeissä ja minulla oli todella suuret odotukset mat-
kasta.

Kaikki kuusi isäntäperhettä olivat todella mukavia. He 
olivat valmiita viemään meitä minne ikinä halusimmekin. 
Isäntäperheiden kanssa kävimme muun muassa baseball-
pelissä, Venice Beachilla, kotieläinfarmilla, Rose Bowlilla 
itsenäisyyspäivänä katsomassa paraatia, vuorilla piknikillä 
ja Hollywoodin Griffith-observatoriossa, josta näki kauko-
putkella kuuhun. Aluksi ajattelin, että tulee olemaan aika 
rankkaa vaihtaa isäntäperhettä joka viikonloppu, mutta 
loppujen lopuksi oli vain hauskaa tutustua erilaisiin per-
heisiin ja nähdä erilaisia seutuja. 

Pasadena City College oli valtava paikka, mutta luok-
kiin oli helppo löytää. Minulla oli espanjan tuntien ja pi-
lateksen välissä joka päivä noin kahden tunnin tauko, ja 
kävin useimmiten uimassa koulun ulkouima-altaalla.

Espanjan opetus oli erilaista kuin Suomessa, mut-
ta pysyin kyllä kärryillä ja suoriuduin hyvin. Espanjasta oli 
kokeita joka viikko. Pilates oli mielenkiintoista ja ryhmä 
koostui hyvin erilaisista ihmisistä. En ollut kokeillut pilat-
esta koskaan aikaisemmin, mutta innostuin siitä ja aion 
jatkaa sitä Suomessa.

Pasadena Sister Citiesin jäsenet olivat mukavia, eri-
tyisesti Marcia, Phil, Tanya ja Miesha. Tanya vei meitä es-

Järvenpään lukion toisen vuoden opiskelija Juho Ka-
hala sijoittui toiseksi Matemaattisten aineiden opet-
tajien liiton MAOL:n valtakunnallisessa fysiikkakil-

pailussa (lue: ”lukiolaisten fysiikanosaajien suomenmes-
taruuskisat”). Kilpailu oli kaksiosainen: perjantai -iltapäi-
vällä oli teoriakoe ja lauantaiaamuna kokeellinen osuus. 
Kokeellinen kilpailu järjestettiin jo kuudennen kerran 
Järvenpään lukiossa. Kolme parasta palkittiin rahapal-
kinnolla, ja kymmenen parasta osallistujaa saa suoraan 
opiskelupaikan valitsemaltaan matemaattis-luonnontie-
teelliseltä tai teknilliseltä alalta. Loppukilpailijat osallis-
tuvat jatkovalmennukseen, jonka jälkeen valintakokeen 
perusteella valitaan viisi parasta edustamaan Suomea 
fysiikkaolympialaisiin. Fysiikkaolympialaiset järjestetään 
tänä vuonna heinäkuussa Meksikossa. 

Juhon suorituksen arvoa nostaa se, että hän voi osal-
listua fysiikkakilpailuihin vielä ensi vuonna. Loppukil-
pailussa menestyneet kilpailijat ovat yleensä lukion 3. 
vuoden opiskelijoita. Edellisen kerran Järvenpään luki-
on fysiikan opiskelija Petri Lipponen on edustanut Suo-
mea fysiikkaolympialaisissa vuonna 1993. Petrin harmik-
si isäntämaana oli tuolloin Suomi ja kilpailut järjestet-
tiin Teknillisen korkeakoulun laboratoriotiloissa Espoon 
Otaniemessä, jonne Petri tosin sai ilmaiset matkat.

Kesä Kaliforniassa

Vuosi sitten kesäkuussa osallistuin matematiikan ja 
fysiikan kesäkouluun, joka järjestettiin Venäjällä. 
Ryhmä suomalaisia opiskelijoita kokoontui 

Helsingin rautatieasemalle Leo Tolstoi -junan eteen, jo-
ka kiidätti meidät Leningradskij vokzal -asemalle Mosko-
vaan. Tästä kymmenen päivän opiskelurupeama alkoikin. 
Aiheina oppitunneilla olivat matematiikassa Dirichlet-pe-
riaate, lukujen parillisuuteen liittyvät ominaisuudet sekä 
kappaleita leikkaavien tasojen piirtäminen ja fysiikassa 
mm. tasapaino-, lämpö- ja sähköoppi. Fysiikan tunneilla 
esitellyt ”eksperimentit” olivat mieleenpainuvia. Viimeise-
nä luentona leirillä oli astrofysiikan luento, ja se olikin var-
sin kiinnostava, vaikka tulkki keksikin kääntäessään uusia 
sanoja suomen kieleen. 

Yksi reissun upeimmista puolista oli mahdollisuus vie-
railla avaruuslentojen johtokeskuksessa ja Tähtikaupun-
gissa. Näimme mm. kosmonauttien avaruuskävelyyn val-
mentavan harjoittelukeskuksen ja sentrifugin. Myöhem-
min pääsimme myös katsomaan kuuluisaa Moskovan sir-
kusta. Matka tarjosi myös tilaisuuden tutustua Venäjään. 
Venäjän kulttuuri on hyvin erilainen kuin Suomen ja juuri 
siksi erittäin mielenkiintoinen. Varsinkin Moskovassa nä-
kyi upeasti sekoitus kaikkea mahdollista: upeiden kirkko-
jen ja rakennusten keskellä oli myös huonokuntoisia katu-
ja ja vilkkaita autoteitä. 
Kaikkiaan kokemus oli todella antoisa. 
 
Teksti Vera-Maria Enckell

Fysiikkaa Venäjällä

imerkiksi Universal Studioille, Santa Monica Beachille ja 
Rocky Horor Show’hun. Alan ja Sue järjestivät meille läk-
siäisjuhlat lähtöä edeltävänä viikonloppuna, ja Alan vei 
meidät myös Huntingtonin puutarhaan. Mieshan kans-
sa pääsin Jimmy Kimmel Show’hun, joka alkoi pyöriä nyt 
myös Suomen telkkarissa. Kavereiden kanssa kävin esim-
erkiksi shoppailemassa, konserteissa, tanssimassa, eloku-
vissa ja huvipuistossa.

Oli uskomatonta käydä paikoissa, joista on aina kuul-
lut vain puhuttavan, ja nähdä taloja, joissa on kuvat-
tu menestyneitä elokuvia. Kaikki odotukseni täyttyivät 
matkan suhteen, ja palaan varmasti takaisin Kaliforniaan 
moikkaamaan ystäviäni ja nauttimaan auringosta.

Teksti ja kuvat Kristiina Utriainen

Juho Kahala  
menestyi valtakun-
nallisessa fysiikkakil-
pailussa



Kokeellista työskentelyä sähköopin parissa Näin kytket loisteputken

Suomen delegaatio ja Shenzenin opettajat.Kielletyn kaupungin sisäänkäynti.

36 37

Ressun lukion pekingiläinen ystävyyskoulu Pekin-
gin Yliopiston High School, BEIDAFU, järjesti 20.–
21.11.2008 Pekingissä seminaarin matematiikan, fy-

siikan ja englannin kielen opettajille. Järvenpään lukiol-
le tarjottiin mahdollisuus osallistua seminaariin fysiikan 
osalta. Isännät olivat kutsuneet myös paikallisia osallistu-
jia seminaariin Järvenpään lukion shenzeniläisestä ystä-
vyyskoulusta Shenzen Middle High Schoolista.  BEIDAFU 
ja Shenzen Middle High School ovat kiinalaisia luonnon-
tieteisiin erikoistuneita huippukouluja.  Kummankin kou-
lun meriittilistalla on useita matematiikka-, fysiikka- ja ke-
miaolympialaisten kultamitaleja. 

Seminaarissa järjestyi oiva tilaisuus keskustella fysiikan 
opetussuunnitelmista, fysiikan opetuksesta sekä lähesty-
mistavoista fysiikan käsitteiden opettamisessa ja vertailla 
niitä.  Tutustuimme myös uusiin käytössä oleviin oppima-
teriaaleihin. Seurasimme opiskelijoiden kokeellista työs-
kentelyä oppitunneilla.  Fysiikan opetuksen luokat olivat 
erinomaisesti varusteltuja.  Työpisteitä luokissa oli 24 työ-
parille parille eli 48 opiskelijalle. 

Hehkulampun ominaiskäyrän määrittämistä varten 
oli jokaiselle työparilla säätövastus, johtimia, jännitelähde, 
mittarit ja valmis oppilastyöohje. Laboratorioapulaiset 
olivat koonneet kaikki välineet valmiiksi työparien pöy-
dille. Opettaja vain tuli luokkaan ja opetus alkoi. Opettaja 
johdatteli oppilaat asiaan kyselemällä, ja samalla esitettiin  
aiheeseen liittyvä PowerPoint-esitys. Johdatteluun jälkeen 
oppilaat aloittivat omat mittauksensa.  Jonkin ajan kulut-
tua nopein ryhmä esitteli mittaustuloksensa viemällä tu-
lokset tietokoneohjelmaan, joka piirsi kuvaajan mittaus-
tuloksista. Kuvaajan perusteella tehtiin yhteenveto opi-
tusta ja tunti päättyi. Oppitunnin kesto oli 40 minuuttia.  

Olympiavalmennusta opetuksen ohessa
BEIDAFUssa ja Shenzen Middle High Schoolissa val-

mennetaan systemaattisesti oppilaita tiedeolympialai-
sia varten. Harrastuneet ja motivoituneet oppilaat teke-

vät pienryhmissä tai yksinään oppilastöitä, joita opettajat 
ohjaavat. Rinnakkaisluokassa, jossa oli useita ilmatyynyra-
toja, tutkittiin harmonisen voiman alaista liikettä ja suo-
raviivaista liikettä.  Yksilötyönä tutkittiin seisovaa aaltolii-
kettä. Kullakin oppilaalla oli oma mittausasemansa.  Valo-
opin mittauksia varten oli oma luokkahuone, jossa oli lu-
kuisia optisia penkkejä välineineen. 

Työt eivät itsessään poikenneet sisällöltään oppilas-
töistä, joita meillä tehdään, mutta oppilaat tekevät nii-
tä paljon. He voivat tehdä mittauksia vapaa-aikanaan, ja 
opettaja on heitä ohjaamassa. Tehtyjen töiden määrä se-
kä opiskelijoiden harrastuneisuus vaikuttavat oppilaiden 
arvosanaan. Eräs mielenkiintoinen työ oli loisteputkilam-
pun kytkentätyö. Ohjeistuksen jälkeen oppilaat tekivät 
kytkennän, jolla he saivat neonputkilampun syttymään. 
Työtä varten oli oma kytkentäpohja. 

Seurasimme vain työtunteja. Olisi ollut mielenkiin-
toista seurata myös, miten fysiikan käsitteitä opetetaan. 
Oppilastöitä varten oppilailla oli valmiit seikkaperäiset 
työohjeet. Oppikirjoissa ei liiemmälti kuvaajia esiintynyt, 
ainoastaan tuttuja kaavoja.  Eipä kiinan kieli niin vaikeaa 
olekaan. Tehtävän ratkaisun perusteella tietää, mitä teh-
tävässä kysytään. Tämä taitaakin olla uusi tehtävätyyp-
pi. Annetaan ratkaisu, ja opiskelijan tulee sen perusteella 
kääntää kiinan kielellä kirjoitettu tehtävänanto suomeksi.

Teksti:  Pasi Ketolainen

Fysiikkaa kiinaksi Pekingissä
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Nyt kerrotaan kurssista soveltavasta,
sekä tutkimustavasta innostavasta.
Tarkkailun alla ovat biomolekyylit,
menetelminä perinteiset ja modernit tyylit.
Bilsaa ja kemmaa on saumattomasti,
kosketuspintaa rajattomasti,
biokemiaa, siis soveltavasti.

Kurssi alkaa herneitä liottamalla
ja multaa purkkeihin asettamalla.
Biomateriaalin kasvualusta on helposti luotu,
ja tietyt olosuhteet kasvulle suotu.
Mitä vaikuttaa kasvuun valon määrä,
siitä hypoteesi tehdään, onko se väärä?
Sen kertoo kvantitatiivinen totuus
tuorepainon määrä ja verson pituus.

Kun versot kasvavat hämärässä,
on fotosynteesi hätää kärsimässä.
Tekee hämärä verson kalpeaksi,
tuleeko ravintosisältö suppeaksi?
Onko glukoosi, tärkkelys ja proteiini tallella,
vaikka verso on heikko, varsi kallella?
Sitä tutkitaan sadosta kvalitatiivisesti,
eri testeillä tietenkin, laadullisesti.

Ravinnon hiilihydraatit, proteiinit ja rasvat
ovat energian antajia, ja niillä myös kasvat. 
Ruoka-aineita tutkitaan polttamalla,
saadaan tärkeää tietoa vertaamalla.
Ovatko glyseridit tärkkelyksen veroista,
niin, sen näkee energiaeroista?
Maissihiutaleiden tärkkelyspitoisuus on suuri,
auringonkukansiemenissä piilee – rasvakuuri.

Ovat entsyymit kehon katalysaattoreita
ravintoaineita pilkkovat, tehomoottoreita.
Käännä kaverista poispäin kohteliaasti kylkeä,
ala koeputkeen kerätä vaahtoavaa sylkeä.
Se amylaasin sisältää, siitä tärkkelys suuttuu,
hups – ja tärkkelys glukoosiksi muuttuu.
Soluhengityksessä fotosynteesin toisinpäin käännät,
tuotteina hiilidioksidia ja vettä väännät.
Tarvitaan pepsiini pilkkomaan proteiini suuri,
happamat olosuhteet, siis vatsa juuri.
Aminohapot saadaan siitä rakennuskamoiksi,
keho järjestää ne omiksi valkuaisainevanoiksi,
Lipaasin paikka on pitkä ohutsuoli,
sieltä löytyy keholle myös emäksinen puoli.
Lipaasi hajottaa rasvaa, joka soluhengityksessä palaa,
mitä kuluta et, kertyy keskikeholle salaa.
Tutkitaan entsyymien toimintaa mittaamalla,
vetyperoksidia hiivalla hajottamalla.

Kurssin lopussa ratkotaan DNA:n salat,
sen sormenjäljet tutkitaan, rikospoliisiksi alat.
Tulee tutuksi sinulle fosfaatti ja emäs,
laita sokeri väliin, jo nulkeotidi heräs.
On nukleotidi yksinään monomeeri,
niistä rakentuva DNA polymeeri.
Kaksoiskierteeseen sitovat vierekkäiset ketjut,
typpiemästen tyypilliset pariutumismetkut.
Vetysidokset siltoja muodostavat,
nukleotidiketjut kaksoisspiraaliksi vahvistavat.
On emäsjärjestys itsessään geenikartta,
jokaisella hieman erilainen, ja se on tarkka.

Kuka onkaan epäillyistä se törkeä varas,
oletko sinä ”C.S.I.”-tutkijoista paras?
Kun entsyymit DNA:n pätkiksi saattaa,
on aika valmistaa geelilaattaa.
Geelilaattaan tehdään kammoilla kaivot syvät,
piilopaikkoina DNA-pätkille hyvät.
Geelilaatta elektroforeesilaitteiston täyttää,
sitä tasavirralla on tapana käyttää.
Koska fosfaatti on varautunut negatiivisesti,
lähtee DNA kaivosta, tosin verkkaisesti.
Sen päämäärä positiivinen anodi on,
geelilaatalla kulku ei ole vaivaton.
Geeli jarruttaa enemmän, kun on raskaampi taakka,
sitä lyhempi matka, ei pääse perille saakka.
Näin DNA-pätkät sormenjälkensä näyttää,
ratkaisuissa niitä voi hyväksi käyttää.
Kun verrataan epäiltyä ja muuta ryhmää,
varas joutuu kiinni, ei lainkaan tyhmää.

Tule kurssille mukaan, saat paketin hyvän,
jatko-opintoihin tärkeän tiedonjyvän.
On aloja monia, joissa hyödyt tästä,
kyse on lopulta ihmiselämästä.

© Maija Mäntykangas, 2009

BIOKEMIAA
kuva 2: Ruoka-aineita 
tutkitaan polttamalla, 
saadaan tärkeää tietoa 
vertaamalla. 

kuva 1: 
Elektroforeesilaitteessa 
olevan geelin kuoppiin 
pipetoidaan näytteet 
mikropipetillä.

kuva 3: Mikropipetillä 
pipetoidaan pienen pieniä 
nestemääriä.

Kuvat: Seija Nyman >
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Kuva 1. Välillä pankista voi tehdä kunnon noston.

Pankki – erään  
kalapaikan tarina

Kalamiesten tietotoimisto on merkillinen laitos. Sen 
henkilökuntaan kuuluvat kaikki Suomen reilut pa-
ri miljoonaa vapaa-ajankalastajaa, jotka liottavat 

vieheitään tai verkkojaan maamme aluevesirajojen sisä- 
tai ulkopuolella. Toimiston  tehtävä on yhdistelllä tieteel-
liset tutkimustulokset, kokemukset, uskomukset ottivie-
heistä ja tarinat huippupaikoista legendoiksi, joita kerro-
taan  kalavesillä, illanistujaisissa ja Internetin keskustelu-
palstoilla. Seuraava toimiston tiedote perustuu tositapah-
tumiin itäisella Suomenlahdella ja se kertoo erään ”pan-
kin” tarinan.

Aamu valkeni hitaasti ja synkkänä Vuosaaren vieras-
venesatamassa.  Oli lokakuun loppupuoli. Suurin osa ve-
neista oli nostettu jo talviteloille, mutta muutamia venei-
tä keikkui silti satama-altaan harmahtavassa vedessä tal-
ven tuloa uhmaten. Satunnainen ohikulkija olisi voinut 
havaita myös kaksi määrätietoisesti hääräilevää tummaa 
hahmoa erään veneen ympärillä. Hahmot olivat lähdössä 
syksyiselle merelle.

Tummat siluetit kuuluivat kahdelle 70-luvun loppu-
puolella syntyneelle mieshenkilölle, joiden oli nähty kul-
kevan yhdessä esimerkiksi Järvenpään lukion käytävil-
lä. Miesten välisen keskustelun sävy oli selvästi jännitty-
nyt. Syynä jännittämiseen olivat pitkään jatkunut matala-
paine sekä lännen puolelta puhaltaneet kovat tuulet, jot-
ka olivat nostaneet Itämeren pinnan Suomenlahdella jo 
75 senttimetriä yli keskivedenkorkeuden. Nyt tuuli oli kui-
tenkin hellittänyt. Pilvet roikkuivat matalalla ja ssäätiedo-
tus oli luvannut räntäkuuroja Etelä-Suomeen. Meritaime-
nen kalastukselle päivän sää oli paras mahdollinen. 

Venee lipuessa ulos satamasta keskustelu tyrehtyi kip-
parin painaessa kaasukahvan pohjaan. Viileä meri-ilma 
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Kuva 2. Lehmänpaska on Suomenlahden 
tyrskykalastajien perusväri.

tunkeutui kauluksesta sisään, ja murtoveden vähäsuolai-
set pärskeet kastelivat kasvot nopeasti. Vuosaaren uuden 
tavarasataman kelmeä valaistus häipyi näkyvistä pikkuhil-
jaa. Ketään muita ei vesillä näyttänyt olevan. Se oli hyvä 
merkki, sillä ruuhkaisilla kalapaikoilla kalat häiriintyvät ja 
pistävät suut kiinni.

Päivän taktiikka oli selvä. Kalamiesten tietotoimis-
ton vihjeiden ja kipparin aluetuntemuksen turvin kierret-
täisiin kaikki tutut ottipaikat. Myös kaloille ihmeteltävik-
si tarjottavat vieheet olivat hyväksi havaittuja. Toisen sii-
man päässä killui legendaarinen lehmänpaska eli keltai-
nen lusikkauistin punaviherkirjavalla selällä (kuva 2). Toi-
nen uistin muistutti väritykseltään silakkaa.

Ensimmäisen ottipaikan luona 
moottori sammutettiin ja vene jäi 
tuulen ja aaltojen vietäväksi. Saaren 
ranta oli hyvin kivikkoinen. Veden 
syvyys oli pari metriä, ja pohjalla 
kasvoi Itämeren avainlajia eli run-
sasta pohjaeläimistöä ja kalastoa yl-
läpitävää rakkolevää. Vedenpin-
nan yläpuolella olevien kivien taak-
se muodostui aaltojen aiheuttamia 
pyörteitä, aivan kuin koskissa. En-
simmäiset heitot viuhuivat kohti 
pintakivien aiheuttamia tyrskyjä. 

Joskus Ahti  voi yllättää iloisesti, ja niin kävi tämän 
saaren rannassa. Eräällä pitkällä myötätuuliriipaisulla leh-
mänpaska oli lentänyt vedenalaisen karikon viereen, mikä 
oli kutujokien patoamisen, koskien perkausten, rehevöi-
tymisen ja ehkä myös innokkaiden kalamiestan takia har-
valukuiseksi muuttuneen meritaimenen ruokailualue. Vi-
haisen tärpin ja muutaman näyttävän ilmaloikan jälkeen 
tämä herkullinen punalihainen lihaskimppu siirtyi venee-
seen kalamiesten töllisteltäväksi. Kalan kannalta valitetta-
vaa oli, että se ylitti lakisääteisen 50 sentin alamitan,  koh-
talokkain seurauksin.

Lupaavan alun jälkeen seurasi reissun seesteisempi 
jakso, jota kesti pitkälle iltapäivään saakka. Aamupäivällä 
saatu endorfiini- ja adrenaliinipulssi oli poistunut verestä 
jo hyvän aikaa sitten. Hetken hekuma oli vaihtunut puu-
duttavaan heittorutiiniin. Jopa 70- ja 80-luvuilla kalaisa-
na ottipaikkana tunnettu Sipoon Kaunissaari oli tällä ker-
taa vain kaunis. Itämeren kalavähät olivat kateissa, aina-
kin toistaiseksi.

Joskus sieni- tai marjametsällä, kalassa tai riistan 
pyynnissä oleva ihminen saattaa kokea erikoisen ”koh-
ta tapahtuu” -tunteen, jonka havaitsee parin sekunnin 
ajan ennen suurrta kantarelliesiintymää tai kalan tärppiä. 
Erään saaren rannassa tuo tunne valtasi myös räntäsateen 
kastelemat kalastajat. Saari sijaitsi aivan ulkomeren reu-
nalla. Mainingit vyöryivät houkuttevasti saaren kivisen ja 
rakkolevän peittämän pohjan yli. Siellä täällä näkyi aalto-
jen pyörryttämiä tuulenkaloja ja kolmipiikkejä. Myös rän-

täsade oli hetkeksi tauonnut, ja vene ajelehti juuri heitto-
kantaman päähän saaren rannasta. Oli sanomattakin sel-
vää, että oltiin pelipaikoilla. 

Kaksi uistinta molskahti samaan aikaan saaren ranta-
veteen. Lähes samalla sekunnilla miesten epätoivo vaih-
tui innostukseen ja pieneen pelkoon kalojen karkaamises-
ta. Molempien vieheisiin oli tarttunut mukavankokoinen 
otus Itämeren ravintoketjun yläpäästä. Hetken aikaa ve-
neessä oli aika hektinen tunnelma, kun kahta villisti hyp-
pivää taimenta taiteiltiin yhteen haaviin. Loppujen lopuk-
si veneeseen saatiin kuin saatiinkin kaksi puolimetristä 
pilkkukylkeä. Hymy oli herkässä paluumatkalla. Myös tai-
menet olivat tyytyväisiä siihen, että kalan pakastus ei li-

sää kulinaarista arvoa. Sitä paitsi ensi 
syksynä vapautetut taimenet olisivat 
kasvaneet jo yli kolmekiloisiksi...

Parin päivän päästä aalloilla keik-
kui jälleen eräs tuttu vene. Kippari 
käänteli ruoria tottuneesti ja ohjasti 
tutuille ottipaikoille. Kaloista ei kui-
tenkaan näkynyt suomuakaan. Kip-
parin seuralainen, eräs toinen kalas-
tuksesta innostunut mieshenkilö, al-
koi jo tuskastua. Silloin kippari muis-
ti edellisen reissun tuplatärpin ja sa-
noi ääneen: ”Voitaisiin käydä vie-

lä yhdessä paikassa. Sen nimi on pankki. Sieltä tulee aina.”  
Hieman epäuskoisena seuralainen antoi periksi, ja kippa-
ri suuntasi veneen sen saman ulkomeren reunalla sijait-
sevan saaren rantaan. Vaikka sää ei ollut yhtä karu kuin 
edellisellä kerralla, maininki löi saaren rantaan edelleen. Ja 
pankki oli myös nimensä veroinen. Jälleen tuplana. 

Niin syntyi tarina pankista. KTT:n sisäpiriläisille pank-
ki on yksi ottipaikka Kempin montun, Panun poolin ja 
Kymijoen yläsuoran lisäksi. Maailmanlaajuisten trendi-
en tapaan tämäkin pankki on kriisissä. Reheveöityminen 
uhkaa tukahduttaa rakkoleväesiintymät. Meritaimenen 
luonnolllinen lisääntyminen on vähäistä, ja siksi myös tä-
tä pankkia tuetaan, mutta ei suoraan rahalla, vaan istut-
tamalla taimenenpoikasia. Pankin varojen liiallinen hyö-
dyntäminen johtaa myös pankin romahdukseen, kuten  
Barings-pankin (1995) tapauksessa.

Miten tämän pankin sitten löytää Suomenlahdelta? 
Helposti. Sillä kohtaa alkaa vapa nykiä ja pulssi kohota. 

Kuvat ja teksti Ville Leppäniemi



joskus hankkisi omaksikin. 

Tehtiin kurssilla toki muutakin
Perinteisesti extremekurssilla on mm. yösuunnistettu, 
poljettu rastien perässä pitkin Uuttamaata 50 kilomet-
rin matka (kartanlukutaidosta tai sen puutteesta johtuen 
joskus huomattavasti enemmänkin…) ja inkkarimelottu 
Tuusulanjärvellä. Kaikki nämä kolmihenkisin joukkuein. 
Sekä etevimmät mies-, että naisjoukkueet on myös palkit-
tu kurssin lopuksi.
Kurssin aikana myös pelattiin antaumuksella suopotku-
palloa, ammuttiin jousella, sukellettiin, kiipeiltiin ja kävi-
pä osa meistä koskimelontaakin kokeilemassa Kymijoella. 
Ja splättis eli paintball on vuodesta toiseen yhtä suosittu 
kokeilulaji siitäkin huolimatta, että siihen kuluu aina yk-
si kokonainen sunnuntaipäivä. Uusi tutustumiskohde oli 
myös Leet-pallo, joka kiinnosti yli 50 kurssilaista. Leet-ko-
keilustamme julkaistiin jostakin syystä näyttävä juttu Ou-
lun seudulla  ilmestyvässä Kaleva-lehdessä kuvineen kaik-
kineen.  

Sen alkuperäinen ajatus on eteneminen satunnaisesti va-
litusta pisteestä A pisteeseen B mahdollisimman nopeas-
ti ja tehokkaasti. Kaupungin kaiteita ja muureja ei nähdä 
rajoitteina vaan mahdollisuuksina. Harjoitusratana, tai pi-
kemminkin leikkikenttänä, toimii koko kaupunki tai mik-
sei myös esim. metsä. Sittemmin laji on levitessään saa-
nut erilaisia painotuksia etenemisen tyylin ja temppujen 
suhteen, mutta yhteinen nimittäjä on yhä vahva: estei-
den voittaminen itselle parhaalla tavalla. Lajissa ei nimit-
täin ole mitään sääntöjä eikä siinä kilpailla. Nimi parkour 
tulee ranskankielen sanasta parcour du combatants, joka 
tarkoittaa armeijan esterataa. Parkourin aloituskynnys on 
hyvin matala. Sen aloittaminen ei edellytä aikaisempaa 
urheilukokemusta eikä harrastamiseen tarvita lenkkitos-
suja kummempia välineitä.

Parkourissa hypitään kirjaimellisesti seinille, kuitenkin 
lakia ja toisten omaisuutta kunnioittaen. Kuten armeijan 
taitoratakin, laji vaatii uskallusta ja lihaskuntoa. Harjoitte-
limme parin tunnin ajan mm. kissakävelyä, tasapainoisia 
laskeutumisia, esteiden ylityksiä ja seinää pitkin juoksua. 
Samaan aikaan paikalla oli joitakin Suomen Parkourliiton 
aktiivijäseniä harjoittelemassa, joten näimme myös hyviä 
mallisuorituksia. Taustalla lienee ollut hurja määrä harjoi-
tustunteja, niin helposti nuoret miehet kiipeilivät ja loik-
kivat esteiden ylitse. Stuntti, akrobaatti ja parkourkoulut-
taja Tung Bui antoi toimivia käytännönvinkkejä, joiden 
avulla koimme monia  onnistumisen elämyksiä.  Kokei-
lu sai niin positiivisen vastaanoton, että päädyimme lisää-
mään lajin myös liikuntapäivän ohjelmatarjontaan.

Melontaretki 
Saimme syksyllä myös erittäin anteliaan yhteistyötarjouk-
sen Jukka Linnonmaalta (Meriopas, 5-star, British Canoe 
Union),  joka tarjosi laadukkaan melontakalustonsa ja asi-
antuntemuksensa käyttöön melontakoulutusta varten. 
Parina iltana meloimme Keravanjoessa harjoitellen eri-
laisia tekniikoita ja lopuksi muutamat meistä rohkeni-
vat yrittää myös eskimokäännöstä. Lisäksi kiinnostuneil-
le tarjoutui mahdollisuus lähteä yön yli kestävälle melon-
taretkelle. Retkille lähdettiin kahdessa porukassa. Toinen 
retki tehtiin järvelle ja toinen suuntautui merelle. Eten-
kin meriretki tarjosi jännitystä ja extreme-elämyksiä. Tuu-
li yltyi melkoisen kovaksi nostattaen korkean vasta-aallo-
kon, jolloin ajoittain yli puolimetriset aallot kaatuivat ka-
jakin etukannelle. Kelin kovetessa osallistujille tarjottiin 
mahdollisuutta muuttaa alkuperäisiä suunnitelmia ja jää-
dä suojaisampaan paikkaan yöksi. Kaikki kuitenkin halusi-
vat jatkaa matkaa ja kaikki selvisivät reissusta kaatumatta 
kertaakaan, mikä on jo mainitsemisen arvoinen suoritus. 
Tämä oli nyt sitä haettua ”ekstriimiä”, totesi yksikin osal-
listuja kasvot loistaen. Melontaan oltiin erittäin tyytyväi-
siä, sillä saamamme melontakoulutus vastasi vähintään-
kin melontaseurojen järjestämiä alkeiskursseja. Moni ky-
selikin varovaisesti kajakin hintaa, jos sellaisen menopelin 

Extremekurssilaisille tarjoutui syksyllä tilaisuus päästä 
tutustumaan Santahaminan sotilastaitorataan. Tilai-
suus saavutti huiman suosion, sillä lähtijöitä ilmoit-

tautui nelisenkymmentä. Kadettikoulun johtaja evers-
ti Jari Kallio ja kadetti Arttu Terho kertoivat lajikokeilun 
aluksi mm. armeijan tarjoamista työ- ja opiskelumahdol-
lisuuksista.

Kadettikoulu eli Maanpuolustuskorkeakoulu on yli-
opisto, joka toimii puolustushallinnon alaisuudessa ja jon-
ka päätehtävänä on upseerikoulutuksen organisoiminen. 
Kadettikoulu on kurssimuotoinen, mikä merkitsee tiivis-
tä opiskelutahtia siviiliyliopistoon verrattuna. Opintoko-
konaisuudet on suoritettava määrätyssä tahdissa. Toisaal-
ta upseerikoulutukseen hakijoita houkuttaa ympäristö, 
jossa vastikkeeton opetus, ilmainen asunto, ruoka, vaate-
tus, terveydenhuolto ja varma työpaikka tulevaisuudessa 
ovat itsestäänselvyyksiä. Kadettikouluun pyrkii vuosittain 
400-500 hakijaa. Yksi hakijoiden motivaatiota mittaava 
testi on perinteinen Cooperin-testi, josta läpi päästäkseen 
on taivallettava 12 minuutin aikana 2600 metriä. Yllättä-
vää kyllä, monen pääsykokeet loppuvat tämän juoksutes-
tin hylkäämiseen. 

Sotilastaitorata kuuluu varusmiesten liikuntakoulu-
tukseen. Taitorata on sotilas 5-ottelun yksi laji ja tämän li-
säksi radalla voidaan kilpailla myös viestijoukkueina. Ra-
dan pituus on 500 metriä ja matkan aikana on selvitettä-
vä 20 estettä. Rata vaatii mm. uskallusta, ketteryyttä, voi-
maa ja kimmoisuutta. Ryhmäkilpailussa joukkueen toimi-
va yhteistyö voi viedä voittoon, sillä kilpailijan voi vaikka 
heittää esteen yli, kunhan muu joukkue varmistaa turval-
lisen alastulon. Alastuloalusta on karu; hiekkaa ja asfalttia. 
Ja kokemuksen syvällä rintaäänellä kadetti Terho muis-
tuttikin lähtökuopissa odottelevia kokeilijoitamme, et-
tä yleensä nahka antaa enemmän periksi kuin asfaltti. Pi-
kanttina lisänä muutenkin jännittyneelle yleisölle kerrot-
tiin, että toisinaan radalla ja sen ympäristössä on nähty 
myös kyynpoikasia paistattelemassa päivää. Viimeistään 
tämän maininnan jälkeen Kallio ja Terho saivat kaikkien 
jakamattoman huomion.

Aluksi näytettiin mallisuoritukset kultakin esteeltä ja 
sitten oli mahdollisuus kokeilla itse. Sitkeä yritys palkit-
si vaivat ja esteet selätettiin yksi kerrallaan, joskin joissa-
kin paikoissa tarvittiin kavereiden apua, jotta edellä meni-
jä saatiin tuupattua esteen ylitse. Opastajamme totesivat-
kin, ettei ainakaan Järvenpään extremekurssilaisilla ole hä-
täpäivää;  niin hyvin suoriuduimme koitoksesta. Olisim-
me pesseet tavallisen varusmiesporukan mennen tullen.

Parkour  -  koko kaupunki  
leikkikenttänä
Parkour eli katuakrobatia on laji jossa pyritään innova-
tiiviseen ja katkeamattomaan sulavaan liikkeeseen joka-
päiväisessä ympäristössämme. Parkour on lajina lähtöi-
sin Ranskasta, jossa se on kehitelty 1980-luvun lopulla. 
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Äidinkielen kolmannella kurssilla perehdytään kau-
nokirjallisuuteen ja kulttuuriin. Kurssilla opitaan 
muun muassa tulkitsemaan runoja ja novelle-

ja, tutustutaan erilaisiin tulkintaan liittyviä käsitteisiin ja 
proosan lajeihin. Kurssiin kuuluu myös teatterivierailu, jo-
ka suoritetaan kouluajan ulkopuolella. 

Ryhmämme valitsi teatterivierailuun Arto Salmisen 
(1959–2005) näytelmän Kalavale (2005), joka esitetti-
in Kom-teatterissa. Kalavale kertoo uuden tosi-tv-ohjel-
man teosta sekä erilaisista ihmissuhteista sen ympärillä. 
Pääteemoja ovat rahan valta ja julkisuuden tavoitte-
lu. Näytelmä on nykyaikaan sijoitettu kansalliseepos, jo-
ka saa katsojan ajattelemaan, mihin julkisuus, rahan valta 
ja esimerkiksi tosi-tv on ihmiset ajanut. Näytelmä sisältää 
huumoria, mutta on myös inhorealistinen ja kantaaotta-
va.

Ryhmämme lähti tiistaina 17.3.2009 klo 18.41 Järven-
päästä junalla Helsinkiin, jonne päästyämme kävelimme 
asemalta teatterille opettajan johtamina. Teatteri oli lähes 
täysi, mikä ei sinänsä ollut mikään ihme, koska siellä oli 
meidän lisäksemme toinenkin ryhmä samaan aikaan kat-
somassa näytelmää. Jätimme takkimme narikkaan ja läh-

Jade Aulos 08 A

Onko millään merkitystä täällä?
Onko elämä vain tanssia jäällä?
Vai onko siinä jotain erityistä ja tärkeää,
josta jokin merkki maailmaan jää?

Joskus joku jotain ajatteli,
aamusta iltaan pohdiskeli ja totesi:
”Se on pakko selvittää
mitä minusta jää kun on kaikki tyhjää.”
 
Niin hän mietti, mietti aamut yöt,
laiminlöi hän kaikk’ muut työt,
Muutkin sitä samaa pohdiskelivat, 
yhteen kokoontuivat kaikkein viisaimmat.

Tuli ajatuksia ja kysymyksiä niitä,
joiden laskemiseen ei pienet aivot riitä,
Mutta vastauksia ei, ei niitä ei kellään ollut
silti tähän päätökseen oli yksi tullut:

”Filosofia, siten vastaukset saamme.
Kas, yhteen meidän viisaat päämme paamme.
Ja nyt me luomme pohjan koko aatemaailman
ja sen monet, monet ihmiset tulevat muistamaan!”

Meni monta sataa vuotta,
muttei sentään ihan suotta
filosofiaa on keksitty
ja tätä mietitty:
” Onko mitään järkeä?”
Kas, se on kysymys tärkeä.     

Joonas Hytti 08 C

Tieteiden äiti
miettii ja pohtii.
Viisauden rakastamista,
filosofia.

Kristiina Tuomenoksa 08 J
Filosofia, mitä se on?
Määrittäkö se olemassaolon?
Ei se ole meille vielä kauhean tuttu,
mutta silti tosi kiva juttu.

Filosofia on viisauden rakastamista,
eikä mitään kalojen pakastamista.
Filosofeja ovat mm. Sokrates ja Kant,
mutta he eivät tahdo meidän heitä kumartavan.

Erkka Lumme 08 E

Tiedottomuuden tuskasta nousevat ikuiset kysymykset
Kuka minä olen ja mistä tulen?
Onko maailma ainetta vai tajunnan virtaa vain?
Mikä on oikeaa ja mikä väärää?
Entä mikä rumaa ja mikä kaunista?
Hauras kuin lasinen on maailmamme tää.
Silti sitä varoen yritämme jäljittää.
Vastauksia ei ehkä löydy mutt’ hyvä kysymys aina läm-
mittää.
Filosofia luo lasinvalajan ja lasinpohtija meitä näin läm-
mittää.

Katariina Salo 08 I

Katsomme maailmaa,
analysoimme, tutkimme, hallitsemme.
Mutta sitten kysytään,
mikä on maailma?
Te katsotte, mitä on katsominen?

Keksimme lait, määräämme maailmaa,
sanelemme vastauksen kaavoistamme.
Mutta sitten kysytään, 
mikä on laki?
Te tiedätte, mitä on tieto?

Näin katsomme maailmaa
uudelleen
hätkähdämme, näemme vain varjoja,
ei maailmaa ensinkään.
Pimeydessäkö me elämme?

dimme valumaan pikkuhiljaa kohti esityssalia. Pian sen 
jälkeen, kun kaikki olivat löytäneet paikkansa salissa, esi-
tys alkoi. Näytelmä oli aivan erilainen kuin minä ja monet 
muut olimme luulleet. Se ei ollut tylsä eikä sitä ollut vai-
kea ymmärtää. Lisäksi näytelmää tähditti tämän hetken 
parhaita näyttelijöitä, kuten Juho Milonoff, Laura Malm-
ivaara ja Niko Saarela. 

Vaikka koko tiistai-ilta menikin teatterin parissa, se 
ei mennyt hukkaan. Kovinkaan monet nykyajan nuoret 
eivät käy vapaa-ajallaan teatterissa tai ole muuten-
kaan taiteista kiinnostuneita – elokuvia lukuun ottamat-
ta. Välillä on kiva tehdä koulujuttuja luokan ulkopuolel-
la. Se antaa uutta perspektiiviä opiskeluun ja parantaa 
yleissivistystä. Itse koen oppineeni teatterivierailusta pal-
jon. Monet ennakkoluuloni karisivat, kun katsoin esi-
tystä. Näytelmästä oli helppo ja kiva kirjoittaa myöhem-
min essee, kun oli itse ollut paikan päällä ja sai arvostella 
vapaasti. On hyvä, että myös äidinkielen kurssilla järjest-
etään mahdollisuuksia päästä opiskelemaan luokan ulko-
puolellekin. Vaikka tällaiset tapahtumat vievätkin oppi-
laan omaa aikaa, niistä voi saada uusia hienoja kokemuk-
sia, joita ei muuten saisi tai tulisi hankittua. 

Teksti Hilda Tolonen 08I

Teatterielämyksiä äidinkielen 
kurssilta

Pakollisen filosofia-kurssin  
summa summarum  
runoina 15 minuutissa!

Kuva: Annamari Innanen
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Perinteinen mielikuva kirjastosta lienee kirjoja pursu-
avat hyllystöt ja mahdollisesti jokunen sanoma- ja 
aikakauslehti siellä seassa. Painetut aineistot – siis 

kirjat ja lehdet – ovatkin edelleen kirjaston tärkeitä ”tuot-
teita”. Kirjastoissa on kuitenkin hyödynnetty tietoverkko-
ja melkeinpä heti, kun se oli mahdollista – siis vuosikym-
meniä! Viime aikoina kovasti puhuttaneet e-kirjat ovat jo 
monen kirjaston valikoimissa.

Aluksi erilaiset tietokannat olivat vain kirjaston työn-
tekijöiden apuvälineinä, mutta nykyään yhä suurempi osa 
aineistoista on sähköisessä muodossa ja suoraan kirjaston 
asiakkaiden käytössä. Kirjaston työntekijöillä on tärkeä 
tehtävä niin sähköisten tietokantojen kuin itse sähköisten 
aineistojenkin tuottajina ja tiedon järjestäjinä.

Tietokanta näyttää tien painetun ai-
neiston luokse
Vaikka tietoverkot pullistelevat monenlaista informaatio-
ta, tietokoneita käytetään paljon myös painetun aineis-
ton paikantamiseen. Tietokantoihin tallennetaan painet-
tujen aineistojen tietoja ja erilaisilla hauilla esimerkiksi tie-
tystä aihepiiristä kertovat lehtiartikkelit löytyvät näppä-
rämmin kuin lehtien vuosikertoja selailemalla.

Kirjastojen kokoelmatietokantoihin tallennetaan tie-
dot kirjaston aineistoista. Kokoelmatietokannan avulla 
niin kirjaston henkilökunta kuin asiakkaatkin voivat hel-
posti ja nopeasti nähdä, mitä aineistoja kirjastossa on. Lu-
kion kirjastolla on lukion verkossa toimiva kokoelmatie-
tokanta, johon voi tehdä hakuja mm. aiheen mukaan. Jär-
venpään kaupunginkirjaston kokoelmatietokanta on In-
ternetissä vapaasti käytettävissä.

Artikkelitietokantoihin tallennetaan tietoja yksittäisis-
tä joko lehdissä tai artikkelikokoelmissa julkaistuista artik-
keleista. Joihinkin tietokantoihin tallennetaan esimerkik-
si pdf-muodossa myös itse artikkeli. Lukiolla on käytössä 
kaksi maksullista artikkelitietokantaa: lehtiartikkeleiden 
viitteitä sisältävä Aleksi-tietokanta sekä Helsingin Sano-
mien arkisto, josta löytyy kaikki Helsingin Sanomissa jul-
kaistut artikkelit kokotekstinä vuodesta 1990. Aleksia ja 
HS Arkistoa voi käyttää lukion tietokoneilta. Arto-tieto-

kanta, joka on kaikille avoin, sisältää viitteitä tieteellisten 
kausijulkaisujen ja kokoelmateosten artikkeleista.

Sähköiset aineistot Internetissä
Helsingin Sanomien arkisto on esimerkki kirjaston välittä-
mästä sähköisestä aineistosta. Arkiston lisäksi lukion tie-
tokoneilta voi lukea kuluneen viikon Helsingin Sanomat 
sekä viimeisimmän Kuukausi- ja Nyt-liitteen digiversiona 
eli painetun lehden näköispainoksena. Sekä arkiston et-
tä digilehden artikkeleita voi tulostaa omaan käyttöön. 
SUOMA-verkkolehtihakemisto ja YLEn lehtihuone tarjoa-
vat linkkejä suomalaisiin ja ulkomaisiin verkkolehtiin. Lin-
kit on jaoteltu aihepiirin mukaan.

Kirjastot ja monet muutkin tarjoavat erilaisia Interne-
tin aineistojen käyttöä helpottavia palveluja. Ns. linkkikir-
jastot toimivat aihepiirien mukaan järjestettyinä linkkilis-
toina. Linkit hyödyllisiin nettiaineistoihin on helppo löy-
tää tarkentuvien aihe-alueiden perusteella. Kotimaisis-
ta linkkikirjastoista tunnetuimpia lienevät Hämeenlinnan 
kaupunginkirjaston ylläpitämä Makupalat ja Helsingin 
kaupunginkirjaston Kirjastot.fi-linkkikirjasto. Erikoisalojen 
linkkilistoja ylläpitävät erikoiskirjastot ja usein myös yksi-
tyiset alojen harrastajat.

Internet on tiedon aarreaitta, mutta 
myös täynnä roskaa
Vaikka mielikuva kirjastoista on usein nimenomaan kirjo-
jen puolustamisen linnake, kirjastot ovat Internetin ja tie-
toverkkojen hyödyntämisessä olleet pikemminkin edellä-
kävijän roolissa. Kirjaston näkökulmasta Internet on tie-
donlähde siinä kuin painetutkin aineistot. Kun painettu-
ja ja sähköisiä lähteitä verrataan, molemmissa on hyvät ja 
huonot puolensa. Parhaimmillaan Internet on ajantasai-
sen, jatkuvasti päivittyvän, mahdollisimman monille saa-
vutettavissa olevan punnitun tiedon lähde. Internet mah-
dollistaa myös tiedon julkaisijoille suoremman yhteyden 
tiedon tarvitsijoihin kuin usein raskaankin kustannus- tai 
toimitusprosessin läpikäyvä painettu aineisto. Tässä tie-
tenkin piilevät myös Internetin haittapuolet tiedonläh-
teenä: loistavan ja käyttökelpoisen aineiston joukossa on 
valtava määrä huonoa ja käyttökelvotonta materiaalia. 
Mutta kannattaa muistaa, että muoto ei määrää sisältöä; 
kaikki, mikä on painettua, ei välttämättä ole luotettavaa.

Teksti Katariina Lauronen
Kuvat Joona Svala

Kirjasto  
tietoverkossa
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Järvenpään lukion biologian ja ruotsin opettajat ovat 
aloittaneet yhteisen projektin Järvenpään ystävyys-
kaupungissa Täbyssä sijaitsevan paikallisen lukion Åva 

gymnasiumin kanssa. Tämän Tukholman liepeillä sijait-
sevan lukion kanssa on tarkoitus kehittää biologiassa ko-
keellista työskentelyä. Projektin toisena tavoitteena on 
ruotsin käytännön kielitaidon ja kulttuurin tuntemuksen 
edistäminen.

Projekti on aloitettu Åva gymnasiumin lehtoreiden 
vierailulla Järvenpäässä. Viime syksynä kolmen biologian 
ja ruotsin opettajan ryhmä kävi vastavierailulla Åva gym-
nasiumissa. Projektissa on mukana yhteensä noin viisi-
kymmentä oppilasta, joista 14 Järvenpään lukiosta. Oppi-
laiden kanssa päästään tositoimiin toukokuun puolivälis-
sä, jolloin lähdemme neljäksi päiväksi vierailulle Täbyyn. 
Luvassa on muun muassa keskusteluja Itämeren tilas-
ta ja sen parantamisesta, käytännön tutkimuksia Itäme-
ren tilasta monille ruotsinristeilijöille tutussa Kapelskäris-
sä – ja tietenkin oppilaamme odottavat innokkaasti Tuk-
holmaan suuntautuvaa kulttuuri-iltapäivää yöpymisineen 
ruotsalaisperheissä. Ruotsalaiset puolestaan saapuvat vii-
koksi Järvenpäähän ensi syksynä. Suomessa on tarkoitus 
jatkaa aiheen käsittelyä muun muassa tutustumalla Itä-
mereen täällä ja vertailemalla suomalaisia ja ruotsalaisia 
tekemisen, opettamisen ja kokemisen tapoja.

Haaste on otettu vastaan
Projektin yhteydessä vastuuopettajat päättivät ottaa vas-
taan myös Itämeri-haasteen. Haaste on alun perin Helsin-
gin ja Turun kaupunginjohtajien aloitteesta vuonna 2007 
syntynyt vetoomus sitoutumisesta Itämeren tilan paran-
tamiseksi. Tavoitteena on vaikuttaa vesien tilaan paikalli-
sesti konkreettisin toimin ja koko Itämeren piirissä. Kau-
pungit ovat haastaneet valtion, kunnat, kansalaisjärjestöt, 
yritykset, etujärjestöt, oppilaitokset ja kansalaiset mu-
kaan toimintaan. Haasteeseen vastanneet laativat oman 

toimenpideohjelmansa Itämeren ja vesistöjen hyväksi. 
Myös Järvenpään lukiossa on tarkoitus tehdä ympäristö-
ryhmän ja projektin opettajien johdolla kyseinen toimen-
pideohjelma, joka rakennetaan konkreettisten suojelutoi-
menpiteiden ja tiedollisten ja taidollisten opetustavoittei-
den ympärille. Myös Åva gymnasium on haastettu otta-
maan osaa Itämeri-haasteeseen.

Pedanet työvälineenä
Yhtenä projektin keskeisenä tavoitteena on myös tutus-
tuttaa oppilaita Internet-pohjaiseen Pedanet-oppimis-
ympäristöön, joka on käytössä koulullamme. Käytännös-
sä Pedanet koostuu erilaisista moduuleista, joiden avul-
la voidaan liittää Internet-sivustoon helposti esimerkiksi 
kuvia, linkkejä ja keskustelupalstoja. Projektissa Pedanetiä 
on tarkoitus käyttää opiskelijoiden esittelemiseen toisil-
lensa, kommunikointiin ja projektin tuotosten esittelyyn. 
Samalla sivuille kertyy materiaalipankki Itämeri-aiheisis-
ta linkeistä, oppilaiden töistä ja valokuvista. Tarkoitukse-
na on käyttää sitä myöhemmin Itämeri-aiheisessa ope-
tuksessa. Myös Itämeri-haasteen toimintasuunnitelma 
on tarkoitus julkistaa Pedanet-sivustolla. Alustavat ko-
kemukset Pedanetin käytöstä kansainvälisessä projektis-
sa ovat olleet hyviä, sillä sen avulla voidaan helposti olla 
yhteydessä paikasta ja ajankohdasta riippumatta. Projek-
tin Pedanet-sivuihin voi käydä tutustumassa osoitteessa 
http://www.peda.net/veraja/jarvenpaa/lukio/kvproj/taby.

Aiheeseen liittyviä linkkejä:
www.ava.taby.se
www.itamerihaaste.net
www.ostersjoutmaningen.net
www.taby.se

Teksti biologian ja maantieteen lehtori Joona Svala sekä 
ruotsin lehtori Liisa Salmi

Kuvat Joona Svala

Itämeriprojekti on 
haaste koko koululle

Ruotsia, biologiaa ja 
Itämerta

Ruotsalaista kierrätystä

Ruotsin lehtori Riitta Viittala ojentaa tervehdyksen Åva 
gymnasiumin rehtori Henrik Mattissonille.



Kuvat: Suvi Takko

52 53

MUSIIKKI

En tarkalleen tiedä, milloin musiikki tuli elämääni tai 
voi olla, etten vain muista. Tiedän, että se on aina ol-
lut lähellä, sillä huomaan muun muassa isän jazz-

levyille ehdollistumisen tehneen tehtävänsä. Musiikki ei 
olekaan ollut minulle valinta. Ja jos jotakin olen elämästä 
oppinut niin, ehkä sen, että valintojen tekeminen on pie-
nelle ihmiselle hyvin raskasta: ei voi koskaan olla varma, 
onko valintaa seuraava vastuu niin synkkä varjo, ettei va-
lintaansa kykene enää ymmärtämään sen tehtyään. Sik-
si olenkin iloinen, ettei musiikin ole tarvinnut olla minul-
le valinta. Olen iloinen, että se on aina voinut olla minulle 
ympäristö, lempeä, valtavan suuri ympäristö. 

Musiikki liittyy varmasti jokaiseen minulle tärkeään 
tapahtumaan tai muistoon niin, etten osaa tarkalleen 
sanoa, onko se ollut syy, myötävaikuttaja vai seuraus. 
En oikeastaan tahdokaan tehdä eroa niiden välille, sillä 
en usko erolla olevan suurta merkitystä. Merkitystä on 
vain sillä, että musiikki on pitänyt minua kädestä kiinni 
niin elämäni ensimmäisillä Pori Jazz – festivaaleilla, 
yhdentekevän yksinäisinä iltoina kuin rohkaisijana 
päätöksissänikin. En uskoisi minkään tai kenenkään 

muun niin rajattomaan tukeen pystyvänkään. Luotan, 
että musiikki tulee pitämään kädestäni jatkossakin, sillä 
minusta ihminen ei voi koskaan olla niin vahva tai niin 
kypsä, ettei hän kädestäpitäjää tarvitsisi. 

Olen varma, että tarvitsen musiikin tukea, sen voimaa 
ja rohkaisua etenkin nyt kun neljän vuoden lukioaikani 
on päätöksessä. En tarvitse sitä ainoastaan siksi, etten 
näe itsestään selvää vaihtoehtoa tulevaisuudelleni, vaan 
myös siksi, että ”aikuisten maailmassa” arki näyttää 
toisinaan olevan arkea karkeimmillaan. Järvenpään 
lukiossa musiikki on saanut olla mukana jokapäiväisessä 
toiminnassa piristäjänä, yhdistäjänä, ympäristönä. Sitä 
minulla on ikävä jo nyt. Jos minä saisin päättää, musiikki 
olisi läsnä arjessa joka paikassa, koko ajan. 

Annamari Innanen 05B
Abi 2009

Suojelusenkelini
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”Suomalaisen musiikin viikon ” 
tunnelmia.

Suomalaisen musiikin ilmoiöihin keskittyvä viikko 
on toteutettu vaihtuvin teemoin  koulussamme 
jo viiden vuoden ajan.

Musikaali

Suuri vaivannäkö – omat sävellykset ja oma kä-
sikirjoitus, ja kaikki muukin tarvittava itse tehty-
nä – palkittiin onnistuneena lopputuloksena.

Iloa kouluviikkoon tuo live-aa-
munavaukset.
Perjantaisin koko koulu kokoontuu Areenalle 
yhteisiin aamunavauksiin. Usein kuultavana on 
koulun bändejä ja musiikkia laidasta laitaan.

Upouusi musiikkiteknologiatila 
odottaa innokkaita alan opis-
kelijoita.

Kuvat: Suvi Takko

” Musiikkia kuvista – kuvia musiikista ” , tämän vuotinen musiikin ja kuvataiteen vä-
linen projekti.  Taidekasvatusprojektin tiimoilta lukio on tehnyt  yhteistyötä Sibelius-

Akatemian, Tanssiopiston ja paikallisten taiteilijoiden kanssa neljän vuoden ajan.

– ELÄMYKSIÄ KAIKILLE AISTEILLE
 välähdyksiä vuoden toimintaan



> Suvi Pusa  Addiktio-triptyykki, hiili
Ella Peltonen videojuliste 
Hanna-Kaisa Lehikoinen  Tatuointiaddiktio, akryylimaalaus
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Lukiodiplomi
2008-2009 kuvataiteen lukiodiplomin  suorittivat  
Ella Peltonen, Hanna-Kaisa Lehikoinen ja Suvi Pusa.
Lukiodiplomin teemat ja aiheet antaa Opetushallitus 
vuosittain. Tämän lukuvuoden teemoja olivat mm. tari-
nan kuvitus ja addiktio.
Addiktio-aiheeseen tarttuvat Hanna-Kaisa Lehikoinen 
ja Suvi Pusa. Ella Peltonen teki kuvitustyönään DVD esi-
tyksen, johon sisältyi kaksi videota ja diaohjelma.  
Ella Peltonen oli valinnut esityksensä aiheeksi  ”Aeneas 
ja Dido”- tarun.

Valokuvakurssilla kokeiltiin nopeita suljinaikoja.
Kuvassa Sara Latvuksen tyylinäyte.

Kuvataide



Puupoltossa.

Oppimisprojektin tulos: Kampin keskuksen tiiliseinä, Helsinki
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Kuvataide
Opetusharjoittelu

Muotoilu ja keramiikka ovat minulle ammat-
ti. Olen keraamikko ja muotoilun opettaja Hä-
meen ammattikorkeakoulussa Wetterhoffilla. 

Olin syksyllä (2008) kuvataiteen opetusharjoittelijana Jär-
venpään lukiossa. Minulle varmistui, että sekä kuvataide 
että sen opettaminen on mielenkiintoista ja hauskaa.

Ammattikorkeassa teemme paljon yritysprojekteja, 
joissa opiskelijat ja opettajat työskentelevät yhteistyös-
sä yritysten kanssa. Esimerkiksi arkkitehtuuriin liittyvis-
sä projekteissa suunnitellaan yhdessä arkkitehtien kans-
sa uusia ratkaisuja vaikkapa rakennuksen julkisivuun, väli-
seiniin tai valaistukseen. Se on haastavaa myös opettajille, 
sillä opittavaa riittää aina.

Omat keramiikkatyöni poltan usein puu-uunissa. 
Puilla lämmitettävän erikoisrakenteisen tiiliuunin läm-
pötila nousee 1300oC:een ja esineiden pinta, väri ja lasite 
saavat erilaista sävyä ja rosoa kuin normaalissa sähköuu-
nissa. Poltto ei sovi työtä vieroksuville, koska tulta on va-
hdittava ja puita on lisättävä yleensä noin vuorokausi yh-
teen menoon. Mutta tulos ja kokemus on sen väärtti. 

Taide on tapa tietää, tapa hahmottaa maailmaa ja 
omaa olemistaan maailmassa. Siksi teen taidetta. Siksi ha-
luan välittää taiteen sisältöä ja merkitystä myös muille ih-
misille.

Jari Vesterinen

Muotoilua  
ja keramiikkaa

Kuvataiteen graafisen suunnit-
telun kurssilla Emilia Lepistö 
ohjasi elokuvajulisteiden te-

koa. Tuja Lindfors tuunautti Järven-
pään Kierrätyskeskuksesta saadut 
tuolit nykytaiteen kurssityönä.

Opetusharjoittelu
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Tasa-arvolain mukaan kaikilla vähintään toisen as-
teen oppilaitoksilla tulee olla tasa-arvosuunnitel-
ma. Tasa-arvosuunnitelmaan voi sisällyttää myös 

yhdenvertaisuussuunnitelman. Tasa-arvoinen ja yhden-
vertainen opiskeluympäristö on jokaisen opiskelijan oi-
keus.

Syksyllä 2008 perustettiin tasa-arvotyöryhmä 
suunnittelemaan laajan tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuuskyselyn toteuttamista. Kyselyn 
valmistuttua ryhmään kutsuttiin myös opiskelijoita. 
.Järvenpään lukion ensimmäinen tasa-arvosuunnitelma 
valmistui keväällä 2009

Mitä tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus 
tarkoittavat?
Tasa-arvosuunnitelmassa tasa-arvolla tarkoitetaan mah-
dollisimman laajasti tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Su-
kupuoli, ikä, uskonto tai etninen alkuperä eivät saa aihe-
uttaa eriarvoista kohtelua. Tavoitteena on opiskeluyhtei-
sö, jossa jokainen voi omana persoonanaan tuntea ole-
vansa tasa-arvoinen, yhdenvertainen ja hyväksytty jäsen. 
Tasa-arvosuunnitelmaan kuuluvat seuraavat osa-alueet:

1) Vuorovaikutus ja toimintakulttuuri
Niin opetus- kuin vuorovaikutustilanteissa opettajien 
kanssa on tavoitteena se, että jokainen opiskelija uskal-
taa omana itsenään ilmaista mielipiteitään ja ajatuksi-
aan. Myös opiskelijoiden keskinäinen vuorovaikutus ja ko-
ko koulun toimintakulttuuri ovat parhaassa tapauksessa 
kannustavia ja erilaisia persoonia tukevia.

2) Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus  
opinto-ohjauksessa ja valinnoissa
Suomessa työmarkkinat ovat poikkeuksellisen voimak-
kaasti jakautuneet naisten ja miesten aloihin. Tämän oh-
jaavan jaon murtuminen on tärkeää, jotta jokaisella on 

ja yhdenvertaisuuden toteutumisen nykytilanteesta. 
Kyselyyn vastasi 513 opiskelijaa. Kyselyn suunnittelivat 
ja analysoivat Laurea-ammattikorkeakoulun 
opiskelijat Eeva-Reetta Seppänen ja Heidi Mäkinen 
opinnäytetyönään. Käyttämällä ulkopuolisia tutkijoita 
varmistettiin, ettei yksittäisten opiskelijoiden vastauksia 
voitu erottaa.

Kyselyn tuloksista ilmeni, että tilanne lukiossamme on 
hyvä. Mutta myös kehittämiskohteita löytyi. Varsinaiseen 
tasa-arvosuunnitelmaan sisältyvät yleiset tavoitteet 
sekä yksittäisiä toimenpidesuunnitelmia. Opiskelijat 
ovat mukana tekemässä suunnitelmaa ja ajatus on, että 
koko oppilaitos sitoutuu kehittämään lukiostamme 
entistä tasa-arvoisempaa ja yhdenvertaisempaa 
opiskeluympäristöä. Suunnitelman toteutumista 
seurataan vuosittain, ja kysely uusitaan muutaman 
vuoden kuluttua.

Teksti Katariina Lauronen
Kuvat Joona Svala

Lukio 
saa 
ensimmäisen
tasa-arvo- 
ja yhdenvertaisuussuunnitelman

mahdollisuus tasavertaisesti tavoitella sellaista ammat-
tia ja työpaikkaa, jota haluaa ja jonka kokee itselleen sopi-
vaksi. Siksi on tärkeää, että lukiossa opintojen ohjaukses-
sa ja erityisesti kurssi- ja jatko-opintojen valinnoissa kan-
nustetaan naisia miesvaltaisille aloille ja miehiä naisval-
taisille aloille. Lukiossa tehtävillä kurssivalinnoilla voi olla 
tärkeä merkitys jatko-opiskelupaikan saamiselle.

3) Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus  
opintosuoritusten arvioinnissa
Opintosuoritusten oikeudenmukainen ja tasapuolinen 
arviointi on puheissa itsestäänselvyys, mutta tutkimukset 
osoittavat, että käytännössä arviointiperusteet saattavat 
tyttöjen ja poikien kohdalla olla erilaiset. Jokaisella opis-
kelijalla on oikeus tasa-arvoiseen ja yhdenvertaiseen ar-
viointiin, ja siihen kannattaa kiinnittää erityistä huomio-
ta. Arvioinnin kohteena ei ole opiskelijan persoona vaan 
opintosuoritukset.

4) Seksuaalisen häirinnänehkäiseminen
Seksuaalisella häirinnällä ja ahdistelulla tarkoitetaan ei-
toivottua ja yksipuolista joko fyysistä tai sanallista seksu-
aaliväritteistä käyttäytymistä, joka on aina kohteelle vas-
tentahtoista tai ei-toivottua. Ahdistelu herättää kohtees-
sa kielteisiä tunteita. Oppilaitoksissa ei pidä sallia min-
käänlaista seksuaalista häirintää. Tärkeää on myös, että 
koululla on selvät toimintaohjeet mahdollisten häirintä-
tapausten käsittelemiseksi. Häirinnän kohteeksi joutunut 
ei ole vastuussa tapahtuneesta eikä siihen syyllinen.

Laaja opiskelijakysely nykytilanteen 
kartoittamiseksi ja suunnitelman teon 
pohjaksi
Tasa-arvosuunnitelman pohjaksi tehtiin laaja 
opiskelijakysely, jonka avulla saatiin tietoa 
opiskelijoiden käsityksistä ja kokemuksista tasa-arvon 
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Timo Joutsivuo

KOLMEKYMMENTÄ VUOTTA 
VAA’ASSA
Santorio Santorio empiirisen  
tutkimuksen airuena

Santorion tuoli>>

Santorio Santorio >

Valistusajan ranskalaisessa tietosanakirjan lääketie-
teen historiaa käsitelleessä artikkelissa länsimaisen 
lääketieteen ensimmäinen vaiheen kerrotaan ulot-

tuneen lääketieteen isästä Hippokrateesta Santorio San-
torioon, jonka myötä lääketiede siirtyi uuteen, tieteelli-
seen vaiheeseen. Syynä oli Santorion ”löytö”, jota hän it-
se kutsui nimellä perspiratio insensibilis. Käsite voidaan 
kääntää suomeksi termeillä ”näkymätön hengitys” tai ”nä-
kymätön hikoilu”.  Ensyklopedian artikkelin kirjoittaja ei 
ollut näkemyksineen yksin. Martin Lister kirjoitti vuonna 
1711, että Santorion näkymätön hikoilu oli verenkierron 
keksimisen jälkeen edistyksellisin lääketieteellinen keksin-
tö. James MacKenzie puolestaan kirjoitti parikymmentä 
vuotta myöhemmin lääketieteen historiassaan, että San-
torio oli keksinyt “näkymättömän hikoilun luonteen ja 
määrän” ja siten paljastanut, mitkä olivat terveyden ”syyt 
ja perusteet”. Myös MacKenzien mielestä Santorio oli 
aloittanut uuden aikakauden lääketieteessä.

Tuntematon suuruus
Santorio Santorio oli friulilaisen aatelismiehen Antonio 
Santorion poika. Hän syntyi 1561 Justiniapoliksessa eli 
nykyisessä Koperissa Kroatiassa. 1500-luvun lopulla alue 
kuului Venetsian tasavallalle, ja Antonio Santorio toimi-
kin kaupungissa venetsialaishallinnon edustajana. San-
torio Santorion varhaiskoulutus sisälsi tyypilliseen renes-
sanssityyliin klassisia kieliä ja kirjallisuutta. Vuonna 1575 
hän aloitti opintonsa Padovan yliopistossa ja valmistui 
lääketieteen tohtoriksi samasta yliopistosta 1582. Santo-
rion vaiheet vuosien 1582–1599 välillä ovat jossain mää-
rin hämärän peitossa. Todennäköisesti hän harjoitti prak-
tiikkaa Adrianmeren rannikolla kroaattien keskuudessa, 
joskin monet elämäkerrat väittävät hänen toimineen lää-
kärinä Puolan kuninkaan hovissa. Todennäköisesti hän ei 
kuitenkaan vieraillut Suomenkin historiasta tutun Sigis-
mundin hovissa. Vuonna 1599 hän joka tapauksessa aset-

tui Venetsiaan lääkärintointa harjoittamaan, mihin saat-
toi olla syynä edellisenä vuonna Kroatian alueella riehu-
nut ruttoepidemia. 

Pian Venetsiaan saavuttuaan Santorio julkaisi ensim-
mäisen teoksensa Methodi vitandorum errorum omnium 
qui in arte medica contingint (1602). Kyse on lääketie-
teen metodikirjasta, jossa kuvataan keinoja välttää virhei-
tä hoidossa. Teoksessaan Santorio teki myös pesäeroa pe-
rinteiseen lääketieteen teoriaan ja esitti mekanistisia seli-
tyksiä terveydelle ja sairaudelle. Hän rinnasti organismin 
kelloon ja esitti, että samoin kuin kellon liikkeet riippuvat 
luvuista, muodosta ja osien paikoista, niin on myös ihmis-
kehon laita. Vaikka Santorio ei hylännyt vanhaa humoraa-
lipatologista ajattelua, jossa sairaudet nähtiin ruumiinnes-
teiden epätasapainona, hän modifioi sitä huomattavasti. 
Klassisessa lääketieteessä ajateltiin mahdollisten epätasa-
painotilojen eli sairauksien kirjo katkeamattomaksi jatku-
moksi. Toisin sanoen kaikki sairaudet olivat tavallaan sa-
malla suoralla ja pohjimmiltaan samanlaisia. Niitä erot-
ti vain epätasapainon suuruus ja laatu. Santorio sen sijaan 
esitti sairauden tilojen olevan epäjatkuvia. Santorio arve-
li, että mahdolliset erilliset sairaudentilat voitiin dedusoi-
da matemaattisesti: niitä oli 80 000. Koska sairaudet syn-
tyivät ihmisessä itsessään ja olivat sisäistä epätasapainoa, 
niiden määrä oli loogisesti laskettavissa.

Kun Santorio nimitettiin 1611 Padovan yliopiston 
teoreettisen lääketieteen professoriksi, hän joutui luen-
noimaan Hippokratesta, Galenosta ja kolmatta lääketie-
teen auktoriteettia, Avicennaa. Kommentaareissaan näi-
den teoksiin hän samalla julisti omaa empiiristä ja mittaa-
miseen perustuvaa metodiaan. Niissä mainitaan tai ku-
vataan vaaka, pulssimittauksen väline pulsilogium, ilma-
puntari, ilmankosteuden mittaaja ja lämpömittari. Hän 
loi lämpömittariinsa myös asteikon äärirajoinaan lumen 
lämpö ja kynttilän liekin lämpö. Hän suunnitteli ja valmis-
ti myös lukuisia muita mittauslaitteita, mutta valitetta-

vasti hän ei koskaan saanut valmiiksi lupaamaansa lääke-
tieteellisiä instrumentteja esittelevää teosta.  Jo teokses-
saan Methodi vitandorum errorum omnium qui in arte 
medica contingint hän oli esittänyt empiirisen tutkimuk-
sen julistuksensa: ”Jokaisen täytyy luottaa ensimmäisenä 
omiin aisteihinsa ja kokemukseensa, toiseksi järkeilyyn ja 
vasta kolmanneksi Hippokrateen, Galenoksen ja Aristo-
teleen auktoriteettiin.” Empiirisen tutkimuksen ohella jäl-
kimaailman silmissä tärkeä metodinen uudistus oli mate-
maattistilastollinen analyysi. Santorio perusti empiiriset 
tutkimustuloksensa tarkkoihin mittauksiin, joiden poh-
jalta hän pystyi laskemaan esimerkiksi näkymättömän hi-
koilun määrän. Hänen tutkimusotteensa oli kvantitatiivi-
nen, kun perinteinen lääketiede oli lähtökohdiltaan kva-
litatiivista.

Opetuksensa ja kokeidensa ohella Santorio oli myös 
menestyksekäs praktikko. Niinpä alun perin kuusivuoti-
seksi ajateltua professuuria jatkettiin 1617 uudella pes-
tillä ja korkeammalla palkalla. Padovan yliopisto oli tuol-
loin Venetsian tasavallan ykkösyliopisto, joten Venetsi-
an senaatin tekemän päätös alleviivaa Santorion aikalais-
mainetta. Kun hän 1624 halusi jäädä eläkkeelle, senaat-
ti takasi hänelle vuotuisen eläkkeen ja pysyvän professo-
rin arvonimen. Santorio asettui eläkepäivikseen Venetsian 
kaupunkiin eikä tarttunut Bolognan, Pavian ja Messinan 
yliopistojen houkutteluihin. Santorion kuoli Venetsiassa 
1636. Hän ei ikinä mennyt naimisiin, ja vaatimattomasta 
elämäntavastaan huolimatta – tai ehkä juuri siitä syystä – 
hän keräsi  varsin huomattavan omaisuuden.

Santorion aikana Italian alue oli uudenlaisen tieteel-
lisen tutkimuksen kotimaa. Venetsian tasavalta oli tuol-
loin yksi Euroopan intellektuaalisen elämän keskuksista. 
Santorio tutustui siellä niin sanotun uuden tieteen edus-
tajiin, joista nykymaailmalle tutuin lienee Galileo Galilei. 
Empiirinen tutkimus sai 1600-luvun alussa yhä enemmän 
kannatusta, auktoriteettiusko natisi liitoksissaan, meka-

nistiset selitykset valloittivat alaa ja Kopernikuksen he-
liosentrinen maailmankuva sai kannattajia. Santorio hy-
väksyi nopeasti Galileon mekaniikan ja tämän näkemyk-
set taivaankappaleiden luonteesta eli siitä, että ne koos-
tuivat samoista aineista kuin kaikki oliot maassakin – toi-
sin kuin Aristoteles oli opettanut. Santorio myös kannat-
ti Kopernikuksen heliosentrismiä ja vastusti astrologiaa, 
jonka luonteesta ja vaikuttavuudesta väiteltiin 1500-lu-
vulla ja 1600-luvun alussa runsaasti. Mekanistisista näke-
myksistään huolimatta Santorio ei kuitenkaan allekirjoit-
tanut William Harveyn teoriaa verenkierrosta, vaikka op-
pikin sen tuntemaan. Joka tapauksessa hän oli aikansa 
merkittävimpiä ja voimakkaimpia empiirisen tutkimuk-
sen puolustajia.

Perspiratio insensibilis
Santorion uran huippu oli aforismimuotoon tehty De sta-
tica medicina (1614). Siinä hän loi uuden lääketieteelli-
sen käsitteen nimeltään perspiratio insensiblis, joka voi-
daan kääntää termillä näkymätön hengitys tai näkymä-
tön hikoilu. 

Ajatus ihon läpi tapahtuvasta ja hengityksen yhte-
ydessä toteutuvasta haihtumisesta oli antiikkista pe-
rua. Mahdollisesti Erasistratos oli ajatuksen ensimmäi-
nen julkituoja, ja myöhemmin antiikissa näkymätön hi-
koilu kuului hippokraattisen lääkärin normaaliin tieto-
varantoon. Hikoilua tapahtui sekä ihon huokosten kaut-
ta että uloshengityksen myötä. Kyseessä oli siis keuhkojen 
ja ihon kautta tapahtuva fysiologinen poistuma ruumiis-
ta. Galenos uskoi sen olevan jonkinlainen luonnollinen si-
säinen toiminto. Ihmisen ollessa terve sisäisen hikoilun 
myötä ruumiista vapautui jatkuvasti, ”päivin ja öin”, ai-
netta, minkä näkemyksen myös Santorio jakoi. Perusaja-
tuksena oli, että terveen ihmisen näkymätön hikoilu toi-
mi moitteettomasti, kun taas sen estyminen tai liiallisuus 
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johti ruumiilliseen ja henkiseen epätasapainoon ja altistu-
miseen taudeille.

Santoriolle näkymättömästä hikoilusta ja sen toi-
mivuudesta tuli kaiken kattava terveyden periaate. Syy-
nä tähän oli kyseisen hikoilun suuri määrä, minkä Santo-
rio pystyi kokeellisesti havaitsemaan ja todistamaan. Noin 
kolmen vuosikymmenen ajan Santorio punnitsi itseään 
säännöllisesti, mitä tarkoitusta varten hän kehitti erityi-
sen suurikokoisen istumavaa’an, jonka päällä hän saattoi 
syödä, tehdä kirjallisia töitään, sanalla sanoen viettää ai-
kaansa ja tarkkailla painonsa kehittymistä. Erityisen tar-
kasti hän punnitsi itsensä syömisen, juomisen, ulostami-
sen ja virtsaamisen jälkeen, minkä lisäksi hän mittasi tar-
kasti syömänsä ruoan, juomansa juoman sekä ulostami-
ensa ja virtsaamisensa jäteaineiden painot. Tuloksena oli 
merkittävä havainto: syödyn ja juodun aineen paino oli 
paljon suurempi kuin ruumiin näkyvien eritteiden. Kui-
tenkaan hänen oma painonsa ei noussut. 

Selitys piili Santorion mukaan näkymättömässä hi-
koilussa. Santorio löysi yleisen suhteen: Jos vahva ja hyvä-
kuntoinen normaalisti liikkuva ja hyvässä ilmanalassa elä-
vä ihminen söi ja joi kahdeksan libran eli 2626 gramman 
(libra = 327 grammaa) verran, niin peräti viisi paunaa eli 
5/8 eli 1635 grammaa tästä ravinnosta poistui ruumiista 
näkymättömän hikoilun kautta. Ei ihme, että Santorio oli 
vakuuttunut, että vasta näkymättömän hengityksen tark-
ka mittaaminen teki ”tämän tieteenalan täydelliseksi”.

Painon tarkkailusta tuli Santoriolle terveydentilan 
tarkkailua. Jos ihmisen paino pysyi entisellään, oli syy-
tä olettaa, että hänen terveydentilansa oli muuttuma-
ton. Painon pysyvyys oli jopa merkki hyvästä terveydestä. 
Muutokset painossa kertoivat muutoksesta terveydenti-
lassa; ne olivat esimerkiksi oire alkavasta kuumeesta. San-
torio laski, että näkymättömän hikoilun määrä vaihte-
li 20—50 unssin välillä ja paras määrä olisi ollut puolimat-
kassa eli 35 unssissa. Santorio arvioi myös sopivan yöllisen 
näkymättömän hikoilun määrää – hän ylipäänsä jakoi nä-
kymättömän hikoiluun kahteen lajiin, unessa ja valveilla 
tapahtuvaan. Se vaihteli 14:sta 40:een riippuen siitä, oliko 
syöty raskaasti vai vähän, jopa liian vähän. Sopiva määrä 
oli jälleen ääripäiden välillä: 22 unssia. Tämä määrä tuotti 
parhaan terveyden ja johti pitkäikäisyyteen. Kaiken kaik-
kiaan näkymättömän hengityksen määrä riippui monesta 

tekijästä, joita olivat ihmisen konstituutio, elämäntapa, il-
masto, vuorokaudenaika, vuodenaika, ruokavalio, uni, lii-
kunta, seksuaalinen aktiviteetti ja ikä. Esimerkiksi tyypil-
lisiä hikoilua ehkäiseviä tekijöitä olivat kylmä ja kostea il-
ma, kova ja sitkeä ruoka, harjoituksen vääryys, paastoami-
nen, kauhu, levottomat yöt sekä minkä tahansa näkyvän 
tyhjennyksen lisääntyminen.

Alppien pohjoispuolella
Santorion tutkimustuloksia ylistettiin, mutta erityisesti 
Alppien pohjoispuolella kiinnitettiin huomiota siihen, et-
tei Santorion tutkimustuloksia voinut suoraan soveltaa 
Italiasta poikkeaviin ilmasto-olosuhteisiin. Muissa mais-
sa täytyi tehdä omat tutkimuksensa, joiden avulla niiden 
alueiden normaali näkymätön hikoilu saataisiin selville, ja 
sitä kautta voitiin rakentaa maan asukkaille sopivat ter-
veydenedistämisohjeet. 

Tällaista tutkimustyötä tekivät Ranskassa lääkäri ni-
meltä Denis Dodard, joka jatkoi kokeitaan noin 30 vuot-
ta, Isossa-Britanniassa lääkäri James Keil, Hollannissa Jean 
De Gorter, Irlannissa mainittu Martin Lister, Amerikassa 
John Linen ja Bryan Robinson. Lisäksi tutkittiin ja väitel-
tiin siitä, miten näkymätön hikoilu läpäisi ihon. 1700-lu-
vulla kehitettiin uusia kokeita näkymättömän hikoilun 
todistamiseksi. Hermann Boerhaave keksi laittaa käten-
sä kylmälaatikkoon, jolloin siitä nousi höyryä aivan kuten 
hengityksestä pakkasella. Stephen Hales onnistui vuon-
na 1733 punnitsemaan erikseen keuhkojen ja ihon läpi ta-
pahtuvan näkymättömän hikoilun. Myös sen määritelmä 
muuttui. Albrect von Hallerin määrityksen mukaan nä-
kymätön hikoilu oli ”veren liikanaista vettä ja sen alkalisia 
(emäksisiä) epäpuhtauksia, jotka jatkuva verenkierto oli 
tehnyt karvaammiksi, sekä äärimmäisen haihtuvaa öljyä”.

Keilin ja De Gorterin tutkimukset esimerkiksi paljasti-
vat, että yöaikaisen näkymättömän hikoilun määrä Eng-
lannissa ja Hollannissa oli huomattavasti vähäisempi kuin 
Italiassa: vain 16 unssia. Syynä oli kylmempi ilmasto. Päi-
vällä sen sijaan näissä maissa hikoiltiin enemmän kuin Ita-
liassa. Keil ja Robinson olivat myös huomanneet, että il-
man muuttuessa kirkkaasta ja kuivasta kosteaksi ja pilvi-
seksi kosteuden imeytyminen ylittää hikoilun ja ruumista 
tulee painavampi.

Santorion merkittävyyttä korostanut skottilääkäri Ja-
mes Mackenzie (1680—1761) pohti myös näkymättömän 
hikoilun ja elämän pidentämisen suhdetta käytännölli-
sestä näkökulmasta. Mackenzie kertoo, miten Santorion 
mielestä pitkän elämän salaisuutena oli sellaisen ruoka-
valion, harjoituksen ja muiden ei-luonnollisten tekijöiden 
säätely, että näkymätön hikoilu asettuisi 20 ja 50 unssin 
välille. Tällä metodilla olisi mahdollista päästä sadan vuo-
den ikään. Metodi oli kuitenkin pitkäveteinen ja raskas, 
eikä kukaan ihminen todellisuudessa pystyisi sitä koko 
elämäänsä noudattamaan; edes Santorio ei ollut tässä on-
nistunut, sillä hän oli elänyt vain 75 vuotta. Tarkan ja jat-
kuvan mittaamisen sijasta olikin ehdotettu hivenen yksin-
kertaisempia keinoja. Keil oli esittänyt, että ihmisen piti 
vain noudattaa omaa luontaista ruokahaluaan, millä lin-
jalla oli ollut myös De Gorter. Mackenzie korosti, että ter-
veen miehen tuli syödä ja juoda vain sen verran, että hä-
nen nälkänsä ja janonsa tulivat tyydytetyksi. Jos tähän oi-
keaan ruokavalioon liitettiin kohtuus kaikessa muussakin 
elämässä, pitkän elämän eväät ovat olemassa.

Mission impossible
Keil, De Gorter ja Mackenzie olivat jo kiinnittäneet huo-
miota jatkuvaan oman, ravinnon ja jätteiden painon mit-
taamiseen perustuneen metodin noudattamisen vaike-
uteen todellisessa elämässä. Englantilainen Sir John  Flo-
yer totesi yksikantaan 1700-luvun alussa, että Santorion 
staattinen lääketiede oli kerta kaikkiaan niin epäkäytän-
nöllinen, ettei terveyttä voinut alkaa rakentaa sen varaan. 
Myöskään George Cheynen mielestä näkymättömän hen-
gityksen mittaaminen ei todellisuudessa oikein luonnis-
tuisi Santorio Santorion kehittämän vaakatuolin avulla.

John Keill myös kritisoi suoraan Santoriota. Tämä oli 
turhan päiten yleistänyt kuuman Padovan ilmaston tut-
kimustulokset huomioimatta, että siellä niin näkyvä kuin 
näkymätönkin hikoilu oli väistämättä suurempaa kuin 
kylmemmässä ilmanalassa. Hän myös kyseenalaisti näky-
mättömän hikoilun painoarvoa suhteessa näkyviin erit-
teisiin havaittuaan, että jälkimmäinen oli todellisuudes-
sa usein suurempi kuin edellinen toisin kuin Santorio oli 
väittänyt. Hän kritisoi Santorio statistisia tuloksia myös 
siitä, että niissä ei ollut huomioitu ruumiiseen absorboi-
tuneen ilman vaikutusta. Keill ei myöskään uskonut nä-
kymättömän hikoilun estymisen olevan sairauksien syy. 
Myös de Gorter todensi absorboitumisen havaitsemalla 
painonsa nousseen nukuttuaan koko yön raskaiden vuo-
devaatteiden alla. Bryan Robertson epäili vuonna 1744 jo-
pa Santorion ohjeiden noudattamisen vaarantavan ter-
veyden. Jos esimerkiksi joku heräisi aamulla ja huomai-
si ihollaan kosteutta, hänen olisi Santorion ohjeiden mu-
kaan pysyttävä sängyssä niin kauan että kosteus katoaa. 

Tämä kuitenkin heikensi Robertsonin mukaan ihmisen 
konstituutiota ja teki hänen toipilaan.

Sinällään näkymättömän hikoilun vapaan kulun ta-
kaaminen terveyden säilyttämiseksi ja palauttamiseksi 
liitti siitä käydyn keskustelun laajempaan ihon läpi tapah-
tuvan aineenvaihdunnan tarkasteluun. Tässä keskeisessä 
roolissa olivat ihon huokoset, joiden umpeutuminen eh-
käisi näkymätöntä hikoilua ja avautuminen taas edisti si-
tä. Santorion ohjeet ja teoria vahvistivat sellaisia ajatuksia, 
joiden mukaan ihon huokosten avoimena pitäminen oli 
keskeinen lääketieteellinen toimenpide. Tätä varten käy-
tettiin yleisesti kuumia hoitoja ja vältettiin huokosia sul-
kevia kylmiä hoitokeinoja. Myös sellaisten nykyään vaaral-
liseksi luokiteltujen stimulanttien kuin oopiumi ja brandy 
uskottiin avaavan huokosia ja siten edistävän terveyttä.

Kritiikki näkymättömän hikoilun ideaa a la Santorio 
vastaan kasvoi siis valistusaikana. Lääketieteen historian 
kakkossivuille teoria katosi kuitenkin vasta 1800-luvulla. 
On kuitenkin hyvä muistaa, että Santorion tutkimustu-
lokset olivat nykynäkemyksenkin mukaan tosia, ja empii-
risen metodin puolestapuhujana ja käytännön empiirik-
kona hän oli ehdottomasti oman aikansa kärkikaartia.
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Everything you’ve ever wanted to know about nerds 
and their mysterious lives
Sweaty, smelly and asocial. Everyone knows what it 

is: another lost case.

But what are these mysterious creatures, who don’t have 
anything else to do than sit in front of their computers? 
Let’s dive into their lives and see what they really are and 
what they do.

About two decades ago nerds were considered ugly and 
disgusting, partly because no one knew what they were 
doing with those boxes full of information. This was when 
the word nerd was marked with negative vibes.At that 
time nerds were characterized as asocial intellects who 
preferred being alone to engaging in social sports etc. 
Computers, however, hadn’t yet become so common that 
anybody could afford one, and because of that, nerds 
were more often known for their interest in complicated 
and overly mature things for their age such as science and 
mathematics. At the same time, though, nerds were seen 
to be interested in many very ”immature” things such as 
comic books and role playing.

Nowadays nerdom isn’t so big a deal as it was in the past. 
This is because computers have become so common in 
our everyday lives that only the worst cases are consid-
ered “the true followers of the way of nerd”. Things have 
really changed, though, as nerdom has in some cases be-
come something to be proud of. But according to the 
true nerds, these guys are only impostors: only the false 
ones proclaim their originality.

Biggest myths – busted or not?
One of the biggest myths related to nerds is their lack of 
hygiene. Although in some cases this is true, the situa-

tion isn’t so bad as usually thought. Most of the nerd base 
consists of relatively ordinary  people who go to school 
or work, for example. These people have to take care of 
their looks at least in some way. And there are, believe it 
or not, also nerd girls, and their numbers are increasing 
steadily although  most  nerds are and probably will al-
ways be men.

And then there is the hardcore-section. The ones who 
take a shower only once a week and never think too 
much about how they look. The funny thing is that these 
kind of stereotypical nerds have become surprisingly in-
teresting in the eyes of women (well, don’t really know 
about that...) and  the media as there are TV-shows such 
as FC Nerds and The Beauty and the Nerd.

The second myth, on the other hand, is as true as true 
can be. No sweat, no GET, that’s the most important 
principle of being a nerd. There is, naturally, a link be-
tween sweat and the characteristic smell of the nerd, so 
this point also proves that nerds do smell.

There are also some situations where nerds consid-
er sweating  a normal code of conduct, for example, so 
called ”lan-parties”  (lan = Local Area Network, peo-
ple gather together to play games and just hang around, 
usually in somebody’s home/room when organized with 
friends. There are also bigger lan events such as Finnish 
Assembly) where ”lanihiki”, literally lan sweat, is kind of 
prohibited to be washed off.

Why so asocial
Unlike generally believed, nerds nowadays aren’t so intro-
verted and withdrawn as maybe thought. The word ’nerd’ 
actually isn’t so negatively charged as a decade ago. The 
biggest problem nerds may encounter is the contempt 

towards them, which may not even originate from nerds 
themselves. In the worst case scenario bullying will lead 
these people to commit terrible things to themselves or 
maybe even do something like school massacres. There 
are many theories why this happens and specifically to 
nerds.

One theory implies that nerds are somehow emotional-
ly handicapped and that leads them to withdraw them-
selves. In some cases this may be true, but this theory 
can’t be naturally applied to everyone. The biggest ”prob-
lem” usually is that typical asocial nerds are interested in 
things that the general public isn’t. This shows especially 
in their childhood where people usually learn how to in-
teract with other people. If these nerds-to-be are ignored 
as early as in kindergarten because of their interests and 
can’t get any friends at that age, the task to get friends in 
teenage may be near to impossible.

Nerds in Asian societies
As everyone knows, our western culture is like from an-
other planet when seen from the Asian person’s view. In 
Asia the stereotypical hero in films isn’t usually a mus-
cular superman who saves Earth but a thin glass-wear-
ing intellect who may even at the end of the movie sacri-
fice himself for the greater good. Because of this also the 
nerds in Asian cultures are different. For example, we in 
western countries often see nerds as unsuccessful in life 
(although the richest man in the world can’t really be 
seen as unsuccessful) but in South Korea nerds can be na-
tional idols.

Timo Tekoniemi

”I am a galley slave to pen and ink,” said Honore 
de Balzac, the French author, about being a wri-
ter. For some people, writing is the meaning of 

their life and the only thing that really matters after all. In 
fact, they couldn’t live without it. As I’m one of those lo-
vers of writing - or you could even say one of those fana-
tics - I think I’m the right one to describe you a bit what 
it’s like to be a writer. Actually, I’m going to let you catch 
a glimpse of writers’ incomprehensible world in this essay.

To start with, you must understand that writing is more 
or less a way of life. Nevertheless, I don’t believe that be-
coming a writer is a choice more than getting into an ac-
cident. ”I write for the same reason I breathe - because if 
I didn’t, I would die,” stated Isaac Asimov, the American 
author. It is really true that writing is a necessity for some 
people. Besides that, writing is also an inborn talent, and, 
in my opinion, those born to write have a responsibility 
to use their gift. So I think that being a writer is definitely 
anything but a free choice.

That’s why it’s interesting that many people see writ-
ing as a medium to escape. Writers, especially those who 
make poems, are often regarded as dreamers who have 
little touch with real life. So isn’t writing anything more 
than escapism? In my opinion, it is. Although writers can 
dream about a better world, they also have a talent to see 
the world with different eyes. Usually, books handle life 
in one way or another, so how could the authors be just 
dreamers? If you are going to tell others about something, 
you have to know very much about the subject. That fact 
leads me to think that maybe writers are those who see 
life even more clearly and deeply than other people do.

Never ending love
Nerd culture



Kuva: Tea Nissilä Lukion 
valokuvakurssi Lukion aikuislinja

Haluatko suorittaa lukion ja yli-
oppilastutkinnon? Ovatko lukio-
opintosi jääneet kesken ja ha-

luat täydentää tutkintoasi? Haluatko 
nostaa lukion päättötodistuksen arvo-
sanoja? Tai opiskella yksittäisen op-
piaineen lukiokursseja? Kursseja voi 
suorittaa englannissa, ruotsissa, äi-
dinkielessä ja kirjallisuudessa, mate-
matiikassa, luonnontieteissä ja huma-
nistisissa aineissa. 
Lukioon voi ilmoittautua täysi-ikäi-
nen, joka on suorittanut peruskoulun 
tai vastaavan oppimäärän. Tutkintoon 
tähtäävä opiskelu on ilmaista. Yksit-
täisten kurssien suorittajat maksavat 
34 € jaksolta, kuitenkin enintään 102 
euroa koko lukuvuosi. Työttömät ja 
opiskelijat maksavat puolet hinnasta. 

Ilmoittautumistilaisuudet
lkv. 2009 – 2010 opintoihin:
ke 10.6.2009, ti 11.8.2009 ja ma 
17.8.2009 klo 17 -19

Lisätietoja:
Aikuislinjan apulaisrehtori
Marja-Liisa Lehtiniemi
sähköposti:lukionaikuislinja@edu-
jarvenpaa.fi
puh.(09) 2719 2509
Internet:
http:peda.net/veraja/jarvenpaa/ai-
kuislinja

Tervetuloa opiskelemaan ja oppi-
maan lukion aikuislinjalle!
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However, it’s true that those who write are pretty differ-
ent from other people. The soul of a writer is like a poem: 
nobody can really understand it. Because of that differ-
ence, being a writer always means loneliness. Perhaps it’s 
inside them, perhaps other people cause it, but the fact 
is that a writer’s way is one of the loneliest ways in the 
world. Mentally writers are always more or less alone re-
gardless of the number of friends they have.

It’s also important to notice that when writers work, they 
put something from their soul to their pieces of writing. 
If they don’t, the reader can easily sense it. ”No tears in 
the writer, no tears in the reader,” stated Robert Frost, the 
American poet. So you can say that authors write with 
their own blood. That’s why being a writer always means 
more or less suffering.

Actually, I don’t think that happy people could write fan-
tastically. I find sadness, loneliness, discontent and oth-
er dark feelings as the most important sources of inspi-
ration. When one is satisfied with life, there is no need 
to write. It’s the restlessness inside you that drives you to 
write. So I could nearly claim that writers can’t be happy 
if they want to be extremely good. 

When it comes to inspiration, I claim that it is one of the 
most difficult parts of a writer’s work. When inspiration is 
with you, writing is the best thing in the whole world. But 
when you have lost it, writing is worse than being in the 
fires of hell. It’s torturing to have something to say but no 
means to do so. Still, the worst thing related to inspira-
tion is that you can’t order it to come back. It will return 
some day, or then it won’t. The fear of losing inspiration 
forever is always with all artists.

On the other hand, being a writer is a lot more than just 
dark thoughts and suffering. At its best, writing can fulfil 
all your spiritual needs and make you feel like you were in 
heaven. ”No one is able to enjoy such a feast than the one 
who throws a party in his own mind,” said Selma Lagerlöf, 
the Swedish author, and hit the nail on the head. The sat-
isfaction given by writing can’t be beaten.

Probably one of the most important reasons why some 
people would like to become writers is the joy you can 
get when inspiration streams down upon you. But once 
again, I will remind you about the fact that being a writer 
isn’t a choice. It’s a destiny that can’t be avoided. Why do 
I believe so? Because writers themselves say that a writer’s 
life is terribly hard. ”Writing is so difficult that I feel that 
writers, having had their hell on earth, will escape all pun-
ishment hereafter,” said Jessamyn West, the American au-
thor. How many people would choose that kind of life if 
they had any other options?

To sum up, the talent of writing is both a gift and a curse. 
Being a writer is simply love of words. Like all love, it often 
hurts, but the best moments are so bright that usually 
writers are ready to suffer to be able to experience them. 
And besides, you just can’t stop yourself loving some-
thing although you know that loving it means hundreds 
of tears. Once you have fallen in love, there is no way out. 
That’s the reason why I call writing never ending love.

Quotations are from http://koti.mbnet.fi/pasenka/
quotes/q-writ.htm

Henna-Riikka Eronen



Kuvat: Sini Huuskola ja Ville Honkakoski, 
Välittämisen viikon tuotoksia.
Terveystieto

Kuplien tekstit: terveystiedon 
kurssi 3.
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Terveystieto erotettiin omaksi erilliseksi oppiaineek-
seen liikunnasta vuonna 2001. Terveystiedon uu-
si opetussuunnitelma otettiin käyttöön Järvenpään 

lukiossa 2003. Terveystiedon opiskelun tarkoitus on edis-
tää terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa osaa-
mista sekä antaa eväitä arjessa selviytymiseen. Opiskelijat 
tekevät kurssitöitä. Opetuksessa käytetään yhteistoimin-
nallisia opetusmenetelmiä – tekemällä oppii.

Oppiaineeseen kuuluu yksi pakollinen kurssi, kaksi 
valtakunnallista ja kaksi koulukohtaista syventävää kurs-
sia. Ensimmäisen kerran terveystieto sisältyi ylioppilas-
kirjoituksiin syksyllä 2007, ja tällöin Järvenpään lukiossa 
terveystiedon kirjoitti 27 opiskelijaa. Terveystiedon suo-
sio on kasvanut vuosi vuodelta valtakunnallisella tasolla, 
ja niin on tapahtunut myös Järvenpään lukiossa. Kevääl-
lä 2009 kirjoituksiin osallistui 38 opiskelijaa, joista päivä-
lukiolaisia oli 35 ja aikuislukiolaisia kolme. Opiskelijan, jo-
ka osallistuu terveystiedon ylioppilaskirjoituksiin, on hyvä 
valita myös syventäviä kursseja.

JOS TAHDOT KEHITTÄÄ OPPILAASI ÄLYÄ, VAHVIS-
TA ENSIN NIITÄ VOIMIA, JOTKA ÄLYN TULEE HALLITA; 
TEE HÄNESTÄ VOIMAKAS MIES JA HÄNESTÄ ON TULE-
VA MYÖS ÄLYKÄS MIES (Jean Jacques Rousseau 1872)

Teksti Lea Väyrynen

Tukea esimerkiksi yhteiskun-
taopin ja biologian opintoihin

Virikkeitä ajatteluun

Kannustaa terveelli-
simpiin valintoihi

Eväitä omaan, 
terveelliseen elä-
mään

Perustuu jokapäiväiseen 
elämään

Terveystiedon opiskelu on mielestäni 
hauskaa ja hyödyllistä. Tunneilla kuulee 
asioita, joista saa esimerkkejä tosi elä-
mään ja apua miten toimia jossain ti-
lanteissa. 

 
Ensin ajattelin vain, et-
tä terveystiedon kir-
joittavat ne, jotka aiko-
vat terveysalalle, mutta 
on siitä muillakin aloilla 
hyötyä.

Terveystieto 
 – virikkeitä  
 ajatteluun

ja tietoa tosielämään
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Raevuori-symposium senioripäivänä

Senioripäivänä maanantaina 10.10.2009 pidetään luki-
olla auditoriossa Yhteiskoulun ensimmäisen rehtorin 
muistoksi Raevuori-symposium. 

Tervetuloa mukaan! Ohjelma tarkentuu seniorisivuille.

http://www.jykls.net

Järvenpään Yhteiskoulussa vuonna1960 perustettu re-
kisteröimätön senioriyhdistys elvytettiin henkiin pe-
rustamalla Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion senio-

rit ry. 19.5.2008. Yhdistyksessä on tällä hetkellä 180 jäsen-
tä. Senioriyhdistyksen jäseniksi tai kannatusjäseniksi voi-
vat liittyä kaikki Yhteiskoulussa ja lukiossa aikanaan opis-
kelleet, myös sellaiset, jotka eivät ole suorittaneet ylioppi-
lastutkintoa, ja kaikki kouluissa enemmän tai vähemmän 
aikaa työskennelleet henkilökunnan jäsenet.

Jäsenmaksumme on 5 euroa. Lisäksi otamme mieli-
hyvin vastaan lahjoituksia toimintaamme ja stipendeihin. 
Jäsenmaksu- ja lahjoitustilimme on 509209-2229067 

Takarivi vasemmalta:
Seija Aarto, Veijo Meisalo , 
Jaakko Harjuvaara, Sara Hirviniemi, 
Anne Hautamäki, Harri Anttila, 
 Atso Taipale
Eturivi vasemmalta:
Ville Savoranta , Vilho Laiho,  
Terhi Heiskanen, Susanna Lindgren, 
Pirkko-Liisa Kokkonen,  
Tarja Helameri, Rami Vanninen

Järvenpään Yhteiskoulun 
ja Lukion seniorit
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Vaihto-oppilaat
1. rivi, vas. ed. Pedro Perucci, David 
Jacob, Stefan Dameran, Stefanie 
Lammer, Wolfram Siener
2. Julian Mieger, Kurato Hayashi
poissa Alisha Linsdell
RO Virpi Bunders

Vaihto-oppilaat

Sea Kayaking Finland tarjoaa:

• British Canoe Union koulutus 
• Elämysretket 
• Huippuluokan melontatuotteet 

Täyskäännös hyvien tuotemerkkien pariin!
Edustamamme tuotemerkit:
• Nigel Dennis – merikajakit
• Kokatat – melonta-asusteet 
• Snap Dragon – aukkopeitteet 
• Bosworth – pilssipumput 

Lisätiedot: Sea Kayaking Finland 
JUKKA LINNONMAA 040-732 0290 tai 
www.seakayakingfinland.com

education.ti.com/suomi

Työvälineet 
matematiikan, 

fysiikan, kemian
ja biologian 
tutkimuksiin

Laskentaväline Oy

www.laskentavaline.fi
www.vernier.fi
education.ti.com/suomi

 
 

www.liikennekoulu.fi 
Asemakatu 4 (Hotelli Rivolin talo) 

Puh. 09-271 2175 
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05A

05B

06A

06B

06C

06D

1.rivi,vas,ed.Tomi Järvinen
2.Salla Nuutinen, Ella Peltonen, 
Maija Nyman, Salla Seppälä, 
Anne Väisänen, Heini Kauppi, 
Katja Pylväinen
3. Eetu Oinasmaa, Krista Kaivo-
oja, Sauli Tuokko, Joonas 
Kyyhkynen, Niko Korhonen, Atte 
Parantainen, Aliisa Astone
4. Mikko Kyyrö, Vesa Kärkkäinen, 
Jesse Mantylä
Poissa: RO Sirpa Lappalainen, 
Janni Alasentie, Elisa Haimala, 
Annamari Innanen, Laura 
Kirjaveinen, Mia Lairikkala, Jere 
Luoto, Jenni Martikainen, Mira 
Niittymäki, Jenni Ruhanen, Juha 
Seppänen, Teemu Vesterinen, 
Pauliina Åhs

1. rivi, vas. ed. Iina Pietikäinen, 
Annele Lahti, Jenni Siira
poissa Ilari Aaltonen, Jaakko Ahonen, Ilona 
Arenius, Rico Handolin, Emmi Heikkinen, 
Hanna Huhta, Emmi Hynninen, Pauliina 
Hämäri, Henri Isoaho, Jasmiini Jämsä, 
Niko Järvelä, Elina Järvi, Essi Kanerva, 
Jenna Kantoniemi, Jari Karhu, Noora 
Kauhanen, Eero Kiviniemi, Visa Kivisaari, 
Asko Koivukunnas, Niko-Petteri Korhonen, 
Christian Kurvinen, Milka Laine, Olli Latvus, 
Viivi Lavinto, Sami Lindholm, Ida Ljungberg, 
Karoliina Luhanka, Antti Mäenpää, Kalle 
Mäkinen, Raimo Mäkäräinen, Henna 
Pakarinen, Teemu Pohjanlehto, Elina 
Pulkkinen, Niilo Relander, Ville Riola, Petri 
Ruuskanen, Enni Räikkönen, Hanna-Kaisa 
Räsänen, Matias Saarela, Mikael Salin, Irina 
Salonen, Maria Sirviö, Timo Syrjälä, Ville 
Syrjälä, Kanerva Taipale, Saara Teinilä, Reetu 
Toivanen, Emmi Tuokko, Henry Tuunanen, 
Sanni Uuttu,  Santtu Vainio, Vesa Valli, Juha 
Veck, Oona Virtanen, Juho Vitikka, Valtteri 
Väänänen

RO Virpi Bunders

1. rivi, vas. ed. Sanna Kaustara, 
Matleena Vuori
2. Trang Doan, Saara Niittylä, 
Anna Paatero, Taru-Kaisa 
Ahtiainen, Aino Mättö, Nina 
Puustinen, Päivi Erkkilä
3. Tuuli Elomäki, Miia Beshar, 
Anna Alatalo, Eeva-Maria Marttila, 
Niina Blom, Annika Alamartin, 
Mari Laitila, Elma Ekblad
4. Janne Anttila, Arttu Aalto, 
Pekka Tuuri, Olli Sumiloff, Mikael  
Björkas, Eero Lakkavaara, 
Luciano Hernández
RO Emma Pihkala
Kuvasta puuttuvat: Jesse 
Ahjovaara, Niklas Aho, Sannamari 
Ahtiainen, Nea Asikanius, Oona 
Florath,
Karo Kuusikallio sekä RO Emma 
Pihkala

1.rivi vas.ed. Jasmin Jarrah, Kira 
Kauranen
2.Juho Keskitalo, Minna Jarsma, 
Matilda Juslin, Hanna Kamppila, 
Hanna Juhola, Katja Kaartinen, Taru 
Jormanainen, Maria Juvonen
3.Tommi Keränen, Laura Karsisto, 
Rene Jänkävaara, Anna Kalliola, 
Emma-Leena Karhu, Tiina Kastari, 
Elisa Kanerva, Elisa Kettunen, 
Kristiina Kangas (RO)
4. Ilari Kananen, Mikael Kervinen, 
Juha Järvinen, Jere Järvinen, Veli-
Matti Jokinen, Ilona Jauho
poissa: Taina Jääskeläinen, Vilma 
Kallioinen, Jouni Kanervo, Tuukka 
Kangas, Emilia Karumaa
RO Kristiina Kangas

1.rivi, vas.ed. Nina Kovaljeff, Krista 
Kokki
2. Laura Kyttälä, Jenni Koivu, Satu 
Korhonen, Johanna Koivuniemi, Helmi 
Kärjä, Erika Kyckling,Elina Koskela, 
Kirsi Koivu
3. Samuli Kuosa, Eve Korppi-
Tommola, Kati Lahtinen, Pekka Kopra, 
Toni Lahtinen, Matti Kymäläinen, Ville 
Kontiainen, Elisa Kauppila (RO)
4. Tuomas Kyytsönen, Ville Koivisto, 
Lauri Käkelä, Joni Kolehmainen, 
Roope Koski, Miikka Kitusuo, Herra X, 
Mikko Knuutila 
Poissa: Satu Kukkola, Niina 
Kukkonen, Topi Kärkkäinen
RO Elisa Kauppila
   

1. rivi vas. ed. Hannah Hamani, 
Emilia Heinonen, Anna Hornborg, 
Sonja Huttunen, Noora Isoranta, 
Anton Heikkilä, Matti Heikkilä
2. Anna Häkkänen, Roosa Hellgren, 
Juuso Huhtanen, Nea Holmqvist, 
Anton Haakanen, Joonas Ferm, 
Aaron Hiltunen, Janne Hakkarainen 
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06E

06F

06G

06H

06i

06J

1. rivi, vas.ed. Lauri Miettinen, 
Marianne Lepola, Anni Lehtonen, 
Elina Löfström, Tiia Laitala, Annika 
Lehti Solis
2. Leena Korhonen (RO), Sanna 
Lampinen, Alma Lehti, Sallamari 
Lehtonen, Noora Lähde, Heidi 
Lehtonen, Heidi Mikkonen
3. Joona Lindström, Markus 
Lappalainen, Marko Majaneva, 
Heikki Lähteenmäki, Janne 
Luhtamäki, Joona Leimola, Jani 
Laurila
Poissa:  Elina Lamminpää, 
Vilja Lehtonen, Riku Leppänen, 
Lauri Liski, Ina Liukkonen, Tero 
Mankinen, Marlena Martikainen
RO Leena Korhonen

1. rivi, vas. ed. Joni Nuutinen, 
Anna-Ida Mäki-Latikka, Pauliina 
Määttä, Hanna Nousiainen, 
Susanna Niskanen, Riikka 
Mikkonen
2. Riku Nyrhinen, Sanna Määttä, 
Sampsa Oksa, Miko Mäkinen, 
Tuukka Montonen, Severi Muje, 
Antti Niemi
3. Ilari Nieminen, Kalle Nissinen, 
Ari Mustonen, Samuli Ojala, 
Tomi Niemenmaa, Markus 
Mälkki
Poissa: Aleksi Lindberg, Pia 
Murdoch, Maria Myöhänen, 
Marisa Mäntylä
RO Suvi Randén

1.rivi, vas.ed. Henrietta Rechardt, 
Miia Raitakangas, Suvi Pusa, 
Hanna Palmén, Oona Paukkonen, 
Sara-Karin Pylsy, Ira Raitalinna
2. Antti Mattila (RO), Samppa 
Orhanen, Niko Peiponen, Mia 
Puttonen, Emilia Piirainen, Ville 
Pylväinen, Viivi Parma
3. Jussi Parkman, Ossi 
Rautalahti, Timo Päivöke, Teemu 
Ravander, Anssi Paukkunen, Jani 
Pehkonen
Poissa: Milla Paaso, Iida-Maija 
Pankko, Joonas Pehkonen, 
Anniina Peltonen, Janna Porola, 
Pauli Poutakivi, Laura Radek
RO Antti Mattila

1.rivi, vas. ed. Kaisa Rouhiainen, 
Hanna-Sofia Saarinen, Riikka Roitto, 
Niina Savolainen, Noora Saukkokoski, 
Oona-Lotta Salomaa, Ronja Roininen
2. Atso Taipale (RO), Vilma 
Ruotsalainen, Inka Seppä, Iiris 
Seppälä, Pauliina Saarinen, Lauri 
Salonen, Tertta Seraste, Emma 
Reväsmäki
3. Jesse Seppänen, Heini 
Sarpakunnas, Antti Siliämaa, Ville 
Ruuttunen, Benjamin Salo, Panu 
Reijonen
RO Atso Taipale
Poissa: Nea Riikonen, Vilhelmiina 
Saarela, Jari Sedergren, Nina 
Sepponen, Jon Shingler
 

1.rivi ed.vas. Mikko Tahvanainen, 
Oula Tolvanen, Joona Sorsa
2. Ilse Tuohimaa, Laura Suvanto, 
Hannele Tiilikainen, Zana Terziqi, 
Milka Tanskanen, Hanna Talja, Anna 
Suojanen, Suvi Takko
2. Laura Sillman, Iina Tuominen, 
Jaakko Timonen, Kia Tolppanen, 
Tommi Tiira, Marjo Toivonen, Heli 
Silvasti 
3. Mikko Tuppurainen, Toni Tikkanen, 
Samuli Stenberg, Petteri Tuomimaa, 
Ville Takkinen, Niklas Strengell, 
Erkka Talvela, Petrus Sipilä, ro. Sami 
Tamminen 
Poissa: Tuomas Tarvainen, Oona 
Simolin, Suvi Timonen 

1. rivi, vas. ed. Jasmina Vilen, 
Annika Veid, Hanna Väyrynen, Nadja 
Uusiperhe, Virve Vänskä, Heidi 
Tynkkynen, Oona Wahlström, Anu 
Villberg
2. Roosa Yli-Rohdainen, Sanna 
Viskari, Sarai Waris, Taru 
Vähäkangas, Nea Turunen, Heli Vilen, 
Pauli Rentola (RO)
3. Annina Utriainen, Miikka 
Voutilainen, Heikki Törönen, Joonas 
Ylänen, Ilmari Uljas, Roope Tyynelä, 
Timi Veikkolainen
Poissa Reko Ulmonen, Ilkka 
Varjokunnas
RO Pauli Rentola
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07A

07B

07C

07D

07E

07F

1. rivi, vas. ed. Jonna Asp, Sade 
Beshar, Roosa Kotilainen, Jenni 
Autio, Milja Lahti, Salli Vilkanen
2. Kia Knaapila, Anni Piiroinen, 
Heidi Rastas, Ester Unkari, Heli 
Anttila, Tuija Haapala (RO)
3. Markus Korhonen, Tuomas 
Pörrö, Pyry Pulkkinen, Santeri 
Kauppi, Samuel Brusila, Esko 
Merviö, Ville Ahtiainen
Poissa Sofia Andersin, Ossi Keva, 
Tiia Lindqvist, Olli Maaninka, 
Tommy Åman
RO Tuija Haapala

1. rivi, vas. ed. Nina-Maria  
Hirvonen, Duy Doan
2. Susanna Halla, Sabrina 
Granberg, Hilla Holma, Henri 
Hovilinna, Annika Halla, Anni 
Helminen, Jannina Eklund
3. Vilhelmiina Eronen, Ainomaria 
Holopainen, Sini Heikkilä, Atte 
Hanski, Henna-Riikka Eronen, 
Arttur Heikkilä, Vera-Maria Enckell
4. Jon Heikkinen, Iiro Halén, Eetu 
Hernesniemi, Aleksi Hietanen, 
Aarne Haapala, Teppo Frilander
Poissa: Antti Dahl, Kim Haahkola, 
Jere Hankonen, Laia Herlevi, Juri 
Hiltunen, Marika Huhtamäki
RO Sari Häkkinen

1.rivi, vas. ed.: Robert Juvonen, 
Sara Häkkinen, Martti Ilvesmäki
2. Henriikka Hyytiäinen, Mira 
Järvenpää, Julia Kaipio, Hanni 
Jääskeläinen, Laura Häsä, Julia 
Hämäläinen, Elina Juusti
3. Aino Härkönen (RO), Reeta 
Kaajava, Nea Hänninen, Jenni 
Järvinen, Minna Jokinen, Jaana 
Jumisko, Katri Kallinen, Marianne 
Juvonen, Marjaana Hämäläinen, 
Kaisa Jouhikainen, Suvi Hänninen
4. Juho Kahala, Samuli Juusola, 
Eero Kahva, Mikael Immonen, 
Tuomas Kankaanpää,  Jaakko 
Ikola, Niki Hytönen
RO  Aino Härkönen
Poissa: Leena Inkilä, Tomi-Mikael 
Kahilakoski, Laura Kanerva

1. rivi, vas. ed. Aleksi Kasari, Joonas 
Kirjavainen
2. Juho Kolmonen, Iida Kantola, 
Satu Konu, Mia Kataja, Veera Kittelä, 
Taina Korpelin, Maria Keskinen, Heidi 
Kauhanen
3. Ari Jalovaara (RO), Heidi 
Korhonen, Minna Karvonen, Nea 
Klemola, Emmi Koivuluoma, Katja 
Karhu, Hanna Karttunen, Jennifer 
Korkeamäki, Maria Kinnunen
4. Janne Kettunen, Antti Kaukiainen, 
Mikko Kohonen, Jasse Kivinen, 
Mikko Koivisto, Pekka Kokko, Jaakko 
Kauranen
Poissa: Hilla Kari, Ilmari Karulinna, 
Sini Kemppainen
RO Ari Jalovaara

1.rivi ed. vas.: Kerkko Lamppu, Onni 
Kumpulainen
2. Sara Kärnä, Marianne Kuntonen, 
Johanna Lagerström, Inka Koskinen, 
Jasmin Kurvinen, Jonna Laitala, 
Elina Kosonen, Janina Laaksonen, 
Sinimarja Larkiala
3. Mari Laakso, Natalia Lepistö, Tiina 
Kuortti, Emmi Kuitunen, Mia Lepola, 
Josefina Kuusikallio, Henna Koskela, 
Hanna-Kaisa Lehikoinen, Hanna Le, 
Hanna Launonen, Kirsikka Latomäki
4. Milja Laari, Jussi Kuronen, Matias 
Leino, Taneli Koski, Jaan Laakkonen, 
Tapio Kumpula, Olli-Pekka Lehtonen, 
Jonathan Kähönen, Sara Latvus
Poissa: Sointu Lampinen
RO Lea Väyrynen (ei kuvassa)

1.rivi vas ed. Inka Mannermaa, Tanja 
Muhonen, Oona Lindqvist, Emilia 
Majaneva, Sini Lämpsä, Minttu 
Mertanen, Jasmin Michelsson, Janina 
Maaninka
2. Elisa Lindgren, Johanna Mansikka, 
Metti Lukkarila, Laura Lintunen, 
Siru Lönnblad, Mia Linden, ro. Pasi 
Ketolainen
3.rivi: Jarmo Luopa, Joonas 
Martikainen, Henrik Mattson, Juho 
Liimatainen, Olli Mikkanen, Henry 
Martikainen, Teemu Lilja
poissa: Anna Leskinen, Elisa 
Leskinen, Saija Liljemark, Julia 
Lindström, Pilvi Lindqvist, Henri 
Louhelainen, Elina Luotonen,  Emilia 
Lång
RO Pasi Ketolainen
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1. rivi, vas. ed. Anna Päivinen, 
Lauri Rekola
2. Sini Rautavuori, Opri Poikonen, 
Isa Rahmatulla, Anne-Mari 
Pitkänen, Petra Rinne, Miia 
Pulkkinen, Julia Riikonen, Tiina 
Rolig
3. Minttu Rahkola, Katri Ritvanen, 
Aino Puustinen, Marianne 
Ruponen, Laura Rajala, Laura 
Räisänen, Johanna Pykälä, 
Henriikka Ruotsalainen
4. Vertti Purhonen, Eetu Piisinen, 
Mikko Rommi, Pekka Puustinen, 
Lauri Rinta-Harri, Esa Rantanen, 
Janne Raitasola
Poissa: Joona Svala (RO), Anne 
Pynttäri, Atte Pitkänen, Sakari 
Punnonen

1.rivi, vas. ed. Satu Salokangas, 
Saana Seppälä, Anni Toivanen
2. Sanna Tran, Petra Terävä, 
Eemu Tikanoja, Julia Tolsa, Timo 
Tekoniemi, Heidi Setälä, Vappu 
Takala, Zuman Thind
3. Riitta Viittala (RO), Taija 
Tallqvist, Anniina Sassi, Sofie 
Salmi, Sanni Saarinen, Sini 
Salminen, Christina Torkkeli, Sara 
Sahlakari, Sanna-Mari Sutinen, 
Sonja Suomela, Iina Sillfors
4. Susanna Santavuori, Antti 
Silver, Tuukka Tanner, Jussi 
Takkinen, Perttu Sainio, Tami 
Tikka, Kalle Tolvanen, Marko 
Räisänen, Minni Sangi
Ro: Riitta Viittala

1. rivi, vas. ed. Eero Väisänen, Ville 
Åberg
2.  Veera Väisänen, Sanna 
Vähämöttönen, Heidi Viitanen, Anna-
Maria Wilskman, Kristiina Utriainen, 
Juulia Tuovila, Janette Vuorinen, Anna 
Uronen
3. RO Pia Vilenius, Sonja Vistbacka, 
Tanja Tuominen, Aleksi Tuominen, 
Jenna Vesala, Margit Wikström, Tiia 
Utriainen, Antti Vainio, Anni Vatanen, 
Emmi Viitala
4. Henri Vesterinen, Olli Virtanen, Ville 
Vähämaa, Santtu Vesterinen, Mauri 
Valmari, Keijo Vuorio, Heidi Varjonen
RO Pia Vilenius

1. rivi ed. vas: Samuli Maliniemi, 
Markus Kauhanen, Maria Aspiala, Ida 
Packalen, Hanna Pihlaja, Tea Vigren
2. Johanna Kekäläinen, Nilla Jäkälä, 
Felix Hallenberg, Jaakko Kokkonen, 
Janni Rantala, Päivi Järvinen (RO)
Poissa: Semi Ahokas, Matti Kuisma, 
Timo Perho, Oskari Rentola, Mona 
Tigerstedt, Iidaliina Tuomela, Mimmi 
Kuisma ja Hilla Puolakanaho
RO Päivi Järvinen

1. rivi, vas. ed. Marianna Ahonen, 
Tony Aalto, Roosa-Maria Varpula, 
Eero Karvonen, Santeri Ahopelto, 
Heidi Elo, Iina Joenmaa
2. Annukka Koskiola, Laura 
Hevosmaa, Karelia Leppänen, Mira 
Tolppanen, Suvi Ahonen, Outi Aho, 
Heidi Mikkonen
3. Juho Peltonen, Lasse Viitanen, 
Joonas Rinne, Markus Ahonen, Arttu 
Talvela, Jukka Huokuna, Henry Halme
Poissa: Jan Ahjovaara, Awo Ahmed, 
Henna Ahola, Sauli Ampuja, Kasperi 
Kallio, Patrik Kuitunen, Samuli 
Reunamo, Ida Vakkuri
RO Annukka Hieta

1. rivi vas. ed. Pihla Parkkinen, 
Salla Mäkelä
2. Milla Määttä, Emmi Pallaspuro, 
Kati Nenonen, Anne Mustonen, 
Essi Pallaspuro, Tea Nissilä, Satu 
Nykänen, Antto Nykänen
3. Aino Pekkarinen, Susanne 
Ojaniemi, Miikka Mäkiaho, Maiju 
Nissilä, Riina Mäkelä, Heidi 
Palomäki, Päivi Pentikäinen, Taija 
Paananen, Jenni Nissi
4. Petra Pajusuo, Iiris Mäki, 
Katariina Ojala, Nina Ojanen, 
Mikael Nenonen, Aleksi Peiponen, 
Samuel Nieminen 
RO Markus Linnanen
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1. rivi, vas. ed. Suvi-Maria 
Hautala, Piia Grönroos, Nhung 
Doan, Mia Airaksinen, Mari 
Heinonen, Elina Huttunen, Julia 
Huttunen
2. rivi, vas. ed. Henri Eronen, 
Johanna Fallström, Anna 
Englund, Jade Aulos, Minna 
Gröndahl, Marjut Hukkanen, Meri 
Hoffrén, Jatta Dahl 
3. rivi, vas. ed. RO Jarkko Währn, 
Lauri Hermas, Sampsa Hintsala, 
Emmi Heinänen, Miika Erkheikki, 
Miika Huhtanen, Ville Honkakoski, 
Rina Ezra, Emil Ekblad
4.rivi, vas. ed. Paula Halme, Niina 
Asikanius, Teemu Hramoff, Harri 
Halonen, Iiro Heinälä, Tuomas 
Hatakka, Linda Eriksson, Emilia 
Heinolainen
RO Jarkko Währn

1. rivi, vas. ed. Antero Kojola, 
Teemu Koivukunnas, Ville 
Kirjonen, Tanja Kivelä, Maria 
Kaustara
2. Minna Kuusela, Viivi Koivu, 
Dona Keramat, Heidi Kyyhkynen, 
Annika Kärkkäinen, Rosa Kaseva, 
Sini Korppi-Tommola, Heidi 
Kokkola
3. Minna Kontturi, Saara 
Kultima, Elina Kontiainen, Riikka 
Kauranen, Nanne Kettukangas, 
Tiia Kavén, Laura Koivisto
4. Ville Leppäniemi (RO), Oskar 
Klemetti, Zafer Kaymaz, Juuso 
Koski, Ossi Koniel, Kasper 
Kortelainen, Anton Kiiski, Ari 
Kaukiainen, Jori Kuusivuo
RO Ville Leppäniemi
Poissa: Simo Kumpula, Teemu 
Kekkonen

1. rivi, vas. ed. Toni Laitila, Pauliina 
Laitio, Annikki Lahti, Joonas Longi, 
Maija Lamminpää, Mitja Leipäjoki, 
Aino Larvala, Antti Linnonmaa
2. Tea Lindstedt, Laura Lappalainen, 
Sara-Ellen Laitinen, Roosa Laine, 
Taru Lemmetty, Aune Lehtimäki, Iina 
Lohvansuu, Katja Leppänen, RO 
Markku Nissinen
3. Henri Lohilahti, Tino Liljavirta, 
Lasse Lignell, Riku Laukkanen, Mikko 
Laiho, Erkka Lumme, Antti Lindgren, 
Mauri Listenmaa
Poissa: Salla Lampinen, Joonas 
Lehikoinen, Ilkka Linnamäki, Mikael 
Lummi

1. rivi, vas. ed. Elsi Luomi, Ida 
Muttonen, Eveliina Mörsky
2. Paula Mela, Mirjam Mielikäinen, 
Kerttu Mättö, Sanna Multanen, Laura 
Miettinen, Karoliina Nick, Eveliina 
Mikkonen, Eveliina Matikka
3. Jani Nurmi (RO), Dan Nguyen, 
Annika Moisio, Heidi Mäkinen, Ishaak 
Mohamed, Salla Mesimäki, Krista 
Maarajärvi, Joona Marttila, Anna 
Metsävuori, Tiia Lähteenmäki
4. Miika Niemi, Sami Moilanen, 
Jaakko Mattila, Ville Maamela, Eino 
Markelin, Tuomas Mannerkoski, 
Mikael Mäkinen, Kalle Miettunen
Poissa: Essi Maaninka, Timo 
Marjanen, Tomi Määttä
RO Jani Nurmi

1. rivi,vas.ed. Heidi Partanen, Sanna 
Alanko, Ella Paatero
2. Jonna Ojamaa, Jonna Palosaari, 
Anniina Nuttunen, Enni Nyström, 
Ville Ovaskainen, Petra Nurmi, Saara 
Pelto-Arvo, Kreeta Nurmi, Katarina 
Pehkonen   
3. Pauliina Ollari, Riikka Ollikainen, 
Mirka Peltola, Alisa Nyyssönen, 
Hanna Patterson, Krista Nupponen, 
Saara Peltola, Linda Panschin, Linda 
Peltonen 
4. Samu Palmu, Vili Ollila, Aleksi 
Niskanen, Joonas Parkkinen, 
Lauri Nurmi, Matias Osipow, Joni 
Parviainen, Niko Pasanen, Kia 
Orhanen
Poissa Jani Nybäck, RO: Sanna 
Alanko

1.rivi vas. ed. Juho Kangas, 
Tuomas Kajander, Pauliina 
Karumaa, Iida Huusko, Susanna 
Kajanus ja Sami Häkkinen
2. Sanna Kankarisalo, Nita 
Junnila, Elisa Kaartinen, Minna 
Kalmi, Jenni Järvenpää, Sini 
Huuskola ja Serafia Kari
3. RO Timo Joutsivuo, Salla 
Hämäläinen, Simona Karhatsu, 
Lura Hämäläinen, Johanna 
Innanen, Paula Jantunen, 
Matti Hölttä, Eero Järvi, Mikael 
Johansson ja Ilpo Jääskeläinen
4.  Jesse Karsimus, Laura 
Joentakanen, Samuli Hyttinen, 
Joonas Hytti, Antti Häyhä, Aapo 
Kallio ja Ville Jantunen
Kuvasta puuttuu Heidi Jokinen
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Oppilaskunnan hallitus

1. rivi, vas. ed. Matti Raski, Iina 
Reinikka (RO), Rami Rahmatulla
Emma Rask, Mia Rantalainen, 
Jenni Raitanen, Veera 
Pietikäinen, Roosa Puumalainen, 
Lotta Ravander, Henna Rinne
Mona Reiman, Anni Posti, Jenna 
Pensas, Elina Rinta-Harri, Priscilla 
Perälä, Susanna Ruuskanen, 
Viivi Ruhanen, Tiina Pirkkalainen, 
Marie Rautio
Tatu Ryhänen, Antti Romo, Risto 
Pohjolan-Pirhonen, Tuomas 
Rentola, Ville Roitto, Roope 
Pöyry, Tero Pulkkinen, Rami 
Pennanen
Poissa: Sannu Perälä, Ilkka 
Pokkinen, Leo Pöntinen
RO Iina Reinikka

1.rivi,  vas. ed. Tiia Salokangas, 
Teemu Saarnio, Hilda Tolonen
2. Elmiira Saarelainen, Noora 
Toikkanen, Elina Rytkönen, Nelli 
Saarinen, Emmi Tikkanen, Maiju 
Sipilä, Emma Tammelin, Iida 
Sormunen
3. Liisa Salmi (RO), Jannika 
Selin, Elina Tarvainen, Annika 
Santalahti, Charlotte Stapels, 
Elina Tarvainen, Katariina Salo, 
Saana Strengell, Essi Tapper, 
Aurelia Talvela, Milja Salonen
4. Milla Santalahti, Tero 
Suutarinen, Aleksi Saurus, Daniel 
Salo, Mikko Saarinen, Teemu 
Teikari, Olli Salmi, Henri Timonen,  
Juho Räntilä
RO Liisa Salmi
kuvasta puuttuu:  Kai Somervuori  

1. rivi, vas. ed. Kristiina 
Tuomenoksa, Ossian Väisänen, 
Saara Tyynelä
2. Jenni Ulmanen, Annika Varis, 
Hanna Virtanen, Minna Turunen, 
Hanna-Kaisa Vasama, Minna 
Ylimäki, Sanna Virta, Rosa 
Winqvist, Linda Törmäkangas
3. Tommi Suvensaari (RO), Emmi 
Virta, Senni Tuomi, Cecilia Äijälä, 
Kukka-Maaria Varila, Päivi Villinki, 
Emmi Turunen, Sini Tuominen, 
Nanette Valtanen
 4. Johanna Äijälä, Tia Willberg, 
Henri Varjotie, Janne Väyrynen, 
Matti Vepsä, Tuukka Tuomela, 
Juhani Viinanen, Jali Vahlroos
Poissa: Hille Tuominen, Taru 
Turpeinen, Tommi Virtanen
RO Tommi Suvensaari

1. rivi ed. vas: Teemu Murtokare, 
Ruben Räihä
2. Erkka Kokkonen, Iida Lehtisalo, Tia 
Kokljuschkin, Riina Alastalo, Emma 
Koistinaho
3. Päivi Järvinen (RO)
Poissa: Katja Laitila, Jere Järvinen, 
Elias Kaven, Severi Kettu, Olli 
Mikonmäki, Jarno Lepistö, Aleksi 
Säiläkivi, Juho Ekegren, Aki Ilola, Atte 
Ilola, Reetta Korhonen, Laura Koskela 
ja Jenny Ullner
RO Päivi Järvinen

1.rivi vas. ed. Kia Knaapila Sanna 
Kaustara Teppo Frilander  Milla 
Määttä
2.Ilse Tuohimaa Laura Suvanto 
Aino Pekkarinen Sinimarja Larkiala 
Hilla Holma Kaisa Karhuneva Miia 
Pulkkinen Janina Maaninka
3.Anna-Maria Wilskman Tiia Utriainen 
Sonja Vistbacka Olli Sumiloff Petra 
Rinne Ella Peltonen Sanni Saarinen  
ohjaaaja Seija Aarto

1. rivi, vas.ed. Jasmin Jarrah, Hanna 
Palmen, Anton Heikkilä
2. Jani Ruotsalainen, Sannu Perälä, 
Sanna Kaustara, Pihla Parkkinen
3. Teppo Frilander, Petteri Tuomimaa 
(PJ), Sanni Saarinen, Kia Knaapila, 
Ella Peltonen, Laura Hevosmaa
Oppilaskunnan ohjaaja Joona Svala 
(ei kuvassa)
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1 Anssi Pasila
2 Markku Nissinen
3 Ari Jalovaara
4 Markus Linnanen
5 Sami Tamminen
6 Aarne Graeffe
7 Timo Joutsivuo
8 Jukka Ottelin
9 Elisa Kauppila
10 Leena Korhonen
11 Pirjo Ruohola
12 Atso Taipale
13 Tommi Suvensaari
14 Antti Mattila
15 Veli-Antti Koivuranta
16 Iina Reinikka
17 Emma Pihkala
18 Päivi Järvinen
19 Jarkko Währn

20 Pasi Ketolainen
21 Kristiina Gullsten
22 Sanna Alanko
23 Eeva Markkanen
24 Arja Mäkelä
25 Liisa Kivistö
26 Sari Kumpulainen
27 Tiina Jauhiainen
28 Jani Nurmi
29 Suvi Randén
30 Katariina Lauronen
31 Seija Nyman
32 Emma Lehmus
33 Riitta Viittala
34 Lea Väyrynen
35 Ann-Mari Kuivamäki
36 Anne neuvonen
37 Liisa Salmi
38 Kimmo Johansson

39 Ville Leppäniemi
40 Pauli Rentola
41 Marjo Uotila
42 Jouko Niemelä
43 Joona Svala
44 Sari Häkkinen
45 Maija Mäntykangas
46 Päivi Kaakinen
47 Marja-Liisa lindman
48 Pia Vilenius
49 Terttu Alho
50 Marja Rosti
51 Seija Aarto
52 Asta Pippola
53 Sirpa Lappalainen
54 Annukka Hieta
55 Kristiina Kangas
56 Aino Härkönen
57 Virpi Bunders
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