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Jokainen yhteisö tarvitsee muodostuakseen 
jonkin yhteisen päämäärän, jonka pohjal-
le arvot, toiminta ja kulttuuri rakentuvat. 
Järvenpään lukion yhteisenä perusajatuksena 

on opetussuunnitelmaankin kirjattu yhteisöllisyys 
ja yksilöllisyys. Yksinkertaisesti sanottuna kou-
lumme haluaa tarjota yksilöllistä valinnanvapaut-
ta, mutta myös vastuuta omasta oppimisesta. 
Toisaalta pyrimme luomaan turvallisen yhteisön, 
jossa kasvava nuori venyy lukion tuomien haastei-
den mukana. Menestyksekäs kasvu vastuulliseen 
yksilöllisyyteen voi tapahtua vain toimivan yhtei-
sön kautta. 
Lukiopedagogiikka-kysely peilaa yhteisön tilaa
Koulutuksen arviointineuvoston Lukiopedagogiikka-kysely kartoit-
ti keväällä abiturienttien kokemuksia lukio-opetuksesta. Sen tulok-
set viittaavat siihen, että koulumme isoon yhteisöön on onnistuttu 
rakentamaan yhteishenkeä, vaikka koulumme toteuttaman luokat-
tomuuden nähdään usein vähentävän yhteisöllisyyttä.
Kaikkein parasta palautetta koulumme sai kyselyssä laajasta kurs-
sitarjonnasta, valinnanvapaudesta ja kiinnostavista vierailijoista. 
Kyselyn mukaan viihtyvyys, työrauha ja tietotekniikan käyttö ope-
tuksessa olivat koulullamme reilusti valtakunnan keskiarvoa pa-
remmissa kantimissa. Tämä ei ole mikään ihme, sillä hyväkuntoi-
nen, uusi rakennus sekä hyvä varustelutaso luovat erinomaiset 
puitteet työnteolle ja viihtymiselle. Erityisesti keskusareenalla jär-
jestettävät tapahtumat luovat vapauttavaa henkeä keskelle pit-
kiä kouluviikkoja. Yhteen hiileen puhaltamisen kulttuurista kertoo 
myös se positiivinen palaute, jota annettiin opinto-ohjauksen laa-
dusta, kavereiden antamasta tuesta opiskelussa sekä opiskelijoiden 
henkilökohtaisten ongelmien vähäisyydestä. 

Selkeästi valtakunnan tasoa heikommin lukiomme menestyi ryh-
mähengen ylläpitämiseen panostamisessa. Huono tulos johtunee 
osittain siitä, että ryhmähengen kohottamiseen pyrkiviä toimen-
piteitä on tehty vasta muutamien viime vuosien aikana � siis kyse-
lyyn vastanneiden abien lukio-opintojen aloittamisen jälkeen.

Panostusta yhteisöllisyyteen
Viime vuosina on keskusteltu niin mediassa kuin kouluissa paljon 
siitä, kuinka osa lukiolaisista putoaa luokattomassa kurssimuotoi-
sessa systeemissä sosiaalisten verkostojen ulkopuolelle. Samoille 
oppilaille kasaantuu usein myös monia muita ongelmia. Monet 
keskeyttävät lukio-opinnot ja jopa koko opintien. 

Vastauksena tähän kehitykseen on Järvenpään lukiossa panos-
tettu henkilökuntaan, joka tekee työtä oppilaiden hyvinvoinnin 
eteen. Opojen määrää on lisätty, erityisopettaja käy koulullamme 
säännöllisesti viikoittain ja myös oma terveydenhoitaja on onnis-
tuttu säilyttämään. Erityisesti täytyy mainita uusi opomme Sanna 
Alanko, joka pääsi opiskelijoiden äänestyksessä Vuoden opo 2009 
-kilpailun finaaliin.

Ryhmäytymistä on edistetty myös sillä, että ensimmäisen vuo-
den opiskelijat käyvät kolme ensimmäistä pakollista äidinkielen 
kurssia omassa ohjausryhmässään Kannattaa myös huomata, et-
tä tutkimuksessa positiivisesti arvi-
oitu kavereilta saatu tuki on osan-
sa yhteisöllisyyttä. Nykylukiossa 
kaveripiirit eivät muodostu välttä-
mättä perinteisesti ohjausryhmän 
eli oman luokan ympärille, vaan 
samoista asioita ja harrastuksista 
kiinnostuneet luovat omia ryhmi-
ään. Monella järvenpääläisellä on 
myös valmiiksi tiivis kaveripiiri, jo-
ka säilyy läpi lukion.
Yhteisöllinen pedagogiikka 
tulevaisuuden haaste

Suomessa huhtikuussa vierail-
lut Harvardin kasvatustieteen pro-
fessori Tony Wagner korosti koulun 
tehtävää tulevaisuuden ydintaito-
jen oppimispaikkana. Yhtenä keskeisimmistä tulevaisuuden tai-
doista hän piti kommunikointi- ja viestintätaitoja sekä yhdessä 
toimimisen taitoa, joihin esimerkiksi erilaiset ryhmätyöt ja yhteis-
toiminnallisen oppimisen muodot voivat ohjata. Tällaisista taidois-
ta on todellista hyötyä työelämässä, ja myös nykyajan innovaatiot 
tehdään suurimmaksi osaksi yhteistyössä muiden ihmisten kanssa.

Tässä valossa onkin hieman huolestuttavaa, että 
Lukiopedagogiikka-tutkimuksessa koulumme menestyi keskiarvoa 
huonommin sosiaalisten taitojen painottamisessa ja arvioinnin 
monipuolisuudessa. Lukiossamme elää edelleen vahva perinteis-
ten kurssikokeiden perinne, ja koeviikko painottuu arvioinnissa. 
Tosin esimerkiksi biologiassa ja maantieteessä käytetään ryhmä- 
ja parikokeita. Myös kursseja täydentävät kurssityöt ovat nykylu-
kion arkea. Opiskelijoille esimerkiksi jatkuvan näytön ja tuntityös-
kentelyn arviointi ei myöskään näyttäydy yhtä konkreettisena kuin 
koenumero. 

Toisaalta opiskelijatkaan eivät tunnu täysin oivaltaneen vies-
tintätaitojen merkitystä (tai heitä ei ole ohjattu sitä näkemään). 
Tästä kielii se, miten vähän puheviestintätaitoja harjaannuttavaa 
valtakunnallista ÄI7-kurssia on monina vuosina valittu. 

Yhteisöllisyys

Koulu on kuin yhteiskunta minikoos-
sa voittajineen ja häviäjineen. Osa 
menestyy, nauttii ja luo uramahdol-
lisuuksia, toiset tuntevat paineet, vä-
symyksen, kiireen ja masennuksen 
niskassaan kahlaten opintien lävitse 
toisenlaisin poluin.

Lukio elää vahvasta yhteistyöverkostosta
Koulu ei ole yhteiskunnasta irrallinen linnake, vaan osa laajempaa 
yhteistyöverkostoa. Pohja tälle yhteistyölle tulee lainsäädännöstä 
asti. Nuorisoparlamentin ja oppilaskunnan kautta opiskelijat pää-
sevät itse harjoittelemaan vaikuttamista ja osallistumaan päätök-
sentekoon. Jalkapallo- ja koripallovalmennuksessa luodaan yhteis-
työverkostoja globaalisti yhteisen kielen, urheilun, kautta. 

Myös vierailut ovat merkittävä osa koulun yhteisöllisyyskasva-
tusta. Kiinnostavat vieraat esimerkiksi Roman Schatz, Alexander 
Stubb ja Tarja Halonen linkittävät koulua muuhun yhteiskuntaan. 
Yhteistyötä esimerkiksi Kiinaan rakennetaan myös kansainvälisten 
projektien kautta. Tutoreilla on merkittävä rooli, kun uudet opis-
kelijat sekä koulumme vierailijat tutustuvat yhteisöömme.

Aktiivinen senioriyhdistys sekä vanhempainyhdistys toimivat sil-
tana sukupolvien sekä koulun ja muun yhteiskunnan välillä. Myös 
koulun järjestämät tapahtumat esimerkiksi vanhojen tanssit, 

penkkarit ja yo-juhlat ovat tär-
keitä, sillä niiden kautta koulu 
näkyy yhteiskunnassa.

Koulussa kasvetaan osaksi 
yhteisöä

Koulu on kuin yhteiskun-
ta minikoossa, ja koulussa myös 
opitaan yhteiskunnassa elämistä. 
Yhteisöllisyyteenkin kasvetaan 
ja kasvatetaan. Ihminen kasvaa 
ihmiseksi vain muiden ihmis-
ten kanssa, yhteisössä elämällä, 
ja olemme joka hetki riippuvaisia 
monista muista ihmisistä ja hei-
dän työstään.

Yhteisöllisyys on luonnollis-
ta, mutta niin on länsimaisessa 

yhteiskunnassamme itsekkyyskin. Kaikkien ei tarvitse olla yhteisöl-
lisiä samalla tavoin. Terveesti itsekäs yksilö voi sulautua yhteisöön 
ehdoilla, joilla voi toteuttaa itseäänkin. Yhteisöllinen voi olla myös 
olemalla kriittinen: kaikissa yhteisöissä tulisi olla myös uskallusta 
puuttua epäkohtiin. 

Tämänkertaisen vuosijulkaisun pääteemaksi on valittu juu-
ri yhteisöllisyys. Uskomme, että lehden kautta välittyy kuva siitä, 
millaista yhteisöllisyys käytännössä koulussamme on. Ja lehtihän 
jo sinällään on yksi yhteisöllisyyden muoto – oman koulumme nä-
köinen ja kokoinen tuotos.

Tekijät: päätoimittajat Joona ja Marjaana Svala

vaatii tukea
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L
ähiliikenteen juna, töistäpaluuruuhka,  pahin kaa-
mosaika. Kyytiin livahtaa teinipoika, joka väistää 
muiden matkustajien katseita sisään törmätessään. 
Livahtaa varkain vapaalle istuimelle. Kaivaa kännyk-
känsä esiin. Kiroilee siihen mongerrusta, jota tuskin 
suomeksi tunnistaa. Puhelu ei tunnu koskaan loppu-
van. Jäisiä, määrätietoisesti eteenpäin suuntautunei-

ta katseita. Kohoavia kulmakarvoja, nyrpistyviä neniä. Paheksuvia 
ilmeitä. Tässä se on – suomalaisen epäsosiaalisuuden prototyyppi.

Viime vuosina mediassa on keskusteltu toistuvasti suomalai-
sesta yksilöllisyydestä negatiiviseen sävyyn. Liiallinen individualis-
mi ja yhteisöllisyyden puuttuminen näyttää olevan valitusaihe, jo-
ka on tullut jäädäkseen. Lukioissakin käydään joka vuosi ainakin 
käytävä- ja kahvihuonekeskusteluja, joissa puidaan luokattoman 
lukion tuomaa individualismia ja haikaillaan luokallisen lukion yh-
teisöllisyyttä. Leimallista näille keskusteluille on, että luokkamuo-
toista lukiota kaipaavat nimenomaan opettajat. Opiskelijat eivät 
taas kyselyjen mukaan ole ajatuksesta innostuneita: heitä ei ryh-
mätovereiden jatkuva vaihtuminen haittaa.

Keskusteluissa unohtuu usein, että liian individualismin lisäk-
si sille, etteivät nuoret peräänkuuluta yhteisöllisyyttä, voi olla mui-
takin syitä. Esimerkiksi se, että nuorilla on jo yhteisöjä ja yhteisöl-
lisyyttä vähintäänkin omiksi tarpeiksi. Yhteisöt vain rakentuvat ja 
yhteisöllisyys toteutuu eri tavoin kuin on totuttu. Ne eivät vaadi 
yhdistäväksi tekijäkseen jatkuvaa fyysistä läsnäoloa tai sitoutumis-
ta yhteen, tiiviiseen porukkaan.

Nykynuorilla on useita päällekkäisiä, usein virtuaalisia yhteisö-
jä. Esimerkiksi Helsingin Sanomat uutisoi tänä keväänä, että nuo-
ret pitävät Internetissä tapaamiaan ystäviä yhtä tärkeinä ja hyvinä 
kuin ”todellisessa elämässä” tapaamiaan samaan aikaan, kun van-
hukset vielä varoittelevat paljastamasta liikaa itsestään –Netissä 
kun ei voi koskaan tietää, kenen kanssa kirjoittelee. Itse asiassa jut-
tua varten haastatellut nuoret eivät vaikuttaneet oikein edes ym-
märtävän, miksi haastattelija niin kovasti halusi tehdä eron ”oikean 
elämän” ja ”nettielämän” välille. Nettiyhteisöt rakentuvat esimer-
kiksi harrastusten, kiinnostuksen kohteiden tai samanlaisten elä-
mäntilanteiden pohjalta. Sellaista taustaa vasten yhteisöllisyys, 
jota yritetään luoda esimerkiksi koulumaailmassa syntymävuo-
den ja sukunimen alkukirjaimen perusteella, vaikuttaa hieman… 
keinotekoiselta.

Se junassa istuva, puhelintaan näpräävä poikakaan ei ole niin 
epäsosiaalinen kuin äkkiseltään voisi ajatella. Hän vain toteuttaa 
uudenlaista yhteisöllisyyttä. Hän valitsee itse, kenen kanssa haluaa 
olla sosiaalinen, milloin ja millä tavoin. Eikähän siinä kai ole mitään 
pahaa, edes koulumaailmaan ja luokattomaan lukioon siirretty-
nä – ellei sitten muisteta, että koulun tehtävänä on kasvattaa tule-
maan toimeen ja työskentelemään kaikenlaisten ihmisten kanssa.

Teksti Marjaana Svala, äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori

– mutta kenen 
kanssa?

Yhteisöllisyyttä

hetta, mutta luulen, että opiskelijoihin vaikutuksen teki erityises-
ti Heikki Talvelan kuvaus omista sotavuosistaan.  Yläkouluikäisen 
nuorukaisen tiehen koulunpenkiltä rintamalle sodan alkaessa oli 
kuulijoiden helppo samaistua.

Kansainvälinen toimintamme on ollut ennätysvilkasta: ulkomai-
sia vieraita kävi edelleen runsaasti, ja opintomatkoja tehtiin viiteen 
eri maahan.  Matkat olivat onnistuneita, mutta myös hankaluuk-
sia esiintyi. Kiina-ryhmän matkaa marraskuussa varjosti H1N1-
virus, ja uhkana olivat myös lentoliikenteen häiriöt.  Joulukuussa 
Madridissa opintokäynnillä ollut opettajaryhmä juuttui paluumat-
kalla pariksi päiväksi Pariisiin lakon vuoksi. Varsinainen haaste koh-
dattiin huhtikuussa, kun Suvi Randénin ja Tommi Suvensaaren 
luotsaama 16 opiskelijan ryhmä juuttui tuhkapilven vuoksi viikon 
opintomatkan jatkeeksi lähes kuudeksi vuorokaudeksi Roomaan. 
Kaikista hankaluuksista selvittiin kuitenkin hyvässä yhteisymmär-
ryksessä ja myös sellaisia kokemuksia rikkaampana, joita varsinai-
sesti ei ollut lähdetty hakemaan. Matkojen vetäjät venyivät us-
komattomiin suorituksiin, ja opiskelijoiden positiivinen asenne 
ja vanhempien tuki kannustavat edelleen järjestämään normaa-
lia koulutyötä rikastuttavaa kansainvälistä toimintaa.  Hyvä yhteis-
työ paikallislehden kanssa mahdollisti sen, että kaikki asiasta kiin-
nostuneet saattoivat reaaliaikaisesti tutustua nuorten kokemuksiin 
Kiinan- ja Italian-matkoilla.

Opetushallituksen virkamiesryhmä kävi maaliskuussa tutustu-
massa Kiina-projektiimme ja haastatteli myös hankkeessa olevia 
opiskelijoita. Opiskelijoilta pyydettiin kuvausta siitä, mitä eroa lu-
kio-opiskelussa on Kiinan ja Suomen välillä. Eräs opiskelija kuva-
si kiinalaisten opiskelijoiden pitkiä työpäiviä, joina kaikin keinoin 
yritetään varmistaa opiskelupaikka hyvässä yliopistossa.  Hänen 
mukaansa meilläkin tavoitellaan hyviä arvosanoja, mutta ennen 
kaikkea haetaan ”eväitä elämään”. Opiskelijan kannanotto oli mie-
lestäni erinomainen mainos valinnaiselle ja joustavalle suomalai-
selle lukiolle, jossa annetaan tilaa ja aikaa oman identiteetin ra-
kentamiseen. Täytyy toivoa, että sitä tilaa riittää jatkossakin, kun 
lukiota ja korkeakoulujen opiskelijavalintajärjestelmää uudistetaan.

Kiitän kaikkia työyhteisömme jäseniä ja yhteistyökumppaneitam-
me antoisasta työvuodesta ja toivotan virkistävää kesälomaa.

Atso Taipale

Seitsemäs lukuvuotemme uudessa talossa on tarjonnut 
runsaasti hienoja oppimiskokemuksia ja ikimuistoisia elä-
myksiä koulun sisällä ja lukuisilla opintomatkoilla myös ul-
komailla. Työn tuloksellisuutta kuvastaa pelkästään sekin, 
että kalenterivuoden 2009 aikana päivä- ja aikuislinjalta 

valmistui ennätysmäärä, yhteensä 304, uutta ylioppilasta. Koko toi-
mintakapasiteettimme on käytössä, ja uusia opiskelijoita pyrkii edel-
leen meille runsaasti. Alueen koulutustarjonta on laadukasta: am-
matillinen koulutus on vetovoimaista ja lähilukioissa on toteutettu 
merkittäviä rakennushankkeita ja oppimisympäristön uudistuksia.  
Tulkitsen, että menestymisemme tässä ympäristössä selittyy ensi-
sijaisesti sillä, että toimintakulttuurimme ja työmme tulokset ovat 
tuottaneet runsaasti positiivista palautetta ja vahvistaneet uskotta-
vuuttamme kouluvalintoja tekevien nuorten keskuudessa.

Yhteisöllisyyden vahvistaminen on ollut yksi tämän lukuvuo-
den teemoista. Yhteistyössä vanhempainyhdistyksen ja Diakonia-
ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa ideoitiin uusien opis-
kelijoiden ryhmäyttäminen.  Anniina Halonen ja Carita Raunila 
vetivät teemapäivät Seurakuntaopiston rantasaunalla.  He kokosi-
vat opinnäytetyöhönsä palautetta hankkeesta. Niillä eväillä ja tie-
tysti myös omien kokemustemme perusteella lähdemme jatka-
maan samantyyppistä toimintaa myös ensi syksynä.

Lukio areenatapahtumilla on suuri merkitys yhteisten kokemus-
ten tuottajana. Historialliseksi voidaan luonnehtia tasavallan pre-
sidentti Tarja Halosen vierailua tammikuussa.  Halonen kertoi 
omasta työnkuvastaan lähes tuhatpäiselle yleisölle ja vastasi opis-
kelijoiden kysymyksiin. Lämminhenkinen ja välitön tilaisuus osoit-
ti, että korkea vieraamme osasi sovittaa sanomansa kuulijakun-
nalle ja viestitti arvostavansa yhteisöämme ja tekemäämme työtä. 
Politiikan ”raskaan sarjan” esitelmäsarjaa jatkoivat kevätkaudel-
la ulkoministeri Aleksander Stubb ja elinkeinoministeri Mauri 
Pekkarinen. Ulkoministeri kannusti ansiokkaasti ja vaikuttavas-
ti lukiolaisia kiinnostumaan kansainvälisestä politiikasta ja kieli-
opinnoista. Elinkeinoministeri alusti opiskelijakunnan järjestämäs-
sä nuorisotyöttömyyteen ratkaisumalleja etsivässä seminaarissa. 
Vieras politiikan polttopisteestä herätti varmasti jokaisen pohti-
maan omia ratkaisujaan lähivuosina nopeasti muuttuvassa työ-
voimatilanteessamme. Itsenäisyyspäivän alla vietimme Vapauden 
viesti -juhlaa, jossa kunniavieraina olivat paikallisten veteraanijär-
jestöjen edustajat. Tilaisuudessa pidettiin monta erinomaista pu-

EVÄITÄ ELÄMÄÄN
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Media oli vastassa, kun Halonen saapui Järvenpään lu-
kion areenalle rehtori Atso Taipaleen saattelemana.
Kuva. Sakari Mäkelä



 – jännitystä ilmassa

Lehtori Sami Tamminen, rehtori Atso Taipale  
ja presidentti 
Kuva: Sakari Mäkelä

Antti Silver 07I

10 11

Arvovaltainen vieras

Tarja Halonen vastasi humoristisesti yleisön kysymyksiin. 
Amir Wafin ja Sini Huuskola toimivat juontajina. 
Kuva: Antti Silver 07I

Miltei heti joululomien jälkeen, 19.01.2010, lukiollamme oli 
kunnia saada vieraakseen Suomen tasavallan presidentti Tarja 
Halonen. Koskaan ennen lukiomme historiassa ei maamme presi-
dentti ollut käynyt vierailulla koulussamme, vaikka monen muun 
korkean tason vaikuttajan sanoja olemmekin päässeet kuuntele-
maan. Nyt asiaan oli tullut muutos, ja suuri joukko odottavia oppi-
laita oli valmis vastaanottamaan presidentin vieraakseen. Koskaan 
ei liene areenan yleisö ollut niin hiljainen ja keskittynyt kun pre-
sidentin astellessa areenalle omaan pöytäänsä. Ohjeiden mukaan 
taputuksia ei kuulunut – niiden aika oli vasta tilaisuuden lopussa. 
Tunnelma oli suorastaan käsin kosketeltava – oikeastaan juuri sel-
lainen kuin olin ajatellutkin. 
Asiapitoinen luento ja oivaltavia kysymyksiä
Tilaisuuden aloitti rehtorimme Atso Taipale kertomalla perustie-
toa koulustamme. Nopeasti hän kuitenkin luovutti puheenvuoron 
presidentille, joka aloitti toteamalla, että kuten yleisöä, myös hän-
tä hieman jännittää. Yleisön ja Halosen jännitys kuitenkin kaikkosi 
nopeasti, sen verran humoristisesti presidentti lopulta otti monet 
vaikeatkin asiat esille. 

Halosen noin 20 minuuttia kestänyt puheenvuoro käsitte-
li Suomen ulkopolitiikkaa monesta näkökulmasta. Se oli höystet-
ty areenan valkokankaalle heijastetuilla kuvilla ja antoi hyvän yleis-
katsauksen Suomen ja presidentin harjoittamaan ulkopolitiikkaan. 
Käsitellyiksi tulivat Suomen kahdenväliset suhteet eri maihin se-
kä suuriin kansainvälisiin järjestöihin kuten Yhdistyneisiin kansa-
kuntiin ja Euroopan unioniin. Lähialueiden ulkopolitiikkaa käsitel-
lessään Halonen korosti varsinkin Itämeren alueen suojelemiseksi 
tehtävää yhteistyötä eri maiden välillä. Presidentti kuitenkin ko-
rosti Suomen roolia myös erilaisten kansainvälisten ongelmien rat-
kaisussa – varsinkin Suomen YK- ja EU-jäsenyyksien myötä. Koska 
Suomi on suurten järjestöjen jäsen, globaalin maailman ongelmat 
vaikuttavat myös pieneen Suomen kansaan ja kuuluvat sille. 

Presidentin vierailun ehkä odotetuin osio seurasi kuiten-
kin, kun oppilaamme pääsivät esittämään Haloselle kysymyksiä. 
Pienen alkujännityksen jälkeen oppilaiden kysymyksistä ei meinan-
nut tullakaan loppua! Kysymykset käsittelivät monia nuoria lähel-
lä olevia aiheita, kuten nuorisotyöttömyyttä ja nuorten masennus-
ta. Halonen näki osaratkaisuina näihin kysymyksiin muun muassa 
mielenterveyspalveluiden lisäämisen, mutta ennen kaikkea yhtei-
söllisyyden lisäämisen esimerkiksi kouluissa. Hän kuitenkin huo-

mautti fiksusti, että yhteisöllisyyttä on haastava rakentaa – vastuu 
siitä on jokaisella yhteisön jäsenellä. 

Kysymyksissä näkyivät myös monet muut ongelmat, kuten 
rauhan turvaaminen Afganistanissa, talouskriisi ja presidentin val-
taoikeudet. Halonen sai vastata myös hieman yllättävämpään ky-
symykseen, kun häneltä kysyttiin, ahdistaako häntä koskaan työs-
sään, jossa hän joutuu kohtaamaan monia ongelmia ja murheita. 
Vastaus kuului inhimillisesti : ”Kyllä ahdistaa. Mutta siksipä juuri 
täällä olemme tekemässä työtä – tekemässä elämästä reilumpaa.” 

Presidentin vierailun aikana esille nousi monia, vakavia-
kin yhteiskunnan ongelmia. Halonen kuitenkin toi asiat esille 
usein huumorin keinoin, mikä oli omiaan herättelemään yleisöä. 
Talouskriisiinkin hän tarttui kevyesti: ”Valoa on tunnelin päässä, ei 
tosin ole varmuutta onko valo juna vai aurinko.” Yleisön reaktiois-
ta päätellen Halosen vierailu olikin menestys – ainakin loistavaa 
vastapainoa normaalille lukio-opiskelulle. Haastatellessani presi-
denttiä hän sanoi myös itse nauttineensa vierailusta ja antoi suu-
ret kiitokset hyvin käyttäytyneelle ja mainioita kysymyksiä esittä-
neelle yleisölle!
Tulevaisuuden presidentti ja vaikuttaminen
Presidentin valtaoikeudet ovat herättäneet viime aikoina jok-
seenkin paljon keskustelua niin mediassa kuin presidentin vierai-
lunkin aikana. Halonen on tunnetusti presidentin valtaoikeuksi-
en säilyttämisen kannalla. Hänen mukaansa olisi parempi odottaa 
yksi presidentin valtakausi ennen kuin perustuslakia muutettai-
siin. Mielipiteellä on perusteensa, sillä onhan nykyisten valtaoike-
uksien aikana ollut vallassa vain yksi presidentti, Halonen. Kukaan 
ei voi tietää, miten nykyinen järjestelmä toimisi erilaisen presiden-
tin aikana. Onhan presidenttien vallankäytössä ollut – ja tulee ole-
maan – eroja. 

Pohdittaessa sitten valtaoikeuksien vähentämistä taikka lisää-
mistä olisi kuitenkin hyvä pysähtyä ajattelemaan, mitä presidentil-
tämme oikein haluamme. Haluammeko, että presidentillämme on 
tulevaisuudessakin oikeasti jonkinlaista valtaa vaikuttaa? Vai suos-
tummeko presidentin aseman madaltamiseen lähinnä edustavaksi, 
kauniisti valokuvissa hymyileväksi Suomi-kuvan luojaksi? Oli pre-
sidentin rooli tulevaisuudessa sitten mikä tahansa, toivottavasti 
hän on sellainen henkilö ja hahmo, joka kannustaa ihmisiä vaikut-
tamaan ja äänestämään. Jokainen tiennee politiikan nykyisen ar-
vostuksen tason, joka on laskenut politiikkojen erilaisten sotkujen 
takia. Halonen toikin häntä haastatellessani esille, että on selvää, 
että nykyisessä tilanteessa pitäisi politiikassa keskittyä enemmän 
todellisiin asioihin ja ongelmiin. Politiikkaan astumisen kynnystä 
olisi presidentin mukaan myös syytä alentaa. Muun muassa edus-
kuntaan pyrkiminen maksoi Halosen mukaan paljon nykyistä vä-
hemmän hänen aikoinaan ollessa ensimmäistä kertaa ehdokkaana. 

On selvää, että jos politiikan arvostus jatkaa samaa syöksy-
laskuaan, on tulevaisuudessa yhä vaikeampi löytää kiinnostunei-
ta nuoria päättämään yhteiskuntamme asioista ja vaikuttamaan 
niihin. Suomella on tiedossaan monia haasteita aina nuorten hy-
vinvoinnista globaalissa taloudessa pärjäämiseen – nuoria todel-
la tarvitaan osallistumaan aktiivisesti päätöksentekoon. Tämä ei 
kuitenkaan onnistu, jos median sivut täyttyvät toistuvasti aivan 
jostain muusta kuin todellisista asioista ja haasteista. Presidentin 
vierailua seurattuani kuitenkin uskon, että Suomesta löytyy jatkos-
sakin aktiivisia ja kiinnostuneita nuoria, jotka haluavat vaikuttaa 
yhteisiin asioihimme!

Lukiomme hämärretty areena täynnä 
ihmisiä. Suomen lippu lavalla ja puhu-
jakoroke valmiina. Jännittynyt ja odot-
tava yleisö. Lehdistön edustajat par-
veilevat ympäriinsä, juontajilta tulevat 
viimeiset käytännön ohjeet. Suomen 

tasavallan presidentti Tarja Halonen on tulossa 
käymään.
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On January 2nd I got the chance 
to interview our Prime 

Minister Alexander Stubb briefly. He 
visited our school to talk about the 
European Union. So we got together 
over a cup of coffee and a biscuit 
after I had prepared ten `tricky` 
questions for him to answer. To my 
big surprise he used only a few words 
when answering my well-planned 
questions, but I was able to squeeze the 
information out of him! A long story in 
a nutshell, here are the questions and 
the answers:

Why do you think it is so important to 
learn new languages in today’s society?
That’s a very good question. I think 
it is very important to learn different 
languages in today’s society, because 
we live in an international world and 
if you want to work abroad or build a 
successful career for yourself, you need 
to speak several languages. You just 
cannot manage only with Finnish. It’s 
a wonderful thing that Finland is the 
only place in the world where Finnish is 
spoken, because that forces us to learn 
languages.

Are there any languages, besides 
English and Swedish that you would 
like to have as compulsory subjects in 
Finnish high-schools?
In my opinion we shouldn’t force the 
students to learn new languages. If 
you aren’t interested in languages, it’s 
totally ok. You may be good in math or 

this matter?
I strongly suggest leaving Finland to 
study abroad! It’s a fantastic way to 
learn a language and to experience a new 
culture. I think that it’s only a positive 
thing if you go to study abroad, for 
example in England. It’s very hard for me 
to point out the negative sides concerning 
this matter.

Which language is your favorite one? 
And why?
If I had to pick one language which I 
prefer over the others, I think I would 
choose English, because I use it daily 
when working and also with my wife. 
The English language is so international 
and widely spoken so I think that 
everyone should know a little English.

If you weren’t the Minister for Foreign 
Affairs, what kind of a job would you 
like to have?
I’d love to be a professional hockey 
player. It would be really cool!

I’m sure that the students would like to 
know what your best memories of your 
own high school times as a teenager are.
Beer, girls and sports! But not necessarily 
in that order!

And finally, do you have some words of 
advice for the students of our school?
Study hard, but remember to have fun!!

Kuva ja tekstit Matias Rentola 08A

Kuva:
Alexander Stubb vastaili 
opiskelijoiden tiukkoihin ky-
symyksiin kahvikupposen 
ääressä.

Alexander Stubb 
– a man with 
an answer to 

everything

in biology and that is also a good thing. 
We need experts in various fields of 
knowledge.

It’s a well known fact that you speak 
Swedish, Finnish, English, French and 
German. What other languages would 
you like to learn?
I’d like to learn Russian, Chinese and 
Spanish. It would be very useful because 
these countries appreciate that you can 
speak their mother tongue.

Can you describe your own learning 
process when learning new languages?
First of all, I’d like to say that I really 
suck at grammar! I reckon that it just 
comes naturally. If you live abroad, 
you start learning useful phrases and 
sentences and from then on you start to 
learn the difficult grammar.

It has been widely debated that Swedish 
is still compulsory in Finnish schools. 
Do you have some opinions of this 
matter?
As I previously said, it’s a great thing 
that it is still compulsory in Finnish 
schools. Originally I come from a 
Swedish family and for me it has been 
very useful that I have a good knowledge 
of the Finnish language and the Swedish 
language. In brief, I’m a steady supporter 
of the Swedish language.

I understand that you’ve studied 
abroad in several countries. Would you 
recommend studying abroad? What are 
the positive and the negative sides of 

Huhtikuussa koulussam-
me vieraili taas arvo-
valtaisia vieraita. Mauri 

Pekkarinen, Raija Vahasalo ja 
Antti Lindman kokoontuivat 
keskustelemaan nuorisotyöttö-
myydestä ja miettimään, mitä 
asialle pitäisi tehdä. 
Nuorten työtilanne ennakoi 
suhdanteita
Alustuksen paneelikeskustelulle piti SAK:n 
nuorisosihteeri Antti Lindman, joka puhui 
siitä, miten nuorten työtilanne ennakoi eri 
suhdanteita. Tämänhetkinen lama oli siis 
ennustettavissa jo ennen sen alkua. 
Lindman kertoi alustuksessaan, että nuo-
ret saavat nykyään töitä helposti. Työ kui-
tenkin menetetään yhtä nopeasti. Nuorten 
tulisi kouluttautua nopeammin ja pääs-
tä kiinni työelämään, jotta syrjäytyminen 
vältettäisiin.
Pekkarinen innostui – yleisö ei
Lindmanin alustuksen jälkeen ensimmäise-
nä pääsi ääneen elinkeinoministeri Mauri 

Pekkarinen, joka oli hyvin innoissaan saa-
dessaan keskustella nuorten kanssa tärkeis-
tä asioista. Pekkarinen luetteli ensin paljon 
lukuja nuorten työtilanteesta ja alkoi sit-
ten puhua siitä, miten työttömyyttä pitäi-
si ehkäistä. Hän nosti esille työsetelin, jonka 
avulla yritykset pystyisivät rekrytoida nuo-
ria töihinsä. Työseteli olisi avustusraha, jon-
ka yritys saisi palkatessaan nuoren töihin. 
Pekkarinen kertoi myös kymmenen mil-
joonan lisäbudjetista nuorisotyöttömyyttä 
vastaan. Eduskunnassa on siis jo puututtu 
ja paneuduttu asiaan.

Pekkarinen kertoi keskustelun aika-
na siitä, miten työllisyyttä pyritään paran-
tamaan ammatillisen koulutuksen aloi-
tuspaikkoja lisäämällä. Keskustelussa 
ammatillinen koulutus painottui yleisön 
mielestä liikaa – olihan paikalla vain lukio-
laisia. Tämä aiheuttikin yleisössä kuohun-
taa. Ajan loppumisen takia lukiolaisten asi-
oihin ei juurikaan ehditty puuttua, minkä 
takia osa nuorista piti tilaisuutta hieman 
tylsänä. 

Syrjäytymistä vastaan keinolla mil-
lä hyvänsä
Keskusteluun osallistui myös kansanedusta-
ja Raija Vahasalo ja koulumme oppilaskun-
nan puheenjohtaja Amir Wafin. Vahasalo 
ja Wafin ottivat kantaa Lindmanin ja 
Pekkarisen ajatuksiin. Vahasalo pohti asioi-
ta eduskunnasta käsin. Hän puhui siitä, mi-
ten nuorten opiskelua tulisi nopeuttaa, jot-
ta nuoret pääsisivät työelämään kiinni. 

Keskeiseksi keskustelussa nousi ajatus 
siitä, että nuorten syrjäytyminen tulisi es-
tää keinolla millä hyvänsä. ”Nuoret, teitä 
tarvitaan!” oli keskustelun keskeinen sano-
ma. Nuoret vaikuttavat kaikkeen ympäril-
lä olevaan. 

Amir Wafin edusti tyylikkäästi koulu-
amme ja hoiti isännän roolin onnistuneesti. 
Sami Tammisen kurssilaiset olivat onnistu-
neet suunnittelemaan hienon tilaisuuden, 
joka kulki sujuvaa vauhtia. Toivottavasti 
vastaisuudessa koulussamme vierailee use-
ampikin arvovaltainen vieras.

Teksti ja kuvat Sini Huuskola

Nuoret, teitä tarvitaan! 
Mauri Pekkarinen vieraili 
Järvenpään lukiossa

Mauri Pekkarinen ja Amir Wafin ottivat 
mittaa nuorisotyöttömyydestä.
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Viime vuosina yhteisöllisyys on 
puhututtanut tavanomais-
ta enemmän kouluissa ja työ-
paikoilla. Sitä pyritään edistä-

mään ja sitä ihaillaan, mutta mikä merkitys 
yhteisöllisyydellä on? Sanotaan, että yh-
teisöllisyys syntyy avoimesta kommu-
nikaatiosta, osallistumisesta ja yhtei-
sön jäsenten välisestä luottamuksesta. 
Organisaatiot ikään kuin pyörivät sen va-
rassa. Yhteenkuuluvuuden tunne tukee yk-
silöitä oppimisessa, luo turvaa ja auttaa 
hahmottamaan ympäristöään. Hyvässä yh-
teisössä jokaista jäsentä kannustetaan to-
teuttamaan omaa yksilöllisyyttään, mikä 
taas tuo yhteisöön energiaa, jolla yhteisöl-
lisyyttä rakennetaan. Erilaisuuden hyväksy-
minen on siis yhteisöllisyyden perusta.

Lukiomme oppilaskunta pyrkii jatku-
vasti keksimään uusia ideoita tasa-arvoi-
sen ympäristön kehittämiseksi. Suomen 

OPPILASKUNTA KEHITTÄÄ KOULUUN 
YHTEISÖLLISYYTTÄ

Kuva: Oppilaskunnassa ideat lähtevät 
lentoon.

tasa-arvolain mukaan jokaisella toisen as-
teen oppilaitoksella tulee olla tasa-arvo-
suunnitelma. Lukioomme tämä tehtiin en-
simmäisen kerran lukuvuodelle 2008–2009. 
Päävetäjänä oli koulumme kirjastonhoitaja 
Katariina Lauronen ja hänen apunaan muu-
tama oppilaskunnan jäsen. Tasa-arvolain 
tavoitteena on opiskeluyhteisö, jonka yh-
denvertaisena ja hyväksyttynä jäsenenä 
osana jokainen voi olla omalla tavallaan ja 
omalla persoonallaan. Tasa-arvo puhutut-
taa meitä oppilaskuntalaisia säännöllisesti, 
mikä on hyvä asia, koska sitähän varten me 
täällä töitä teemme. 

Oppilaskuntamme tarkoituksena on 
saada oppilaiden ääni kuuluviin suurem-
missa organisaatioissa, kuten esimerkik-
si opettajainkokouksissa. Lisäksi olemme 
hankkineet koululle lisää joitakin tarpeel-
lisia esineitä, kuten sohvia, pullonkeräys-
astioita ja ilmoitustaulun. Myös vuosittai-

sen koulukuvauksen järjestely on hoidettu 
ja langatonta nettiä on edelleen ajettu lä-
pi. Joskus opiskelijoista saattaa tuntua, että 
oppilaskunta ei näy koulumme toiminnas-
sa. Teemme kuitenkin jatkuvasti töitä opis-
keluympäristömme eteen, ja kuukausittain 
pidettävissä kokouksissa tulee esille hyvin 
paljon uusia ideoita.

Oppilaskuntatoiminta on hyvä tapa 
vaikuttaa. Sen todellisen merkityksen ym-
märtää oikeastaan vasta sitten, kun on sen 
toiminnassa mukana. Vaikuttamalla asiat 
edistyvät! 

Teksti ja kuvat Karelia Leppänen 08A

Sanna Virta haastatteli keit-
tiön hengettäriä, kou-
lun ihmemiestä ja käytävi-

en valtiatarta. He kaikki tekevät 
usein näkymättömäksi jäävää 
työtä koulussa ja meidän kaikki-
en hyväksi.
Ann-Mari Kuivamäki ja Sari 
Kumpulainen, keittiön hengettäret
Mikä työssäsi on parasta?

Ann-Mari ja Sari: Hyvän ja terveellisen ruo-
an valmistaminen käytettävissä olevalla 
budjetilla.

Minkälaisena koet roolisi omassa 
työyhteisössäsi?

S: Olemme kaikki keittiössä tasa-arvoisia.

A: Teemme kaikki vuorotellen kaikkea; jo-
kainen tiskaa vuorollaan, toimii kioskilla 
vuorollaan. Olemme hyvä tiimi.

Mitä ominaisuuksia ja millaista osaamista 
omassa työssäsi tarvitaan?

S: Vahvaa ammattitaitoa.

A: Yhteistyökyky asiakkaiden kanssa on tär-
keintä. On tärkeää tulla toimeen opetta-
jien, oppilaiden ja muun henkilökunnan 
kanssa.

Miten haluaisit kehittää omaa 
työyhteisöäsi?

A: Määrärahoja olisi hyvä saada enem-
män, jotta voisimme tehdä enemmän eri-
laisia ruokia. 

S: Näissä asioissa kaupunki tosin sanelee 
paljon, ja vaikutusvaltamme jää pieneksi.

A: Vaikuttamisemme näkyy kuitenkin esi-
merkiksi teemaviikoissa, joita yritämme jär-
jestää paljon. Nyt on tulossa salaattiviikko, 
ja viime vuonna järjestimme mieliruokavii-
kon. Teemaviikkoja ei muilla kouluilla juu-
ri ole.

Lea Eloranta, käytävien valtiatar
Mikä työssäsi on parasta?

L: Viihtyvyys. Lukio on todella mukava 
työskentelypaikka, henkilökunta ja opiskeli-
jat ovat täällä mukavia.

Minkälaisena koet roolisi omassa 
työyhteisössäsi?

L: Yritän tehdä parhaani. Olen tehnyt tä-
tä työtä pitkään ja nautin siitä. Siksi viih-
dyn täällä.

Mitä ominaisuuksia ja millaista osaamista 
omassa työssäsi tarvitaan?

L: Siisteyden ylläpitämistä. On tärkeää pi-
tää koulu siistinä, jotta myös muut viihtyi-
sivät täällä.

Miten haluaisit kehittää omaa 
työyhteisöäsi?

L: En ole edes ajatellut sellaista!

Teksti ja kuvat Sanna Virta 08J

Lauri Luode,  teknikko ja ihmemies
Mikä työssäsi on parasta?

L: Tänne on hyvä tulla aamuisin hyvi-
en työnkaverien sekaan. Työnkuva vastaa 
omaa tietotaitoa ja osaamista, ja siksi nau-
tin työstäni.

Minkälaisena koet roolisi omassa 
työyhteisössäsi?

L: Koen olevani tarpeellinen omassa työssä-
ni, pystyn ja pääsen auttamaan muita.

Mitä ominaisuuksia ja millaista osaamista 
omassa työssäsi tarvitaan?

L: Tekninen osaaminen on tärkeää. Täytyy 
myös pystyä vuorovaikutukseen erilaisten 
ihmisten kanssa, sillä tässä työyhteisössä on 
paljon erilaisia ihmisiä.

Miten haluaisit kehittää omaa 
työyhteisöäsi?

L: Tiedonkulku on välillä huonoa, esimer-
kiksi kouluun tutustumisten yhteydessä. 
Vaikka olemmekin ’’info-kavereita’’, emme 
välttämättä tiedä kaikista kouluun liittyvis-
tä asioista.

Näkymättömät tekijät koulupäivän takana
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Olipa kerran kaksi ystävys-
tä, jotka söivät koulussa 
jäätelöä. Yhtäkkiä paikal-
le pölähtivät hätääntyneen 
näköiset opettajat Seija 

Aarto ja Kristiina Gullsten. He olivat etsi-
mässä tutoreita ghanalaisia vieraita opas-
tamaan. Ja kappas, kuin tarjottimella: kaksi 
tutoria tyhjän panttina syömässä jäätelöä. 
Ystävykset suostuivat heti. Tästä alkoi tuto-
reiden suuri ja kaunis seikkailu.

Olemme siis Suman ”Sumppu” Thind 
ja Miia ”Mippe” Pulkkinen. Sumpulla on ta-
kanaan yksi tutorvuosi, kun taas Mippe 

on ehtinyt olla jo kaksi vuotta tutori-
na. Mipen osalta kaikki alkoi kun in-

fo-TV:ssä lukivat sanat: ”Tule tu-
toriksi, saat kurssin, ehkä jopa 

kaksi!” Viipymättä Mippe siis il-
moittautui tutoriksi. Sama ta-
pahtui Sumpulle vain vuotta 
myöhemmin.
Mikä on tutor? 
Hmm… Tutorointi sai alkunsa 

vuonna 1994, kun rakas filosofi-
an opettajamme oli hätää kärsi-

mässä. Häneltä puuttuivat pienet 
auttavat kädet, kun uusia opiskeli-
joita oli saapumassa kouluumme. 
Sitten Seija mietti ja mietti ja miet-
ti – ja vastaus oli syntynyt: TUTOR!! 
Siitä lähtien koulussamme on joka 
vuosi koulutettu uusia opiskelijoita 
tutoreiksi.
Mitä tutorit tekevät?

Tutoreiden toimenkuvaan kuuluu muun 
muassa uusien opiskelijoiden auttaminen 

ja ryhmäyttäminen, jotta pik-
ku ykköset pääsisivät hyvin mie-
lin alkuun opinnoissaan. Muita 
tehtäviä ovat sekä suomalais-
ten että ulkomaalaisten vierai-
den opastaminen sekä avoimi-
en ovien päivän järjestäminen. 
Lisäksi jokainen tutor saa pa-
rin kaverin kanssa oman ensim-
mäisen vuosiluokan ryhmän 
ohjattavaksensa. 
Ryhmäyttäminen
Ryhmäyttämispäivää ei ole en-
nen koulussamme järjestet-
ty, vaan te nollaysit olitte eko-

ja. Päivä järjestettiin yhteistyössä 
Järvenpään Diakoniaopiston kanssa. Koska 
lukiomme on luokaton, niin on hyvä tutus-
tua oman ryhmän opiskelijoihin. Siksi jär-
jestimmekin toimintapäivän. Päivään si-

sältyi ryhmätyöskentelyä eri pisteissä. 
Ohjelmaan kuului muun muassa askarte-
lua, aivopähkinöitä, hämähäkin verkkoa, 
eläkeläisiä eläintarhassa ja ihmispatsaita. 
Sekä tietysti eväiden syömistä.
International toiminta
Meidän kouluumme on tullut monia vierai-
lijoita ulkomailta asti. Koulussamme vierai-
lee väkeä, jota kiinnostaa suomalainen kou-
lutusjärjestelmä. He haluavat ottaa mallia 
Suomesta ja muista pohjoismaista ja paran-
taa omaa koulujärjestelmäänsä.
Olemme olleet tutoroimassa vierai-
ta Ghanasta, Briteistä ja Koreasta. 
Olemme puhuneet vieraiden kans-
sa englantia, joten itsevarmuus ja 
-luottamus ovat kasvaneet. Samalla 
olemme omaksuneet eri kulttuurien 
tapoja. Esimerkiksi korealaiset kiit-
telivät ja kumartelivat paljon, kun 
taas britit olivat tuttavallisia meitä 
kohtaan. 
Viimeisin keikkamme oli korealaisen 
tv-ryhmän vierailu kouluumme. He 
tulivat tekemään ohjelmaa meidän 
lukiostamme ja halusivat haastatella 
opettajia sekä joitakin oppilaita. 
Muu toiminta
Olemme olleet tutoroimassa myös kesällä. 
Kun pikkuruiset tulevat ykköset tulevat ke-
säkuussa tekemään valintojaan, niin tutorit 
ovat paikalla! Autamme heitä ja vastaam-
me kysymyksiin. Päivän päätteeksi olemme 
saaneet palkkion vaivannäöstämme.

Tutoroimme myös Suomen vete-
raaneja viime itsenäisyyspäivän juhlassa. 
Tarjoilimme veteraaneille kahvia ja leivok-
sia. Ohjasimme veteraanit omille paikoil-
leen istumaan ja seisoskelimme tärkeän 
näköisinä. Toimenkuvaamme on myös kuu-
lunut vanhempainiltoihin osallistuminen. 
Teimme vanhempainiltaan hauskan näytel-
män tutoroinnista.
Happy ending 
Kuten kaikella kivalla on loppunsa, niin on 
myös meidänkin tutoruramme lopussa. 
Aiomme vielä kesällä tulla tutoroimaan tu-
levia ykkösiä, mutta muuten tämä oli täs-
sä! Lopetamme yhteisen uramme kuten sen 
aloitimmekin: syömällä jäätelöä koulussa!  

We´ll miss ya all
Kuva ja tekstit Sumppu & Mippe

Jäätelö+ 
2x(tutor) = the 
beginning

Suman Thind kravatti kädessä

Miia ja Suman olivat syömässä jäätelöä, kun…

Tutorit ja korealaiset 
yhteiskuvassa

Miia opastamassa korealaista tv-ryhmää

Tämä oli tässä! Miia ja Suman lopet-
tavat tutoroinnin kesän jälkeen.



Leikkaaminen sarjana

Leikkuri
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Martti-ryhmässä päätimme teettää Keudan Järvenpään toimi-
pisteessä erilaisia tapahtumia varten opoille ja ennen kaikkea 

tutoreille liivit, jotta lukion edustajat erottuisivat vieraiden joukosta. 
Liivit otetaan käyttöön ensi kerran kesäkuussa, jolloin syksyllä aloit-
tavat uudet opiskelijat tulevat vahvistamaan opiskelupaikkansa.

Lähdimme liikkeelle mallin suunnittelulla. Ammattiopiston 
TV09-luokan opiskelijat saivat tehtäväksi suunnitella liivimallin, jo-
ka sopisi erikokoisille käyttäjille ja sekä naisille että miehille.  Saimme 
toistakymmentä erilaista vaihtoehtoa oman ehdotuksemme lisäksi. 
Päätimme luoda niistä combon, joka täyttäisi kriteerit ja jossa huo-
mioitaisiin väritoiveemme. 

Aiemmin oli jo päätetty, että liivi ommellaan valkoisesta kan-
kaasta, johon tutor- tai opo- ja Järvenpään lukio -tekstit brodeera-
taan Keudan upouudella laitteella. Valkoiseen kankaaseen halusim-
me yhdistää kaupungin logoissa käytettäviä värejä (punainen, vihreä, 
keltainen, sininen). Sen keksimme toteuttaa liiveihin ommeltavilla 
erivärisillä ja reunat huolittelevilla vinonauhalla.

Seuraava tehtävä oli piirtää kaavat ja laatia leikkuusuunnitelma. 
Liivin osat leikattiin sarjatyönä laakaan asetellusta kankaasta sähkö-
leikkurilla. Osien yhteenompelun jälkeen vuorossa oli brodeeraus, 
painonappien kiinnitys ja viimeistelytyöt kuten silitys.

Järvenpään lukion ja Keuda Järvenpään 
yhteistyöprojekti : tutor- ja opo-liivien 
teettäminen Kirjoittaja: Arja Mäkelä, koulusihteeri,  

mainonta-ja markkinointityöryhmän jäsen
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Järvenpään lukion ja Keuda Järvenpään 
yhteistyöprojekti...

Brodeeraus: Noora Suoniemi

Brodeeraus käynnissä

Etukaarrokkeen ja alaosan yhdistäminen Etukappalaeita eri vaiheissa

Päällitikkaus

Taskun suun ompelu

Taskupussin kiinnitys

Saumojen silittäminen

Etu- ja takakappaleen yhdistäminen

Jasmin Lehtonen

Teksti ja kuvat: Arja Mäkelä
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Muistojen sirpaleita kouluajalta  
vaikeina vuosina

N ahkalinnan hirsien 
huomassa tapahtui
Koulua käytiin Terijoelta 
siirretyssä Nahkalinnassa 

, jota rotatkin pitivät majanaan. 
Maanviljelijöiltä pyydettiin uusia hirsiä ra-
kennuksen korjaamiseen. Nahkalinnassa 
oli vahtimestari Tuomen koti ja oppilaat 
tiesivät, että ”Nahkalinnan vintillä onnek-
si on meillä kunnon naapuri: vaksi Tuomi 
perheineen ja herttaisine kissoineen”. 
Vahtimestari taisi olla vasemmistohenki-
nen, kun rehtorin piti vahtia, että lippu 
nostetaan salkoon itsenäisyyspäivänä.

Ennen Tuomea Nahkalinnan yläkerras-
sa oli asunut naisvahtimestari, jonka teh-
tävänä oli muun muassa lämmittää kou-
lua. Erkki Huovisenkin muisteltiin olevan 
Yhteiskoulun vahtimestari. Puita hankit-
tiin mottitalkoilla, joihin piti kaikkien osal-
listua. Talkoissa jokaisen piti tehdä yksi 
motti halkoja. Metsän omistajilla oli puun 
luovutusvelvollisuus.

Koulu tarjosi myös ruokaa maksua vas-
taan. Yleensä saatiin puuroa ja keittoja, 
esimerkiksi kaalikeittoa. Ruokajärjestäjät 
toivat ruoan ämpäreillä luokkiin ja se syö-
tiin pintaviallisista emalilautasista niin, et-
tä emalinpaloja tuli nieltyä välillä ruoan 
mukana.

Kaikki Järvenpään koulut muuttuivat 
sairaaloiksi kesällä 1944, kun junat toivat 
haavoittuneita kotiin. Haavoittuneet oli-
vat saaneet jo hoidon ja tulivat tänne toi-
puakseen vammoistaan; sen jälkeen heidät 
kotiutettiin. Koulu alkoi sitten vasta loka-
kuussa 1944. Sodan takia oli poikkeusjär-
jestelyjä. Keskeytynyt koulun käynti täytyi 
korvata niin, että esimerkiksi vuonna 1945 
ylioppilasjuhla oli vasta 20.6.
Opettajat olivat persoonallisuuksia 
jo silloin
Kerran mentiin retkelle Turkuun. Veijo 
Kokkonen oli varannut bussin , jossa oli yk-
si paikka liian vähän. Joku ehdotti Veijolle, 
että ota sinä tuo Esteri syliin – ja niin Veijo 

Keskustelemassa Pirkko Määttäsen kotona 4.10.2008 olivat

Pirkko Laine ( nyk. Määttänen )1939 – yo 1947

Ulla Mörttinen ( nyk. Raatikainen ) 1937 – yo 1945

Helmer Oksanen 1939 – yo 1947

Sävy Sulopuisto ( nyk. Takala ) 1943 – yo 1947

Pentti Tynkkynen 1939 – yo 1947

Agnes Airola, fyysikko, lehtori, Järvenpään lukio

jotka yhdessä arvioivat sotien aikana toimineen Järvenpään lukion 
hyväksi kouluksi, jossa toimi päteviä opettajia.

teki. Vuosien jälkeen Esteri kysyi Veijolta, 
että muistatko, milloin olet pitänyt mi-
nua ensimmäisen kerran sylissäsi? Veijo ei 
muistanut.
Esteri Kokkonen istui tentissä keinu-
tuolissa. Kutoi sukkaa ja kyseli.
Vihtori Raevuoren pikakirjoitustunnilla ta-
pahtui: Pentti Lahdenperä meni taulul-
le. Sillä välin Elna Hilli laittoi märän sienen 
Pentin tuolille. Kiroilu oli melkoista, kun 
Pentti istui märän sienen päälle ja vesi len-
si kaikkialle. Raevuori hermostui ja sanoi 
:”Älkää viitsikö aikuiset ihmiset.”

Erkki Kolehmaisella alias Simpulla oli 
tapana tunnilla miettiä ja tuijottaa yht-
een paikkaan. Perinnöllisyystieteen tun-
nilla tuijotus jatkui. Ulla Mörttinen vet-
eli vetoketjua edestakaisin, koska luuli, 
että Simppu ei huomannut eikä kuullut. 
Yhtäkkiä kuului: ”Mörttinen, älä vetele.”

Raevuorella oli sanonta, että ”tääl-
lä sitä istutaan käsi poskella eikä tiede-
tä mitään”. Aamuhartaudessa Raevuori 
ilmoitti myös moitteet käyttäen paria sa-
nontaa: ”Ajatelkaa jos kaikki tekisivät sam-
oin” ja ”Mikä ei ole sallittu kaikille, ei ole 
sallittu yhdellekään”.

Axa Berglind oli saanut vihin, että abi-
turientit olivat menossa tentin jälkeen 
Seurojentalolle tanssimaan. Tentin piti 
päättyä hyvissä ajoin, mutta Axa piti tent-
tiä klo 23:een asti.

Eva Backman ja Aune Miettinen 
kävelivät luokan edessä edestakaisin 
opettaessaan.

Ilta Kokkonen alias Keussu kulki yliopis-
tolle Hietalahden sataman ohi, ja harras-
tuksena hänellä oli katsella laivojen kangas-
tuksia veden rajasta. 

Kun Terttu Nymanista tuli Miss Suomi, 
Backman totesi: ”En olisi uskonut, että 
Terttu ryhtyy apinaksi.”

Raevuori halusi viljellä perunoita hu-
ussin (Neliapilan) takana. Hän käsitte-
li syksyllä maan Fekabit-torjunta-aineella, 
joka oli kurkkusuolaa eli kaliumklor-
aattia. Keväällä laitettiin perunat maa-
han, ja syksyllä Raevuori totesi, että ”ei ole 
rikkaruohoja eikä perunaakaan”. Kokeilu jäi 
ainoaksi.

Tupakointi oli ongelmana jo tuolloin. 
Pojat kävivät pannuhuoneessa tupakalla. 
Kerran Keussu kulki Jussilan ohi tunnilla ja 
totesi: ”Jussila on kävellyt taas tupakkavau-
nun läpi tullessaan kouluun Hyvinkäältä.” 
(Iltaa pidettiin lempeänä.)

Erkki Ellä (matematiikka)opetti selkä 
luokkaan päin ja joskus sivuttain. Oppilaat 
hyppivät aina kun Ellän silmä vältti vuoron 
perää ulos ikkunasta .Lopulta piti tunti lo-
pettaa, koska ei ollut enää oppilaita luokas-
sa. Ellä oli Keussun sijainen. Kun Keussu tu-
li takaisin, hän opettaessaan usein tokaisi:” 
Suora el eikä ellä.”

Voimistelutunnilta oli jäänyt mieleen 
jokajouluinen joulumatkustus!
Sota tuntui myös koulussa
Syksyllä 1939 tuli sodan uhka päälle. 
Harjoiteltiin juoksua peltojen yli Ainolan 

metsiin, jossa oli sirpalesuojia. Ei tarvinnut 
kertaakaan juosta.
Tehtiin kankaasta ja koivuhiilestä kaasu-
naamareita ja kerrottiin , miltä sinappikaa-
su haisee.
Opeteltiin lentokoneen merkkejä.
Sota sotki koulun normaalin rytmin. 
Koulua jouduttiin pitämään myös kesän 
puolella. Opettajat joutuivat sotaan. Kyrölä 
oli kapteeni, Simppu ja Heino luutnantte-
ja. Ylioppilaaksi pääsi kaksi kertaa ilman 
ylioppilastutkintoa, vuosina 1940 ja 1942. 
Helmikuun Helsingin pommitukset 1944 
näkyivät taivaanrannalla.
Ulla Mörttisen ylioppilaslakki
Ylioppilaslakki oli yleensä sillaa, joka ei kel-
vannut Ullan isälle. Hän lähti Helsinkiin 
Wahlmannille ja osti kunnon ylioppilasla-
kin kananmunilla.

Uskonnon ja filosofian lehtori Seija Aarto

Kuva 1. Muistelemassa Agnes Airola koulumme entinen fysiikan lehtori.
Kuva 2. Muistelemassa Pirkko Laine ( nyk. Määttänen ).
Kuva 3. Muistelemassa Ulla Mörttinen ( nyk. Raatikainen ).
Kuva 4. Muistelemassa vasemmalta alkaen Sävy Sulopuisto 
( nyk. Takala), Pentti Tynkkynen ja Helmer Oksanen.

1 2 3

4

Nahkalinna
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J ärvenpään lukion 
Senioriyhdistys järjes-
ti 10.10.2009 Raevuori-

symposiumin, jossa muisteltiin 
Järvenpään Yhteiskoulun entis-
tä rehtoria Vihtori Raevuorta. 
Seniorit Aila Niinikoski ja Terttu 
Heinonen pitivät symposiu-
missa esityksen, jossa he ker-
toivat opiskelukokemuksis-
taan Raevuoren johtamassa 
oppilaitoksessa.

Pikakirjoituksen opiskelijoina 
Järvenpään Yhteiskoulussa

Arvoisat symposiumin osanottajat!
Tämän puheenvuoron olen valmistanut yh-
dessä luokkatoverini Terttu Heinosen kans-
sa, joka on myös täällä läsnä. Myös Teuvo 
Mertens on antanut meille arvokasta tietoa 
ja laittanut muistimme todella koetukselle 
sen suhteen, milloin opiskelimme pikakir-
joitusta pakollisena ja milloin vapaaehtoise-
na oppiaineena. Kiitos, Teuvo.

Heti alkuunsa voimme todeta, että suo-
menkielinen pikakirjoitus oli Vihtori 
Raevuoren aikana monet vuodet yksi pa-
kollinen kouluaine Järvenpään yhteiskou-
lun IV ja V luokalla ja vapaaehtoinen VI ja 
VII luokalla eli lukiossa, mutta lukuvuon-
na 1952–1953 vain VI luokalla. Lukuvuonna 
1953–1954 ei VI luokalla eli nykyisen luki-
on 1. luokalla enää ollut pikakirjoituksen 
opetusta halukkaille. Näin koulumme luki-
on vapaaehtoinen pikakirjoituksen opetus 
päättyi vuonna 1953.

Rehtori Raevuori jäi eläkkeelle keväällä 
1953. Kuitenkin syksystä 1953 lähtien hän 
innokkaana pikakirjoittajana alkoi vielä 
opettaa pikakirjoitusta tuntiopettajana.

Oma luokkamme opiskeli pikakirjoitus-
ta silloisen keskikoulun IV ja V luokalla lu-
kuvuosina 1952–1953 ja 1953-1954. 

Mainittakoon tässä yhteydessä, että 
1950-luvulla pikakirjoituksen opiskelijoiden 
lukumäärä Suomessa oli suurimmillaan – 
sitä opiskeli noin 5500 opiskelijaa. 1970-lu-
vulla pikakirjoituksen opetus loppui lähes 
kokonaan Suomen kouluissa. 1980-luvulla 
pikakirjoituksen opiskelijoita, osa kansalais- 
ja työväenopistoissa, oli enää noin 2000.

Oppikirjaksemme määrättiin Kaarlo 
Kallioniemen Pikakirjoituksen alkeet, 
seitsemäs painos. Saimme ensimmäi-
sellä tunnilla kuulla rehtorin selosta-
van kirjan esipuheiden mukaisesti, et-
tä pikakirjoitusjärjestelmämme perustuu 
Frans Gabelsbergerin järjestelmään, jon-
ka suomen kieleen oli sovittanut tohto-
ri L. Neovius-Nevanlinna. Loppuosa esipu-
heesta soveltui hyvin Vihtori Raevuoren 
opetusperiaatteisiin: ”Hyötyäkseen pika-
kirjoituksen opiskelustaan on opiskelijan 
harjoiteltava jokainen läksy perusteellisesti. 
Kaikki laiminlyömiset kostautuvat pahasti. 
Alussa uhrattu aika ja vaiva sen sijaan kor-
vautuvat moninkertaisesti.” 

Myöhemmin saimme sekä selkokie-
lisenä että pikakirjoitettuna Vihtorin 
Raevuoren esitelmän ”Johannes Linnakoski 
pikakirjoittajana”, jonka hän oli pitänyt 
Pikakirjoittajayhdistyksen kokouksessa 
29.3.1941. Lisäksi meille jaettiin epälukui-
nen määrä oppaita, jotka oli joko laatinut, 
toimittanut tai keräillyt V. Raevuori, kuten 
Pikakirjoituksen lyhenneopas, Pikakirjoitus 
– siivekäs kynä (Pastori Eino Pirisen ra-
dioesitelmä tammikuussa 1936 sekä luette-
lo ”Pikakirjoitusoppilaassa” esiintyvistä eh-
tolyhennyksistä), Pikakirjoituslyhennyksiä, 
”Avain” pikakirjoitusharjoitusten kor-
jaamiseen,  Pikakirjoituksen lukuteks-
tiä aloittelijoille ja erinäisiä valmistavia ja 
sisälukuharjoituksia. 

Tunneille tarvittiin pikakirjoitusvihko neli-
viivaisine kirjoitusriveineen ja sopivan peh-
meä lyijykynä. Opiskelu alkoi konsonant-
timerkkien harjoittelulla ja tiedolla, että 
a-äännettä, joka on suomen kielen ylei-
simmin esiintyvä äänne, ei aina merkitä, 
vaan se luetaan jokaisen lähekkäin merki-
tyn konsonantin perään, elleivät kirjain-
välien pidennykset, ylöspäin tai kohtisuo-
raan suuntaamiset, kirjainten alennukset, 
korotukset, vahvennukset, terävöitykset ja 
muut merkinnät toisin edellyttäneet. Sitten 
opeteltiin kahdennettujen konsonant-
tien merkit ja siigelit. Siigelit olivat sano-
ja merkitseviä lyhennysmerkkejä, jotka pi-
ti opetella ulkoa. Pikakirjoitetun Johannes 
Linnankoski pikakirjoittajana -julkaisun liit-
teenäkin niitä oli lueteltu kahdeksan sivun 
verran ja Pikakirjoituslyhennyksiä -vihko-
sessa 25 sivua. Lyhenneluetteloita täyden-
nettiin omin lyijykynämerkinnöin rehtorin 
sanelun mukaan.

Opettajana Vihtori Raevuosi oli rauhalli-
nen, perusteellinen, tarkan asiallinen ja vaa-
tiva. Hän selitti pikakirjoituksen kiemuroita 
ja siigeleitä yksinkertaisen selkeästi. Tunnit 
sujuivat kurinalaisesti ja leppoisastikin, mi-
käli läksyt oli tehty eikä nuhteisiin muu-
tenkaan ilmennyt aihetta. Mutta jos joku 
onneton ei saanut pikakirjoituksen läksyko-
keesta vähintään arvosanaa 7, joutui tule-
maan uusintakokeeseen seuraavana aamu-
na ennen tuntien alkua eli klo 7.00. Hylätyn 
kokeen perään oli rehtori tällöin kirjoit-
tanut: ”Kansliaan”. Kansliassa seurasi reh-
torimme ankara puhuttelu: ”Pitäkää huo-
li, ettei tämä toistu.” Puhuttelun kokenut 
luokkatoverimme piti kyllä tästä huolen. 

Keskikoulun viimeistä luokkaa aloittaes-
samme luokkatoverini Terttu päätteli omin 
päin, että koska keskikoulun todistuk-
sen saaminen tulee vaatimaan muutenkin 
työtä, niin hän jää pois pikakirjoituksesta. 
Mutta asiahan ei ollutkaan sillä selvä. Hän 
sai rehtorilta käteensä kirjeen ja määräyk-
sen viedä se vanhemmille. Kirjeessä selos-
tettiin pikakirjoituksen hyötyjä ja tarpeel-
lisuutta niin vastaansanomattomasti, että 
kotona ei tarvinnut asiasta juurikaan kes-
kustella. Terttu meni hiljaisena seuraavalle 
tunnille ja sai rehtorilta pulpettinsa suun-
taan hyväksyvän katseen, ettei vain olisi ol-
lut silmäkulmassa ja suupielissä pieni hirte-
hinen hymynkare. Myöhempi elämä osoitti, 
kuinka oikeassa rehtori oli ollut, kun oli pa-
tistanut Tertun takaisin tunneille.

Luokkamuistelmissamme on myös kerto-
mus, kuinka joskus vuoden 1954 kevääl-
lä Viki eli Vihtori pyysi kahta poikaa (Teuvo 
Mertensiä ja Reijo Tuomea) auttamaan 
Tuomaalan talonsa kevättöissä. Pojat suos-
tuivat ilomielin saatuaan lupauksen kun-
nollisesta korvauksesta. Koulun päättymi-

sen jälkeen pojat menivät Tuomaalaan ja 
tekivät hiki hatussa 4–5 tuntia töitä. Työn 
päätyttyä Viki ilmestyi hymyillen poiki-
en eteen ja sanoi: ”Jaa’a, se on sitten litvii-
kin paikka. Maksan teille yksityisopetukse-
na viisi tuntia pikakirjoitusta. Kiitos, pojat.” 
Pojat kieltäytyivät korvauksesta sanoen tul-
leensa vain auttamaan, mutta Viki vaati eh-
dottomasti saada maksaa työsuorituksesta. 
Pojat hikoilivat sitten keväällä oppituntien 
jälkeen viisi tuntia pikakirjoituksen parissa.

Rehtori piti lukukausittain nopeuskokeet, 
ja tulokset kirjattiin koulun vuosikerto-
mukseen.  Ensimmäisenä lukuvuonna saa-
vutettiin 15–20 sanan nopeus minuutis-
sa, toisena vuonna 30–35 ja kolmantena 
40–45 sanan. Harrastavimmat osallistuivat 
Pikakirjoittajayhdistyksen koko maan kat-
taviin pikakirjoituskilpailuihin, joiden sarjat 
olivat 60, 40 ja 20 sanaa minuutissa, tai ta-
voittelivat hopeisia tai uushopeisia pikakir-
joitusmerkkejä. Nämä nopeuskilpailut kan-
nustivat osaa meistä varsinkin, kun suoritus 
omalta kohdalta meni hyvin. Koululla oli 
pikakirjoitusrahasto, josta parhaille jaettiin 
stipendejä. Lukuvuonna 1953–54 sai 2000 
silloisen markan stipendin luokkatoverim-
me Maija-Liisa Toivonen.

Pikakirjoitus oli meille myös hyödyksi opis-
kelu- ja työelämässä luentoja ja esitelmiä 
kirjoittaessamme. Lisäksi näin säästimme 
paperia eli toimimme ekologisesti jo sil-
loin. Ja olihan pikakirjoitus hyvä salakie-
li! Henkilökohtaista päiväkirjaakaan ei ol-
lut tarpeen kovin mutkikkaaseen paikkaan 
piilottaa. Eiväthän sitä kuitenkaan olisi pys-
tyneet lukemaan muut kuin Järvenpään 
yhteiskoululaiset! Monet tahtoivat nähdä 
mitä kirjoitimme, eivätkä harmikseen saa-

neet mitään selvää. Ei ollut Suomenmaassa 
monta oppikoulua, joissa pikakirjoitus oli 
oikein kouluaine. Hyvä Järvenpää! Raevuori 
myös korosti usein, että eduskunnassakin 
oli pikakirjoittajia, ja hänkin oli ollut siellä. 
Pikakirjoittajia arvostettiin siellä. Sekin tie-
to kannusti meitä!

1960-luvun lopulla auskultoin minä, Aila, 
itse työväenopiston rehtorin pätevyyt-
tä varten Helsingin kaupungin suomenkie-
lisessä työväenopistossa. Oppitunteja piti 
seurata tietty määrä. Minä tietysti valit-
sin silloin työväenopiston ohjelmassa myös 
olevan pikakirjoituksen. Kun ilmoittau-
duin auskultanttina seuraamaan pikakirjoi-
tuksen opetusta, kurssin opettaja ilmoitti: 
”Ei tänne tulla, jos ei jo osata pikakirjoitus-
ta.” Kerroin suorittaneeni jo oppikoulussa 
nopeuskokeen ja annoin opettajan näytön 
taidoista. Pääsin tunnille ja sain merkinnän. 
Olin kuulemma ensimmäinen pikakirjoi-
tuksen taitava auskultantti. Ja Järvenpään 
Yhteiskoulu sai kiitosta siitä, että pikakirjoi-
tus oli yksi kouluaine. 

Kysymmekin nyt, olemmekohan viimei-
nen sukupolvi, jolle on ollut hyötyä pika-
kirjoituksesta. Onko nykytekniikka tehnyt 
sen lähes tarpeettomaksi? Olemme ainakin 
Tertun kanssa kiitollisia ja ylpeitä koulus-
tamme, jossa pikakirjoitus oli yksi pakolli-
nen aine vielä 1950-luvun alussa. Jos näiden 
50 viimeisen vuoden muutokset ja kehi-
tys ovat johtaneet siihen, ettei pikakirjoi-
tusta enää tarvita kouluaineena, niin senkin 
hyväksymme. Kuitenkin vielä kerran kiitos 
rehtori Vihtori Raevuorelle pikakirjoituk-
sesta! Sen oppiminen muiden kouluainei-
den ohella on palvellut meitä kaikki nämä 
menneet 50 vuotta muistiinpanoja, luento-

Raevuori-symposiumin satoa Vuoden 2010 
senioripäivä
Kyrölä-symposium Järvenpään 
lukion auditoriossa lauantaina 
16.10.2010.  

Päivän ohjelma:

12–13 Senioriyhdistyksen 
vuosikokous 

13–16.30 Kyrölä-symposium

Kyrölä rehtorina

Kyrölä ja kotiseutu

KAHVIT

Kyrölä ja liivin kielen 
nykytilanne

Muisteluja

Kuva: Aila Niinikoski (vasemmalla) ja Terttu Heinonen vetämässä 
Senioriyhdistyksen vuosikokousta 10.10.2009. Terttu Heinonen kokouksen 
sihteerinä kirjasi muistiinpanot pikakirjoituksella!

ja ja pöytäkirjoja laadittaessa. Se on myös 
osaltaan edistänyt huolellisuutta ja täsmäl-
lisyyttä pikkuasioihin nähden. 

Jos haluatte Ville Raevuoren muisteluiden 
jälkeen saada oman nimikirjoituksenne 
pikakirjoituksella, asetamme mielellämme 
taitomme käyttöön!

Lopuksi, Vihtori Raevuorta muistellessa ei 
voi sivuuttaa erästä piirrettä juhlasalissa 
tapahtuneesta  lukukausien alkajaisseremo-
niasta. Rehtori päätti tilaisuuden aina sa-
malla tavalla: ”Lauletaan  lopuksi Oi kallis 
Suomenmaa.”

 

Oi kallis Suomenmaa, suo helmahas 
sun poikasi onnellisna nukahtaa,

kun hän henkensä halvan sulle anta-
nut on. 

Ei muuta kunniaa kuin kuulla kummul-
tansa sun kuusiesi kuiskintaa, 

kun sä kätkenyt olet hänet viime 
lepohon.

Näiden jylhien sanojen ja Elli Tourusen 
säestämän laulun kaiku mielessä oli juhla-
vaa astua uuteen lukukauteen isäntämäi-
sen tomeran, periaatteissaan tinkimättö-
män, koulun parasta ajavan ja oppilaille 
kaikessa, myös pikakirjoitustaidoissa, hy-
vää elämää ja menestystä toivovan  isähah-
mon turvissa.

Teksti seniorit Aila Niinikoski ja Terttu 
Heinonen

Kuva: Väinö ”Väiski” Kyrölä.

Tekijä tuntematon. 
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”Kun tutkistelin tätä kirjasta, niin 
ällistyksekseni huomasin kaik-
kien kirjoituksien käsittelevän 

opettajia. Kaikissa vielä haukkuva tai vi-
koja esille tuova ajatus, joten olisi kai pa-
ras muuttaa hieman tyyliä. Kenestä alotus? 
Kaikki yhtä hyviä? Rehtorin sanojen mu-
kaan ei koulussamme pitäisi olla yhtään 
epäpätevää opettajaa.

Siis ottakaamme yleisesti. Opettajat 
 ovat: arvokkaan näköisiä, kunnioitusta he-
rättäviä ( heh - heh ), astunta reipasta…
hm., ryhti hyvä. Ja entä opetus! Sehän on 
pääasia. Kuinka juhlallista, arvokasta ja sa-
malla myöskin leikkisää. Kuinka hyvin me 
kaikki tunnemmekaan ne eri tyylit, joita 
opettajat käyttävät. Oi, heidän suurta viis-
auttaan heidän selittäessään ihmeellisiä asi-
oita meille, sitä suurta itsehillintää räjähtä-
mäisillään olevassa kehossa. Kuinka suurta 

kärsivällisyyttä opettajalta vaaditaankaan. 
He saavat oppilaan ihmeellisellä meedio-
voimallaan seuraamaan tuntia ja kuivienkin 
asioiden selvittelyä. He ovat erittäin innok-
kaita selvittelemään asioita vielä senkin jäl-
keen, kun kello on soinut ulos, että me sai-
simme oppia täyden rahan edestä.

Niin hyviä ja meidän parastamme ajat-
televia ovat opettajat

Kiitos ja kunnia heille!

”Hajuherne”

Taustalla on skannatut näytteet 3 C 
luokan päiväkirjasta vuodelta 1947. 

Näyte 3 C luokan päiväkirjasta 1947-1948



Olli Uusikoski suoritti englannin 
opetusharjoittelua Järvenpään 

lukiossa.

Tärkeintä turvallisuu-
dessa on kokonaisuu-
den hallinta.

Asiantuntijamme 
palvelevat sinua 
mielellään. 

Lue lisää  
www.niscayah.fi
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Järvenpään lukio  
opetusharjoittelijan 
silmin

 
on itsenäistä ja  luovaa

Marja-Liisa 
Lindman toimi Järvenpään luki-
ossa äidinkielen ja kirjallisuuden 
opettajana. Hän jäi eläkkeel-
le syksyllä 2009. Eräänä aurin-
koisena iltapäivänä tapasimme 
Marja-Liisan ravintola Kaislassa 
Helsingissä. Esitimme hänelle 
joukon kysymyksiä:
Elämäsi koulut?
Lukemaan opin Grindbergin maailman-
historia -kirjoista. Ensimmäinen opinah-
jo oli kuitenkin Lauttakylän kansakoulu 
Huittisissa, sitten Turun Puolalan yhteisly-
seo. Turun yliopistossa opiskelin suomen 
kieltä ja Åbo Akademissa yleistä historiaa. 
Siellä olen saanut upeaa opetusta; opin ar-
vostamaan sivistystä, kulttuurien tunte-
musta ja avarakatseisuutta. Myöhemmin 
opiskelin Helsingin yliopistossa.
Miksi sinusta tuli juuri äidinkielen 
opettaja?
Eniten olisin halunnut opiskella taidetta. 
Pääsinkin Ateneumin taidekouluun, mut-
ta vanhemmat painostivat valitsemaan 
kunnollisen opettajan ammatin. Haaveilin 
myös eläinlääkärin ammatista.
Mikä on ollut parasta opettajan 
työssä?
Työ on vapaata ja  luovaa. Kaikki on itses-
tä kiinni – työstä tulee omannäköinen. 
Opettaja ei voi myöskään jäädä lepäämään 
laakereilleen, vaan on opiskeltava koko ajan 
lisää. Äidinkielen opettajana voi päästä jos-
kus näkemään huikeita oppimistuloksia, 

kun opiskelija kirjoittaa henkeäsalpaavan 
upean tekstin.
Entä pahinta?
Äidinkielenopettajalla ei ole normaa-
lia elämää. Korjaustyön määrä on usein 
käsittämätön.
Miten luonnehdit itseäsi opettajana?
Olen tiukka, mutta osaan joustaa tar-
peen tullen. Olen luova, en paikoilleen 
jämähtänyt.
Sinut tunnetaan myös rakkaudesta-
si puutarhanhoitoon. Millainen puu-
tarhuri olet?
Siinäkin olen luova – puutarhassani vallit-
see hallittu kaaos. Pyrin oppimaan siinäkin 
koko ajan uutta. Mestareiden oppien mu-
kaan pyrkimys harmoniaan on tärkeää.
Kadutko jotain?
Kaikki elämässä on ollut opiksi ja ojennuk-
seksi. Kokemuksista saa voimaa!
Mitä olet puuhaillut nyt eläkkeellä?
Opiskelen kuvanveistoa ja englantia, ni-
menomaan puutarhasanastoa. Olen myös 
matkustellut jonkin verran. Kävin esimer-
kiksi Italiassa tutustumassa paikalliseen 
designeen.
Millaisia terveisiä lähettäisit 
kollegoillesi?
Yhteistyötä kannattaisi harrastaa enem-
män. Se on uskomaton  voimavara.
Teimme Marja-Liisalle myös 
facebook-testin:
a)      Perenna vai yksivuotinen?  
– Perenna. Se nousee joka vuosi uudelleen
b)      Viinimarjapensas vai viini? 
 – Molempi parempi.
c)      Ruusu vai runo?  
– Runo. Ruusussa on piikkejä.
d)   Monta Kiveä vai kivikasa?  

– Kivikasa antaa mahdollisuuden monen-
laiseen muotoiluun.
d)      Tekstitaito vai essee?  
– Molemmat.
e)      Smartboard vai tussitaulu? 
– Naamataulu.
f)      Uusi vai vanha?  
– Uusi.
g)      Pilkullinen vai ruudullinen? 
 – Ruudullinen. Neliö on kaunis muoto. 
Pilkku on löysä muoto.
h)      Kyllä vai ei?  
– Kyllä!
Lopuksi näytimme kuvaa, jossa on 
entisiä kollegoita. Arvaa, muisti-
ko Marja-Liisa a) kaikkien nimet, b) 
ei muista mitään vai c) muistaako 
ilolla ja soveltaen. Kyllä. Iloisesti ja 
soveltaen.
Kiitämme Marja-Liisaa yhteisistä hauskoista 
ja luovista vuosista. Hyvää kesää Marja-Liisa 
ja mukavia eläkevuosia!
Marja-Liisaa haastattelivat  
Asta Pippola ja Kristiina Kangas.
Teksti ja kysymykset Asta Pippola
Kuva Kristiina Kangas

ottava työyhteisö: ammattitaitoiset opet-
tajat, puheliaat ja mukavat oppilaat ja ys-
tävällinen ja avulias rehtori. Minut yllätti 
positiivisesti Järvenpään lukiossa se, mi-
ten paljon luottamusta opettajien ja oppi-
laiden välillä on. Toisaalta tämä luottamus 
tarkoittaa myös sitä, että oppilaat kanta-
vat opinnoistaan suurta henkilökohtais-
ta vastuuta, mikä voi joskus olla oppilaista 
stressaavaa ja ahdistavaa. Oli kuitenkin to-
della upeaa huomata, että Järvenpään luki-
ossa oppilaiden ei tarvitse missään vaihees-
sa jäädä vastuunsa kanssa yksin, sillä lukion 
suuresta koosta huolimatta opettajilla tun-
tuu olevan oppilaisiinsa hyvin välittömät ja 
läheiset suhteet. Se on asia, josta ei kanna-
ta luopua mistään hinnasta. Odotan innok-

Kalpeat kasvot, tärisevät kä-
det, epätasainen hengitys, 
otsaa pitkin vierivät kylmät 
hikipisarat ja tuhatta ja sa-
taa jyskyttävä sydän. Onko 
se juhlasalissa istuva, juu-

ri pitkän matematiikan kysymykset käsiinsä 
saanut abi? Onko se lukiolainen viikonloppu-
aamuna ennen aamukahvia? Ei, se olet sinä, 
ensimmäiseen tuntiisi valmistautuva englan-
nin opetusharjoittelija. Kello on kohta vart-
tia vaille kymmenen. Luokkaan valuu hiljak-
seen oppilaita. Heidän joukossaan on sinua 
kaksi päätä pidempiä, möreä-äänisiä mie-
hiä sekä mustiin pukeutuneita naisia, joilla 
on napit korvilla ja jotka näyttävät siltä, et-
tä heitä ei kiinnosta mikään, ja sinun tunti-
si vielä sitäkin vähemmän. Näitäkö sinun pi-
täisi opettaa? Näidenkö silmissä sinun pitäisi 
olla auktoriteettihahmo? Pitäisiköhän sinun 
olla jotenkin vaikuttavampi? Pitäisiköhän si-
nun vaikka kertoa soittavasi kitaraa hevibän-
dissä? Tai harrastavasi laskuvarjohyppäystä? 
Uskoisikohan ne? Kaksi minuuttia tunnin al-
kuun. Käyt mielessäsi läpi tunnin suunnitel-
maa ja järjestelet hermostuneena paperei-
tasi. Olet varma, että olet unohtanut jotain 
tärkeää. Mitä jos joku kysyy jotain, johon et 
osaa vastata? Eihän tässä näin pitänyt käydä, 
sinunhan tässä piti olla se opettaja. Onko se 
nyt reilua, että pitää pelätä vaikeita kysymyk-
siä tälläkin puolella opettajan pöytää? Yksi 
minuutti. Mietit kuumeisesti, mitä aiot sa-
noa kun tunti alkaa. Sinusta tuntuu, että kun 
avaat suusi, et yhtäkkiä osaakaan enää sanaa-
kaan englantia, ja suustasi tulee ulos vain ki-
meää sössötystä. Tunti alkaa.

Kuten yllä olevasta tositapahtumiin pe-
rustuvasta kuvauksesta käy ilmi, ensim-
mäisten tuntien pitäminen voi olla opetus-
harjoittelijalle jännittävä paikka, joka saa 
tavalliset nuoret näyttämään pelottavil-
ta ja harjoittelijan epäilemään omia kyky-
jään. Opetusharjoittelijan saattaa myös olla 
hieman vaikea löytää paikkaansa lukiossa: 
hän ei ole vielä opettaja, mutta ei enää op-
pilaskaan, vaan jotain siltä väliltä. Siksi on-
kin hienoa, että niin Järvenpään lukion op-
pilaat, opettajat kuin muu henkilökuntakin 
tekivät kaikkensa, jotta harjoitteluni suo-
rittaminen Järvenpäässä sujuisi mahdol-
lisimman mukavasti. Järvenpään lukios-
ta päällimmäisenä mieleeni jäi juuri minut 
ja muut harjoittelijat lämpimästi vastaan-

kaasti sitä päivää, jona saan itse olla kiinteä 
osa tällaista työyhteisöä, jossa kaikki tuke-
vat toisiaan ja jossa kenenkään ei tarvitse 
jäädä yksin. Kiitos kaikille Järvenpään luki-
on opettajille ja oppilaille hienosta oppi-
miskokemuksesta, ja kiitos erityisesti Virpi 
Bundersille ohjaavana opettajanani toi-
mimisesta. Oli ilo harjoitella Järvenpään 
lukiossa!

Kuva ja teksti Olli Uuskoski, englannin 
opetusharjoittelija
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TULIN, NÄIN JA… JÄIN
Je suis venue, j’ai vu, je suis restée

Pirjo Ruohola 
tuli Järvenpään Yhteiskouluun opetta-
maan ranskaa ja saksaa vuonna 1974. Hän 
on nähnyt opettajan arkea Järvenpäässä jo 
kunnioitettavat 37 vuotta. Järvenpään lu-
kio oli hänen ensimmäinen työpaikkansa 
opettajana, ja Järvenpäähän hän myös jäi. 
Ruohola on jäämässä eläkkeelle virastaan 
tänä vuonna. Nyt hän muistelee työtään, 
kertoo tulevaisuudensuunnitelmistaan – ja 
paljastaa itsestään uusia puolia.

Mitä muuta kuin kielten opetusta 
olet tehnyt työksesi?
Opiskeluaikoinani olen toiminut myös tar-
joilijana vuoristohotellissa Ranskassa ja 
Suomessa rantakahvilassa. Minulla on ta-
kanani myös pankkiura Suomen Pankissa ja 
nykyisessä Nordeassa. Ennen opintoja olin 
vuoden verran töissä Lufthansalla Frankfurt 
am Mainissa.
Miksi valitsit kielten opettajan 
ammatin?
Aioin lentoemännäksi, kun se oli siihen ai-
kaan niin hienoa ja mondeenia. Onneksi 
vuosi Saksassa käänsi pääni. Halusin op-
pia lisää saksan kieltä, jota olin jo koulussa 
opiskellut pitkänä vieraana kielenä. Jotain 
hienoa piti kuitenkin valita, ja mikä sen hie-
nompaa kuin ranskan kieli ja kaikki muu, 
mikä seuraa sen mukana. On ollut mielen-
kiintoista tutustua kahteen hyvin erilaiseen 

naapurimaahan, jotka molemmat ovat suu-
resti vaikuttaneet Euroopan ja miksei koko 
maailman historiaan. Kielen opiskelun ohel-
la tutustuu maan tapaan ajatella ja toimia.
Mikä on ollut parasta opettajan 
työssä?
Vuorovaikutus opetuksessa ja se, että työ 
on niin itsenäistä ja luovaa. Vain taivas ja 
opetussuunnitelma ovat rajana. Tärkeää on 
ollut mahdollisuus kouluttaa itseään ulko-
mailla ja päivittää kielitaitoaan. Tässä on 
työnantajan myönteisellä suhtautumisel-
la ollut ratkaiseva merkitys. Olin urani alus-
ta 20 vuoden ajan lähes joka kesä kursseil-
la ulkomailla. Matkustaminen on jatkunut 
tähän päivään asti ja toivon mukaan jat-
kuu edelleen.
Mikä on ollut vaativinta?
Jatkuva esilläolo on tuntunut joskus ras-
kaalta. Hankalaa on myös se, että ei pysty 
vaikuttamaan juurikaan siihen, valitaanko 
ranskaa ja saksaa kouluissa. Päätökset teh-
dään jossain muualla. Tämä on korostunut 
viime aikoina, sillä harvinaisempien kielten 
kuten ranskan, saksan ja venäjän valinnat 
ovat vähentyneet huolestuttavasti.
Mikä on muuttunut niinä 37 vuotena, jotka 
olet ollut opettajan ammatissa?
Opiskelijan ja opettajan välinen suhde on 
muuttunut avoimemmaksi. Yhteistyö kol-
legoiden kanssa on lisääntynyt todella pal-
jon. Kielten opiskelu on kokenut suora-
naisen vallankumouksen, eikä pelkästään 

teknisessä mielessä. Kommunikatiivisuus 
opetuksessa on lisääntynyt huimasti. 
Muutos olisi varmasti vielä suurempi, el-
lei kirjallinen ylioppilaskoe vaikuttaisi niin 
paljon opetuksen tavoitteisiin. Jos ylioppi-
laskokeeseen tulisi suullinen osuus, se veisi 
muutosta eteenpäin. Pieni liikahdus tähän 
suuntaan on pitkän kielen valtakunnallisen 
soveltavan kurssin muuttuminen suullisek-
si tänä vuonna.
Mikä on mukavin muistosi 
oppitunneilta?
Niitä on paljon. Sykähdyttävintä on, kun 
opiskelija tai joskus koko ryhmä löytää 
opiskeluunsa uuden vaihteen, niin sanot-
tu kielenoppimisvimma iskee ja oppiminen 
edistyy harppauksin. Kivoja muistoja on 
jäänyt myös opettajien yhteisistä retkistä ja 
vierailuista ulkomaille. Molemminpuolisen 
luottamuksen syntyminen sekä opiskelijoi-
hin että työtovereihin vaatii aikaa ja paneu-
tumista, mutta kun se saavutetaan, kaikki 
voivat hyvin ja arkinen työkin sujuu. Ja tot-
ta kai on ollut hienoa työskennellä nämä 
viimeiset vuodet uudessa upeassa koulura-
kennuksessa, jossa kaunis arkkitehtuuri yh-
tyy moderniin tekniikkaan.

Mitä aiot puuhata eläkkeellä?
Tanssia, taidetta, ruokaa, viiniä, ystäviä, kir-
joja, uintia, luontoa, kauneutta, lepoa, …
voyages …voyages …
Mitä terveisiä haluaisit lähettää 
opiskelijoille?
Haluaisin kiittää nykyisiä ja entisiä oppilai-
tani sujuvasta ja hauskasta yhteistyöstä.

Je vous embrasse tous!     Ja nyt minä 
lähden…

Lopuksi kymmenen kuuluisaa kysymystä, 
jotka Bernard  Pivot’lla on tapana esit-

tää vierailleen Ranskan television kulttuuri-
ohjelmassa Bouillon de culture.  
Questionnaire de Bernard Pivot
Bernard Pivot a formulé 10 questions qu’il 
posait à ses invités à l’émission Bouillon de 
culture, dont les réponses se révèlent  
particulièrement éclairantes sur les  
sentiments, les croyances et la pensée de 
ceux qui se prêtent à ce jeu. Il nous offre ici 
un excellent moyen d’aborder l’autre en  
esquissant sous différentes formes la  
question « Qui êtes-vous? « 

Répondez-y spontanément sans trop 
réfléchir.

Votre mot préféré ?  
 – Pamplemousse.

Le mot que vous détestez ? 

 –Réfrigérateur-congélateur.

Votre plaisir favori ?  
 – Bonne chère!

Le son, le bruit que vous aimez ?  
 – Le chant du merle.

Le son, le bruit que vous détestez ? 
 – Une voix fâchée.

Votre juron, gros mot ou blasphème  
favori ?  
– Merde!

Homme ou femme pour illustrer  
un nouveau billet de banque?

 – Simone Veil.

Le métier que vous n’auriez pas aimé  
faire ?  

 – Chirurgien.

La plante, l’arbre ou l’animal dans lequel  
vous aimeriez être réincarnée? 

 – Une hirondelle.

Si Dieu existe, qu’aimeriez-vous, après 
votre mort, l’entendre vous dire? 

 – Soyez la bienvenue , madame!

Bernard Pivot’n 10 kysymystä
Bernard Pivot’lla on ranskalaisessa televisi-
ossa kulttuuriohjelma ”Bouillon de culture”. 
Ohjelmaan kuuluu kutsuvieraiden haastat-
telu, jota varten Pivot on laatinut kymme-
nen kysymystä. Vastauksissaan haastatel-
tava paljastavaa tunteitaan, uskomuksiaan 
ja ajatuksiaan, eli niiden avulla opitaan 
tuntemaan hänet monipuolisemmin ja 
syvemmin.

Vastaa spontaanisti.

Mielisanasi?  
 – Pamplemousse. (greippi)

Sana, jota inhoat?  
 – Réfrigérateur-congélateur. (jääkaappi-
pakastin)

Mielinautintosi?  
 – Hyvä ruoka!

Ääni, jota rakastat?  
 – Mustarastaan laulu.

Ääni, jota inhoat?  
 – Vihainen ääni.

Mielivoimasanasi?  
– Merde! 

Nainen tai mies, jonka kuvan laittaisit 
seteliin?

 – Simone Veil

Ammatti, jota et olisi halunnut tehdä 
työksesi?  
 – Kirurgi.

Kasvi, puu tai eläin, jona haluaisit syntyä 
uudelleen? 

 – Pääskynen.

Jos Jumala on olemassa, mitä haluaisit 
kuulla Hänen sinulle sanovan kuolema-
si jälkeen?  
 – Tervetuloa!

Annukka Hieta ja Iina Reinikka

Pirjo ja kevään 
2010 abit kurssin 
päätösjuhlassa.
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simme Colosseumille ja edelleen Circus 
Maximukselle. Sen jälkeen matkamme jat-
kui kohti Pantheonia ja muita Mars-kentän 
kohteita. Piazza Navonalla pääsimme to-
distamaan roomalaisia häämenoja Pyhän 
Agneksen kirkon edustalla. Sunnuntaina 
ohjelmamme oli kevyempi, mutta tutus-
tuimme mm. Rooman juutalaisgettoon. 
Iltapäivällä vietimme pari tuntia shoppail-
len, ja lopuksi menimme urheilupubiin kat-
somaan AS Roman peliä.

Miltä näyttää italialainen elämäntapa suo-
malaiseen verrattuna?

Inka Koskinen: Italialaisten elämäntapa on 
kadehdittava. Kenelläkään ei ole mihinkään 
kiire, ja ihmisillä on aina aikaa istahtaa kah-
vikupposen ääreen.

Marianne Ruponen: Kiireettömästä elä-
mäntyylistä kertoo myös se, että missään ei 
ole seinäkelloja.

Mikä Italiassa niin kovin viehättää 
suomalaisia?

Rosa Winqvist: Ehdottomasti kauniit mai-
semat, lämmin ilmasto ja ystävälliset ihmi-
set. Rooma on ihanan romanttinen kau-
punki varsinkin iltaisin.

Mikael Immonen: Varmasti myös italialai-
nen ruokakulttuuri.

Millaista on tämän kevään roomalainen 
katumuoti?

Inka: Italialainen pukeutumistyyli on rentoa 
mutta samalla tyylikästä. Varsinkin italialai-
set naiset panostavat paljon ulkonäköönsä.

Rosa: Merkkivaatteita näkyy enemmän 
kuin Suomen katukuvassa. Vaatteisiin on 
selkeästi laitettu rahaa.

Miten jalkapallon suuri merkitys italialaisil-
le näkyy Roomassa?

Mikael: Rooman kaduilla jalkapallo on esil-
lä oikeastaan vain mainoksissa, mutta 
puistoissa ja kentillä on pelaajia varsinkin 
viikonloppuisin.

Marianne: Kaupat notkuvat futistuotteita, 
kuten pelipaitoja ja nappulakenkiä.

Miten roomalaisen joukkoliikenteen käyt-
täminen on sujunut?

Rosa: Tosi helppoa! Busseja keskustaan kul-
kee noin kymmenen minuutin välein ja vii-
kon voimassa oleva bussilippu on todel-
la edullinen (16 euroa). Mukulakivikaduilla 
bussit tosin tärisevät niin paljon, että sa-
malla saa jalkahieronnan.

Mikael: Liikenne on melko kaoottista. 
Suojateitä ylittäessä saa todella olla varuil-
laan, etteivät autot aja päälle.

Miltäköhän tuntuisi elää kaupungis-

sa, jonka katukuvassa näkyy 3000 vuotta 
historiaa?

Inka: Ulkopuolisen silmin se tuntuisi todel-
la upealta. 

Rosa: Rakennukset ja koko katukuva voitta-
vat kyllä kirkkaasti Järvenpään Janne-kadun 
ja rantapuiston.

Rooma, tiistai 13.4.2010
Eilen tutustuimme Vatikaanin museoihin ja 
massiiviseen Pietarinkirkkoon sekä sen kor-
keaan kupoliin (551 askelmaa). Suurin osa 
päivästä kului ikävä kyllä jonottamiseen, 
mutta museon taideaarteet olivat silti kai-
ken tungoksen ja jonottamisen arvoisia. 
Illalla nautimme aterian Trasteveren suosi-
tuimmassa ravintolassa, josta olimme va-
ranneet pöydän ajoissa. Illan kruunasi ihana 
jäätelömyyjäsetä.

Tänään kävimme tutustumassa birgittalais-
luostariin, jossa suomalainen sisar Maria-
Liisa kertoi luostarista ja sääntökunnan 
historiasta. Kiertelimme myös kuuluisalla 
Campo de’ Fiorilla ja kävelimme kapusiini-
munkkien hautakammioon, joka on kuului-
sa munkkien luista tehdyistä koristeluista.

Mitä luostarivierailulla tapahtui ja mitä 
uutta saimme tietää järjestöstä?

Charlotte Stapels: Sisar Maria-Liisa kertoi 
olleensa Roomassa nunnana yhteensä yksi-
toista vuotta. Hän kuitenkin vierailee koto-

din lentokentältä hotelliin mafiosot mie-
leen tuovilla mustilla pikkubusseilla.

Millaista on ollut asua nunnajärjestön yllä-
pitämässä hotellissa?

Henna Rinne: Nunnia on näkynyt au-
lassa ja aamiaisella. Sen lisäksi krusifik-
sit ja Jeesuksen kuvat seinillä ovat lähes ai-
noa ero tavallisiin hotelleihin verrattuna. 
Aamiaisella oli ihania cornettoja.

Mikä ensimmäisen päivän kohteista teki 
suurimman vaikutuksen?

Emmi: Pidin Trasteveren piazzasta ja sen 
laidalla olleesta kirkosta.

Iiro: Trasteveren kaupunginosassa vael-
telu. Lisäksi Vittorio Emanuele II:n ker-
makakkumainen muistomerkki teki läh-
temättömän vaikutuksen mielettömällä 
massiivisuudellaan.

Mitä odotatte eniten matkaltanne?

Iiro: Benen (eli paavin) tapaamista sekä hy-
vää ruokaa.

Henna: Vatikaanissa ja Colosseumilla 
käyntiä.

Rooma, sunnuntai 11.4.2010
Lauantaina ryhmämme kävi Rooman 
kuuluisimmissa antiikkikohteissa. Ensin 
kävimme Forum Romanumilla eli 
antiikin Rooman torilla, ja sieltä suunta-

Seuraavassa kurssille osallistuneiden 
opiskelijoiden tunnelmia haastattelumuo-
toisena matkakertomuksena.
Rooma, perjantai 9.4.2010
Eilen 16 opiskelijasta ja kahdesta opet-
tajasta koostuva ryhmämme saapui vih-
doin viikon opintomatkalle Roomaan. 
Torstai-ilta kului nunnahotelli Villa Mariaan 
majoittuessa ja ensimmäisellä ravinto-
la-aterialla. Tänään tutustuimme kävel-
len Trasteveren kaupunginosaan, Suomen 
Rooman-instituutin renessanssihuvilaan 
Villa Lanteen sekä Capitolium-kukkulaan 
kermakakkumonumentteineen. 

Miltä tuntuu olla Roomassa pitkän odotuk-
sen ja valmistautumisen jälkeen?

Saija Liljemark: Vaikea tajuta olevansa tääl-
lä. Vaikka matkaa suunniteltiin yli vuosi, 
matkalle lähtö tuli lopulta todella nopeasti. 
Oli kyllä mukavaa herätä ensimmäisenä aa-
muna autojen torvien toitotukseen ja kus-
kien huutamiin italiankielisiin kirouksiin.

Emmi Virta: Jännittävältä. Odotan tule-
via päiviä innolla. Kevät on täällä jo pit-
källä, puut kukkivat ja aurinko lämmittää 
ihanasti.

Mikä on poikennut odotuksistasi?

Iiro Heinälä: Gelato eli jäätelö on jo ylittä-
nyt kaikki odotukseni. Liikennekulttuuri on 
vielä hurjempaa kuin odotin. Saimme kyy-

Lukuvuonna 2009–2010 
järjestettiin ensimmäi-
sen kerran historian ja lati-

nan yhteistyökurssi Roma, urbs 
aeterna (Rooma, ikuinen kau-
punki). Kurssille osallistui 16 
opiskelijaa ja sitä ohjasi kak-
si opettajaa, Suvi Randén ja 
Tommi Suvensaari. Kurssin joh-
toideana oli: jos tuntee Roomaa, 
tuntee yli 3000 vuotta Euroopan 
historiaa. 

Jo ennen opintomatkaa kurssilaiset tu-
tustuivat luentojen ja esitelmien kautta 
monipuolisesti Roomaan, länsimaisen his-
torian keskeimpään kaupunkiin. Kahdeksan 
päivän pituinen opintomatka tarjosi mah-
dollisuuden tutustua paikan päällä pait-
si antiikin jäänteisiin myös keskiaikaan, re-
nessanssiin ja barokkiin sekä uudempaan 
historiaan – 1900-luvun fasismi ja nykyi-
nen jalkapallokulttuuri mukaanlukien. 
Etukäteisopintojen ja matkan lisäksi kurs-
siin sisältyi rahan keräämistä yhteisiä mat-
kakuluja varten. Kahdeksan erittäin onnis-
tuneen matkapäivän jälkeen kurssilaisten 
kotiinpaluu viivästyi tuhkapilven aiheut-
taman lentokiellon takia. Toisaalta ko-
tiinpaluu bussilla teki matkasta entistäkin 
legendaarisemman!



na Suomessa neljän vuoden välein. Nunna 
kertoi birgittalaisjärjestön rukoilevan kris-
tittyjen ykseyden puolesta.

Antti Lindgren: Pääsimme näkemään luos-
taritalon huoneita, joissa itse Pyhä Birgitta 
ja hänen tyttärensä Katariina olivat asu-
neet 1300-luvulla. Pyhän Birgitan huo-
neessa oli myös näytillä hänen pyhäin-
jäännöksiään eli luita. Ruotsalainen Pyhä 
Birgitta julistettiin vuonna 1999 Euroopan 
suojeluspyhimykseksi.

Miten latinan kieli ja antiikin Rooman tun-
nukset näkyvät nyky-Rooman katukuvassa?

Ari Kaukiainen: S.P.Q.R. (Senatus populus-
que Romanus, Rooman senaatti ja kansa) 
näkyy jokaisessa roskiksessa ja viemärin-
kannessa. Lisäksi Rooman naarassusi ja kak-
sospojat näkyvät monissa rakennuksissa ja 
jalkapallojoukkue AS Roman logossa.

Miltä tuntuu nähdä omin silmin paikat, 
joista on puhuttu niin paljon historian ja la-
tinan oppitunneilla?

Anna-Maria Wilskman: Aika epätodellisel-
ta. On vaikea käsittää sitä, että naillä pai-
koilla on kuljettu jo yli 3000 vuotta.

Ari: Ja hallittu lähes koko Eurooppaa!

Missä paikoissa on erityisesti voinut tun-
tea kävelevänsä menneisyyden ihmisten 
jalanjäljillä?

Antti: Kirjaimellisesti sen pysyy tuntemaan 
Forum Romanumin Via Sacralla, jossa katu-
kiveys on edelleenkin alkuperäinen.

Huomenna paavin audienssille Vatikaaniin!

Rooma, torstai 15.4.2010
Eilinen päivä oli matkamme kohokoh-
ta, sillä osallistuimme paavin audienssille 
Vatikaanissa. Lisäksi kävimme pyhiinvaelta-
jille tarkoitetuissa kaupoissa ja muutamassa 
kirkossa. Tänään, matkan viimeisenä päivä-
nä, kävimme varhaiskristittyjen katakom-
beissa kaupungin laitamilla. 

Mitä tapahtui paavin audienssilla?

Hilda Tolonen: Paavin audienssilla oli mah-
tavaa käydä. Meille oli etukäteen varattu 
hyvät paikat kutsuvieraiden joukosta lähel-
tä paavia. Kun Järvenpään lukion nimi mai-
nittiin vierailijoita lueteltaessa, vilkutim-
me ja huusimme tervehdyksemme paaville 
ja hän tervehti meitä vilkuttamalla molem-
milla käsillään ja hymyilemällä.

Tuomas Rentola: Audienssille oli saapunut 
ihmisiä ympäri maailmaa ja kaikki osoit-
tivat suosiotaan paaville. Tunnelma oli 
ikimuistoinen.

Millaista oli käydä maanalaisissa var-
haiskristittyjen katakombeissa?

Susanna Halla: Oli uskomatonta vierail-

la samoissa ahtaissa tunneleissa, joissa ih-
miset kulkivat jo pari tuhatta vuotta sitten. 
Katakombien symbolit ja piirtokirjoitukset 
tekivät minuun suuren vaikutuksen.

Rami Pennanen: Tunnelit olivat ahtaita ja 
pää osui paikoin kattoon jopa 11 kilomet-
rin pituisissa käytävissä. Katakombit, joissa 
kävimme, oli nimetty Sebastianus-nimisen 
marttyyrin mukaan.

Mitä Roomassa käyminen opetti historiasta 
ja eurooppalaisesta kulttuurista?

Tuomas: Taideteosten, monumenttien ja 
rakennusten näkeminen havainnollisti kou-
lussa opiskelemiamme asioita.

Hilda: Eri tyylisunnat ja aikakaudet sulautu-
vat yhteen Rooman katukuvassa. Historia 
näkyy kaikessa.

Susanna: Myös katolinen kirkko näkyy 
vahvasti katukuvassa. Rukousnauhoja ja 
pyhimysten kuvia myydään jokaisessa 
kadunkulmassa.

Mikä kohde tai kokemus opetti enemmän 
kuin etukäteen osasi arvata?

Rami: Vaikka odotin Pietarinkirkolta paljon, 
se ylitti odotukseni koollaan, taiteellisuu-
dellaan ja yksityiskohdillaan.

Tuomas: Paavin tapaaminen oli minulle 
hieno kokemus, koska hän on miljoonien 
ihmisten henkinen johtaja.

Mikä on päälimmäinen tunne tai ajatus, jo-
ka matkasta jäi?

Susanna: Hyvä ryhmähenki ja yhteiset 
muistot!

Tahtoisimme lopuksi kiittää Järvenpään 
lukiota sekä kaikkia jotka tukivat mat-
kaamme. Erityiskiitos opettajillemme Suvi 
Randénille ja Tommi Suvensaarelle sekä 
koulumme rehtorille Atso Taipaleelle, jotka 
tekivät matkastamme mahdollisen.

Teksti Suvi Randén
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Kuva: Järvenpään lukion opiskelijoita Kiinassa.
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14–15. 
marraskuuta 2009, lauantain ja sun-
nuntain välinen yö

Matka on puolessa välissä ja me lennetään 
jossain Venäjän yläpuolella, kuten infor-
maatiolaatikko kertoo. Täällä lentokonees-
sa on lähinnä tylsää, vaikka kaikilla mat-
kustajilla on oma televisio, jossa on laaja 
elokuva-, tv-sarja- ja pelitarjonta. Leffaan 
en vaan jaksa keskittyä. Olihan tossa yksi 
hauska peli, mutta ne ketut oli liian vaikei-
ta. Nyt jännittää, minkälainen mun tuleva 
host siellä kiinassa on. Ja millaisessa talos-
sa se asuu. Oikeastaan en oo vielä sisäistä-
nyt sitä, että ollaan matkalla Kiinaan. En tiiä 
mihin laittaisin jalkani. Katilla on punaiset 
villasukat, ne näyttää lämpösiltä.
15. marraskuuta 2009, sunnuntai
Jo on ollut päivä. Liikaa tapahtumia ja liian 
vähän energiaa sitä kaikkea ilmaisemaan. 
Tässä vaiheessa oon jo valvonut yli 30 tun-
tia eli väsymys on suuri. Ja huomenna herä-
tys kello 7.00, ah. 

Asiat sujuivat ilman kummempia ko-
helluksia lentokoneesta nousun jälkeen. 
Paitsi pientä ärsytystä tuli Hongkongin 
ja Shenzhenin rajaa ylittäessä. Sama jos 

Turkuun ei voisi mennä ilman, että käy jon-
kun rajan kautta, jossa vilauttaa passia, ja 
kävelee turvatarkastuksen läpi. Lappuja 
täyteltiin ja passeja tarkasteltiin. Pelottavat 
kiinalaiset kyselivät kysymyksiä ja joskus si-
tä meinasi unohtaa oman nimensäkin, kun 
oli niin peloissaan.  

Ensimmäinenä kiinnitin huomiota ta-
loihin. Jumalattoman korkeita! Tuli sellai-
nen sillit suolassa -olo. Hupaisaa oli pienten 
poikien pissiminen kadulle ja busseista tu-
leva osoittelu ja tuijotus.

Koululla meitä oli vastassa huima vas-
taanottojoukko iloisia, pieniä ja energisia 
kiinalaisia. Heti bussista ulos päästyäni mut 
vedettiin hihasta ja ohjattiin hostin luo. Sen 
nimi on Abby. Kai? Abby näyttää hamsteril-
ta ja puhuu ihan älyttömästi, mutta on mu-
kava. Osa sen jutuista vaan menee multa 
toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos.

Koululta meidät kaikki revittiin eri 
suuntiin ja mä päädyin syömään ravinto-
laan, mukana myös Sini ja Kati. Ruoka oli.. 
kiinalaista. Pöytään alkoi ilmestyä mitä ih-
meellisimpiä ruokia. Lähinnä riisiä, valmis-
tettuna eri olomuotoihin. Ja kananjalkoja, 
nahkan ja luiden kera! Mokasin pahemman 
kerran juodessani ruokapöydässä vettä, jo-
ka oli tarkoitettu astioiden pesemiseen... 
Ihan niin kuin elokuvissa.  Ravintolassa tu-
tustuin myös paikalliseen käymälään, rei-

kään lattiassa. En kokenut sen kanssa suur-
ta kulttuurishokkia. Se on lähes samanlaista 
kuin kyykkypissalla, mutta sisätiloissa.

Pikkuhiljaa väsymys alkoi painaa. 
Epätodellisuutta. Sumua. Kuuma. Liikaa ih-
misiä. Päivän paras hetki kuitenkin vietet-
tiin Katin kanssa, kun odotettiin taksia. 
Sateessa, kylmä, nälkä, pissahätä. Jossain 
kadun varrella vanha pappa soittaa hui-
lua ja samaa sävelmää varmaan sadannetta 
kertaa. Lopulta kuitenkin päästiin ”kotiin”. 
Tein heti alkuun kulttuurisen havainnon 
hypätessäni sängylle. Hyvä kun ei häntäluu 
murtunut! Oon varma että patja on puuta.

Miksi kukaan ei kertonut että täällä on 
näin sairaan kylmä?! Mulla on vaan pelkkiä 
t-paitoja ja shortseja mukana. Mutta nyt 
nukkumaan tai pökerryn unen puutteesta.
16. marraskuuta 2009, maanantai
Herätys 6.25 ja kulttuurishokki vähän 
laantunut... Vihdoin näkee taas kaverei-
ta. Tänään opin kaikkea uutta ja jännää. 
Ensinnäkin, Abby on siis Abi, joka tulee 
Abigailista. Abi on vuoden mua nuorempi 
ja pitää koiranpennuista. Abin äiti on kiirei-
nen bisnesnainen ja isä on viikot töissä toi-
sessa provinssissa. Kotona hyörii eräänlai-
nen ”nanny”, joka siivoaa ja tekee ruokaa.

Aamu alkoi virkeänä sateeseen. Täällä 
on muuten aivan sairaan kylmä! Siis mitä 

helkkaria? Kuka hemmetti sano mulle et-
tä täällä olis lämmin?? Eikä ongelmana ole 
kylmyys ulkona, vaan kylmyys sisätiloissa. Ja 
ovet sepposen selällään.

Koulun ensimmäinen tunti oli oppilai-
den ja opettajien yhteinen kokoontumi-
nen liikuntasaliin, jonka jälkeen me mentiin 
Abin englannin tunnille. Kampus on muu-
ten pirun iso. Ennen tuntia kaikki tuli esit-
täytymään mulle ja tunnilla monet uskalsi 
jutellakin. Tutustuin Abin kavereihin, joiden 
kutsumanimet ovat Young, Double one ja 
Jodie. Tytöt olivat tosi iloisia ja avoimia, he-
ti kyselemässä kaikenlaista. Mua pyydet-
tiin myös laulamaan suomalaisia lauluja, jo-
ten vetäsin Pienen pienen veturin hienosti 
nuotin vierestä. Opettajan saapuessa aloi-
tettiin uuden kappaleen sanojen opiskelu. 
Jokainen sana täytyi opiskella tarkasti, lukea 
monesti ääneen ja käydä läpi kaikki sanan 
muunnokset (realistic – realism). Siinä ko-
ko tunnin ohjelma.

Mutta mikä riemu kun tunnin jälkeen 
pääsi näkemään suomalaiset! Ja mikä rie-
mun tunne kun sain jakaa omat ja muiden 
kokemukset! 

Myöhemmin luokanvalvojan tunnil-
la pääsin tutustumaan lisää kiinalaisiin. 
Heti kun mahdollista, kaikki hyökkäs mun 
kimppuun tulittaen joukolla kysymyksiä. Ja 
mulle myös kerrottiin sitä ja tätä. Sain tie-
tää että että kiinalaisten nimillä on mer-
kitys. Suuri osa nimistä tarkoittaa jota-
kin. Yhden nimi oli Lammas ja toisen Meri 
Kristalli. Sitten ne keksii toisilleen lempini-
miä. Esimerkiksi yhden tytön lempinimi oli 
Double one, koska sen tytön nimi on suo-
raan suomeksi käännettynä Yksi Yksi. Ja su-
kunimestä ollaan hirveän ylpeitä. Yhden 
tytön sukunimi on Sininen ja kyseinen tyt-
tö käytti ennen vain sinisiä vaatteita. Nimi 
valitaan siten, että kun vanhemmat lasta 
tarkkaillessaan huomaavat lapsen elämästä 
puuttuvan jotakin elementtiä, niin puuttu-
va elementti laitetaan nimeen. Jotkin nimet 
valitaan jotenkin kohtalon avulla. 

Hauskinta oli, kun paljastui, että yh-
dellä tytöistä on poikaystävä. Muut ty-
töt rupesivat kiljuman ja taputtamaan. Abi 
kysyikin multa myöhemmin, että onko seu-
rustelu tavallista Suomessa ja selitti, että 
Kiinassa vanhemmat eivät tykkää poika- tai 

tyttöystävistä, koska ne haittaa opiskelua. 
Ilmeisesti nuoret kuitenkin on kiinnostunu 
vastakkaisesta sukupuolesta, sillä seuraaval-
la fysiikan tunnilla sain kuulla, että yksi niis-
tä pojista oli ihastunut muhun. Sain jo tref-
fikutsunkin. Voi vide.

Illan parhaita hetkiä oli se kun käy-
tiin manner-Kiinan ensimmäisessä Mäkissä. 
Keskikokoiset ranskalaiset 75 senttiä!! 
Mielenkiintoisia oli myös kotona käydyt 
keskustelut Abin kanssa. Me juteltiin tosi 
pitkään ja yllättävän syvällisiäkin: kulttuu-
rista, elämäntapafilosofioista ja uskonnos-
ta. Mä esimerkiksi selitin kristinuskoa ja Abi 
puolestaan kiinalaista elämantapafilosofi-
aa ja ajattelua. Mut se ei tienny kuka paa-
vi on! Sitten opetin host-äidille miten peru-
na valmistetaan, se ei ollut koskaan tehnyt 
perunaa. 

Google, Youtube ja Facebook on ban-
nattu täällä.
17. marraskuuta 2009, tiistai
Abi sanoi eilen, että on tosi kohteliasta, kun 
mä en pidä ääntä syödessäni, koska kiinalai-
set jopa pyrkii siihen, että niiden syömises-
tä lähtee ääniä. Ja pöytätavat on ihan kar-
meat: ruoka suussa puhumista, sylkemistä 
ja röyhtäilyä. Hyvä kun ei vielä piereskellä-
kin. Ja ruoka on mitä on. Täytyy kyllä sanoa 
että kiinalaista ruokaa on syönyt vasta sit-
ten kun on käynyt Kiinassa. Suomalainen 
kiinalainen ja oikea kiinalainen ruoka on 
kaksi eri asiaa. Riisistä tehään ihan kaik-
kea ja kaikki on limaista. Ruoasta puheen 
ollen, söin tänään aamupalalla maailman 
hirveimmän makuista säilöttyä vihannes-
ta ikinä. Se näytti toukalta ja maistui vie-
lä pahemmalta kuin suolakurkku. Hyvä kun 
pokka piti ja laatta ei lentänyt. Aamupalalla 
syötiin myös soijamaitoa lusikalla lautasel-
ta. Ja sämpylää jonka välissä oli kermavaah-
toa. Kiinalaiset on outoja. 

Päivän ohjelmassa oli vierailu 
Salcompin tehtaalla, jonne mentiin bus-
silla ja matkalla me jaettiin kaikki parhaat 
kakka- ja pissajutut. Salcomp-vierailu al-
koi yrityksen esittelyllä ja jatkui tehdaskier-
roksella. Esittelyssä jokaisen toiveammatti: 
liukuhihnatyö. Yksikin jätkä ruuvasi auto-
maattiruuvaajalla yhden mutterin yhteen 
osaan ja sitten seuraavaan. Se oli ihan ka-
malan näköistä ja työntekijät näytti elä-

määnsä kyllästyneiltä. Kaiken lisäksi teh-
taan työntekijät asuu siinä tehdasalueella, 
jossa on kauppa, ruokapaikka ja kirjasto. Ne 
elää unelmaa.

Salcompin jälkeen vierailtiin Chinese 
Folk Villagessa, joka oli ihan hauska paikka. 
Siellä pääsi katsomaan erilaisia esityksiä ja 
kiertelemään perinteisissä maisemissa. Aika 
perusturistikamaa. Vaikka Shenzhenhän 
ei ole mikään turistimesta. Mä en oo näh-
nyt yhtäkään valkoista ihmistä koko mat-
kan aikana.

Päivässä oli parasta kiinalaisettomuus. 
Onhan ne ihan mukavia, varsinkin Abi, 
mutta meidän ja niiden aaltopituudet ei oi-
kein kohtaa. Sillon kun me haluttais olla 
porukalla ulkona tekemässä jotain, niin kii-
nalaiset haluaa viedä meidät kotiin... Että 
ne vois tehdä läksyjä. 

Ai niin, Abin mielestä on myös kohteli-
asta kun hampaiden pesun aikana kumar-
run altaan ylle sylkemään.
18. marraskuuta 2009, keskiviikko
Kiina se vaan viilenee. Opettajat lähtivät 
Hong Kongiin hurvittelemaan ja me jäätiin 
koulun penkille istumaan. Tai ainakin muut 
jäivät, itse nimittäin jouduin lääkäriin... Sain 
onneksi pelastavan enkelini mukaan ja ke-
mian opettajan, joka oli yks harvoista kiina-
laisista, jotka mongersivat englantia joten-
kin ymmärrettävästi.  

  Kiinalainen lääkäri oli järkyttävä, kou-
lun terkkari myös.  Molemmissa paikoissa 
tuntui, kuin mua olisi tutkittu aulassa, eh-
kä tutkittiinkin, mistäs sitä koskaan tietää? 
Enkelini tajusi onneksi opettajan ja lääkärin 
mongerruksesta sen verran että osasi ker-
toa niille, ettei mulla sentään possunuhaa 
ollut. Muuten olisin joutunut verikokee-
seen mikä on jo Suomen puolella tarpeek-
si paha, saati sitten Kiinassa. Lääkkeenä 
kolme kertaa päivässä happaman rusinan 
makuinen juoma...

  Koulupäivän jälkeen kävimme syö-
mässä ja shoppailemassa, vaihteeksi.  
Kiinalaiset hengittivät niskaan koulukir-
jat kädessä ja varoittivat varkaista, ja lii-
an kalliista hinnoista ja kynnyksestä ja... 
Illalla käytiin laulamassa karaokea. Se oli to-
si hauskaa. Vaikka muutama hosti teki läk-
syjä siinä samalla. 

 Päivän järkytys oli, kun sain kyydin ta-
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kaisin kotiin Abin poikaystävältä. Abi oli 
jättänyt kertomatta tästä poikaystävästä. 
Oli hauska miettiä, mitä äiti ja iskä sanoisi-
vat jos tietäisivät, että oon kortittoman po-
jan kyydissä laittomasti miljoonakaupun-
gin liikenteessä.

 Mutta missä on mun vaatteet? Multa 
puuttuu osa vaatteista, kuten yöpaita, jo-
ten täytyy mennä nukkumaan jossain toi-
sessa paidassa. Noh, ehkä kadonneet 
vaatteet löytyvät aamulla. Silti edelleen ih-
mettelen mitä oli tapahtunut, kun Frank oli 
poliisiasemalla.
19.marraskuuta 2009, torstai
Torstaina alkoi sää kirkastua ja sitä mu-
kaa mieli myös. Erään oppilaan laukku oli 
varastettu edellisenä iltana. Laukku, jos-
sa oli rahojen, kännykän, kalliiden silmä-
lasien lisäksi passi ja viisumi. Tästä tapauk-
sesta onneksi loppujen lopuksi selvittiin, ja 
kaikki pääsivät samalla koneella Suomeen. 
Edellisenä iltana sain lahjan perheeltäni: vii-
den kilon riisisäkin, ja muovikassillisen ruo-
kaa! Melkein menetin yöunet miettiessäni 
mihin sen säkin laittaisin. Lentokoneeseen 
sitä ei voi tuoda, se vie liikaa tilaa, ja host-
perhe ei sataprosenttisella varmuudella 
ymmärrä puhettani niin hyvin, että voisin 
selittää sen olevan liian painava.  

  Kiinalaisilla lääkkeillä ei ainakaan tois-
taiseksi ole ollut mitään vaikutusta. Mutta 
onneksi tänään oli harvinaisen lämmin päi-
vä. Halusin nauttia kuumuudesta ja pi-
din pipon ja villapaidan päällä edelleen. 
Vierailimme tänään BYD-companylla. Siellä 
tehdään käytännössä kaikkea elektronis-
ta. Huonosti englantia puhuva nainen se-
litti miten auto valmistetaan... todella mie-
lenkiintoista. Kävimme syömässä Shenzhen 
Middle Schoolin sisarkoulussa BYD:issä. 
Se oli paljon hienompi kuin kaupungissa. 
Lapset näyttivät viihtyvän siellä. Ruoka oli 
arvatenkin järkyttävää.  

 Vierailimme China Ancient Villagessa, 
joka oli täynnä muinaisia kiinalaisia taloja, 
joissa edelleen asui ihmisiä. Ne talot ei kyl-
lä kovaa tuulta kestä... Iltapäivällä saatiin 
mukava yllätys: päästiin rannalle! Mikä oli-
si ollut täydellisempää? Koko viikon sateen 
ja viiman jälkeen oli ihana ottaa nutut pois 
ja maata hiekalla.  Kukaan ei vahtinut eikä 
juossut perässä niin kuin koira ja varoitta-
nut kaikesta mitä eteen tulee: VAPAUS! 

  Opas oli varannut meille paikan kala-
ravintolasta ja typerät suomalaiset nyrpis-
telivät vain nenäänsä ja juoksivat heti oves-
ta päästessään McDonaltsiin. Oppaasta 
varmasti tuntui hyvältä! No onneksi kaikil-
le kulttuurishokki ei ollut iskenyt pahasti, ja 
he eivät sentään ostaneet Mäkki-ruokaa.

  Ilta oli samanlainen kuin kaikki muut-
kin illat: pitkä matka kotiin suihkuun ko-
neelle päiväkirja nukkumaan klo 00.00.
20.marraskuuta 2009, perjantai
Taas pärähti uusi päivä käyntiin. Istun eng-
lannin tunnilla ja mulla on tylsää, kun en 

mitään ymmärrä... Viereisellä tytöllä on 
nuottivihko mihin se tekee muistiinpanoja.  
Haluaisin jo kotiin, enkä vieläkään tiedä mi-
tä teen sille riisisäkille.  

  Pelattiin sulkapalloa iltapäivällä ja 
se oli kivaa vaihtelua. Kaikille oli hieman 
epäselvää, mitä illalla tulee tapahtumaan. 
Koulun jälkeen näin jotenkin liikuttavan ju-
tun. Oppilaat pääsivät viikonlopun viet-
toon. Ne matkustaa pitkiäkin matkoja van-
hempiensa luokse.  Äidit ja isät odottivat 
näitä nuoria porteilla, niin kuin Suomessa 
odotetaan ekaluokkalaisia. Koulun kaiutti-
mista soi haikea musiikki.  

 Sitten pääsimme Farewell Partyihin. 
Kaikilla oli hauskaa ja teen lisäksi meille tar-
joiltiin jopa limsaa. Lauloimme Maamme-
laulun ja pääsimme tanssimaan. Juhlan jäl-
keen lähdin hostini kanssa kahdestaan 
etsimään meille taksia. Nuori hostini ei oi-
kein osannut asiaansa ja molemmat olivat 
jo ihan paniikissa, että pääseekö täältä nyt 
ikinä pois. Onneksi pääsimme kuitenkin ko-
tiin ja haimme matkalaukun. Vanhemmat 
auttoivat mua pakkaamaan ja laittoivat 
laukkuuni sen 5 kilon riisisäkin, jonka jou-
duin purkamaan hotellissa... Hyvät tipit 
siivojalle.

 Hotellilla teimme kaikki vähän eri asi-
oita. Toiset menivät nukkumaan, toiset ei-
vät...  Jotkut menivät hierontapalveluun ja 
saivat rentouttavan hieronnan, toivotta-
vasti kuitenkin ilman opettajien toivomia 
extrapalveluja.  
Lauantai 21.11.2009, lauantai
Heräsimme tosi aikaisin, väsyneenä ja näl-
käisinä. Lento oli uuvuttava, mutta pa-
luu Suomeen tuntui liiankin hyvältä ol-
lakseen totta. Viikko oli ollut opettava 
ja yksi elämäni parhaista viikoista, mut-
ta oma koti kullan kallis. Hong Kongin ja 
Shenzhenin rajalla mentiin taas sadan tul-
lin läpi. Kaikenlaista oli tullut tehtyä. Oli it-
ketty, oli naurettu, syöty, oltu syömättä... 
Viikko rikkaana julkkiksena päättyi. Kiina 
ja Suomi ovat kaksi täysin erilaista paik-

kaa. En tiiä onko mikään muu paikka yh-
tä omituinen kuin Kiina. Mutta toisaalta 
kiinalaisen silmin Suomi on omituinen. 
Yhteenvetona kiinalaiset ovat ihmisiä, 
jotka häseltää paljon, muttei saa mitään 
aikaan. Näin nätisti sanottuna. 
JÄLKIVIISASTELUA:
Kun multa kysytään matka meni, en osaa 
vastata siihen lyhyesti. Reissu oli niin mo-
nipuolinen ja siitä jäi paljon käteen. Vaikka 
kiinan kielen ja yhteiskuntaopin kurssit 
vaativat aikaa ja vaivaa, kaiken työn jäl-
keen odotus kyllä palkittiin. Syksyllä saim-
me myös vieraaksi joukon iloisia kiinalai-
sia, jotka vietiin porukalla tutustumaan 
meijän elämään sekä suomalaisen koulun 
penkille ja annettiin heille kosketus suo-
malaiseen kulttuuriin.  

Marraskuussa koitti vihdoin Kiinan-
matka, jota kaikki olivat odottaneet se-
kä innolla että pelolla.  Matka oli hurja, 
mutta innoittava.  Päällimmäiseksi kä-
teen jäi arvostus omaa kotimaata ja sen 
tapoja kohtaan. Kiinassa kohtasimme 
kulttuurien välisen erilaisuuden. Kaikilla 
oppilailla näytti myös olevan erilaisia ko-
kemuksia: hyviä ja huonoja.  Yksi asia 
on kuitenkin varma. Hauskaa kaikilla oli. 
Tämä matka ei varmasti unohdu yhdel-
täkään mukana olleelta.  

Suurin osa pitää edelleen yhteyttä 
kiinalaisiin tuttaviin. Muutamat haluisi-
vat jopa lähteä Kiinaan takaisin. Viikko 
oli kuitenkin melkoisen sopiva matkan 
pituus. Kiina erosi niin suuresti kaikesta 
siitä, mihin ollaan totuttu. Lähtisin mat-
kalle uudestaan, jos se vain olisi mah-
dollista. Kiinaan ei kuitenkaan ole kovin 
helppo järjestää omatoimimatkoja, kun 
ei halua turismia. Kaikille niille, jotka lu-
kevat tämän jutun: lähtekää ihmeessä 
Kiina-projektiin!

Kuva ja teksti Aino Larvala 08E

Viime kesänä pidettiin juhlavuoden 
40. kansainväliset fysiikkaolym-
pialaiset Jukatanin niemimaal-
la Meksikon Meridassa 12.7.–

19.7.2009. Kilpailijoita oli 315, ja he tulivat 
70:stä eri maasta. Kutakin maata edusti viisi-
henkinen joukkue. Suomen joukkue valittiin 
Suomen ja Viron yhteisissä valintakilpailuissa 
Tallinnassa huhtikuun lopussa. Suomalaiset 
ylsivät hienosti minimitavoitteeseensa, jo-
ka oli jälleen ruotsalaisten päihittäminen. 
Kilpailut kestivät viikon, ja viikon aikana kil-
pailijoille oli järjestetty myös monipuolis-
ta tutustumista Meridaan, Jukatanin niemi-
maahan ja Maya-kulttuuriin, muun muassa 

jan alkukilpailun kokeella. Loppukilpailuun 
kutsuttiin 20 parasta. Juho Kahala sijoittui 
tänä vuonna loppukilpailussa kolmanneksi 
ja on siten mukana olympiavalmennuksessa. 
Kymmenen parasta pääsee suoraan opiske-
lemaan haluamaansa teknilliseen yliopistoon 
tai yliopistojen matemaattis-luonnontieteel-
liseen tiedekuntaan. Tätä kirjoitettaessa ei 
ole tiedossa, selviytyikö Juho tänäkin vuon-
na Suomen olympiajoukkueeseen. Juho osal-
listui myös matematiikkaolympiajoukkueen 
karsintoihin. Olympialaisten sivustolta löy-
tyy vanhoja tehtäviä ja lisätietoja kiinnostu-
neille: http://www.jyu.fi/ipho/

Suomalaisfyysikot  
päihittivät ruotsalaiset 
Meksikossa

Suomen joukkue Chicen Itzan kuului-
san mayapyramidin aurinkoisella ken-
tällä. Kuvassa vasemmalta: joukkueen 
valmentaja
Anssi Lindell, Esa Hyttinen, toinen val-
mentaja Lasse Franti, Aku Korhonen, 
kansainvälisen fysiikkaolympiakisa-
organisaation sihteeri Maija Ahtee, 
Antti Karjalainen, Kristian Laakkonen 
ja Juho Kahala. Edessä  joukkueen 
meksikolaisopas.

legendaariseen Chichen Itzaan.
Suomalaisista parhaiten menestyivät 

Järvenpään lukion Juho Kahala ja Suomalaisen 
Yhteiskoulun  Kristian Laakkonen, jotka sai-
vat kumpikin kunniamaininnan.  Juhon suo-
rituksen arvoa nostaa se, että hän oli toisen 
vuoden opiskelija ja valmistuu tänä kevää-
nä ylioppilaaksi. Yleensä olympiajoukkueen 
edustajat ovat kolmannen vuoden opiskeli-
joita ja ylioppilaaksi valmistuneita.

Suomen joukkueen valinta tänä kesänä 
Zagrebissa, Kroatiassa järjestettäviin kansain-
välisiin fysiikkaolympialaisiin alkoi jo viime 
vuoden marraskuussa pidetyllä valtakunnal-
lisella Lukion fysiikkakilpailun avoimen sar-



Kuva: Pasi Ketolainen 
Teknologiateollisuuden 
100-vuotissäätiön avustusten 
jakotilaisuudessa.

Päätin syksyllä osallistua ihan kokei-
lumielellä sekä kemian että fysii-
kan perussarjan kilpailuun, joissa 
pärjäsin mukavasti. MAOL järjes-

ti kilpailuissa parhaiten sijoittuneille ke-
väällä kirjevalmennusta. Tämä tarkoitti 
molemmissa aineissa muutamaa kym-
menen tehtävän sarjaa. Lähdin avoimel-
la mielellä mukaan ja tein, minkä jaksoin ja 
ehdin. Molempiin liittyi myös pienimuotoi-
nen kokoontuminen: fysiikassa viikonlop-
pu Jyväskylässä ja kemiassa Komppa-päivät 
Helsingissä. 

Komppa-päivillä järjestettiin perussar-
jalaisille kokeellinen kilpailu. Tavoitteena oli 
ensin määrittää tietyn liuoksen pitoisuus ja 
tämän jälkeen selvittää massaprosenttiset 
osuudet tutkitun näytteen suoloille. Olin 
tehnyt vastaavanlaisia titraustöitä koulus-
sa, mutta uusi paikka ja erinäköiset välineet 
tekivät työstä haasteellisemman. Aika (2h) 
meinasi loppua kesken, sillä tarkat titrauk-
set piti suorittaa muutamaan kertaan uu-
delleen ja laskutehtävillekin piti jäädä aikaa. 
Yllätyksekseni koe onnistui kuitenkin hyvin.

Täytyy sanoa, että ihan mukavia juttuja 
nämä ovat olleet, vaikka en mikään ”harras-
taja” olekaan. Toivottavasti en tämän kirjoi-
tuksen jälkeen ole se koulun ”kemmanör-
de”. Pahoin pelkään.. :D

Terveisiä nörttilabrasta
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Kemiakilpailun kuulumisia,

Teknologiateollisuuden 100-vuotis-
säätiö on myöntänyt 14 000 eu-
ron avustuksen Järvenpään luki-

on fysiikan opetukseen liittyvään Avaruus 
ja teknologia -opetushankkeeseen 
(JLATO), joka käynnistyy alkavana vuon-
na 2010. Hankkeen vastuuhenkilö on Pasi 
Ketolainen. Hankkeessa hyödynnetään val-
miita yhteistyöverkostoja Pasadena Sister 
City Committeen kanssa. Hanke huipen-
tuu lukuvuoden aikana vuosittain vali-
tun opiskelijaryhmän tiedeopetusjak-
soon Pasadenassa. Jaksoon kuuluu muun 
muassa vierailu NASA:n Jet Propoulson 
Laboratory -avaruustutkimuskeskukses-
sa, tutustuminen CalTechiin (California 
Institute of Technology), jossa on työsken-
nellyt seitsemän fysiikan nobelistia, ja vie-
railu Mt. Wilsonin tähtitiedeobservatori-
ossa. Hankkeeseen liittyy myös Pasadena 
Polytech High Schoolin kanssa mahdollista 
opiskelijavaihtoa, jota suunniteltiin kesällä 
2009, kun Järvenpään lukion opettajia kävi 
suunnittelu- ja perehdyttämis- sekä koulu-
tusvierailulla Pasadenan kohteissa..

Fysiikan Avaruus  
ja teknologia -hanke sai  
merkittävän avustuksen

Kuva: Järvenpään lukion opettajat Polytech High Schoolissa 
Pasadenassa keväällä 2009

Vierailin viime syksynä 
Shenzhenissä Järvenpään 
lukion ystävyyskoulussa 

SHENZEN MIDDLE SCHOOLissa ja 
seurasin siellä fysiikan oppilastyö-
työtuntia. Valikoituneet oppilaat 
työskentelivät innokkaasti suures-
sa opetusryhmässä. Lähestymistapa 
opetuksessa on opitun fysiikan teo-
rian testaamista ja toteamista ko-
keellisilla mittauksilla. SHENZEN 
MIDDLE SCHOOL:in fysiikan opet-
tajakollega Qing Gao pyysi esitte-
lemään Shenzhenin lukion fysiikan 
opettajille Shenzhenin opettaja-
koulutuskeskuksessa Suomessa 
käyttämäämme lähestymistapaa. 
Lähtöpäivän iltana valmistelimme 
power point esityksen englannik-
si ja Qing Gao teki siitä vielä kiinan-
kielisen version. Lähtöpäivän aamu-
na bussi haki aamulla luennoitsijan 
koulutuskeskukseen. 

Selitin englanniksi ja Qing Gao 
tulkkasi kiinaksi. Meillä kokeellisesti 
saatujen mittaustulosten perusteel-
la piirretyn kuvaajan avulla opitaan 
uusi fysiikan suure. Tätä lähesty-
mistapaa käytämme kaikilla fysii-
kan kursseilla. Lähestymistapaa voi 

Finnish Sino Physics – 
Suomifysiikkaa kiinalaisittain

Pasi luennolla

verrata rakkausavioliittoon jos-
sa opiskelija jää koukkuun kun 
havaitsee, että opittavan asian 
voi ymmärtää ihan oikeasti omi-
en havaintojen perusteella ja saa-
da selville fysiikan lainalaisuuk-
sia. Lähestymistapaa voi verrata 
vaikka rinteellä vierivään lumi-
palloon: alussa pieni pallo vie-
rii hitaasti, mutta pallon vieries-
sä sen koko ja nopeus kasvavat ja 
lopuksi suurella nopeudella vie-
rivää palloa on mahdotonta py-
säyttää. Tämä pätee sellaisenaan 
innostuneeseen fysiikan opiskeli-
jaan joka oppii fysiikan opiskelun 
jujun. Qing Gao tosin totesi, että 
heillä päin lumipallovertaus saat-
taa olla hieman outo, koska esi-
merkiksi hänen oma tyttärensä ei 
ole koskaan ollut tekemisissä lu-
men kanssa. Päätimme jatkossa 
suunnitella ja käynnistää yhteisen 
Järvenpään lukion ja SHENZEN 
MIDDLE SCHOOLin kollegojen 
kanssa yhteisen fysiikan projektin 
johon liittyy opiskelija- sekä opet-
tajavierailuja sekä mahdollisesti 
yhteisiä fysiikan kursseja. 

Pasi Ketolainen 
fysiikan lehtori

Maija Mäntykangas
Risto Pohjolan-PirhonenMatemaattisten aineiden opet-

tajien liitto MAOL ry jär-
jestää vuosittain neljän tie-
teen kisat, matematiikassa, 

fysiikassa, kemiassa ja tietotekniikassa. 
Vuosittain koulumme opiskelijoita osallis-
tuu näihin kilpailuihin ja menestystäkin ki-
soissa on tullut aina loppukilpailu- ja olym-
piaedustuspaikkoja myöten. 

Kemiakilpailuun osallistui viime mar-
raskuussa kahdeksan koulumme opiske-
lijaa, joista parhaiten sijoittui perussar-
jassa kisannut Risto Pohjolan-Pirhonen. 
Perussarjan tehtävät laaditaan kolmen en-
simmäisen kurssin aihealueilta ja avoimen 
sarjan tehtävät kattavat kaikki lukiokemi-
an kurssisisällöt. Lisäksi kummassakin sar-
jassa valtakunnan parhaimmisto kisaa vielä 
kokeellisen tehtävän parissa. Risto osallis-
tui toukokuussa kisan kokeelliseen osuu-
teen Helsingin yliopiston kemian laitok-
sella, jossa käytetty työmenetelmänä oli 
titraus. Tämä menetelmä on hyvin kes-
keinen kvantitatiivia analyysejä tehtäessä. 
Suoritettu, Mohrin titrauksena tunnettu 
saostustitraus, jota käytetään esim. elintar-
vikkeiden suolapitoisuuksia määritettäes-
sä, ei ole niitä helpoimpia titrauksia ekviva-
lenttikohdan löytämisen kannalta. Riston 

tarkkuus työskentelyssä sekä tulosten käsit-
telyssä oli jo koulun laboratoriotöissä esille 
tullutta taattua laatua ja niinpä tuloksena 
olivat maksimipisteet ja kokeellisen osuu-
den voitto.
Toivonkin, että yhä useammat opiskeli-
jat lähtisivät mukaan neljän tieteen kisoi-
hin katsomaan, mitä uusia mahdollisuuksia 
kisat tuovat tullessaan – ei voi tietää, mitä 
nurkan takana odottaa, ellei katso.

 ja vähän fysiikankin



Kuva: Mimmi Koriseva
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Suurin osa ihmisistä käy 
elokuvissa jonkun kans-
sa. Vaikka katsomisko-
kemus on yksityinen, on 

mahtavaa jakaa se vaikkapa hy-
vän ystävän kanssa. Elokuvasta 
saa helposti paljon enemmän 
irti, kun siitä keskustelee mui-
den kanssa.

Myös lukukokemuksen voi jakaa. 
Lukupiirit ovat jälleen muotia! Lukupiirissä 
joukko ihmisiä lukee saman kirjan ja ko-
koontuu jakamaan lukukokemuksensa, ta-
rinan herättämät ajatukset ja tunnelmat 
toistensa kanssa. Lukupiiri on myös hyvä 
keino innostua lukemaan enemmän kir-
joja, löytää niistä uusia sisältöjä ja haastaa 
omia luutuneita ajatusmalleja.
Miten lukupiiri toimii
Lukupiirin tapaamisväli kannattaa sopia 
tarpeeksi väljäksi. Tapaamispaikka voi kier-
tää osallistujien kodeissa, tai tavata voi 
vaikkapa kahvilassa. Aikaa kannattaa vara-
ta koko ilta, ja pieni purtava ja juoma sii-
vittävät keskustelua. Tarjoilut voi valita 
vaikkapa luettavan kirjan teeman mukaan.

Luettavan kirjan voi valita monella ta-
valla. Valinnassa voi vuorotella, tai kirjan 
voi valita yhteisesti. Hyviä valintakriteerei-
tä voivat olla esim. ajankohtaisuus tai tu-
tustuminen kaikille aiemmin tuntematto-
maan kirjailijaan tai lajityyppiin. Kannattaa 
tarttua ennakkoluulottomasti myös sellai-
siin kirjoihin ja kirjailijoihin, jotka eivät he-
ti sytytä.

Jotta keskustelu lähtisi sutjakkaasti liik-
keelle, kannattaa jokaiselle tapaamiskerralle 
valita puheenjohtaja tai keskustelun vetäjä, 
joka miettii etukäteen muutaman kysymyk-
sen kirjasta. Toisaalta voi myös sopia, että jo-
kainen miettii valmiiksi yhden asian tai nä-
kökulman, josta haluaa keskustella. Aina voi 
miettiä mm. seuraavia kysymyksiä:

Millaisia ovat kirjan henkilöhahmot? 
Ovatko ne uskottavia, ja miten kirjailija hah-
monsa rakentaa?

Millainen kirjan rakenne on? Lineaarinen 
vai onko aikahyppyjä, esim. takaumia? 
Miten juonen rakenne ja kuljetus palvele-
vat tarinaa?

Mikä on kirjan keskeinen sanoma? 
Puhutteleeko kirja ja sen teema?

Löytyykö yhtymäkohtia muihin kirjoihin, 
elokuviin tai vaikkapa todellisiin henkilöihin 
ja tapahtumiin?

Onko kirja hyvä vai huono? Miksi?
Lukupiiri verkossa
Joskus yhteisen ajan ja paikan löytyminen 
voi olla vaikeaa, tai sopivia lukupiiriläisiä ei 
omassa kaverijoukossa ole. Lukupiirin voi pe-
rustaa myös verkkoon, esim. Facebookiin. 
Netissä toimii myös lukupiirejä, joihin ku-
ka tahansa voi liittyä. Ohjeita lukupiirin pe-
rustamiseen, linkkejä julkisiin nettilukupii-
reihin sekä lista erilaisista lukupiireistä löytyy 
osoitteesta www.lukupiirit.fi. Myös Johanna 
Materon, Ritva Hapulin ja Nina Koskivaaran 
toimittama ”Lukupiirikirja” (BTJ 2010) tar-
joaa katsauksen lukupiirien historiaan sekä 
vinkkejä lukupiirin perustamiseen ja kehit-
tämiseen. Kirja kertoo myös, millainen kirja 
toimii hyvin lukupiirissä, ja kuvaa kokemuk-
sia erilaisista lukupiireistä.

Teksti Katariina Lauronen, informaatikko

Työvälineet 
matematiikan ja

luonnontieteiden 
tutkimuksiin

Laskentaväline Oy

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

Jaettu  
lukukokemus  
on enemmän
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Itämeri-projekti ruotsalaisen 
ystäväkoulumme Åva gym-
nasiumin kanssa oli ensim-

mäinen yhteistyöprojektim-
me yli kymmeneen vuoteen. 
Projektin tarkoitus oli tutustua 
yhdessä ruotsalaisten opiskeli-
joiden kanssa Itämeren nykyi-
seen tilaan ja pohtia mah-
dollisia ratkaisuja Itämeren 
ongelmiin. Yhteisenä kielenä 
käytimme projektitöissä eng-
lantia ja muissa tilanteissa ruot-
sia parhaan kykymme mukaan.

Vierailimme toukokuussa 2009 Täbyn 
kaupungissa, joka sijaitsee parikym-
mentä kilometriä Tukoholmasta poh-
joiseen. Täby on noin 60 000 asukkaan 
kaupunki, josta on hyvät kulkuyhtey-
det Tukholmaan. Viihtyisän ja rauhallisen 
kaupungin ytimessä sijaitsee Åva gymna-
siumin lisäksi Ruotsin suurimpiin kuuluva 
kauppakeskus Täby Centrum.

Projektimme koostui neljästä eri osas-
ta. Aluksi valmistelimme Itämeri-aiheisia 
esitelmiä Suomessa. Aiheina oli muun 
muassa liikakalastus ja Itämeren historia. 

Baltic Sea  
project – kaksi  

vuotta Itämeren  
tutkimusta  

yhdessä  
ruotsalaisten 

kanssa

Kuva 2: Matias Leino ottamassa näytteitä.
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Ensimmäisen Ruotsin vierailun aikana tu-
tustuimme yhdessä ruotsalaisten kanssa 
esitelmiimme ja teimme kenttätutkimuk-
sia Itämeren rannalla, minkä jälkeen analy-
soimme keräämiämme tutkimusnäytteitä 
laboratoriossa. Tutkimme esimerkiksi suo-
lapitoisuuden vaihtelua eri veden syvyyksis-
sä sekä indikaattorilajien esiintymistä mar-
ginaaliolosuhteissa. Lisäksi jäi vapaa-aikaa. 
Kävimme esimerkiksi Tukholmassa ostok-
silla ja vierailimme Aquarium-vesimuseossa 
ja Skansenilla.

Ruotsalaisten vastavierailun aika-
na syyskuussa 2009 jatkoimme Itämeri-
tutkimusta. Teimme retken Helsinkiin 
luonnonsuojelualueelle Harakka-nimiseen 
saareen. Siellä tutustuimme Itämeren eläi-
mistöön linnuista leväkasveihin. Pitkän ja 
rankan puurtamisen jälkeen työmme kan-
toi vihdoin hedelmää, saimme esitelmät 
esityskuntoon ja kävimme ne perusteelli-
sesti läpi asiantuntijoiden tarkan valvovan 
silmän alaisena. Ystävyyssuhteemme ruot-
salaisiin syvenivät entisestään Suomen vie-
railun aikana. 

Juuri, kun kaikki toivo ruotsalaisten 
jälleennäkemisestä oli menetetty, opet-
tajamme saattoi tietoomme mahdolli-
sen toisen vierailun Ruotsiin tammikuus-
sa 2010. Tällä kertaa matkamme tarkoitus 
oli tutustua enemmän ruotsalaiseen kou-
lujärjestelmään. Toinen suuri tarkoitus oli 
opettajien pyrkimys luoda uusia suhtei-
ta seuraavien sukupolvien uutta projek-
tia varten. Tasapuolisuuden nimissä ruotsa-

laisluokka halusi jakaa meistä aiheutuneen 
ilon, ja saimme tutustua uusiin isäntäper-
heisiin. Matkallamme tutustuimme myös 
perusteellisesti Tukholman kaupunkiin ja 
sen saloihin Åva gymnasiumin rehtorin 
opastuksella.  

Projektissa mukana olo tutustutti mei-
dät ruotsalaiseen kulttuuriin sekä saim-
me suuren määrän uusia ystäviä. Lisäksi it-
sevarmuutemme ulkomaalaisten kanssa 
kommunikoinnin suhteen parani. Tietenkin 
opimme paljon Itämeren tilanteesta. 
Matkoista jäi paljon hyviä muistoja.

Teksti Joonas Kirjavainen 07D, Eetu 
Piisinen 07H ja Matias Leino 07E

Viimeisellä Itämeri-matkalla 
Ruotsissa
Kaksi lukuvuotta kestäneen Itämeri-
projektin viimeinen matka oli tarkoituksella 
aiempia rennompi ja sisälsi enemmän Åva 
gymnasiumiin tutustumista ja vapaa-ai-
kaa kiireisen Itämeri-osuuden vastapainok-
si. Seuraavassa matkakertomuksessa opis-
kelijat kertovat kukin vuorollaan yhdestä 
matkapäivästä.
Keskiviikko 20.1.2010
Kokoonnuimme lentokentällä 7.00, kaik-

ki enemmän tai vähemmän valmiiksi väsy-
neinä aikaisen herätyksen sekä myöhäiseksi 
venyneen pakkaamisen takia. Tällä kertaan 
kukaan ei unohtanut passia kotiin, ja pää-
simme siis vaivatta matkaan, osa kuitenkin 
perusteellisen turvatarkastuksen jälkeen… 
Lentomme lähti klo 8.35, ja Arlandaan saa-
vuttiin 8.35 paikallista aikaa. Emme siis 
hukanneet hetkeäkään lentokoneessa! 
Lentokentällä meitä odotti bussikyyti Åva 
gymnasiumille. Matka kesti puolisen tuntia, 
jonka pojat käyttivät hyödyksi kertaamalla 
tärkeimpiä ruotsinkielisiä ilmauksia.

Koululle päästyämme menimme väli-
palalle luokkaan, jonne myös ruotsalaiset 
projektitoverimme saapuivat. Saimme tie-
tää meidät majoittavat oppilaat sekä vierai-
lun aikataulun, joka tosin jäi hiukan hämä-
räksi ruotsalaisopettajan nopean puheen 
vuoksi. Siitä sitten lähdimme seuraamaan 
meistä huolehtivia oppilaita lounaalle, jon-
ka jälkeen osa meistä meni seuraamaan fy-
siikan tuntia. Meille esiteltiin myös kou-
lun hieno kirjasto. Tämän jälkeen meillä oli 
vapaa-aikaa, jonka kulutimme viereisessä 
Täby Centrum -ostoskeskuksessa yhdessä 
ruotsalaisten kanssa. 

Ostarilta menimme keilahallille, jossa 
ruotsalaiset aloittivat suomen kielen opin-
tonsa meidän johdollamme. Keilauksen lo-
massa aloimme tutustua ruotsalaisiin pa-
remmin pelatessamme sekajoukkueissa. 
Suomalaiset tytöt voittivat ruotsalaiset 
pojat maaottelussa, mitä ruotsalaiset ei-
vät sitten millään halunneet tunnustaa. 

Kuva 1: Suomalaiset opiskelijat Täbyssä keväällä 2009. 

Kuva 3: Joonas Kirjavainen analysoimassa vesinäytettä.

Kuva 4: Åva gymnasiumin kirjastoesittelyä kuuntelemassa.
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Keilauksen jälkeen menimme takaisin kou-
lulle syömään sinne tilattua illallista, jon-
ka jälkeen lähdimme yhdessä majoittavien 
oppilaiden kanssa kohti ”kotia”. Suurin osa 
porukasta teki matkaa junalla. Illalla host-
perheiden luona katseltiin leffoja, pelattiin 
SingStarin ruotsalaisversiota, annettiin tu-
liaisia ja tutustuttiin lisää uusiin kavereihin 
toimivaksi osoittautuneella ruotsin ja eng-
lannin sekoituksella. Päivän aikaisen he-
rätyksen vuoksi uni tuli nopeasti, kunhan 
vain pääsimme nukkumaan.

Teksti Linda Panschin 08G  ja Saara 
Pelto-Arvo 08G
Torstai 21.1.2010 
Torstai-aamulla herätys oli varsin aikai-
nen, sillä tapasimme koululla jo vähän kah-
deksan jälkeen. Sillä aikaa kun ruotsalaiset 
isäntäoppilaamme olivat oppitunnilla, me 
suomalaiset katsoimme ruotsalaisten opet-
tajien kanssa Äideistä parhain -elokuvan, 
joka kertoo suomalaisen sotalapsen vai-
heista Ruotsissa. Kaikkien silmät punottivat 
enemmän tai vähemmän koskettavan elo-
kuvan jälkeen.

Lounaaksi koululla saimme ruotsalaista 
perinneruokaa: lihapullia ja perunamuusia. 
Kouluruoka oli varsin maukasta, erityisesti 
monipuolisesta salaattipöydästä voitaisiin 

meilläkin ottaa mallia.
Seuraavaksi lähdimme Tukholmaan, 

jossa meillä oli noin tunti aikaa kierrellä en-
nen opastettua kierrosta vanhassa kaupun-
gissa. Näimme muun muassa kuninkaan-
linnan ja monia historiallisia rakennuksia. 
Kalsea ilma vaati veronsa, ja muutaman 
tunnin jälkeen olimmekin helpottuneita, 
kun pääsimme juomaan kuumaa kaaka-
ota. Iltaa vietimme mukavasti italialaises-
sa ravintolassa. Iltamme huipentui elo-
kuvaan: menimme katsomaan Avatarin 
3D:nä! Ruotsalaiset tietenkin maksoivat ko-
ko lystin.   

Elokuva loppui vasta puolenyön jäl-
keen, ja saimmekin juosta tosissamme, 
jotta ehtisimme viimeiseen yöjunaan. 
Mukavan mutta väsyttävän päivän jälkeen 
kaikille varmasti maistui uni, kun lopulta 
saavuimme isäntäperheisiimme. 

Teksti Hilla Kari 07D ja Elina Kosonen 07E

Perjantai 22.1.2010 
Herätys oli taas liian aikaisin. Useimmat 

meistä heräilivät seitsemän jälkeen ja ne 
onnekkaimmat saivat taas nukkua yhdek-
sään. Pitkän päivän ja etenkin pitkän eloku-
van jälkeen kuuden tunnin yöunet tuntui-
vat aivan liian lyhyiltä. Koulussa koko sakki 
kokoontui taas yhteen kymmenen aikoihin. 

Opettajat sanoivat muutamia sanoja ja kiit-
telivät vierailustamme. Hyvästelimme vuo-
den takaiset sekä uudet hostimme – ja tie-
tysti myös ruotsalaiset opettajat. 

Yhdentoista maissa olimme saaneet 
muodollisuudet hoidettua, ja junamat-
ka kohti Tukholmaa alkoi. Saavuttuamme 
Tukholmaan meillä oli kolmisen tuntia va-
paa-aikaa. Päivä Tukholmassa kului ostok-
silla ja syömässä. Parhaat kaupat löytyivät 
Gallerianista, joka sijaitsee aivan Sergelin 
torin vieressä. Shoppailtuamme tarpeeksi 
matkustimme Arlandan lentokentälle bus-
silla. Lähtöselvityksen jälkeen meillä oli run-
saasti aikaa jatkaa ostoksia tax free -alueel-
la, sillä lentomme oli yli tunnin myöhässä. 

Matka oli erittäin hauska ja onnistunut. 
Mukana kannatti olla, sillä Ruotsissa sai 
paljon uusia ystäviä sekä laajennettua sana-
varastoa. Lisäksi ruotsalaiset isäntäperheet 
olivat erittäin mukavia. 

Teksti Ville Ovaskainen 08G  ja Ossi 
Keva 07A

Projektin vetäjät Liisa Salmi ja Joona 
Svala kiittävät kaikkia mukana olleita opis-
kelijoita onnistuneesta yhteistyöstä ja toi-
vottavat seuraavalle Ruotsi-projektille ja 
sen vetäjille onnea. Projektin tuotoksia voi 
ihailla osoitteessa http://www.peda.net/
veraja/jarvenpaa/lukio/kvproj/taby.

Näin opiskelijat kommentoivat Ruotsi-projektia: 

 Tulin mukaan projektiin vasta myöhemmin, kun Suomessa vierailleille ruotsalaisille 
etsittiin lisää majoittajia, ja ilmoittauduin vapaaehtoiseksi. Onneksi tein niin, koska ruot-
salaisten Suomen vierailun ja meidän Ruotsin reissun aikana tutustuin moniin uusiin ih-
misiin ja pääsin testaamaan sekä ruotsin että englannin taitoja käytännössä. Parasta oli 
uusien kavereiden saaminen sekä Ruotsista että meidän koulusta! (Saara Pelto-Arvo 08G)

 Olen iloinen että lähdin projektiin mukaan, vaikka ruotsin kielen puhuminen aluksi 
kauhistuttikin. Englannilla kuitenkin pärjäsi paremmin kuin hyvin ja ruotsikin alkoi lopul-
ta sujua kohtalaisesti. 

Ruotsalaisten kanssa oli ihan mielettömän kivaa, olimmepa sitten Harakassa tutkimas-
sa kasveja tai Itämeren rannalla keräämässä näytteitä. Ruotsalaiset opettajat olivat myös 
rentoja ja hauskoja.

 Projektissa parasta oli uudet ruotsalaiset kaverit ja kaikki mitä koimme ja opimme 
yhdessä. Uskon, että yhteydenpitomme jatkuu tulevaisuudessakin. (Hilla Kari 07D)

Projekti oli kokonaisuudessaan hieno kokemus: parasta olivat uudet ruotsalaiset kaverit, 
joihin toivottavasti tulee pidettyä yhteyttä jatkossakin. Oli myös hauskaa majoittaa ruot-
salaisia kotonaan; suomalainen saunakulttuuri taisi tehdä lähtemättömän vaikutuksen 
tukholmalaisnuoriin! 

 Projektikielinä toimivat englanti ja ruotsi. Alkukangertelun jälkeen ruotsin puhumi-
nen alkoi sujua suhteellisen luontevasti. Uskon, että ruotsalaisten kanssa hengailu myös 
vaikutti positiivisesti ruotsin yo-tuloksiini. (Elina Kosonen 07E)

Kuva 5: Elina Kosonen, Anni Helminen ja Hilla Kari sekä ruotsalaisia opis-
kelijoita Tukholman vanhassa kaupungissa.

Kuva 6: Valmiiden töiden esittely Järvenpään lukiossa.Kuva 7: Sini-Marja Larkiala ja Aino Pekkarinen näytteiden otossa



T ä h t i h e t k i ä 
Päijänteellä.. .

Kuva 1: Iloisia ilmeitä hyvin 
nukutun pakkasyön jälkeen.
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”Valehtelisin, jos kirjoittaisin, ett-
en aamulla herätessäni ollut ai-
van innoissani. Odotettavissa 

oli nimittäin jotakin arjesta poikkea-
vaa ja harvinaista: 24 tunnin melontaret-
ki Päijänteellä lokakuisena viikonloppuna, 
kuulostaa upealta! En tiedä teistä, mutta 
minä olen tottunut lokakuun kylmyyteen 
ja ensilumeen, pieneen kirpakkaan pak-
kaseenkin. Se ei ole ollenkaan harvinaista 
66º:n leveyspiirillä pohjoisella napapiirillä ja 
sen yläpuolella. Olin siis erittäin kiitollinen 
lauantaiaamun täydellisestä melontasääs-
tä. Ei ainoatakaan lumihiutaletta, ei jäätä 
järven jäällä, eikä edes pakkasta. Oli syys-
aamun koleus, auringonpaiste ja ruska par-
haimmillaan. ”

Lukiomme Extremelajit-liikuntakurssin 
melontaretki järjestettiin viikonloppuna 
10.–11.10.2009 Sea Kayakin Finland -fir-
man omistajan, Jukka Linnonmaan, joh-
dolla. Retkelle lähtijöitä oli yhteensä kah-
deksan. Suuntasimme autoilla Päijänteen 
kansallispuiston rantaan ja aloitimme ret-
kemme sieltä. 

Tähtihetkiä Päijänteellä

Täytyy myöntää, että tavaroiden pak-
kaaminen kajakkiin tuotti hieman aivo- ja 
käsijumppaa, sillä aukot olivat pienet ja ta-
varaa oli paljon. Vietimme muutaman mi-
nuutin miettien, miten saisimme kaikki ta-
varat mahtumaan kajakkeihin. Käytännön 
kokeilu kuitenkin selvittää tilanteen lähes 
aina, ja niin kävi myös tässä tapauksessa: 
kaikki tarpeellinen tavara saatiin pakattua 
erinomaisesti. Kajakki tuntui huomattavas-
ti vakaammalta pakattuna kuin tyhjänä. 
Melontakaan ei ollut raskasta. 

Parin kurssilaisen voimia kuitenkin ve-
rotti hieman alkumatkan aallokko, mutta 
siitäkin selvittiin Jukan ja hänen poikansa 
Antin vetoavulla.

Upeat syysmaisemat laittoivat kruu-
nun koko retken päälle. Oli lepoa silmil-
le, korville ja koko mielelle katsella ja kuun-
nella pitkästä aikaa jotakin niin kaunista: 
luonnon omaa värienkäyttöä ja hiljaisuut-
ta. Erityisen hieno kokemus oli yöllä melo-
minen. En usko, että monikaan meistä oli 
koskaan nähnyt niin paljon tähtiä taivaal-
la kuin silloin näimme. Jos jokin tässä maa-
ilmassa, niin tähtitaivaan katselu selkä ka-
jakin pintaan nojaten saa ihmettelemään 
tämän maailman suuruutta ja ainutlaatui-

talossamme kolme si-
sarusta menivät peiton 
alle ennen kello yhdek-
sää. Kokemus oli kui-
tenkin mieleenpainuva 
ja upea. Rakkaus luon-
toon, liikuntaan ja ret-
keilyyn yhdistyivät ret-
ken aikana parhaalla 
mahdollisella tavalla. 
Jokainen viikonpäivä 
ja viikonloppu on eri-
tyinen, mutta nostai-
sin tämän vielä muita 
ylemmäksi. Tässä oli jo-
takin erityistä, oikeita 
tähtihetkiä koko retki. 

Teksti ja kuvat  
Salla Ollikainen

suutta. Sanattomaksi se veti. 
Nautimme myös nuotion ääressä istu-

misesta ja teltassa nukkumisesta. Sääkin oli 
vielä sen verran lämmin, että teltassa nuk-
kuminen oli melkein luksusta. Uni maistui, 
ja sitä paremmin vielä lämmin aamupuuro. 

Varusteissakaan ei tosissaan ollut moi-
tittavaa. Jokaiselle melojalle löytyi sopiva 
kajakki Jukan omasta kalustosta, ja myös 
muut tarvittavat melontavarusteet saim-
me Linnonmaalta. Mieleen jäivät aina-
kin oranssit melonta-anorakit, jotka sai-
vat meidät jollain tapaa muistuttamaan 
K-marketien plussapalloja, tai jotakin sin-
ne päin. Ne pitivät meidät kuitenkin läm-
piminä erityisesti yömelonnan aikana, ja 
sehän siinä on tärkeintä. Myös melonta-
hanskoista oli apua, sillä jopa vilukissojen 
sormet pysyivät lämpiminä niiden ansiosta. 
Varpaiden lämmittäminen kai vaatisi vielä 
hieman kehittelemistä, sillä varpaat olivat 
kylmät ainakin yhdellä melojalla. Tosin hä-
nen varpaansa ovat kylmät myös villasukis-
sa, minä tiedän. 

Kun palasimme kotiin, olimme kiel-
tämättä väsyneitä. Savun tuoksu, toisille 
kai haju, täytti koko eteisen, ja siinä sai sa-
malla koko talo tuulettua. Se oli varmas-
ti ensimmäinen ilta moneen vuoteen, kun 

Kuva: Upeat syysmaisemat 
kruunasivat retken

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.com52 53



Olen jo pienestä lähti-
en pitänyt liikkumi-
sesta ja urheilemi-
sesta. Olen ehtinyt 

tutustua elämäni varrella mo-
neen eri liikuntalajiin, kuten ka-
rateen, jalkapalloon, lentopal-
loon ja tanssiin. Karatea aloin 
harrastaa, kun olin 7-vuotias. 
Vaikka en pitänyt lajista hirveän 
paljon, ehdin harrastaa sitä viiti-
sen vuotta.

Myöhemmin tajusin että jalkapallo oli la-
ji, josta pidin erityisesti ja jossa olin hyvä. 
Odotin jokaista harjoituspäivää innoissa-
ni enkä malttanut keskittyä koulujuttuihin. 
Harjoittelin todella ahkerasti ja pääsin lopul-
ta taidokkaaseen joukkueeseen, mikä olikin 
tavoitteenani. Jalkapalloa ehdin pelata neljä 
vuotta ennen kuin polveni vammautui. 

Kesti yli vuoden ennen kuin lääkärit to-
tesivat, että oikean polveni eturistiside oli 
mennyt poikki. Sillä välin olin jo ehtinyt tu-
tustua lentopalloon. Polvivamma tuotti mi-
nulle monessa paikassa ongelmia: polvella-
ni ei voinut pelata täysillä, vaan minun piti 
olla koko ajan varuillani. Pelkäsin koko ajan 
polveni puolesta ja halusin, että se parantuisi 
nopeasti, jotta pääsisin taas urheilemaan.

Yhdeksännellä luokalla olin tähystys-
leikkauksessa, jossa kirurgit havaitsivat pol-
vessani hajonneen eturistisiteen. Jouduin siis 
odottamaan seuraavaa polvileikkausta, jot-
ta polveni saataisi kuntoon. 9. luokalla kävin 
koulun järjestämissä discoissa, ja siellä tans-
sin ensimmäisiä kertoja ringissä. Ennen varsi-
naista toimenpideleikkaustani törmäsin mo-
niin tanssielokuviin, joista sain inspiraatiota 
tanssimiseen. Kaikkein suurin inspiraation 
lähteeni oli elokuva nimeltä Step Up. 

Tanssin tielle löysin lopulta vasta, kun 
olin lukiossa ja kaikki polvileikkaukset olivat 
jo takana. Harrastan tanssia vielä nykyään-
kin ja tulen luultavasti harrastamaan sitä vie-
lä pitkään. En ole koskaan ollut tanssitunneil-
la tai tanssikoulussa, mutta koen itsenäisen 
harjoittelun varsin mielekkääksi. Tanssi on la-
ji, jonka avulla pääsen irtautumaan hetkek-
si todellisuudesta. 

Tanssi ja liikunta yleensäkin ovat hy-
vin tärkeä osa elämääni. Oman tanssimise-
ni lisäksi pidän myös muiden opettamises-
ta: olen opettanut koulullani muita oppilaita 
tanssimaan ja tehnyt esityksiä muiden tans-
sikavereideni kanssa. Esiintyminen on mi-
nulle hyvin tärkeää. Pidän esiintymisestä ja 
siitä, kun huomaan kehittyväni tanssissa. 
Olen esiintynyt monta kertaa koulullani ja 
myös erilaisissa tapahtumissa yksin ja tans-
siryhmässä. Vapaa-aikaani vietän ystävieni ja 
perheeni kanssa.

 Olen hyvin perhekeskeinen tyyppi, eli 
perhe on minulle erittäin tärkeä. Pidän siitä, 
että minulla on tekemistä koko ajan ja siitä, 
että perhe ja ystävät ovat mukana elämäs-
säni. Tanssiminen on myös suuri osa vapaa-
aikaani. Pyrin tanssimaan joka viikko niin 
paljon kuin mahdollista. Tanssi on minul-
le tärkeä rentoutumiskeino, ja tanssin avul-
la pääsen hetkeksi pois kaiken stressin ja 
kiireen keskeltä. Yleensä tanssin yksin tai ka-
vereideni kanssa koulullani, kotona tai saleil-
la. Tanssin lisäksi urheilen myös paljon: käyn 
viikoittain salilla, käyn lenkillä ja pelaan vä-
lillä myös lentopalloa. Vapaa-aikanani arvos-
tan kaikista eniten sitä, että pystyn rentou-
tumaan. Tanssiminen ja liikunta ovat hyvin 
tärkeä osa elämääni. 

Teksti Duy Doan
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Tanssimalla  
Vuoden koululaisliikkujaksi

Riippuvuus eli addiktio voi kehittyä mihin 
tahansa aineeseen tai toimintaan, josta 

ihminen saa mielihyvän tunteen. Riippuvuus 
on hallitsematon tila, jossa henkilö kokee jat-
kuvasti kasvavaa halua ja pakonomaista tar-
vetta saada tyydytystä addiktion kohteesta 
eli riippuvuuden aiheuttajasta. 

Mielihyvän tunne syntyy aivoissa sijait-
sevassa palkkiojärjestelmässä, jonka keskei-
nen osa on isojenaivojen pohjaosassa sijait-
seva mielihyvätumake. Mielihyvää tuottavan 
toiminnan yhteydessä tumakkeesta vapau-
tuu kahdentyyppistä hermoston välittäjäai-
netta. Dopamiini on käyttäytymisen vahvis-
taja, joka synnyttää halun toistaa mielihyvää 
tuottanutta toimintaa. Endorfiinit tuottavat 
varsinaisen mielihyvän tunteen.

Tavallisimmin riippuvuudet luokitel-
laan fyysisiin ja psyykkisiin riippuvuuksiin. 
Fyysisessä riippuvuudessa käyttäjän elimistö 
on tottunut aineeseen, jolloin aineen katoa-
minen elimistöstä aiheuttaa fyysisiä vieroi-
tusoireita. Psyykkisesti riippuvainen ihminen 
kokee toiminnan tai aineen käytön tottu-
muksena, josta on vaikea päästä eroon, sil-
lä hän kokee riippuvuuden aiheuttajan vält-
tämättömäksi hyvinvoinnilleen. Riippuvuus 
voi olla myös sosiaalista. Sosiaalinen riippu-
vuus on jonkin ryhmän luoman paineen alla 
muodostuva riippuvuus. Tässä ollaan sosiaa-
lisesti riippuvaisia ryhmästä. Ihminen voi ol-
la riippuvainen mistä vain. Riippuvaiseksi voi 
tulla esimerkiksi huumeista, peleistä, netis-
tä, laihduttamisesta, läheisistä, shoppailus-
ta, seksistä ja kahvista.

Teksti Roosa-Maria Varpula 08A
 
Lähteet:
http://www.paihdelinkki.fi/tietoiskut/?c=410
http://fi.wikipedia.org/wiki/Riippuvuus
http://www.irtitaakoista.net/Riippuvuus.htm
http://www.paihdelinkki.fi/Tietoiskut/143-
riippuvuus-yksilon-ongelmana
Persoona 4: Motivaatio, tunteet ja taitava 
toiminta. Edita 2008.

MISTÄ TAHANSA 
MIELIHYVÄÄ 
TUOTTAVASTA VOI 
TULLA RIIPPUVAISEKSI

Riippuvuudessa ihminen addiktoituu jo-
honkin asiaan ja siitä aiheutuvaan tun-

netilaan. Riippuvuuden kohteesta tulee elä-
män keskeinen asia.

 

Riippuvuus on siis tietyn tunnetilan ta-
voittelemista, jonkin aineen tai toimin-

nan valityksellä.

 

Kun herää aamulla ja joutuu heti mietti-
mään, että on pakko päästä röökille tai 

kun on loukannut itsensä eikä saisi harras-
taa liikuntaa, mutta tuntee, että sitä on kui-
tenkin pakko harrastaa.

 

Rippuvuus peliin johtaa siihen, että on 
pelattava yhä enemmän ja enemmän 

tappiosta huolimatta.

 

Oenko riippuvainen, jos juon kerran 
kuussa muistin pois tai joka ilta lasin 

viiniä? Missä menee riippuvuuden raja?

 

Riippuvuuden myötä  elimistön sieto-
kyky kasvaa ja tottuu toimintaan/ai-

neeseen. Tästä johtuen tätä täytyy saada 
jatkuvasti enemmän, jotta kyseisestä asi-
asta saatava mielihyvä ja vaikutus pysyi-
si samana. 

 

Riippuvuutta siis salaillaan ja peitellään, 
mutta samalla sitä saatetaan myös 

hävetä.

 

Lisäksi riippuvuudessa kyky hallita toi-
mintaa on heikentynyt.

 

Riippuvuudesta ei päästä kerralla eroon, 
vaan sillä on tapana myös uusiutua.

 

Itse en luokittelisi riippuvuutta sairaudek-
si, mutta mikä tahansa riippuvuus voi ke-

hittyä salakavalan nopeasti.

 

Herätyskello soi setsemältä aamulla, töi-
hin pitäisi ehtiä, ulkona sataa kuin saa-

vista kaataisi ja silti mielessä pyörii ensim-
mäisenä ajatus- ”Pakko lähteä aamulenkille 
tyhjällä vatsalla”.



Cocchiantonio: Antonio 
Cocchi kehitteli pythago-
ralaista ruokavaliota.

Tristam Stuartin kirja The 
Bloodless Revolution 
kertoo vegetarismin 
historiasta
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Vuosi 2060. Suurin piirtein 
se on vuosi, jolloin maa-
ilmamme on siirtynyt 

melkein täydellisesti lihansyön-
nistä kasvissyöntiin. Ajatus ei ole 
science fictionia vaan futurolo-
giaa, tulevaisuuden analysoin-
tia. Yhdistämällä väestönkasvu 
ruoantuotannosta aiheutuvaan 
energiankulutuksen jalanjäl-
keen saadaan tulos, jonka mu-
kaan luonto ei kestä eläinperäi-
sen ruoan tuotantoa.

Ajatuskuvio vaikuttaa mahdollisel-
ta.  Uutta sen sijaan ei ole keskustelu eläi-
mensyönnin vaaroista ja vegetarismin au-
tuudesta – niin puolesta kuin vastaan. 
Seuraavassa keskusteluun antaa oman 
perspektiivinsä valistusajan italialainen lää-
käri Antonio Cocchi (1695–1758), joka tu-
li myös valituksia brittiläisen Royal Societyn 
jäseneksi. Hän kirjoitti aiheesta teoksen 
Del vitta pitagorico per uso della medicina 
(1743), joka vuonna 1745 ilmestyi englan-
niksi nimellä The Pythagorean Diet. 
KIINNOSTUS TERVEESEEN 
ELÄMÄÄN JA OIKEAAN 
RUOKAVALIOON HERÄÄ
Kuten teoksen nimestä voi päätellä, 
Cocchin innoittajana toimi antiikin kreikka-
lainen filosofi ja matemaatikko Pythagoras 
(k. n. 496 eKr.). Hänen sielunvaellusop-
piin pohjannut ”niukka ja lihaton ruokava-
lio” nousi 1600-luvulla laajan kiinnostuk-
sen kohteeksi. Renessanssiajalla alkanut 
terveellisen elämäntapojen etsintä oli joh-
tanut monet terveysoppaiden kirjoitta-
jat sille kannalle, että ruokavalion säätely 
oli yksi keskeisimmistä hyvän elämän sää-
telijöistä. Ja mikä parasta, siihen saattoi it-
se vaikuttaa. 

Tiukkaa kädenvääntöä käytiin siitä, mi-
kä oli oikea päivittäisen ruoan määrä, mil-
lainen ruokalista oli terveellisin, kuinka 
monta kertaa päivässä sopi syödä ja mi-
hin kellonaikaan. Ei siis ole kovin yllättä-
vää, että vegetarismi nousi tapetille. Tähän 
laajana velloneeseen keskusteluun Cocchi 
osallistui.

KASVIKSIA PYTHAGORAAN 
MALLIN MUKAAN…
Cocchi oli kotoisin Firenzestä Toscanan 
maakunnasta. Kuten tapana oli, hän ylis-
ti oman maakuntansa paremmuutta mui-
hin nähden ja piti kotikaupunkiaan yhtenä 
maailman terveellisimmistä. Tähän vaikut-
tivat alueen maaperä ja, ehkä hivenen yllät-
täen, alueen ihmisen köyhyys. Maa tuotti 
herkullisia ja ravitsevia hedelmiä ja yrttejä. 
Ja koska asukkaat olivat köyhiä, heillä ei ol-
lut varaa ostaa lihaa. Heidän oli pakko syö-
dä kasviksia. Seurauksena olivat hyvä terve-
ys ja pitkä elämä. 

Toscanalla oli myös erityinen suhde 
Pythogorakseen ja pythagoralaiseen dieet-
tiin. Toscanalaisilla oli verenperintönä pyt-
hagoralaisuutta. Lisäksi toscanalainen fi-
losofia oli seurannut antiikin esikuvaansa 
kannattaessaan aurinkokeskistä maailman-
kuvaa – Galileo Galilei oli Toscanasta – ja 
kieltäessään, että eläimet voisivat syntyä li-
asta, kuten esimerkiksi Aristoteles oli opet-
tanut. Pythgoralaisen lääketieteen merkit-
tävin keksintö Cocchin arvion mukaan oli 
puolestaan sen lanseeraama dieetti, joka oli 
paitsi ”universaali lääke” myös sopusoin-
nussa ”modernin lääketieteen kanssa”. 

Cocchin mukaan pythagoralainen di-
eetti perustui ennen muuta tuoreiden kas-
visten käyttöön. Parhaita kasviksia olivat 
ne, jotka kelpasivat lähes sellaisenaan lauta-
selle. Näitä olivat juuret, lehdet, kukat, he-
delmät ja siemenet. Hyvän dieetin element-
tejä olivat lisäksi maito, hunaja ja sokeri. 
Juomista paras oli puhdas vesi tai veden ja 
maidon sekoitus. Koska kasvisten piti ol-
la tuoreita, Cocchi tuomitsi kuivat ja kui-
vatut kasvikset epäterveellisiksi. Myöskään 
voimakkaita mausteita, sipulia, valkosipu-
lia, sipulimaisia juuria, kuivattuja hedelmiä, 
pähkinöitä, kovia siemeniä (viljan siemeniä 
lukuun ottamatta) tai kaikkia palkohedel-
miä ei pitänyt käyttää.
… JA LIHAAKIN KOHTUUDELLA
Toisin kuin voisi luulla, Cocchin mielestä li-
hansyönnin täydellinen kielto ei kuulunut 
pythagoralaiseen dieettiin. Cocchi perusti 
näkemyksensä antiikin muihin auktoriteet-
teihin, Diogenes Laertiokseen, Gelliukseen 
ja Athenaiokseen, jotka olivat kirjoitta-
neet Pythagoraan elämästä. Diogenes 
Laertioksen mukaan Pythagoraan oli väitet-
ty olleen ensimmäinen, joka valmensi ur-
heilijoita liharuoalla. Tämähän ei olisi ollut 
mahdollista, jos lihansyönti olisi ollut kiel-
letty.  Gellius ja Athenaios puolestaan olivat 
esittäneet, että Pythagoras oli itse silloin 
tällöin syönyt lihaa ja kalaa eikä myöskään 
ollut kieltäytynyt pavuista, kuten ”kansa oli 
myöhemmin uskonut”. On ymmärrettävää, 
että edellä mainitun perusteella Cocchi ar-
vioi, että Pythagoraan ”salainen mielipide” 
kielsi myös sielunvaelluksen. 

Cocchin näkemykset eivät ole yllättä-
viä. Sielunvaellusoppi oli lähtökohdiltaan 
kristinuskon vastainen. Lisäksi vegetaris-
milla vegetarismin vuoksi eli ilman ter-
veysvaikutuksen korostusta oli harhaopin 
painolasti päällään. Manikealaiset myöhäi-
santiikissa ja kataarit sydänkeskiajalla oli-
vat vastustaneet lihansyöntiä sinällään pa-
hana tai maalliseen tartuttavana paheena. 
Myöhemmin myös sellaiset harhaoppisiksi 
tuomitut lahkot kuin adamiitit ja kartusiaa-
nit joutuivat puolustelemaan kasvisdieetti-
ään harhaoppisyytösten edessä. 

Pythagoraan lihansyöntikielto oli 
Cocchin mukaan allegorinen. Tavoitteena 
oli pakottaa ihmiset miettimään, millainen 
liha oli terveellistä ja millaista taas oli syy-
tä välttää. Terveyden kannalta vaarallista 
oli lihaa syövien eläinten liha, metsästämäl-
lä hankittu liha ja kalastamalla saatu kala. 
Yleensä ottaen huonoa ravinto olivat lisäksi 
eläinten rauhaset ja sisäelimet sekä kanan-
munat. Sen sijaan lupa oli syödä sellaisia 
eläimiä, jotka käyttivät kasviksia ravin-
nokseen, kuten nautaeläimiä ja lampaita. 
Olennaista oli, että ravinto tuli ”alun perin 
maasta”.  Lihaa sai ruokalistalla olla vain ra-
jallisesti. Periaatteessa päivässä oli kaksi ate-
riaa, joista toinen koostui pääasiassa leiväs-
tä mutta toinen saattoi sisältää lihaa. 

Cocchin määrittelemä kasvisruo-
kavalio siis sisälsi myös jonkin verran li-
haa. Pääosassa olivat kuitenkin kasvik-
set. Cocchin mielestä hänen dieettinsä oli 
paljon terveellisempi kuin liharuokavalio. 
Kasviksista kieltäytyminen johti lisäksi va-
kaviin sairauksiin, kuten keripukkiin ja nor-
sutautiin; jopa Ateenan rutto oli juontunut 
tästä. Vaikka lihan ahmimisella ruumiin-
voimat saatiinkin suuremmiksi kuin kasvis-
ruokavaliolla, niin samalla ihminen altisti it-
sensä vakaville sairauksille, ja pitkän päälle 
pythagoralaisen dieetin noudattaminen piti 
ruumiin terveenä ja mielen kirkkaana, niin 
että se pystyy välttämään vaarallisia tai-
pumuksia ja voittamaan epä-älylliset pas-
siot. Sen avulla päästiin myös todelliseen 
urheuteen, ja siksi tähän ruokavalioon tu-
keutuvien kansojen joukosta löytyivät kaik-
kein suurimmat soturit. Esimerkkeinä pyt-
hagoralaisen ruokavalion noudattamisesta 
omana aikanaan Cocchi mainitsi monilla 
Euroopan vuorilla asuvat ihmiset, jotka elä-
vät yrteillä ja maidolla, sekä japanilaiset.

Cocchin näkemys oli useimpien aika-
laislääkäreiden näkemys, ja laajasti ottaen 
Cocchi toistaa uuden ajan alun lääketieteen 
terveysajattelulle tyypillistä kohtuuden 
mantraa. Monet lääkärit pitivät liharuoas-
ta kieltäytymistä järjettömänä myös sik-
si, että siihen yleensä liittyi äärimmäinen 
asketismi ja kieltäytyminen, mikä ei ol-
lut sopusoinnussa kohtuuden periaatteen 
kanssa. Kasvisruokavalioihin tukeutunei-
den lahkojen jäseniä arvosteltiin siitä, et-

tä he typeryyksissään lyhentävät elämään-
sä ja altistavat itsensä monille sairauksille. 
Lääketieteessä liharuokaa pidettiin useim-
miten terveellisenä, joskin poikkeustapauk-
sissa sen käyttöä neuvottiin rajoitettavan. 
Näin oli ennen muuta joidenkin sairauksi-
en kohdalla, mutta myös ihmisen tempera-
mentti vaikutti siihen, kuinka paljon ja mil-
laista lihaa hän saattoi syödä. Oppineilta 
ja filosofeilta oli paahtopaisti kielletty, kos-
ka se stimuloi heidän melankoliaansa ja vai-
keutti ruoansulatusta, millä puolestaan oli 
negatiivisia vaikutuksia muun muassa kor-
keampiin aivotoimintoihin. Punaisen lihan 
syöminen tuomittiin yleisesti, koska se johti 
helposti vakaviin sairauksiin, kuten kihtiin. 
Se saattoi myös tehdä ihmisestä syömänsä 
eläimen kaltaisen.
1700-LUVUN AIDOT VEGETARISTIT

Lääketieteen ulkopuolella aitoja vege-
taristeja oli jo 1600-luvulla. Thomas Tyron 
julisti vuonna 1657 luopuvansa kokonaan 
lihan- ja kalansyönnistä sekä nahkavaattei-
den käytöstä. 1700-luvun loppuun men-
nessä pythagoralaisen dieetin kannattajien 
keskuudessa kehittyi sellainen näkemys, et-
tä liha oli aina epäterveellistä. Enää ei riittä-
nyt lihansyönnin vähentäminen, vaan ter-
ve ja pitkä elämän edellytti siitä kokonaan 
luopumista. 

Tutkimuksessa on pohdittu syytä tä-
hän muutokseen. Roy Porter on ehdot-
tanut kasvisruokavalion nousseen suo-
sioon siksi, että 1700-luvun puolivälissä 
sosiaalinen yhteisö alkoi suosia laihuut-
ta ruumiinmalliksi. Tristam Stuartin mu-
kaan vegetarismin vähittäiseen leviämiseen 
1600–1700-luvuilla vaikuttivat erityises-
ti Ison-Britannian tiivistyneet yhteydet 
Intiaan, jossa brahmaanien vegetarismi tar-
josi mallin. Erityisen voimakkaasti hindulai-
sen vegetarismin puolesta puhui radikaa-
li skotti John Oswald teoksessaan The Cry 
of Nature vuodelta 1791. Myös terveys- ja 
pitkän elämän kirjallisuudessa 1700-luvul-
la maininnat kaukomaiden vegetaristeista 
lisääntyivät merkittävästi. Pitkäikäisiksi oli-
vat pelkillä hedelmillä ja riisillä eläneet mo-
net kansat Kiinassa, Japanissa, Afrikassa ja 
Turkissa.

Teksti Timo Joutsivuo 

KOHTI VEGAANIA 
MAAILMAA? 
ANTONIO COCCHI JA 
PYTHAGORALAINEN 
DIEETTI
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Kuvataiteen lukiolinjan rakenne
(Järvenpään taiteen nuorisokoulu)

Pakolliset kurssit 2 kpl/ ensimmäinen lukuvuosi

Pakolliset kurssit 2 kpl/ toinen lukuvuosi

1. Taiteen perusteet 2. työväenopisto / kuva-
taidekoulu. 
Opinnot hajautetusti kerran viikossa lukuvuo-
den ajan lukion tiloissa.

2. Taiteen perusteet 1, järjestäjinä työvä-
enopisto / kuvataidekoulu.
Opinnot hajautetusti kerran viikossa luku-
vuoden ajan lukion tiloissa. 

1. Lukion kuvataiteen peruskurssi ku1

Lukion kuvataidelinja,  
”Järvenpään taiteen nuorisokoulu”
Kuvataiteen lukiolinjalle on tilaus

Ensi lukuvuonna järjestettävät elokuvataiteen peruskurssi sekä 
jatkokurssi tarjoavat menevän ja mielenkiintoisen katsauksen 
elokuvien toteuttamisen maailmaan sekä harrastelijan että am-
mattilaisen näkökulmista. Kurssien vetäjänä toimii independent-
elokuvaohjaaja ja mediatuottaja Sakari Mäkelä.
Kursseilla tutustutaan elokuvataiteen perusteisiin tuoreesta 
näkökulmasta muun muassa katsomalla esimerkkipätkiä ja mi-
ettimällä, mikä tekee elokuvista ”leffan” näköistä.  Toteutamme 
itse kurssin aikana oman harjoituselokuvan. Tutuiksi tulevat ni-
in draaman rakenne, kuva- ja äänikerronta kuin erilaiset valais-
utekniikatkin. Jatkokurssilla pureudutaan syvällisemmin liikkuvan 
kuvan avulla ilmaisuun sekä muun muassa montaasin käsit-
teeseen, kameratekniikoihin, editointiformaatteihin ja elokuvien 
värinmääritykseen. Painotus molemmilla kursseilla on tekemällä 
oppimisessa.
Jos elokuvien tekeminen kiinnostaa, nämä kurssit ovat juuri si-
nua varten! Tervetuloa mukaan!
Teksti Sakari Mäkelä 

Elokuvataiteen 
kurssit  
lukuvuoden 
2010–2011 
uutuuksina

Oheisopetuksena Järvenpään 
työväenopiston ja kuvatai-
dekoulun organisoimat, alle 
25-vuotiaille nuorille suunnatut 
avoimet, mutta osittain mak-
sulliset kurssit, joita ovat mm. 
Valokuvauskurssi, Elävän mal-
lin piirustus / Klassinen piirus-
tus, Kuvanveisto, Elokuvakurssi 
2, Sarjakuvapiirustus 
viikonloppukurssina.

Lisäksi jokaisella yhteensä nel-
jä kuvataiteen kurssia suoritta-
neella lukion opiskelijalla on mah-
dollisuus suorittaa kuvataiteen 
lukiodiplomi

2. vähintään yksi seuraavista graafisia ohjelmisto-
ja hyödyntävistä kursseista: Lukion graafinen suun-
nittelu / lukion Elokuva 1. kurssi / lukion valokuvaus-
kurssi/lukion arkkitehtuuri- ja muotoilukurssi / lukion 
nykytaiteen kurssi.

Pienten koululaisten ja varhaisnuorten kuvataiteen syven-
tävä opetus on hoidettu mallikkaasti Järvenpään kuvatai-
dekoulun järjestämänä taiteen perusopetuksena tai eri 
järjestöjen organisoimana kerhotoimintana. Järvenpäässä 

kahdessa yläkoulussa annetaan lisäksi kuvataidelinjalla painotet-
tua kuvataiteen opetusta. Yläkoulun kuvataidelinjan opiskelijat 
valitaan työnäytteiden avulla.
Yläkoulun jälkeistä kuvataideopetusta ei ole 
Järvenpäässä nuorille 
Peruskoulun jälkeen alle 25-vuotiaille nuorille suunnattua kuvatai-
deopetusta ei oikeastaan ole, ellei oteta huomioon toisen asteen 
ammatillista taideopetusta tai lukion opiskelijoille tarkoitettua 
kurssitarjontaa. Kuvataidekoulussa ei anneta taiteen perusopetuk-
sen lopputyöhön johtavaa taideopetusta. Järvenpäästä puuttuu 
nuorten taiteen työpajaopetus. 

Puhtaasti ammatillisen taideopiskelun ja vapaan harrastelun 
väliin jää vakavan, päämäärätietoisen harrastamisen aukko kuva-
taiteen alueella. Työväenopiston taidekurssit on suunnattu kaikille 
kiinnostuneille ikään katsomatta ja lukion taidekurssit vain lukio-
laisille. Opiskelun aloittamisen edellytyksenä ole kummassakaan 
riittävän korkeaa taitotason tai motivaation vaatimusta. Lähin 
vertailukohta opiskelun vaativuustason ylläpitämisestä löytynee 
Musiikkiopiston opetuksesta. 
Ennakkotehtävillä lukion kuvataidelinjalle
Lukuvuonna 2011–2012 on tarkoitus aloittaa lukiossa kuvataide-
linja, jonne valitaan noin 15–18 opiskelijaa työnäytteiden ja pe-
ruskoulun todistuksen perusteella. Jälkimmäinen vaatimus johtuu 
lukio-opintojen kuormittavuudesta. Kuvataidelinjalaisen on sitou-
duttava suorittamaan vähintään viisi kuvataiteen kurssia pakolli-
sen taiteen ykköskurssin lisäksi.
Kaikille nuorille suunnattua taideopetusta 
Järvenpään työväenopisto ja kuvataidekoulu ovat alustavien neu-
votteluiden tuloksena sitoutuneet organisoimaan myös niin sa-
nottuja vapaita kuvataidekursseja, jotka on suunnattu kaikil-
le alle 25-vuotiaille järvenpääläisille nuorille. Kuvataidelinjalaiset 
voivat liittää näitä kursseja osaksi omaa opiskeluaan. Myös 
osaa lukion kuvataidelinjan kurssituksesta tulevat hoitamaan 
alan ammattitaiteilijat joko työväenopiston tai kuvataidekou-
lun alaisuudessa. Edellä mainittu järjestely tarkoittaa käytännös-
sä, että kuvataidelinjan opetuksesta osa on järjestettävä ilta- ja 
viikonloppukursseina. 

Hajautettu kurssimalli ja saman ryhmän yhdessä opiskelu luo-
vat ryhmähenkeä ja vuorovaikutustilanteita läpi koko kouluajan. 
Lisäksi nuoret pääsevät tutustumaan saman harrastuksen kautta 
myös muissa oppilaitoksissa opiskelevien tai jo työelämässä olevi-
en nuorten kanssa.

Teksti Marja Rosti, kuvataiteen lehtori
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Kuluneena lukuvuotena valmistui 
seitsemän kuvataiteen diplomia. 
Uuden käytännön mukaan kuva-
taidediplomissa arvioidaan dip-

lomin kirjallinen osuus painoarvoltaan yhtä 
suurena kuin itse teos. Diplomintekijöiden 
oli hiukan vaikea mieltää teoksen ja port-
folion tasavertaisuutta arvioinnissa. Uudet, 
tiukemmat vaatimukset yllättivät vaativuu-
dellaan diplominsuorittajat.

Diplomiohjeiden mukaan portfolios-
sa tulee ilmetä opiskelijan taidehistorialli-
nen taustatietämys valitsemaltaan taiteen 
alueelta. Lisäksi diplomintekijän on osat-
tava analysoida omaa teostaan suhteessa 
tehtävänannon mukaiseen taidehistorial-
liseen taustaan. Vielä edellytetään, että lu-
kiodiplomin tekijä osaa kertoa ja eritellä, 
mitä hän on oppinut koko työskentelypro-
sessin aikana.

Teksti Marja Rosti, kuvataiteen lehtori

Kuvataiteen lukiodiplomi uudistui — 
samalla vaatimukset kasvoivat

Kuvataiteen lukiodiplomi Milla Määttä:
otteita diplomityöstä ”Minun Kalevalani”

Milla Salonen: ”Sukupuolen kuvat”, kuvataiteen lukiodiplomityö

Milja Salonen: yksityiskohta maalauksesta (yllä)
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Säveltäminen on harvoin mystistä 
toimintaa. Ystäväni sanoi kerran, 
että kuulee selvästi, kuinka taitei-
lijalla on ollut inspiraatio kappalet-
ta säveltäessään. En uskonut. Siitä 

tosiasiasta, että säveltäminen on useimmiten 
tarkkaan harkittua ja punnittua toimintaa, ei 
juuri puhuta. Onhan paljon siistimpää ajatel-
la, että taiteilija on luomisen tuskassa vään-
telehtivä traaginen sankari kuin että hän on 
tavallinen, hiljaa pianonsa ääressä puurtava 
ihminen. Säveltäminen on rutiinia.

Omassa säveltämisessäni tulee ensin 
idea. Se voi tulla mistä tahansa. Se voi ol-
la melodianpätkä, kiehtova sointukulku. 
Toisaalta olen huomannut säveltäväni puh-
taasti sanoista. Vierailtuani ensi kertaa elä-
mässäni Sysmässä tein viikonlopusta piano-
kappaleen. Sana soi mukavasti suussa. Hoe 
sitä hetken. Sysmä, Sysmä, Sysmä.

Toisinaan idea tulee lukiessani runoja. 
Jotkut runot ovat rytmikkäitä ja niiden sa-
noma voi olla lähellä omaa ajattelutapaani. 
Monesti helpoimpia tapoja säveltää on teh-
dä kappale valmiisiin sanoihin.

Eräänlainen inspiraation vastakohta on 
ekstaattinen luomiskokemus. Inspiraatio tar-
koittaa sananmukaisesti ulkopuolelta tullut-
ta innoitusta – ekstaattinen kokemus lähtee 
itsestä. Vauhtiin päästessä tulee ulkomaan-
kielellä ilmaistuna flow. Kaikki muu saat-
taa unohtua, kun on niin innoissaan omas-
ta luomisestaan.

Ismo Alanko kertoi joskus, että hän tais-
telee itsensä toistamista vastaan työstämäl-
lä jokaisen kappaleen eri tavalla. Se on ää-
rimmäisen viisasta. Itsekään en millään jaksa 
keskittyä vain yhteen genreen kerralla. Siinä 
missä hc-punkissa keskitytään kovimpaan 
mahdolliseen volyymiin, on neofolkissa ai-
van omat sisäiset lakinsa – jotka on tieten-
kin vain tehty rikottaviksi.

Kun erästä kirjailijaa pyydettiin mainit-
semaan elämän ihanimmat asiat, mainitsi 
hän rakkauden ja luomisen. Voin ehdotto-
masti allekirjoittaa tämän väitteen. Ihmiselle 
on luonnollista halu tehdä jotakin, jossa nä-
kyy hänen kädenjälkensä ja josta hän voi sa-
noa: ”Tuon minä olen tehnyt.” Se on itsen-
sä ilmaisemista. 

Teksti Samuli Reunamo 08A

Säveltämisestä

Roosa, Lasse, Kasperi ja Arttu olivat 
harjoitelleet talvella 2009 koulun 
vanheimpainiltaa varten yhtä bii-
siä. Ensimmäisten harjoitusten jäl-

keen Lasse ja Arttu ajattelivat kuitenkin pe-
rustaa kunnon orkesterin. Tarkoituksena oli 
soittaa jonkinlaista punkrockia. Arttu soitti 
saman tien Roosalle, jota pyydettiin yhtyee-
seen laulamaan ja soittamaan kitaraa. Pitkän 
selittelyn jälkeen Roosakin ymmärsi, mistä oli 
kysymys. Aïka pian pyysimme Kasperiakin 
liittymään bändiin rumpaliksi. Ensimmäinen 
kokoonpano oli kasassa.

Kappaleita alkoi syntyä heti tiuhaan tah-
tiin. Yksi ensimmäisiä kappaleita oli Banana 
Song, josta tuli pian yhtyeen tunnetuin bii-
si. Keikkoja oli aluksi koululla, mutta pi-
an yhtye pääsi esiintymään myös muualle. 
Esiintymisiä on ollut muun muassa Loimun 
nuorisotalolla, Kartanon koulun pihalla, 
Järvenpää-talolla ja Puistobluesissa. 

Kesän aikana syntyi runsaasti uusia kap-
paleita kuten Making Love to a Dragon ja 
Falling in Love (Not What I Had in Mind). 
Tässä vaiheessa yhtyeen musiikkityyli oli mo-
nipuolistunut, minkä huomaa erityisesti näis-
tä kahdesta kappaleesta. Ensimmäinen mai-
nituista edustaa irlantilaista juomalaulutyyliä 
ja jälkimmäinen 60-luvun kitarapoppia. 

Syksyllä 2009 yhtyeen keikoilla muu-
taman kerran soittanut Hessu liitettiin tal-
ven aikana vakituiseksi jäseneksi. Musiikki 
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MUSIIKKIA PINTAA 
SYVEMMÄLTÄ

Lukuvuoden aikana on kuultu 
usein lukiolaisten omia sävellyk-
siä. Yksi ahkerimmin omia sävel-

lyksiään esittäneistä on ” All the Missing 
Chromosomes” .  
Kuva : Roosa-Maria Varpula (vas.), Lasse 
Viitanen, Kasperi Kallio, Juho Peltonen ja 
Arttu Talvela. Kuva ”Suomi Soi” konsertis-
ta Suomalaisen musiikin viikolta. 

Kuva : Monipuolinen 
Samuli Reunamo.

Kuva: Samuli Reunamo 
esittämässä sävellystään ” 
Sysmä ”. 

sai uusia vivahteita Hessun kosketinsoitan-
nasta. Kevään 2010 aikana syntyi jälleen lisää 
kappaleita ja musiikkityylien kirjo vain kas-
voi. Esimerkiksi kappale Ballad of Bones of a 
Dead Cowboy on puhdasta countrya. Rock-
tyyli kuului kuitenkin edelleen kappaleessa 
”Brain Beetle”.

Tapasimme Järvenpään lukion musiik-
kilinjalla ja koulun kautta saimme myös 
ensimmäiset esiintymisemme yhtyeenä. 
Musiikinopettajat ovat tukeneet erityises-
ti omien kappaleiden tuottamista ja esittä-
mistä. Maaliskuussa 2010 lukiolla vieraillut 
eteläkorealainen tv-yhtiö nauhoitti kon-
sertin, jossa esiinnyimme. Omia sävellyksi-
ämme kuullaan nyt myös yhä suuremmilla 
areenoilla!
Yhtyeen tarina jatkuu edelleen...
See you at the next gig.

Teksti Roosa-Maria Varpula 08A & Lasse 
Viitanen 08A



64 65

”Heavy metal -fanista on kas-
vanut lukioaikana musii-
kin moniosaaja.” Tällainen 
tunnustus minulle an-

nettiin yo-todistuksen liitteenä 4.12.2009! 
Sitaatti on lainaus musiikkidiplomitodistuk-
sestani. Lukion musiikkidiplomin suorittami-
nen vaati ainakin itseltäni pientä ponniste-
lua, mutta lopulta ponnistelu osoittautuikin 
laiskottelua hauskemmaksi!

Lukion musiikkidiplomini koostui diplo-
mikonsertista sekä kirjallisista töistä. Omassa 
konsertissani esitettiin ainoastaan oman bän-
dini tuotantoa, mikä helpotti suuresti diplo-
mikonsertin pitämistä. Diplomikonsertti oli 
bändillemme yksi muiden keikkojen joukos-
sa, joten erityiset ”musadiplomitreenit” jäivät 
tällä kertaa väliin. Voin kuitenkin suositella 
kaikille diplomin tekijöille oman materiaalin 
käyttämistä konsertissa. Se tekee konsertista 
tiiviin kokonaisuuden, säästää treeniaikaa ja 
vaivaa sekä antaa parhaan kuvan omasta ky-
vystä soveltaa musiikkitietämystä.

Suurimmalle osalle musiikkidiplomin 
tekijöitä eniten tuskaa tuottavat diplomiin 
liittyvät kirjalliset työt. Itselleni kirjallisten 
töiden tekeminen oli kuitenkin lähinnä nos-
talgista. Kun kokoaa paperille kaiken, mi-
tä on viimeisen kolmen vuoden aikana teh-
nyt, mieleen tulvii hyviä ja huonoja muistoja. 
Koottuani paperille noin 30 live-esiintymistä 
viimeisen kolmen vuoden ajalta tajusin, mi-
ten paljon musiikki onkaan antanut minulle 
henkistä pääomaa. Jokaisesta esiintymisestä 
on jäänyt muistoja, joita ilman en olisi se ih-
minen, joka nyt olen.

Kun diplomin kirjallinen osuus oli val-
mis, minusta tuntui äärimmäisen hyväl-
tä, sillä (vaikka itse sanonkin) tulihan sii-
tä aivan hemmetin hieno kokonaisuus! 
Diplomikansio on kuin musiikillinen CV. 
Diplomikansiossa on siististi koottuna oma 
musiikillinen historia. Jatko-opinnoissa olen 
huomannut, että kokemus portfolion tyyp-
pisen työn tekemisestä on avuksi tulevis-
sa haasteissa. Suosittelen musiikkidiplomin 
suorittamista kaikille. Samalla suosittelen, et-
tä siihen suhtaudutaan itsepohdinnallisena 
prosessina,  jonka paras palkinto onkin se, et-
tä itsensä tuntee paremmin urakan jälkeen.

Teksti Aino Mättö, syksyn 2009 ylioppilas

Musiikkidiplomi 
 – laiskottelua  
hauskempaa  
ponnistelua!

Kuva: Ainon bändi Semidark 
People vuodelta 2008: 
Jaakko Kulo(vas.), Aino Mättö 
ja Valtteri Väänänen 

Kuva: Anne-Mari Pitkänen, laulu ja 
Aleksi Kasari, kitara. Kuva Anne-Marin 
musiikkidiplomikonsertista.

Tasokkaita musiikkidiplomikon-
sertteja kuultiin vuoden aika-
na useita Kuvat loppukevään 

musiikkidiplomikonserteista.
kuva CIMGO606 : Anna Paateron 
musiikkidiplomikonsertti.
Bändissä Ossi Keva, basso ja kevään 
2005 ylioppilaita Tuomas Andersson, 
kitara, Juho Kaskinen, rummut ja 
Mikko Salmi, koskettimet. Kuva: Basisti Ossi Keva 

vauhdissa. Kuva Ossin 
musiikkidiplomikonsertista. 
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teksti:  Marita Tapper ja Veli-Antti Koivuranta
 musiikin lehtorit

kuvat: Sonja Suomela ja Marita Tapper

Musiikin tunneilla vieraili järvenpääläisiä musiikinam-
mattilaisia,  mm. säveltäjä Harri Vuori ja musiikin mo-

nitoimimies Jani Uhlenius. Myös muusikko Mikko von 
Hertzen innosti musiikinopiskelijoita kertomalla muusikon 
ammmatista ja tekijänoikeuksista.
Kuva oik.ylh. : Säveltäjä Harri Vuori
Kuva Jani Uhlenius : Säveltäjä Jani Uhlenius
Kuva alla: mikkovonhertzen : Muusikko Mikko von Hertzen

Kuva 1 : Ester Unkari, huilu
Kuva 3 : Sonja Mantila, sello
Kuva 2 : Karelia Leppänen, viulu
Kuva 4 : Harjoitukset musiikin luokassa. 
Jade Aulos, kantele.

Kuva: Santeri Ahopellon musisointia on 
usein kuultu niin kitaristina kuin  pianis-
tinakin.Santeri on myös usein huolehtinut 
miksaamisesta.

Miksaaminen on tärkeä osa bändiesiinty-
misiä. Musiikkiteknologia kurssin käy-

tyään halukkaat pääsevät opettelemaan 
miksaamista konserttitilanteissa. Uusitut ää-
nentoistolaitteet  tuovat lisähaastetta .
Kuva: Miksaajina areenalla Matias Rentola, 
Joonas Linkola ja Ossi Keva.

Kuva: Mira Tolppanen ja Henry Halme jaz-
zin tunnelmissa. 

Ahkerasti kitaristina esiintynyt Henry on 
toiminut lukuvuoden aikana usein myös 

miksaajana.

Kuva: Miksaajana auditoriossa Olli Salmi.

Kuvia klassisen musiikin 
konsertista

2

34
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YRITYSTOIMINNAN 
JUURILLA  
– 24 h -kurssi
Järvenpään lukion ensimmäinen 24 h 

-kurssi
Hyvä liikeidea on yritystoiminnan kul-

makivi. Sen lisäksi tarvitaan innovatiivisuut-
ta, rohkeutta ja jaksamista. Näitä kaikkia 
harjoiteltiin Järvenpään lukiolla perjantais-
ta 9.10. lauantaihin 10.10. – vuorokauden 
ympäri. 

Kyse oli lukion historian ensimmäises-
tä 24 h -yrityskurssista. Kansalliseen for-
maattiin perustuva 24 h -leireillä tutustu-
taan yrittäjyyden maailmaan luovuuden ja 
tekemisen kautta. Vuorokauden aikana lei-
rinuoret perustavat oman ideansa pohjalta 
kuvitteellisen yrityksen. 

Mitä hyötyä kurssista sitten on? 
Lyhyessä ajassa tutustutaan yritystoimin-
nan perusteisiin: yritystoiminta tulee tu-
tuksi pähkinäkuoressa. Lisäksi opitaan yrit-
täjämäistä työtapaa, työelämän taitoja, 
vastuunottamista, kompromisseja, vuo-
rovaikutustaitoja, ryhmätyöskentelyä, vai-
keiden tilanteiden hallintaa, paineen alla 
toimimista ja esiintymistä. Kurssi myös yh-
distää kätevästi useiden oppiaineiden ta-
voitteita ja sisältöjä. 

Kurssi suunniteltiin ja toteutettiin yh-
teistyössä Keravan lukion kanssa. Ohjaajina 
toimivat Anu Rajajärvi Keravalta ja Timo 
Joutsivuo Järvenpäästä. Lisäksi koko kurssin 
innoittajana ja samalla ohjaajana oli YES-
keskuksen Tuula Ilvonen. Koska kummas-
sakaan lukiossa ei ollut aiemmin vastaavia 
kursseja toteutettu, jouduttiin kurssin oh-
jaajat kouluttamaan yrittäjyydestä sinällään 
kiinnostuneista opiskelijoista. Heitä koulut-
ti Tuula Ilvonen ja kaksi aiemmin koulutta-
jana toiminutta lukiolaista Kotkan lukion 
yrittäjyyslinjalta. 

Koulutuksen jälkeen ohjaajat suunnit-
telivat yhdessä 24 tunnin yritysleirin tar-
kemman sisällön. Se koostui sekä tiukasta 
yritystoiminnan perusteiden opiskelus-
ta että kevyemmistä, ryhmän toimintaa 
eheyttävistä tehtävistä. Ryhmätyöskentely 
ja vuorovaikutus olivat keskeiset nimittä-
jät kurssin suunnittelussa. Järvenpään lu-
kiosta ohjaajina toimivat Sini Huuskola, 
Laura Joentakanen, Dona Keramat, Samuli 
Kohtamäki, Karelia Leppänen, Saana 
Strengell ja Amir Wafin.

Perjantain 8.10. kurssi lähti alkuun yrit-
täjäpaneelista, jossa Mikko Kortelainen, 
Jukka Kurkela, Miika Peltola ja Erja 
Nevalainen kertoivat omista yrityksistään 
ja yrittäjänä toimimisesta. Tämän avauksen 
jälkeen 24 h -kurssilaiset aloittivat vuoro-
kauden kestäneen aherruksensa.

Työ huipentui lauantaiaamuna, kun 
opiskelijat muuntuivat yritysjohtajik-
si. Yritykset (mm. Ikinuoret Ky, Moving ad 
Space, MiniPets ja HV – hiuksista vaatteita) 
pitivät markkinointipuheensa asiantuntija-
paneelille, joka myös kommentoi liikeideoi-
ta. Asiantuntijoina toimivat Järvenpään ja 
Keravan yrittäjistä koostunut raati vahvis-
tettuna Järvenpään lukion rehtorilla Atso 
Taipaleella.  Järvenpääläisistä yrittäjistä asi-
antuntijoina olivat Olavi Ruohomaa, Marja 
Nousiainen ja Päivi Koponen. Parhaat ryh-
mät palkittiin. Lopuksi kaikki kurssilaiset 
saivat diplomin.
Kurssi on tarkoitus järjestään seuraa-
van kerran kakkosjaksossa syksyllä 2010. 
Tervetuloa YH06-koodilla kulkevalle kurs-
sille ensi lukuvuonna!
Teksti Timo Joutsivuo
Leiriläisen näkökulma
Järvenpään ja Keravan lukioiden yhteinen 
24 h -kurssi alkoi keskipäivällä informaa-
tiotilaisuudella Järvenpään lukion audito-
riossa.  Lyhyen nimenhuudon ja muun tar-
peellisen jälkeen seurasi vapaatunti, jonka 
aikana saattoi esimerkiksi käydä Eurossa 
täydentämässä eväsvarastoja tai ihan vain 
kouluruokalassa syömässä. Vapaan jäl-
keen palasimme auditorioon, jossa saim-
me tietää ryhmämme, joissa työskennellen 
seuraavan 24 tunnin aikana perustaisim-
me yrityksen. Auditoriosta hajaannuim-
me ryhmiemme aloitusluokkiin. Oma ryh-
mäni aloitti työskentelyn ”Jannessa”, josta 
myöhemmin siirryimme kotiluokkaam-
me, ”Suvensaaren luokkanakin” tunnettuun 
3006:een.

Ryhmien tehtävänä oli keksiä liikeidea 
sekä tulevalle yritykselle nimi ja logo. 
Meidän ryhmällämme kesti tovin päästä 
yksimielisyyteen liikeidean sisällöstä, mutta 
kun perusidea oli kasassa, nimi ja logo syn-
tyivät helposti. Alkuideoinnin jälkeen tu-
li päättää yrityksen hallituksen jäsenistä ja 

työntekijöistä, tehdä SWOT-analyysi ja toi-
mintasuunnitelma sekä miettiä firman ra-
hoitusta ja mainontaa. Viimeisenä tehtä-
vänä ryhmien piti suunnitella ja valmistaa 
yrityksestä esitys, joka seuraavana aamuna 
esitettäisiin yrittäjistä koostuvalle raadille, 
muille kurssilaisille sekä vieraille. Itse en töi-
den takia päässyt esittelytilaisuuteen, vaan 
jouduin jättämään lukion jo aamuvarhaisel-
la, mutta kuulemani perusteella tilaisuus oli 
onnistunut ja oma ryhmämme oli menes-
tynyt hyvin – siitä iso kiitos Maurille!

Ryhmässä työskentely ohjaajien johdol-
la sujui pääosin jouhevasti, muttei pieniltä 
konflikteiltakaan vältytty; kun on puolessa 
tunnissa keksittävä vallankumouksellinen 
liikeidea entuudestaan tuntemattomien ih-
misten kanssa ja seuraavat 23 tuntia työs-
tettävä tätä ideaa, pienet ristiriidat seuraa-
vat toisiaan. Mutta ryhmätyöskentelytaito 
olikin yksi tärkeimmistä opeista 24 h:ssa, ja 
siitä tosiaan sai tehokkaan pikakurssin.

Luonnollisesti 24 tuntiin mahtuu muu-
takin kuin ideointia ja pulmatilanteiden 
ratkomista. Luovuuttamme testattiin mm. 
keittiössä ”luovien leipien” ja täytekakku-
jen parissa sekä SingStarin merkeissä kou-
lun PlayStationilla. Vapaa-aika alkoi vasta 
töiden valmistuttua, ja kurssilaisten ruiku-
tuksen jälkeen lähdettiin vielä kymmeneltä 
illalla kevyelle happihyppelylle koulun ur-
heilukentälle, missä oli parhaillaan käynnis-
sä huippuluokan jalkapallopeli. Illan ruo-
kailun takia ei tarvinnut murtautua koulun 
keittiöön, vaan tilasimme kaikille pizzat. 
Maksumieheksi joutunut Timo Joutsivuo 
totesi, että siinä oli suurin hänen maksa-
mansa pizzalasku ikinä, mikä ei ollut yllä-
tys, sillä pizzojen loppusummaksi tuli yli 
250 euroa.

Kaikkien kouluviikosta uupuneiden on-
neksi koko yötä ei valvottu, vaan nukku-
maan sai mennä neljäksi tunniksi valitse-
maansa paikkaan, ja liikuntasali sekä jostain 
merkillisestä syystä ullakkokäytävän luo-
kat olivat hyvin suosittuja. Patjoina käy-
timme jumppapatjoja, jota allekirjoittanut 
ei vaivautunut raahaamaan kuvisluokkaa 
kauemmas. Toki koko yön sai myös val-
voa, mutta tietääkseni vain hyvin harva va-
litsi tämän vaihtoehdon. Aamulla ainakin 
tyttöjen vessan pelin ääressä oli ruuhkaa, 
mutta aamutoimien ja hyvän aamupalan 
jälkeen valmistautuminen esittelytilaisuu-
teen sai alkaa.

Lyhyenä yhteenvetona voi sanoa, et-
tä 24 h -kurssilla törmää erilaisiin ihmisiin, 
pääsee tutustumaan opettajainhuoneen 
etuoikeuksiin, saa harvinaislaatuisen tilai-
suuden viettää yönsä koululla ja oppii pe-
rusteet yrityksen perustamisesta.

Teksti Elina Rytkönen
Kirjoittaja on Järvenpään lukion opiskelija, 
joka osallistui 24 h -kurssille.
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JÄRVENPÄÄ, Prismakeskus, Rantakatu 5

KANTA-ASIAKKUUS 
KANNATTAA

 Tiesithän, että ostamme ja myymme 
myös käytettyjä oppikirjoja!

alennusta 
oppikirjoista!

Tule myymäläämme ja liity samantien tai 
täytä lomake osoitteessa www.suomalainenkirjakauppa.� 
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1. rivi vas.ed: Sabrina Granberg, 
Anni Helminen, Arttur Heikkilä, 
Hilla Holma, Susanna Halla, Nea 
Holopainen, Jannina Eklund
2. Henna-Riikka Eronen, 
Teppo Frilander, Iiro Halén, Jon 
Heikkinen, Eetu Hernesniemi, 
Aleksi Hietanen, Annika Halla, Duy 
Doan, Vilhelmiina Eronen
3. Sini Heikkilä, Henri Hovilinna, 
Antti Dahl, Atte Hanski
RO: Sari Häkkinen
Poissa: Vera-Maria Enckell, Kim 
Haahkola, Aarne Haapala, Juri 
Hiltunen, Nina-Maria Hirvonen

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

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

1. rivi vas. ed: Aleksi Kasari, Markus 
Kauhanen, Jari Kivistö
2. Veera Kittelä, Mia Kataja, Satu Konu, 
Juho Kolmonen, Emmi Koivuluoma, 
Jasse Kivinen, Joonas Kirjavainen
3. Jennifer Korkeamäki, Taina Korpelin, 
Janne Kettunen, Heidi Kauhanen, 
Minna Karvonen, Korhonen Heidi, 
Maria Keskinen, Maria Kinnunen, Nea 
Klemola
4. Antti Kaukiainen, Mikko Kohonen, 
Mikko Koivisto
Poissa: Iida Kantola, Katja Karhu, Sini 
Kemppainen, Hilla Kari

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

1. rivi vas. ed: Elina Löfström,  
Suvi Pusa, Leila Kankarisalo,  
Tuuli Elomäki, Minna Tran,  
Hanna Juhola
Elina Niemeläinen, Noora Brandt, 
Eeva-Maria Marttila, Hannele 
Tiilikainen, Johanna Knuutila,  
Anna Paatero
RO: Marja-Liisa Lehtiniemi   
Poissa: Sannamari Ahtiainen, 
Mikko Antell, Jussi Hyvärinen,  
Lotta Hänninen, Tiia Laitala,  
Elina Lamminpää, Ville Mäki,  
Pyry Nikunen, Mari Nivalainen, 
Joni Nuutinen, Panu Reijonen, 
Petra Sahlsten, Kaj Salento, 
Suvi Takko, Esko Vuokila
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1. rivi vas. ed. Anne Pynttäri, Miia 
Pulkkinen, Isa Rahmatulla, Tanita 
Pusa, Sini Rautavuori, Anne-Mari 
Pitkänen ja Minttu Rahkola
2. Jani Ruotsalainen, Petra Rinne, 
Katri Ritvanen, Johanna Pykälä, 
Laura Rajala, Tiina Rolig, Opri 
Poikonen ja Julia Riikonen
3. Lauri Rekola, Eetu Piisinen, 
Pekka Puustinen, Janne Raitasola, 
Vertti Purhonen ja Aino Puustinen
Poissa: Joona Svala (RO), Esa 
Rantanen, Mikko Rommi, Sakari 
Punnonen, Anna Päivinen ja Lauri 
Rinta-Harri

Edessä istumassa vas:  Minni Sangi, 
Sanna-Mari Sutinen
1. rivi vas ed: Sanna Tran , Thind 
Suman,  Iina Sillfors, Taija Tallqvist, 
Satu Salokangas, Sonja  Suomela , 
Saana Seppälä , Anni Toivanen, Kaisa 
Suojanen 
2.  Vappu Takala, Eemu Tikanoja,  Julia 
Tolsa, Petra Terävä, Sanni Saarinen, 
Antti Silver, Teemu Suksi, Sofie Salmi, 
Sanni Saarinen,  Christina Torkkeli, 
Timo Tekoniemi
3. Sara Sahlakari, Tami Tikka, Kalle 
Tolvanen, Perttu Sainio, Jussi Takkinen, 
Marko Räisänen, Tuukka Tanner
Poissa RO: Riitta Viittala

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

1. rivi vas. ed: Sini Lämpsä, Pilvi 
Lindqvist, Henry Martikainen, 
Johanna Mansikka, Jasmin 
Michelsson, Inka Mannermaa, 
Janina Maaninka,
2. Pasi Ketolainen, Tanja Muhonen,  
Emilia Majaneva, Julia Lindström, 
Siru Lönnblad, Mia Linde’n, Laura 
Lintunen, Teemu Lilja
3. Elisa Lindgren, Henrik Mattson, 
Juho Liimatainen, Joonas 
Martikainen, Olli Mikkanen, Metti 
Lukkarila
RO Pasi Ketolainen
poissa: Oona Lindqvist, Emilia 
Lindfors, Minttu Mertanen, Anna 
Leskinen, Jarmo Luopa, Henri 
Louhelainen

1. rivi vas. ed: Henna Ahola, Annukka 
Koskiola, Heidi Elo, Ida Vakkuri, 
Iina Joenmaa, Suvi Ahonen, Heidi 
Mikkonen, Roosa Varpula
2. Marleena Aaltonen, Jade Aulos, Tony 
Aalto, Arttu Talvela, Mira Tolppanen, 
Henry Halme, Santeri Ahopelto, Lasse 
Viitanen, Karelia Leppänen
3. Joonas Linkola, Samuli Reunamo, 
Matias Rentola, Kasperi Kallio, Markus 
Ahonen, Joonas Rinne, Juho Peltonen
RO: Annukka Hieta
Poissa: Jan Ahjovaara, Awo Ahmed, 
Sauli Ampuja, Jukka Huokuna, 

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

1. rivi vas. ed. Sanna Kankarisalo, 
Pauliina Karumaa ja Susanna 
Kajanus
2. Iida Huusko, Jenni Järvenpää, 
Salla Hämäläinen, Heidi Jokinen, 
Elisa Kaartinen,  Laura Kanerva, 
Ilpo Jääskeläinen
3. RO Timo Joutsivuo, Nita Junnila, 
Johanna Innanen, Matti Hölttä, 
Paula Jantunen, Joonas Hytti, 
Aapo Kallio, Simona Karhatsu, Sini 
Heikkilä ja Sami Häkkinen
Poissa kuvasta ovat: Samuli 
Hyttinen, Antti Häyhä, Leena Inkilä, 
Ville Jantunen, Laura Joentakanen, 
Eero Järvi, Tuomas Kajander, Juho 
Kangas, Evita Kara, Serafia Kari ja 
Jesse Karsimus

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

1. rivi vas. ed: Toni Laitila, Annika 
Lahti, Aino Larvala, Iina Lohvansuu, 
Sini Lindholm, Taru Lemmetty, Henri 
Lohilahti
2. Markku Nissinen, Pauliina Laitio, 
Ilkka Linnamäki, Erkka Lumme, Roosa 
Laine, Lasse Lignell, Sara-Ellen 
Laitinen, Aune Lehtimäki, Antti Lindgren
3. Laura Lappalainen, Joonas Longi, 
Mikko Laiho, Joonas Lehikoinen, Tino 
Liljavirta
RO: Markku Nissinen
Poissa: Salla Lampinen, Iida Lehtisalo, 
Mitja Leipäjoki, Antti Linnonmaa

1. rivi vas ed: Elsi Luomi, Sanna 
Multanen
2. Mirjam Mielikäinen, Eveliina 
Mikkonen, Eveliina Matikka, Eveliina 
Mörsky, Emilia Lång, Essi Maaninka, 
Anne Metsävuori, Paula Mela
3. Jani Nurmi, Janina Myllynen, 
Miika Niemi, Kerttu Mättö, Ida 
Muttonen, Tuomas Mannerkoski, Tiia 
Lähteenmäki, Dan Nguyen, Mikael 
Mäkinen, Laura Miettinen
4. Salla Mesimäki, Eino Markelin, 
Timo Marjanen, Ishak Mohamed, 
Jaakko Mattila, Krista Maarajärvi, Sami 
Moilanen, Heidi Mäkinen
RO: Jani Nurmi
Poissa: Ville Maamela

1. rivi vas. ed: Joni Parviainen, Matias 
Osipow
2. Saara Peltola, Pauliina Ollari, Petra 
Nurmi, Jonna Palosaari, Katarina 
Pehkonen, Ella Paatero, Krista 
Nupponen
3. Sanna Alanko, Alisa Nyyssönen, 
Mirka Peltola, Enni Nyström, Linda 
Panschin, Kreeta Nurmi, Saara Pelto-
Arvo, Linda Peltonen, Riikka Ollikainen, 
Jonna Ojamaa
4. Ville Ovaskainen, Hanna Patterson, 
Joonas Parkkinen, Lauri Nurmi, Aleksi 
Niskanen, Niko Pasanen, Jari Nybäck, 
Samu Palmu
RO: Sanna Alanko
Poissa: Maiju Nissilä, Kia Orhanen, 
Veera Ovaska, Heidi Palomäki, Heidi 
Partanen
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1. rivi vas.ed: Mianoora 
Kosonen,Jasmin Aalto
2. Konsta Kauppi, Saara Heikkilä, Sonja 
Mantila, Heidi Trihn, Maiju Valkama, 
Rosa Heikkinen, Leena Hölttä, Jenna 
Aaltonen
3. Niklas Alenius, Päivi Aroalho, Topi 
Rättyä, Ilpo Hirvonen, Henri Ailas, Henri 
Löytynoja, Emilia Alanne, Mia Alakotila, 
Mariannina Kauppi
4. Samuli Kohtamäki, Tuomas Aho 
Esko Aalto, Konsta Linkola, Henri 
Aittokari, Aleksi Kojo, Essi Anttila, 
Sanna Ojanen, Atte Harrikari
RO: Marita Tapper
Poissa: Meri Kemoff

1. rivi vas. ed: Tiina Pirkkalainen, 
Roosa Puumalainen, Priscilla 
Perälä, Mia Rantalainen, Mona 
Reiman, Veera Pietikäinen, Henna 
Rinne
2. Sanna Ruuskanen, Anni 
Posti, Jessica Raitisoja, Rami 
Rahmatulla, Ville Roitto, Saila 
Pisto, Matti Raski, Roope Pöyry
3. Tero Pulkkinen, Antti Romo, 
Risto Pohjolan-Pirhonen, Tuomas 
Rentola, Rami Pennanen
RO: Iina Reinikka
Poissa: Sannu Perälä, Leo 
Pöntinen, Elina Rinta-Harri, 
Henriikka Ruotsalainen, Emma 
Rask, Marie Rautio, Lotta 
Ravander, Viivi Ruhanen, Tatu 
Ryhänen

1.rivi vas.ed: Milja Salonen, Iida 
Sormunen, Elina Maaria Tarvainen, 
Jannika Selin, Nelli Saarinen, 
Elmiira Saarelainen, Emmi 
Tikkanen, Aurelia Talvela
2. Elina Rytkönen, Elina Tarvainen, 
Juho Räntilä, Teemu Teikari, 
Henri Timonen, Saana Strengell, 
Katariina Salo, Maiju Sipilä, Annika 
Santalahti, Essi Tapper
3. Milla Santalahti, Emma 
Tammelin, Charlotte Stapels, 
Teemu Saarnio, Daniel Salo, Aleksi 
Saurus, Olli Salmi, Mikko Saarinen,  
Hilda Tolonen
RO: Liisa Salmi
poissa: Emilia Räsänen ja Kai 
Somervuori 

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

1. rivi vas. ed: Anna Hostikka
2. Kiia Itämäki, Laura Hurme, Olga 
Huotari, Kristiina Jantunen, Emilia 
Hirvonen, Jyri Hiltunen, Joni Hyyrynen, 
Sanja Hietanen, Lauri Hämäläinen
3. Petra Heinilä, Tiia Hämäläinen, Sofia 
Hjelt, Tomi Hietapakka, Joel Jantunen, 
Matias Ikonen, Antti Jaskari, Janika 
Huhtala, Linda Ikonen, Emmi Hietanen
4. Laura Hämäläinen, Heikki Ilvesmäki, 
Anna Huuhko, Heidi Ikonen, Roope 
Holopainen, Elina Hyyryläinen, Olli 
Hyvönen, Linda Hämäläinen
RO: Titta Hurme
Poissa: Inka Hänninen

1. rivi vas.ed: Senni Hautala, Matias 
Elomäki
2. Ida Harsunen, Katja Heinonen, 
Jenny Dunderfelt, Miika Grönlund, 
Auri Hautala, Oona Haavisto, Teemu 
Heikkinen
3. Virpi Bunders, Ida Enqvist, Camilla 
Halinoja, Teena Asikainen, Joose 
Eklund, Jani Heinonen, Saara Berg, 
Martti Gullström, Annina Aula,  Juliette 
Handolin, Elli Hakkarainen
4. Aki Hast, Mette Gröhn, Noora 
Haapala, Max Buchmann, Ville-Pekka 
Haukijärvi, Emil Bulut, Henriikka 
Ervelius, Jukka Heikkilä
RO: Virpi Bunders
Poissa: Miika Aspiala, Jaakko Bergdahl, 
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1. rivi vas.ed: Petra Korpelainen, 
Nelli Leppänen
2.Aino Laine, Mira Kutvonen, Laura 
Kolari, Elina Leppänen, Roope 
Laakso, Riitta Kuntonen, Rosa-
Maria Laitinen, Teela Lehtimäki
3. Mimmi Koriseva, Eveliina 
Lehikoinen, Ville Kuhlman, Niko 
Kuisma, Antti Kähönen, Tuukka 
Laakso, Iiro Kudel , Leevi Leppälä, 
Liisa Lehto,  Kaija Kutila, RO Sirpa 
Lappalainen
4. Tomi Lempinen, Eelis Leino, 
Santeri Larjanne, Sebastian 
Linderdahl, Antti Käkelä’, Tytti 
Leinonen, Noora Koponen, Jani 
Korhonen
Poissa: Aada Kostamo, Jami 
Kousa, Julius Laitila

1. rivi vas. ed: Henna Paananen, 
Mari Nikkilä, Reea Penttinen, Sonja 
Nieminen, Teemu Partanen, Katri 
Paananen, Sanna Ojanen, Anne 
Partanen
2. RO, Retu Paaso, Inka-Maria Niemi, 
Marika Parviainen, Salla Ollikainen, 
Hai Phan, Antti Peltonen, Oona Ottelin, 
Riina Paunonen, Ira Nokelainen
3. Sami Ollila, Krista Perälä, Maija 
Peltola, Siiri Nuolioja, Niklas 
Pettersson, Samuli Oja, Noora Osipow, 
Patrik Peltohaka, Katarina Nemlander
RO: Maija Mäntykangas
Poissa: Ilona Ojala, Jenna Omenainen, 
Veera Petäjä

Edessä lattialla Kanerva Riikka, 
Karjalainen Eveliina
1. rivi ed. vas. Järvinen Paul, 
Julkunen Janne, Koivula Tommi, 
Kauhanen Jenna, Kilpeläinen Maija, 
Kajanus Tanja, Jokinen Marjut, 
Kaskela Reetta
2. rivi Katila Anni-Sofia, Karvonen 
Kaisu, Kivisaari Sara, Kirvesmäki 
Sasu, Järvinen Akepekka, 
Kekkonen Henri, Koivula Elias, 
Kasurinen Sami, Jämsä Mikko, 
Kantola Alina
3. rivi Kaarela Jenni, Kansikas 
Noora-Sofia, Kahva Veera, Kanervo 
Pauli, Karikoski Otto, Keskinen 
Lauri, Kaajava Perttu, Kohtanen 
Aino
Ryhmänohjaaja Päivi Kaakinen

1. rivi vas. ed. Jenni Pyörny ja Jenni 
Saarinen
2. Laura Räsänen, Emmi Rautiainen, 
Sanni Saarelainen, Linda Saarinen, 
Lottaliisa Rämäkkö, Jani Rolamo, 
Sampo Lappalainen
3. Noora Rajala, Tiinaleena Rantanen, 
Mari Pöysä, Sami Raitakangas, Valtteri 
Pohjola, Ella Saarela, Roosa Pörrö, Ulla 
Ryhänen, Elina Rinne, Liisa Reinilä
4. Roosa Rehumäki, Ville Rusanen, 
Lauri Pyykkö, Karri Pyykkö, Ilari Pisto, 
Julia Ranta, Kim Räikkönen

1. rivi vas.ed: Susanne Myllyniemi, 
Nea Muukkonen, Tytti Mustonen, 
Umalkair Mohamed, Satu 
Meriläinen, Laura Mäntynen, 
Emmi Merkl, Johannes Loima
2. Janita Mikkola, Janessa 
Mustonen, Sonja Meskus, 
Ville Liu, Milla Malinen, Minni 
Martikainen, Severi Mulari, Julia 
Luomanperä, Jenna Metsäranta, 
Mika-Petteri Myllys, Eemeli Lång
3. Anton Lindroos, Minna 
Manninen, Sini Metsämaa, Marek 
Mettälä, Joel Markkanen, Teemu 
Mäkiaho, Markus Maunu, Markus 
Meriläinen
RO: Emma Lehmus
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