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Pääkirjoitus

Internet tekee meistä tyhmempiä. Tai jos ei suorastaan tyhmem-
piä, niin se opettaa aivojamme toimimaan uudella tavalla. Esi-

merkiksi lukiessamme kirjaa uppoudumme pitkäksi aikaa ja sy-
vällisesti yhteen aiheeseen.  Sen sijaan verkkosivuja selaillessamme 
huomiomme sinkoilee paikasta toiseen. Kohtaamme uusia mie-
lenkiinnon kohteita, hypimme, silmäilemme, avaamme uusia ik-
kunoita, ponnahtelemme sinne tänne kykenemättä luomaan mis-
tään kokonaiskuvaa. T.S. Eliotin sanoin, olemme ”distracted from 
distraction by distraction”. 

Koska aivot ovat plastiset ja muokkautuvat sen mukaan, mi-
ten niitä käytetään, yhä lisääntyvä verkkoselailu vahvistaa synap-
seissamme kytkentöjä, jotka rohkaisevat meitä yhä lyhytkestoi-
sempaan ja pinnallisempaan toimintaan. Samalla pitkäkestoiseen 
prosessointiin erikoistuneet synapsien väliset kytkennät harvene-
vat. Olemme jatkuvasti yhä ohenevassa yhteydessä joka suuntaan, 
mutta menetämme kykymme olla läsnä ja paneutua. Näin esit-
tää Nicholas Carr vastikään julkaistussa ja suomennetussa, suurta 
huomiota saaneessa teoksessaan Pinnalliset (The Shallows 2010, 
suom. julk. Terra Cognita).

Samaan ongelmaan on havahtunut myös mediamaailma. Esi-
merkiksi koululehti Järjen keväisellä Sanomatalo-vierailulla ker-
rottiin, että Helsingin Sanomien toimituksissa pohditaan parhail-
laan toimivinta työnjakoa verkko- ja printtijulkaisujen välillä. Van-
hastaan vakiintunut työnjako – verkossa tarjotaan lyhyt juttu, 
jota laajennetaan ja syvennetään paperilehdessä – ei enää toi-
mi, sillä ihmiset, varsinkaan nuoret, eivät enää koe tarvitsevansa 
taustoitettua juttua. Vilkaistuaan otsikot nettilehdestä he usko-
vat tietävänsä, mitä lehdellä on aiheesta sanottavana. 

Kaikkia Carrin teesejä tai ainakaan hänen johtopäätöksiään ei 
kannata pureksimatta niellä. Yhtä hyvin voisi argumentoida, et-
tä Internet myös kehittää joitakin älykkyyden osa-alueita – net-
tiselailun kauttahan kehittyvät esimerkiksi kyvyt simultaaniseen 
prosessointiin ja nopeaan reagointiin. On kuitenkin rehellistä tun-
nustaa, että tietoteknologia on yksi aikamme syvällekäyvimpiä 
muutoksia, jolla on kiistämättömät vaikutuksensa myös ihmis-
ten tapaan havainnoida ja jäsentää maailmaansa sekä käyttää ai-
vojaan. Sillä on myös syvälliset vaikutukset koulutyöskentelyyn 
ja oppimiseen.

Tämän vuosijulkaisun artikkeleissa käsitellään koulumaail-
massa ja erityisesti Järvenpään lukiossa tapahtuvia muutoksia. 
Sähköistä viestintää ja etenkin sähköisen ja painetun kirjan suh-
teita valotetaan artikkelissa Lukemisen hitaasti mutta alati muut-
tuvat käytännöt. Tulevaisuutta visioidaan myös esimerkiksi ruot-
sin kielen valinnaisuuden osalta. Koulun menneisyyteen puoles-
taan palataan sekä senioriyhdistyksen jutussa että monissa pro-
jektijutuissa, joissa kerrataan projektin historiaa ja syntyä. Toisaal-
ta vuosijulkaisussa ovat jälleen hyvin edustettuna myös lukuvuo-
den arkiset tapahtumat ja huippuhetket.

Omaa kouluamme kohtaa lukuvuoden vaihtuessa erityisen 
merkittävä muutos, kun koulun pitkäaikainen rehtori Atso Tai-
pale jää eläkkeelle. Vuosijulkaisussa hän muistelee koulu-uraan-
sa muutoksen teeman valossa ja esittelee näkemyksiään siitä, mi-
ten lukio-opiskelu mullistuu perusteellisesti lähivuosina. Yksi kes-
keisistä hänen esille nostamistaan muutoksista on tietotekniikan 
läpimurto ylioppilaskirjoituksissa sekä sen vaikutukset lukio-opis-
keluun ja -opetukseen. Tätä kirjoitettaessa lukion uutta rehtoria 
ei ole vielä valittu, joten hänen näkemyksensä koulun tulevasta 
suunnasta eivät valitettavasti päätyneet julkaisuun.

Lämmin kiitos kaikille, jotka ovat osallistuneet vuosijulkaisun 
tekemiseen. Erityisesti haluan kiittää opiskelijoita Teemu Heik-
kilää ja Otto Jahnukaista, joiden käsialaa suuri osa julkaisun ku-
vista on.

Marjaana Svala, äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori
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Atso 
Taipale

Järvenpään lukion pitkäaikainen  
rehtori Atso Taipale jää eläkkeelle  
kuluvan lukuvuoden päättyessä.  

Haastattelussa hän kertoo koulutyöstä, sen 
muutoksesta ja tulevaisuudesta – sekä siitä, 
miten almanakan tyhjeneminen syksyn  
myötä muuttaa hänen elämäänsä.

Millaisia suunnitelmia Sinulla oli ammattiisi nähden ylioppilaak-
si päästessäsi? Oliko pedagogin ja koulumiehen ura itsestään sel-
vyys jo tuossa vaiheessa, vai oliko mahdollisuuksia muitakin?

Ylioppilaskeväänä suunnitelmat olivat aika hataria eikä koulu-
ura ainakaan tullut päällimmäisenä mieleen. Armeijan jälkeen oli 
helppo hakeutua kotini lähellä sijainneeseen Jyväskylän yliopistoon 
lukemaan historiaa. Historia oli kiinnostanut jo alakoulusta alkaen – 
tosin uramielessä monet muut vaihtoehdot pyörivät mielessäni en-
nen sitä. Aloin opiskella myös kasvatustiedettä ja psykologiaa, jot-
ka olivat tuolloin muotialoja ainakin Jyväskylässä. Vaikuttava jakso 
oli parin vuoden työskentely yliopiston kasvatustieteen laitoksella. 
Koulukeskustelu oli silloin kiivasta ja luulen, että tuo aika on vaikut-
tanut merkittävästi näkemyksiini koulunpidosta ja uran aikana te-
kemiini valintoihin. Tutkijaryhmälläni oli jalat reippaasti irti maas-
ta, mitä edesauttoi koulukokemusten rajoittuminen vielä tuorees-

sa muistissa oleviin omiin kouluvuosiin. Olin valtavan innostunut ja 
hakeuduin lukionopettajaksi heti pätevöidyttyäni.

Ehdit toimia Järvenpään lukion rehtorina yli kolme vuosikym-
mentä. Mikä sai Sinut aikanaan hakeutumaan juuri Järvenpää-
hän ja pyrkimään lukiomme rehtoriksi?

Toimin opettajana Turengin ja Forssan yhteiskouluissa yhteen-
sä kolme vuotta. Mieli paloi jatko-opintoihin ja isompiin vastuisiin. 
Silloin oli runsaasti tarjolla töitä valtion ja kuntien paisuvassa ope-
tushallinnossa. Myös rehtorin virkoja avautui satamäärin, kun van-
hat oppikoulut jaettiin kahtia yläkouluiksi ja lukioiksi. Monen muun 
kokemattoman tavoin aloitin rehtorin hommat koulujärjestelmän 
muutoksen astuessa voimaan syksyllä 1976. Aloitus oli tehtäviä opet-
televalle helppoa, koska ohjeita riitti, kun päätösvalta keskittyi eri-
laisiin virastoihin. Koulujahan puristettiin tuolloin tiukasti yhteiseen 

muottiin. Vaikea tilanne oli sen sijaan monille kokeneille konkareil-
le, joita risoi kontrollin ja koulun ulkopuolelta tulevan ohjauksen li-
sääntyminen.

Olimme päättäneet, että sopivan tilaisuuden tullen hakeudum-
me joko Jyväskylän tai Helsingin seudulle lähinnä yliopistojen ja per-
hesyiden vuoksi. Eräänä perjantaina toukokuussa 1980 sain tiedon, 
että olin jäänyt kakkoseksi Laukaan yläkoulu-lukion rehtorin vaalis-
sa. Se harmitti, mutta taisi sittenkin olla onnenpotku. Olihan se ty-
perä idea ainakin noissa oloissa yrittää hakeutua entisten opettaji-
ensa esimieheksi. Illalla sitten kävin kaivamassa lehtilaatikosta vii-
kon vanhan Hesarin, jossa muistin olleen kiinnostavan oloisen ha-
kuilmoituksen. Siihen oli taitavasti listattu syyt, miksi kannattaa ha-
keutua rehtoriksi Järvenpään lukioon: kasvava oppilasmäärä ja nopea 
junayhteys Helsinkiin. Illan mittaan kokosimme Liisan kanssa vähäi-
siä tietojamme Järvenpäästä. Positiivinen mielikuva vahvistui, ja ha-

kupäätös oli selvä. Valintapäätös tuli kesäkuun puolivälissä, työt al-
koivat elokuussa ja perheeni ”työperäinen” muutto Järvenpäähän 
tapahtui lokakuussa.

Opiskelu, pedagogiikka ja koulutyön puitteet ovat näin pitkän 
ajan kuluessa ehtineet jo paljon muuttua. Entä opiskelijat, jos 
heitä vertaa entisaikojen oppilaisiin?

Opiskelijat eivät ole juurikaan muuttuneet, tuntuvat tosin jos-
tain syystä nuoremmille. Vuorovaikutus on ollut aina mutkatonta – 
nykynuoret ovat kuitenkin jonkin verran avoimempia. Elämisen mei-
ninki on muuttunut melkoisesti kolmessakymmenessä vuodessa, ja 
se näkyy nuorten elämässä. Nuoret ovat tottuneet jo varhain huo-
lehtimaan asioistaan, ja kansainvälisyys on nyt arkipäivää. Elämän-
tyylin hektisyys näkyy myös siinä, että monet joutuvat selviytymään 

Haastattelu: lehtori Seija Aarto
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ilman riittävää aikuisten tukea. Paineet opiskelijahuollon kehittämi-
seen selittyvät ainakin osaksi sillä. 

Tänä aikana lukiossa tapahtui paljon muutoksia. Se esimerkiksi 
muuttui kurssimuotoiseksi, ja tietotekniikka ja verkkotyösken-
tely tulivat osaksi koulun arkea. Onko jotain, mitä olet jäänyt 
kaipaamaan vanhasta järjestelmästä ja menneiltä ajoilta?

Olen kannattanut näitä uudistuksia ja näen, että muun muassa 
tietotekniikan (verkko-opiskelu, sosiaalinen media) käytön kehittä-
misessä on paljon tekemistä. Virheitäkin on tullut tehtyä, mutta ne-
hän ovat parhaita oppimestareita. Menneiltä ajoilta on paljon hieno-
ja muistoja varsinkin entisistä työtovereista ja opiskelijoista, mutta en 
pysty yksilöimään mitään “menetettyä”, joka olisi palautettavissa.

Mikä on ollut antoisinta työssäsi? Entä haasteellisinta?
Työn kokonaisvaltaisuus ja jossain mielessä myös rajattomuus 

tekee sen sekä haasteelliseksi että antoisaksi. Kannatan ihmisten 
vastuuttamista – se koskee sekä opiskelijoita että henkilökuntaa. 
Parhaimmillaan johtaminen on sitä, että yhdessä sovitaan, mihin 
pyritään, ja sitten jokainen tekee ratkaisuja itsenäisesti niin pitkäl-
le kuin mahdollista. Samaa sovelletaan opiskelijoihin niin, että hei-
dän kanssaan keskustellaan ja etsitään vaihtoehtoja. Päätöksente-
ko jätetään kuitenkin opiskelijalle itselleen. Monen kohdalla on ol-
lut upeata havaita muutos ja onnistuminen opinnoissa hankalien 
vaiheiden jälkeen.

Mikä on mieleenpainuvin kokemuksesi rehtorin uraltasi?
Pidän työurani huippuaikana 1990-luvun alun lukiouudistusta, 

joka sitten ikään kuin huipentui uuden lukiorakennuksen valmistu-
miseen kesällä 2003. Mielikuva ”tulevaisuuden oppimisympäristös-
tä” hahmottui pikkuhiljaa. Suunnitelmaa vietiin eteenpäin erittäin 
vaikeissa oloissa: kaupungin talous sakkasi pahasti 1997, ja monet 
muutkin tärkeät hankkeet kilpailivat määrärahoista. Hankesuunnit-
telu pysäytettiin syksyllä 1997, ja keväällä 1998 toteutettiin laajamit-
taiset opettajien lomautukset. Saman vuoden syksystä alkaen tuuli 
sitten kääntyi lukion kannalta myötäiseksi. Luottamusmies- ja virka-
miesjohto sitoutui lukiohankkeeseen, ja käynnistettiin ponnistelut 
valtionavun saamiseksi. Valtionapupäätös tuli aikanaan, ja pari vuot-
ta pysähdyksissä ollut suunnittelu käynnistettiin uudelleen.

Opettajat sitoutuivat hankkeen suunnitteluun. Tehtiin lukuisia 
tutustumismatkoja ja pidettiin pitkiä palavereita arkkitehtien kanssa. 
Työtunteja ei laskettu – palkkio tuli sitten aikanaan siinä, että pääs-
tiin työskentelemään huippuhienoissa olosuhteissa. Rakennusvai-
heessa suunnittelijoiden, rakentajien, kaupungin teknisen toimen ja 
opettajien yhteistyö pelasi hienosti, ja se näkyy lopputuloksessa.

Ison koulun johtaminen on varmaan ollut varsin kokonaisval-
taista ja hektistä työtä. Olet kuitenkin ehtinyt opiskella työn 
ohessa ja väitellä jopa tohtoriksikin kasvatustieteestä. Mitä tä-
mä on merkinnyt itsellesi ja työllesi rehtorina?

Haasteellisuus, monipuolisuus ja suora kontakti nuorisoon ovat 
olleet syynä siihen, että en ole haikaillut muihin töihin. Opiskelun 
aloittaminen uudelleen lykkääntyi, koska aika ei yksinkertaisesti riit-
tänyt. Lukio muuttui kurssimuotoiseksi ja siirryttiin jaksolukuun. Sii-
tä seurasi ympärivuotinen lukujärjestysvääntö, joka helpottui vas-
ta sitten, kun saatiin tietokoneohjelma käyttöön. Iso osa arki-illois-
ta ja viikonlopuista kului lähes kymmenen vuotta koripallokentillä 
omien poikien kanssa. Pitkää työuraa en olisi kuitenkaan jaksanut 
viedä läpi ilman opiskelua. Joku viisas on sanonut, että omien kor-
vien väliin kannattaa investoida. Se kulkee aina mukana ja on suo-
jassa suhdannevaihteluilta. 

Yliopistokontaktit olivat minulla Jyväskylässä, ja kiinnittyminen 
minulle tuntemattomaan yliopistoyhteisöön tapahtui hitaasti. Osal-
listuin pitkiin rehtorikouluttajaohjelmiin Helsingin ja Amsterdamin 
yliopistoissa. Työskentelin kouluttajana pari vuotta Vantaan täyden-
nyskoulutuslaitoksella (nyk. Palmenia) ja löysin sopivan tutkimus-

teeman sekä tukijoita ja kannustajia tiedeyhteisöstä. Tutkimukseni 
ja muu kirjallinen toimintani liittyy koulun ja rehtorin työn kehit-
tämiseen – ilman muuta sillä on ollut työroolini muotoutumisessa 
valtava merkitys. Henkilökohtaisesti suuri asia oli se, että onnistuin 
viemään tohtoriopinnot loppuun.

Sinut tunnetaan myös visionäärinä, joka mielellään katselee 
koulumaailmaa eteenpäin ja hahmottelee uusia skenaarioita tu-
levaisuuden varalle. Miltä Järvenpään lukion tulevaisuus näyt-
tää ja mihin suuntaan kouluamme tulisi kehittää?

Ammatillinen koulutus on saavuttanut lukion suosiossa, ja sa-
malla tuhannet nuoret jäävät vuosittain ilman heitä kiinnostavaa 
koulutuspaikkaa. Koulutussuunnitteluun ja ohjausyhteistyöhön tar-
vitaan huomattavaa lisäpanostusta, jotta koulutuksen ulkopuolelle 
jäävien osuus saadaan minimoitua. En kannata oppivelvollisuusiän 
korottamista, mutta tällä menolla siihen ollaan ajautumassa.

Lähivuosina käynnistynee lukiouudistus, joka vastaa laajuudel-
taan 1990-luvun alun muutosta. Tietotekniikan läpimurto ylioppi-
lastutkinnossa alkaa, ja sillä tulee olemaan suuri vaikutus lukio-opis-
keluun ja -opetukseen. Tuntijako muuttuu valinnaisemmaksi niin, 
että kaikkien aineiden pakollisuudesta luovutaan. Koulun onnistu-
minenhan riippuu siitä, miten onnistutaan jokaisen opiskelijan kas-
vun ja oppimisen tukemisessa. Uudistusten suunta on sellainen, et-
tä Järvenpään lukion menestymisen mahdollisuudet ovat erinomai-
set. Uskon, että kaupungin päättäjien sivistystahto pysyy vakaana ja 
lukion kehittämiselle turvataan riittävät resurssit. Lukiossa on am-
mattitaitoinen ja kehittämistyöhön sitoutunut opettajakunta, joka 
tietää, miten hankalissa tilanteissa mennään eteenpäin. Suurena lin-
jana toivoisin, että jatkettaisiin erilaisten tukitoimien kehittämistä ja 
annettaisiin tulevaisuuden huippuosaajille lisää valinnan varaa mie-
lekkäiden oppimiskokonaisuuksien rakentamisessa. 

Mitä aiot tehdä eläkkeellä, kun almanakka alkaa syksystä lähti-
en näyttää toisenlaiselta?

Perhepiirissä on moneen kertaan todettu, että tehdään sitten 
sitä ja tätä, kun työhön uhrattu aika vapautuu. Tuttavapiirissä alkaa 
työstä vapaiden määrä kasvaa – heidän kokemustensa perusteella 
tulevaisuus näyttää ihan mukavalta. En kuitenkaan listaa tulevia te-
kemisiäni, koska se luo paineita, ja niistähän tässä pyritään eroon. 
Muiden kaltaisteni tavoin toivon, että terveyttä riittäisi mahdolli-
simman pitkään. Odotan kiireetöntä yhdessäoloa perheen ja ystä-
vien kanssa sekä uusia oppimiskokemuksia. Isovanhempana haluan 
olla lasteni perheiden taustatukena.

Pelko siitä, että tekninen kehitys vahingoittaisi kulttuu-
ria, on tuttu aihe.

Kirjan historia juontaa juurensa pergamenttien, luo-
lakirjoitusten ja savitaulujen kautta suulliseen perimätie-

toon. Kirjoitustaidon kehittyessä Sokrates pelkäsi, että ihmiset saat-
taisivat lopettaa muistinsa käyttämisen. Tästä hän arveli seuraavan, 
että tiedon siirtäminen puheen kautta loppuisi ja tiedosta tulisi vain 
näennäistietoa.

Kun kirjapainotaito keksittiin 1400–1500-lukujen taitteessa, 
omaa ikuista elämäänsä elävä teksti kauhistutti heikkohermoisim-
pia. Kirjat rinnastettiin jopa noituuteen. Kuinka kävikään? Painettu-
jen kirjojen yleistyessä yhä useampi ihminen oppi lukutaidon ja it-
sensä sivistäminen tuli yhä useamman ihmisen ulottuville.

Palataan nykyaikaan. Onko verkossa lukeminen lainkaan luke-
mista? Internetissä lukemista syyllistetään yleensä pinnalliseksi. Ver-
kosta luetaan vain otsikot tai lause sieltä ja toinen täältä. Kuvat ja 
videot ovat kaikkein halutuinta “luettavaa”. Miten sellaista lukemis-
ta voi verrata kirjan lukemiseen, siis tekstin kannesta kanteen kah-
laamiseen? Lukemisen ja selailemisen ero on selvä. Verkossa ei lue-
ta, siellä selaillaan ja silmäillään.

Miksi sitten juuri kirjan lukeminen on niin arvostettua?
Siksi, että syvällinen lukeminen kehittää kielellisiä taitoja, edistää 

keskittymistä ja mielikuvitusta sekä kehittää muistia ja käsitteellistä 
ajattelua. Tekstin tuoma nautinto on palkinto itsessään. Lukemalla 
monipuolisesti kirjoja ja lehtiä voi oppia hienosyisiä asioita ympä-
röivästä maailmasta ja erilaisista näkökulmista.

Voiko sähköinen lukulaite tuottaa lukijalleen tyydytystä ja mie-
lihyvää kirjan lailla?

E-lehden lukeminen ja tietokannan käyttö sopivat erinomaises-
ti tieteeseen ja opiskeluun: yhden artikkelin tai yhden faktan tiedon-
hakuun. Muu kirjallisuus palvelee usein paremmin perinteisessä pai-
netussa muodossa. Erityisesti kaunokirjallisten teosten lukeminen 
tuo useiden mielestä tietynlaista nautintoa vain, kun voi käännel-
lä paperisia sivuja.

Mikä on e-kirjan ja lukulaitteiden rooli?
Tällä hetkellä lukulaitteiden ja e-kirjojen tekniikka ja toiminnot 

hakevat vielä paikkaansa. Se ei kuitenkaan estä perehtymästä ilmi-
öön ja mahdollisuuksiin. Aina löytyy niitä, jotka haluavat olla etu-
linjassa kokeilemassa arjen uusia keksintöjä. E-lukulaitteen tärkein 
ominaisuus on dynaamisuus ja helppous: mukanaan voi kuljettaa sa-
tojen teosten kirjastoa. Suomalaisilla on toisaalta jo nyt paljon äly-
puhelimia ja muita vempaimia, joilla e-kirjoja voi lukea missä vain. 
Teokset voi muuntaa myös äänikirjaksi tai kuunnella varsinaisia ää-
nikirjoja. Erityisesti opiskelijoita hyödyttää mahdollisuus tehdä muis-
tiinpanoja e-kirjoihin.

Korvaako e-lukulaite painetun kirjan?
Ei, mutta lukulaite voi täydentää jo käytössä olevia lukemisen 

tapoja ja tuoda uusia kirjan käyttömuotoja, jotka yllättävät paatu-
neimmatkin skeptikot. Sähköinen lukulaite voi innostaa yhä useam-
pia lukemaan kirjoja, sillä suomalaiset tunnetusti innostuvat uudesta 
tekniikasta. Ainakin Yhdysvalloissa lukeminen on vain lisääntynyt e-
kirjojen myötä. Tärkein syy lukemisen lisääntymiseen on lukemisen 
helppous. Lukulaitteet mahdollistavat lukemisen myös monissa sel-
laisissa tilanteissa, joissa kirjoja ei aikaisemmin ole ollut käsillä.

Lopuksi
Nuorten elämä on sanojen täyttämä. Internet-aikakauden kas-

vatit lukevat ja kirjoittavat enemmän kuin koskaan. Silti puhetta on 
vähemmän, vaikka yhteydenpito muihin on jatkuvaa. Tekstien mää-
rä ei kuitenkaan korvaa laatua. Jäljelle jää yksi ongelma: miten vali-
koida ja karsia luettujen tekstien määrää, kun tekstit tulevat vastaan 
joka puolelta? Lopulta jokainen arvottaa mediavalintansa sekä va-
likoi tiedonlähteensä ja viestintäkanavansa omien mieltymystensä 
mukaisesti. Tiedon ei tarvitse lisätä tuskaa.

Lähteet
Ekholm, K. & Repo, Y. (2010). Kirja tienhaarassa vuonna 2020. Hel-
sinki: Gaudeamus.
Kirja (2011). Suomenkielinen Wikipedia. Käytetty 30.3.2011.
Juntunen, J. (2011). Kirjoitettu sana muuttaa muotoaan. Tekniikan 
maailma 59(2011); 5, 112–114.

Lukemisen hitaasti
 mutta alati 
muuttuvat
 käytännöt[ [Teksti:  

informaatikko 
Hanne Kokkonen 
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Juhlassa
Väinö Kyrölän tytär Sisko Ratia lausui kirjoittamansa 
runon isästään:

Oli Hämeessä keskikesä, oli Messukylässä pesä
Oton ja Elinan,
esikoisena poikueen
syntyi Väinö Bernhard heille,
sieltä suunnattiin
monille teille
perhe valitsi Tampereen.
Oli lapsuus, nuoruus,
tuli aikuisikään,
uuden oppimista ei
voittanut mikään.
Perehtyi Suomen kulttuuriin
ja kieleen,
joka erityisesti oli mieleen.

Kohta, kun Anjansa rinnalleen
löysi,
oli kurkussa sodan kylmä köysi.
Oli lähdettävä vieraisiin kyliin, 
jäi perheen alku Anjan syliin
Ahkerasti kirje kulki,
kuoren Anja avasi, 
Väinö sulki.

Alkoi vihdoin rauhan aika
pian löytyi arjen taika.
Isä työskenteli ahkerasti
aina aamusta auringonlaskuun asti.
Isän mieltymysten mukaan,
pisteitä ei saanut kukaan.
Oli kaikille samat säännöt,
siinä turhia kädenväännöt.

Jonkun vuoden nauttia
eläkkeestä ehti,
kun kääntyi lehti,
alkoi raskas rakkaan hoitotyö,
johon päivä ei kyllin,
kului myös yö.
Vihdoin Anjaansa paapoi
kuin pikkuista lasta,
jaksoi kerrata lauseen,
jonka sanonut vasta.

Kesällä kera illan säteen,
tarttui viime kertaa rakkaaseen
käteen.
Melkein tehty oli surutyö,
valvottu uneton yö.

Alkoi isälle aika ajan oman,
avas luovuus näkymän 
rajattoman.
Isän keskeinen piirre,
tiedonhalu,
oli koko elämän työkalu.
Toisten tarpeille ei ollut saita,
vaikka oma polku olikin kaita.
Itselleen tuskin mitään pyysi, 
tyttärilleen mitoin runsain syysi.

Vierasta isälle oli kaikki kehu,
Silloin tekemisistä meni mehu.
Vähitellen terveys teki tenää,
ei arkitoimet sujuneet enää.
Annikin avulla pärjättiin pitkään,
vihdoin eivät konstit mitkään
auttaneet yksin elossa,
eli tyttäret jatkuvassa pelossa.

Viime vuodet toivat muutosten tuulet,
piti jättää Vaarinkatu,
piti avata uusi latu,
ei siihenkään loppuneet isän huolet.
Niin matka jatkui kohti Kivipuistoa,
alkoi elämä taas saada luistoa.
Sielun sukulainen löytyi Tarja-hoitajasta,
joka läheiseltä tuntui,
vaikka tutustuttiin vasta.

Vinhasti nuo päivät laukkas
rutiinit, kun ajan haukkas.
Niin kauan isä jumppasi, 
kun sydän vähänkin pumppasi.
Muistiinpanot tarkasti tehtiin,
omat merkinnät paikallislehtiin.
Rotareihin mieli paloi,
se eloon jatkuvuutta valoi.

Oli luonto ehtinyt jäähän,
kun sairastelu todella alkoi,
välillä Järvenpäähän,
tutustuttiin myös Hyvinkäähän,
tehtiin tiuhaan ambulanssimatkaa,
osasi lääketiede jatkaa.
Pakko moneen sopeutua,
jos on halu kopeutua.

K y r ö l ä - s y m p o s i u m 
J ä r v e n p ä ä n  l u k i o l l a

J ärvenpään Yhteis-
koulun ja Lukion 
seniorit ry. järjes-

ti 16.10.2010 Kyrölä-
symposiumin Järven-
pään lukiolla. Siellä 
käytiin monipuolises-
ti läpi Väinö Kyrölän 
elämää ja aikaa Yh-
teiskoulun rehtorina. 

Isän mielestä Kivipuisto
oli kodin muisto,
sinne toivoi tiensä johtaa
terveen päivän kohtaa.
Isä täysillä kutoi elämän pirtaan,
löysi iloa murheitten yli,
urheasti meloi Tuonelan virtaan
määränpäänä Jeesuksen syli.

Seuraava senioripäivä 
lauantaina 15.10.2011 Järvenpään lukiolla.
Päivän aihe: ”Nahkalinnasta uuteen lukioon”
Ohjelmaa täsmentyy osoitteeseen http://www.jykls.net

Seija Aarto

Paikalla olevat Kyrölän suvun edustajat kukitettiin kiitokseksi merkittävästä työstä 
seminaarin onnistumiselle. Vasemmalta: Tyttäret Sisko Ratia (o.s. Kyrölä),  
Marju Mutru (o.s .Kyrölä), Juha Mutru, Olli Mutru, Johanna Ratia ja Emma Ratia.
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Järvenpään Ajokoulutuskeskus Ky 
Myllytie 1    4.krs 
04410 JÄRVENPÄÄ 
Puh. 09 279 2471 
 
yhteys@jarvenpaanajokoulutuskeskus.fi 
www.jarvenpaanajokoulutuskeskus.fi 
 

Tervetuloa! 

”Ohjauksella eteenpäin”
 kiteyttää hankkeen keskeisen sanoman: tavoitteena on minimoida 
lukio-opintojen tarpeeton pitkittyminen tai keskeytyminen sekä tu-
kea lukio-opiskelijan oman uran löytymistä ja hakeutumista innos-
taviin jatko-opintoihin. Tarkoituksena on myös tuottaa iloa ja hel-
potusta opiskelijan opintopolkuun ohjauksella sekä moniammatil-
lisella tuella. Ohjaus on yhteistyötä, jossa toimijoina ovat opiskelija-
huoltohenkilöstö, ryhmänohjaajat, opettajat sekä opinto-ohjaajat. 
Ytimissään ohjaus on opiskelijan järkevää kannustamista, rohkaise-
mista ja tukemista.

Lukion opinto-ohjaus koostuu opiskelijan kanssa käytävistä hen-
kilökohtaisista ohjauskeskusteluista, opinto-ohjauksen kursseista se-
kä ryhmänohjauksesta. Oman lisänsä opinto-ohjauksen kokonaisuu-
teen tuovat ainekohtaisesti toteutettavat koulutus- ja työelämävie-
railut, oppilaitoksessa järjestettävät koulutus- ja uratapahtumat se-
kä mahdollisuus suorittaa opintoja esimerkiksi ammatillisessa op-
pilaitoksessa. 

Hankkeen konkreettisena tavoitteena on luoda Järvenpään lu-
kioon ohjauksen toimiva malli, joka takaa kaikille opiskelijoille mah-
dollisuuden saada henkilökohtaista opinto-ohjausta opiskelun eri 
vaiheissa. 

Ohjaus on tiedonjakamisen lisäksi myös välittämistä – kiinnos-
tuksen osoittamista siihen, mitä koulumme käytävillä päivittäin kul-
keville opiskelijoille kuuluu. Tässä työssä ovat mukana koulun kaik-
ki aikuiset.

Reippaasti Ohjauksella eteenpäin! 
Teksti: opinto-ohjaajat Päivi Järvinen ja Sanna Mäkinen

 

Opinto-ohjauksen ke-
hittämishanke Järven-
pään lukiossa on yk-

si 12 pilottihankkeesta, jolle 
myönnettiin opetus- ja kult-
tuuriministeriön valtionavus-
tusta 66 muun hakijan jou-
kosta lukion opinto-ohjauk-
sen kehittämiseen. Pilotit toi-
mivat kansallisesti tärkeinä 
tienviitoittajina ja saatujen 
tulosten avulla luodaan pysy-
viä toimintamalleja lukioiden 
opinto-ohjaukseen. Hanke sai 
lähtölaukauksensa alkuvuo-
desta 2011.

Ohjauksella eteenpäin!
Järvenpään lukiossa hanketta vievät eteenpäin opinto-ohjaajat Sanna, Ville, Jarkko ja Päivi.
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Järvenpään lukio osallistui jo 
neljännen kerran Cern-tie-
deleirikouluun, tällä kertaa 

yhdessä Keravan, Hyrylän, Jo-
kelan ja Kellokosken lukioiden 
kanssa. Koulustamme projek-
tiin osallistui seitsemän opiske-
lijaa ja yksi opettaja. Ryhmän 
kokonaisvahvuus oli 20+4. Pro-
jektiin kuului vierailuja Helsin-
gin ja Jyväskylän yliopistoihin, 
leirikouluun valmistavien ryh-
mätöiden tekemistä ja esittä-
mistä sekä tietysti itse leirikou-
lu, joka tänä lukuvuonna ajoit-
tui viikolle 46. 

Cern (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) on yhteis-
eurooppalainen hiukkasfysiikan tutkimuskeskus, joka sijaitsee Ge-
neven lähellä Sveitsin ja Ranskan rajalla. Cernissä on maailman suu-
rin hiukkaskiihdytin, jonka avulla aikaansaadaan suurenergisiä hiuk-
kassuihkuja, joita hyödynnetään muun muassa aineen rakenteen ja 
maailmankaikkeuden syntyprosessin tutkimisessa. Tunnetuin tutki-
muksen kohde on varmasti Higgsin hiukkanen, jonka mahdolliselle 
löytäjälle on varmuudella tarjolla Nobelin palkinto. 

Cern-leirikoulun päiväkirja

17.11.2010
Aamumme alkoi ihastuttavan herätysäänen pärähtäessä käyntiin 
kello 6.50. Lyllersimme alas ruokalaan ottamaan vastaan todelli-
sen ”alppiaamupalan”. Se koostui kuivista antimista, mutta siihen 
oli tyydyttävä. Eipä aikaakaan, kun jo matkasimme kohti raitiovau-
nua. Ajoituksemme oli täydellinen ja matka kului sujuvasti. Raitio-
vaunusta jatkoimme bussilla Cerniin.

Pienen hämmennyksen jälkeen löysimme tiemme Atlasin kont-
rollihuoneeseen Riitta Rinta-Filppulan johdolla. Tiina Wickström 
esitteli meille insinööripuolen töitään ja yleensä myös kontrollihuo-
neen visuaalista puolta. Lyhyen luennon jälkeen meille esiteltiin Atla-
sinin rakennusvaihetta 3D-videon voimin. Se auttoi ymmärtämään 
Atlasin mittasuhteita. 

Kontrollihuoneesta siirryimme luentosaliin, jossa saimme lop-
pumatkan ohjelman ja Martti Pimiä luennoi meille Cernistä yleises-
ti. Viihdyttävä luento käsitteli sekä Cernin toimintaa että historiaa. 
Tämän jälkeen oli ruoan vuoro. Kaoottisessa ruokalassa puikkeleh-
dimme tiemme läpi sekavan ruokalinjaston satojen ihmisten yrittä-
essä samaa. Meiltä uupui kokemusta, mutta silti onnistuimme saa-
maan vatsamme täysiksi. 

Seuraavaksi käheäkurkkuinen Risto Nousiainen luennoi meil-
le CLIC-projektista, josta suunnitellaan LHC:lle seuraajaa. Huonees-
sa riitti hädin tuskin istumatilaa, mutta luennon kiinnostavuus kor-
jasi asian. 

Ennen paluuta kiersimme vielä Microcosmos-näyttelyn ja kä-
vimme katsomassa kuuluisaa Globea, jonka mahtavuudesta eivät 
kaikki päässeet nauttimaan hätiköidyn poistumisen takia. Myöhäs-
tyimme bussista, mutta onneksi seuraava oli jo kulman takana. Pa-
luumatka sujui nopeasti ja loppupäivän vietimme miten tahdoim-
me. Päivä oli mukava ja väsymyksestä huolimatta odotamme innok-
kaasti seuraavaa päivää.

18.11.2010
Heräsimme harmaaseen ja sateiseen Geneveen varttia aiemmin kuin 
edellisenä aamuna. ”Tuhdin” aamiaisen jälkeen – jonka valikoimassa 
oli nyt kahden väristä jogurttia – suuntasimme kohti raitiovaunu-py-
säkkiä. Ajoitus ei ollut yhtä täydellinen kuin eilen, mutta kiitos Gene-
ven upean julkisen liikenteen pääsimme Cerniin alta aikayksikön. 

Päästyämme Cerniin matkasimme jälleen Riitta Rinta-Filppu-
lan johdolla konferenssihuoneeseen kuuntelemaan Jorma Tuomi-
niemen kiintoisaa luentoa hiukkaskiihdyttimistä ja -ilmaisimista se-
kä fysiikan tulevaisuuden haasteista. Saimme kuulla pitkän salailun 
jälkeen jo edellisenä päivänä julkaistun lehdistötiedotteen sisällön: 
antivetyatomeja pystyttiin vihdoin säilömään jopa yhdeksi sekun-
nin kymmenykseksi, mikä mahdollistaa kokonaan uudenlaisen tut-
kimuksen.

Legendaarisen Michael Doserin luento

Cern 
-tiedeleirikoulu
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Lounas sujui nyt jo huomattavasti paremmin kuin ensimmäisel-
lä kerralla – osittain siitä syystä, että ihmisiä oli huomattavasti vä-
hemmän aikaisemman ajoituksen ansiosta. On kuitenkin sanotta-
va, että ruokala on erittäin sekava.

Lounastettuamme pääsimme kuulemaan tri Suomisen luentoa 
ISOLDE-projektista. Se on yksi muutamasta koeasemasta, jossa kiih-
dytetään radioaktiivisia ytimiä. Sen jälkeen tutustuimme laitteistoon 
paikan päällä. Kuitenkaan emme päässeet katsomaan itse kohtiota, 
koska säteilytaso siellä on hengenvaarallinen. Saimme säteilymitta-
rit, jotka onneksemme näyttivät koko kierroksen ajan nollaa. Tai sit-
ten mittarit olivat rikki…

Päivän viimeisenä luennoitsijana oli Antti Onnela, joka kertoi 
meille CLOUD-projektista, jolla Cernin muista projekteista poike-
ten ei ole juuri mitään tekemistä kannabiksen hiukkasfysiikan kans-
sa. Ilmeisesti tämän vuoksi osa yleisöstä oli unten mailla. Pääsimme 
myös katsomaan varsinaista pömpeliä, joka oli käytössä neljättä viik-
koa ennen yli puolen vuoden taukoa. Meillä oli onnea, sillä juuri vie-
railumme aikana säiliötä ei pommitettu kosmista säteilyä imitoival-
la hiukkassuihkulla. Tämän jälkeen ryhmä hajaantui ympäri jo pou-
taista Geneven kaupunkia.

19.11.2010
Päivämme alkoi tuttuun tapaan aamiaisella, jota on varmasti edel-
lisissä päiväkirjamerkinnöissä hehkutettu tarpeeksi. Matka taisi ol-
la porukalle jo liian tuttu, sillä kukaan ei tuntunut muistavan jäädä 
ajoissa pois ratikasta.

Perille päästyämme meidät johdatettiin Cernin ”tietokoneyksik-
köön”, jossa Jukka Klem piti meille luennon GRID-projektista ja glo-
baalista tietojenkäsittelystä. Saimme hyvän kuvan siitä, kuinka esi-
merkiksi LHC:sta saatua dataa käsitellään ja varastoidaan. Näimme 
myös reilut 30 000 tietokonetta ahdettuna samaan halliin sekä World 
Wide Webin ensimmäisen serverin.

Pienen happihyppelyn jälkeen luentosalissa vallitsi jännittynyt 
tunnelma, sillä odotimme itse Michael ”anti”-Doserin saapumista 
paikalle ja antimaterialuennon alkua. Luento oli ehdottomasti yk-
si matkan kohokohdista; Doser osasi selittää asiat mielenkiintoises-
ti ja ymmärrettävästi. Mies kertoi myös enemmän Suomessakin uu-
tisoidusta tuoreesta tutkimustuloksesta sekä paljasti tavan tulla rik-
kaaksi. Luennon jälkeen näimme myös antimateriaa tutkivan koe-
aseman.

Ruokailun jälkeen pidimme Riitta Rinta-Filppulan johdolla pie-
nen palautekeskustelun, johon kuului myös maittava kahvitarjoilu.

Cernistä jatkoimme toiselle puolelle Geneveä, jossa sijaitsivat 
muun muassa Punaisen Ristin museo ja YK. Otettuamme tarpeeksi 
valokuvia ulkopuolelta uskaltauduimme sisään YK:hon ja kävimme 
opastetulla kierroksella jättimäisen talon sokkeloissa. Vierailun jäl-
keen jalkauduimme jokainen eri suuntiin Geneven keskustaan. 

 20.11.2010
Aamulla heräilimme aamupalalle ja ihmettelimme pihassa pyöriviä 
busseja kunnes oma tuli muutaman minuutin myöhässä. Kun kaik-
ki oli lastattu bussiin, otettiin suunta kohti Ranskan puolella sijait-
sevaa Chamonix’ta. Jo matkalla päästiin nauttimaan vuoristomaise-
masta sinisine jokineen ja lumihuippuisine vuorineen. Pieniä muu-
toksia suunnitelmiin tehtiin, kun kaapelihissimatka näköalatasan-
teelle peruuntui, kun hissi oli pois käytöstä. Päädyimme hävyttö-
män kalliiseen junamatkaan toisen vuoren huipulle. 

 Ylhäältä oli mahtavat näkymät Mer de glace -jäätikölle ja sitä 
ympäröiville vuorille. Otimme muutaman sata valokuvaa, katselim-
me kivinäyttelyä liian pimeässä luolassa ja odottelimme junaa kahvi-
lassa. Myös lahjatavarapuodista tarttui jotain mukaan. Alas päästy-
ämme lähdimme etsimään kaupungin ainoaa avointa ruokapaikkaa: 
McDonaldsia.  Matkalla löysimme kääpiöille suunnitellun alikulun 
Centre Villeen ja perille ehdimme juuri ennen toista turistiryhmää. 

Mäkkärissä oli muutama koira pöydällä ja sisätiloissa muutama 
pulu ja varpunen metsästivät  tähteitä. Vatsa saatiin kuitenkin täy-
teen ja vieläpä reippaasti Geneveä halvemmalla. Ruoan jälkeen po-

rukka hajaantui katselemaan kaupunkia ja tekemään viimeisiä tuli-
aisostoksia. Ryhmä kerääntyi pikku hiljaa odottamaan bussia, joka 
saapuikin ajallaan. Enää puuttuivat vain opettajat. Hekin saapuivat 
lopulta ja selittelivät viivästystä ongelmilla Mäkkärin kahvijonossa.

Päivän viimeinen kohde oli Montreux Sveitsin puolella. Mat-
kalla nähtiin lisää vuoristomaisemaa ja valiteltiin korvien paukku-
mista. Kaupungilla kävelimme Lac lemanin rantakatua ja katselim-
me vesilintuja, havusta väännettyjä patsaita sekä palmuja ja muita 
trooppisia kasveja. Järven vesi oli kristallin kirkasta. Aikaa oli melko 
vähän ja kävelyn ja katselu ohella ei ollut juuri muuta tekemistä. Lo-
pulta kaikki palasivat bussille, tällä kertaa ajallaan, ja palasimme Ge-
neveen illan pimetessä.

Teksti: lehtori Markku Nissinen ja 20 leirikoululaista

keski-uudenmaan@op.fi  www.op.fi 
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Ni hao 
 – Kiina 
-projektin
jäljillä

Suomalaiset kunniavieraat jakson aloitustapahtumassa liikuntahallissa.Korkeita rakennuksia Shenzhenissä.
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Lukiomme ensimmäinen Kiina-projekti alkoi syksyllä 
2007 sen jälkeen kun Shenzhen Middle Schoolin silloi-
nen rehtori oli vieraillut koulussamme opettajadelegaa-
tionsa kera. Kiinalaiset olivat kovin kiinnostuneita suo-
malaisista lukioista, ja Kiinan suurlähetystössä heille oli 
suositeltu vierailua Järvenpään lukioon. Vierailun aika-

na kävi selväksi, että molempia osapuolia kiinnosti kovasti yhteistyö, 
joten projekti polkaistiin käyntiin. Suomesta mukaan houkuteltiin 
vielä Keravan lukio ja Hyrylän lukio ja yrityspuolelta yhteistyökump-
paniksi Metso sekä Kiinasta Salcomp ja BYD. 

Sitten olikin jo aika värvätä ensimmäinen opiskelijaryhmä. In-
nokkaita opiskelijoita löytyi runsaasti, ja pian he jo viettivätkin maa-
nantai-illat opiskellen kiinan kieltä ja kulttuuria työväenopistossa. 
Myöhemmin opiskelijat vielä opiskelivat Kiinan ja Suomen välistä 
kaupankäyntiä taloustiedon kurssilla (YH08) ja osallistuivat asian-
tuntijaluennoille. 

Elokuussa 2008 suomalaiset opiskelijat viimein pääsivät tutus-
tumaan kiinalaisiin opiskelijoihin näiden vieraillessa Suomessa vii-
kon ajan. Marraskuussa oli sitten projektin ehdoton kohokohta, kau-
an odotettu Kiinan-matka, joka taatusti jäi kaikkien mieliin ikuisiksi 
ajoiksi, niin uutta ja ihmeellistä kaikki Kiinassa oli.

Kiina-projektin suosio vain kasvaa
Sittemmin Shenzhen Middle Schoolin rehtori on vaihtunut, mut-
ta yhteistyö lukioidemme välillä on jatkunut, syventynyt ja kehit-
tynyt edelleen. Viime syksynä alkoi projektin neljäs vaihe, jossa on 
mukana 14 opiskelijaa meiltä ja yhteensä 14 Keravalta ja Hyrylästä. 
Vuosi vuodelta projekti on kehittynyt tasaista tahtia: viime syksy-
nä projektin aloittaneet opiskelevat kiinan kielen ja kulttuurin kurs-
sin päivälukiossa eikä heidän enää tarvitse mennä iltaisin Järven-
pään Opistoon. Taloustiedon kurssi opiskellaan edelleen, mutta nyt 
englanninkielisenä nettikurssina yhdessä kiinalaisten kanssa. Lisäk-
si opiskelijat voivat halutessaan taloustiedon sijaan opiskella mate-
matiikkaa tai fysiikkaa.

Uudeksi yhteistyökumppaniksi edellä mainittujen lisäksi on tul-
lut Wärtsilä, jonka Vaasan tuotantolaitokselle projektilaiset tekevät 
vierailun toukokuussa. Myös kiinalaisten projekti-innokkuus on kas-
vanut vuosi vuodelta, ja ennakkotietojen mukaan Suomeen on elo-
kuussa tulossa ennätyssuuri opiskelijaryhmä, peräti 34 opiskelijaa. 
Luonnollisesti suomalaiset myös tekevät marraskuussa vastavierai-
lun Kiinaan.

Käsittämätön määrä kokemuksia Kiinassa
Opiskelijat saavat projektista kaksi kurssisuoritusta, mutta myös pal-
jon enemmän. Vuosittaisten opiskelijapalautteiden mukaan projek-
tin hienoimpana antina on tietysti käsittämättömän suuri määrä 
kokemuksia ja elämyksiä Kiinan-matkalta, seuraavassa niistä muu-
tamia. 

Hongkongin lähellä manner-Kiinan puolella sijaitseva Shenzhen 
on valtava miljoonakaupunki pilvenpiirtäjineen, mainosvaloineen ja 
kaaottisine liikenteineen. Monien mielestä on ihme, etteivät ambu-
lanssien ja poliisiautojen sireenit soi koko ajan (tosin ne taitavat huk-
kua liikenteen pauhuun). Ihmisiä parveilee kiireisillä ostoskaduilla, 
mutta vain harvat osaavat muuta kuin kiinaa eikä muita länsimai-
sia ihmisiä katukuvassa näy. 

Kiinalainen ruoka tarjoaa loputtoman määrän yllätyksiä. Juuri 
kun luulee maistaneensa oudointa ruokaa ikinä, eteen tuodaan vielä-
kin erikoisempi ruokalaji! Reikä lattiassa -vessakulttuuri puolestaan-
vaatii totuttelua ja tavallista WC-pönttöä oppii arvostamaan aivan 
uudella tavalla (ainakin jos on kapea hame tai polvi kipeänä). Teh-
dasvierailut taas antavat varsin realistisen käsityksen tehdastuotan-
nosta ja erilaisista yrityskulttuureista. Liukuhihnatyöskentelyyn tu-
tustuttuaan moni saa uutta pontta opiskeluunsa! 

Tärkeimpänä asiana useat mainitsevat kuitenkin projektin aika-
na syntyneen aidon ystävyyden kiinalaisiin opiskelijoihin. Lähdön 
hetket sekä Suomessa että varsinkin Kiinassa ovat haikeita tilantei-
ta, joissa itketään ja halaillaan, eikä bussi  meinaa millään päästä läh-
temään lentokentälle koska opiskelijat eivät  kerta kaikkiaan malt-
taisi erota uusista ystävistään! 

Teksti ja kuvat lehtori Marjo Uotila

Ni hao 
– Kiina-projektin 
jäljillä

Shenzhen Middle Schoolin pääsisäänkäynti.

Opiskelijaryhmä Shenzhenin kansanpuistossa.

Opiskelijat pitävät puhetta jakson aloitustapahtumassa 
liikuntahallissa.

Taloustiedon päätösesitelmät Shenzhenissä.

Kiinalaisessa ravintolassa.
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J
ärvenpään lukiossa järjestettiin lu-
kuvuonna 2010–2011 toista ker-
taa Roma, urbs aeterna -niminen 
historian ja latinan yhteistyökurs-
si, johon sisältyi huhtikuussa teh-
ty opintomatka Roomaan. En-
nen opintomatkaa kurssilaiset pe-
rehtyivät Italian ja erityisesti Roo-

man historiaan ja kulttuuriin luentojen ja 
esitelmien avulla sekä keräsivät rahaa mat-
kan kustannuksiin. Matkan aikana tutustut-
tiin Rooman tärkeimpiin museoihin, raunioi-
hin ja kirkkoihin sekä tehtiin kokopäiväretki 
Pompejin kaupunkiin Napolin lähelle. Kurs-
sille osallistuneet opiskelijat kuvasivat koke-
muksiaan muun muassa näin:

”Asuimme nunnien ylläpitämässä hotel-
lissa, sekin mieleenpainuva kokemus. Roo-
massa tottuu yllättävän nopeasti siihen, et-
tä kaduilla ja busseissa ja kaikkialla tulee vas-
taan pappeja, munkkeja ja nunnia erilaisissa 
kaavuissaan.”

”Oli hauskaa huomata, että antiikin roo-
malaisten kilpa-ajorata Circus Maximus on 
nykyään piknik- ja koiranulkoilutuspuisto. 
Edelleen siis käytössä vapaa-ajan viettämi-
seen.”

”Aurinkoa riitti mukavasti ja lämpötila 
kohosi välillä jopa 29 asteeseen. Oli mahta-
vaa kävellä raunioilla ja antiikkisilla kaduil-
la ajatellen, että sama aurinko häikäisi näis-
sä paikoissa jo yli 2000 vuotta sitten ihmis-
ten silmiä.”

”Roomassa tuntui kuin olisi tutustunut 
aivan uuteen maailmaan – maailmaan, jo-
ta ei oikeastaan ole enää olemassa ja jota ei 
yksikään yksittäinen rakennus tai taideteos 
pysty kiteyttämään.”

”Hienoin kokemus oli S. Maria in Traste-
veren kirkko. Siellä oli näkyvissä historiaa kai-
kilta aikakausilta antiikista nykyaikaan.”

”Keskeinen piirre Roomassa on aikakau-
sien nivoutuminen yhteen antiikin ajoista 
keskiajan, renessanssin, barokin ja fasismin 
kautta täysin moderniin yhteiskuntaan. Näis-
sä samoissa paikoissa on tehty historiaa eri 
aikoina: Euroopan unionin edeltäjä EEC:kin 
perustettiin Capitolium-kukkulalla.”

”Olin ollut Roomassa kerran aikaisem-
minkin, mutta ei näitä matkoja voi edes ver-
rata. Sain oppia todella paljon uutta ja mikä 
tärkeintä, loistavassa seurassa. Grazie!”

”Vierailu birgittalaisnunnien luostaris-
sa suomalaisen nunnan vieraana oli yllät-
tävän mieleenpainuva ja ajatuksia herättä-
vä kokemus. Oli erikoinen kokemus soittaa 
roomalaisen luostarin ovikelloa, kun meidät 
tuli ottamaan vastaan sujuvasti suomea pu-
huva, Roomassa jo pitkään elänyt birgitta-
laisnunna.”

”Roomalaisissa museoissa ei tule nojailla 
patsaisiin eikä ottaa kuvia salamavalolla. Tä-
män saimme oppia kantapään kautta. :) Ja 
Sikstuksen kappelissa pitäisi olla hiljaa: muis-
tan ikuisesti Vatikaanin poliisien sssshhhh-
käskyt.”

”Mahtavaa nähdä rakennuksissa ja mo-
numenteissa ja kirkoissa ja oikeastaan kaik-
kialla latinaa ajalta, jolloin sitä käytettiin 
myös Vatikaanin ulkopuolella. Matka oli la-
tinistin toteutunut unelma.”

”Opiskelijoiden esitelmiä kuunnellessa 
asiat ymmärsi ihan toisella tavalla, kun ne 
näki samalla edessään.”

”Matkalta on vaikea poimia yhtä yksit-
täistä kokemusta, joka olisi ollut ylitse mui-
den. Ehkä vaikuttavin tunne oli, kun astuin 
sisään Pietarinkirkon ovista ja ymmärsin sen 
todellisen koon. Pietarinkirkosta kertoo pal-
jon se, että sen lattiaan on merkitty maail-
man muiden suurten katedraalien mittoja: 
tarkoitus on huomata, kuinka paljon pie-
nempiä kaikki muut kirkot ovat.”

”Capitolium, Colosseum, Forum, Panthe-
on, Vatikaani... Roomassa on niin paljon näh-
tävää, että matkailija ei pysty millään käsittä-
mään sitä kaikkea, mitä melkein kolmetuhat-
ta vuotta vanhassa kaupungissa näkee.”

”Suvin opastuksella pystyimme liikku-
maan paikallisbusseilla näppärästi paikasta 
toiseen ja pääsimme myös sellaisiin paikkoi-
hin, joihin tavalliset turistit eivät eksy.”

”Minusta oli hauskaa syödä hyvää italia-
laista ruokaa illalla, kun aurinko oli jo laske-
nut. Kolmen ruokalajin illallinen ei ollut mi-
kään ongelma, kun oli kiva paikka, aikaa ja 
mahtavaa seuraa!”

”Pääsimme leikkimään oikeita roomalai-
sia, kun joimme ja täytimme vesipulloja ai-
doista akvedukteista ja vesilähteistä. Kaik-
kein pyhintä oli Forum Romanumin vesi.”

”Sain varmaan elinikäiset traumat italia-
laisesta asiakaspalvelusta. Tai ainakin opin, 
että ruokakaupassa asioidessa kannattaa ol-
la tasaraha mukana, ellei halua saada kassal-
la murhaavia katseita. Liikenne oli odotetun 
kaoottista, mutta autoilijat kohteliaita jalan-
kulkijoille.”

”Keskiviikkoaamupäivä kului paavin au-
dienssilla. Näimme paavin lähietäisyydeltä ja 
tervehdimme huutaen ja vilkuttaen ja Suo-
men lippua heiluttaen, kun Järvenpään luki-
on nimi mainittiin paaville. Paavi hymyili ja 
vilkutti meille takaisin.”

”Torstaina kävimme tutustumassa kata-
kombeihin ja päädyimme siihen lopputulok-
seen, että ne olisivat sokkeloisine, pimeine 
käytävineen täydellinen kuvauspaikka kau-
huelokuvalle. Pelottavuutta vähensi kuiten-
kin se, että kaikki luut oli poistettu, kun oli 
huomattu turistien vievän niitä mukanaan 
matkamuistoina.”

”Pompeji on säilynyt yllättävän hyvin, 
minkä ansiosta siellä käyminen ei varsinai-
sesti tuntunut raunioilla kävelemiseltä. Siel-

lä pystyi helposti kuvittelemaan kaikki ra-
kennukset ehjiksi ja näkemään sielunsa sil-
min antiikin ajan ihmisiä tekemässä askarei-
taan ja kävelemässä samoissa paikoissa kuin 
mekin.”

”Kurssihakemusta täyttäessäni mietin, 
kannattaakohan tätä edes palauttaa, kun 
hakijoita on niin paljon. Kyllä muuten kan-
natti.”

”Roomaa ei voi sanoin eikä kuvin kuvail-
la. Se pitää kokea itse. Viikko oli kieltämättä 
elämäni parhaimpia.”

”Viikko Roomassa kului aivan älyttömän 
nopeasti! Toisaalta paluu Roomaan on on-
neksi sentään varma – jokainenhan meistä 
heitti kolikon Fontana di Trevin suihkuläh-
teeseen.”

Opintomatkan ohjelma

lauantai 2.4.2011
- saapuminen Roomaan klo 10.15, bussikul-
jetus nunnahotelli Villa Mariaan
- kävellen alas Trasteveren kaupunginosaan, 
lounaan jälkeen Trasteveren nähtävyydet: 
piazzat, kirkot, tyypillisiä roomalaisia kort-
teleita
- kävellen joelle, Tiberin saari ja sillat, kilpa-
ajorata Circus Maximus

sunnuntai 3.4
- aamiaisen jälkeen bussi Piazza Venezialle
- Forum Romanum eli Rooman tori, Colos-
seum
- lounaan jälkeen Trajanuksen pylväs, Vitto-
rio Emanuele II:n monumentti, Capitolium-
kukkula ja Capitoliumin museot

maanantai 4.4
- kävellen Piazza Garibaldille, vierailu Suo-
men Rooman-instituutissa (Villa Lante)
- lounaan jälkeen Mars-kentän nähtävyyk-
siä, mm. Pantheon, S. Maria sopra Minervan 
kirkko (Galileo Galilein kuulustelupaikka ja 
suomalaisten kappeli Roomassa), Campo de’ 
Fiorin tori, Piazza Navona
- vierailu birgittalaisnunnien luostarissa 
Piazza Farnesella, oppaana suomalainen si-
sar Maria-Liisa

tiistai 5.4
- bussi Vatikaaniin, tutustuminen Vatikaa-
nin museoihin
- lounaan jälkeen Pietarinkirkko ja kiipeämi-
nen Pietarinkirkon kupoliin

keskiviikko 6.4
- bussi Vatikaaniin, osallistuminen paavin au-
dienssille Vatikaanissa

- lounaan jälkeen Rooman turistirysät: Es-
panjalaiset portaat, Fontana di Trevi

torstai 7.4
- bussi Via Salarialle, vierailu S. Priscillan ka-
takombeissa
- lounaan jälkeen vapaata shoppailua

perjantai 8.4
- kokopäiväretki Pompejiin ja Napoliin

lauantai 9.4
- S. Pietro in Montorion kirkko, Rooman juu-
talaisgetto, tuliaisostosten tekemistä
- lounaan jälkeen bussikuljetus lentokentäl-
le

- saapuminen Helsinkiin klo 00.05
Mukana olivat: Niklas Alenius 09A, Petra 
Heinälä 09C, Tomi Hietapakka 09C, Eveliina 
Karjalainen 09D, Kaisu Karvonen 09D, Kris-
ta Maarajärvi 08F, Henna Paananen 09G, Kat-
ri Paananen 09G, Heidi Partanen 08G, Elina 
Rinne 09H, Jani Rolamo 09H, Jaakko Selander 
09I, Eric Sihvola 09I, Jaakko Söderholm 09I, 
Elina Maaria Tarvainen 08I, Taru Weckström 
09J sekä opettajina Suvi Randén ja Tommi 
Suvensaari

Roomaa ei  
rakennettu 
päivässä,  
mutta siihen 
voi rakastua 
viikossa
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Helsingin opetusviraston verkko-
kyselyn mukaan hyviä toisen as-
teen oppilaitoksen oppimisen 
edellytyksiä ovat rauhallisuus, 

suvaitsevaisuus, kannustavuus ja luovuus. 
Teimme TE3-ryhmän kanssa Järvenpään lu-
kiolaisille omat hyvinvointia ja opiskelua li-
säävät teesit, jotka ovat seuraavat:

LUKIOLAISTEN HYVINVOINTIA ja OPISKE-
LUA LISÄÄVIÄ TEESEJÄ:

1. PUHU. Jos sinua kiusataan, opinnot eivät 
suju tai sinulla on muuten huono olo, niin 
juttele aina jonkun kanssa, joko opiskeluka-
verin tai henkilökuntaan kuuluvan.

2. JOUKKUEPELI ON KAIKEN A JA O. Yhdes-
sä tekeminen ja yhdessä oleminen vie par-
haaseen lopputulokseen. Uskalla tutustua 
uusiin ihmisiin.

3. OPISKELE KUNNOLLA. Ponnistelusi palki-
taan aina. Tutustu myös tehokkaan oppimi-
sen strategioihin.

4. OLE REALISTINEN. Mitä korkeammalle ku-
rotat, sitä kovemmin putoat. Toisaalta ihmei-
tä tapahtuu, kun niitä tehdään.

5. TÄYTÄ VELVOLLISUUTESI, AUTA, OLE 
LÄSNÄ – mutta huolehdi vain omista asi-
oista, älä juorua.

6. MONIPUOLINEN KURSSITARJOTIN JA 
HYVÄ OPETUS takaavat onnistuneen lop-
putuloksen kaikille.

7. ÄLÄ JÄTÄ KOULUTÖITÄ VIIMEISEEN IL-
TAAN. Se lisää stressiä ja heikentää lopputu-
losta. Suunnittele opiskelusi pitkällä tähtäi-
mellä. Tee jaksosuunnitelma opiskeluusi.

8. YHTEISIÄ TAPAHTUMIA ENEMMÄN, esi-
merkiksi musiikkiesityksiä ja teemaviikkoja. 
Lisää yhteishenkeä.

9. RENTO FIILIS: lisää hyvää ilmapiiriä.

10. TASA- ARVO. Älä hauku toisia, olemme 
samassa liemessä.

11. LIIKUNTAA LISÄÄ. Hyvä kunto, hyvä 
mieli.

12. TURVALLISUUS lisää viihtyvyyttä.

Teksti lehtori Lea Väyrynen

Opiskeluun 
vaikuttaa…

Kurssille osallistuvat: Hamani Sarah, Jokinen Heidi, Hast Aki, Vesala Susanna,  Kyyhkynen Heidi, Kalmi Minna, Linnonmaa 
Lauri, Uotila Marketta, Jokinen Marjut, Linnonmaa Antti, Hämäläinen Linda, Kärki Miika, Turunen Hannamari, Martikainen Niko, 
Mökkönen Joni, Keskinen Markus, Olander Mia, Kakko Kalle, Nykänen Netta, Lindberg Joel, Kallio Santeri, Halvari Mikko, 
Päivärinta Risto, Strandberg Ida ja Kylä Riku 

Koululehti Järjen toimittaja Aki 
Hast osallistui Järvenpään lu-
kion suositulle turvakurssil-
le (YTK03). Odotukset teoria-
pohjaisesta kurssista kääntyi-

vät viikonlopun aikana päälaelleen.
Kurssin alussa pidettiin 3-4 ennakkoker-
taa, jolloin tutustuttiin kansalaisen turval-
lisuuteen diojen avulla sekä palo- ja poliisi-
asemaan. Tähän asti kaikki tuntui helpolta. 
Varsinainen totuus iski vasten kasvoja 9.4. 
kello 5.30 aamulla. Lähtö maastoviikonlop-
puun odotti. Päällimmäinen ajatus oli lähin-
nä: ”Mihin sitä on taas ilmoittauduttu, ha-
luan pois!” 

15 rohkeaa kurssilaista seisovat rivissä 
Tuusulan taistelukoululla maastopuvut pääl-
lä ja rinkat selässä. Edessä on puolijuokkue-
teltan pystytys ja päivän koulutus. Hidaste-
lua ei katsottu hyvällä. Tahti on kova ja pai-
kasta toiseen oli siirryttävä ripeästi. Paikalla 
saakin sitten odottaa kouluttajia. Yksi kurssi-
laisista totesikin osuvasti: ”Armeijassa on kii-
re odottamaan.”

Lauantai-iltapäivänä pidettiin kolme ras-
tia: itsepuolustus, ensiapu ja alkusammutus. 
Rasteilla opetettiin pieniä asioita, joilla voi 
ehkäistä suuremman uhan. Ilta oli vapaata 
oleskelua, makkaranpaistoa ja saunomista. 
Yöllä jokainen vuorollaan hoiti tunnin mit-
taisen kipinävuoron. Allekirjoittanut joutui 
heräämään kolmen aikaan yöllä hoitamaan 
kamiinaa. Maa oli epätasainen, joten mait-
tavat yöunet jäivät väliin. Viisi tuntia pätkit-
täistä torkkumista oli yön saldo.

Sunnuntai oli pyhitetty ”loppukokeelle”, 
joka muodostui neljästä erilaisesta ”selviä ti-
lanteesta” -rastista. Rasteilla tuli soveltaa 
lauantaina opittuja asioita. Ne sisälsivät en-
siapua ja itsepuolustusta. Kurssilaiselta saa-
tettiin esimerkiksi pummia tupakkaa tai uha-
ta kumipuukolla. Yhdellä rasteista tuli aut-
taa kolarin uhreja ja hälyttää apua. Rastien 
jälkeen käytiin palauteosio, palautettiin va-
rusteet ja juotiin päätöskahvit.

Kurssin alussa mainittiin maastoviikon-
lopun olevan ”nousujohteinen”. Sitä se oli-
kin: fiilikset muuttuivat vain paremmiksi mi-
tä enemmän loppua lähestyttiin. Vapautta-

va tunne valtasi, kun rastien suorittamisen 
jälkeen sai levätä. Lauantain ainainen seiso-
minen alkoi käydä jalkojen päälle ja väsymys 
painoi sitäkin enemmän.

Suhtautumiseni turvallisuuteen muut-
tui kurssin aikana. ”Ei minulle kuitenkaan 
mitään tapahdu” -asenne sai lähtöpassit, sil-
lä jotain voi tapahtua kenelle tahansa. Kan-
salaisen turvallisuus on tärkeä asia, ja siksi ko-
en kurssin hyvänä käydä, kun sen kerran saa 
ilmaiseksikin. Maastossa vietetty viikonlop-
pu on mukavaa vaihtelua esimerkiksi mate-
matiikan tunnilla istumiselle. Ja siitä saa ko-
konaisen kurssimerkinnänkin. Vaikka kurssi 
vaikuttaakin raskaalta, todellisuudessa se ei 
sitä ole. Suosittelen.

Teksti Aki Hast 09B

Urhea 15 hengen joukko kerääntyi vielä 
reissun päätökseksi ryhmäkuvaan. 
Kuva: Risto Päivärinta 10H

Lukion turvakurssi – Mikä se on?
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Saimme keväällä kuulla mahdollisuudesta viettää kesä Järven-
pään ystävyyskaupungissa Pasadenassa. Emme epäröineet het-
keäkään vaan haimme paikkaa. Valintaprosessi oli hermoja-

raastava ja meidät valittiin varmasti tuhansien potentiaalisten kan-
didaattien joukosta.

Saavuimme LAX:n lentokentälle muutamaa tuntia ennen koko 
kaupungin (ellei koko Amerikan) odottamaa NBA-finaalisarjan vii-
meistä ottelua. Olimme sen verran väsyneitä 16 tunnin lentomat-
kan ja Homeland Securityn kuulustelun jälkeen, että tyydyimme vain 
katsomaan jännitysnäytelmän, ja villit voitonjuhlat jäivät meidän 
osaltamme väliin. 

Viidessä isäntäperheessä ja yhdellä kampuksella
Asuimme viidessä eri perheessä, joten jouduimme pakkaamaan 
laukkumme viikon välein. Host-perheiden vaihtaminen oli mukava 
tapa tutustua uusiin ihmisiin ja kokea viisi erilaista amerikkalaista elä-
mäntapaa. Tapasimme monia mielenkiintoisia ihmisiä, kuten folk-
tanssia harrastavan fysiikan professorin, ruotsalaisen cowboy-partu-
rikampaajan ja useissa 90-luvun hittisarjoissa esiintyneen Tomin.

Kesämme aikana opiskelimme Pasadena City Collegessa. Kurs-
siemme ohessa vietimme aikaa jalkapallon MM-kisojen parissa syö-
den ikuisesti mysteeriksi jäänyttä herkullista kanaruokaa. Koulun 
kampus oli kuin suoraan amerikkalaisista B-luokan teinielokuvis-
ta ja sijaitsi aivan kaupungin keskustassa. Liityimme City Collegen 
opiskelijakunnan maineikkaaseen joukkoon: koulussa on opiskellut 
muun muassa Van Halenin bändin jäseniä sekä Robert F. Kennedyn 
murhaaja Sirhan Sirhan. Koululta oli helpot kulkuyhteydet ympäri 
Pasadenaa ja Los Angelesiinkin pääsi helposti metrolla. Muutaman 
korttelin päässä sijaitsi kuuluisa Caltechin yliopisto, jossa muun mu-
assa Albert Einstein vietti kesälomiansa. 

Vapaa-ajalla ympäri LA:ta
Rankan koulutyön ohessa ehdimme myös viettää vapaa-aikaa. Per-
heemme olivat innokkaita viemään meitä ympäri Los Angelesin 
aluetta, ja ehdimmekin nähdä monia kuuluisia nähtävyyksiä aina 
Hollywoodista Iso-Arskan Muscle Beachin kautta aiemmin maini-
tun Jann Of Swedenin hikiseen kampaamoon (vaikka liikettä ei ensi 
silmäyksellä kampaamoksi uskoisikaan). Ehdimme myös hurvitella 
jättivuoristoradoissa ja kokea VIP-kohtelun Universal Studion tee-
mapuistossa, jonka alueella kuvataan monia kuuluisia elokuvia ja 
tv-sarjoja.

Matkalta jäi paljon hyviä muistoja ja kuuden viikon oleskelun jäl-
keen sanavarastoomme saattoi myös eksyä muutama englanninkieli-
nen sana. Matkan ajankohta oli myös onnistunut, sillä emme jääneet 
lukio-opinnoissamme jälkeen. Jos joku joskus vahingossa saa tämän 
tekstin luettavakseen, suosittelemme lämpimästä matkaa Pasi Ke-
tolaisen luokkahuoneeseen (nro 2041) kyselemään lisätietoja vaih-
tomahdollisuudesta tulevana kesänä.

Teksti Risto Pohjolan-Pirhonen 08H  
 ja Tuomas ”Esteban” Rentola 08H

K e s ä  K a l i f o r n i a s s a

Tutorointi. Sana itsessään tuo mieleen toisten auttamisen 
ja kansainvälisesti ajatellen apuopetuksen. Tutor-tietovisan 
nippelitiedon ehdoton helmi on, että meidän ikioma au-
rinkoinen filosofian opettajamme Seija Aarto piilee koko 

kyseisen hankkeen takana. Tutorointia on harjoitettu koulussamme 
jo vuodesta 1994, jolloin Seija sai kuningasajatuksensa kouluttaa pa-
rit tutorit auttamaan untuvikot lukiotaipaleen alkuun ja antamaan 
tukea ja turvaa jännittävän prosessin alussa.

Ryhmäyttämispäivä toteutettiin tänä lukuvuonna toisen kerran 
alkuaan vanhempainkerhon aloitteesta. Tutorointi on toki paljon 
muutakin: opastamme ja esittelemme sekä ulkomaisille että suoma-
laisille vieraillemme koulumme toimintaa – ja mikä tärkeintä, sol-
mimme joka vuosi äärettömän monta uutta ystävyyssuhdetta. Voi 
kuulostaa kliseeltä, mutta saamme olla ylpeitä koulumme omista 
voimavaroista: niin tutoroinnin kuin esimerkiksi oppilaskuntatoi-
minnankin ansiosta täällä on hyvä olla ja asiat luistavat lähestul-
koon aina mutkattomasti.

Tutoroinnin puolia
Harvoin tulee ajateltua tutorointia siltä kantilta, että siihen kuuluu 
myös jatkuva muutoksen virta. Vieraamme vaihtelevat hirvittäväs-
ti, sillä heitä tulee hyvin erityyppisistä maista. Joka vuosi värvääm-
me myös luonnollisesti uudet tutorkokelaat, jotka tulevat sijallem-
me, kun osa meistä lähtee pois. Ryhmä on kokonainen vain vajaan 
vuoden kerrallaan, kunnes porukka hajoaa ja jäseniä vaihtuu. 

On surullista havahtua joka vuoden lopussa, että on aika jättää 
tutoroinnin osalta hyvästit rakkaille ystäville. Toisaalta näinhän sitä 
sanotaan, että kun ovi suljetaan, uusi ikkuna avautuu ja jäljelle jää-
neet vanhat tutorit saavat etuoikeuden tutustua yli kahteenkymme-
neen uuteen uniikkiin persoonaan. Tärkein muutos tapahtunee kui-
tenkin omassa pääkopassa, sillä erilaiset tilanteet poikkeuksetta ri-
kastuttavat elämäämme niin positiivisesti kuin negatiivisestikin.

Miksi tutoriksi?
Noh, tutorointihan on kaikin puolin hyödykästä puuhaa: saat kurssin 
per vuosi, luot paljon kansainvälisiä kontakteja, saat huippuruokaa 
koulun piikkiin (eikä tämä siis tarkoita tavallista kouluruokaa) sekä 
pääset leikkimään kokonaiseksi päiväksi koulutöiden sijaan ryhmäy-
tymispäivänä. Jos siis haluat let’s go -meininkiä ja ystäviä, joille nauru 
saletisti natsaa, ole hyvä ja ota yhteys lähimpään tutoriisi!

Maiju Valkama 09A

Muutosta  
ilmassa
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Vesiympäristön tutkimisen perinne elää 
vahvasti lukion biologian kursseilla. 
Säännöllinen Tuusulanjärven tilan seu-

ranta alkoi vuonna 1996. Lukion siirryttyä 
2003 nykyiselle paikalleen on tutkiminen jat-
kunut koulun ohi virtaavan Koskenojan varrel-
la. Tässä jutussa esitellään lyhyitä välähdyksiä 
tuloksista puron ja järven rannalta.

Miksi tutkia vesistöjä?
Kenttätutkimukset ovat osa biologiaa ja innostavat ja motivoivat 
niin opettajaa kuin opiskelijoitakin. Vesistöjä tutkittaessa opitaan 
biologisen tutkimuksen teoriaa käytännössä ja saadaan luontoko-
kemuksia. Samalla opitaan lajistoa ja oman lähiympäristön ympä-
ristöuhkia ja niiden merkitystä. Tutustutaanpa siinä tietenkin myös 
tietokoneavusteisiin mittausvälineisiin ja erilaisiin veden laadun mit-
tareihin.

Tuusulanjärven puolesta
Alussa Tuusulanjärven tilan seuranta herätti huolta oppilaissa. Jär-
vi näytti olevan rehevöitymässä ja oli selvästi huonossa kunnossa. 
Oppilaat havaitsivat tutkimuksissaan umpeenkasvua ja monia re-
hevissä vesistöissä yleisiä kasvilajeja. Lisäksi havaittiin runsasta levä-
kasvustoa ja korkeita nitraatti- sekä fosforipitoisuuksia. Järven levä-
tilanne vaihteli kuitenkin paljon eri vuosina kesän lämpötilojen mu-
kaan. Oheisten julisteiden avulla heräteltiin ihmisiä toimimaan jär-
ven puolesta.

Veden laatu nyt
Vuosittaiset mittaukset Koskenojalla ovat osoittaneet, että veden 
laatu purossa on kohtuullisen hyvä. Keväisin ja syksyisin vesi on sil-
minnähden sameaa, koska savea liukenee veteen, mikä nostaa veden 
sähkönjohtavuutta. Kesäisin vesi on kirkasta; tosin hieman kohon-
neita typpipitoisuuksia on mitattu etenkin teiden varsilla olevissa 
mittauspisteissä. Ainakaan Koskenoja ei siis merkittävästi rehevöitä 
Tuusulanjärveä ja järvenkin tilanne on paranemaan päin muun mu-
assa hapetuksen ja valuma-altaiden rakennuksen ansiosta.

Kasvillisuus ja vesieliöt
Vesieliöitä tutkimalla on selvinnyt, että Koskenojassa on monipuo-
linen ja runsas vesieläimistö, mikä kertoo veden hyvästä laadusta. 
Kasvillisuudesta huomaa selvästi ihmisvaikutuksen: rikkakasveja se-
kä peltojen ja puutarhojen lajistoa on huomattavasti. Kuitenkin yli 
puolet kasvillisuudesta on normaalia puronvarsiin kuuluvaa lajistoa. 
Harvinainen keltavuokkokin kukkii purolla silloin tällöin. Tulokasla-
jeista lehtopalsami on vallannut paljon elintilaa ja muodostaa tihei-
tä kasvustoja. Vakavia allergisia reaktioita aiheuttavaa siperianjätti-
putkea on jonkin verran, vaikka koulua rakennettaessa tiheä kasvus-
to yritettiin hävittää.

Vesi yhdistää
Vesientutkimus on tarjonnut opettajille ja oppilaille useasti mah-
dollisuuden kansainväliseen yhteistyöhön. Vuosina 1997–1998 tut-
kittiin Tuusulanjärveä osana Lakes and Rivers in Europe -Comenius-
hanketta. Mukana yhteistyössä oli Kremssin kaupungin koulu Itäval-
lasta. Myöhemmin vuonna 2007 vesitutkimuksia ja niiden vertailua 
muiden maiden kanssa tehtiin Autonomous Learning -EU-projek-
tissa yhdessä liettualaisten kanssa ja 2008 ruotsalaisen ystävyyskau-
punkimme Täbyn Åva gymnasiumin kanssa.

Teksti ja kuvat: biologian ja maantieteen lehtori Joona Svala

Tuusulanjärveltä 
Koskenojalle

Surviaissääsket

Malluaiset

Toukat

Purokatkat

Madot

 Sudenkorennot

Vesiperhoset

Kovakuoriaiset

Juotikkaat

Äyriäiset

Koskenojan vesieliöt syksyllä 2010

Piha- ja puutarhakasvit

Kellujat

Ilmaversoiset

Rikkaruohot

Tulokaslajit

Rantakasvit

Koskenojan kasvillisuus syksyllä 2010
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Musiikkidiplomin tekijöitä: Ossi Keva, 
Joonas Linkola, Ville Åberg, Anna-Mari 
Pitkänen, Matias Rentola ja Juho Peltonen. 
Kuva kenraaliharjoituksista.

Kasperi Kallio, koskettimet.

Santeri Ahopelto, kitara, ja Henry 
Halme, basso.

Meri Kemoff ArtCafé

Fabian Anttonen ArtCafé

Sami Ahonen

 Maiju Valkama, 
Leena Hölttä ja 

vaihto-oppilas 
Aimee Quednati.

”Kallio-Kuninkaala” : Äänityssessio Kallio-Kuninka-
lassa: Sami Ahonen ja Fabian Anttonen, kitara, sekä 
Hannamari Turunen, basso.

”Kalliokuninkaala”: Otto Jahnukainen

Mari Liukkonen

Miima Sonninen.

Tuomas Tuppurainen ja Martti Teinilä sekä Sasu Kirvesmäki,basso

Esiintyminen on 
kivaa! Vakavaa, 
muttei ryppyot-
saista!
Valokuvia ”Kaamoksen  
karkottajaisista” ArtCafésta  
ja Suomalaisen  
musiikin viikolta
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Kuluva lukuvuosi on ollut vauhdikas: hyväksi havaittuja käy-
täntöjä on jatkettu ja jalostettu, myös uutta on kehitel-
ty. Musiikin tunneilla, niin musiikkilinjalla kuin yleislinjal-
lakin, olemme painottaneet entistä enemmän tekemäl-

lä oppimista. Näin on varmasti aina ollutkin, mutta kuluvana vuon-
na olemme erityisesti kiinnittäneet tähän huomiota jokapäiväises-
sä työssämme. 

Yhdessä soittamisen ja laulamisen ilo on musiikin vahvuus, jo-
ka tuo piristystä ja antaa voimia jokaiseen koulupäivään. Porkkana-
na omalle harjoittelulle, oppimisen ilon lisäksi, toimivat esiintymi-
set. Esiintymismahdollisuuksia on edelleenkin järjestetty runsaasti, 
ja kaikki halukkaat pääsevät esiintymään. Lavalla on nähty niin van-
hoja konkareita kuin uusia tulokkaitakin. 

Myös yhteistyö Sibelius-Akatemian kanssa on tiivistynyt. Ilmais-
ten konserttien ja opettajakoulutuksen lisäksi uutena työmuotona 
järjestettiin opiskelijoille bändikoulutusta ja äänitysperiodi Kallio-
Kuninkalassa Sibelius-Akatemian koulutuskeskuksessa. Opettajina 
toimivat Sibelius-Akatemian opetusharjoittelijat. Uusi kansainväli-
nen musiikkihanke on myös vireillä. Kesällä selviää pääseekö opiske-
lijoitamme mukaan kansainväliseen musiikkileirikouluun.

Muutakin mainitsemisen arvoista on tapahtunut:
Oppilaskunta halusi käyttää Nuori ja ääni -hankkeen 1500eu-

roa musiikkilaitteisiin. Vaikka välineistömme on valtakunnallisesti 
huippuluokkaa, uudet tasokkaat laitteet ovat erittäin tervetulleita. 
Oppilaskunnan hankkimasta kitaravahvistimesta, mikeistä ja sub-
wooferista on saatu nauttia lukuisissa areenan ja auditorion kon-
serteissa. Lämpimät kiitokset oppilaskunnalle! Arvostamme suures-
ti päätöstänne!

Lukiodiplomin suorittaminen kuulostaa 
haastavalta, työläältä ja kenties mah-
dottomaltakin. Toisille se tuottaakin 
enemmän päänvaivaa kuin mikään muu 

lukioaikana, toiset tekevät sen vähän sinne 
päin huolimatta sen suurempia. Itse olen jo-
tain tuosta väliltä.

Musiikkidiplomi on musiikillinen omaelämäkerta
Suuri haaveeni toteutui kun pääsin musiikkilinjalle tänne Järvenpään 
lukioon. Alussa lukion musiikkidiplomi tuntui työteliäältä ja todella 
kaukaiselta, olihan sen suorittamiseen aikaa koko lukioaika. Diplo-
mi on mielestäni eräänlainen musiikillinen CV: siihen kootaan sen-
hetkinen musiikillinen omaelämakerta. Diplomikonsertti on vaihto-
ehtoinen; myös koulun tilaisuuksissa esiintyminen riittää. Päädyin 
kuitenkin konserttiin, sillä esiintyminen ei ole koskaan ollut minul-
le kynnyskysymys. 

Monipuolisen ohjelmiston kasaaminen ei ollut ongelma eikä mi-
kään. Vuosien varrella olen pääsoittimeni kanteleen lisäksi harrasta-
nut vapaa-ajallani kitaran ja pianon soittoa sekä laulamista niin kuo-
rossa kuin yksinlaulutunneilla. Bändikokoonpano löytyi tuttavapii-
ristä ja 08A-ohjausryhmästäni. Ennen viime kesää tein jo alustavia 
suunnitelmia ja päätin, että konsertti pidettäisiin vielä vuoden 2010 
puolella. Johtuneeko laiskuudesta vai abikiireilystä se, että konsert-
ti siirtyi tammikuun alkupuolelle. 

Konserttiin valmistautumassa: treenausta ja markkinointia
Konserttiini kokosin kahdeksan kappaletta, joista bändiohjelmistoa 
oli kolme. Queenin ”Another Bites The Dust” oli konserttini sykki-
vä alkukappale, Ultra Bran ”Älä soita tänne enää koskaan” johdatte-
li konserttini loppua kohden; viimeinen kappale oli itse säveltämä-
ni ja sanoittamani ”Absent-Minded Night song”. Minulla oli myös 
kolme kantelekappaletta, jotka soitin potpurina, kitarakappale se-
kä pianokappale ja kaksi kappaletta, jossa lauloin pianon säestyk-
sellä: toinen oli aaria Figaron häistä, toinen jazz-kappale ”Windmills 
of Your Mind”.

Pestattuani bändin ja päätettyäni kappaleet alkoi ankara tree-
naaminen. Tai no, ainakin treenaaminen – alkusyksystä kerran kah-
dessa viikossa tai harvemmin. Häpeäkseni ohjelmisto oli sujuvasti 
kasassa omalta osaltani vasta joulukuun puoliväliin mennessä. Tree-
neissä vallitsi rento tunnelma; kukaan ei ainakaan tietääkseni lisäk-
seni laskenut kauhulla päiviä h-hetkeen. Onnekseni täytyy myön-
tää, että bänditoverini ovat kaikki raudanlujia ”amatööriammatti-
laisia”; heidän kanssa soittaminen sujui kun tanssi vain ja ongelma-
tilanteet ratkoivat itse itsensä.

Markkinoinnista juuri mitään tietämättäni päädyin tekemään 
oman mainokseni konsertista ja levitin sitä ympäri koulua. Tein kap-

paleeseeni ”Poppispotpuri” PowerPoint-esityksen. Se oli aikamoista 
hienosäätöä, mutta loppujen lopuksi palkitsevaa. Konserttini väri-
teema oli lilamusta. Bändin pojat saivat pukupakonkin, joka ei tain-
nut kuitenkaan olla heille mikään ongelma.

Kurkku tulessa konserttia pitämään
Päivä ennen konserttia huomaan, kuinka kurkkuni oli tulessa. Ken-
raaliharjoitukset menivätkin ihan hissun kissun ja illalla toivoin mi-
tä hartaimmin, että seuraavana päivänä ääntä lähtisi tarpeeksi aa-
riassakin. 

Konserttiaamuna 13.01.2011 lasillinen vettä poltti kurkkua ja 
niiskuttelin aivan kuten itkiessä. ”Tämä on NIIN tätä”, ajattelin suun-
natessani koululle. Nenä- ja kurkkusuihkeet kuitenkin tekivät temp-
punsa ja pääsin keskittymään itse asiaan. Olin kutsunut salin puolil-
leen ystäviäni, jotka pääsivät tulemaan. H-hetki tuli ja bändi aloitti: 
”Another One Bites The Dust”. Kävelin lavalle suosionosoituksista yl-
lättyneenä. Biisi itsessään meni oikein mukavasti ja siirryimme rau-
halliseen jazz-biisiin, ”Windmills of Your Mind”, jossa lauloin dueton 
Rosa Heikkisen kanssa Samuli Reunamon säestäessä pianolla. Rau-
hallinen mutta hämyinen tunnelma jatkui kantelekappaleissani ”Ku-
ningattaren marssi”, ”Breakers” ja ”Miessi Manon, Toukokuu”. Tämä-
kin meni melkein virheettömästi, uskomatonta!

Tunnelman kohotessa siirryin kitarakappaleeseeni ”Nainen ja ki-
tara – Poppispotpuri”, johon kuului PowerPoint-esitys. Olin etsinyt 
22 kappaletta, jotka toistivat samaa sointukiertoa, ja tehnyt niistä 
eräänlaisen rakkaustarinan. Esityksen suosio oli juuri sitä, mitä kaa-
vailinkin: sitä rakastettiin. Tyytyväisenä siirryin flyygelin ääreen soit-
tamaan Procol Harumin ”A Whiter Shade of Pale”-kappaleen. Pie-
niä pedaalin käyttöön liittyviä ongelmia lukuun ottamatta kaikki 
meni nappiin. 

Vuorossa seurasi aaria, ”Deh Vieni Non Tardar”. Ääniparka, ajat-
telin. Jälkikäteen levyltä kuunneltuani täytyy myöntää, että pieni 
heikkous kuuluu, mutta silloin se ei haitannut, vaan päätin laulaa täy-
sin rinnoin loppuun asti. Ultra Bran ”Älä soita tänne enää koskaan” 
räjäytti koko potin. ”Vuorossa illan viimeinen kappale” kuulutin rak-
kaalle yleisölleni. ”Absent-Minded Night song”, tekijä Jade Aulos eli 
allekirjoittanut, on popkappale henkeen ja vereen. Herkän tulkinnan 
ja pienen sooloilun aiheuttaman dissonanssin ansiosta sain raikuvat 
aplodit ja kumartelin bändini kanssa onnellisena. Ohi on! 

Musiikinopettajaltani Marita Tapperilta saama palaute oli rea-
listinen ja kannustava; en ollut ainoa, jonka mielestä konsertti koko-
naisuudessaan oli mennyt hienosti. Diplomikonsertti on jotain, mi-
tä ei kannata jättää väliin. Suosittelen! 

Jade Aulos 08A, abi 2011

Musiikkidiplomia on tekemässä tällä hetkellä suuri joukko mu-
siikinopiskelijoita. Diplomin tehtävät ovat opetushallituksen mää-
rittelemiä ja valikoimasta löytyy erityyppisiä, laajuudeltaan ja vaati-
vuudeltaan vaihtelevia tehtäviä. Erityisen ilahduttavaa on, että Jär-
venpään lukion musiikinopiskelijat suhtautuvat diplomin tekemi-
seen kunnianhimoisesti eivätkä kaihda haasteellisimpiakaan tehtä-
viä. Arvioinnissa painottuu taiteellinen näyttö, jota voi antaa esim. 
säveltämällä omaa musiikkia, esiintymällä koulun tilaisuuksissa tai 
järjestämällä oman konsertin. Tehtävistä vaativin on varmasti oman 
konsertin järjestäminen, jossa on mahdollisuus näyttää kaikki siihen 
asti opittu ja enemmänkin. Lukuvuoden aikana on kuultu ennätys-
määrä erinomaisesti onnistuneita, taiteellisesti tasokkaita musiikki-
diplomikonsertteja! Onnea kaikille!

Kevään suurena ilonaiheena on se, että ennätysmäärä musiikino-
piskelijoita pyrkii musiikin alalle. Hakukohteina ovat Sibelius-Akate-
mian lisäksi muut musiikkialan oppilaitokset. Monien kanssa onkin 
aloitettu valmistautuminen pääsykokeisiin. Tulevien vuosien opiske-
lijoille tiedoksi: musiikin opettajilta saa preppausta pääsykokeisiin. 
Ammattitaitomme ja elämänkokemuksemme ovat käytettävissän-
ne. Menestystä kevään pääsykokeisiin!

Olitpa musiikin opiskelijana millainen vain – olipa tavoitteenasi 
hyvä harrastus tai mahdollinen musiikin alan ammatti – musiikki voi 
tuoda elämääsi iloa ja hyvinvointia. Vierailijamme rokkitohtori Aija 
Puurtisen sanoin ” Musiikki kulkekoon aina mukananne”. 

Teksti: Marita Tapper ja Matti Rantala, musiikin lehtorit

Kuvat: Teemu Heikkilä 10C ja Otto Jahnukainen 10A

Sanna Kultimo.
ArtCafé

MuT Aija Puurtinen esitteli väitöskirjaansa Suomalaisen 
musiikin viikolla.

NO LIFE – 
WITHOUT MUSIC

No life – without music

Jade Aulos, laulu, Sauli Ampuja, 
rummut, Rosa Heikkinen, basso, 
ja Samuli Reunamo, koskettimet. 
Kuva Jade Auloksen diplomikon-
sertista.
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Olen aina ollut kiinnostunut sävella-
jien luonteista. Miksi G-duuri kuu-
lostaa elämää syleilevältä, kun taas 

kaikki suuret hittibiisit ovat aina A-duurissa? 
Miksi d-molli kuulostaa uhkaavalta, kun taas 
cis-molli mietiskelevältä? Tämä tutkielmani 
keskittyy ennen kaikkea sävellajien luonteen 
tarkasteluun. 

Huomasin 14-vuotiaana, että minulla 
on absoluuttinen sävelkorva. Sen absoluut-
tisuudesta olen, hassua kyllä, ollut epävar-
ma. En esimerkiksi kykene virittämään ki-
taraa vain korvani mukaan. Silti pystyn täy-
sin vaivatta laulamaan minkä tahansa säve-
len mikä vain pyydetään sekä tunnistamaan 
pianosta annetut äänet. Absoluuttisen sävel-
korvan alkuperästä onkin kiistelty:joidenkin 
mielestä se on geeneissä ja siksi se joko on 
tai ei ole. Toisten mielestä sen voi oppia. ( 
Louhivuori ja Saarikallio.) Itse uskon oppi-
neeni sävelten luonteen ajan kanssa – olen 
taipuvainen uskomaan, että niiden tunnista-
miseen voi olla geeneissä eräänlainen alttius. 
Tämän kyvyn avulla olen pystynyt erottele-
maan sävellajeja tavalla, joita kanssaihmisie-
ni on joskus vaikea käsittää. Jokainen sävel-
laji näyttäytyy minulle eriluonteisena: jotkut 
väreinä, jotkut yhdistyvät tiettyihin ihmisiin. 
Myös Jean Sibelius assosioi värejä ja sävellaje-
ja. Hän muun muassa nimesi oman takkansa 
F-duuriksi. (Ainolan opas.)

Sävellajitonta musiikkia…
Toiset ovat sitä mieltä, että sävellajit ovat 
aikansa eläneitä musiikkianalyytikoiden 
pätemisen välineitä. 1900-luvun alussa 
muiden muassa Arnold Schönberg ajatte-
li, että sävellajit ovat vain kahleita musii-
kin tekemiselle. Omalla alallaan hän oli siis 
uraauurtava luodessaan atonaalisen (vrt. 
tonaalinen, sävellajillinen) musiikin. Siinä 
hän arpoi kaikki länsimaisen sävelasteikon 
12 säveltä järjestykseen niin, ettei yksikään 
toistu ennen kuin 12 säveltä on lueteltu. 
Tällä tavoin hän pyrki välttämään tonali-
teettikeskuksen syntymisen. Metodia kut-
sutaan 12-säveljärjestelmäksi tai dodeka-
foniseksi asteikoksi.

Venäjän federaatiossa on Tuvan ta-
savalta, joka on tunnettu ainutlaatuises-
ta kurkkulaulustaan. Se perustuu ihmisen 
äänessä luonnollisesti resonoiville sävelille. 
Ihmisen laulaessa yhtä säveltä siihen sisäl-
tyy luonnollisesti muitakin kuin vain lau-
lettava sävel. Tuvalaiset kurkkulaulajat ovat 
vuosituhansien saatossa kehittäneet me-
netelmän, jolla tuon ”pohjasävelen” lisäk-
si he ovat ottaneet haltuunsa myös nuo 
resonoivat siniäänet. He pystyvät siis käy-
tännössä laulamaan kahta säveltä samaan 
aikaan. Alan mestarit saavat neljäkin on-
nistumaan. Helpoiten pohjasävelen kanssa 
resonoivat puhtaat oktaavit, kvintit, suu-
ri septimi – ja suuri terssi. Tämä on mer-
kittävää, sillä terssi määrittää, onko kolmi-
sointu duuri vai molli. Ihmisen äänessä soi 
siis luonnollisimmin duuri. Molli kuulostaa 
surulliselta, koska siinä on ihmiselle ”luon-
noton” intervalli, pieni terssi. Korva havait-
see pienen terssin ja huomaa eroavaisuu-
den suureen nähden.

Sävellajittomassa musiikissa ei sen si-
jaan ole iloa eikä surua. Sivistyksen alusta 
lähtien ihmisillä on kuitenkin ollut tarve 
tehdä musiikkia erilaisiin tilanteisiin: häi-
hin ja hautajaisiin, ristiäisiin ja sotiin. On 
tarvittu sekä surullisia että iloisia kappalei-
ta. Myös nykyihmisellä on vahva tunteel-
linen side musiikkiin. Vaikka Schönbergin 
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ajatuksissa on ponttinsa, hän tulee luoneeksi 
vain vielä rajoittavamman järjestelmän kuin 
mitä tonaalisuus on. On pidettävä tarkka 
huoli, ettei yksikään sävel toistu. Tämän ta-
kia päädytään väistämättä siihen, että kaikki 
kappaleet kuulostavat oikeastaan samalta – 
lopulta atonaalisuus on vain yksi tonaalisuu-
den muoto. Kehittyneempi muoto 12-sävel-
järjestelmästä onkin sarjallisuus.

… ja musiikkia kokonaan ilman säveliä?
Kehittyäkseen kunnolla olisi musiikissa sekä 
tonaalisuutta että atonaalisuutta yhdistel-
tävä rohkeammin keskenään. Sergei Proko-
fjev omana aikanaan 1900-luvun alussa teki 
hurjia kokeiluja Visions Fugitives -sarjassaan. 
Vaikka sen kappaleita ei voi sanoa puritaani-
sen atonaalisiksi, tonaliteettikeskus vaihtuu 
paikoitellen niin usein, että ei ole enää mie-
lekästä puhua sävellajien vaihtumisesta use-
aan kertaan. Usein sävellajeihin liittyvistä ko-
keiluista puhutaan yksinkertaisesti kromaat-
tisuutena, joka on terminä puutteellinen yh-
teyteen nähden. Samankaltaista näennäisen 
suunnitelmatonta atonaalisuutta on harras-
tanut populaarimusiikissa muiden muassa 
Pink Floyd alkuaikoinaan.

Jotta päästäisiin kirjaimellisesti sävellajit-
tomaan musiikkin, olisi teoreettisesti ottaen 
luovuttava sävelten käytöstä kokonaan. Kiin-
nostavaa materiaalia voisi saada yksinomaan 
hälyäänistä koostuvista rytmisistä teoksista. 
Populaarikulttuurissa muutamat industrialia 
ja noisea tehneet yhtyeet ovat tehneetkin tä-
tä, kuten Einsturzende Neubauten.

Tunteellisuutta, kuten jo aiemmin sa-
noin, ei kuitenkaan tule taiteellisuuden ni-
missäkäään unohtaa. Sävellajit ovat paitsi 
tarpeellisia, myös loputtoman viihdyttäviä 
– ihania jokaisen omassa, ainutlaatuisessa 
ilmenemistavassaan.

Osa Samuli Reunamon (08A) musiikki-
diplomityöstä keväältä 2011

Lähteet:
Ainolan opas 
Musiikkipsykologia. toim. Jukka Louhi-

vuori ja  Suvi Saarikallio. Atena.

Sävellajien 
luonteesta

Kirjailija ja kirjallisuudentutkija Panu Rajala saapui perjan-
taina 15.4.2011 Järvenpään lukiolle kertomaan syksyllä jul-
kaistavan kirjansa aiheesta eli Juhani Ahon elämästä. Kir-
ja ilmestyy otolliseen aikaan, vietetäänhän vuonna 2011 

Ahon kaksinkertaista juhlavuotta (150 vuotta syntymästä ja 90 vuot-
ta kuolemasta). 

Arvostettu tutkija oli houkutellut lukion auditorioon sankoin 
joukoin kiinnostuneita kuulijoita, jotka saivatkin kuulla mielenkiin-
toisen luennon yhdestä maamme historian merkittävimmistä kir-
jailijoista. ”Luento” saattaa tuoda mieleen puuduttavat kalvosulkei-
set, mutta Rajalan puolitoistatuntinen oli jotain aivan muuta. Kir-
jailija loi luontevasti kokonaiskuvan Ahon elämästä kertoen mielen-
kiintoisia yksityiskohtia niin Ahon rakkauselämästä kuin arjen aher-
ruksestakin. Rajalan valtava tietomäärä välittyi pienten tarinoiden 
kautta, joiden avulla kuulijan oli helppo päästä sisään Ahon elämään 
ja ymmärtää, kuinka hänestä tuli aikansa kirjallisuustaivaan kirkkain 
tähti. Paikallaolija sai myös käsityksen siitä, kuinka Ahon läheiset ih-
miset vaikuttivat hänen tuotantoonsa ja mistä hän sai kipinän kir-
jojensa aiheisiin.

Rajala osoittautui myös huumorintajuiseksi mieheksi: yleisö sai 
naurahtaa useamman kerran hänen jutuilleen. Todellakin, Rajalaa 
oli miellyttävää kuunnella, ja hetki Ahon matkassa vierähtikin aivan 
huomaamatta. Luento antoi vivahteikkaan kuvan suomen kielen ja 
kirjallisuuden merkkihenkilöstä ja antoi ajattelemisen aihetta. Itse 
ainakin huomasin, että yleissivistyksessäni ammottaa Ahon kokoi-
nen aukko, kun en edes ”Rautatietä” ole ehtinyt lukea. Järvenpää-
läisille Ahoon tutustuminen ei vaadi edes kirjan avaamista, löytyy-
hän Ahon nerokkaiden tarinoiden ”syntytupa” aivan pyöräilymat-
kan päästä.

Teksti Risto Pohjolan-Pirhonen 08H
Kuvat Otto Jahnukainen 10A

Tiesitkö tämän Juhani Ahosta 

Aho oli ensimmäinen suomeksi kirjoittava ammattikirjailija

Aho tunnettiin nuoruudessaan nimellä Johannes Brofeldt

Ahon paras ystävä nuoruudessa oli Arvid Järnefelt

Jean Sibelius oli mustasukkaisuuksissaan vähällä haastaa Ahon 
kaksintaisteluun luettuaan romaanin ”Yksin” (Sibelius huoma-
si yhden romaanin hahmoista muistuttavan erehdyttävästi hä-
nen tyttöystäväänsä Ainoa)

Aho kävi myös intiimiä kirjeenvaihtoa Ainon äidin Elisabeth 
Järnefeltin kanssa

Ahon perheessä toivottiin niin paljon tyttöä, että toinen kirjai-
lijan pojista puettiin mekkoon

Aholla oli suhde vaimonsa Vennyn pikkusiskoon Tillyyn, mi-
kä paljastui vasta Ahon pojan kirjoittamassa elämänkerrassa 
vuonna 1951

Ahon 
matkaan 

lukion 
auditori-

osta
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Merkittävin muutos lukion kuvatai-
deopetuksessa on kuvataidelin-
jan alkaminen ensi syksynä. Lin-

jalle oli yli neljäkymmentä hakijaa, joista en-
nakkotehtävät jätti 37 opiskelijaa. Ennakko-
tehtävien taso oli hieno ja suorastaan ylitti 
odotukset. Kuvataidelinjan opiskelun luon-
ne eroaa tavanomaisesta jaksotetusta lukio-
opiskelusta siten, että kuvataidelinjalaiset ta-
paavat toisensa taiteen teon merkeissä ker-
ran viikossa kahden lukuvuoden ajan. Hajau-
tetun pääaineopiskelun oheen on helppo ot-
taa lyhyempiä kursseja lukion, Järvenpään 
Opiston sekä Kuvataidekoulun tarjonnasta. 
Lukion kuvataidelinjalaiset oppivat tunte-
maan toisensa, opettaja pystyy seuraamaan 
pitemmällä aikajaksolla opiskelijan kehitty-
mistä, ja samalla neljä pakollista lukion ku-
vataiteen kurssia tulevat kuin huomaamat-
ta suoritettua. 

Kuvataiteen kurssien vetäjiä on saatu 
lisää ja samalla kurssien sisällöt ovat myös 
muuttuneet. Elokuvataiteen ja median opis-
kelija ja yrittäjä Sakari Mäkelän käsissä kuva-

Kuvataiteen uudella 3D-gra-
fiikkakurssilla tutustuttiin 
Cinema4D-ohjelman avul-

la kolmiulotteisen mallintamisen 
maailmaan.

Opittiin mitä ovat primitiivit, 
transformaatiot, tekstuurit, nurbsit, 
polygonit ja pursotukset. Näiden 
avulla syntyi luomuksia, joista jatko-
kehittelyllä voisi luoda oman maail-
mansa.

Teksti apulaisrehtori  
 Jukka Ottelin 

Visuaalinen 
kulttuuri  
Järvenpään 
lukiossa

taiteen videokurssi muuttui todelliseksi elo-
kuvanteon kurssiksi. Elokuvakurssitoiminta 
jatkuu myös ensi lukuvuotena samaan mal-
liin siten, että toisessa jaksossa on peruskurs-
si lukion puolella ja jatkokurssi Järvenpään 
Opistossa. Matematiikan lehtori Jukka Otte-
lin otti haasteen vastaan ja otti uuden roolin 
kuvataiteen 3D-grafiikan opettajana. Jukan 
käsissä on kuvataiteen 6. kurssin vetovastuu 
myös ensi lukukaudella jaksossa 5. Tämän lu-
kuvuoden vierailevana taitelijaopettajana oli 
kuvataiteilija Susanna Autio, joka ohjasi uu-
della kokeilevalla otteella sekä taidegrafiikan 
(KU 9) että taidemaalauksen (KU 10) kurs-
sit. Taiteilijavetoiset kurssit ovat myös ensi lu-
kuvuonna jaksossa neljä. Kurssien maalauk-
sia ja grafiikkaa oli perinteiseen tapaan esil-
lä (15.4.–2.5.) Prisman Rantagalleriassa. Ope-
tusharjoittelijana meillä oli Aalto-yliopiston 
Taideteollisesta korkeakoulusta Simo Siito-
nen. Simo veti harjoitustunteja valokuva-
kurssilla ja kuvataiteen kurssilla neljä.

Kuvataiteen lukiodiplomin suorittajia 
oli seitsemän, joista kuusi sai hyväksyttäväs-
ti diplomin läpi. Kuvataiteen diplomi on var-
sin vaativa kuvallis-kirjallinen suoritus, jon-
ka työmäärä usein yllättää tekijänsä. Diplo-
mi suoritetaan hajautetusti kolmen jakson 
aikana. Se aloitetaan jaksossa yksi ja se lo-
petetaan jaksossa kolme. Diplomi jakautuu 
kahteen erilaiseen suoritukseen, jotka ovat 
teos ja portfolio. Teos on tehtävä koulutun-
tien aikana valvotusti, eikä siihen saa käyttää 
enempää tunteja, kuin yhdessä kurssissa on 
– vähennettynä neljällä, jotka on tarkoitet-
tu valvottuun portfolion kokoamiseen. Teos 
ja portfolio arvioidaan samanarvoisina suo-
rituksina. Portfoliossa on diplomisuorittajan 
osoitettava taiteen tuntemuksensa valitse-
maltaan tehtävän alueelta. Tehtäväaiheet 
antaa vuosittain Opetushallitus. 

Teksti kuvataiteen lehtori Marja Rosti

Lukion  
taide- 
projektin  
näyttely 
Prisman  
rantagalleriassa 
15.4. — 2.5. 2011

3D 
Jukka Ottelin

Renderointia ja muuta kivaa

Ohessa kurssilaisten harjoitustöitä.

Noora  Haapala, grafiikka

Vuoden kuvataitelijavieraana oli Susanna 
Autio. Susannan ohjaamista Taidegrafiikan 
ja maalauksen kurssitöistä koottiin hieno 
näyttely rantagalleriaan. Susanna on lupau-
tunut oleman kuvataiteen tiimissä myös en-
si lukuvuonna.

Maria Kaustara, malaus

Sonja Hietanen, grafiikka

Julia Rinkinen, maalaus

Mikko Vesterinen, maalaus

Susanna Autio
Taidegrafiikka ja maalaus

Jukka Ottelin
3d-grafiikka

Hanne Lindström
Kuvataidelinja 2. opintovuosi

Marja Rosti
Kurssit 1-5, 8 ja 11. Lukiodiplomi

K u v a t a i t e e n  t i i m i

Sakari Mäkelä
Elokuvakurssit

Sari Laatio
Kuvataidelinja 1. opintovuosi
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Kesä lähestyy ja tämän lukuvuoden 
opinnot ovat loppusuoralla. Tällä 
kertaa kevään viimeiset tuntini vie-

tän poikkeuksellisesti taideteollisen korkea-
koulun sijaan lukiossa. Syventäväharjoitte-
lu on ollut kiinnostava ja näillä näkymin vii-
meinen katse kouluympäristöön opiskelija-
na. Vaikka opetusharjoittelujaksot ja niiden 
aikana pidetyt harjoittelutunnit ovatkin “oi-
keisiin” opetustöihin verrattuina keinotekoi-
sia viritelmiä, ovat ne silti aina olleet opinto-
jeni parasta aikaa.

Opetusharjoittelussa on mahdollisuus 
laittaa oma persoona koetukselle aivan eri 
lailla kuin vertaisten parissa korkeakoulun 
käytävillä. Ja täytyy sanoa että minä todella 
olen nauttinut näistä muutamista tunneis-
ta Järvenpään lukiossa, joiden aikana olen 
päässyt testaamaan tietoja ja taitojani. Toi-
vottavasti minut kohdanneilla opiskelijoil-
la on ollut yhtä mukavaa oppimisen paris-
sa kuin minulla.

Aurinkoista kevättä, onnea ja menestys-
tä koko Järvenpään lukion henkilökunnalle ja 
kiitos Marja Rostille mahdollisuudesta suo-
rittaa harjoittelu kenttäkoulussa. 

Simo Siitonen 
Opetusharjoittelu-
yhteistyötä 
Aalto-yliopiston kanssa

Visuaalinen  
kulttuuri  
Järvenpään  
lukiossa

Hille Tuominen, koruja

Riikka Ollikainen, rumpu

Samuli Reunamo, udu-rumpu

Niklas Alenius, kynttilälyhty

Keramiikka
Uutta ilmettä esineille

Lukiodiplomi
Paula Melan lukiodiplomin aiheena oli matemaattinen 
taide. Palula tutki teoksissaan
sommittelun keinoja, joita ovat mm. kolmiulotteisuuden 
illuusio, symmetria ja kultainen leikkaus. Paulan 
teokset on tehty huovuttamalla, tietokonegrafiikalla ja 
akvarellina.

Lukiodiplomin 
osat ovat teos ja 
portfolio. Portfolio 
on diplomisuorit-
tajan tutkielmaosa, 
jossa esitellään oman 
aiheen taidehistorialli-
sia taustoja. Portfo-
lioon liitetään mm. 
kuvia diplomiteoksen 
syntyvaiheista.
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Elokuvien tekeminen on nykyään helpompaa kuin koskaan. 
Upean elokuvan voi tehdä olemattomalla budjetilla, mutta 
harva näin silti tekee. Vaikka tekeminen on helppoa, eloku-
vataiteen harrastus ei sitä välttämättä ole. Suomen elokuva-

kasvatus on rapakunnossa verrattuna vaikka Keski-Eurooppaan eikä 
elokuvakulttuurin leikkaaminen televisiotarjonnasta ja kerhotoimin-
nasta auta asiaa. Ainut vaihtoehto nähdä oikeita elokuvia monille, 
minut mukaan lukien on mennä elokuva-arkistoon Helsinkiin.

Jälkimmäinen elokuvaharrastuneisuuden muodoista on yhä jä-
tetty unholaan, mutta ensimmäisen on lukiomme ottanut huomi-
oon: aloittamalla kaksiosaisen elokuvataiteen peruskurssin. Itselleni 
molemmat olivat hyvin antoisia kokemuksia. Sillä tietoni ja kokemuk-
seni elokuvasta oli lähinnä taiteellista ja teoreettista. Eli teknillinen 
osaaminen oli olematonta. No, sitä se on aikalailla edelleen, mutta 
opin kyllä paljon uutta ja näkemykseni elokuvasta ammattina laajeni. 
Ajatus siitä, että pääsi ensimmäistä kertaa itse toteuttamaan eloku-
vaa ihastutti. Niinpä opittuani painamaan käynnistys nappia väsäsin 
itsenäisesti kuusiminuuttia pitkän mustavalkoisen mykkäelokuvan. 
Myöhemmin päätin osallistua Suomen filmi- ja videokuvaajien lii-
ton järjestämiin lyhytelokuvien SM-kilpailuihin tällä samaisella tuo-
toksella. Mestaruutta ei tullut pokattua, mutta nuorten sarjan SM-
hopea kyllä. Vastustajia ei ollut useita, mutta olihan tuo ihan kelvol-
linen ansio ensimmäisestä pätkästä.

Kurssit olivat hyvin mielenkiintoisia ja hyödyllisiä, mutta siitä 
johtuen luulen myös kurssilla tekemäni elokuvan jäävän viimeisekse-
ni. Elokuvan teoreettinen puoli, sen historia ja filosofia vetävät minua 
enemmän puoleensa. Sekä Suomessa elokuva-alalle lähtevän täy-
tyy taiteilijana polvistua mahtavan tuotantokoneiston edessä: teh-
dä mainoksia ja kaupallisia fiktioita. Itse olen tyytyväinen harrastuk-
seeni juuri näin. Mainostuksena, pidän englanninkielistä elokuva-ai-
heista blogia osoitteessa: www.essenceoffilm.tumblr.com, jossa kir-
joittelen niin arvosteluja kuin esseitäkin. Lähinnä vanhoista amerik-
kalaisista ja eurooppalaisista elokuvista, mutta joku uusikin silloin 
tällöin eksyy joukkoon.

Kursseja voin suositella kaikille, joita elokuvat jollain tavalla kiin-
nostavat. Minkäänlaista taiteellista tai teknistä tuntemusta ei vaa-
dita. Sakari Mäkelä on vetäjänä erinomainen, kannustava ja kaikin 
puolin innoittava. Toivottavasti muut opiskelijat nauttivat kurssis-
ta yhtä paljon kuin minä.

Elokuvasta 
Ilpo Hirvonen

Visuaalinen  
kulttuuri  
Järvenpään  
lukiossa

Tervehdys Valhallasta, hyvät ystävät. Valhallassa opiskel-
laan toista kotimaista, ruotsin, sekä yhteispohjoismais-
ta kieltä. On siis kyse sekä meidän, sinun ja minun, et-
tä vieraasta kielestä.

Nuorten maailma avautuu kuitenkin kauas Pohjolasta, paljon laa-
jamittaisempana kuin opettajiensa aikanaan. Globaali on päivän-
valonsa 90-luvulla nähneen ihmisen attribuutti, sitä ei käy kiel-
täminen. Koulut suuntaavat katseensa ylieurooppalaisiin mai-
semiin, Kiinaan, Afrikkaan, Amerikkaan. Huimaa lentoa siivittää 
englannin kielen innokas opiskelu. Mihin siis ruotsin kieltä voi-
taisiin tarvita?

Merkillistä ehkä, mutta juuri ruotsinopettajan näkökulmasta 
haluan vastata: kaikki sitä eivät tarvitsekaan. Kaikki eivät opi itsel-
leen ensimmäistä vierasta kieltä oikeasti – he suorittavat sen. Kie-
len haltuunotto ja käyttö on toinen asia. Tarvitsevatko kaikki sit-
ten englantia? Tarvitsevatko kaikki globaalin attribuuttia? Ristirii-
tainen kysymys yhä globaalimpaa yhteiskuntakäsitystä vastaanot-
tavassa ajassa. Kuinka suuri tulee sitten olemaan niiden syrjäyty-
neiden joukko, joka ei hallitse itselleen vieraita kieliä? Vai voidaan-
ko kyseisen ryhmän kasvu ehkäistä ihmisarvoon, tasa-arvoon ja 
pluralismiin perustuvalla koulutuksella matkallamme kohti mo-
nikulttuurista maailmaa? 

Samalla kun ruotsin kielen kohdalla on aika vapauttaa kahleet, 
kieltenopetuksen valintoja laajentamalla seuraisi opetussuunni-
telman kehitys globalisoitumista. Muutosviiveen jalanjäljet nä-
kyvät jo koulun arkipäivässä. Malttamattomana odotan sen lu-
kuvuoden alkua, jolloin saamme ruotsin ryhmiin ne, jotka suun-
tautuvat, ovat kielilahjakkaita ja suvaitsevaisia. Siitä alkavat uudet 
mahdollisuudet; laajemman ruotsin oppimäärän opetussuunni-
telma jo lukioaikana, yhteistyötä korkea-asteen kanssa.

Laajemmin kansainvälisyyttä, kieltä ja kulttuuria tarkastelta-
essa Järvenpään lukion uusi kausi uuden rehtorin johdolla koh-
taa merkittävän haasteen globaalin, monikulttuurisen ja interkult-
tuurisen koulun luomisessa. Seuraava opetussuunnitelmauudis-
tus sisältänee kehotuksen koulun arvojen, toiminnan ja sisältö-
jen kehittämisestä monikulttuurisemmaksi. Mitä me kehittäjät, 
siis opettajat, tällä ymmärrämme? Tulemmeko näkemään plura-
lismin ja opetuksen sekä oppimisen yhteyden? Sen rakkauden lan-
gan, joka ylläpitää hyvää ammattitaitoa, tervettä työmotivaatio-
tamme sekä avointa dialogia moninaisia arvoja kantavan nuori-
somme kanssa? 

Ruotsinopettajana ei voi olla korostamatta, että suvaitsevai-
suuskasvatuksen olisi pitänyt kantaa hedelmää kouluistamme 
kohti yhteiskuntaa jo kauan sitten, sillä sen ensiaskeleet otetaan 
oman maan kansan vähemmistöjen hyväksymisessä sekä heidän 
kielensä ja arvojensa kunnioittamisessa. Olemmehan jo ottaneet 
nuo askeleet…

Teksti: Riitta Viittala, ruotsin kielen lehtori

Sydämessäni asuu satakieli
se tahtoo vapauteen
olen kova sydämelleni
vaikka sitä puristaa
en anna satakielen lentää 

Sisälläni asuu satakieli,
sydäntäni puristaa
hukutan sen whiskyyn,
sikareilla myrkytän
eivätkä naikkoset kapakan,
baarimikot huoralan
eivät kylän papit
saa koskaan 
siitä tietää

Sydämessäni asuu satakieli
se tahtoo vapauteen
mutta murskaan sen,
sanon: hiljaa Heleä,
haluatko pilata kaiken?
Haluatko lähettää runoni
taivaan tuuliin?

Sisälläni asuu satakieli
sydäntäni puristaa
mutta olen liian fiksu,
vapautan sen vain toisinaan
öisin, kun muut ovat tiedottomia
Totisesti,
tunnen kyllä että olet siellä,
älä murehdi
Vangitsen sinut jälleen,
satakieli jatkaa lauluaan 
hiljaa, kuolematta
ja me uneksimme yhdessä salaa
se riittää, mies puhkeaa kyyneliin
en tosin vuoda kyyneleitä,
entä sinä?

Bluebird – Charles Bukowski (1920-1994)
Translated by Riitta Viittala
 

MUUTOS =
Me uskomme uuteen  
tulevaisuuteen sitkeästi

Kuvat: Ilpo Hirvonen



Ostamme käytetyt lukion 
oppikirjasi. Hyvitämme

käteisellä kanta-asiakkaille.
Kirjojen ei tarvitse olla meiltä ostettuja, 
mutta niiden tulee olla uusinta painosta.

Myös käytetyt lukion
oppikirjat meiltä!

Selvää
          säästöä! 

Kaikki opiskeluun!

Ostamme käytetyt lukion 
oppikirjasi. Hyvitämme

käteisellä kanta-asiakkaille.
Kirjojen ei tarvitse olla meiltä ostettuja, 
mutta niiden tulee olla uusinta painosta.

Myös käytetyt lukion

          säästöä!

LY
Ö LÄKSYT

RAHOIKSI!

www.suomalainen.com

JÄRVENPÄÄ, Prismakeskus
 

Jamera
-lukiokirjat edullisemmin

SääStä SataSia
LukiokirjoiSSa!

Verkkokauppa: www.jamera.net
Myymälät Helsingissä: Hämeentie 26 ja kalevankatu 26

Meiltä uudet ja käytetyt
lukiokirjat edullisemmin
- helposti suoraan lukioltasi!

Tulemme Järvenpään lukioon

ke-to 10.-11.8.2010
sekä jokaisen jaksonvaihteen alussa  
myymään jaksossa tarvittavia kirjoja. 

Samalla voit myydä tarpeettomat kirjasi  
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Comenius-yhteistyötä 
seitsemässä eri maassa

Latviassa vaihto-opiskelijana ollut lukiolaisemme 
Mette laulamassa ryhmätyönä ideoitua kemialaulua 
Titan kanssa.
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Järvenpään lukio on osallistunut luku-
vuosina 2009–2010 ja 2010–2011 EU:n 
Comenius-ohjelman rahoittamaan projek-

tiin nimeltä Co-operative learning networks 
for competence management @ school (Co-
NetCom). Koulustamme on osallistunut pro-
jektiin 13 eri aineiden opettajaa ja sen työs-
kentelykielenä on ollut englanti.

Projektin tavoitteena on ollut kehittää koulua ja tarjota opetta-
jille mahdollisuus täydennyskoulutukseen eri maihin tehtävien kou-
luvierailujen ja kansainvälisen työskentelyn kautta. Vierailuilla on 
tutustuttu erimaalaisten ja hyvinkin erilaisten koulujen organisaa-
tiorakenteeseen, toimintatapoihin ja tiedonkulkuun hyvien käytän-
teiden levittämiseksi sekä tehty ryhmätöitä erilaisin yhteistoimin-
nallisin menetelmin. Tavoitteena on, että projektin myötä opittuja 
toimintatapoja ja menetelmiä voidaan soveltaa osallistujakouluis-
sa esimerkiksi luokkatilanteissa. Projektin myötä on syntynyt mo-
nenlaisia kansainvälisiä kontakteja. Esimerkiksi kaksi Järvenpään lu-
kion opiskelijaa oli syksyllä 2010 vaihto-opiskelijoina Latvian yhteis-
työkoulussa Livanussa ja kaksi latvialaista oli vastaavasti vaihdos-
sa Järvenpäässä.

Projektiin on osallistunut yhteensä kahdeksan koulua seitsemäs-
tä eri maasta: Järvenpään lukion lisäksi Middenschool H. Hartins-
tituut Belgiasta, Istituto E. De Filippo Italiasta, Livanu 1.vidusskola 
Latviasta, Tietolan koulu Valkeakoskelta, A Ungdomsskole Norjas-
ta, Special Education Center Maria Soriano Espanjasta sekä Yüreğir 
Halıcılar Anadolu Lisesi Turkista. Jokainen koulu on isännöinyt mui-

den projektikoulujen opettajien vierailua: Italia lokakuussa 2008, 
Espanja marraskuussa 2009, Turkki helmikuussa 2010, suomalaiset 
koulut yhteistyössä toukokuussa 2010, Latvia lokakuussa 2010, Bel-
gia helmikuussa 2011 ja Norja toukokuussa 2011. 

Teksti lehtori Suvi Randén

Osallistujamaiden liput olivat esillä jokaisella vierailulla ja ne 
luovutettiin jokaisen vierailun päätteeksi seuraavan isäntäkoulun 
edustajille.

Antti ja Markku osallistumassa ryhmätyöesitykseen Turkin Adanassa.

Seurasimme turkkilaisessa koulussa seremoniaa, joka pidetään jokaisen 
kouluviikon alussa ja lopussa ja jonka päätteeksi lauletaan kansallislaulu.

Matkojen aikana tutustuttiin myös paikalliseen ruokakulttuuriin. Italian 
Tivolissa oli lounaaksi tietysti pizzaa ja friteerattua mozzarellaa.

Latviassa saimme maistaa paikallisista aineksista tehtyä kouluruo-
kaa ihanine jälkiruokineen.

Älykkyyden lajeihin liittyvää tehtävää Latviassa tekemässä Titta, 
Riitta ja Päivi.

Comenius-yhteistyötä seitsemässä eri maassa

Koulurakennuksetkin ovat 
erilaisia eri maissa: ku-
vassa madridilainen koulu 
arvokkaassa 1800-luvun 
rakennuksessa. Kauniissa 
kouluympäristössä kuvattiin 
vierailumme aikana histori-
allista elokuvaa. 

 Virpi, Timo, Marjo ja Iina ryhmätyössä Madridissa. Espanjan-
vierailulla harjoiteltiin mm. väittelemistekniikkaa.

Turkissa jokaisen koulun 
edessä on aina maan lippu 
ja maan perustajan kuva. 

Turkkilaisia lukiolaisia oppitunnilla.
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Comenius-
yhteistyötä 
seitsemässä  
eri maassa

Belgialaisen Breen lukion rehtori esitteli innokkaasti kouluaan. 
Kuuntelemassa Riitta, Päivi ja Marita.

Valkeakoskelaisilla vahvistettu järvenpääläisryhmä Turkin Adanassa.

 Latvian Livanussa vastaanotto oli ikimuistoinen lukion poikien toivottaessa 
vieraat laulamalla tervetulleiksi. Emme voineet kuin ihailla latvialaisten nuorten 
laulu- ja tanssitaitoja.

Latviassa pääsimme itsekin tanssimaan: kuvissa Titta, Suvi ja Riitta tanssin 
pyörteissä.

Turkin-matkalle osallistuneiden projektilaisten yhteiskuva.

Seija ja turkkilaisen koulun rehtori.

Virpi ja turkkilaisia lukiolaisia.

- teknologia matematiikan tutkimuksiin

FYSIIKKA KEMIA BIOLOGIA

Vernier -mittausjärjestelmät luonnontieteisiin

Maahantuonti ja myynti:
Laskentaväline Oy
www.laskentavaline.fi

Belgialaisen H. Hartin eli 
Pyhän Sydämen koulun 
oppilaiden toivomuksia 
sydämiin kirjoitet-
tuina. Kylmästä säästä 
huolimatta vastaanotto 
koulussa oli sydämellisen 
lämmin.
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”We all are stardust”:
Järvenpään Lukion Avaruus- ja 
Teknologiahanke JLATO, 
tutummin Pasadena-projekti  

Kuva: Marsmönkijä työn alla.
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Koulumme oli saanut apurahoitusta Tek-
nologiateollisuuden satavuotissäätiöltä, 
mikä mahdollisti opintomatkamme Los 

Angelesin kupeessa olevaan Järvenpään ystä-
vyyskaupunkiin Pasadenaan.

Valmistauduimme matkaan kirjoittamalla esitykset valitsemis-
tamme avaruuteen liittyvistä aiheista. Työt esitettiin muulle ryh-
mälle noin viikkoa ennen matkaa. Pakkaamista mietittiin kuumei-
sesti vielä viimeisenä yön:ä ”Onko kaikki mukana? Paljonko laukku 
painaa? Onko tarpeeksi tilaa tuliaisille? Onhan aurinkorasva ja -la-
sit mukana?”

Lauantai 2.4.2011
Lauantaina meitä odotti aikainen herätys, osa heräsi jo 3.30 aamul-
la. Koululta lentokentälle matkasimme yhteiskuljetuksella odotta-
vin mielin. Lentokentältä ostimme vielä loputkin tuliaiset isäntäper-
heille. Lentomatka Helsingistä Lontooseen sujui mutkitta ja nopeas-
ti, mutta matka Lontoosta Los Angelesiin oli hieman pidempi. Len-
tokoneessa aika kului syömällä ruokaa, jota tarjottiin taukoamat-
ta. Lopulta Marjut joutui luopumaan pizzastaan, sillä ruokaa yksin-
kertaisesti oli liikaa.

11 passintarkastuksen ja 16 tunnin matkustamisen jälkeen saa-
vuimme vihdoin väsyneinä Los Angelesin lentokentälle. Nähtyäm-
me palmut, vihreän maan ja autojen täyttämät tiet väsymyksestä 
ei ollut enää tietoakaan. Mike Warner ja Joanne Stebbenne poimi-
vat meidät Los Angelesin kansainväliseltä lentokentältä ja kertoivat 

automatkalla Pasadenaan nähtävyyksistä ja tulevasta viikostamme. 
Ohjelmamme tulisi olemaan kiireinen, mutta tilaa jäisi myös aurin-
golle ja turistikohteille.

Isäntäperheemme Carlsonit ja Morrishit vastaanottivat meidät 
ja toivottivat tervetulleiksi, minkä jälkeen söimme yhdessä iltapa-
laksi pizzaa. Noin 30 tunnin valvomisen jälkeen pääsimme vihdoin 
nukkumaan pehmeisiin jenkkisänkyihimme. 

Sunnuntai 3.4.2011
Sunnuntai oli varattu aikaerosta toipumiseen. Käytimme päivän hy-
väksi tutustuen nähtävyyksiin, joihin hovikuljettajamme Mike War-
ner luotsasi meitä. Ensimmäisenä pysähdyimme Mulholland Drivel-
le katsomaan Hollywood-kylttiä ja kaunista näkymää Los Angele-
sin keskustaan, jonne matkamme kävikin seuraavaksi. Pysähdyimme 
Hollywood Boulevardilla Walk of Famelle, jossa muistikortit täytet-
tiin kuvilla. Pysähdyksen aikana Marjutin punaiset hiukset keräsivät 
paljon huomiota ja olivat kalifornialaisille nähtävyys. Walk of Famel-
ta kävelimme Kodak-teatterille, jossa kuuluisa Oscar-gaala järjeste-
tään. Kolmas pysähdys oli Beverly Hillsissä, jossa ihailimme Rodeo 
Driven kalliita kauppoja. Beverly Hillsiltä matka jatkui Route 66:n 
loppuun Santa Monicaan. Tästä matka jatkui Venice Beachille, jos-
sa turistikrääsään upposi dollareita reilusti. Varpaat puolestaan up-
posivat Venice Beachin hiekkaan ja Tyyneen Valtamereen. Reissun 
jälkeen herkuttelimme In-N-Out Burgerissa. 

Illalla meitä odottivat Carlsoneilla tervetulogrillijuhlat, joissa 
tapasimme Pasadena Sister City Committeen jäseniä ja pormesta-
rin Phil Bogaardin, joka toivotti projektilaiset  tervetulleeksi Pasa-
denaan. 

Maanantai 4.4.2011
Maanantaina aloitimme matkamme fysiikkaosuuden vierailemalle 
Polytech High Schoolin fysiikan tunnilla, joka sattumalta pidettiin 
Magic Mountain -huvipuistossa. Fysiikan tunnilta jatkoimme mat-
kaa California Institute of Technologyyn, Caltechiin, joka on eräs 
maailman  arvostetuimmista yliopistoista. Avaruustutkimuksen pro-
fessori Richard Ellis esitteli avaruusosaston toimintaa. Professori El-
lisille on myönnetty tänä vuonna arvostettu Royal Astronomical 
Societyn kultamitali. Ellisin opiskelijat esittelivät omia tutkimuksi-
aan: Mansi Kasliwal supernovista, Tim Morton eksooplaneetoista 
ja Tucker Jones kaukaisista galakseista.

 Vierailimme  Pasadenan kaupunginhallituksen kokouksessa Pa-
sadena City Hallissa ja esitimme tervehdyksemme Järvenpäästä. Oh-
jelmaamme oli lisätty tähtitiedettä käsittelevä luento Huntington 
Libraryssa. Kävimme kuuntelemassa luennon viimeisillä voimillam-
me. Luennon jälkeen meille kävi myös hieman erikoinen asia. Eksyim-
me aivan totaalisesti suurelle parkkipaikalle emmekä meinanneet 
löytää sieltä lopulta pois. Mutta se onkin sitten aivan eri tarina.

Tiistai 5.4.2011
Nukuttuamme myöhään ja syötyämme herkullista aamiaista mat-
kasimme Nasan Jet Propoulsion Labotatoryyn, JPL-tutkimuskeskuk-
seen. Siellä oli työskentelemässä kolme suomalaista, FT Reijo Keski-
talo, TkT Andreas Colliander ja PhD Leslie Tamppari, jotka esitteli-
vät työtään ja keskuksen toimintaa meille. Tutustuimme muun mu-
assa uusimpaan Mars-mönkijään, joka lähetetään kohti Marsia ensi 
syksynä tutkimaan, onko laskeutumisalue elämälle suotuisa. Leslie 
Tampparin vastuulla on kiinnostava tutkimuskohde: löytyykö Mar-
sissa vettä.

Ylimääräisenä vierailukohteena tutustuimme entisen fysiikan 
opettajan Keith Millerin ammattiin. Hän ratkaisee rikoksia, kuten 
auto-onnettomuuksia, soveltaen fysiikan lakeja. Hänen työnsä vai-
kutti erittäin mielenkiintoiselta, sillä fysiikkaa hyödynnettiin tutki-
muksissa poikkeavalla tavalla. 

Illastimme Alan ja Sheila Lamsonin luona.  Illallisen jälkeen saim-
me lahjaksi Pasadena Sister City Committeen t-paidat.

Keskiviikko 6.4.2011
Aamulla Tytille ja Maijalle tuli hieman kiire, sillä aikataulusta oli epä-
selvyyksiä. Pääsimme kuitenkin liikenteeseen hiukset suihkusta mär-
kinä ja aamupala kurkussa. Määränpäänä oli Mount Wilsonin obser-
vatorio. Siellä kuulimme vähän liiankin pitkän luennon observatori-
on historiasta ja tutkimuskohteista, kuten auringonpilkuista. Ame-
rikkalaiset isäntämme tiivistivät asian: ”Instead of half a dollar tour 
we got a tour of  2 $.” Kun kuuntelimme luentoa ulkona palellen ja 
nälkäisinä, jotkut meistä kokivat ilmestyksen. Metsän siimeksestä il-
mestyi paikallinen ”partashamaani”, eläköitynyt tähtitieteen profes-
sori, joka asui ja työskenteli eläkepäivillään vuorella pilvien yläpuolel-
la. Hän hämmensi osaa kuulijoista ulkoisella olemuksellaan pitkällä 
harmaalla parrallaan sekä hupaisilla aurinkolaseillaan, ja hänen an-
siostaan olimme hysteerisiä koko loppu päivän. Voitte vain kuvitella 
mitä se on, kun viisi väsynyttä tyttöä saavat hihityskohtauksen.

Iltapäivällä kävimme Griffith Parkin observatoriossa, jossa tutus-
tuimme tähtitieteen perusteisiin ja revontulien merkitykseen viikin-
kimytologiassa. Näimme myös, kun aurinko laskeutui kauniisti vuo-
rien taa ja kuinka kauniita Los Angelesin valot ovat Auringon laskeu-
duttua. Kurkistimme kuun kraattereita ja Saturnuksen renkaita ob-
servatorion kaukoputkella.

Torstai 7.4.2011
Aamulla menimme puolen tai ehkä vähän useammankin hehtaarin 
puistoon Henry Huntingtonin ”takapihalle”, eli Huntingtonin kasvi-
tieteelliseen puutarhaan, jonka yhteydessä oli myös museo, kirjasto 
ja taidenäyttely. Huntingtonissa kiersimme muutaman puutarhan 
läpi ja harmittelimme, kun JapanHuntingtonissa kiertelyn jälkeen 
meille oli varattu aikaa käydä hieman shoppailemassa. Kauppoja tuli 
kierrettyä enemmän kuin tarpeeksi ja vaatteita sovitettiin useasti. 

”We all are stardust”

Los Angeles iltavalaistuksessa.

 Los Angeles päivänvalossa. Santa Monica Pier
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Perjantai 8.4.2011
Perjantaiaamu alkoi vierailulla SCI-Arcissa (Southern California Insti-
tute of Architecture), jonne menimme katsomaan Solar Housea. So-
lar House on nimensä mukaan talo, joka toimii täysin aurinkovoimal-
la. Opiskelijat, jotka rakensivat ja suunnittelivat taloa, esittelivät meil-
le rakennusvaiheessa olevan talon ja kertoivat yhteistyöstään Cal-
techin kanssa. Kun vierailu Solar Housessa tuli päätökseensä, mat-
kasimme ruokailemaan pieneen saksalaiseen makkarabaariin. 

Syötyämme vatsan täydeltä makkaraa lähdimme vielä viimeisel-
le sightseeing-reissulle. Ensimmäisenä matkasimme Olvera Streetil-
le ostamaan vielä viimeiset matkamuistot ja tuliaiset. Hieman hai-
kein mutta pirtein mielin matkasimme vielä Santa Monican rannal-
le. Pitihän ranta nyt vielä kerran kokea ennen seuraavan päivän ko-
tiinlähtöä. 

Illalla saimme kokea hieman paikallisten nuorten elämää. Kun 
opettajat ja ystävyyskaupunkijärjestön jäsenet kokoontuivat illal-
liselle Carlsoneille, me oppilaat lähdimme isäntäperheen tyttären 
Caterinen ja hänen ystäviensä kanssa syömään japanilaiseen BBQ-
ravintolaan. Kyseessä oli erikoinen ravintola, jossa valmistimme it-
se ruokamme. Keskellä pöytää oli grilli, jossa jokainen paistoi itse 
omat ruokansa. Grillaus sai aikaan erittäin hilpeitä huudahduksia 
ja palaneita lihanpaloja. 

Lauantai 9.4.2011
Kun lauantai lopulta saapui, pääsimme vielä aamulla astetta suu-
rempaan kauppakeskukseen kuluttamaan viimeisiä dollareitamme. 
Shoppailimme ahkerasti koko aamupäivän. Sitten matka kävi takai-
sin isäntäperheisiin. Hyvästelimme Tytin ja Maijan isäntäperheen, 
jonka jälkeen menimme nauttimaan viimeisistä tunneista Kaliforni-
assa porealtaaseen Carlsonien takapihalle. Kulutimme aikaa mahdol-
lisimman pitkään porealtaassa, kunnes lopulta tuli aika lähteä lento-
kentälle. Ilmapiirin haikeus tarttui takuulla jokaiseen matkalla muka-
na olleeseen, eikä kukaan olisi tahtonut vielä lähteä kotiin. 

Matka lentokentälle meni vähän turhankin nopeasti, ja äkkiä ol-
tiin tilanteessa, jossa täytyi hyvästellä toinen isäntäperheemme Carl-
sonit. Jokainen meistä oli itku kurkussa ja itkua pidäteltiin hammasta 
purren. Lentokentällä matka jatkui turhankin nopeasti lentokonee-
seen ja takaisin kylmään Suomeen. Ensimmäinen kysymys joka let-
kautettiin ilmoille Suomen kamaralla: ”Missä palmut?”
Vaikka viikko olikin kiireinen ja täysi, ehdimme tutustua upeisiin ih-
misiin ja upeaan maahan. Suurin ikävä tulee ehkä hymyileviä ihmi-
siä ja rentoa ilmapiiriä. Ihmiset hymyilivät kadulla vastaan tullessaan, 
olit sitten heille tuttu tai ventovieras. Eikä pidä myöskään unohtaa 
aurinkoa ja palmuja.

Esitämme parhaimmat kiitoksemme Nancy Carlsonille ja muille 
Pasadena Sister City Committeen puuhahenkilöille, jotka vaivojaan 
säästämättä järjestivät meille ikimuistoisen ohjelman. 

Tekstit & kuvat: Marjut Hukkanen 08B, Jenni Järvenpää 08C, 
Leena Inkilä 08C, Maija Peltola 09G ja Tytti Mustonen 09F

Koiramuotia Hollywood Boulevardilla.

1960-luvun kitaristilla on vielä veto päällä  
Venice Beachilla.Entinen ja nykyinen Pasadena-Järvenpään ystävyyskomitean 

johtaja Joanne Stebbenne ja Nancy Carlson.

2 S:n kierros Mt Wilsonilla

Kuvassa keskellä Pasadena Sister City Committeen  
presidentti Marcia Montez.

Pormestari Phil Bogaard toivottaa matkalaiset  
tervetulleksi.

Prof. Richard Ellis sekä ryhmämme isäntineen CalTechissa.

”We all are stardust
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pending 5 weeks in Finla nd almost felt like I was 
living on an entirely different planet. Last summer, I 
was fortunate enough to visit Järvenpää, Finland during 
the month of July through the Pasadena Sister Cities 
Program. Two other high school girls, Marlene Belmar 
and Shomari Maynard, joined me in my voyage. Four 
wonderful families hosted us: the Järvenpää Family, Lea 
Väyrynen, the Korkeamäki Family, and the Linnonmaa 
Family. In between sightseeing and shopping in Helsinki, 
I took a class called “Finnish for Foreigners” at the Uni-
versity of Helsinki. Unfortunately, all I can remember is 
how to count to 10 and say hello and thank you in Finn-
ish. There is no doubt in my mind that was one of the 
hardest classes I’ve ever had to take and will probably 
ever take in my life. 

For the past 18 years, I have grown up in Pasadena, 
California, (near Los Angeles) and the town of Järven-
pää, Finland could not be any more different. Unlike 
the busy and hectic daily routines of living in an urban 
setting outside of Los Angeles, I found daily life in 
Järvenpää to be relaxing and calm. In California, we 
drive everywhere: to school, to the grocery store, and if 
you can believe it, even to the train station. In Pasadena, 
I usually feel stranded without access to a car, but in Jär-
venpää, we walked or biked most everywhere we went, 
which was quite a culture shock for me. I loved spending 
so much time outdoors, whether I was kayaking, hiking, 
or just enjoying an afternoon picnic. One of my absolute 
favorite parts of my trip was when I took a drawing class 
on the breathtakingly gorgeous Suomenlinna Island for a 
week. For around 4 hours each day, I would sit overlook-
ing the ocean and draw the seascape. 

 Not only did I venture to Helsinki and Suomen-
linna Island, I also traveled to Loppi, Kerava, Porvoo, 
Kotka, Tampere, Tuusula, Seurasaari and Pasila with my 
host families. I was especially excited when I got to visit 

Dear Järvenpään Lukio,

the Helsinki Zoo on Korkeasaari and when I took a day 
trip to Tallinn, Estonia. Of course, I also loved visiting 
two theme parks. Another highlight of my trip was visit-
ing your high school and seeing how it differed from my 
school, Polytechnic. 

I love to eat and cook, so naturally, I came to love 
Finnish food, especially the Karelian pies, fresh berries, 
fish, and potatoes. On the contrary, I absolutely hate the 
salty black licorice called salmiakki, although, I don’t 
mind the taste of canned reindeer and elk. One of my fa-
vorite moments each week was when Shomari, Marlene 
and I cooked dinner for each host family. I also brought 
Ghirardelli triple chocolate brownie mix so that I could 
introduce my host families to a traditional American 
dessert.

Of course, the things that I miss most about Finland, 
besides the amazing people that I met, are the saunas. At 
first, I was quite shocked by the extremely hot tempera-
tures of the sauna, especially since my host families set 
the temperature quite a bit lower than usual. I was quite 
surprised that every single house we stayed in had a 
sauna that was used regularly. One of my favorite Finn-
ish traditions is jumping into the freezing cold lake right 
after taking a sauna. I also enjoyed traveling to one of 
my host family’s summer cottages for a few days. 

By the end of my trip, I came to love every aspect of 
Finnish life, especially the culture and food. It comes as 
no surprise that Newsweek recently ranked Finland as 
the number one country to live in. I had such an amazing 
time in Finland and had so many wonderful experiences 
that I wouldn’t trade for the world. Thank you for mak-
ing my trip so memorable and I hope that I can keep in 
touch with those of you who I met. 

Kiitos,
Caroline Lehman 

S



58 59

Penkkarit
Teemu Heikkilä
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Vappu
Otto Jahnukainen
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Teemu Heikkilä
Otto Jahnukainen

Wanhat
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T ervetuloa  
oppimaan  

ja opiskelemaan 
Järvenpään  
lukion  
aikuislinjalle!

 Haluatko suorittaa lukion ja ylioppilastut-
kinnon kokonaan alusta alkaen? Ovatko  
lukio-opintosi jääneet kesken ja haluat täy-
dentää tutkintoasi? Haluatko nostaa lukion 
päättötodistuksen arvosanoja? Tai opiskella 
yksittäisen oppiaineen lukiokursseja?

 Kursseja voi suorittaa englannissa, ruotsis-
sa, äidinkielessä ja kirjallisuudessa, matema-
tiikassa, luonnon-, yhteiskunta- ja humanis-
tisissa tieteissä.

 Lukioon voi ilmoittautua täysi-ikäinen,  
joka on suorittanut peruskoulun tai vastaa-
van oppimäärän.

 Tutkinto-opiskelijoille opiskelu on ilmaista 
ja aineopiskelijoille kurssimaksu on  
34 euroa/jakso, kuitenkin enintään  
102 euroa/lukuvuosi. Työttömien ja opiskeli-
joiden maksut ovat puolet maksusta.

 Koulun osoite:
Lukionkatu 1
04410 JÄRVENPÄÄ

 Lisätietoja: Aikuislinjan apulaisrehtori
Marja-Liisa LehtiniemiPuh. (09) 2719 2509
Email:marja-liisa.lehtiniemi@jarvenpaa.fi* 
Internet:  
www.peda.net/veraja/jarvenpaa/aikuislinja

Järvenpään

aikuislinja
lukion

Aikuislukiossa voi olla tutkinto-
opiskelijana tai aineopiskelijana. 
Tutkinto-opiskelijoiden tavoit-
teena on lukion päättötodistus 

ja ylioppilastutkinto. Aineopiskelijat opiske-
levat yksittäisiä kursseja tavoitteenaan, esi-
merkiksi kehittää työelämässä tarvittavia tai-
toja sekä kerrata tai täydentää aiempia lukio-
opintoja. Aikuislukion opiskelijaksi voivat 
tulla kaikki täysi-ikäiset perusopetuksen tai 
vastaavan oppimäärän suorittaneet. Erityi-
sestä syystä voidaan ottaa alle 18-vuotias.

Järvenpään lukion aikuislinja aloitti toi-
mintansa syksyllä 2005 samoissa tiloissa kuin 
päivälukio. Opettajakunta on myös osin yh-
teinen päivälukion kanssa.  Järvenpään luki-
on aikuislinjalla opiskelijamäärä on tasaises-
ti kasvanut. Tällä hetkellä ylioppilastutkintoa 
tavoittelevia opiskelijoita on noin sata ja vuo-
sittain ylioppilaita on valmistumassa noin 30.  
Tulevaisuuden haasteena on erityisesti maa-
hanmuuttajien lukioon valmentavien opin-
tojen käynnistäminen. 

Järvenpään lukion aikuislinjasta on muo-
dostunut eri-ikäisten ja -taustaisten opiskeli-
joiden kohtauspaikka. Opiskelijana on työs-
säkäyviä, työttömiä, ammatillisen tutkinnon 
suorittaneita, lukio-opinnot aiemmin kes-
keyttäneitä ja eläkeläisiä, ja jokaisella heis-
tä omat tavoitteensa. Osa suorittaa lukio-
tutkinnon saadakseen yleisen jatko-opinto-
kelpoisuuden. Toiset tulevat lisäämään työ-
elämän osaamista, mihin lukion kieliohjelma, 
matematiikka ja muu yleissivistävä opetus-
ohjelma antavat erinomaisen mahdollisuu-
den. Muiden oppilaitosten, kuten ammatil-
listen oppilaitosten, opiskelijat täydentävät 
tutkintoaan lukio-opinnoilla. Jotkut toteut-
tavat pitkäaikaista haavettaan saada valko-
lakki. Joskus opiskelu on myös hyvä harrastus 
pitää yllä henkistä vireyttä. Kaikille opiskeli-
joille laaditaan henkilökohtainen opiskelu-
suunnitelma, jonka toteutumista seurataan 
ja tuetaan oppilaitoksessa. Erilaisista opiske-
lukavereista voi myös muodostua tärkeä tu-
kiverkko opiskelulle.

Järvenpään lukiossa koetaan tänä keväänä 
harvinainen lakkiaisjuhla, kun samassa juh-
lassa lakitetaan äiti Leila Lehto-Mela aikuis-
linjalta ja tytär Paula Mela päivälukiosta. He 
kertovat saaneensa toisiltaan neuvoa ja kan-
nustusta opintoihin.

Leila Lehto-Mela toteutti vuosien haa-
veensa ja aloitti opinnot aikuislinjalla syksyllä 
2008. Hänellä oli takanaan ammatillinen tut-
kinto, minkä vuoksi hänen ei olisi tarvinnut 
tehdä koko lukion oppimäärää, mutta siitä 
huolimatta hän suoritti myös lukion päät-
tötodistukseen vaadittavat kurssit. ”Opinnot 
olivat niin mielenkiintoisia ja opettajat erin-
omaisia, että halusin tehdä koko lukiotutkin-
non”, kertoo Leila Lehto-Mela. ”Opinnot vei-
vät niin paljon aikaa, että muista harrastuk-
sista oli luovuttava. Välillä tuntui rankalta-
kin opiskelu työn ohessa. Kuitenkin voin eh-
dottomasti suositella aikuislinjan opiskelua 
muillekin”, hän vakuuttaa. 

Järvenpään lukion 
aikuislinja

vastaa joustavasti 
erilaisiin 

opiskelutarpeisiin

ÄITI JA TYTÄR YHTÄ AIKAA YLIOPPILAAKSI

Paula ja Leila
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Taitavana työelämään www.keuda.fi

Ylioppilas, Löydä Se Oikea Ammatti!  

Yo-pohjaista koulutusta Keudassa:

•	 eläintenhoitaja,	koulutuspaikka	Mäntsälä
•	 kuva-artesaani,	Tuusula
•	 lähihoitaja,	Tuusula
•	 maaseutuyrittäjä,	Mäntsälä
•	 matkailupalvelujen	tuottaja,	Järvenpää
•	 merkonomi,	tieto-	ja	kirjastopalvelut,		

Kerava
•	 nuoriso-	ja	vapaa-ajanohjaaja,	Tuusula
•	 puutarhuri,	Mäntsälä
•	 vaatetusompelija,	Järvenpää

APUA TUPAKOINNIN ALOITTAMISEEN JA LOPETTAMISEEN
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