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Järvenpään lukio on saanut kuluvan lukuvuoden ai-
kana paistatella useaan otteeseen positiivisen jul-

kisuuden valokeilassa. Suurin huomio lukioomme koh-
distui, kun yksi YLE:n kolmesta suuresta vaalikeskustelus-
ta järjestettiin suorana lähetyksenä lukioltamme tammi-
kuussa. Parituntinen lähetys oli suunniteltu tiiviissä yh-
teistyössä Sami Tammisen yhteiskunnallisen vaikuttami-
sen kurssin kanssa, ja opiskelijat kantoivat suuren vastuun 
kokonaisuuden onnistumisesta. Tilaisuutta kiiteltiinkin lä-
hes poikkeuksetta erittäin onnistuneeksi ja vaikuttavaksi.

Keväällä Järvenpään lukio valittiin myös vuoden 2011 
LUMA-kouluksi. Merkittävää valinnassa oli se, ettei koulum-
me vielä tällä hetkellä ole varsinainen LUMA-painotteinen 
koulu, vaan, kuten palkintolautakunta totesi, ”normaali päi-
välukio, jonka käytänteissä on kuitenkin huomioitu se, mi-
ten nuorten mielenkiintoa luonnontieteitä kohtaan voi-
si tukea”. Kiitosta saivat opiskelijoiden menestys LUMA-
aineiden ylioppilaskirjoituksissa ja tiedekilpailuissa, kokeel-
linen lähestymistapa, opetustilat ja varusteet sekä koulum-
me monet erilaiset kansainväliset projektit. Lisäksi MAOL va-
litsi koulumme lehtorin Pasi Ketolaisen vuoden opettajak-
si. Valintalautakunta perusteli valintaansa Ketolaisen käyt-
tämällä hahmottavalla lähestymistavalla ja kokeellisuu-
della sekä monilla vierailukäynneillä, joilla on ollut vaiku-
tus opiskelijoiden jatko-opintoihin ja tuleviin työpaikkoihin.

Presidentinvaalikeskustelussa ja koulumme LUMA-
hankkeissa koulu on ottanut aimo harppauksen kohti vuo-
rovaikutusta ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Koulu ei 
voi olla ainoastaan saari, jossa opetetaan teoreettista tie-
toa vailla kosketuspintaa koulun ulkopuoliseen maailmaan. 
Lukiollemme on muodostunut jo perinteeksi se, että meil-
lä on jatkuvasti meneillään paljon erilaisia kursseja ja projek-
teja, jossa opiskelijat pääsevät liittämään koulun tarjoamat 
tiedot ja taidot kosketuksiin koulua ympäröivän maailman 
kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi Kiina- ja Rooma-projektit, 
kehitteillä oleva Venäjä-projekti sekä monien oppiaineiden 

valinnaiset kurssit ja diplomit. Näistä tässä vuosijulkaisus-
sa ovat esillä muun muassa kuvaamataidon, musiikin, lii-
kunnan ja koululehti-kurssit. Niistä lukiessa herää toive, et-
tä Järvenpään lukion opettajakunta jaksaa jatkossakin paneu-
tua yhtä antaumuksella sekä laadukkaaseen arkiseen aherruk-
seen että kehitellä moninaisia ja mielenkiintoisia hankkeita!

Monet koulumme hankkeet toteutetaan projektimuotoi-
sina. Projektitapaistuminen on termi, jolla kuvataan, miten eri-
laiset lyhyet, projektinomaiset hankkeet ovat muodostuneet 
nykyajan työelämässä satunnaisten poikkeusten sijaan valit-
sevaksi käytännöksi. Usein projektitapaistuminen liitetään 
varsin negatiivisiin asiayhteyksiin: projektit rasittavat, syö-
vät energiaa ja tuhraavat voimavaroja, eikä projektien aikana 
ehdi tapahtua todellista sisäistämistä tai kehittämistä. Tämä 
varmasti pitää osittain paikkansa monien työelämän projek-
tien kohdalla. Koulumaailman projekteissa on kuitenkin myös 
positiivinen puolensa: projektit myös innostavat, sitouttavat, 
opettavat aikataulujen hallintaa ja mahdollistavat tehokkaan 
paneutumisen yhteen asiaan. Projektinhallintataitojen oppi-
minen jo lukiovaiheessa on tärkeää myös siksi, että projek-
titapaistuminen on löytänyt tiensä työelämään, ja projekti-
maiseen työskentelyyn jo lukiossa tottunut tuntee olonsa var-
masti varmemmaksi myös projektiluontoisessa työelämässä.

Henna Paanasen kirjoitus yhteiskunnallisen vaikuttami-
sen kurssista tässä julkaisussa kuvaa hyvin, millaisena pro-
jektina presidentinvaalikeskustelun järjestäminen näyt-
täytyi opiskelijalle. Hänen tekstissään projektin päättymis-
tä seuraa ”vapautumismasennus”, projektin jälkeinen tyh-
jyys. Tätä tyhjyyttä ei ole hyvä täyttää heti uudella projek-
tilla. Keskeistä projekteissa on se, että niiden väliin jää tar-
peeksi sellaisia hengähdystaukoja, jotka mahdollistavat le-
von, voimien keräämiseen ja projektin aikana opittujen asi-
oiden sisäistämisen. Projektin jälkeinen tyhjyys voi olla myös 
hyvä paikka pysähtyä, antaa ajatusten virrata – ja lopul-
ta myös miettiä tulevaisuuden suuntaa ja tulevia haasteita. 

Marjaana Svala, äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori
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Aino Härkönen 
jää eläkkeelle
Olet perin järvenpääläinen. Missä olet käynyt koulua?

Koulutaipaleeni aloitin Sahankoulussa, joka sijait-
see nykyisen Kinnarin kentän lähellä. Sieltä siir-
ryin Kinnarin kouluun, jota kävin kaksi vuot-
ta. 11-vuotiaana aloitin oppikoulun Järvenpään yh-
teiskoulussa. Ylioppilas minusta tuli vuonna 1967. 

Miksi lähdit opiskelemaan juuri suomen kieltä ja kirjal-
lisuutta?

Järvenpään yhteiskoulun entinen rehtori Väinö 
Kyrölä, joka oli itsekin historian ja äidinkielen opetta-
ja, suositteli minulle tätä alaa. Opiskelin Helsingin yli-
opistossa suomen kieltä ja Skandinavian historiaa. 
Valmistuin 1974. Myöhemmin opiskelin vielä teatteri-
korkeakoulussa (1999-2002) ilmaisutaidon opettajaksi.  

Miten sinusta tuli juuri opettaja?
Lapsena en missään nimessä halunnut opettajaksi. Jopa ru-
koilin, että minusta ei tulisi opettajaa eikä lähetyssaarnaa-
jaa varsinkaan. Tiesin, että molemmat ammatit vaativat 
paljon voimavaroja. Jossain vaiheessa haaveilin tosin arke-
ologin urasta. Mutta sitten päädyin kuitenkin porvarilli-
seen opettajan ammattiin; pitihän perhe saada elätettyä.

Missä kouluissa olet opettanut ja milloin?
Opetin Kuusamon lukiossa ja jonkin verran siellä myös 
ammattikoulussa ja kauppaoppilaitoksessa. 1994 tu-
lin takaisin entiseen kouluuni Järvenpään lukioon. 

Mitä jäät kaipaamaan työssäsi?
Ikävä tulee hyviä työkavereita, tietysti erityisesti äikän 
tiimiä! Kaipaan myös innostuneita oppilaita, joista saa 
voimaa. Säännöllinen päivärytmi on varmaan myös sel-
lainen arkinen asia, jonka puuttuminen on iso muutos.

Mikä on ihanin työhön liittyvä muistosi?
Oppilailta saatu kiva palaute tuntuu tietysti mu-
kavalta. Erityisesti mieleeni on jäänyt Kuusamossa 
oppilaiden kanssa yhdessä tehty Pikkuprinssi-
esitys. Koko porukka teki hienosti yhteistyötä.

Sinut tunnetaan suurena draaman ystävänä. Miksi näy-
telmää kannattaa opiskella?

Draamaopintoja saisi olla enemmänkin esimerkiksi jo pe-
ruskoulussa. Ihminen on muutakin kuin älyllinen olen-
to. Draaman avulla oppii tärkeitä vuorovaikutustaitoja. 
Esimerkiksi toiminnallisessa teatterissa voidaan käsitellä 

vaikkapa kiusaamisasioita. Samalla voi myös oppia jo-
tain uutta itsestään eri roolien kautta ja kenties päästä 
esiintymispeloista. Draaman avulla oppii mokaamaan ja 
huomaa, että se ei olekaan vaarallista. Draama on tietysti 
myös yhteiskunnallisesti merkittävää – aina voi yrittää vai-
kuttaa asioihin, jotta maailma olisi parempi paikka kaikil-
le. Draaman avulla voi heittää kysymyksiä pohdittavaksi.

Millaista kirjallisuutta luet itse mieluiten?
Riippuu mielialasta. Luen aika laidasta laitaan. 
Järjen sänkyjä luen mielelläni! Dekkarit, runot, täh-
titiede ja filosofinen kirjallisuus ,kuten mietelau-
seet, kuuluvat suosikkeihini. Sarjakuviin en enää 
osaa tarttua. Sain niistä lapsena tarpeekseni.

Oletko jo miettinyt, mitä teet eläkkeellä?
Ehkä kierrän vähän vähän mualimaa! Luen, liikun mo-
nipuolisemmin ja tapaan enemmän ihmisiä, kuin työs-
säoloaikana ehdin.  Poikani asuu melko lähellä mi-
nua; minut onkin valtuutettu pääasialliseksi koiran ul-
koiluttajaksi. Haaveilen tietysti myös lapsenlapsista.

Mitä haluaisit sanoa lopuksi?
Minkä ilotta oppii sen surutta unohtaa!

Lopuksi fb-testi:
Canth vai Beckett?
Tietysti Becket, koska tähän ei Becketkään pysty
Vanha vai uusi?
Vanhassa vara parempi.
Mies vai nainen?
Miehet ovat ihania.
Kukka vai kynttilä?
Rakastan kukkia.
Konsepti vai läppäri?
Pitikö sinun oikein kysyä tuota?
Oikeakielisyys vai runo?
Runo on elämä.
Zapata vai Zetor?
No se traktorimerkki.

Ainolle oikein mukavia eläkepäiviä toivottavat kaikki 
kollegat!

Haastattelun kirjoitti Asta Pippola

Järvenpään 
lukion  
pitkäaikainen 
äidinkielen ja 
kirjallisuuden 
lehtori  
Aino Härkönen 
jää lukuvuoden  
2011 - 2012 
jälkeen  
eläkkeelle

Kuntaliitto järjesti 11.4.2012 seminaarin ”Suomalainen lu-
kio – minne matkalla, missä muodoin ja kenen kanssa”. 
Tapahtumassa käsiteltiin erityisesti hallituksen, opetus-

ministeriön, Opetushallituksen ja Kuntaliiton esittämiä linjauksia lu-
kion kehittämisen suuntaviivoista. Tapahtuman saavuttama suuri 
suosio osoitti, että aihe kiinnostaa laajasti erityisesti lukiokoulutuk-
sen järjestäjiä ympäri maata. Seminaarin esitysten aineisto on luet-
tavissa kuntaliiton www-sivuilta (www.kunnat.fi). Tässä tarkastelen 
muutamia seminaarissa esille nostettuja linjauksia. 

Kuntaliiton visiossa ”Lukiokoulutus kohti vuotta 2020” on esi-
tetty yleissivistävää lukiotutkintoa ammatillisen tutkinnon rinnalle. 
Tämä tarkoittaisi, että työelämässä tunnustettaisiin yleissivistävän 
lukiotutkinnon tuottavan myös sellaista osaamista, jolla on merki-
tystä työelämässä ja joka mahdollistaisi työelämässä toimimisen he-
ti lukion jälkeen. Kun tutustuu tähän ja aikaisempien lukuvuosien 
vuosijulkaisuihin, joissa kerrotaan Järvenpään lukion toiminnasta ja 
tapahtumista lukuvuoden aikana, voi helposti hyväksyä esitetyn aja-
tuksen. Opiskelijat koulussamme ovat eri tapahtumissa ja projek-
teissa osoittaneet sellaista osaamista, jota myös koulun ulkopuolella 
työelämässä voi hyödyntää. Perustan tälle osaamiselle on osaltaan 
luonut jo perusopetus ja eri oppiaineiden opiskelu lukiossa – unoh-
tamatta koulun ulkopuolella tapahtuvaa oppimista. 

Lukion rahoituksen perusteeksi on hallitusohjelmassa esitet-
ty tuloksellisuusrahoitusta. Tuloksellisuuden mittareiksi on esitet-
ty muun muassa yksilöllisten oppimistulosten paranemista, vähäistä 
keskeyttämistä, opintojen suoritusaikaa ja jatko-opintoihin sijoittu-
mista. Järvenpään lukiossa opintojen keskeyttäminen niin, että opis-
kelija ei jatka opintojaan ammatillisessa koulutuksessa tai muus-
sa lukiokoulutuksessa, on harvinaista. Silloin, kun opiskelija jatkaa 
opintojaan muussa toisen asteen koulutuksessa, ei keskeyttämis-
tä tule kokea ongelmaksi, jos se yksilön kannalta on mielekkäämpi 
vaihtoehto. Mielestäni olennaista on, että jokaisella opiskelijalla on 
mielekäs opintopolku. 

Lukio-opinnot tulee lain mukaan suorittaa 2–4 vuodessa. 
Opetustarjonta tulee kuitenkin suunnitella niin, että opinnot on 
mahdollista suorittaa perinteissä kolmessa vuodessa. Järvenpään 
lukiossa yli kolmen vuoden opinto-ohjelma on yleisempää kuin 
useimmissa vertailemissani kunnissa. Jos läpäisyajasta tulee lukion 
rahoituksen keskeinen perusta, jouduttaneen Järvenpäässäkin ar-
vioimaan, miten ja missä tilanteissa pidennetty opinto-ohjelma on 
tarkoituksenmukaista. Käyttipä opiskelija opintoihin kuinka kauan 
aikaa tahansa, on tärkeää, että opintojen suunnittelu on hallittua ei-
vätkä pidennetyt opinto-ohjelmat eivät tule yllätyksenä, vaan ovat 
tietoisia ja harkittuja ratkaisuja. 

Valtakunnallisena tavoitteena on, että opiskelijat sijoittui-
sivat mahdollisimman nopeasti lukion jälkeen jatko-opintoihin. 
Viimeisimmässä vertailussa Uudellamaalla sijoitutaan jatko-opintoi-
hin keskimäärin muuta maata hitaammin. Tätä selittänee ainakin 
osin nuorten parempi työllisyystilanne Etelä-Suomessa. Järvenpään 
lukiosta valmistuneet ovat sijoittuneet kuitenkin nopeammin jat-
ko-opintoihin kuin keskimäärin Uudellamaalla. Entisenä opinto-oh-
jaajana, ja siten luonnollisesti lukuisia lukion opiskelijoita henkilö-
kohtaisesti tavanneena, en välttämättä aina pidä lukion jälkeistä vä-
livuotta huonona ratkaisuna. Osa välivuotta pitävistä viettää vuo-
den ulkomailla erityisesti kielitaitoa kehittäen, mihin myöhemmin ei 
välttämättä avaudu yhtä helppoa mahdollisuutta. Toiset hankkivat 
kokemusta työelämästä tai opiskelevat esimerkiksi avoimessa yli-
opistossa hankkien vahvistusta jatko-opintovalintoihin. Mielestäni 
välivuotta ongelmallisempaa on sijoittuminen jatko-opintoihin ja 
niiden keskeyttäminen soveltumattomana. 

Lukion tuntijakoa ollaan uudistamassa. Tavoitteena on, että 

uusi tuntijako astuisi lukioissa voimaan 1.8.2016. Tarkasteltavaksi tu-
lee ensinnäkin tuntijaon rakenne, kuten säilyvätkö yksittäiset pa-
kolliset kurssit vai siirrytäänkö laajempiin oppiainekokonaisuuksiin. 
Opetushallitus on esittänyt, että oppiainejakoisuus säilyisi, mutta 
tavoitteena olisi integroivien opintojen lisääminen. 

Järvenpään lukiossa toteutetaan jo tällä hetkellä kursseja, jois-
sa yhdistetään eri oppiaineita ja joista on esimerkkinä tässä jul-
kaisussa muun muassa Kiina-projekti. Lisäksi on halukkuutta uu-
siin eri oppiaineita yhdistäviin kursseihin. Toinen keskeinen kysy-
mys on lukion tuntijaon valinnaisuuden säilyttäminen nykyisel-
lään tai mahdollinen lisääminen – valinnaisuuden vähentämis-
tä tuskin kukaan on esittämässä. Mielestäni valinnaisuuden lisää-
mistä puoltaisi huoli lukiolaisten nopeammasta sijoittumisesta jat-
ko-opintoihin. Valinnaisempi tuntijako antaisi paremmin mahdol-
lisuuden valita opintoja, jotka selkeyttäisivät tulevaa uranvalintaa. 
Opiskelijoille voisi avautua mahdollisuus valita paremmin opintoja 
ammatillista oppilaitoksista tai korkea-asteelta. Lisäksi valinnaisuut-
ta puoltaa myös lukion valinnaisten kielten valintojen vähentymi-
nen. Valinnaisempi tuntijako jättäisi tarvittavaa väljyyttä ylimääräis-
ten vieraiden kielten opiskeluun. 

Valtakunnallisen opetussuunnitelman uudistamisen ohella tu-
lee meidän jo nyt tarkistaa omaa koulukohtaista opetussuunnitel-
maamme. Järvenpään lukiossa on yleislinjan lisäksi musiikki-, kuva-
taide- ja koripallolinja. Lukuvuoden aikana olemme käyneet opet-
tajakunnan kanssa keskustelua siitä, tulisiko koulussa olla mainittu-
jen erikoislinjojen lisäksi muitakin painotusalueita. Tämä keskuste-
lu on herännyt havainnosta, että välttämättä perusopetuksen päät-
tävä nuori ei hahmota kaikkia niitä monipuolisia mahdollisuuksia, 
joita iso lukio pystyy tarjoamaan. Tarjoamalla selkeämpiä suuntau-
tumisvaihtoehtoja tai linjoja opiskelijalle tulisi parempi kuva lukion 
tarjonnasta. Lukiossamme on taito- ja taideaineiden lisäksi esimer-
kiksi laaja tarjonta matemaattis-luonnontieteissä, kielissä ja huma-
nistis-yhteiskuntatieteissä. Tarjolla on myös eri oppiaineisiin liitty-
viä kansainvälisiä projekteja. Näistä mahdollisuuksista löytyy tietoa 
myös tästä julkaisusta. 

Lukion opetussuunnitelmaa uudistettaessa on edellytyksenä 
myös ylioppilastutkinnon kehittäminen. Tällä hetkellä on nostet-
tu esiin äidinkielen kokeen uudistaminen, ylioppilastutkinnon ko-
keiden arvosanojen laajempi hyödyntäminen korkeakoulun opis-
kelijavalinnoissa ja tietotekniikan käyttö ylioppilaskokeissa. Tavoite 
on, että tietokone ei olisi pelkästään kirjoituskone vaan tiedonhan-
kinnan väline. Tämä luonnollisesti tulisi muuttamaan lukio-opiske-
lun luonnetta. Jotta tietokoneet voidaan ottaa osaksi päättötutkin-
toa, tulee kaikilla lukiolaisilla olla mahdollisuus laitteiden käyttöön. 
Järvenpään lukiossa on tieto- ja viestintätekniikkavarustus ollut hy-
vä, kun tilannetta vertaa moniin muihin oppilaitoksiin. Parhaillaan 
tehdään myös suunnitelmia, jotka tähtäävät siihen, että jokaisella 
opiskelijalla olisi jossain vaiheessa henkilökohtainen tietokone käy-
tössä. 

Hallitus on asettanut tavoitteeksi, että suomalaiset ovat maail-
man osaavin kansa vuonna 2020. Tämä edellyttää koko koulujärjes-
telmän kehittämistä. Järvenpään lukio tunnetaan valtakunnallises-
ti innovatiivisena oppimisympäristönä, joten uskon, että meillä on 
rohkeutta osaltaan kantaa vastuuta tästä hallituksen tavoitteesta. 

Kiitos kuluneesta lukuvuodesta lukion väelle ja yhteis-
työkumppaneille!

Marja-Liisa Lehtiniemi

Järvenpään lukion rehtori

Kohti lukiokoulutuksen  
valtakunnallisia  
kehittämislinjauksia
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Minulla oli eräänä elokuun päivänä 2011 
ilo keskustella puhelimessa vuonna 1928 
Järvenpään Yhteiskoulussa koulun ensim-
mäisellä luokalla aloittaneen Kirsti Granat-
hin (ent.Taitto) kanssa. Hän on eläkkeellä 
oleva kemian insinööri, joka asuu nykyään 
Uppsalassa. Tuntui käsittämättömältä 
vaihtaa ajatuksia Granathin kanssa. Olihan 
hän syntynyt jo vuonna 1918.  

Kirsti Granath

93-vuotiaan  
muistoja  
omasta  
kouluajastaan  
Järvenpään  
Yhteiskoulussa Granathin vanhemmat 

olivat kansakoulun-
opettajia Mäntsälässä 

Hirvihaaran kylässä.  Granath asui kouluajastaan aina-
kin kaksi vuotta Kokkosen Kauppatalossa aseman vä-
littömässä läheisyydessä. Kauppatalon viereisessä ta-
lossa asui tohtori Carlberg. Carlbergien tytär tunnettiin 
myöhemmin nimellä Elisabeth Rehn. Granathin kou-
luaika osui hyvään ja onnelliseen aikaan. Suomen rajal-
la ei ollut alkanut vielä tapahtua. Tätä nykyä hän asuu ja 
elää Uppsalassa eläkkeellä entisenä kemian insinöörinä.

Opiskelun Granath aloitti heti ylioppilaak-
si päästyään syksyllä 1936 Helsingin Hietaniemessä 
sijaitsevassa Polyteekissa. Opiskeluun tu-
li ongelmia sodan alettua. Pommeja osui muun mu-
assa omaan oppilaitokseen, Bulevardin Oopperaan, 
ja jopa Neuvostoliiton omaan lähetystöön, jonka suo-
malaiset sitten korjasivat ja kustansivat korjaukset.

Talvisodan aikana Granath toimi Helsingin Ruskeasuolla 
nallipurkamossa. Siellä sytytysnalleja purettiin ja koottiin 

Granathin vaiheikas elämä

uudelleen. Välirauhan alkaessa Ruotsin valtio antoi hake-
muksesta stipendejä 20 opiskelijalle (18 miehelle ja kah-
delle naiselle). Myös Granath sai stipendin ja hänet hyväk-
syttiin vuodeksi opiskelemaan Tukholman Polyteekkiin. 

Uuden sodan alkaessa vuonna 1941 Granath pala-
si Suomeen ja oli kolme vuotta armeijan palvelukses-
sa ammustarkastajana. Vuoden 1944 lopussa hän pa-
lasi Ruotsiin. Perhe perustettiin ja poika syntyi vuot-
ta myöhemmin. Mies kuoli jo vuonna 1949 leukemi-
aan, jonka aiheuttivat työpaikan vaaralliset kemikaa-
lit. Kirsti Granath työskenteli varsinaisen työuransa aika-
na Uppsalan Pharmacia-lääketehtaassa perustutkimuksen 
parissa 40 vuotta. Proteiinit olivat lähellä hänen sydäntään.

Lukukausimaksuja, tukkapöllyä  
ja pikakirjoitusta
Granath muisteli aloittaneensa koulunkäynnin tavallises-
sa puurakennuksessa, mutta ei muistanut, että rakennus-
ta olisi tuolloin vielä kutsuttu Nahkalinnaksi. Koulun oppi-
laat tulivat junalla tai linja-autolla Riihimäeltä, Hyvinkäältä 
ja Jokelasta. Keravalla oli jo oma koulu. Koska kouluun tul-
tiin kaukaakin, koulu alkoi vasta klo 9.30 ja päättyi klo 16.  
Koulussa oli lukukausimaksut (300 mk/per lukukausi), ja joil-
lakin oli mahdollisuus saada valtionavustusta niitä kattamaan.

Opettajat olivat nuoria ja vastavalmistuneita . Kurinpito-
ongelmia ei varsinaisesti ollut, joskin lakit joskus lenteli-
vät luokissa. Granath muistaa kyllä itsekin saaneensa ker-
ran rehtorilta tukkapöllyä. Vielä ei oltu kaikkia konsteja opit-
tu. Enemmänkin kuiskailtiin. Ylipäätään keskityttiin opis-
keluun. Opettajien ja oppilaiden yhteistyö oli saumatonta.  
Vanhemmat tekivät kaikkensa maksaakseen opiskelun. Vastuu 
omasta opiskelusta oli jo varhain jokaisen ymmärrettävä.

Opettajista Granath muistaa hyvin saksanopet-
taja Plätän (Axa Bergholm), jonka luona asuikin vuo-
den eli viimeisen keskikoulun luokan. Tuulikki Suomikin 
muistui mieleen. Hän oli alemman luokan koulutove-
ri. Ester Purola-Kokkonen oli ainakin keskikoulun luo-
kanvalvoja. Kuvaamataidon opettaja oli Laura Järnefelt. 

Historia oli Granathin lempiaine. Koulussa opittua pikakir-
joitusta hän ei puolestaan unohda. Koulussa kirjoitettiin 200 
sanaa minuutissa. Palkinnoksi saatiin pinkka pikakirjoitusleh-
tiä. Pikakirjoitusta Granath ei ole elämänsä aikana tarvinnut.

Ruoka-ajat olivat yhteisiä, vaikka kouluaterioita ei vielä ol-
lut. Mukana kouluun kulki aina maitoa ja eväsleivät. Ja hyvää oli!

Perunaretkiä tehtiin jo tuolloin joka syksy. 
Kokemuksina ne olivat kouluajan hauskaa huippua.

Urheilukilpailuja oli usein ja koulun liikuntatun-
neilla pelattiin paljon pesäpalloa. Liikunnanopettajana 
oli Akseli Gallen-Kallelan tytär, jonka silloi-
nen sukunimi ei muistunut Granathin mieleen.

Viimeiseltä lukioluokalta hän muistaa hauskat penkinpai-
najaiset, Aune Heikkilän kotitalon hevoset ja juhlat Heikkilässä. 

Omenavarkaissa Sibeliuksen puutarhassa
Sibeliuksesta hän muistaa selvästi vain sen, että 
Sibeliuksen puutarhasta pihistettiin maasta pudonnei-
ta omenia. Muuten Sibelius ei vaikuttanut koulun toimin-
taan tuossa vaiheessa. Sibeliuksen kuva oli kylläkin kou-
lun juhlasalin seinällä silloin, kun hän pääsi ylioppilaaksi.

Yhteiskoulun perintönä Granath kokee saaneensa elä-
määnsä seuraavia eväitä: parhaansa on tehtävä ja asioihin 
suhtauduttava vakavasti. Lopuksi hän haluaa lähettää tervei-
set nykyisen Yhteiskoulun ja Lukion opiskelijoille ja opettajille.

Puhelinkeskustelua mukaillen

Seija Aarto, uskonnon,  
elämänkatsomustiedon ja filosofian lehtori

”Perunaretki oli koko koulun yhtei-
nen tapahtuma. Siis mukana olivat 
kaikki luokat ja kaikki opettajat. 
Retki tehtiin aina samaan paikkaan 
Vanhankylän suuntaan kävellen. Se 
ei liittynyt perunan nostoon, pait-
si että eväinä oli perunoita, jotka 
kypsennettiin kuumassa tuhkassa, 
kun ensin oli kahvi keitetty ja syöty 
eväitä, jotka olivat kullakin omat: 
leipää ja paljon syksyn hedelmiä 
(omenoita).”Elina Lehtonen



Kuvat Jarkko Kolehmainen (Keuda Järvenpää) 
ja Sofia Tyvaert (Belgia)

SAM0949: Huolenpitoa yli rajojen – lähihoi-
tajaopiskelijat Heli ja Linda belgialaisessa 
sairaalassa
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Lukion ja amiksen 
välillä surffaajat  

- siis ne ammattilukiolaiset!

Juuso Hynninen opiskelee Wärtsilänkadun Keudassa 
rakennusalaa ja aikoo valmistua keväällä 2013 talonra-

kentajaksi. Sen lisäksi hän opiskelee kaksi jaksoa lukuvuodessa 
Järvenpään lukiossa, koska hän on AMLU eli ammattilukiolai-
nen. Jo yhdeksännellä luokalla Juusolle oli itsestään selvää, et-
tä hän pyrkii ammatillisiin opintoihin ja rakennusalalle, kos-
ka pienestä pitäen hän on nikertänyt kotiremontteja ja ollut 
kesätöissä tuttujen taloja rakentamassa. Miksi myös lukioon? 
«Koska lukiossa on enemmän tyttöjä ja enemmän yleissivis-
tystä», toteaa jo kaksi kertaa lukion Vanhat tanssit läpikäynyt 
nuori mies. «Vaihtelu virkistää opiskelussa: ammatillisella puo-
lella on pääasiallisesti käytännön opiskelua, lukiossa teoriaa.» 

Juuso on hyvä ammatissaan. Kun on hyvä, niin voi pääs-
tä taitajaksi. Ammattitaidon SM-kilpailussa oman alan-
sa Suomen mestaruudesta kilpailee satoja nuoria 42 alalta. 
Vuonna 2011 Juuso pääsi karsintojen kautta taitajien SM- 
kisoihin ja sijoittui siellä talonrakennuksen alalla viidennek-
si. Tästä jatkuu valmennus, ja seuraavaksi edessä ovat kar-
sinnat Euroopan tasolle ammattitaidon EuroSkills-kisoihin.

Isona Juuso haluaa auttaa ihmisiä ja tulevaisuu-
den haaveena onkin vielä Pelastusopistoon pyrkimi-
nen, mutta sitä ennen hän tekee tutkintonsa loppuun 
– rakennusalan perustutkinnon ja ylioppilastutkin-
non. Ja ehkäpä Juusolla on edessä ne EuroSkills-kisatkin.

Heli Petersohn – taitavasta taitajaksi!
Myös Heli Petersohn on ammattilukiolainen. Hän opiskelee 
lähihoitajaksi Keudassa ja ylioppilaaksi Järvenpään lukiossa. 
Heli on reipas, positiivinen, uusia tilanteita pelkäämätön luon-
ne. «Tykkään olla ihmisten kanssa tekemisissä», toteaa Heli.

Kansainvälisyys kiinnostaa Heliä, ja hän hakeutuikin ulko-
maille harjoittelemaan heti, kun se oli mahdollista. Nyt hän 

Ammattilukiolaiset suorittavat 
samanaikaisesti kahta tutkintoa: 
valitsemaansa ammatillista pe-
rustutkintoa ammattiopistolla ja 
ylioppilastutkintoa lukiossa. Jotkut 
hurjat tekevät tämän lisäksi myös 
lukion koko oppimäärän eli saavat 
lukion päättötodistuksen.

Juuso Hynninen

lähdössä viideksi viikoksi Iso-Britanniaan, Hastingsiin hoi-
toalan työssäoppimisjaksolle – näillä näkymin hoivakotiin. 

«Peruskoulussa mietin aina, että menen lukioon, mut-
ta ysiluokan viime metreillä tulin uusiin ajatuksiin ja pää-
tin hakeutua lähihoitajakoulutukseen. Lukio-opintoja 
suoritan siis ammatillisen koulutuksen ohella. Olen to-
della tyytyväinen, että valitsin ammattilukiovaihtoeh-
don itselleni. Aluksi tuntui, että olen liian nörtti amik-
seen ja liian amis lukioon, mutta ei enää. Nyt molem-
mat opiskelut ovat hyvin tasapainossa», kertoo Heli.

Helin lähihoitajaopinnot ovat sujuneet loistavasti ja hän 
on päässyt Suomen EuroSkills-edustajaksi. Siellä siis kilpaillaan 
EM-tasolla eri ammatillisten alojen mestaruuksista. Suomen 
edustajat EM- maajoukkueeseen valitaan erillisissä karsin-
noissa tai Suomen Taitajakisa -sijoituksen mukaan. Seuraava 
EuroSkills-finaali on lokakuussa Belgian Spa-kaupungissa. 
Lähihoitajat kilpailevat aina pareittain, ja Helin kisapari on 
järvenpääläinen Linda Seppä – «huipputyyppi», sanoo Heli.

Kisoissa on tiukka meno. Ne kestävät kolme päivää ja arvi-
oinnissa käytetään erittäin monipuolisia kriteerejä. Arvioidaan 
muun muassa vuorovaikutusta, asiakkaan kohtaamista, fyy-
sistä ja psyykkistä turvallisuutta, ergonomiaa, suunnitelmal-
lisuutta, huolellisuutta – ja tietenkin arvioidaan myös kaik-
ki hoidolliset temput, esimerkiksi verenpaineen mittaus.

EuroSkills-kisoja edeltää kova valmennus. Tällä 
hetkellä Heli osallistuu perusopiskelunsa lisäk-
si kisavalmennukseen keskimäärin neljä tuntia viikos-
sa, mutta tahti kiristyy koko ajan. Syksyllä valmennus-
ta on jo yli kymmenen tuntia viikossa. Valmennukseen si-
sältyy myös kolme maajoukkueleiriä eri Pohjoismaissa. 
«Meillä on valmentajana huipputyyppi», toteaa Heli.

Tulevaisuudessa Heli tähtää ammattikorkeakouluun. 
«Aluksi mietin ensihoitajan koulutusohjelmaa itselleni so-
pivaksi, mutta nyt haluankin pyrkiä kätilökoulutukseen. 
Vielä en osaa varmasti sanoa, mitä tulevaisuudessa teen.» 

..mutta onneksi ei tarvitsekaan!

Teksti Päivi Järvinen, aikuislinjan apulaisrehtori,  
opinto-ohjaaja

Taitaja2011: Juuso Hynnisen näytön paik-
ka Taitaja-kisoissa 2011

 Haluatko suorittaa lukion ja ylioppi-
lastutkinnon kokonaan alusta alkaen? 

 Ovatkolukio-opintosi jääneet kesken 
ja haluat täydentää tutkintoasi? Haluatko 
nostaa lukion päättötodistuksen arvosa-
noja? Tai opiskella yksittäisen oppiaineen 
lukiokursseja?

 Kursseja voi suorittaa englannissa, 
ruotsissa, äidinkielessä ja kirjallisuudessa, 
matematiikassa, luonnon-, yhteiskunta- ja 
humanistisissa tieteissä.

 Lukioon voi ilmoittautua täysi-ikäi-
nen, joka on suorittanut peruskoulun tai 
vastaavan oppimäärän.

 Tutkinto-opiskelijoille opiskelu on il-
maista ja aineopiskelijoille kurssimaksu 
on 34 euroa/jakso, kuitenkin enintään  
102 euroa/lukuvuosi. Työttömien ja opis-
kelijoiden maksut ovat puolet maksusta.

 Koulun osoite:
Lukionkatu 1
04410 JÄRVENPÄÄ
Lisätietoja: Aikuislinjan apulaisrehtori
Päivi Järvinen Puh. 040 315 2509
Email:paivi.jarvinen@jarvenpaa.fi* 
Internet: www.peda.net/veraja
/jarvenpaa/aikuislinja

T ervetuloa  
oppimaan  

ja opiskelemaan

Järvenpään
aikuislinjalukion
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Maantiedettä opiskeleva Laura Tamminen 
on käynyt kertomassa vapaaehtoistyös-

tään Nairobin slummissa HIV-positiivisten naisten ja lasten 
parissa, ja vuonna 2006 ylioppilaaksi kirjoittanut Suomen 
Punaisen Ristin varapuheenjohtaja Eero Rämö on luen-
noinut kurssilla jo useamman kerran Punaisen Ristin toi-
minnasta. Luennot ovat vedonneet aitoudellaan opiskeli-
joihin (ja opettajaan!), ja ainoa huono puoli niissä on, et-
tä kun seuraavalla kerralla aloittaa tunnin sanomalla ”no 
niin, otetaanpa vihkot esiin”, tuntee itsensä aika tylsäksi!
Haastattelin Eeroa ”etänä” vuosijulkaisua varten sähkö-
postitse. Suosittelen GEO5-kurssia kaikille opiskelijoille – 
jos ei muuten, niin Eeron luennon takia! Ennen kuin pääs-
tän Eeron ääneen, muistutan kaikkia siitä, että viime syksy-
nä Järvenpään lukio osallistui taas kerran Suomen Punaisen 
Ristin Nälkäpäiväkeräykseen, jolloin lukiossamme kerät-
tiin mahtava, lähes 1200 €:n potti. Summa on noin 10 % 
koko Järvenpään keräyssaldosta. Kiitän kaikkia osallistu-
neita! Oppilaskunta lahjoitti keräykseen 500 € pulloraho-
ja, jotka nekin siis kaikki opiskelijoilta peräisin, loput kerät-
tiin kolikoina ja seteleinä. Ensi syksynä toivon taas mahdol-
lisimman paljon vapaaehtoisia kerääjiä – ja tietenkin myös 
lahjoituksia. Pienestäkin summasta on hyötyä! Jos et us-
ko, niin tule kuuntelemaan Eeron luentoa ensi syksynä!

Teksti Emma Lager, biologian ja maantieteen lehtori

Kuvat Seija Aarto, uskonnon, elämänkatsomustiedon ja 
filosofian lehtori

SANOISTA  
TEKOIHIN

Järvenpään lukion maantieteen kou-
lukohtaisen syventävän kurssin GEO5 
(Maailman kehittyneisyyserot) tarkoi-
tus on perehdyttää opiskelija kehit-
tyneisyyden eroihin, kehitysmaiden 
erityisongelmiin, niiden ratkaisumah-
dollisuuksiin ja tulevaisuuteen maan-
tieteellisestä näkökulmasta. Opetus-
suunnitelmaan näitä tavoitteita on 
helppo kirjata, mutta käytännössä 
tehtävä on opettajalle melko haas-
teellinen, varsinkin jos omakohtaista 
kokemusta esim. vapaaehtoistyösken-
telystä ei ole. Tällä kurssilla vanhojen 
opiskelijoidemme vierailut ovat olleet 
sekä opettajalle että opiskelijoille 
oppikirjaakin arvokkaampia etenkin, 
kun oppikirjaa ei kurssilla ole. On aina 
hienoa tavata ihmisiä, jotka eivät tyydy 
vain puhumaan, vaan myös tekevät!

Moi Eero, mitä kuuluu?
Moro! Oikein hyvää kuuluu. 

Yleisurheilun EM-kilpailut lähesty-
vät ja muutenkin kesää odotellessa.

Et saa kouluruokaa ja mat-
kakorvauksia kummempaa 
palkkiota vierailuluennoistasi. 
Mikä motivoi tulemaan?

Ensinnäkin on todettava, että 
lukion keittiön ruoka on niin hy-
vää, että se varmasti riittäisi moti-
vaattoriksi. Vakavasti ottaen, olen 
aina puhunut sen puolesta, että 
kansalaisjärjestöt, yritykset ja oppi-
laitokset löytäisivät toisiaan eri ai-
heissa. Lisäksi ne kokemukset, joi-
ta lukiovuosinani sain, omalla ta-
vallaan velvoittavat antamaan jo-
takin takaisin. Luento kerran vuo-
dessa on hyvä tapa ylläpitää omaa 
suhdetta entiseen oppilaitokseen.

Opiskelet Helsingin yliopis-
tossa kahta tutkintoa. Miten 
päädyit tähän ratkaisuun?

Aloitin lukemalla teologiaa, 
ja aika äkkiä pääaineeksi valikoi-
tui sosiaalietiikka. Olen aina ollut 
kiinnostunut yhteiskunnan ja yh-
teisöjen oikeudenmukaisuudes-
ta, ja se jos jokin on sosiaalietii-
kan keskiössä. Opintojen aikana 
tutustuimme myös paljon oikeus-
järjestelmään ja sen perusteluihin. 
Aika äkkiä kypsyi ajatus, että oi-
keustiede voisi olla mielenkiintoi-
nen sivuaine. Laiskana en jaksanut 

aloittaa moniportaista sivuaine-
hakuprosessia vaan uhrasin yh-
den kevään pääsykoelukemiseen. 
Muutaman vuoden kuluttua olisi 
tarkoitus saada molemmat mais-
terit valmiiksi. OTM:n tutkinto 
avaa myös toisenlaisia työmah-
dollisuuksia kuin pelkän teologi-
an maisterin paperit. Jos tosin oli-
sin tiennyt miten heikosti opinto-
ja voi hyväksi lukea ristiin, olisin 
ehkä harkinnut asiaa uudelleen.

SPR:n ja opintojen lisäk-
si olet mm. töissä yleisurhei-
lun EM-kilpailujen mediapalve-
lupäällikkönä. Miten ihmeessä 
saat aikasi riittämään?

Aikaa on kaikilla ihan yhtä 
paljon, vaikka välillä jotkut epäi-
levät, että viikossani on pari päi-
vää enemmän kuin muilla. Hyvä 
ajanhallinta ja tekemisen meinin-
ki auttavat; kun teen töitä, en le-
pää – kun lepään, en tee töitä.

Mikä on mieluisin tai haus-
kin muistosi lukioajalta?

Niitä on niin paljon. Aika 
varmasti kultaa muistot, mut-
ta ihan arkiset sattumat op-
pitunneilla olivat niitä parhai-
ta. Ihan mahdoton nimetä yhtä.

Entä mitä tekisit toisin, jos 
voisit palata lukioaikaan?

Opiskelisin enemmän. 
Nyt harmittaa, että osaan 
kurssien kokeista menin 

pelkällä tunneilla kuuntelemisel-
la. Erityisesti Pasi Ketolaisen fysii-
kan kurssit olisin halunnut läpäis-
tä vähän paremmin arvosanoin…

Mitä eväitä sait elämääsi 
Järvenpään lukiosta?

Aidosti luokaton lukio opet-
ti ajanhallintaa ja ihmissuhdetai-
toja. Ehkä myös oman vastuun 
opettelu korostui, kun suunnitte-
limme kurssimme hyvin itsenäises-
ti. Lukioaikaiset ystävät ovat edel-
leen sellainen elämän perusjut-
tu, joista olen erittäin kiitollinen.

Mitkä kolme neuvoa antai-
sit nykylukiolaisille?

1. Älä stressaa! Vaikka uudistu-
neet yliopistojen sisäänpääsyjärjes-
telmät ja reaalikoe pakottavat va-
litsemaan elämän suuntaa jo ai-
kaisemmassa vaiheessa, ei kanna-
ta kantaa huolta, vaikka ei tiedä, 
mitä loppuelämänsä haluaa tehdä. 
Elämässä pitää olla varaa luovuu-
delle ja mielensä muuttamiselle.

2. Keskity elämään! Siitä, kuin-
ka nopeasti suoritat lukion, ei jae-
ta tyylipisteitä. Lukioaikana syn-
tyneet ihmissuhteet ovat tulevai-
suudessa paljon arvokkaampia 
kuin huippuarvosanoin ja mini-
miajassa tehty ylioppilastutkinto.

3. Ylitä mukavuusaluee-
si! Erityisesti Järvenpään lukiossa 
on mahdollista opiskella kaikkea 
muutakin kuin vain niitä oman 
tulevan uran kannalta ”tärkeim-
piä” aineita. Ota pari kurssia uut-
ta kieltä, valinnainen kurssi filo-
sofiasta tai kokeile uutta urhei-
lulajia. Lukiossa voit laajentaa 
yleissivistystäsi enemmän kuin 
koskaan loppuelämäsi aikana.

Mikä sinusta tulee isona?
Lukion alkaessa minusta piti 

tulla lääkäri, mutta jo abivuonna 
olin hylännyt sen idean. Paljon siis-
timpää on katsoa, mihin elämä vie.

Kiitos Eero haastattelusta! 
Nähdäänhän taas ensi syk-

synä GEO5-kurssilla?

Olkaa ajoissa liik keellä, niin tu-
len mielelläni!



Kuvat Otto Jahnukainen
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Miksi Järvenpään lukiossa on kirjasto?
Kirjastolle tehtiin tilaus siinä vaiheessa, kun nykyisen lu-
kiorakennuksen suunnittelu aloitettiin. Oikeastaan kiitos 
kuuluu parille aktiiviselle opettajalle, jotka ajoivat kirjasto-
asiaa Järvenpään lukiossa. He ovat Asta Pippola ja Tommi 
Suvensaari. Kun uusi koulurakennus otettiin käyttöön 
vuonna 2003, kirjastoon palkattiin kokoaikainen kirjasto-
ammattilainen eli informaatikko hoitamaan kirjastoasioita.

Mikä on kirjaston tehtävä lukiossa?
Kirjaston tehtävänä on tukea opetusta ja oppimista lukiossa. 
Kirjasto palvelee sekä opiskelijoita että opettajia. Kirjastoa, kir-
jaston kokoelmia ja informaatikon asiantuntija-apua voi hyö-
dyntää kaikkien aineiden oppimisessa. Opettajien kirjastosuh-
de vaihtelee yksilöittäin: jotkut käyttävät kirjastoa säännölli-
sesti ja toiset eivät juuri lainkaan. Sama pätee opiskelijoihinkin.

Osa opettajista hyödyntää informaatikon tiedon-
hakupalveluita valmistellessaan oppituntejaan. Joskus 
informaatikko vierailee myös oppitunneilla opetta-
massa tiedonhakuun liittyviä asioita opiskelijoille.

Eniten kirjastoa käytetään äidinkielen ja reaaliaineiden 
opetuksessa.

Mitä kirjastosta saa?
Kirjaston kokoelma eli kirjat, lehdet ja muu aineisto valitaan 
sillä perusteella, että ne tukevat jollain tavalla lukiolaisen opis-
kelua ja elämäntilannetta. Suurin käyttöarvo on luonnollises-
ti kursseilla käytettävillä oppikirjoilla. Lisäksi on tarpeen, että 
kirjastosta löytyy äidinkielen kursseilla luettavia kaunokirjal-
lisia teoksia kuten Seitsemän veljestä ja Tuntematon sotilas. 
Näitä kirjoja on satakunta nidettä kumpaakin. Muuta kau-
nokirjallisuutta tarvitaan myös, jotta opiskelijan olisi mah-
dollisimman helppoa saada kirja käteensä niin äidinkielen 
kurssien kuin vapaaehtoisen lukuharrastuksenkin tarpeisiin.

Muuta tietokirjallisuutta tarvitaan syventä-
mään oppikirjatietoutta. Vieraista kielistä on tarjol-
la kertomakirjallisia teoksia, sanakirjoja, kielioppiopuk-
sia ja harjoituksia sekä kuunteluita. Erityisesti yo-kirjoi-
tusten aikaan näiden aineistojen arvo nousee korkealle.

Myös kirjastoon valitut lehdet heijastavat niitä aihealu-
eita, joita lukiolaiset opiskelevat. Osa lehdistä on aiheil-
taan sellaisia, että ne tukevat opiskelijoiden elämäntilan-
netta ja elämää nuorina. Tällaisia aihepiirejä ovat aikuisek-
si kasvaminen, jatko-opinnot, opiskelutaidot ja työelämä.

Kirjasto pyrkii tarjoamaan jotain ekstraakin. Kuluneen 
lukuvuoden aikana olemme saaneet kaksi tablettilaitet-
ta tutustuttaviksi – opiskelijoille oma ja opettajille oma. 
Opiskelija voi lainata tablettia koulukirjaston aukioloai-
kana parin tunnin ajan. Tarvittaessa informaatikko aut-
taa laitteeseen tutustumisessa. Idea on, että kaikki ha-
lukkaat pääsevät testaamaan laitetta – myös he, joilla ei 
muualla ole siihen mahdollisuutta. Tablettilaitteisiin liit-
tyy myös e-kirjan lukeminen ja siihen perehdyttäminen.

Mikä kirjasto on?
Kirjasto on muutakin kuin kokoelma ja palvelut. Se on ti-
la. Lukusalia voi hyödyntää hiljaisena tilana valmistautues-
sa kokeisiin.

Kirjastoon voi tulla ahertamisen lisäksi viihty-
mään ja ottamaan tauon koulutyöstä. Voi selailla leh-
tiä, tutkailla kirjahyllyjä, istahtaa tietokoneelle tai ik-
kunapenkille nauttimaan kevätauringonpaisteesta… 

Teksti: informaatikko Hanne Kokkonen

Kuva: Susanna Liinanki

Kirjasto 
lukion 
sisällä

Järvenpään lukio on vetänyt vuodes-
ta 2007 Opetushallituksen tukemaa 
Kiina-projektia, jossa ovat mukana myös 
Keravan lukio, Hyrylän lukio, kiinalainen 
Shenzhen Middle School sekä suomalaiset 
yhteistyöyrityksemme Metso ja Wärtsilä. 

Hankkeessa mukana olleet opiskelijat opiske-
livat lukiossa kiinan alkeita, vierailivat yrityk-

sissä Suomessa ja Kiinassa sekä opiskelivat Järvenpään luki-
on englanninkielisen verkkokurssin valintansa mukaan talo-
ustiedosta, fysiikasta tai matematiikasta yhteistyössä kiina-
laisten opiskelijoiden kanssa. Lisäksi projektilaiset isännöivät 
kiinalaisten viikon Suomen-vierailua elokuussa sekä kurssin 
kohokohtana lopuksi matkasivat itse marraskuussa viikoksi 
Kiinaan Shenzhen Middle Schoolin vieraaksi. Shenzhenissä 
he olivat perhemajoituksessa ja pääsivät näin omakohtai-
sesti tutustumaan kiinalaiseen kotiin ja perhe-elämään.

Uusi projektiryhmä starttasi syksyllä 2012 ja sai jo suo-
ritettua kiinan kielen kurssinsa. Lukuvuonna oli tarjol-
la ensimmäistä kertaa myös kiina 2 -kurssi, jolla kiinan kie-
len opintoja sai syvennettyä alkeista vähän pidemmälle.

Kiina-projekti –kiinan kieltä ja kiinalaista 
kulttuuria
Kiina on yksi maailmalla eniten puhutuista kielistä, sillä si-
tä puhuu noin miljardi ihmistä. Tämän vuoksi sen opiskelu 
oli hienoa. Samalla opin myös jonkin verran kiinalaista kult-
tuuria. Tulevaisuudessa kiinan kielen merkitys tulee toden-
näköisesti kasvamaan ja sen osaamisesta olisi paljon hyö-
tyä, erityisesti jos haluisi työskennellä Kiinassa tai kansain-
välisessä yrityksessä, joka on Kiinan kanssa tekemisissä. 

Ennen ensimmäistä oppituntia ajattelin, että mitä-
hän kiinan opiskelusta oikein tulee. Kuvittelin siitä tule-
van melko vaikeaa, sillä Kiinassa käytetään niitä omitui-
sia kirjoitusmerkkejä. Merkkejä on niin paljon, että niiden 
muistaminen olisi mahdotonta. Onnekseni emme opis-
kelleet näillä merkeillä kirjoitusta oikeastaan ollenkaan, 
vaan keskityimme kirjoittamaan pinyinillä, jossa käytetään 

länsimaalaisia kirjaimia. Ensimmäinen sanonta, jonka opin, 
oli , mikä tarkoittaa ”Hyvää päivää”. 
Onneksi tunneilta jäi jotain muutakin mieleen kurssin jälkeen. 

Tunneilla opiskelimme melko lailla kiinan perusteita, kuten 
tervehdyksiä, numeroita ja muuta perussanastoa. Kuulimme 
myös joitain asioita Kiinan kulttuurista, mikä oli kiinnostavaa. 

Lopulta kiinan opiskelu oli melko haus-
kaa. Tunneilta on jäänyt jotain mieleenkin ja nyt 
osaan tervehtiä, kiittää ja sanoa jotain muuta pien-
tä kiinaksi. Ehkä saan vielä myöhemmin jonkinlaisen ki-
pinän opiskella kiinaa enemmän, mutta se jää nähtäväksi.  

Teksti Jonne Sotala 10I

Kiina-projekti – teoriaa ja käytäntöä
Kiina-projekti on muutakin kuin pelkkä Kiinan-matka. 
Saimme tilaisuuden päästä kuuntelemaan muun muassa 
Wärtsilän, Metson ja Suomen Pankin asiantuntijoiden lu-
entoja. Luennot koskivat luennoitsijoiden oman alan suh-
detta Kiinaan, mutta myös taloutta yleisesti. Oli mielen-
kiintoista kuulla puhujien omat uratarinat, varsinkin jos it-
se haluaa samalle alalle. Luennoilta sai paljon materiaa-
lia hyödynnettäväksi China, Finland and world trade -kurs-
sin tehtäviin. Oli hienoa kuulla käytännön asiaa ja kokemuk-
sia pelkän abstraktin taloushöpinän sijaan. Luennoitsijat 
olivat kokeneita ja ystävällisiä ja vastailivat mieluusti ky-
symyksiimme. Kuka olisikaan parempi henkilö selventä-
mään talouden käsitteitä kuin Suomen Pankin ekonomi?

Projektimme kannalta tärkein aihe oli tietenkin Kiina. 
Luennoilla nousevan talousmahdin rooli maailmantaloudes-
sa selveni. Vaikka maailmantalouden tila ei näytä tällä het-
kellä kovin hyvältä, Kiina on meille mahdollisuus eikä uhka. 
Jälkeenpäin luennoilla saamastamme tiedosta on ollut paljon 
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hyötyä, erityisesti se, että pystyy ajattelemaan asioita myös 
Kiinan kannalta, eikä vain sitä, mikä on hyödyksi meille itsellem-
me. Luennot täydensivät erinomaisesti Kiinan-matkaamme, ja 
muun muassa tehdasvierailuista sai paljon enemmän irti kun oli 
vähän taustatietoja ja ymmärsi Kiinassa vallitsevat olosuhteet. 

Teksti Minna Liimatainen 10F

Kiina-projekti – suuri seikkailu
Ilmoittautuessani Kiina-projektiin en osannut arvata, mil-
lainen ainutlaatuinen kokemus ja pitkä taival se tulisi ole-
maan. Luvassa oli paljon muutakin kuin luvattu Kiinan-
vierailu: kiinan kielen opiskelu, matka Vaasaan, kiinalais-
ten opiskelijoiden viikon mittainen majoitus täydellä oh-
jelmalla ja fysiikan työtehtävien tekeminen. Viimein lu-
vassa ollut kohokohta, matka Kiinaan, oli kuitenkin kai-
ken tämän vaivan arvoista ja täytti kaikki siihen kohdistu-
neet odotukset. Monilta osin Suomesta eroava kulttuu-
ri tarjosi sulateltavaa vielä pitkäksi ajaksi matkan jälkeenkin.

Kymmenisen tuntia kestänyt lentomatka ja muutama 
tiukkaakin tiukempi passintarkastus myöhemmin kiinalainen 
opas tervehti vieraanvaraisesti bussilastillista suomalaisnuoria. 
Huonosti nukuttu yö lentokoneessa ei juuri näkynyt nuorten 
kasvoilta, kaikki olivat niin innoissaan. Kun Shenzhen paljastui 
saastepilven takaa, sitä vasta todella ymmärsi, että “täällä sitä 
nyt ollaan”. Kaupunki oli suurempi kuin kukaan olisi uskonut: 
kymmeniä kerroksia korkeat rakennukset, neonvaloviidakko 
ja ruuhkautuneet tiet olivat jotain suomalaisen nuoren ym-
märryksen ylittävää. Shenzhen Middle School -koulun pihal-
la odottivat muutama kuukausi sitten majoittamamme kiina-
laisnuoret, jotka olivat tulostamme vähintään yhtä innoissaan 
kuin me. Lyhyiden kuulumisten vaihtojen jälkeen kukin lähti 
omille teilleen tutustumaan perheisiin ja kaupunkiin. Minulle 
luvassa oli ruokailu kiinalaisessa ravintolassa isäntäperhee-
ni kanssa. Viimeiset ennakkoluulot kulttuurin suhteen sai-
vat väistyä, kun lautaselleni iskettiin kuivattuja kananjalkoja.

Ensimmäinen päivä omistettiin Shenzhenissä kiertelyyn. 
Seuraavana päivänä suuntana oli nuorten koulu. Muurien 

sisällä oli neljän koulurakennuksen lisäksi opiskelija-asunto-
ja, joissa osa kaukana asuvista majoittajistakin asui. Lisäksi 
tarjolla oli urheilukenttä, kauppoja ja aukeaa tilaa esimer-
kiksi oppilaiden kung fu -harjoittelulle, jota kerran pääsim-
mekin seuraamaan. Oppilaiden opiskelusta huolehtivat kou-
lun kiinalaiset ja englantilaiset opettajat, jotka kiinalaisnuor-
ten tavoin ottivat meidät suomalaiset avosylin vastaan. Yli 
kahdeksantuntisen koulupäivän päätteeksi isännät eli hos-
tit veivät meidät seuraamaan Shenzhenin vilkasta yöelämää. 
Tuhannet kiinalaiset tekivät kaduilla liikkumisen silloin täl-
löin hankalaksi, mutta valtavat kauppakeskukset kiinnittivät 
onneksi huomion toisaalle. Halpaa “made in China”-tavaraa 
oli tarjolla kaikkien makuun, joten ilta venyi pikkutunneille.

Koulutunneille osallistumisen ja Shenzhenissä kiertelyn 
ja ihmettelyn lisäksi meille oli järjestetty muutamia vierai-
luja. Tiistaina vierailimme latureita valmistavan SALCOMP-
yhtiön tiloissa katsomassa, kuinka kiinalainen massatuotan-
to tapahtuu. Linjastoilla olevat näppäräsormiset kiinalaisnai-
set olivat saamaansa palkkaan nähden tehokkaita kuin paras-
kin täysautomatisoitu tehdas. Torstaina vuorossa oli BYD, hy-
bridiautoja myyvä yhtiö, jossa saimme käytännössä nähdä mi-
ten hyvin Kiina tuottaa ja kehittää vihreää energiaa. Päivään 
kuului myös viihdettä, kun kävimme kiinalaisessa huvipuis-
tossa yhdessä kiinalaisnuorten kanssa. Huiman kokoiset vuo-
ristoradat olivat katsastamisen arvoisia, vaikka niihin sai jo-
nottaa melkeinpä täyden tunnin. Huvipuiston jälkeen tu-
tustuimme vielä kiinalaisopiskelijoiden iltahuveihin, kun kä-
vimme näyttämässä suomalaista laulutaitoa karaoke-illassa.

Perjantaina, lähtöpäivänämme, edessä oli todellinen 
haaste, kun taloustietoa, matematiikkaa ja fysiikkaa opis-
kelleet suomalaiset ja kiinalaiset esittelivät ryhmätöitään 
Shenzhenin koulun oppilaille. Esityksiä oli valmisteltu jo 
Suomessa, ja pitkän työn tulokset näkyivät kun nuoret pis-
tivät parastaan. Loppuillasta, esitysten jälkeen, kiinalaisopis-
kelijat olivat vieläpä järjestäneet upean jäähyväisnäytök-
sen, jossa oli muun muassa kuvakollaasi menneestä viikos-
ta ja lauluesityksiä. Tunteet olivat pinnassa opiskelijoiden 
hyvästellessä toisensa illan jo hämärtyessä. Bussin lipues-
sa koulun pihalta tuli jo kaipuu päästä takaisin Shenzheniin.

Teksti Santeri Kallio 10D
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G: Everything, the freedom and a very different school sys-
tem compared to Taiwan.
J: There is this rule against the cellphones and hats in the 
classroom. Here in Finland you don’t get any penalty if your 
phone rings in the middle of the class. But in Germany your 
phone will be taken away. And in the worst case your pa-
rents have to come and get the phone from the principal.

4. Has this year been what you expected?
B: No, not at all! Actually, I only expected that the life in he-
re would be different than my life in the States. 
K: Well, people here weren’t so shy as I expected.
G: I didn’t really expect anything.
J: As a matter of fact, I haven’t had any thoughts of my year 
here. I was just watching what happens, enjoying and collec-
ting as many experiences as the time goes by.

5. What are the biggest differences between our 
school and your school back home?
B: It’s so quiet here. And the food is free here. Back home we 
have to pay for the food and it quite frankly sucks! 
K: In Brazil you can’t choose subjects so easily
G: Here people want to learn, in Taiwan they don’t. In 
Taiwan they don’t learn for the future.

Interview with the exchange students by 
Maiju Valkama and Eveliina Karjalainen

1

Kuva: Otto Jahnukainen

Vasemmalta Grace Huang, 
JJanne Friebe, Kenji Higa, Eveliina 
Karjalainen, Bill Brawner, Maiju 
Valkama

2. Why is it worth becoming an exchange student? 
Benefits? Anything Negative?
B: – Good things: New friends, adventures and living in a 
country that is on the other side of the globe.
    – Bad things: Home sickness and boredom 
K: – Good things: New people and experiences
     – Bad things: You miss your family and friends
G: – Good things: Different cultures
     – Bad things: I miss my friends and family. And I will 
”lose” one school year while I’m here.

J: -  Good things: You get new acquaintances and have 
an opportunity to learn a new culture and so on.  And when 
you learn a new language that nobody else can speak, you 
can show off to your friends. 
  – Bad things: In the beginning it’s not very easy to fit in. 
And of course there is the home sickness.

3. What was the most surprising thing at our school?
B: People are shy.
K: That it is free education here! And that the days are so 
short here. Back home I have school from 7am till 6pm and 
there is a two-hour lunch break in the middle of the day. 

1.Brief Introductions:
Billy Brawner, (USA, Oregon): A 
17-year-old boy, whose hobby is boxing.
Kenji Higa, (Brazil, Campo Grande): A 
17-year-old boy, who lives in ”Brazil´s 
own Järvenpää”
Joan-Shen Grace Huang, (Taiwan, 
Taichung): A 17-year-old girl. 
Janne Friebe (Germany): A 17-year-old 
girl.
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Leonhard Euler war ein Schweizer Mathematiker, 
der oft einen der bedeutendsten Mathematiker 

aller Zeit genannt wird. Er wurde im Jahr 1707 in Basel 
geboren. Sein Vater war der Meinung, dass er Geistlicher 
werden sollte, aber dennoch studierte Leonhard selbständig 
Mathematik. Er fing mit seinem Universitätsstudium im 
Jahr 1720 in Basel an. Erst studierte er Theologie, aber 
bald wechselte er zur Mathematik. 1727 bekam er einen 
Unterrichtsauftrag in St. Petersburg und zog dahin um. 
Einige Jahre später heiratete er Katharina Gsell, die auch 
Schweizerin war. Mit ihr bekam Euler dreizehn Kinder, aber 
nur fünf von ihnen überlebten ihre Kindheit. Euler sagte, 
dass er einige von seinen bedeutendsten Erfindungen 
mit einem Kind auf dem Arm machte. 1741 zog er nach 
Berlin, um in der Akademie der Wissenschaften Berlin zu 
arbeiten. Er arbeitete in Berlin als Leiter der Abteilung der 
Mathematik etwa fünfundzwanzig Jahre, und zog danach 
wieder nach St. Petersburg um. Im Jahr 1771 wurde er 
blind, aber er konnte die Hälfte seiner Schriften, das heißt  
Hunderte von Artikeln, mit der Hilfe seiner Söhne machen. 
Im Jahr 1783 starb er.

Leonhard Euler war der produktivste Mathematiker 
aller Zeit, und seine Arbeit  war sehr vielfältig. Er förderte 
viele wichtige Branchen von Mathematik, zum Beispiel 
Differentialrechnung und Zahlentheorie. Euler entwickelte 
auch viele Symbole, die noch Heutzutage verwendet 
werden, zum Beispiel die Symbole der Zahlen e und π, und 
das Symbol einer Funktion f(x). Eine seiner berühmtesten 
Erfindungen ist die Formel , die auch als eulersche Identität 
bezeichnet wird. Seine Arbeit ist die Basis moderner 
Mathematik.

Quellen:
Peter J. Bentley: Numerot, Ajatus Kirjat  
2009
http://www.gap-system.org/~history/
Biographies/Euler.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Eulersche_
Formel

Teksti Matias Mannerkoski 10F

Teksti on kirjoitettu pitkän saksan kulttuurikurssilla (SA5). Opiskelijat saavat 
valita itselleen sopivan kulttuuriaiheen, josta he tekevät kurssityön saksaksi. He 
voivat mm. kirjoittaa esitelmän omista kulttuurikokemuksistaan tai jostakin 
kulttuuripersoonasta, valmistaa videoesityksen, piirtää sarjakuvan, laatia elo-
kuva- tai kirja-arvostelun. Työt esitellään myös suullisesti muille kurssilaisille.

Vilkas vaihto-oppilasvuosi

Leonhard Euler
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Lukuvuonna 2011–
2012 Järvenpään luki-

ossa on opiskellut yhdeksän vaih-
to-oppilasta ja parikymmentä kou-
lumme oppilasta on ollut vaih-
to-oppilaana. Melkein kaikki kou-
lussamme opiskelleet vaihto-op-
pilaat ovat tulleet Euroopan ul-
kopuolelta. Suomen koululaitok-
sen hyvä maine on kiirinyt Etelä-
Koreaan, Taiwaniin ja Brasiliaan as-
ti. Yllättävää on ollut ulkosuoma-
laisten kiinnostus kouluamme koh-
taan, mitä osoittavat kolmen vaih-
to-oppilaan suomalaiset sukujuuret. 

Katie, Kayla, Bill, Grace, Nu-Ri, 
Janne ja Kenji kertovat kokemuk-
sistaan Järvenpään lukiossa. Lisäksi 
Järvenpään lukiossa on ollut tänä 
lukuvuonna vaihto-oppilaana bra-
silialainen Ettore Angelo (jaksot 
4 ja 5) sekä australialainen Laura 
Paavola (jaksot 1 ja 2). 

Koonnut Virpi Bunders, englan-
nin kielen lehtori ja vaihto-opis-
kelijoiden ohjaaja

Global Experience

J: In the classes the students are pretty 
much silent here. Hardly anyone speaks 
there, which is rare in German classes. 

6. They say Finnish people are qui-
et. Do you agree? 
B: YES! Mostly.
K: Not everybody.
G: Yes.
J: Yes, I agree that Finnish people are qui-
et. But when you get to know them, they 
talk a lot.

7. What was your first impression  
of Järvenpään lukio?
B: It looks nice!
K: It’s really big! And there are a lot of 
computers etc.
G: Everybody is so happy.
J: When I saw a couple of pictures of this 

school in the internet, I was like ”This 
looks more like a hotel!”

8. Why Finland?
B: I picked it kind of random. 
K: My friends were talking about 
Finland (only good things) and that it is 
a very different experience to be here.
G: I saw some information of your 
school system and read that everybody 
is so happy and learn much more and 
get good grades.
J: Actually, I don’t know why I came to 
Finland. I just put it in my list when I 
applied for the exchange student pro-
gram, because I could find the language 
handy someday in the future. 

otava.fi

Onnistumisen 
tukena

9. Some exchange students he-
re come back to Finland to study. 
Could/Would you do that?
B: I don’t think so.
K: I’ve planned that I will come he-
re to study and work after my exchan-
ge year.
G: No, I’m going back home to study.
J: Before I came here, I said that I 
might not come back to Germany. 
And now I want to go back. But I will 
always come back here and I’ll take 
my friends and family with me to vi-
sit Finland.

10. What plans do you have for 
the future?
B: Boxing and going to Latin America 
(somewhere warm) for a while.
K: I’m thinking of staying in Finland or 
another country and not going back 
to Brazil.
G: I’m going to go back to Taiwanese 
school, but I don’t have any other 
plans yet.

J: When I get back home, I will 
get my driver´s license and spend as 
much time as possible with my friends 
and family. And in August I›m going 
to start a two-year education for an 
economic assistant specializing in 
foreign languages. After that I will do a 
year of my high school. 

11. Have you got new friends?
B: Very much.
K: Lots of.
G: A couple of good ones!
J: Yes, I have! But in the beginning I 

was a lot with my friend Jessica.

12. What about your studies? 
Have you got enough courses?

B: Plenty.
K: Yeah.
G: Yes.
J: My organisation said I should 

have 5-6 courses in a period. I’ve had 
around 5 courses in a period through 
my whole year here. Mainly German, 
music and art.
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 Kayla Vann

My experience here in Finland has been the most amazing 
time of my life. I will never regret the decision of becoming 
an exchange student here. I have learned so much about 
Finland, its culture, its people, and even things about myself. 
It has been life changing experience. I’ve always known 
that I’m a Finnish American but never took it to extreme 
thought. Since I was about 7 I have been going to Finnish 
American Cultural camp. There I learned some basic Finnish 
and things about the country. I also celebrate juhannus 
every year with my family at F.A.H.A (Finnish American 
Heritage Association). But besides those things I’ve never 
really thought what it would be like to live in Finland, 
although, I’ve always wanted to come here. Being here has 
made me become much more of an independent person. 
And since there is so much freedom here I have been able 
to do a lot of the things I wouldn’t be able to do in the 
States. Like travel to cities like Helsinki and Tikkurila on my 
own with my friends and stay out late socializing with new 
people. I’ve made many new friends and met dozens of 
different kinds of people. Making friends here was difficult 
at first because Finns are so shy. But once they come out of 
their shells they are a fun bunch of people. But now I will 
have friends in Finland I can always come back to visit and 
surely will.

Katie Chestnut
Growing up I always knew about my Finnish heritage. 
My mother always made sure that I knew I was a Finnish 
American, not only American. With her, though she didn’t 
teach me Finnish when I was young, I have grown up with 
Finnish culture influence. This year though, has meant tons 
to me, because I was given the chance to see how my life 
would be different if my dad moved to Finland instead of 
my mom moving to the States. Unforgettable is a word 
best to describe it. To be able do stuff that you normally 
wouldn’t do in your home country is great, i.e. dressing up 
for Halloween though it isn’t celebrated here, saying “moi” 
to random strangers, and other shenanigans. Along with 
the other exchange students we have explored Helsinki, and 
Laura’s and my personal favorite, Riihimäki. Over the course 
of these past few months, I have become more independent 
and worldly. I have met many interesting and different 
people here when they finally get over their shyness and 
start to talk. It is nice to have the opportunity to learn my 
mother’s native tongue and be able to converse with my 
mom’s side of the family.

Kenji Higa
My name is Kenji and I am an exchange student here in 
Järvenpää. I live in central Brazil in a town called Campo 
Grande, which is a small town compared to other cities in 
Brazil, but actually big compared to Järvenpää. 

I decided to come to Finland because where I live I 
have two friends with a keen interest in Finland. All the 
time most of the conversation with them is about Finland 
and how great and lovely everything is here. So after this 
I could only choose to come here because as they talk 
about this country, it sounds like a brave new world, but, 
of course, I did some research about life and school here, 
and in the end I found out it would really be a brave new 
world.

School here is different from Brazil because you can 
choose the subject that you like better, in Brazil we have 
to take Chemistry, Physics, Philosophy, Math, Portuguese, 
English, Geography, History, Sociology, History of Art, 
Geometry and Biology in all high school years. Another 
difference is that the best schools are not free and they 
have a different schedule. The one that I go to has classes 
from 7 in the morning until 6 in the afternoon with some 
2 hours for lunch between 12 and 14. Besides we have only 
one 30-minute break in the morning and another in the 
afternoon. As we all have to take the same courses, the 
students stay in the classrooms, but the teachers go to 
different classrooms.

We don’t have a free lunch so we have to bring some 
food from home or buy some snacks in a restaurant or 
enjoy the snacks of our small cafeteria.

This experience is unique for me, and I am sure that it 
will be useful for my whole life in Brazil. Jobs will be easier to 
get because everybody prefers hiring people that have been 
exchange students as it shows how well people can manage 
in different cultures. Of course, if I go back to Brazil because 
I am enjoying Finland so much that staying here is not that 
far from my mind.

Nu-Ri Jung
How much do you know about South Korea or South 
Korean school? Maybe some of you know that they have 
good PISA grades like Finland. But the school system is 
totally different.

First, the South Korean school system is based on 
collectivity, such as the class and grade system. All students 
in each class have the same timetable. And South Korean 
students wear a uniform because of fellowship and 
intimacy. Second, in South Korea it is more difficult to go 
to university. Classmates spend 14 hours a day together, 
therefore by the end of the year classmates will know each 
other like a family.

Every year we have a very big exam called 수능
(su-neung), which is like the matriculation examination. 
On this day the airlines change their schedules, students 
do not go to school, and the employees go to work late 
because of the listening test on the first lesson. Students 
need to study 12 years to take this exam. It is possible 
to take the test again the next year, but it is hard to study 
alone for one year (without school).

Unlike in Finland, club activity is one of most important 
things in South Korean upper secondary school.These are 
school clubs; the school newspaper making club, dance club, 
movie making club, book club, cooking club, astronomy 
observation club, biology club, broadcasting club, orchestra 
club, photography club etc. 

The biggest event of the year is the school festival. Each 
club and class sells food and handmade products, sets up 
a ghost house and a café. After that, the clubs give dance, 
band and magic performances, compete in getting dressed 
as a woman or man. 

As a conclusion, the Finnish schools and the South 
Korean schools are very different. If you are interested in my 
school system, you’d better apply for an exchange student 
program!

Grace Huang
The first difference between studying in Finland and Taiwan 
is that all the students always stay in the same classroom. 
But their teachers all the time change the classrooms to 
teach different students. In my school, there are 40 or 
more students in each classroom, and there are at least 400 
students in each grade. If I sit in the last row, I cannot even 
see the blackboard clearly. Every high school student needs 
to study all the subjects that the school requires, so we can’t 
choose what we want to learn and when we want to learn. 
There students study for their diplomas, not for learning. 
Better grades, diplomas and passing the entrance exam may 
help them to get into a well-known university or college. 
And everyone believes that they might have a better chance 
to get a better-paid job when graduating from a well-known 
university or college. But the best thing is that classmates 
spend a lot of time together with each other, so we have a 
very deep friendship.

My Exchange 
Year

Kuva: Kate, Kayla, Bill celebrating Halloween



Suomalaistiimi tuulisella Segway-ajelulla  
tutustumassa Chicagoon.
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Maaliskuun alussa järjestettiin 
Chicagossa kansainvälinen mate-

maattisten aineiden opettajien Teachers Teaching with 
Tecnology -konferenssi. Osallistujia oli noin 2000 ympäri 
maailmaa. Olin yksi viidestä suomalaisesta. Neljän päivän 
aikana oli mahdollisuus valita yli neljästä sadasta sessiosta. 
Meille suomalaisille tärkeimpiä olivat CAS (Computer 
Algebra System) -aiheeseen liittyvät työpajat, kos-
ka kevään 2012 ylioppilaskirjoituksista lähtien kokeissa saa 
käyttää CAS-laskimia. CAS-laskimet suorittavat esimerkiksi 
yhtälöiden ratkaisut, derivoinnit ja integroinnit. Tällöin he-
rää kysymys mitä matematiikan oppitunneilla pitäisi opet-
taa. Pitää luoda uutta pedagogiikkaa. Yhtenä esimerkkinä 
voisi mainita tämän kevään kirjoitukset, joiden korjausoh-
jeissa mainitaan, että yhtälöiden ratkaisuissa riitti vastauk-
sen antaminen ja sen kertominen, että vastaus saatiin las-
kimesta. Monissa maissa CAS-toiminnot ovat olleet sallit-
tuja jo pidempään, ja näissä maissa on jo kokemusta asi-
asta. Kansainvälisellä ja kotimaan foorumilla aihe on tär-
keimpiä matematiikan opetuksen kehityksen kannalta.

Teksti Jukka Ottelin

Kuva Bengt Åhlander

CHICAGO 
 THE WINDY 
 CITY

ESPANJA
COMENIUS

Creando entornos sociales de aprendizaje en 
Europa (Creating Social Learning Environ-
ments in Europe)
 

Järvenpään lukio on mukana kaksivuotises-
sa Järvenpään kaupungin ja espanjalaisen 

Giletin kunnan välisessä Comenius Regio -hankkees-
sa. Hanke alkoi syksyllä 2011 ja päättyy keväällä 2013. 
Järvenpään lukion yhteistyölukiona toimii Espanjassa 
Instituto de Secundaria Camp de Morvedre de Sagunto. 

Hankkeen tavoitteena on hyödyntää olemassa olevia ja 
luoda uusia Web 2.0 -pohjaisia ympäristöjä (blogit, wikit, so-
siaalinen media) kielten opiskelussa ja käyttää tieto- ja vies-
tintäteknologista välineistöä (webcam, Skype jne.) yhtey-
denpidossa ja kommunikaatioharjoituksissa. Tehtävien to-
teutuksessa käytetään apuna esim. videokameraa, jolla teh-
dään lyhyitä videoita tai podcasteja yhteiselle nettialustal-
le. Lukioiden osalta hankkeen ensimmäisen vuoden aihepii-
rinä oli nuorten arkielämä: koulu, vapaa-aika ja harrastukset.

Hankkeessa on mukana sekä englannin että espanjan 
opiskelijoita. Tänä ensimmäisenä vuonna ahkerimmin muka-
na olivat toisen vuoden espanjan kielen opiskelijat, jotka pa-
reittain tai pienissä ryhmissä kuvasivat ja editoivat lukuvuo-
den aikana kolme videota eri espanjan kursseilla. Osa opis-
kelijoista oli myös videoneuvottelu- tai Skype-yhteydessä 
Espanjaan. Espanjalaisten opettajien vierailujen aikana tammi- 
ja huhtikuussa opiskelijoilla oli myös mahdollisuus testata ja 
kehittää espanjan taitoaan opettajien vieraillessa muutamilla 
espanjan oppitunneilla. Lisäksi rohkeimmat opiskelijat toimi-
vat vieraiden espanjankielisinä oppaina koululla ja saivat paitsi 
hyvän mielen myös paljon kiitosta ja arvostusta vierailijoilta!

Koonnut Marjo Uotila,  
englannin ja espanjan kielen lehtori

Miquel Trujillo vas. ja 
Toni Navarro tikkupul-
lia paistamassa

Espanjalaiset vieraat 
talvessa

Lämpöä riittää Espanjassa
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Un grupo de profesores españoles visi-
tan Järvenpään Lukio en enero del 2012

Los profesores Loles Badenes y Ángel Poveda del centro 
de primaria El CRA de la  Baronia Baixa y Xavier Estellés, 
Toni Navarro, Lluís Alcaide y Miquel Trujillo del centro 
de secundaria del IES Camp de Morvedre visitamos por 
primera vez el centro de secundaria Järvenpään Lukio como 
respuesta a la visita que los profesores finlandeses hicieron 
a España en octubre 2011 a nuestros centros de enseñanza, 
tal y como estaba previsto en el programa del proyecto 
europeo “Creando entornos sociales en el aprendizaje de las 
lenguas en Europa” y perteneciente al Comenius Regio Gilet-
Järvenpää.

El dia 24 de enero por la mañana la profesora Marjo 
Uotila y Lauri Luode nos reciben en la estación del tren 
de Järvenpää para conducirnos a su centro de secundaria 
y presentarnos oficialmente a la Directora Marja-Liisa 
Lehtiniemi. Dedicamos la mañana a conocer el sistema 
educativo de secundaria, bachillerato, horarios de los 
profesores y de los alumnos, asignaturas y optativas en 
la elección de sus estudios para conseguir la entrada a la 
Universidad. Los directores de los dos centros, Järvenpään 
Lukio y el IES Camp de Morvedre, así como los profesores 
Marjo Uotila y Miquel Trujillo intercambiaron información 
sobre los dos sistemas educativos respectivamente de 
Finlandia y de España. Estudiamos las diferencias y las 
similitudes de los dos sistemas educativos con el objetivo 
de mejorar la enseñanza en nuestros respectivos centros 
de estudio. También comparamos horarios y materias de 
los alumnos a lo largo del curso teniendo como objetivo la 
movilidad futura de nuestros alumnos entre los dos centros 

(MAC) Movilidad de Alumnos Comenius.
Tres alumnas, Aino Laine, Marianna Ahonen y Linda 

Panchin de 3º de Bachillerato del centro nos hicieron de 
guías para enseñarnos las aulas, las costumbres y su manera 
particular de ver el centro; siempre nos acompañaron 
hablando en un perfecto español.

El dia 26 de enero por la mañana volvimos a Järvenpään 
lukio, en donde tuvimos la oportunidad de intercambiar 
experiencias sobre la plataforma Moodle en la que estamos 
trabajando los dos equipos y un visionado de videos 
hechos por los propios estudiantes de los dos centros 
(¿Qué hacemos los estudiantes durante el fin de semana?). 
Quizás la experiencia más emotiva fue el momento de 
la videoconferencia en donde estudiantes de español de 
Järvenpään lukio y estudiantes de inglés de IES Camp 
de Morvedre de Sagunto tuvieron la oportunidad de 
presentarse y conocerse por primera vez. Nuestro deseo es 
que más adelante podamos realizar alguna clase de español 
desde España para los estudiantes finlandeses y una clase 
de inglés desde Finlandia para los estudiantes españoles a 
través de videoconferencia.

Puedo afirmar en nombre de los profesores españoles, 
que realizamos esta visita, que nuestras expectativas 
han sido superadas por la realidad de las experiencias 
encontradas y por la amabilidad con la que hemos sido 
recibidos.

Gracias y hasta siempre.

Miquel Trujillo

Sagunto
Yhteistyökoulumme IES Camp de Morvedre de 
Sagunto sijaitsee Valencian alueella Espanjan itäran-
nikolla, Sagunton kaupungissa, noin 30 kilometriä 
Valencian kaupungista pohjoiseen. Sagunto on his-
toriallinen kaupunki, se perustettiin jo vuonna 219 
eKr ja nykyään siellä asuu noin 66 000 ihmistä.
Valencian alueen viralliset kielet ovat espanja ja 
valencian kieli, joka on katalaanin variantti.

IES Camp de Morvedre de Sagunton opettaja Miquel 
Trujillo kertoo vierailustaan Järvenpään lukiossa

ESPANJA
Espanjan autonomiset alueet

Valencian lippu

Projektiin osallistuneita espanjan kie-
len opiskelijoita

Espanjalaiset vieraat

La playa

Taidetta rannalla



Colosseum

Pantheon

Jäätelöbaari Gelateria della Palma

Vittoriano

Villa Lanten näköala
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Colosseum
Amfiteatteri Colosseum kuuluu 
oikeutetusti Rooman niin sanot-
tuihin pakollisiin turistikohteisiin, 
ja sinne onkin vilkkaimpina tu-
ristikausina pitkät jonot. Silti siel-
lä kannattaa ehdottomasti käydä, 
sillä Colosseumilla on valtavan vä-
rikäs historia. Se on toiminut gla-
diaattoritaistelujen areenana, jul-
kisena teloituspaikkana, marmo-
risulattamona ja siellä on toimi-
nut jopa kirkko. Lisäksi Colosseum 
on yksi antiikin arkkitehtuurin 
hienoimmista taidonnäytteis-
tä, sillä rakennuksessa yhdisty-
vät kreikkalaisten pylväsjärjestel-
mät ja roomalaisten kaariholvaus.

Pantheon
Pantheon on parhaiten säily-
nyt antiikinaikainen monument-
ti Roomassa. Rakennuksen ni-
mi  tarkoittaa kaikkien jumalten 
temppeliä. Temppelin maailman-
kuulu pyöreä cella kupoleineen 

on ollut monien myöhempien 
sukupolvien arkkitehtien ihailun 
ja jäljittelyn kohteena. Pantheon 
kannattaa yrittää nähdä erityi-
sesti sateella, sillä sen avoimes-
ta kattoaukosta sataa silloin sa-
devettä rakennukseen sisään.

Jäätelöbaari Gelateria 
della Palma
Pantheonin lähellä sijaitsee Palma-
niminen jäätelöbaari, joka saa suu-
rimmankin jäätelönystävän häm-
mennyksen valtaan: pelkästään 
erilaisia suklaajäätelöitä on usei-
ta kymmeniä erilaisista hedelmä- 
ja marjamauista puhumattakaan. 
Palman jäätelö on ehkä maail-
man parasta ja kaiken lisäksi se so-
pii opiskelijankin matkabudjettiin!

Vittoriano
Vittoriano eli kuningas Viktor 
Emanuel II:n monumentti on 
suuri marmorinen monumentti 

Rooman keskustassa. Se on pys-
tytetty yhdistyneen Italian ensim-
mäisen kuninkaan Viktor Emanuel 
II:n kunniaksi. Rakennelma val-
mistui vuonna 1935, ja sen ma-
teriaalina on käytetty poikkeuk-
sellisen hohtavaa valkoista mar-
moria. Roomalaisten keskuudes-
sa monumentti on herättänyt 
ristiriitaisia tunteita, sillä mahta-
vuudestaan huolimatta sitä ni-
mitetään muun muassa kerma-
kakuksi ja marmorihirviöksi. 
Vittorianon huipulta avautuu eri-
tyisen hieno näköala; monumen-
tin huippuhan on ainoa paik-
ka, jossa Roomaa voi ihailla näke-
mättä tätä kyseistä rakennelmaa. 

Villa Lante
1500-luvun alussa rakennetussa re-
nessanssihuvila Villa Lantessa toi-
mii nykyään Suomen Rooman-
instituutti, jossa suomalaisil-
la antiikin historiaan syventyvillä 

Rooma-kurssilaisten  
matkavinkit ikuiseen  
kaupunkiin

Järvenpään lukiossa toteutettiin lukuvuonna 
2011–2012 kolmatta kertaa projekti nimeltä 
Roma, urbs aeterna (Rooma, ikuinen kaupunki). 
Kyseessä on historian ja latinan yhteistyöprojekti, 
jonka tarkoituksena on syventää molempien ai-
neiden opintoja koko lukuvuoden pituisen kurs-
sin avulla. Projekti sisälsi tälläkin kertaa luentoja 
Italian historiasta ja kulttuurista, Rooma-aiheis-
ten esitelmien kirjoittamista, rahankeräystä sekä 
opintomatkan keväiseen Roomaan. Viikon pitui-
nen opintomatka tarjosi mahdollisuuden tutus-
tua paikan päällä paitsi antiikin jäänteisiin myös 
erityisesti keskiaikaan, renessanssiin ja barokkiin 
sekä Italian myöhempään historiaan – fasismin 
aika ja intohimoinen jalkapallokulttuuri mukaan 
lukien. Opintomatkaan sisältyi kokemuksia, joita 
tavallinen matkailija ei Roomassa yleensä pääse 
kokemaan; tästä ovat esimerkkejä muun muassa 
osallistuminen paavi Benedictus XVI:n audiens-
sille Vatikaanissa, tutustuminen maanalaisiin 
katakombeihin sekä vierailu Pyhän Birgitan luos-
tarissa suomalaisen nunnan opastuksella. Tässä 
kurssille osallistuneiden opiskelijoiden vinkkejä 
Rooman-matkaa suunnitteleville.



Forum Romanum

Birgittatalo

Pietarinkirkko

Piazza del Popolo

28
29

opiskelijoilla ja tutkijoilla on mah-
dollisuus asua. Huvilan sijain-
ti on Rooman parhaimpia, sil-
lä sen pihalta ja ikkunoista auke-
aa sanoinkuvaamattoman kau-
nis näköala yli koko kaupungin. 
Villa Lante on Rooman kauneim-
pia ja parhaiten säilyneitä huvi-
loita ja sitä kannattaa ehdotto-
masti käydä katsomassa jo sen-
kin takia, että se on meidän suo-
malaisten yhteisesti omistama!

Augustuksen mauso-
leumi
Rooman ensimmäinen keisari, 
Augustus, rakensi valtaan päästy-
ään mausoleumin omaksi ja sukun-
sa hautakammioksi. Kammio sijait-
see Campus Martiuksella Rooman 
keskustassa. Se on suuri, pyöreä 
kivimonumentti, johon haudat-
tiin Augustuksen lisäksi myös yh-
teensä 23 hänen sukulaistaan ja 
jälkeläistään. Itse Augustus tuh-
kattiin ja haudattiin sinne vuon-
na 14 eKr. Rooman imperiumin 
kaatumisen jälkeen hauta ryös-
tettiin, mutta itse rakennus säilyi 
kunnossa. Keskiajalla hauta muu-
tettiin linnoitukseksi, joka myö-
hemmin kärsi hylättynä vakavia 
vaurioita ja raunioitui. Se avattiin 
yleisölle vasta 1930-luvulla Benito 
Mussolinin toimesta. Nykyään 
hauta on runsaan kasvillisuuden 
peitossa, mutta siitä heijastuu sil-
ti vielä sen antiikkinen mahtavuus.

Vestan temppeli Forum 
Romanumilla
Forum Romanumilla eli antiikin 
Rooman torilla sijaitsee monien 
muiden nähtävyyksien lisäksi roo-
malaisten kotilieden jumalatta-
ren Vestan temppeli. Temppelin 
ikuista tulta vartioineita vestaale-
ja, Vestan neitsyitä, pidettiin hy-
vin korkeassa arvossa antiikin ai-
kana: he saivat muun muassa 
käyttää hevosvaunuja valoisaan 
aikaan kaupungin muurien sisä-
puolella juhlapäivinä. Tällaista oi-
keutta ei ollut edes keisareilla. 
Pyöreästä temppelistä on jäljellä 

enää vain muutama pylväs ja pa-
la seinää, mutta kiehtovan men-
neisyytensä vuoksi sitä kannattaa 
ehdottomasti käydä katsomassa. 

Birgittatalo Piazza  
Farnesella
Kauniin Piazza Farnesen torin lai-
dalla sijaitsee ruotsalaisen Pyhän 
Birgitan perustaman nunnajär-
jestön luostari. Siellä meidät ot-
ti vastaan suomalainen nun-
na, joka kertoi birgittalaisjär-
jestön toiminnasta ja elämäs-
tään roomalaisessa luostarissa. 
Oli ikimuistoinen kokemus kuul-
la luostarielämästä omakohtai-
sia kokemuksia ja vieläpä suo-
men kielellä Rooman keskustassa!

Pietarinkirkko
Vatikaanissa sijaitseva Pietarin-
kirkko on kohde, johon kannat-
taa varata runsaasti aikaa, sil-
lä jonot ovat aina hyvin pitkiä ja 
odottamiseen voi mennä kauan-
kin aikaa. Tosin naisväki voi kes-
kittyä katselemaan järjestystä val-
vovia karabinieereja, jos odotte-
lu käy tylsäksi. Sunnuntaiaamui-
sin on mahdollisuus kuulla paa-
vin puhuvan aukiolla kuuntelevil-
le ihmisille; onnekkaimmilla, kuten 
meillä, on keskiviikkoisin mahdol-
lisuus osallistua paavin audienssil-
le eli vastaanotolle Pietarinkirkon 
vastaanottotiloissa. Sisällä Pieta-
rinkirkossa voi ihailla muun muas-
sa Michelangelon Pietà-veistosta. 

Sikstuksen kappeli
Pietarinkirkon vieressä sijaitsevi-
en Vatikaanin museoiden yhte-
ydessä voi vierailla paavi Sikstus 
IV:n mukaan nimetyssä kappelis-
sa. Kappelin katon ja seinien maa-
laukset ovat hämmästyttäneet ja 
ihastuttaneet ihmisiä vuosisato-
jen ajan. Tänäkin päivänä maala-
usten kauneuden ja loistokkuu-
den voi kokea huolimatta valta-
vasta ihmistungoksesta ja melus-
ta. Taidehistoriallisen merkityk-
sen lisäksi Sikstuksen kappelil-
la on tärkeä kirkollinen tehtävä: 

tässä tilassa suoritetaan äänes-
tykset uutta paavia valittaessa. 

Gian Lorenzo Berninin 
Pyhän Teresan Hurmio
Yksi Rooman kauneimmista näh-
tävyyksistä on kuvanveistäjä Gian 
Lorenzo Berninin mestariteos 
Pyhän Teresan Hurmio. Veistos 
on herättänyt erikoisen aiheen-
sa ja herättämiensä tulkintojen 
vuoksi myös paheksuntaa. Se si-
jaitsee Santa Maria della Vittoria 
-nimisessä kirkossa, joka sekin 
on aivan käsittämättömän kau-
nis. Tämä kohde kannattaa eh-
dottomasti olla matkaohjelmassa!

Piazza del Popolo
Piazza del Popolo on suuri aukio 
Rooman keskustan pohjoispuo-
lella. Aukion reunalla on mahta-
va Santa Maria del Popolo -kirk-
ko ja aukion keskellä alun pe-
rin egyptiläinen, mutta Roomaan 
antiikin aikana voitonmerkki-
nä tuotu obeliski. Tämän au-
kion kautta myös Ruotsin (ja 
Suomen) kuningatar Kristiina saa-
pui 1600-luvulla Roomaan luo-
vuttuaan kruunusta ja muut-
taessaan ikuiseen kaupunkiin.

Santa Maria sopra  
Minerva
Santa Maria sopra Minerva on 
kirkko Rooman keskustassa aivan 
Pantheonin lähellä. Kirkko on kuu-
luisa goottilaisesta tyylistään sekä 
renessanssiaikaisesta maalaus- ja 
veistoskoristelustaan. Harva kui-
tenkaan tietää, että tässä kirkos-
sa on suomalaisten oma kappe-
li Roomassa: alttarin oikealla puo-
lella on kappeli, jossa kävimme 
ihastelemassa tutun hahmon veis-
tosta eli suomalaisten omaa suo-
jelupyhimystä Pyhää Henrikiä.

Yllättävän monet 
Roomassa nähdyt 
paikat liittyvät siis 
Suomenkin histori-
aan. Kurssin johto-
ideana olikin: jos tun-
tee Roomaa, tuntee 
yli 3000 vuotta koko 
Euroopan historiaa. 
Rooma-kurssilaiset 
toivovat näiden vink-
kien innostavan mui-
takin matkustamaan 
Euroopan historian 
lähteille Roomaan!

Kuvat ja teksti: Rooma-projekti 
2011–2012 eli Marius Aho, Saara Berg, 
Maria Hakkarainen, Roope Holopainen, 
Aki Ilola, Iina Karjalainen, Anni 
Laitinen, Emilia Lehtonen, Hermanni 
Liu, Milja Mantela, Jenna Mölkänen, 
Emmi Ovaskainen, Risto Päivärinta, 
Armi Räsänen, Laura Rönkkö, Noora 
Vainionpää sekä opettajat Suvi Randén ja 
Tommi Suvensaari

Gian Lorenzo Berninin Pyhän 
Teresan Hurmio



Tule!  
 Opi!  
  Aja! 

www.martsari.fi 
Puh. 010 821 7935 

Jamera
-lukiokirjat edullisemmin

SääStä SataSia
LukiokirjoiSSa!

MyyMälät Helsingissä: 

Hämeentie 26 ja kalevankatu 26

MeiLtä uudet ja käytetyt
Lukiokirjat eduLLiSeMMin

–helposti suoraan lukioltasi!

tuLeMMe järvenpään Lukioon

9.-10.8.2012
sekä jokaisen jaksonvaihteen alussa.  

Myyntipisteeltämme saat alkavan jakson 
oppikirjat edullisesti ja samalla voit  

myydä tarpeettomat kirjasi!  

www.jamera.net
Verkkokauppa



Rumpali Miika Kärki ArtCafeessa

Valokuvat: Aino Mättö,  Aki Rask, Teemu Heikkilä, Otto 
Jahnukainen, Riku Kylä, Risto Päivärinta
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Musiikkilinjalle hakijoiden määrä on vuo-
sittain kasvanut. Tänä keväänä mu-

siikkilinjan pääsykokeeseen kutsutaan kaikki hakijat, yheen-
sä 72 yläkoululaista. Tämä käytäntö on varmasti hakijoiden 
etu – jokainen pääsee näyttämään taitonsa soittamises-
sa ja laulamisessa. Pääsykokeeseen kuuluu myös haastatte-
lu, jonka perusteella pyrimme löytämään uuteen ryhmään 
sopivimmat opiskelijat. Harmillista on, että kaikkia lahjak-
kaita hakijoita ei voida ottaa musiikkilinjalaisiksi, koska mu-
siikkilinjalle otetaan vuosittain vain 20 uutta opiskelijaa.

Tekemällä oppimassa
Opiskelu musiikkilinjalla painottuu ”tekemällä oppimi-
seen”, eli yhteissoittoa erilaisissa kokoonpanoissa on run-
saasti. Opiskeluun liittyy myös mm. musiikin teoriaa ja his-
toriaa, musiikkiteknologiaa sekä musiikidiplomin suo-
rittamien. Parhaillaan suunnitellaan tiiviimpää yhteis-
työtä Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston kanssa, mi-
kä mahdollistaa henkilökohtaisen soitin- ja lauluope-
tuksen laajentumisen, yhteisten workshop- kurssien jär-
jestämisen sekä musiikkiteknologiaopetuksen lisäyksen.

Käytännönläheiseen opiskeluun liittyvät oleellises-
ti esiintymiset. Korkeatasoinen ja innostava opiskelu-
ympäristö tarjoaakin erinomaiset puitteet esiintymi-
siin. Tämänkin lukuvuoden aikana olemme järjestäneet 
yli 20 esiintymistilaisuutta koulupäivien aikana. Kaikki 
esiintymiset tallennetaan DVD:lle, joten esiintymistun-

nelmiin voi palata opiskelumielessä tai muuten vain. 
Aamunavausten lisäksi musiikkia on kuultu muun mu-

assa ”Kaamoksen karkottajaisissa”ArtCaféssa, Suomalaisen 
musiikin viikolla, musiikkidiplomikonserteissa ja tieten-
kin koulun virallisissa juhlissa. Usein musiikkilinjalaisia pyy-
detään keikalle koulun kautta erilaisiin kaupungin tilai-
suuksiin, eri järjestöjen juhliin, vanhainkoteihin ja muihin. 
Lukiolaisten esityksiä on kuultu myös muun muassa Puisto 
Bluesissa, ”Värinää”-viikolla ja musiikkiopiston konserteissa.

Oma-aloitteisia ja aktiivisia opiskelijoita
Ilahduttavaa on tänäkin vuonna ollut musiikkilinjalaisten 
oma-aloitteisuus. Pyrimmekin opettajina parhaamme mu-
kaan kannustamaan musiikin opiskelijoita suuntautumaan 
musiikkiin rohkeasti ja laaja-alaisesti. Aktiivisuus musiik-
kiopinnoissa palkitaan. Lavalle pääsee aina kun haluaa ei-
kä tarvitse säveltää pöytälaatikkoon. Omat sävellykset tu-
levat kuulluiksi parhaimmillaan areenan tuhatpäiselle ylei-
sölle. Ilmapiiri musiikkilinjalla on vapaa; usein pääsee esit-
tämään omaa mielimusiikkiaan. Jotta harjoittelu kantaisi, 
koulumme musiikkitilat – kaksi musiikin luokkaa, musiikki-
teknologia-luokka, bänditila ja kaksi harjoitteluhuonetta – 
ovat opiskelijoiden käytössä aina kun tiloissa ei ole opetusta.

No life without music, niin kuin eräs musiikkilinjalainen 
totesi.

Tervetuloa iloiseen joukkoomme!
Teksti Marita Tapper ja Matti Rantala, musiikin lehtorit

Järvenpään lukion musiikkilinja tekee 
yhteistyötä Keskisen Uudenmaan Musiik-
kiopiston ja Sibelius-Akatemian kanssa ta-
voitteenaan monipuolinen ja laaja-alainen 
musiikinopetus. Monet musiikkilinjalaiset 
ovat jatkaneet musiikin ammattiopintoi-
hin tai saaneet hyvän pohjan musiikkia 
sivuavaan koulutukseen. Opiskelu saman-
henkisessä ryhmässä on antoisaa: ryhmästä 
löytyy uusia soittokavereita ja mahdollises-
ti läpi elämän jatkuvia ystävyyssuhteita. 

JÄRVENPÄÄN 
LUKION  
MUSIIKKILINJA

– opiskelun iloa rennossa,  
luovuuteen kannustavassa  

ilmapiirissä!
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 Vaihto-oppilas Aimee Quendrau

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston selloyhtye lukion auditoriossa.

Onnistuneen esi-
tyksen jälkeen on 
helppo hymyil-
lä.Laulajat Sanna 
Kultima (vas.) ja 
Anna Siltala.

 Laulaja Stina Sihvo  
Suomalaisen musiikin viikolla.

Harmonikansoittaja Santeri Kettu

Harmonikansoittja Pinja Liljavirta

Laulaja Saara Heikkilä ArtCafeessa

MUSIIKKILINJA

Sellisti Julia Sarnio Suomalaisen musiikin viikolla

Laulaja Anni Linnonmaa ja pianosti Anna Mäkelä 
Suomalaisen musiikin viikolla.



Minä. Ylioppilaaksi syksyllä 2011 
valmistunut mieshenkilö, UG-

jazzari, musanatsi, radiosetä, tekniikan poika, Henry jne.
Lukio alkoi musalinjan merkeissä syksyllä 08 ja ostos-tv:tä 
lainatakseni ”se todellakin mullisti elämäni”. Musalinjalla ja 
yleensäkin Järvenpään lukiossa tapasin monet nykyiset soit-
tokaverini ja hyvät ystäväni, loin hyviä kontakteja ja sain to-
teuttaa itseäni loistavan lukiomme puitteissa. Muinaisen 
jazzprojektimme soittoa kuulemma kuultiin liiaksi asti: ”taas-
ko sitä hissimusaa!”. Todellakin, ja kaikkea muuta punkista 
pornofunkkiin! Miksattuakin tuli muutama esitys, nauhoi-
teltua monet ja muutamat valotkin aikoinaan päälle saatiin.

Mitä se siellä hiippailee?
Viime keväästä varsinaisten kurssien päätyttyä on tullut 
säädettyä kaikennäköisissä projekteissa ja esityksissä, jois-
sa osaamisestani on ollut jotain hyötyä. Olen ollut muka-
na pressavaaleissa sekä monissa musiikkia sisältävissä ja 
muissa projekteissa, kuten esiintymistekniikkaan ja musiik-
kiin liittyvien laitteiden hankinnassa ja kunnossapidossa.

Viikoittaisesta radiosta (lue: mindrapesta) täytynee täs-
sä kirjoituksessa ottaa myös vastuu. Vastuullinen genre-riip-
pumaton soittaminen kun muuttui ajoittaiseksi aivojen rais-
kaamiseksi ja yleiseksi ”trollaamiseksi”. Sivutuotteena on syn-
tynyt ”trollauskulttuurin” uusi aalto koulussamme, ja tä-
mä kannattaa mielestäni lukea koulumme vahvuuksiin.

Hiippailkaa musiikinkäytävälle!
Koulumme musiikinkurssitarjonta on laaja ja tasokas, joten 
muistakaapa se opintoja suunnitellessa, etenkin jos musiikki 
sattuu vähänkin kiinnostamaan! Musiikinkursseilla on mah-
dollisuus tavata samanhenkisiä ihmisiä, perustaa kokoonpa-
noja ja oppia paljon! Loistavien ja kannustavien musiikinopet-
tajien Maritan ja Matin ansiosta on mahdollista toteuttaa itse-
ään paljon ja omaperäisesti. Koulumme tarjoaa mahdollisuu-
den esiintyä erilaisissa tilaisuuksissa, mikä hyödyntää paljon 
jatko-opinnoiksi musiikkia suunnittelevia. Ainakin itse voin 
sanoa lukiossa hankitun esiintymiskokemuksen olevan kor-
vaamatonta! Asiaa voi ajatella myös niin, että katsomassa on 
jopa 900 ihmistä, jotka eivät pääse esityksiä karkuun! HÄHÄÄ!

Sitä siis täällä hiippailen, tosin toisinaan kiroillen ja juok-
sen sillä ”jos homma kusee, Henry juoksee!”

Cya!

Teksti nimimerkki: Henry Emile, syksyn 2011ylioppilas

Laulaja Anni Parviainen

36
37

ylioppilas-  
ja pianotutkinnon 
vertailua

Ajatuksia 
abivuonna

Pitkä valmistautuminen
Ylioppilastutkintoon valmistautuminen oli aikataulul-
taan varsin samanlaista kuin pianotutkinnon harjoittelu. 
Ensimmäisenä lukiovuonna yo-huhut kaikuivat heikkoina 
koulun käytävillä sen kummemmin huolettomia ykkösiä ra-
sittamatta. Myös pianotutkinto tuntui tuossa vaiheessa hy-
vin kaukaiselta, vaikka alustavia kappalevalintoja piti jo miet-
tiä. Tahti kuitenkin kiihtyi opintojen edetessä, ja abivuosi tu-
li yllättävän nopeasti. Paineet nousivat sekä lukiossa että mu-
siikkiopistossa. Tänä keväänä ei ole ollut yhtään hetkeä, jol-
loin minun ei olisi pitänyt olla soittamassa tai lukemassa.

Pianotutkintoon valmistaudutaan kuitenkin aivan eri ta-
valla kuin ylioppilaskirjoituksiin. Kyseessä on konsertti, jos-
sa näytän ammattilaisraadille, mitä osaan. Kuuden kappa-
leen ohjelmisto saattaa tuntua ohuelta materiaalilta ver-
rattuna lukulomalla kahlattuihin useisiin satoihin sivui-
hin. Miksi harjoittelemiseen sitten menee yhtä paljon aikaa?

Ulkolukua ja luovaa työtä
Yo-kirjoituksiin valmistaudutaan lukemalla mui-
den kertomia asioita. Opettelin matematiikan kaavo-
ja, ranskan epäsäännöllisiä verbejä ja historian vuosilu-
kuja eli toisin sanoen painoin ne muistiin mahdollisim-
man tarkasti. Pianonsoitossa opettelulla on eri merkitys. Se 

tarkoittaa asioiden miettimistä, havainnointia ja suorituk-
sen parantamista. Asia ei ole opittu, kun se on ymmärret-
ty, vaan vasta sitten, kun sen osaa tulkita omasta näkökul-
mastaan ja siten hyödyntää sitä soitossaan. Aivot oppivat 
nopeasti, lihakset hitaammin. Luovaa työtä ei voi hoputtaa.

Myös koetilanteena ylioppilaskoe eroaa piano-
tutkinnosta. Kuusituntisen kokeen aikana abiturient-
ti saa naurettavan tiukoista säännöistä huolimat-
ta vapaasti käyttää aikansa. Voi miettiä, yrittää, kumit-
taa, palata takaisin korjaamaan ja syödä viinirypäleitä.

Konserttitilanne on ohjelmaltaan intensiivisempi. 
Ensimmäisen sävelen jälkeen paluuta ei enää ole. Ääni ääneltä, 
kappale kappaleelta soittaja etenee lineaarisesti kohti konser-
tin loppua. Kaikki tapahtuu hetkessä. Virheitä ei voi korjata, 
vaan jokaiseen ääneen on keskityttävä, jotta kaikki menisi oi-
kein ensimmäisellä kerralla, sillä ainoalla kerralla. Satoja kertoja 
läpi soitetut kappaleet on vedettävä varmalla otteella, mutta 
kaiken ulkoa opitun läpi pitäisi silti kuulua rohkeus, tuoreus ja 
musiikki. Parhaitenkaan nyanssitettu melodia ei elä, ennen kuin 
muusikko tulkitsee sen omien ajatustensa ja kehonsa kautta.

Tällä hetkellä pianotutkinto ja yo-kirjoituk-
set ovat onnellisesti ohi ja uudet haasteet odottavat!

Teksti Anni Piiroinen, ylioppilas 2011

Jokaisen lukiolaisen abivuosi on erilainen. Omani 
oli jatkuvaa tasapainoilua lukio- ja musiikki-

opintojen välillä. Valmistauduin samaan aikaan ylioppi-
las- ja pianotutkintoon, joissa molemmissa minun pitäi-
si näyttää vuosien opiskelun tulos. Kahden valtavan ura-
kan yhdistäminen oli työlästä, mutta maali häämöttää jo.

Kuka se siellä 
hiippailee?

Onnellinen bassonsoittaja ja 
uusi ylioppilas  
Henry Halme

 Kuva areenasta syksyn lakkiaisista

Uusi ylioppilas laulaja Mira 
Tolppanen ja pianisti Kasperi Kallio 
syksyn yo-juhlassa

MUSIIKKILINJA



Kitaristi-laulaja Sami Ahonen esit-
tämässä omia sävellyksiään
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Kitaristi 
kertoo

Minulla on 
jo pienes-

tä pitäen ollut esiintymisha-
lua ja olen ollut kiintynyt mu-
siikkiin. Soittaessani kitaraa mi-
nulla oli tapana kuvitella esiin-
tyväni suurelle yleisölle, ja kun 
näin muitten ihmisten bändi-
en soittavan, halusin aina pääs-
tä esiintymään entistä enemmän. 

Vasta musiikkilinjalle tultua-
ni olen päässyt esiintymään bän-
din kanssa. Olemme soittaneet eri 
kokoonpanoilla ja soittimilla sekä 
covereita että omia biisejäni, joi-
ta en aiemmin ole edes kuuntelut-
tanut muilla. Lukion areena on lä-
hes aina pullollaan yleisöä ja siel-
lä esiintyessä tulee aina hyvä fii-
lis. Olen myös tehnyt musiikkivi-
deoita omista kappaleistani ja nii-
täkin on esitetty koko koululle.

Musiikkilinjalla oppii paljon 
yhdessä soittamisesta ja saa mah-
dollisuuden kokeilla eri soittimia ja 
tyylejä. Musiikki on usein mukavin-
ta, kun soittaa ryhmässä eikä yksin 
omassa huoneessaan. Ja siksi sitä it-
se harrastankin – koska se on kivaa.

Teksti Sami Ahonen 10A

Tuomas Tuppurainen (vas.) ja Sasu Kirvesmäki revittele-
vät Tuomaksen musadiplomikonsertissa syksyllä 2011.

Kitaristi Martti Teinilä

Miima Sonninen ArtCafeessa syk-
syllä 2011.

 Kitaristi-laulaja Tuomas 
Tuppurainen  diplomikonsertissaan 
lukion auditoriossa

Kitaristi Hilda-Maria Jämsä

MUSIIKKILINJA
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Sakari Mäkelä on opettanut elokuvaa 
kahden lukuvuoden aikana Järvenpään 
lukiossa. On aika tutustua Sakariin 
lähemmin.

Sakari

Kuka olet Sakari Mäkelä?

Olen 25-vuotias järvenpääläinen elokuvauksen opiskeli-
ja, valokuvaaja ja independent-elokuvaohjaaja. Kirjoitin 
Järvenpään lukiosta keväällä 2005, minkä jälkeen lähdin opis-
kelemaan fysiikan ja matematiikan opettajaksi Helsingin yli-
opistoon. Opiskelin siellä muutaman vuoden, mutta taju-
sin aika pian sydämeni sykkivän enemmän elokuvalle, jol-
loin päätin laittaa opinnot tauolle, perustaa media-alan 
tuotantoyhtiön ja hakeutua opiskelemaan elokuva-alaa.

Mikä sai sinut kiinnostumaan elokuvasta?
Olen ollut lapsesta saakka kiinnostunut kertomaan maail-
masta, tunteistani ja ajatuksistani kuvallisen ilmaisun kaut-
ta. Aloitimme jo pieninä poikina kuvaamalla omia videoita 
kaverini kanssa, ja kuvauksesta tuli aktiivisin ja rakkain har-
rastukseni jo ala-asteaikoina. Aloitin myös valokuvaushar-
rastuksen samoihin aikoihin. Voisikin sanoa, että olen kas-
vanut pitkälti kamera kädessä ja oppinut katsomaan maa-
ilmaa etsimen lävitse. Elokuva on aina kiehtonut minua. 
Siinä yhdistyy hienolla tavalla moni taiteenmuoto - mu-
siikki, kuva, tarinankerronta, äänimaailma, lavastus, pu-
kusuunnittelu ja niin edelleen. Voisikin sanoa, että eloku-
va on tietyssä mielessä yksi kuningaslajeista taiteen ilmaisu-
keinona. Rakastan sen voimaa välittää tunteita ja ajatuksia.

Mikä saa sinut uhraamaan aikaasi elokuvan 
opettamiseen?
Olen aina pitänyt opettamisesta ja nuorten kanssa työsken-
telystä. Halusin pitkään opettajan ammattiin, ja vaihdettuani 
elokuva-alalle olen tämän opetustyöni kautta saanut upean 
mahdollisuuden yhdistää itselleni kaksi tärkeää asiaa - kuvaa-
misen ja siihen kohdistuvan intohimon välittämisen nuorille.

Mikä on taidekasvatusnäkemyksesi eloku-
van suhteen, mitä haluat painottaa?
Minusta tärkeintä on oppia ilmaisemaan omat sisimmät 
tunteet liikkuvan kuvan ja tarinankerronnan kautta - se on 
minusta tärkeämpää kuin elokuvan teoreettinen säännös-
tö. Teoriaa ja elokuvan rakennetta pitää toki tuntea, mut-
ta tärkeintä ei ole miten tekee, vaan mitä tekee. Kun jo-
ku tuntee jotain suurta, haluaa kertoa ja välittää jotain ko-
kemaansa muille ja lopulta kykenee välittämään sen sy-
dämellä ja herkällä kerronnalla valkokankaalle, voi par-
haimmillaan koskettaa ja herättää tunteita katsojissa ym-
päri maailman kulttuurista tai maasta riippumatta. Se on 
elokuvan voima, ja sen haluaisin oppilaitteni sisäistävän.

Miten kehittäisit elokuva-alan opetusta ja 
kasvatustoimintaa ja erityisesti tässä oppi-
laitoksessa?

Toivoisin jatkossa enemmän resursseja ja kurssimahdollisuuk-
sia eri elokuvan osa-alueille, jotta pääsisimme syventämään 
osaamista. Tarinankerronta ja draama, elokuvaaminen, ohjaa-
minen ja äänisuunnittelu tarvitsisivat kaikki omat kurssinsa, 
jotta aika riittäisi niiden osa-alueiden läpikäyntiin sillä tavoin, 
että oppilaat ehtisivät sisäistää paremmin elokuvan tekemisen 
taikaa. Nyt yleiskurssilla on mahdollista tehdä vain pintaraapai-
su elokuvan toteuttamisen maailmaan, ja syvempi osaaminen 
jää pitkälti opiskelijoiden oman motivaation ja itseopiskelun 
varaan. Olenkin yrittänyt sytyttää innostuneissa opiskelijois-
sa kipinää alaa kohtaan, jotta he innostuisivat kokeilemaan ja 
hakemaan lisää syventävää tietoa heitä kiinnostavista asioista.

Minkälaisia kokemuksia sinulla on Järven-
pään lukiosta oppilaana ja opettajana, 
onhan sinulla jo pitkä historia takanasi 
meidän lukiossamme?

Järvenpään lukio on ollut minulle tärkeä paikka jo kymmenen 
vuotta - aloitin opintoni siellä vuonna 2002. Viihdyin koulus-
sa todella hyvin; ilmapiiri oli kannustava ja lämminhenkinen 
niin opettajien kuin opiskelijoidenkin osalta. Olin otettu, kun 
minua pyydettiin töihin lukioon; olen tätä kautta voinut pala-
ta itselleni tärkeimpään kouluun jakamaan eteenpäin sitä in-
nostusta mitä sain osakseni omilta opettajiltani vuosia sitten.

Mikä on hienoin saavutus omalla elokuva-
urallasi tähän mennessä?
Hienointa saavutusta on vaikea määritellä - ehkä oman työni 
kannalta hienoimpia mahdollisuuksia on ollut päästä teke-
mään musiikkivideoita Voice of Finlandista tutulle Saara 
Aallolle. Elokuvapuolella hienoin saavutukseni tähän mennes-
sä on ehkä ollut Käpy-elokuvamme kansainvälinen menes-
tys, joka on yllättänyt koko tuotantoryhmämme. Palkintoja 
ja tunnustuksia on tullut festivaaleilta jo lukuisista eri maista.

Mitä odotat tulevaisuudeltasi?
Toivon, että saan jatkossakin mahdollisuuksia ilmaista it-
seäni, ajatuksiani ja tunteitani elokuvan keinoin. Haluaisin 
toteuttaa elokuvia, jotka koskettavat ihmisiä ja herättä-
vät heissä toivoa, uskoa ja onnea johonkin parempaan. 

Haastattelu Marja Rosti, kuvataiteen lehtori
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Seitsemännen taiteen häpäisy
Elokuvan tarkasteleminen pelkästään tek-
nologisesta perspektiivistä on hyvin he-

delmätöntä, mutta silti todella yleistä. Kysymys siitä, voisi-
ko elokuvassa olla jotain muutakin, on jatkuvasti nostettava 
esiin. Oikeastaan jo ranskalainen elokuvateoreetikko André 
Bazin puhui siitä, kuinka idea elokuvasta – eli todellisuu-
den totaalisesta esittämisestä – oli jo ihmisten mielissä kau-
an ennen Edisonia tai Lumiéren veljeksiä. Tämän tulkinnan 
mukaan elokuva olisi siis täysin aineellisen olemuksensa ylit-
tävä abstrakti idea. Tietenkään tämänkaltainen idealismi ei 
ole mikään välttämättömyys tiellä suurempaan ymmärryk-
seen elokuvasta, vaan myös marxilaisen Sergei Eisensteinin 
materialistinen näkemys painottaa liikkuvan kuvan mah-
tavuutta; sen kykyä antaa todellisuudelle merkitys ja luoda 
vastakkaisten kuvien yhteentörmäyksestä älyllinen synteesi. 

Nykyään elokuva kuitenkin halutaan nähdä hyvin yksi-
puolisesti vain yhtenä keksintönä muiden joukossa siinä missä 
saippua tai hiustenkuivaajakin. Seitsemännen taiteen esteetti-
set mahdollisuudet, vankka teoreettinen perusta ja rajattomat 
ulottuvuudet taas jätetään unholaan. Äärimmäisyyksissään 
tämä taitaa vielä olla kauhuskenaariota, mutta lähellä ollaan.

Elokuvatutkimuksen opiskelu Suomessa
Suomessa jo itse elokuva-alan opiskelumahdollisuudet 
ovat varsin vähäiset, puhumattakaan sen teoreettisemmas-
ta osa-alueesta. No, onneksi jälkimmäistä voi sentään har-
joittaa täälläkin. Eli siis muutamassa yliopistossa ja vain si-
vuaineena. Helsingissä sitä voi opiskella 25 opintopisteen 
laajuisena, jossa koko oppiaineen nimi on elokuva- ja tele-
visiotutkimus. Suurin osa siitä kuitenkin on elokuvateori-
aa, -historiaa ja -kritiikkiä. Positiivista ja todella hienoa täs-
sä on se, että ainetta on hyvin helppo opiskella avoimen yli-
opiston kautta näin järvenpääläisenäkin. Tilat vaihtelevat 
yliopistosaleista elokuva-arkistoon ja opetuskieli suomes-
ta englantiin, mutta Helsinkiin on aina yhtä helppo päästä.

Itse olen vasta aloittanut opinnot, mutta toteutin jo 
yhden laajahkon tutkielman. Aiheenani oli eurooppalai-
sen elokuvan ja muiden taiteiden välinen suhde 1920-lu-
vulla. Tarkoituksena oli siis tehdä kriittisesti selkoa saksa-
laisesta ekspressionismista, ranskalaisesta impressionismis-
ta ja neuvostoliittolaisesta montaasielokuvasta, pääasiassa 

esteettisestä ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta, sekä tie-
tysti avantgardistisen elokuvan erilaisista ja monimutkai-
sista variaatioista. Tuloksena oli ylipitkä essee päälle kym-
menellä kirjallisella lähteellä. Vähempikin yli-intoilu kuiten-
kin riittää, sillä yleensä kurssin suoritukseen vaaditaan noin 
kymmensivuinen essee tai opiskelupäiväkirja. Oikeastaan 
elokuvakursseilla ei juuri tenttejä harrasteta, sillä oma kir-
jallinen tuotos mittaa paremmin lähdekirjallisuuden tarjo-
aman tiedon omaksumista sekä kriittisen analysoinnin kykyä.

Kohti tulevaa
Vaikka teoreettinen ura elokuvan parissa ei välttämät-
tä näytä häikäisevältä (ainakaan Suomessa), kannattaa si-
tä ehdottomasti kokeilla, suuntasi sitten teknisemmäl-
le puolelle tai jonnekin aivan muualle. Elokuvan tuntemi-
nenhan on miltei edellytys kaikille inhimillisestä historias-
ta sekä sosiologiasta kiinnostuneille, puhumattakaan tai-
dealoista ja estetiikasta. Lisäksi HYY:n (Helsingin yliopis-
ton ylioppilaskunta) elokuvaryhmä ajaa jatkuvasti eloku-
va- ja televisiotutkimusta pääaineeksi Helsingin yliopis-
tossa, joten tulevaisuudessa asiat saattavat kirkastua. 

Sitä odotellessa omaa opiskelua elokuvatutkimuk-
sen parissa voi harjoittaa avoimessa yliopistossa – hel-
posti lukionkin ohella – sekä vaikka nauttia edellä maini-
tun elokuvaryhmän järjestämistä ilmaisista luennoista, joil-
la viime vuosina on ollut vierainaan muun muassa eloku-
va- ja televisiotieteen professori Henry Bacon, elokuva-
tutkimuksen lehtori ja kolumnisti Veijo Hietala sekä ark-
kitehti ja moderni elokuvateoreetikko Juhani Pallasmaa.

Elokuva-alan opiskelumahdollisuuksien heikkous 
Suomessa on surullinen tosiasia, josta tietysti seuraa myös 
suomenkielisen, aihetta käsittelevän kirjallisuuden alhainen 
määrä. Lannistua ei kuitenkaan kannata, vaan lukea, katsoa, 
tukea ja ennen kaikkea opiskella. Niinhän se kulttuuri nousee.

Teksti Ilpo Hirvonen 09A

Hyödyllisiä linkkejä kiinnostuneille: 
www.helsinki.fi/elokuvatutkimus (lisää opiskelusta) 
www.helsinki.fi/jarj/elokuva (HYY:n elokuvaryhmä) 
www.kava.fi (Suomen elokuva-arkisto eli Kansallinen au-
diovisuaalinen arkisto)

Elokuvan pelastus
Ilpo hirvonen
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VALOKUVA

Miten 
kuva 
karusta  
todel-
lisuu-
desta  
syntyi?

Konsta LinkolaVuoden kuvaaja

Näkötornin hui-
pulla eteeni 

avautui karu näkymä: Saksan yksi 
suurimmista kivihiilikaivannoista 
kaikessa rumuudessaan. Olimme 
juuri ajaneet siellä maastoautoil-
la, mutta maan pinnalla en tajun-
nut, kuinka iso paikka oikeasti oli. 
Hahmottelin kamerallani rajaus-
ta muiden vaihto-opiskelijoiden 
koheltaessa ympärillä. Laukaisu. 
Kuva voitti Pohjoismaiden 
National Geographicin vuo-
den kuva 2011- kilpailun.

Olen vähitellen oppinut, et-
tei valokuvaus ole vain laukaisi-
men painamista vaikuttavan mai-
seman tai kauniin mallin edes-
sä. Vaikka kamerakin olisi kal-
lis ja moderni, näyttää kuva silti 
tylsältä, jos sen eteen ei ole teh-
ty työtä. Tällä työllä tarkoitan ku-
van miettimistä ja sen hahmot-
telemista ennen sen ottamis-
ta. Kuvatessani hiilikaivantoa nä-
köalatornista oli vaikeaa päät-
tää, miten sommittelen kuvan, 
koska maisema oli niin valtava. 

Ennen suuri metsä, nykyään Saksan suurin 
kivihiilikaivos.
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VALOKUVA

Päätin kuitenkin ottaa voimalan 
kuvan pääkohteeksi, mutta näyt-
tää myös mahdollisimman paljon 
karusta, paljaaksi raavitusta maas-
ta. Tornista katsottuna se näyt-
ti kuin jättimäiseltä kyntömaalta.

Työskentely kuvan kanssa jat-
kui myös kuvan oton jälkeen. Osa 
valokuvaajista on sitä mieltä, ettei 
kuvaan saa koskea tietokoneella, 
mutta minä olen eri mieltä. Kuvan 
käsittely on vain keino tehostaa ku-
van sanomaa. Kyseisen kuvan yhte-
ydessä lisäsin muun muassa kont-
rastia, värejä sekä kirkkaustasoja 
eri puolella kuvaa. Joissain kuvissa 
saatan tehdä rajujakin muutoksia 

alkuperäisestä kuvasta poiketen.
Verkostoitumalla muiden 

valokuvaajien kanssa voi jakaa 
omia töitä sekä keskustella ai-
heeseen liittyvistä asioista ja on-
gelmista. Kiinnostavia palvelui-
ta ovat muun muassa harhakuva.
org, 1x.com sekä 500px.com. Olen 
oppinut paljon saamastani raken-
tavasta palautteesta. Eräs käyttäjä 
Harhakuvassa kommentoi kuvaa 
hiilivoimalasta näin: ”Hieno kuva, 
nykytodellisuutta oikein viimei-
sen päälle. Tää vois tosiaan mus-
tavalkonakin toimia, sellasena 
jyrkkänä versiona”. On myös hy-
vä antaa muille palautetta heidän 

töistään. Samalla oppii itsekin 
katsomaan valokuvaa eri tavalla.

Kiinnostuin valokuvauksesta 
muutama vuosi sitten, kun näin 
kaverini Janne Ahvenlammen ku-
vaavan hauskoja lähikuvia hyön-
teisistä. Pienimuotoisesta harras-
tuksesta on tullut astetta vaka-
vampaa, kirjoitan blogia (kons-
talinkola.fi), olen saanut myytyä 
muutamia kuvia lehtiin sekä olen 
valokuvausliikkeessä kesätöissä.

Teksti Konsta Linkola 10A

Auringonlasku pääsiäisenä Konstan  
mökillä Saimaan Yövedellä.

L ukion kuvataidelinja viettää nyt 1-vuotis-
synttäreitään, ja samalla voidaan todeta 
että lapsi voi hyvin, mutta kaipaa uusia 
virikkeitä kasvunsa tueksi.

Suuret kiitokset Sari Laatiolle, kuvataidelinjan ensimmäisen vuo-
den opettajalle hienosti tehdystä työstä. Sari kutsuttiin käynnistä-
mään täällä lukion puolella opetusta, koska hänellä on jo vuosien ru-
tiinit takanaan Järvenpään yhteiskoulun kuvataidepainotuksen vetä-
jänä. Nyt puikkoihin tarttuu Tea Lindroos. Tea ottaa sekä ensimmäi-
sen että toisen vuoden pitkien taideaineiden kurssit opetettavakseen.

Alastonmalli ja vieraskielistä opetusta
Uutena opetuksen kehittelyn kohteena on saattaa kuvataidelinja hie-
man ammattimaisemman tekemiseen piiriin. Alastoman mallin piirus-
tuksen ja maalauksen opetus on yksi tavoiteltava kehittämisen kohde; 
toinen on vieraskielinen taideopetus. Jälkimmäinen on keskeistä siksi, et-
tä useimmat hakeutuvat jossain jatko-opintojensa vaiheessa ulkomaisiin 
taidekouluihin, osa pyrkii niihin suoraan lukion jälkeen. Englanninkielisen 
portfolion painoarvo on varsin suuri opiskelupaikkoihin pyrittäessä. 
Tärkeää on myös kyky kommunikoida oman taiteenalansa sanastolla.

Monimutkainen kurssirakenne
Kuvataidelinjan opintojen rakenne kaipaa myös selkeyttämistä. 
Yläkoulusta lukioon tulevalle on ehkä hajautetun ja jaksotetun kurssin 
ero vaikea hahmottaa, samoin se, mikä on valtakunnallinen ja koulu-
kohtainen kurssi. Kuvataidelinjalaiset suorittavat pakollisissa opinnois-
saan kaikki valtakunnalliset neljä kurssia hajautettuna ja yhden kurs-
sin (KU5) yhden jakson aikana, siis yhteensä viisi kurssia. Heille ja sa-
malla kaikille muillekin lukiolaisille on avoimena kuusi koulukoh-
taista kurssia elokuvasta 3D-grafiikkaan ja keramiikkaan, vain muu-
tamia mainitakseni. Kaikille kuvataidelinjalaisille suositellaan va-
paaehtoisen lukiodiplomin tekemistä kolmantena opintovuotena.

Digitaalisuus haltuun
Kuvataiteen opinnoissa on digitaalinen kuva vahvasti läsnä. Erityisesti 
elokuvakurssilla ja 3D-grafiikkakurssilla on tilaisuus tulla tutuksi var-
sin vaativien digitaalisten ohjelmistojen kanssa. Tarjolla on myös graa-
fisen suunnittelun ja valokuvauksen kurssit. Koulumme lehtikurs-
sia, joka on osa äidinkielenopetusta, ei myöskään sovi unohtaa täs-
sä yhteydessä. Lehtikurssilla pääsee harjaannuttamaan käytännös-
sä ja pitkäjännitteisesti taittajan, kuvittajan ja valokuvaajan taitojaan.

Marja Rosti, kuvataiteen lehtori

Pinnkki vai trendi 
– kuvataiteen  
opetuksen uudet 
tuulet

Kuva Anna Jalkanen
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Millaisen Avatar-
hahmon 

lähettäisit lukioon? Tällaiseen kysy-
mykseen räätälöivät kuvallisen vas-
tauksensa Järvenpään lukion kuva-
taidelinjalle pyrkijät. Syksyn alkaes-
sa kaipaavat ihmissudet, pelokkaat 
lohikäärmeet, kasvottomat mie-
het ja eteeriset neidot istuivat tyh-
jän paperin ääressä ja saivat tehtä-
väkseen pohtia, millaiseen paikkaan 
oikein olivat saapuneet ja millaise-
na tulevaisuus nyt näyttäytyi: pa-
ratiisin puutarhana, sumuun ka-
toavana polkuna, rotkon reunana..

Parikymmentä lahjakasta nuor-
ta lähti opiskelemaan peruskoulun 
jälkeistä elämää Järvenpään lukios-
sa, mutta raamitettuna kuvataiteen 
kultareunuksella. Tämän motivoi-
tuneen ryhmän luotsaaminen on 
opettajalle ollut kuin laivan perä-
miehen homma helpoilla vesillä: lai-
va kulkee kuin itsestään, kapteenina 
on innostus kuvataiteeseen, perä-
mies vain luotsaa pois karikoilta tai 
puhaltaa tuulta purjeisiin. Tärkeintä 
on, että ryhmä toimii keskinäistä 
hiljaista tietoa jakaen; uskalluksella, 
toinen toistensa työskentelystä in-
nostuen, kannatellen ja kannustaen, 

ymmärryksellä ja avoimella ihai-
lulla. Kuvataideluokan tärkein 
pedagogiikka syntyy opiskelijoi-
den keskinäisestä vuorovaikutuk-
sesta. Kaikki tavoittelevat paras-
taan, astuvat ylöspäin aina rappu-
sen kerrallaan, tähyilevät ympäril-
leen, imevät vaikutteita toisiltaan 
ja muokkaavat niitä omikseen.

Talven yli on selvitty harjaan-
nuttamalla taitoa erilaisten perin-
teisten kuvantekovälineiden kans-
sa. Väline on kuitenkin vain keino 
kertomiselle, viestinnälle. Sisältö 
on tärkein, mutta ilman muo-
toa se jää raakileeksi, ymmärtä-
mättä – niin kuin puhe vaillinai-
silla lauseilla. Opettajana olen ja-
kanut tehtäviksi pieniä sieme-
niä, joista jokainen on saanut kas-
vattaa mahdollisimman itsen-
sä näköisen verson, parhaimmil-
laan vahvajuurisen kasvin, josta 
on alkanut versoa taas jotain uut-
ta. Taiteeksikin sitä voi nimittää. 

Teksti Sari Laatio, ensimmäisen 
kuvataidelinjan opettaja

Suomalainen kulta-
kautemme, se jos-

ta niin ylpeitä olemme, on jättä-
nyt taidekäsitykseemme ja taide-
kasvatukseen vahvan perinnön. 
Puhuttaessa suomalaisesta tai-
teesta kulttuuriperimämme nos-
taa päätään. Verkkokalvoille muis-
tuu kuvat Raatajat rahanalaisis-
ta, Lemminkäisen äidistä sekä 
Haavoittuneesta enkelistä. Oman 
kulttuurihistorian omaksuminen 
onkin tärkeää yksilön identitee-
tin rakentumisen kannalta, mutta 
vielä tärkeämpää on nykykulttuu-
rin ymmärtäminen, tulkitseminen 
ja kyseenalaistaminen. Kulttuuri-
termillä on alun perin tarkoitet-
tu ”hengen viljelyä”, jonka avul-
la ihminen luokittelee ympäris-
töä, arvottaa itseään ja muita se-
kä rakentaa omaa identiteettiään. 
Toimiakseen nykykulttuurissa ko-
konaisvaltaisesti kriittisenä yksilö-
nä ja ajattelijana ihminen tarvit-
see työkaluja, joita taideopetuk-
sen tulisi tarjota. Kulttuurimme 
on nyt, tässä hetkessä ja ajas-
sa, ei 1800-luvun kultakaudessa. 

Nykytaide käsitetään usein 
monimutkaisena ja vaikeasti tulkit-
tavana taidesuuntana sen uusien 
materiaalien sekä kyseenalaisten 
teemojen vuoksi. Kulttuurissamme 
taiteiden kokemista on pidetty 
luonteeltaan hyvänä, positiivise-
na ja miellyttävänä esteettisenä 

kokemuksena. Nykytaide rikkoo 
tämän perinteisen taidekäsityk-
sen esittämällä jotakin poikkea-
vaa, todellista, realistista, ehkä kai-
kessa kauheudessaan yleisöä hen-
kilökohtaisesti puhuttelevaa tai 
nuhtelevaa taidetta. Nykytaide 
on aikansa peili. Teoksissaan ny-
kytaiteilijat representoivat omaa 
tämänhetkistä maailmankuvaan-
sa. Nykytaiteen monimuotoisuus 
kyseenalaistaa sen mikä on tai-
detta, mutta samalla mahdollis-
taa taiteen kokemisen kaikille. 
Taide ei ole enää sidottuna tiet-
tyyn muotoon, raameilla rajat-
tuun tilaan, jota katsotaan etääl-
tä ihaillen. Taidetta voi olla mis-
sä vain, sitä voi maistaa, haistaa, 
kuunnella, koskea ja parhaim-
massa tapauksessa yleisö voi ol-
la jopa osa teosta. Nykytaidetta 
ei ole tarkoitettu vain taiteen am-
mattilaisille tai taiteen kanssa te-
kemisissä oleville ihmisille, tai-
de on tarkoitettu meille kaikille. 
VIVA LA CONTEMPORARY ART!

Tea Lindroos

Kuvislinja käynnistyi

Kuvat: Sari Laatio

Sari Laatio

PALUU  
TULEVAISUUTEEN

Kirjoittaja Tea Lindroos on 
järvenpääläinen kuvatai-
teilija ja taiteen kandidaat-
ti, joka toimii opettajana 
Järvenpään lukion kuva-
taidelinjalla ja Nykytaiteen 
työpaja -kurssilla.
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Anna ja Veera ovat opiskelleet itsenäisesti 
valokuvausta koko syyslukukauden ajan. He 
ovat muun muassa omatoimisesti ”vallan-
neet” lukion vanhat studiosalamat ja saa-
neet niillä ihmeitä aikaan. Oheiset kuvat 
ovat tulosta kahden nuoren valokuvataitei-
lijan omista projekteista.

Kuvat Anna Jalkanen

saattaa kokonainen oppitun-
ti mennä pelkkään ideoimiseen, 
jonka jälkeen joutuu odottamaan 
taas viikon seuraavaa tuntia. 
Kuvislinjalaisille ei muutekaan jär-
jestetä usein mitään tapahtumaa, 
vaikka taiteeseen liittyen mie-
lenkiintoisia tapahtumiakin olisi 
vaikka muille jakaa.

Veera: Mielestäni kuvataide-
linjan opintojen järjestely on mel-
ko hyvä. Saamme rakentavaa pa-
lautetta, mikä auttaa kehitty-
mään. Tunteja voisi kuitenkin olla 
viikossa useampi kuin yksi ja niillä 
voisi korvata osan muiden ainei-
den kursseista.

Mitä odotat tulevaisuu-
delta?

Anna: Jatko-opintoja jollain 
tavalla median ja taiteen paris-
sa. Haluan tehdä työtä, jossa saan 
kädenjäljen näkyviin ja vapaut-
ta toteuttaa ideoita. Tällä hetkellä 
olisi suunnitelmissa suorittaa ku-
vis- ja mediadiplomit, jotka vei-
sivät muutenkin jo ajatuksia sii-
hen suuntaan. Saa nähdä, en ha-
lua suunnitella liikaa etukäteen, 
vaan katsoa mitä päivät tuovat 
tullessaan.

Veera: Tulevaisuuden suun-
nitelmani eivät ole vielä selke-
ät. Yhtenä vaihtoehtona on ha-
kea jatko-opintoihin taiteen alal-
le. Minulla on kuitenkin muita-
kin vaihtoehtoja, enkä vielä tie-
dä tarkkaan. Aika näyttää, min-
ne päädyn.

Haastattelu Marja Rosti, kuva-
taiteen lehtori

Mitä opiskelu kuvatai-
delinjalla on tarjonnut 
teille?

Anna: Mahdollisuuden tutus-
tua samanhenkisiin ihmisiin, pal-
jon uutta tietoa erilaisista työs-
kentelytavoista ja erilaisista tek-
niikoista, ja etenkin enemmän us-
kallusta toteuttaa omia ideoita. 
Kuvislinjalla olemisessa parasta 
on ehdottomasti se, että töiden 
tekemisessä ei rajoiteta melkein 
millään tavalla.

Veera: Olen oppinut uusia 
tekniikoita työskentelyssä ja sen, 
että periaatteessa mitään ei voi 
tehdä väärin. Olemme käyneet 
myös tutustumassa Kiasmaan. 
Meitä on rohkaistu kokeilemaan 
erilaisia asioita ennakkoluulotto-
masti.

Mitä haluaisitte muut-
taa kuvataidelinjan 
opintojen järjestelyssä?

Anna: Kuvislinjalaisille pide-
tään vain yksi tunti viikossa, mikä 
on aivan liian vähän suhteessa sii-
hen, kuinka paljon tunneilla olisi 
tehtävää. Inspiraation puuttuessa 

Olette nyt ensimmäisen 
lukiovuoden opintojen 
loppusuoralla. Onko 
kaikki sujunut ennalta 
arvatusti vai oletteko 
kohdanneet jotain yllät-
tävää?

Anna: Kurssit tuntuvat kestä-
vän vain viikon verran, kouluteh-
täviä ja paineita on tuplasti enem-
män kuin oletin ja lukiossa oi-
keasti pitää tehdä töitä, sen olen 
tajunnut varsinkin koeviikoilla... 
Koko opintosuunnitelmakin pi-
ti tehdä viimeisessä jaksossa uu-
destaan; olin tehnyt koko ykkös-
vuoden kurssivalinnat kesälomal-
la ennen kuin koulu alkoi, ja me-
nin niiden mukaan läpi koko vuo-
den. Kesällä tein valinnat ihan il-
man mitään ajatusta, ja jälkeen-
päin huomasin, että niitäkin olisi 
kannattanut miettiä edes vähän.

Veera: Olen pitänyt kuvatai-
delinjalla olemisesta. Tunneilla 
tunnelma on leppoisa ja töissä 
saa edetä omaan tahtiin. Olemme 
saaneet tutustua moniin uusiin 
työskentelyvälineisiin, kun perus-
koulussa välineinä olivat usein 
vain lyijykynä tai vesivärit.

Kuvat Veera Juntunen

Haastattelin kahta kuvataidelinjan en-
simmäisen vuoden opiskelijaa, Veeraa ja 
Annaa, jotka olivat hakeutuneet myös va-

lokuvakurssille. Kyselin heiltä heidän kokemuk-
sistaan Järvenpään lukion kuvataidelinjalla.
Kertokaa hieman itsestänne.  
Keitä olette, Anna Jalkanen ja  
Veera Juntunen?

Anna ja 
Veera

Anna: Olen Järvenpään lukiossa ensimmäistä vuot-
ta ja kuvislinjalla. Vapaa-ajalla etsin paljon uutta musiik-
kia internetistä ja valokuvaan, inspiroidun erilaisista asi-
oista ja toteutan niistä syntyneitä ideoita kaveriporukal-
la. Tällä hetkellä eniten inspiroi kuvan ja musiikin yhdis-
täminen eli lyrigraphing, jossa inspiraatiota haetaan bii-
sien ja runojen lyriikoista.

Veera: Olen Veera Juntunen Järvenpään lukiosta. 
Käyn lukion ensimmäistä luokkaa ja olen kuvataidelin-
jalla. Vapaa-ajalla harrastan tanssia Keski-Uudenmaan 
tanssiopistossa. Suoritan tanssitaiteen laajaa oppimää-
rää.

Mikä sai teidät hakeutumaan juuri Jär-
venpään lukion kuvataidelinjalle?

Anna: Kaikki taiteeseen liittyvä on kiinnostanut 
pienestä pitäen, mikä vaikutti siihen, että kuvis oli ehdo-
ton valinnaisaine yläasteella. Sen jälkeen halusin jatkaa 
jollain taiteeseen suuntautuneella linjalla. Ensin mietin 
kuvataidelukioita Helsingin lähistöllä, mutta sitten kuu-
lin viikko ennen yhteishakua Järvenpään lukion kuvislin-
jasta. Se kuulosti heti paljon paremmalta vaihtoehdolta 
koulumatkan ja asumisen suhteen, joten laitoin hakulo-
makkeen mieluummin sinne.

Veera: Hain Järvenpään lukion kuvataidelinjalle, 
koska olen aina pitänyt kuvataiteesta. Yläkoulussa va-
litsinkin valinnaisiksi aineiksi kuvataidetta. Asun myös 
Järvenpäässä, joten lukiolle ei ole pitkä matka.



Diplomia oli haas-
tavaa ja rankkaa, 

mutta silti kivaa tehdä. Ainut ta-
voite minulla oli diplomin suhteen, 
oli sen toteuttaminen eli niin sano-
tusti läpi pääsy. Omassa tekniikas-
sa kiinnosti se, etten ollut koskaan 
aikaisemmin tehnyt mitään suur-
ta työtä 3D-mallinnusohjelmalla ja 
se, että koin tekotavan olevan lä-
hellä unelma ammattini työtapo-
ja. Diplomin teosta jäi hyvä ma-
ku suuhun ja lopputuloksena syn-
tyi omaa silmää miellyttävät teok-
set. Vaivalla tehtyä teosta on kiva 
ihastella jälkikäteen. Tärkeintä ku-
visdiplomissa on mielestäni omi-
en taitojen mittaus, uuden oppi-
minen ja kuvaamataidon treenaus.

Eelis Leino kuvisdiplomista 
2012

Diplomin tekemi-
nen oli aikaa vie-

vää, mutta erittäin antoisaa. Aihe 
motivoi minua paljon kokeilemaan 
rajojani ja olen lopputulokseen 
tyytyväinen. Oli hienoa saada dip-
lomi suoritettua ilman suurempia 
ongelmia tai inspiraation puutetta.

Noora Haapala
Noora Haapala

Grafiikan vedos
sarjasta Sankariainesta

Eelis Leino
Epäpaikka

3D-grafiikka

Kokemuksia 
2012 kuvataiteen  
lukiodiplomista

Kuvataiteen kurssilla KU6, joka jär-
jesteään vuosittain jaksossa 5. voi 
opiskella 3D grafiikkaa.
Vetäjänä on Jukka Ottelin

3D-Grafiikka
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Olin iloinen pääs-
tessäni taas oh-

jaamaan taidegrafiikan ja taide-
maalauksen kursseja Järvenpään 
hienoon lukioon. Opetan enim-
mäkseen aikuisia taidekoukeroi-
den kanssa, mutta koen erittäin 
antoisaksi motivoituneiden ja tai-
tavien nuorten kanssa työsken-
telyn. En lakkaa ihmettelemästä 
oppilaiden luovia ideoita ja ren-
toa suhtautumista uusiin tapoi-
hin työskennellä. Uusi tekniik-
ka otetaan helposti haltuun ja 
kokeilunhalua tuntuu riittävän!

Maalauskurssilla luokassa on 
keskittynyt, rauhallinen tunnel-
ma, kun ryhmäläiset maalaavat ja 
toteuttavat taulujaan. Grafiikan 
kurssilla tempo on täysin erilai-
nen; vedostushuoneessa jännitys 
aina tiivistyy, kun ei koskaan tie-
dä mitä prässin avulla on pape-
riin siirtynyt. Onnistumisia ja rei-
pasta, iloista työskentelyä on aina 
ilo seurata.

Ylpeänä saan taas tänä-
kin vuonna esitellä kumman-
kin kurssin tuotoksia Prisman 
Rantagalleriassa. Esillä on maa-
lauskurssin töitä; akryyliväreillä ja 
uudella kuvan siirtotekniikalla to-
teutettuja tauluja sekä taidegrafii-
kan kurssin kuivaneula tekniikal-
la tehtyjä vedoksia. Onnea ja me-
nestystä teille kaikille kurssilaisille 
vielä toivottaen 

Susanna Autio,  
kuvataideopettaja

Taiteilija  
koulussa  
-projekti

Katariina Nemlander



54
55

Järvenpään Ajokoulutuskeskus Ky 
Myllytie 1    4.krs 
04410 JÄRVENPÄÄ 
Puh. 09 279 2471 
 
yhteys@jarvenpaanajokoulutuskeskus.fi 
www.jarvenpaanajokoulutuskeskus.fi 
 

Tervetuloa! 

 
 

www.liikennekoulu.fi 
Asemakatu 4  

Puh. 09-271 2175 



Suora lähetys alkaa tasan kello 21.05, ollaan sitten 
valmiita tai ei. Minua jännittää hieman istuessa-

ni paikallani parin metrin päässä Pekka Haavistosta ja Timo 
Soinista. Jännitys ei johdu pieleen menemisen pelosta, sillä 
luotan Järvenpään lukion ja Ylen suunnitelmien toimivuu-
teen täysin. Jännitys johtuu odottamisesta, tarkemmin sen 
loppumisesta. Presidentinvaalikeskustelu, jota olen odotta-
nut jo lähes puoli vuotta ja jonka suunnittelussa ja toteutta-
misessa olen ollut mukana melkein yhtä kauan, on alkamassa.

Ahkeraa suunnittelua alusta asti
Lukuvuoden toisessa jaksossa oli tarjolla yhteiskunnallisen 
vaikuttamisen kurssi YH05. En epäröinyt hetkeäkään va-
litessani kurssin, koska se oli kiinnostanut minua ensim-
mäisestä lukiovuodestani asti. Jakson alussa astuin parin-
kymmenen muun opiskelijan kanssa E2-käytävän luok-
kaan 2064 ja Sami Tammisen ohjaama kurssi sai alkaa. Jo 
ensimmäisellä tunnilla jaettiin demokraattisesti vastuu-
tehtäviä: ryhmäläiset valitsivat lappuäänestyksellä ryh-
mänvetäjät vapaaehtoisten ehdokkaiden joukosta. Eemeli 

Peltonen sai vastuulleen toimintasuunnitelmaryhmän, 
jonka tehtäviin kuului muun muassa istumapaikkojen si-
joittelu. Tiedotuksesta vastaavaa ryhmää vetämään va-
littiin Eveliina Karjalainen, markkinointiryhmää johta-
maan äänestettiin Julia Saario ja vastuu turvallisuussuun-
nitelmaryhmästä annettiin vaaleilla Camilla Halinojalle. 
Tiiminvetäjien valinnan jälkeen ryhmiin valittiin muut jäsenet.

Suunnittelu alkoi heti. Vaikka kurssin alussa vaalikeskus-
teluun oli nelisen kuukautta aikaa, oli tiedostettava, että het-
keäkään ei olisi varaa hukata. Huomaamatta aika kuluikin – 
ja äkkiä – minkä käsitti jakson loppuessa ja joululoman lä-
hestyessä ”uhkaavasti”. 2. jakson aikana tehdyt tehtävät olivat 
pitkälti suunnittelua – vahvan pohjan luomista – ja tiedon-
hankintaa. Miten tiedotamme, miten herätämme lukiolais-
ten mielenkiinnon, miten kaikille saadaan istumapaikat ja mit-
kä ovat tämän kokoisen tapahtuman turvallisuusvaatimuk-
set? Kaikkeen oli saatava vastaus ja kaikkeen oli varauduttava.

Innon herättämistä taiteen ja netin avulla
Kun koeviikko alkoi ja heti sen perässä 3. jakso, edessämme oli 
haaste: milloin tapaamme? Alkavaan jaksoon ei ollut varattu 
kiertotuntia työskentelyyn. Ainoa vaihtoehto oli tavata lähinnä 
8. kiertotunnilla, jossa useimmilla ei ollut kurssia. Tapahtuman 

toteutus vaati kaikilta siihen osallistuneilta uhrauksia: va-
paa-ajan käyttämistä työskentelyn hyväksi ja joustavuutta.

3. jakson alku merkitsi siirtymistä suunnitteluvaiheesta 
toteutusvaiheeseen. Jaksojen vaihteessa tiedotusryhmää pie-
nennettiin, toimintasuunnitelmaryhmä katosi ja tilalle muo-
dostettiin uudet ryhmät: sisältötyöryhmä sekä tarjoilu- ja ul-
koasutyöryhmä. Sisältötyöryhmän vetäjäksi ilmoittautui Emil 
Bulut. Tarjoilu- ja ulkoasutyöryhmän johtoon tuli Suvi Randén.

Joulukuussa pidettiin presidentinvaalikeskusteluun 
liittyvä aamunavaus, jossa tapahtuman traileri sai en-
si-iltansa. Teemu Heikkilä vastasi trailerin toteutukses-
ta apunaan Ari Kaukiainen. Tuomas Tuppurainen piir-
si upeat karikatyyrihahmot, jotka esiintyivät traileris-
sa, T-paidoissa ja ympäri lukiota ripustetuissa mainoksis-
sa. Myös laatikko, johon opiskelijat pystyivät jättämään ky-
symysehdotuksensa, oli koristeltu presidentinvaalikeskus-
telumainoksilla. Markkinointityöryhmä vastasi mainoksi-
en suunnittelusta ja toteuttamisesta. Vaalikeskustelu valta-
si myös Facebookin, ja tapahtumaa varten perustettiin blogi.

Valmisteluilla areena väittelynäyttämöksi
Päivää ennen vaalikeskustelua yhteiskuntaopin ryhmä al-
koi järjestää lukiota tilaisuutta varten yhdessä tutoreiden ja 

oppilaskuntalaisten kanssa. He olivat enemmän kuin terve-
tulleita mukaan ja korvaamaton apu järjestelyissä niin ennen 
tapahtumaa kuin myös sen aikana ja sen jälkeen. Tuolien aset-
telussa, vip-tilan järjestelyssä ja areenan tyhjentämisessä yli-
määräisistä tavaroista vierähti useita tunteja, joten koulupäi-
vä venähti puoli kolmen sijaan puoli seitsemän tuntumaan. 
Minua se ei kuitenkaan haitannut, sillä oli tärkeää, että vaali-
keskustelusta tulisi onnistunut. Tapahtuman jälkeen ymmärsi 
kunnolla, kuinka upean vaalikeskustelun tekemisessä oli saa-
nut olla mukana ja kuinka ainutlaatuinen ja opettavainen ti-
laisuus tutustua projektityöskentelyyn meille oli tarjottu. 
Tapahtuman sujuminen suunnitellulla tavalla maksoi vaivan.

Presidentinvaalikeskustelupäivä 12. tammikuuta oli ta-
pahtumantäytteinen. Kohokohtahan oli tietysti itse vaali-
keskustelu. Ennen Ylen suoraa vaalilähetystä lukiolla teh-
tiin lukuisia viime hetken viimeistelyjä ja turvatarkastus. 
Torstaiaamuna tullessani kouluun turvatoimien huolelli-
suus yllätti minut: kouluun sisälle ei ollut asiaa ilman hen-
kilöllisyystodistusta. Koulun pihalla oli lukuisia poliisiau-
toja. Poliisit partioivat lukion sisällä jopa koirien kanssa. 
Turvatoimista huolimatta olo ei tuntunut rajoitetulta ja lii-
an vartioidulta. Poliisit olivat leppoisia ja jaksoivat piris-
tää meitä siitä huolimatta, että heilläkin oli pitkä työpäivä.

Kuvat Teemu Heikkilä ja Otto Jahnukainen

Kuvat Otto Jahnukainen ja Teemu Heikkilä
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Presidenttiehdokkaat 
tentissä

12. tammikuuta presidenttiehdokkaat saapuivat luki-
oomme väittelemään Ylen suorassa vaalikeskustelussa. 
Yhdestä heistä tuli Tarja Halosen seuraaja maaliskuun 
alussa, kun uusi tasavallan presidentti nimitettiin vir-
kaansa.

 ”Suomen  
suurimmassa  
jälki-istunnossa”



Median mielenkiinto heräsi
Poliisien lisäksi areenalla pyöri Ylen porukkaa – kuvaajia, oh-
jaaja, juontajat ja niin edelleen. Presidentinvaalikeskustelu he-
rätti median mielenkiinnon, ja torstaina lukiossa oli lukuisia 
toimittajia useista eri lehdistä kuten Helsingin Sanomista ja 
Keski-Uusimaasta. Presidentinvaalikeskustelusta etukäteis-
juttuja oli julkaissut ylivoimaisesti eniten Keski-Uusimaa, 
mutta tapahtuman järjestämisestä kuvattiin pätkä myös 
Ajankohtaiseen kakkoseen. Ehdokkaiden väittelystä nostettiin 
esiin Paavo Lipposen ja muiden ehdokkaiden hyökkäys Timo 
Soinia vastaan rasismiasiassa. Uutiskynnyksen ylitti myös 
Paavo Väyrysen paljastus itsevarmuutensa olemisesta täysin 
suunniteltua ja Paavo Lipposen ”pöö”. Lipposen televisiomai-
nos on muutenkin herättänyt keskustelua erilaisilla foorumeil-
la. Ehdottomia ”pööhön” liittyviä suosikkejani ovat Iltalehden 
keskustelufoorumilta lukemani kommentit: ”2 vuotias tyttäre-
ni säikähti pahasti, kun telkkariin pamahti PÖÖ ja hirveän pe-
lottavan näköinen mies. Tyttö huus puoli tuntia” ja ”Koira on 
vieläkin poissa tolaltaan, haukkuu vain ja vielä kerrostalossa”.

Tervetuloa presidentinvaalikeskusteluun – 
omassa lukiossa
Opiskelijoita alkoi virrata koululle seitsemän aikoihin il-
lalla, ja heti sen jälkeen vessojen eteen muodostui mu-
kavat jonot. Se oli hyvä merkki – merkki siitä, että ohjei-
ta noudatettiin. Opiskelijoiden siirtyminen istumapaikoil-
le vei puolisen tuntia, eikä suoran lähetyksen alun odo-
tus näyttänyt pahemmin haittaavan yleisöä. Minulla aina-
kin aika kului mukavasti lähetyksen aloittamisen harjoi-
tusta sekä Haaviston ja Soinin tv-haastattelua seuratessa.

Keskittyminen nousi 200 prosenttiin, kun suora lä-
hetys oli alkamassa sekuntien päästä. Ehdokkaat istui-
vat paikoillaan äänestysnumerojärjestyksen mukaises-
ti. Juontajat Kirsi Skön ja Jan Andersson sekä apulaisjuon-
tajat Eveliina Karjalainen ja Eemeli Peltonen olivat valmii-
na ja opiskelijat sekä lukion henkilökunta olivat paikoil-
laan. Joku taisi laskea numeroita ehkä kymmenestä taak-
sepäin. Ja niin televisioruuduilla alkoi pyöriä ohjelman 
intro ja tunnusmusiikki kajahti lukiomme keskusareenalla. 
Siitä se alkoi – kauan odotettu presidentinvaalikeskustelu.

Vaalikeskustelu avattiin Jaakko Selanderin Väyryselle 
osoittamalla kysymyksellä huijaako Väyrynen äänestäjiä 
esittämällä huumorimiestä, vaikka vanhempi polvi muistaa 
hänet melko häijynä poliitikkona. Väyrynen tokaisi, että he 
muistavat väärin, ja hän kaivoi matkalaukustaan Väyrys-
kirjoja lahjaksi lukiollemme. Ilta-Sanomat uutisoi keskuste-
lun avaamisesta: ”Lukiolaispoika aloitti TV-tentin jäätävällä 
kysymyksellä: ’huijaatteko äänestäjiä?’”

Ensimmäinen suuri aihepiiri, jota käsiteltiin, oli työ-
elämä. Aluksi ehdokkaat väittelivät työurien piden-
tämisestä. Kun puheenaiheeksi nousi eläkeikä, Sauli 
Niinistö myönsi, ettei hän kehtaa nostaa eläkettä. Jaakko 
Söderholm esitti Lipposelle kysymyksen työttömyy-
den parantamisen keinoista ja tuloerojen kaventamisesta.

Työelämäosion aikana yleisö sai huomata, että tulevaisuu-
desta puhumisen sijaan ehdokkaiden väittely jumittui 90-lu-
vun asioista puhumiseen. Rehellisesti sanottuna suurinta 

osaa lukiolaisista eivät varmaankaan kiinnostaneet asiat, joi-
ta ehdokkaat olivat tehneet parikymmentä vuotta sitten, 
koska silloin ei itse ollut edes syntynyt tai oli ihan pieni lap-
si. Historia kuitenkin heijastuu nykyisyyteen; paikka ja aika 
keskustelulle vain oli hieman väärä. Samoin jollain epämää-
räisellä tavalla Julia Saarion esittämästä kysymyksestä Sari 
Essayahin uskonnollisen vakaumuksen näkymisestä keskus-
telu johdettiin Israeliin ja Palestiinaan. Israel ei yleisön liikeh-
dinnästä päätellen jaksanut paljoakaan kiinnostaa aiheena. 

Opiskelijat aktiivisina osallistujina
Työelämäosion lopussa kolmesataahenkinen sattumanvarai-
sesti valikoitunut raati, joka koostui lukiomme opiskelijoista 
ja muutamasta opettajasta, äänesti osiossa parhaiten pärjän-
nyttä. Voittajaksi selviytyi selvästi Paavo Arhinmäki 32,9 pro-
sentilla äänistä. Arhinmäki oli selvästi elementissään areenal-
la ainakin raadin arvioiden perusteella, sillä hän menestyi yli-
voimaisesti parhaiten myös puolustuspolitiikkakeskustelussa, 
jossa hän haali itselleen 34,8 prosenttia äänistä. Toinen raadin 
mielestä menestynyt ehdokas oli Pekka Haavisto, joka voitti 
24,9 prosentin ääniosuudellaan keskustelun sosiaalisesta me-
diasta ja vihapuheesta. Haavisto kohosi toiselle sijalle myös 
puolustuskeskustelussa. Jumbosijaa piti kaikissa kolmessa osi-
ossa Sari Essayah, jolla oli kaikissa osioissa 2–3 % kannatus.

Opiskelijakysymyksissä sekä Emil Bulut että Eveliina 
Karjalaisen kanssa apujuontajan tehtäviä hoitava Eemeli 
Peltonen tiedustelivat Sauli Niinistön ja Paavo Arhinmäen 
johtamistyyliä. Sitten keskustelu siirtyi muutaman Twitter-
viestin – esimerkiksi ”Suomen suurin jälki-istunto suorana” 
– kautta luontevasti keskusteluun sosiaalisesta mediasta.

Siinä välissä, kun sanottiin ”Twitter” tai ”Facebook”, 
uneliaimmatkin nuoret luultavasti havahtuivat seu-
raamaan keskustelua. Sosiaalinen media oli erinomai-
nen aihe lukiossa pidettävään vaalikeskusteluun, sil-
lä aihe on lähes kaikille tuttu – osalle ehkä liiankin tut-
tu. Arhinmäki korosti, ettei sosiaalinen media saa pelkäs-
tään korvata perinteistä kampanjointia. Vaalipäivänäkin 
korostettiin, että pelkkä tykkääminen Facebookissa ei 
riitä, vaan vaaliuurnille on tosiaan jaksettava mennä.

Sotaa!
Konsta Kaupin Timo Soinille esittämää kysymystä siitä, mik-
si rasistisia kommentteja esittäneitä perussuomalaisten puo-
lueen jäseniä ei ole erotettu, seurannut väittely Soinin ja 
Arhinmäen välillä oli kuulemieni kommenttien mukaan 
kivi, johon Soinin uskottavuus vaalikeskustelussa kaatui. 
Soini rinnasti rasistisia puheita esittäneitä puoluetovereitaan 
Arhinmäen kampanjassa mukana olleeseen kissantappajaan, 
joka syyllistyi eläinsuojelurikokseen yli kaksikymmentä vuotta 
sitten. Soini yritti minkä pystyi, mutta puolustus epäonnistui: 
muutkin ehdokkaat asettuivat ikään kuin Arhinmäen puolelle.

Olli Uotinen tenttasi Eva Biaudetia kysymällä, miten 
tasa-arvo toteutuu, kun asevelvollisuus koskee vain mie-
hiä. Biaudet onnistui kiertämään kysymyksen muokkaa-
malla sitä omia kantojaan paremmin edistäväksi. Yleinen 
keskustelu yleisen asepalveluksen tärkeydestä Suomelle al-
koi ehdokkaiden välillä. Sauli Niinistön mukaan se on tär-
keä osa uskottavan puolustuksen ylläpitämisessä, kun taas 
Arhinmäestä asevelvollisuus on tärkeä taloudellisista syis-
tä: palkka-armeija olisi paljon kalliimpi. Eva Biaudet muis-
tutti, että tulevaisuudessa pitäisi olla kyse ennemminkin 
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aseidenriisunnasta, mikä pitää paikkansa. Kuten Paavo 
Arhinmäki totesi, yhteiskunnassa on rahaa kipeämmin tar-
vitsevia puolia kuin jatkuva aseiden hankinta. Sotilaallinen 
uhka ei ole enää niin todennäköinen kuin ennen, vaan 
on muodostunut uusia uhkia kuten ympäristökatastrofit.

Vaalikeskustelun päätti Camilla Halinojan tiedustelu 
Pekka Haaviston näkemyksistä Suomen osasta ilmastonmuu-
toksen torjunnassa. Haaviston vastauksen jälkeen muutkin 
ehdokkaat saivat kommentoida pikaisesti. Lähetysaika alkoi 
olla lopussa. Juontajat kiittivät ehdokkaita ja yleisöä, ja suo-
ra lähetys päättyi tunnusmusiikkiin. Lähetyksen loputtua eh-
dokkaat saivat lahjakassit kiitokseksi vierailusta lukiossam-
me. Ehdokkaat poistuivat, joskin he ensin joutuivat lehdis-
tön kuvattaviksi ja haastateltaviksi. Pikkuhiljaa myös opiske-
lijat alkoivat siirtyä luokkiin, joissa heille tarjottiin iltapalaa. 
Sen jälkeen opiskelijat ja koulun henkilökunta alkoivat lähteä 
kotiin päin nauttimaan hieman pidennetystä viikonlopusta.

Jälkitöitä 
Perjantaina 13. tammikuuta Järvenpään lukiossa oli hiljaista 
siihen asti, kun areenan rakentamisessa mukana olleet opis-
kelijat alkoivat purkaa vaalikeskustelujärjestystä. Areenan 
järjestämisessä takaisin tavalliseen koulujärjestykseen ku-
lui huomattavasti vähemmän aikaa kuin alueen muokkaa-
misessa katsomoksi. Oloni oli jotenkin outo, sillä tapahtu-
man jälkeinen tyhjyys valtasi minut. Jonkinlaisesta ”vapau-
tumismasennuksesta” olikin varoiteltu. Oli jotenkin tyhmää, 
että vaalikeskustelu oli ohi. Olotilaa voisi verrata jouluaat-
toillan ja joulupäivän tunnelmiin: hyvissä ajoin alkanut jou-
lumielen nostatus saavuttaa huippunsa joululahjojen avaa-
misen aikoihin. Sen jälkeen iskee masennus, koska tietää, et-
tä pitää odottaa vuosi seuraavaan jouluun. Vaalikeskustelun 
kohdalla on tosin se pieni ero, että vastaavaa tilaisuut-
ta ei välttämättä enää tule. Presidentinvaalikeskustelua 
seurasi alun hämmentyneisyyden lisäksi myös vapautu-
neisuus ja ilo sekä ylpeys onnistuneesta tapahtumasta.

Varsinaiset vaalit
Ensimmäisen kierroksen vaalipäivänä 22. tammikuuta kä-
vin äänestämässä ensimmäistä kertaa valtiollisissa vaaleis-
sa. Sunnuntai-iltana jännitin muiden suomalaisten mukana, 
ketkä pääsisivät toiselle kierrokselle. Minulle ei ollut yllätys, 
että Niinistö ja Haavisto olivat kaksi eniten ääniä saanutta. 

Minua yllätti alhainen äänestysprosentti – vain 72,8. Olisin 
odottanut korkeampaa prosenttilukua, sillä mukana oli 
mielipiteitä jakavia ehdokkaita kuten Väyrynen ja Soini se-
kä ennakkosuosikin asemassa jo kauan oleskellut Niinistö.

Vaalien toisen kierroksen varsinainen äänestyspäivä oli 
kaksi viikkoa myöhemmin. Sauli Niinistön valinta tasaval-
lan presidentiksi ei tainnut tulla suurena yllätyksenä kenel-
lekään vaaleja edes vähän seuranneelle. Mielipidemittausten 
selvä ykkönen oli jo edellisissä presidentinvaaleissa lähellä tul-
la valituksi, ja siten Tarja Halosen pääsy toiselle kaudelle jäi 
lähes toteutumatta. Nyt Niinistö voitti selvästi: hän sai 62,6 
prosenttia äänistä ja oli kaikissa muissa vaalipiireissä paitsi 
Ahvenanmaalla Haavistoa suositumpi. Selvimmin Niinistö jy-
räsi Haaviston Soinissa, joka sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla. Siellä 
Niinistö sai 86 prosenttia äänistä. Tiukin taistelu ehdokkai-
den välillä käytiin ahvenanmaalaisessa Sottungan minikun-
nassa, jossa ehdokkaiden välinen ääniero oli vain kolme ään-
tä Niinistön hyväksi. Vaikka Haavisto hävisikin selvästi, oli tu-
los parempi kuin vaalikampanjoinnin alussa osattiin odottaa.

Presidenttiehdokkaiden hienoista kampanjoista huolimat-
ta äänestysprosentti laski ensimmäisen kierroksen määrästä. 
Toisen kierroksen äänestysvilkkaus jäi noin 69 prosenttiin, mi-
kä oli ennalta arvattavaa kovien pakkasten ja valittavissa olevi-
en ehdokkaiden takia. Esimerkiksi perinteisillä keskustalaisalu-
eilla saattoi olla vaikeaa valita kahden ei niin mieluisan ehdok-
kaan väliltä, kun kumpikaan toisen kierroksen ehdokkaista ei 
edustanut ainakaan riittävän selvästi heille tärkeitä asioita.

Vaaleista on nostettu esiin muutamia positiivisia piirtei-
tä, joista yksi – nuorten innostuminen – on erityisen mer-
kittävä. Sosiaalisen median ottaminen kampanjointiväy-
läksi herätti etenkin nuoret seuraamaan vaaleja ja äänes-
tämään suosikkiehdokastaan. Lukiossamme intoa nostat-
ti suuresti myös presidentinvaalikeskustelu. Toivottavasti 
lukiomme esimerkki siitä, miten nuoret saadaan poliitti-
sesti aktiivisemmiksi, otetaan huomioon muissakin kou-
luissa, jotta tulevaisuudessa yhä useampi nuori ei vierastai-
si politiikkaa ja päätöksentekoon osallistumista. Eiköhän 
ole niin, että into herää osallistumalla ja tekemällä.

Teksti Henna Paananen 09G 60
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muut järjestelyt tehty. Työmme oli keskiviikon osalta teh-
ty ja jäimme jännittyneinä odottamaan seuraavaa päivää.

Kunniakujan kautta keskusteluun
Sitten olikin edessä torstai. Kokoonnuimme päivällä kuu-
lemaan Sami Tammisen viimeisen ohjeistuksen työteh-
tävistä. Jakauduimme ennalta sovittuihin tehtäviin VIP-
tilaan, narikkaan, lehdistötilaan ja ehdokkaiden avustajik-
si sekä vastaanottamaan saapuvia presidenttiehdokkai-
ta. Sitten vain odotimme. Tilat olivat kunnossa ja me olim-
me asemissa. Kun ensimmäinen ehdokas, Sari Essayah, saa-
pui, otimme hänet kunniakujassa vastaan raikuvin aplo-
dein. Samoin toimimme myös muiden ehdokkaiden koh-
dalla. Kunniakujamme pääsi jopa Ilta-Sanomien juttuun ja 
se ilmestyi myös myöhemmissä kyseisen lehden julkaisuis-
sa täytejuttuina. Esimerkiksi Eva Biaudet jaksoi jopa kätel-
lä kaikki kunniakujalaiset ja Timo Soini saapui tyylilleen us-
kollisesti käsiään heilutellen sisään tuttu virne naamallaan.

Kun ehdokkaat olivat kulkeneet kunniakujasta, heidät oh-
jattiin ehdokkaiden omaan tilaan ja meikkiin. Meikistä he sit-
ten pääsivätkin avustajiensa kanssa valmistautumaan tent-
tiin. Yksityisyys ja rauha olivat ehdokkaille valmistautumi-
sen kannalta oleellisia. Ehdokkaiden valmistautumisen ai-
kana testattiin vielä viimeiset äänentoistot ja muut tekni-
set kytkennät ja niiden toimivuus. Monia selvästi jännitti.

Itse paneeli, joka tuli suorana lähetyksenä Yleltä, oli on-
nistunut ja siinä käsiteltiin ajankohtaisia ja ihmisiä askarrut-
tavia aiheita kuten rasismia, nuorten työllistymistä ja tule-
vaisuutta, arvoja sekä politiikassa kiisteltyjä aiheita. Paneelia 
oli mielenkiintoista kuunnella; pääsimme myös osallistu-
maan siihen muun muassa yleisöäänestyksien kautta. Oli 
myös hauskaa päästä paikan päältä seuraamaan sitä, mi-
ten asiat kulissien takana oikeastaan toimivat. Tapahtuman 
järjestäminen sai myös tajuamaan sen, miten järjestämi-
seen saa hyvin kulutettua vaikka tuo puoli vuotta, mut-
ta kuitenkin itse tapahtuma on kahdessa tunnissa ohi.

Hyviä muistoja ja kiitoksia
Kun paneeli oli ohi, kerrottiin ehdokkaille, että he voi-
sivat siirtyä nauttimaan virvokkeista VIP-tilaan audito-
rioon. Moni ehdokas oli kuitenkin niin kiireinen tai vä-
synyt illan koetuksesta, että poistui paikalta pikaises-
ti paneelin päätyttyä. Lopulta tilaan saapuivat kuiten-
kin Pekka Haavisto ja Sari Essayah. He näyttivät nautti-
van tilan antimista sekä muiden kutsuvieraiden seurasta.

Tapahtuma oli menestys ja kaikki tekivät osansa kunnialla 
ja huolella. Vielä perjantaiaamuna oli kuitenkin tehtävä jälki-
työ. Tutorit ja oppilaskunta-aktiivit sekä kurssilaiset kokoontui-
vat purkamaan katsomoja ja palauttamaan kaiken paikoilleen. 

Järvenpään lukion vaalikeskustelu oli suuri yhteistyöpro-
jekti lukion ja Ylen välillä. Korvaamattomana apuna toimivat 
tutorit, oppilaskunta-aktiivit sekä tietenkin kaikki muut mu-
kana olijat. Ilman heitä tapahtuma ei olisi onnistunut. Voimme 
olla ylpeitä ja luottavaisia, että jatkossakin laajamittaiset pro-
jektit onnistuvat koulussamme. Kiitos ja kumarrus kaikille!

Teksti Iida-Liina Kara ja10A Eemeli Peltonen 10H

Televisiokamerat sammuvat ja kahdek-
san presidenttiehdokasta hymyilee 
vaisusti. Kyseessä on, ei vähempää 

kuin Ylen suora lähetys Järvenpään lukiolta 
– suuri presidentinvaalikeskustelu! Tilanne 
on ainutlaatuinen, sillä eihän vastaavan-
laisia tapahtumia ole aiemmin järjestetty. 
Mutta miten tähän tilanteeseen lopulta 
päästiin?

Presidentinvaaliprojektia lähdettiin työstämään jo puo-
li vuotta ennen varsinaista tapahtumapäivää. Aluksi ei vie-
lä ollut varmuutta siitä, saisiko koulumme edes tätä suur-
ta projektia vastuulleen. Ylen johtoporras, tuottajista läh-
tien, saapui kesän jälkeen tarkastamaan tilat ja ihastui nii-
hin välittömästi. Se oli alkusysäys projektille. Yle päät-
ti valita kuvauspaikakseen Järvenpään lukion areenan. 

Projektia lähdettiin työstämään yhteistyössä Järvenpään 
lukion ja Yleisradion kanssa. Lukiolla starttasi Valta ja vai-
kuttaminen -nimellä kulkenut kurssi, jonka tehtäväksi tu-
li suunnitella ja toteuttaa tapahtuma. Kurssia veti vastuu-
opettajana Sami Tamminen ja myöhemmin mukaan liit-
tyi myös Suvi Randén. Kurssilaiset saivat vastuulleen muun 
muassa tapahtuman turvasuunnitelman, kokonaissuun-
nitelman sekä markkinointisuunnitelman kehittämisen.

Aktiivista suunnittelua ja kovaa työtä
Mutta pelkkä suunnittelu ei tietenkään riitä. Tapahtuman 
toteuttamiseksi tarvittiin monia vapaaehtoisia. Tällöin kään-
nyttiin tutoreiden ja oppilaskunnan puoleen. Tutor- ja op-
pilaskunta-aktiivit kutsuttiin yhteiskokoukseen, jossa pro-
jektin vetäjä Sami Tamminen ja tapahtumapäällikkö Eemeli 
Peltonen kertoivat, mistä oikein oli kyse. Saimme tietää var-
sinaisen tapahtumapäivän tehtävämme, joihin kuului muun 
muassa eri tiloista vastaaminen. Tämä tarkoitti käytännös-
sä esimerkiksi penkkirivien kokoamista, ehdokkaista tehty-
jen monisteiden levittämistä sekä itse tapahtumailtana na-
rikasta, VIP–tilasta, ehdokkaiden sekä lehdistötilasta vastaa-
minen. Haasteita siis riitti.

Tapahtumaa alettiin työstää myös muilla tavoin. 
Muutamat koulumme opiskelijat tekivät paneelille trailerin, 
joka esitettiin myös Ylen suorassa lähetyksessä torstai-iltana. 
Paneelia varten suunniteltiin myös erikseen omat paidat, joi-
den karikatyyrien luomisesta vastasi Tuomas Tuppurainen. 
Myös tapahtumaillan etenemisestä tehtiin erikseen illan kul-
kua selventävä opetusvideo, joka esitettiin kaikille koulun 
opiskelijoille. Työtä riitti, mutta onneksi välissä oli pieni loma, 
jonka aikana olikin hyvä ladata akkuja kovan urakan keskellä. 

Kun loma oli lusittu, oli aika palata projektin ääreen. 
Tapahtuma lähestyi kovaa vauhtia ja pian olikin jo keski-
viikko. Jäimme illalla yhdessä tutorien, oppilaskunnan sekä 
kurssilaisten kanssa kasaamaan penkkirivejä, siirtämään tie-
tokoneita ja viherkasveja sekä tekemään yleisesti tilaa pen-
keille sekä katsoimme yhdessä tilojen yleisen toimivuuden. 
Työ oli suuri eikä asiaa erityisesti auttanut karttojen virheel-
lisyys. Hommaa kuitenkin johdettiin tehokkaasti ja uudet 
kartat saatiin toteutettua nopeasti. Jo illalla, kun Ylen tek-
ninen ryhmä vihdoin saapui johtoineen ja kaapeleineen, oli-
vat penkit tarkassa rivissä jokaisessa kerroksessa sekä kaikki 

Presidentinvaalipaneeli 
2012 – kuinka siihen 
päädyttiin?

Iida-Liina KaraEemeli Peltonen Eveliina Karjalainen



Ylivoimainen deadline, ylimääräiset 
kotihommat, stressi, tapaamiset 
kello neljä koulun jälkeen, kuka 
semmoista haluaisi tehdä? Minä ja 

muutama muukin ”hullu”. Tämäkin teksti 
on kirjoitettu juuri deadlinepäivänä, jos-
tain syystä.

YTK06 – Koulun oma lehti, on lukiomme oma pieni 
lehtikerho. Osuvasti ristitty lehtemme, Järki, on ilmestynyt 
enemmän tai vähemmän säännöllisesti kaksi kertaa vuodes-
sa. Ennen nettijulkaisuna ilmestynyt lehtemme ei kerännyt 
juurikaan suurta lukijakuntaa, joten päätimme nostaa leh-
den uudelle tasolle ja Järki painettiinkin paperille ensimmäis-
tä kertaa viime syksynä. Siitä isot kiitokset oppilaskunnalle!

Lehtiharrastukseni alkoi jo kahdeksannella luokalla 
Järvenpään vanhempainverkoston rahoittamassa ”Nuorten 
lehti” -projektissa. Tein muutamia peliarvosteluita ensimmäi-
set vuodet, ujo kun olin. Nyt viiden vuoden jälkeen löysin it-
seni ohjaamasta samaa projektia ja tajusin hakeneeni journa-
listin alan koulutukseen. Järjen kelkassa olen nyt toista ja vii-
meistä kertaa. Päätoimittajan kokemuksella voin sanoa, et-
tei tämä ole mikään turha ja etenkään tylsä homma. Lukion 

Järkevää touhua

toisella vuodella ollessani näin ilmoituksen koulun lehdestä ja 
päätin kokeilla onneani. Hyvinhän siinä kävi: uusia kavereita, 
muutama kurssimerkintä pienellä vaivalla ja oiva lisä CV:hen.

Valehtelematta YTK06 on ollut lukiourani mukavin kurssi 
ja mielelläni ottaisin sen uudelleen, jos lukiota vielä jatkaisin. 
Iso kiitos kuuluu Marjaana Svalalle, sillä hän kesti meitä jollain 
ihmeen keinolla. ”Kyllä me se ensi viikoksi saadaan valmiiksi”, 
oli lähes meidän mottomme. Kiitän myös koko muuta toimi-
tusta hyvästä yhteishengestä ja erityisesti siitä, että lehti saatiin 
aina valmiiksi, joskin välillä ”hieman” deadlinesta jäljessä. Jos 
lehtiala, kirjoittaminen, valokuvaus tai taittaminen kiinnos-
taa, ota rohkeasti yhteyttä Järjen toimitukseen ja liity mukaan!

Teksti Aki Hast 09B, Järjen päätoimittaja 2011–2012 

Kuva Iltalehti/Jarno Juuti
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Rehtori Marja-Liisa Lehtiniemi avaa sym-
posiumin ”Nahkalinnasta uuteen lukioon” 
16.10.2011

Seniori Jaakko Harjuvaara vastaan-
ottaa yhdistyksen hallituksen hänelle 
myöntämän standaarin nettisivujen 
ylläpitämisestä webmasterina

:Yhdistyksen hallitus oli päättänyt luovuttaa ensimmäisen stan-
daarinsa seniori Elina Lehtoselle, joka toimitti yhdistykselle 
suuren määrän kuvia, muisteluja ja aineistoa Yhteiskoulun alku-
vaiheista. Hän tunnisti erinomaisen muistinsa ansiosta 
myös suuren määrän henkilöitä 1920-1930 vuosikymmenten 
kuva-aineistossa ja oli korvaamaton apu yhdistyksen sivuston 
varhaisen aineiston työstämisessä. Äkillisen kuolemansa vuoksi 
hän ei ehtinyt itse vastaanottaa standaaria ja se luovutettiin 
nyt hänen edustajanaan toimineelle Irma Lehtoselle, 
Yhteiskoulun eläkkeellä olevalle uskonnon opettajalle

Säveltäjä Paavo Heininen käsitteli alustuksessaan 
”kuuntelemista ja oppimista”.Paavo Heininen kirjoitti 
ylioppilaaksi Järvenpään Yhteiskoulusta 1956.

Lukionopiskelija Silja Ahosen 
musiikkiesitys

Lukion opiskelija Teena Asikaisen 
musiikkiesitys

Arkkitehti Virpi Tervonen käsitteli arkkiteh-
toonisesta näkökulmasta koulun historian 
”Nahkalinnasta uuteen lukioon”.

S E N I O R I T
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Vuoden LUMA-koulupalkinnot myön-
netään kahdessa sarjassa, jotka ovat I) 

Varhaiskasvatus ja perusopetus sekä II) Lukio ja amma-
tillinen koulutus. Tänä vuonna Valtakunnallisen LUMA-
keskuksen, sen alaisten resurssikeskusten sekä alueellisten 
LUMA-keskusten edustajat valitsivat 20 kilpailuun osallistu-
neen koulun joukosta voittajiksi I) sarjassa Vanttilan koulun 
Espoossa ja II) sarjassa Järvenpään lukion. Kunniamaininnat 
saivat Ehnroosin koulu Mäntsälässä ja Ulvilan lukio.

Perusteluissaan raatilaiset kiittelivät II-sarjan voitta-
jaa muun muassa kansainvälisyydestä, yhteistyöstä mui-
den koulujen kanssa, fysiikan ja kemian opetustiloihin pa-
nostamisesta sekä teknologiaopetuksen toteuttamisesta. 

Järvenpään koulu ei ole LUMA-painotteinen koulu, vaan 
normaali päivälukio, jonka käytänteissä on kuitenkin huomioitu 
se, miten nuorten mielenkiintoa luonnontieteitä kohtaan voisi 
tukea. Lukion opiskelijat menestyvät hyvin matemaattis-luon-
nontieteellisten aineiden ylioppilaskirjoituksissa sekä tiedekil-
pailussa. Opetuksessa suositaan kokeellista lähestymistapaa.

Kokeellisuuden toteuttamista varten fysiikan ja ke-
mian opetustilat ja -laboratoriot on saneerattu ja va-
rustettu mittaustietokonein. Opettajaryhmät ovat käy-
neet ihmettelemässä tiloja ulkomailta saakka ja kotimaas-
sa Järvenpään lukiota on pidetty ns. referenssikouluna mui-
den koulujen luonnontiedeopetustilojen uudistuksissa.

Järvenpäässä kohtaavat LUMA ja  
kansainvälisyys
Järvenpään lukiossa on myös käynnissä LUMA-aineisiin liit-
tyviä kansainvälisiä projekteja. Niitä ovat muun muassa Keski-
Uudenmaan lukioiden yhteinen CERN-opetushanke ja lu-
kion oma avaruus ja teknologia -opetushanke, jonka myö-
tä joukko lukiolaisia matkasi Yhdysvaltoihin ja vieraili muun 

muassa kalifornialaisessa CalTech-korkeakoulussa, joka on 
tunnettu korkeatasoisesta avaruustutkimuksestaan sekä 
NASA:n tutkimuskeskuksessa sekä alueen observatorioissa. 

Lisäksi viime elo–marraskuussa järjestettiin yhdessä kii-
nalaisen Shenzhen Middle Schoolin kanssa osittain verkko-
kursseina toteutettu fysiikan ja matematiikan projekti, jo-
hon sisältyi myös shenzheniläisten opettajien ja opiskeli-
joiden vierailut Järvenpäässä. Kokeellisuus näkyi myös näi-
den vierailujen aikana, kun opiskelijat määrittelivät kalte-
valla betonirampilla liikkuvan skeittilaudan liikevastusta ja 
lukion hissin kiihtyvyyttä. Järvenpään lukion opiskelijat te-
kivät projektiin liittyvän vastavierailun Kiinaan viime mar-
raskuussa. Matkalla he vierailivat muun muassa laturiteh-
taalla sekä tutustuivat uusimpaan aurinkoteknologiaan.

Tällä hetkellä on alkamassa yhteistyöprojekti myös 
Järvenpään saksalaisessa ystävyyskaupungissa Buchholzissa 
sijaitsevan lukion kanssa. Projektiin liittyen on suunnit-
teilla muun muassa opintokäynti Hampurissa sijaitseviin 
Airbusin lentokonetehtaaseen sekä kiihdytinlaboratorioon. 

Kansainvälisyyden lisäksi Järvenpään lukiossa on pai-
notettu myös korkeakouluyhteistyötä. Kaikki lukion fy-
siikan kurssit on mahdollista suorittaa kahdessa vuo-
dessa ja aloittaa fysiikan yliopisto-opinnot Helsingin yli-
opistossa jo kolmannen lukiovuoden syyslukukaudella.

Teksti LUMA-aineiden opettajat Pasi Ketolainen ja  
Titta Hurme

“Luonnontieteissä on virtaa” 
kuva Titta Hurme

Pasadena

MAOL ry on valinnut vuoden opettajak-
si fysiikan lehtorimme Pasi Ketolaisen. 

Pasi on muun muassa kehittänyt fysiikan opetusta erityises-
ti hahmottavan lähestymistavan suuntaan, jolloin kokeelli-
suus ja vastaavat matemaattiset mallinnukset antavat opis-
kelijalle paremmat valmiudet omaksua opittavat asiat. Pasin 
järjestämät vierailut niin koti- kuin ulkomaille ovat olleet vai-
kuttamassa opiskelijoiden jatko-opintojen hakuvalintoihin 
sekä tuleviin työpaikkoihin. Kollegoidensa kouluttajana Pasi 
on myös monelle tuttu. Fysiikkakilpailuihin osallistuneet ovat 
päässeet pohtimaan tehtäviä, joita Pasin johtama fysiikkakil-
pailutoimikunta on laatinut. Teknologiateollisuuden 100-vuo-
tissäätiö luovutti Keravan syyskoulutuspäivillä Pasille täs-
tä arvokkaasta työstä tunnustuksena 7500 euron stipendin.

Pasin tie opettajaksi ei ollut itsestäänselvyys. 
Luonnontieteet ja etenkin geometria olivat koulussa hänel-
le mieluisia aineita, joten hän päätyi opiskelemaan kemi-
aa Helsingin yliopistoon. Hänen aikansa liuosten kanssa lä-
trättyään mieli kääntyi enemmän fysiikan ongelmien pa-
riin. Pääaineeksi valikoitui röntgenfysiikka; Pasilla oli sairaa-
lafyysikon ura mielessään. Rahapula ajoi hänet kuitenkin 

Vuoden opettaja
Pasi Ketolainen

Jär venpään lukio 
vuoden LUMA- koulu

tekemään sijaisuuksia Helsingin kouluihin, ja niin siitä sit-
ten aukenikin kokonaan uusi tie, jolta edelleen hänet löy-
tää. ”Päivääkään en ole katunut, että opettajan töihin läh-
din”, hän toteaakin. ”Tämä on parhaiten palkattu hoitotyö; 
siisti sisätyö höystettynä pitkillä kesälomilla.” Parhaiksi puo-
liksi työssään hän kertoo olevan työskentelyn nuorten kans-
sa ja työn tuoman vapauden toteuttaa omia mielenkiin-
non kohteitaan. Pasi onkin tunnettu fysiikan oppikirjo-
jen tekijänä, MAOL ry:n kouluttajana ja lukuisten koulu-
projektien vetäjänä. Vapaa-aikaansa Pasi viettää moottori-
pyöräillen ja sähkökitaraa soittaen. Näistäkin olemme saa-
neet esimakua koulun live-aamunavausten yhteydessä. 

Onnittelut Pasille!
Teksti  ja kuvat Titta Hurme
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Valtakunnallinen LUMA-keskus pal-
kitsi Järvenpään lukion luonnon-
tieteellisten aineiden opetuksessa 
viidensadan euron stipendillä.

Rehtori Marja-Liisa  Lehtiniemi kävi pokkaamassa 
LUMA-palkinnon Tampereen tiedepäivillä 20. huhtikuu-
ta. Samaan aikaan lukion kymmenen opiskelijan Avaruus-
ja teknologiaprojektiryhmä oli opintomatkalla Järvenpään 
ystävyyskaupungissa Los Angelesin kupeessa Pasadenassa . 

Järvenpään lukio ei ole luma-painotteinen koulu, vaan 
normaali päivälukio, jossa on kuitenkin huomioitu se, mi-
ten nuorten mielenkiintoa luonnontieteitä kohtaan voisi tu-
kea. Lukion opiskelijat menestyvät hyvin matemaattis-luon-
nontieteellisten aineiden ylioppilaskirjoituksissa sekä tiede-
kilpailussa. Luonnontieteiden opetuksessasuositaan kokeel-
lista lähestymistapaa. Kokeellisuuden toteuttamista varten 
fysiikan ja kemian opetustilat jalaboratoriot on saneerattu 
ja varustettu mittaustietokonein. Opettajaryhmät ovat käy-
neet ihmettelemässä tiloja ulkomailta saakka ja kotimaas-
sa Järvenpään lukiota onkin pidetty ns. referenssikouluna 
muiden koulujen luonnontiedeopetustilojen uudistuksissa. 
Esimerkiksi Helsingin lukiot voivat vain haaveilla meidän lait-
teistoistamme. Helsinkiläisten kollegojen mukaan siellä liiku-
tellaan vain leukaa ja liitua kunnollisten laitteiden puuttuessa.

ärvenpään lukiossa on myös käynnissä luonnontieteel-
lisiin aineisiin liittyviä kansainvälisiä projekteja. Niitä ovat 
muun muassa Cern-opetushanke ja lukion oma avaruus 
ja teknologia -opetushanke, jonka myötä joukko lukiolai-
sia matkasi jo viime keväänä Yhdysvaltoihin Pasadenaan 
ja vieraili siellä muun muassa CalTechissa, maailman 

parhaaksi luokitellussa yliopistossa, joka on tunnettu korkea-
tasoisesta avaruustutkimuksestaan; NASA:n Jet Propoulsion 
Laboratoryn tutkimuskeskuksessa sekä alueen Griffith-
observatoriossa. Lisäksi viime elo–marraskuussa järjestet-
tiin yhdessä kiinalaisen Shenzhen Middle Schoolin kans-
sa osittain verkkokursseina toteutettu fysiikan, matematii-
kan ja taloustiedon projekti, johon sisältyi myös shenzhe-
niläisten opettajien ja opiskelijoiden vierailut Järvenpäässä.  

Kokeellisuus näkyi myös näiden vierailujen aika-
na, kun opiskelijat määrittelivät kaltevalla betoniram-
pilla liikkuvan skeittilaudan liikevastusta ja lukion his-
sin kiihtyvyyttä. Projektiin liittyen Järvenpään lukion opis-
kelijat tekivät vastavierailun Kiinaan viime marraskuus-
sa. Matkalla he vierailivat muun muassa laturitehtaalla se-
kä tutustuivat uusimpaan aurinkoteknologiaan. Tällä het-
kellä on alkamassa yhteistyöprojekti myös Järvenpään sak-
salaisessa ystävyyskaupungissa Buchholzissa sijaitsevan lu-
kion kanssa. Suunnitteilla on opintokäynti Hampurissa si-
jaitseviin Airbusin lentokonetehtaaseen sekä kiihdytinla-
boratorioon DESYyn (Deutsches Elektron Synchrotron). 

Kansainvälisyyden lisäksi Järvenpään lukiossa on 
painotettu myös korkeakouluyhteistyötä. Kaikki lukion fy-
siikan kurssit on mahdollista suorittaa kahdessa vuodessa 
ja aloittaa fysiikan yliopisto-opinnot Helsingin yliopistossa 
jo kolmannen lukiovuoden syyslukukaudella. Eräänä vuon-
na lukiolaiset olivat parhaiten menestyneitä koko yliopis-
tossa. Järvenpään lukio on brändi, joka tunnetaan kaikkialla 
Suomessa. Lukion valmistuttua MTV3:n aamulähetys televi-
sioitiin Järvenpään lukiosta. Tällöin toimittaja totesi väliajal-
la, että tällaisen lukion rakentaminen on ollut Järvenpäältä 
todellinen kulttuuriteko, jossa nuoret on huomioitu. 

Kymmenen opiskelijan ja kahden fysiikan-
opettajan ryhmä Järvenpään lukiosta läh-

ti opintomatkalle kohti Järvenpään ystävyyskaupunkia 
Pasadenaa. Opintomatka liittyi Järvenpään lukion ava-
ruus- ja teknologiaprojektiin, johon koulumme on saa-
nut rahoitusta Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiöltä

Los Angelesin lentokentältä meidät haki Pasadena 
Sister City Committeen jäsen Mike Warner, joka toimi 
kuskinamme ja oppaanamme reissulla. Samana päivänä 
tapasimme myös isäntäperheemme sekä Committeen hen-
kilöitä, muun muassa Nancy Carlsonin ja Marcia Montezin.

Ensimmäinen kokonainen päivä kohteessa oli pyhitet-
ty aikaerorasituksesta toipumiselle. Kävimme Miken joh-
dolla kierroksella Los Angelesin keskustassa, sen ympäris-
tössä sekä Hollywoodissa. Kierroksella näimme muun mu-
assa Hollywood Boulevardin, Kodak Theatren, Beverly 
Hillsin, Venice Beachin, sekä Santa Monica Pierin. Illalla 
meille oli järjestetty grillijuhla Carlsoneilla. Juhlassa 
oli paljon vieraita Pasadenan alueelta, ja pormesta-
ri Bill Bogaard toivotti meidät tervetulleiksi Pasadenaan.

Varsinaisella opiskeluviikolla vierailimme muun muas-
sa La Brea Tar Pits -nimisessä luonnonhistoriallisessa mu-
seossa sekä ystävyyskoulussamme Polytechnic Schoolissa, 
jossa osallistuimme muutamalle oppitunnille. Pääsimme 
myös vierailemaan California Institute of Technologyssa 
eli Caltechissa. Caltechin tutkijat ovat saaneet yhteensä 17 
Nobelin palkintoa. Viikon aikana kävimme lisäksi JPL:ssä eli 

Jet Propulsion Laboratoryssa. JPL:ssä saimme paljon uut-
ta tietoa avaruustutkimuksesta. Meille tarjoutui myös 
mahdollisuus päästä tapaamaan Keith Milleriä, joka tut-
kii työkseen liikenneonnettomuuksia. Keith Milleriin ja hä-
nen työhönsä tutustuminen oli erittäin mielenkiintoista.

Mukaan mahtui vierailu Huntington Libraryssa. Siellä 
pääsimme tutustumaan muun muassa Albert Einsteinin ja 
Isaac Newtonin kirjoituksiin sekä vierailemaan suuressa puu-
tarhassa. Viimeisenä iltana kävimme Griffith Observatoryssa. 
Observatoriolla pääsimme tutkimaan kaukoputkella 
muun muassa Saturnuksen renkaita. Observatoriolta au-
kesi upea maisema yli öisen Los Angelesin kaupungin.

Ehdimme myös lomailla viikon aikana. Aikaa vie-
tettiin mm. uima-altailla ja shoppaillen. Nancy 
Carlson järjesti meille myös ainutlaatuisen tilai-
suuden päästä katsomaan Conan O›Brien showta.

Matkasta haluamme kiittää kaikkia Sister City 
Committeen jäseniä, erityisesti Nancy Carlsonia, joka 
järjesti meille ainutlaatuisen ohjelman. Olemme 
myös kiitollisia opettajillemme Pasi Ketolaiselle 
ja Titta Hurmeelle. Ilman näitä ihmisiä emme 
olisi päässeet nauttimaan upeasta matkasta.

Teksti Arimo Åberg 10J

”Kokeellisuutta leuan ja liidun sijaan”

JLATO – 
Järvenpään 
lukion avaruus- 
ja teknologia- 
opetusprojektiCassini-luotain JPL-kyltti

LA



”Opiskelun ohessa harjoittelua ammatti-
maisesti!” 
 

  Lukion koripallovalmennus alkoi 2005
  Harjoittelua 3 kertaa viikossa 

kouluaikana
Toiminta tuottaa tulosta: 

 Suomen Mestaruus 2008 
 SM-hopeaa 2009 
 Suomen Mestaruus 2010 
 Suomen Mestaruus 2012

Järvenpään lukion koripallolinja
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JLATO

Vierailun järjestäjät Nancy ja Joe 
Carlson

Santa Monica

Opiskelijat ojensivat pormestari 
Bogaardille presidenttiehdokaspaidan

NASA tutkimusNASA komentokeskus

Huntington

Hollywood

Marraskuun lopussa Matemaattisten ai-
neiden opettajien liiton järjestämäs-

sä ja Opetushallituksen rahoittamassa Neljän tieteen ki-
soissa Järvenpään lukion opiskelijat menestyivät erinomai-
sesti. Fysiikkakilpailun 1. ja 2. vuoden opiskelijoille järjeste-
tyn perussarjan voitti Matias Mannerkoski. Menestystä 
täydensivät Petteri Helander kuudennella sijalla ja Samuli 
Sirniö sijoittamalla sijalle 12.  Matias menestyi erinomai-
sesti myös kemian perussarjan kilpailussa sijoittumal-
la toiseksi. Kilpailujen 30 parasta ovat jatkovalmennukses-
sa jossa menestymisen perusteella on mahdollisuus pääs-
tä edustamaan Suomea kansainvälisiin tiedeolympialaisiin. 

Samaan aikaan järjestetyssä kaikille lukiolaisille avoi-
men sarjan fysiikan  ja kemian alkukilpailumenestyksen pe-
rusteella fysiikan loppukilpailuun kutsuttiin Järvenpään lu-
kion Olli Hyvönen ja Risto Pohjolan-Pirhonen. Risto sai 
kutsun myös kemian avoimen sarjan loppukilpailuun jo-
hon kutsun sai myös Järvenpään lukion Henri Ailas. Fysiikan 
ja kemian loppukilpailun teoreettinen osa järjestettiin vii-
me perjantaina ja kokeellinen osa lauantaina. Risto oli jo 
viime vuonna fysiikan loppukilpailussa ja tänä vuonna hän 
valitsi kemian. Valtakunnallisiin loppukilpailuihin kutsu-
taan 20 parhaiten menestynyttä. Kemian loppukilpailus-
sa Risto oli toinen ja Henri kuudes. Fysiikan loppukilpailus-
sa Olli oli kuudes. Loppukilpailun 10 parasta pääsevät suo-
raan ilman pääsykoetta opiskelemaan haluamaansa teknilli-
seen yliopistoon tai matemaattis- luonnontieteelliseen tie-
dekuntaan. Loppukilpailun jälkeisen valmennusleirin jäl-
keen valitaan viisi parasta kilpailijaa edustamaan Suomea 
fysiikka- ja kemiaolympialaisiin.  Kahtena edellisenä vuon-
na Järvenpään lukion opiskelija Juho Kahala oli edustamas-
sa Suomea fysiikkaolympialaisissa Meksikossa ja Espanjassa. 

Tätä kirjoitettaessa Petteri Helander ja Matias 
Mannerkoski ovat edustamassa Suomea fysiikkamaaot-
telussa Viroa vastaan.

JÄRVENPÄÄN  
LUKION OPISKELIJAT  
MENESTYIVÄT VALTAKUN-
NALLISISSA TIEDEKILPAI-
LUISSA
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elmikuun toisel-
la viikolla lukiolla 
tuntuu leijuvan 
iloinen, mutta varsin 
jännittynyt ilmapiiri. 
Osuvathan samalle 

viikolle ja jopa samalle päivälle perintei-
sesti sekä penkkarit että wanhojen tanssit. 
Wanhoihin on valmistauduttu pitkään ja 
hartaasti. Osa tanssijoista on ollut aikaisin 
liikkeellä ja varmistanut itselleen parin jo 
yhdeksännen luokan lopulla, suurimmalle 
osalle pari on löytynyt hyvissä ajoin en-
nen tanssiharjoitusten alkua ja lopuillekin 
löytyy tanssittaja ennen kriittistä H-hetkeä. 
Pojista on aina pulaa, mutta onneksi aina 
löytyy gentlemanneja, jotka tanssittavat 
useampaa tyttöä. Ja osa abipojista ilmaan-
tuu ritarillisesti pelastamaan neidot pulas-
ta viime hetkellä. Onpa muutama konkari 
tanssinut wanhat kolmeen kertaan!

Askeleita on harjoiteltu ja Jorma Uotisellekin kelpaa-
vaa tanssiasentoa hiottu hikisessä, mutta huumorintäyttei-
sessä ilmapiirissä. Kolmijakoinen askel on löytynyt kaikil-
ta ja polkan askelin edetään piirin kehällä, tavalla tai toisel-
la. Wanhoihin osallistuminen ei edellytä minkäänlaista aikai-
sempaa tanssitaitoa, vaan kaikki asiat opetetaan alkeista läh-
tien. Tanssitaito on hyödyllinen taito muuallakin kuin lukion 
wanhojen tansseissa, ja hyvien viejien ei tulevaisuudesssakaan 
tarvitse istua baaritiskillä tyhjänpanttina. Hehän viettävät ai-
kaa tietenkin tanssin pyörteissä ja muihin ihmisiin tutustuen!

Varsinaisen esityksen päätteeksi wanhat innostuivat tä-
näkin vuonna tanssittamaan vieraitaan, ja lattialla viihdyt-
tiin valssien tahdissa kappaleen jos toisenkin ajan. Kasvoilta 
hehkui onnistumisen ilo ja helpottunein ilmein korjail-
tiin esityksessä kärsineitä pukuja ja etsiskeltiin vauhdis-
sa pois potkaistuja kenkiä salin reunoilta. Pukuloisto päi-
hitti Linnan juhlat mennen tullen – ja sanoisinko myös, et-
tä tanssitaito oli keskimääräistä parempi. Varsinkin Bugin 
tahdissa irroteltu ”Kuumaa huumaa” näytti varsin iloisel-
ta ja letkeältä menolta, puhumattakaan wanhojen omas-
ta tanssista, joka sytytti iloiset hymyt myös yleisön kasvoille. 

Mutta pitemmittä puheitta, antaa kuvien puhua puo-
lestaan ja välittää helmikuisia tunnelmia meille kaikille!

Teksti Sari Häkkinen, liikunnan ja terveystiedon lehtori

Pukuloistoa ja 
iloisia ilmeitä  
wanhojen tansseissa

Kuvat Teemu Heikkilä

Järvenpään lukion tanssikurssilaiset tu-
tustuivat maaliskuussa street-, show- ja 
nykytanssiin Keton ammattiopettajien 

johdolla. 
Monenlaista yhteistyötä Keton kanssa

Keton lukiolaisille tarjoamat tanssitunnit olivat suo-
sittuja ja jokaisella tunnilla oli yli 40 oppilasta. Street- ja 
showtanssi oli useimmille nuorille tuttua, mutta tanssi su-
jui hyvin myös Hanna Kiviojan vetämällä nykytanssitunnil-
la. Show- ja street-tanssinopettaja Sarppa Seppänen kertoi, 
että lukion tunneilla oli hyvä meininki ja paljon porukkaa. 

- Tanssi sujui kaikilta oppilailta hienosti ja jokaiselle löytyy 
varmasti sopiva tunti myös tanssiopiston vakituisesta viikkotar-
jonnasta. Rohkeasti mukaan vaan, kehottaa Sarppa Seppänen.

Järvenpään lukiossa voi suorittaa myös lukiodiplome-
ja. Tanssin lukiodiplomi on osoitus erityisosaamisesta ja sen 
tarkoitus on tukea ja syventää oppilaan omaa kehittymistä 
tanssijana. Diplomia tehdessä opiskelija pääsee syventämään 
tanssitietouttaan tutkielman ja tanssillisen tehtävän kautta. 
Lukiodiplomin edellytyksenä on kolme taidetanssikurssia, 
jotka käydään lukion aikana. Diplomia tehdään yhteistyössä 
Keski-Uudenmaan tanssiopiston kanssa ja suoritetut tanssi-
kurssit saa hyväksi lukea lukion kursseihin. Lisätietoa lukio-
diplomista saa Helena Toivoselta (helena.toivonen@keto.fi).

Keski-Uudenmaan 
tanssiopisto 

tanssitti 
lukiolaisia

Keton toiminta jatkuu kesällä ja  
ensi syksynä
Keski-Uudenmaan tanssiopistossa voi tanssin aloittaa ku-
ka vain ja minkä ikäisenä tahansa. Tunteja on tarjolla sekä 
taide- että  street-tanssilajeista. Yli 70 viikkotunnin valikoi-
masta sopivan tunnin löytää niin aloitteleva kuin edistynyt-
kin tanssija. Keto ei sulje ovia kesäksi kokonaan, vaan tans-
sia voi harrastaa myös  kesällä tiiviskursseilla. Järvenpäässä 
järjestettävä Summer Funk -streetleiri tarjoaa suomalaisten 
huippuopettajien ohjaamat kahdeksan treenituntia lockin-
gia, poppingia ja breakingia. Lappajärven tanssileirillä voi tree-
nata samoja lajeja, joita oli lajiesittelyissä lukion tanssitunneil-
la. Tuntitarjonnasta löytyy sekä street- että nykytanssitunteja.

Keton toiminta jatkuu taas syksyllä vakituisilla viik-
kotunneilla. Uusien oppilaiden ilmoittautuminen syk-
syn ryhmiin alkaa maanantaina  4.6. Keton nettisivuil-
la. Tunteja voi tulla myös kokeilemaan pientä maksua vas-
taan. Lisätietoa viikkotunneista ja kesän  tiiviskursseis-
ta saa osoitteesta www.keto.fi, keto@keto.fi tai numeros-
ta 050 435 4120. Keski-Uudenmaan tanssiopiston toimin-
taan voi  tutustua myös tanssiopiston Facebook-sivuilla. 

Teksti Inkeri Borgman, kuva J. Hauta-aho

Keton popping-ryhmä
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Juna on täynnä sinivalkoisiin pukeutuneita ihmisiä, 
joista monet ovat maalanneet kasvonsa niin ikään 

Suomen lipun värein. Suomi on voittanut jääkiekon maail-
manmestaruusfinaalin Ruotsia vastaan ja leijonakannatta-
jat ovat matkalla vastaanottamaan sankareitaan Helsingin 
Kauppatorille. Me olemme kuitenkin tällä kertaa kah-
den kaverini kanssa matkalla Helsingin Kansallisteatteriin 
katsomaan Heidi Räsäsen käsikirjoittamaa ja ohjaa-
maa koulukiusaamisesta kertovaa Vihan veli -näytelmää. 

Saavuttuamme Helsinkiin ympäröi meidät iloinen tun-
nelma; tänään kukaan ei voi olla surullinen. Kultamitalin 
voiton aiheuttama valtava riemu näkyy kaikkialla yleen-
sä niin harmaassa kaupungissa. Aikaa teatterin alkuun on 
vielä reilusti, ja olemmekin päättäneet käydä katsasta-
massa tunnelmia Kauppatorilla. Aiemmin päivällä tulos-
tamamme kartta osoittautuu turhaksi ja löydämme hel-
posti perille seuraamalla suurta leijonakannattajien virtaa.

Kauppatorilla on jo tuhansia ihmisiä, vaikka itse juhlati-
laisuus alkaa vasta muutaman tunnin kuluttua. Autot tööt-
täilevät, ja ihmiset on vallannut odottava ja innokas tunnel-
ma. Päätämme lähteä syömään eväitä Tuomiokirkon por-
taille lokkien lennellessä Senaatintorin yllä. Aika on hujah-
tanut nopeasti, ja onkin aika lähteä kohti Kansallisteatteria.

Teatterin luona tapaamme muitakin lukiolaisia ja lii-
tymme heidän seuraansa. Astumme sisään ovista ja näy-
tettyä lippumme tarkastajalle alamme etsiä istumapaikko-
jamme salista. Itse hämmästyin teatterin kokoa, olin odot-
tanut sen olevan suurempi. Alkuhämmennyksen mentyä 
ohi huomaan teatterin arvokkaan olemuksen. Istuudumme 

pehmeille penkeille odottamaan esityksen alkua ja pu-
hetta tulee myös siitä, että on hyvä asia, kun koulun kaut-
ta on joskus ”pakko” käydä teatterissa. Muuten sellaista ei 
ehkä tulisi tehtyä itsekseen niin helposti, mutta ties vaik-
ka sitä innostuisi! Kuuluttaja pyytää perinteisesti sulkemaan 
puhelimet esityksen ajaksi, ja pian näytelmä jo alkaakin. 

Näytelmä kertoo koulusta, jonka oppilaat, rehtori se-
kä uusi koululiikennepoliisi ovat kaikki enemmän tai vä-
hemmän kiusattuja tai kiusaajia. Emilia Sinisalon esit-
tämä hiljainen Isopääelina astelee lavalle pitäen käsis-
sään kylttiä, johon on kirjoitettu viesti: Apua auttakaa jo-
ku, täällä kiusataan minut hengiltä. Koulun entinen op-
pilas Sirkku Riista on entinen koulukiusattu ja nykyi-
nen poliisi, joka on saapunut selvittämään tilannetta.

Vihan veljessä on yhdeksän henkilöä, joista jokai-
nen on erilainen. Mukana on niin viiltelijä, oravantappa-
ja kuin rehtorin poika, jolle tyttöystävän neitsyys on kaik-
ki kaikessa. Tunnelma on ahdistava, tuskin niin rankasta ai-
heesta kuin kiusaamisesta tuskin voikaan tehdä kepeäm-
pää näytelmää. Välillä alkaa kuitenkin hieman hymyilyttää 
näyttelijöiden tanssiessa ja laulaessa. Musiikki toikin näy-
telmään hienoja sävyjä vieden samalla tarinaa eteenpäin.

Hetkittäin lavalla tapahtuu niin paljon kaikenlaista, et-
tä ainakin itselläni on neljännessä rivissä istuessani vaikeuk-
sia saada kokonaisvaltaista kuvaa lavan tapahtumista. Välillä 
tapahtumat sijoittuvat samanaikaisesti niin lavalle kuin ka-
tonrajassa olevaan torniinkin. Omaa tarinaansa kertovat 
myös valkoiselle katosta roikkuvalle pilvelle heijastetut videot.

Vihan veli onnistuu omasta mielestäni kuvaamaan raa-
kuutta ja ahdistusta, joka on monelle kiusatulle lapselle tai 
nuorelle jokapäiväistä ja saattaa vaikuttaa pysyvästi ihmi-
seen. Esityksen lopussa Isopääelina seisoo lavalla ja käy kat-
seellaan läpi yleisöä kun taustalla kuuluu kiusaajien kom-
mentteja ja kertomuksia kokemuksistaan, niin kiusaami-
sesta kuin siihen puuttumisestakin. Loppu on vaikuttava ja 
saa varmasti jokaisen katsojan pohtimaan rankkaa aihetta.

Näytelmän päätyttyä on aika lähteä kotiin. Ikävä kyllä lei-
jonien kultajuhlat ovat päättyneen juuri samoihin aikoihin ja 
kadut ovat jälleen täynnä ihmisiä. Päätämme odottaa suosi-
olla vasta seuraavaa junaa ja astelemmekin viilenneessä illassa 
rauhassa rautatieasemalle odottamaan junan lähtöä. Olemme 
onnekkaita saadessamme istumapaikat, sillä juna on jos mah-
dollista vieläkin täydempi kuin Helsinkiin tullessamme. Ihmiset 
ovat yhä iloisella päällä, ja välillä joku aloittaa laulun johon mo-
net jääkiekkofanit yhtyvät railakkaasti. Ihmisten iloisuus saa 
omankin näytelmän jälkeisen ahdistuksen väistymään taka-
alalle. Päästyäni kotiin puolen yön aikoihin pyörii päässäni kui-
tenkin vielä Vihan veljen teema ja sen synnyttämät ajatukset.

Teksti Mila Vaalasmaa 10J

Olimme liikunnan ja terveystiedon ryh-
män kanssa torstaina 22.3 seuraamassa 

Sokkokokki-ohjelman kuvauksia MTV3:n studiolla Ilmalassa. 
Ohjelmassa kaksi julkkisvierasta kokkaavat annoksia vain tv-
kokin suullisten ohjeiden perusteella. Tällä kertaa kokkina oli 
kokkisodastakin tuttu Harri Syrjänen ja vieraina fitnesstäh-
ti Jutta Gustafsberg sekä kauneuskirurgiayrittäjä Tiina Jylhä. 
Päivän menu sisälsi alkupalaksi punajuuri-ricotta-salaatin 
ja pääruuaksi italialaisen kotiruuan, vihanneksista ja par-
mankinkusta koostuvan pastan. Molemmat vieraat tote-
sivat ohjelman alussa, etteivät juuri laita ruokaa – ja se nä-
kyi: kumpikin valitsi muun muassa linguinepastan sijaan 
tavallisen spagetin eikä pohjaan palamisiltakaan vältytty. 
Itse kuvaustilanteen ilmapiiri oli rento. Kun kamera ei käy-
nyt, työntekijät naurattivat yleisöä tilannekomiikallaan ja 
tunnelma oli vapautunut. Kuvauksen aikana ei tarvittu te-
konaurua, vaan vieraiden sähellys oli oikeasti huvittavaa 
katsottavaa. Samalla selvisi, minkälaisten vanhempien lap-
set eivät laita suuhunsa muuta kuin spagettia ja ketsuppia. 
Noin kolmen vartin ohjelman kuvaamiseen meni aikaa rei-
lut kolme tuntia. Ohjelma päättyi kokin tuomioon sii-
tä, kumpi oli onnistunut kokkauksessaan paremmin. Tällä 
kertaa Gustafsberg voitti niin alku- kuin pääruuankin osal-
ta. Siitä huolimatta Syrjänen tyytyi ohjelman lopuksi lähin-
nä pistelemään poskeen omia annoksiaan, mitä tosin en ih-
mettele. Kaiken kaikkiaan kuvaustilanne oli hauska ja vas-
tasi kuvaani siitä, millaista työskentely viihdealalla on: kii-
reistä ja aikataulutettua, mutta kuitenkin rennolla teke-
misen meiningillä ja huumorilla varustettua höyryämistä!

Teksti Joel Markkanen 09F

Kuvat Lea Väyrynen

Teatteri-
matka  

sinivalkoi-
seen  

Helsinkiin

SOKKOKOKKI- 
NAUHOITUKSEEN
OSALLISTUMINEN
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”Alussa 24H-leiri ei kiinnostanut ollen-
kaan ja oli kauheat ennakkoluulot vii-
konlopusta. Onneksi olin väärässä. Leiri 
oli todella onnistunut ja oli kiva tutus-
tua oman kurssin sekä Keravan kurssin 

opiskelijoihin paremmin… Yrityksen suunnittelu oli mielen-
kiintoista ja haastavaa omalla tavallaan. Siinä oppi hyvin käy-
tännön asiat yrityksen perustamisesta. Se oli myös hauskaa, 
kun sai käyttää mielikuvitusta ja olla luova.” (Emilia Alanne)

Järvenpään lukion opetusohjelmaan kuuluu 24H-kurssi. 
Kyseessä on erikoiskurssi, jonka avulla syöksytään tekemi-
sen kautta yrittäjyyden ja liikeideoiden salattuun maailmaan. 
Nimensä mukaisesti kurssi kestää 24 tuntia, joiden aikana 
synnytetään yritysidea, kehitetään sitä, luodaan sille puit-
teet, tehdään mainoskampanja ja lopulta esitetään se raadil-
le, jonka ytimen muodostavat oikeat yrittäjät. Tässä kurssin 
mieli pähkinänkuoressa. Sen motto on ”learning by doing”.
Todellisuudessa kurssi on paljon muutakin. Ryhmätyötä, yh-
dessäoloa, monipuolista luovaa toimintaa, tekemisen rie-
mua ja tuskaa, väsymystä ja jaksamista, hyvää ruokaa hy-
vässä seurassa. Ja mikä parasta, kurssilla saa olla vuorokau-
den ympäri koululla!Syksyn 2011 kurssi on juuri alkanut.

Yhteistyötä Keravan lukion kanssa
Kurssi on pidetty ja pidetään jatkossakin yhteistyössä Keravan 
lukion kanssa. Käytännössä se tarkoittaa, että molempi-
en lukioiden opiskelijoita osallistuu samalle leirille vuoro-
vuosina Järvenpään ja Keravan lukioilla. Ryhmissä työsken-
nellään yhdessä siten, että niihin kuulu sekä Järvenpään et-
tä Keravan lukioiden opiskelijoita. Ryhmiä vetävät pää-
sääntöisesti kurssin itse aiemmin käyneet opiskelijat.

24H-leiri on Nuori Yrittäjyys ry:n luoma kokonai-
suus, joka on suunnattu nimenomaan toisen asteen opis-
kelijoille. Sen yleisenä tavoitteena on paitsi opettaa yrit-
täjyyttä myös kehittää luovaa ajattelua ja sosiaalisia taito-
ja sekä auttaa opiskelijaa löytämään omia vahvuuksiaan. 

Ensi vuonnakin yrittäjyyttä
Ensi lukuvuonna 24H-leiri järjestetään toisessa jaksossa akse-
lilla perjantai klo 12.00 – lauantai klo 12.00. Todennäköisesti 
kurssi ajoittuu marraskuulle. Tarkemmin asiasta ilmoitetaan 
myöhemmin. Kurssille pitää ilmoittautua suoraan sähkö-
postitse tai henkilökohtaisesti Timo Joutsivuolle. Kurssi si-
sältää leirin ohella valmistelevan tunnin ja palautetunnin 

YRITTÄ-
MISTÄ 24 
TUNTIA  
YHTEEN  
MENOON

Syksyn 2011 kurssi on juuri alkanut

Pohdintaa ryhmissä

Luovaa toimintaa

oikea
ammatti

Abi: Jos tiedät, mitä haluat, hanki

Testaa, mikä tutkinnoistamme on kuin sinulle tehty! keuda.fi/hae

YhteishAku 25.2. – 15.3.2013AMMATTIOPISTO

www.keuda.fi/hae

Ylioppilas voi opiskella meillä kahdessa 

vuodessa eläintenhoitajaksi, kuva-

artesaaniksi, laborantiksi, lähihoitajaksi, 

maaseutuyrittäjäksi, matkailupalvelujen 

tuottajaksi, merkonomiksi, nuoriso- ja 

vapaa-ajanohjaajaksi, puutarhuriksi tai 

vaatetusompelijaksi. Tarjolla on yo-poh-

jaisena myös viiden kuukauden mittainen 

kotitalousopetus (talouskoulu).

Tutustu laajaan koulutus-

tarjontaamme: keuda.fi/hae.

Keuda – TYöelämän TaiTaja

erikseen ilmoitettavina aikoina. Kurssi sopii kaikille!  
Leirin ohella lukuvuonna 2012–2013 on erillinen yri-

tyskurssi (YH06) kolmannessa jaksossa. Siinä yrittäjyy-
teen ja yrittäjän arkeen pureudutaan osin normaaleilla op-
pitunneilla, mutta sen ohella kurssi sisältää yritysvierailu-
ja, konkreettista tekemistä, markkinoinnin harjoittelua se-
kä yrittäjäpäivän suunnittelun, organisoinnin ja vetämi-
sen. Tälle kurssille ilmoittaudutaan normaalisti kurssiva-
lintojen teon yhteydessä. Molemmille kursseille voi osal-
listua tai sitten valita vain jommankumman. Yrityskurssille 
(YH06) tulo ei edellytä 24H-kurssin käymistä eikä päinvastoin.

Teksti ja kuvat: Timo Joutsivuo




