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Opiskelijakortti
vetää jäseneksi

Mannerheimintie halutaan
jälleen kävelykaduksi
HAVAINNEKUVA MARKO BUNN

Vihreät: Ydinkeskustaan pitäisi
saada kävelykatukokeilu jo ensi
kesäksi

Lukiolaiset liittyvät liittoonsa etujen
takia, kannanotoista tietää harva
Eden Gebra
Verna Virkkunen
LUKIOLAISTEN tietämys Suomen

lukiolaisten liiton (SLL) opiskelijapoliittisista kannoista on vähäistä.
Liittoon kuuluvat opiskelijat
tietävät niistä vain hieman
enemmän kuin liittoon kuulumattomat. Asia käy ilmi kyselytutkimuksesta, jonka Nuorten
ääni -toimitus teetti helsinkiläisille lukiolaisille. Kyselyyn vastasi 428 opiskelijaa.
Vain runsas kolmannes vastaajista kuului liittoon, ja heistä yhdeksän kymmenestä oli liittynyt
siihen alennusten ja etujen takia. Liittoon kuulumattomista
kolme neljäsosaa aikoo kuitenkin liittyä siihen tulevaisuudessa. Vastausta selittää se, että
lähes puolet vastaajista oli ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoita.
MONI ei ole liittynyt liittoon siksi, ettei ole vielä täyttänyt 17
vuotta, jolloin opiskelija-alennusten merkitys alkaa näkyä esimerkiksi bussilipun hinnassa.
Moni mainitsi liittymättömyyden
syyksi tietämättömyyden.
”Myönnän, että on haaste, että niin harva tietää liiton kannoista”, toteaa SLL:n puheenjohtaja Otto Ahoniemi, 20.
”Opiskelijakortti on näkyvin
asia, jonka liitto tarjoaa edunvalvonnan ja järjestötoiminnan lisäksi. Toivon kuitenkin, että ihmiset olisivat tietoisempia siitä,
mitä asioita liitto ajaa.”

”On haaste, että niin
harva tietää liiton
kannoista.”
SLL:n puheenjohtaja Otto Ahoniemi
KAKSI kolmasosaa vastaajista ei

osaa sanoa, kuuleeko liitto tarpeeksi lukiolaisten mielipiteitä,
mutta yhtä moni kokee silti, että
liitolla on jonkin verran vaikutusvaltaa.
”SLL tunnustetaan samanarvoiseksi edunvalvontajärjestöksi kuin muutkin”, Ahoniemi
sanoo.
Puheenjohtaja tapaa työssään
esimerkiksi ministereitä ja kansanedustajien avustajia. Liitto
osallistuu työryhmiin, ja siltä
pyydetään automaattisesti lausuntoja opiskelijapoliittisiin lakiesityksiin.
Liiton päätösten pohjana on
vuosittain järjestettävä liittokokous. Siellä laaditaan seuraavan vuoden poliittinen ohjelma,
jota kahdeksasta henkilöstä
koostuva liittohallitus ja kolmen
henkilön puheenjohtajisto tul-

Fakta
Samuli Laita HS

Suomen lukiolaisten
liitto SLL

Kamppi/Kluuvi

A Puoluepoliittisesti sitoutumaton edunvalvonta- ja
palvelujärjestö, joka koostuu 11 piirijärjestöstä.
A Liitolla on 50 000 jäsentä,
mikä on noin puolet kaikista Suomen lukiolaisista.
Helsingissä jäsenmäärä on
keskimäärin pienempi kuin
muualla Suomessa.
A Liiton hallitus valitaan
vuosittain liittokokouksessa. Siinä on kahdeksan
jäsentä sekä kolmen hengen puheenjohtajisto.
A Kauden 2015 puheenjohtaja on Tatu Koivisto.

kitsevat seuraavan hallituskauden aikana.
Jos tietylle asialle ei löydy kantaa tavoiteohjelmasta, on hallituksen tehtävänä päättää siitä.

Helsingin kuvataidelukiolainen Essi Lindgren (vas.)
kuuluu lukiolaisten liittoon ja on tyytyväinen
siihen. Lindgrenin opiskelutoveri Elaine Banks ei
kuulu liittoon, koska hän
ei tiedä siitä tarpeeksi.

AHONIEMI kertoo SLL:n teettä-

vän kyselyitä erilaisista aiheista
keskimäärin kerran vuodessa.
Liitto voi ottaa kantojensa muodostamiseen tukea tutkimustuloksista.
”Tavoitamme kyselyissä lähinnä vain liittoon kuuluvat, sillä lähetämme kyselyt vain heille.
Kaiken kaikkiaan reilun 100 000
lukiolaisen kuuleminen on haastavaa. Toimintaa yritetään uudistaa enemmän siihen suuntaan, että kysyttäisiin enemmän
mielipiteitä kentältä.”
Ahoniemi kokee, ettei opiskelijakuntien ja liiton välillä käydä
tarpeeksi keskustelua.
”Ideaali olisi, että opiskelijakunnat järjestäisivät yhteisiä keskustelutilaisuuksia, joissa lukiolaiset pohtisivat esimerkiksi opetuksen sisältöjä. Pohdinnat voisi
lähettää eteenpäin liitolle.”
avoimista vastuksista
käy ilmi, että moni pitää liittoa
oikeistolaisena. Ahoniemi kertoo törmänneensä mielikuvaan
aiemminkin.
”Toivon, että tulevina vuosina
pystyisimme muuttamaan mielikuvaa sellaiseen suuntaan, että
kaikki ovat tervetulleita saman
katon alle, ja että nekin, jotka
kokevat liiton politiikan oikeistolaiseksi, tulisivat mukaan muuttamaan suuntaa”, Ahoniemi sanoo.

”Liiton pitäisi tiedottaa enemmän”
Eden Gebra
Verna Virkkunen
HELSINGIN kuvataidelukiolainen

Essi Lindgren, 16, sai kuulla
Suomen lukiolaisten liitosta
mennessään lukioon.
Hän koki tärkeäksi sen, että
lukiolaisten etua valvotaan. Häntä myös kiinnosti nähdä, millaista toiminta on ja mitä kaikkea
liitto tarjoaa.
Liiton jäsenkortista on ollut

Lindgrenille jo jonkin verran
hyötyä. Hän kokee, että liitolla
on vaikutusvaltaa ja että sen
kautta pystyy vaikuttamaan
opiskelijapolitiikkaan.
”Liitto ajaa kaikkien lukiolaisten asiaa huolehtimalla lukiolaisten oikeuksista”, Lindgren
sanoo.
Lindgren näkee mahdollisena,
että voisi ensimmäisen lukiovuoden jälkeen olla jotenkin mukana myös liiton piiritoiminnassa.

KYSELYN

G Kirjoittajat kuuluvat Pääkaupunkiseudun Nuorten ääni -toimitukseen, joka on Helsingin kaupungin
nuorisoasiainkeskuksen media- ja
demokratiakasvatushanke.
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Otto Ahoniemen (vas.) kausi liiton puheenjohtajana päättyy vuodenvaihteessa. Hänen seuraajakseen on valittu Tatu Koivisto.

LINDGRENIN mukaan liitto ei
kerro tarpeeksi toiminnastaan.
”Mainoksia ja uutisia liitosta
tulee harvoin vastaan.”
Samaa sanoo kuvataidelukiolainen Elaine Banks, 16. Hän on
kuullut liitosta vain muilta lukiolaisilta ja opettajilta eikä siksi ole
liittynyt liittoon – ainakaan vielä.
Banks ei ole varma, mitä etuja
SLL tarjoaa jäsenilleen. Hän on
kuitenkin saanut muiden puheista positiivisen kuvan liitosta.
”Jos tietäisin enemmän, ehkä
kritiikkiäkin löytyisi enemmän.”
Banks uskoo, että liitto kuulee
tavallisia lukiolaisia, vaikkei hän
itse tiedäkään paljon sen kannoista.
”Eräs opettaja sanoi, että SLL
teki kannanotoillaan viikon syyslomasta mahdollisen, kun Helsingin kaupungin opetusvirasto
yritti kieltää sen. Mielestäni se
on merkki siitä, että lukiolaisia
on kuultu.”
Banks arvostaa sitä, että liiton
lausunnot otetaan vakavissaan.
”Liiton pitäisi kuitenkin tiedottaa enemmän. Opettajat ovat
kehottaneet liittymään siihen,
mutta minun tarvitsisi tietää
enemmän.”
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Kommentti

Verna Virkkunen

Erimielisyys
maksaa
enemmän
OPISKELIJAT ovat keskenään eri

mieltä siitä, mihin suuntaan
murroksen edessä olevaa lukiokoulutusta pitäisi ajaa. Eri mieltä ollaan jo pelkästään siitä,
pitäisikö sitä muuttaa alkuunkaan.
Kyselyyn vastanneista vajaa
puolet halusi muuttaa lukiossaan tai lukiokoulutuksessa
jotain, mutta avoimissa vastauksissa ehdotettiin täysin
vastakkaisia mielipiteitä samoista aiheista. Osa vastaajista puhui
samojen asioiden puolesta kuin
SLL, kun taas osan ajatukset
erosivat selvästi sen kannasta.
Lukiolainen saa opiskelijakortin
kuitenkin vain liittymällä liittoon.
Olen SLL:n kanssa eri mieltä

lukiokoulutuksen suurimmista
ajankohtaisista muutoksista,
enkä siksi ole ainakaan vielä
liittynyt jäseneksi.
Usein sanotaan, että on hölmöä jättäytyä sellaisen päätöksenteon ulkopuolelle, joka ei
miellytä. Että mieluummin
kannattaisi lähteä muuttamaan
asioita sisältäpäin.
ON TOTTA , että liittymättömyyteni ei varmastikaan vie
liiton päätöksentekoa itselleni
mieluisampaan suuntaan. Ainoastaan menetän opiskelijaetuja.
Tiedän kuitenkin, että aikani tai
energiani ei riittäisi liittoaktiivisuuteen kaiken muun ohella,
vaikka vaikuttaminen opiskelijapolitiikkaan kiinnostaisi. Luulen, että samaan ongelmaan
ovat törmänneet muutkin.

Mieluummin kannattaisi
lähteä muuttamaan
asioita sisältäpäin.
LUKIOLAISTEN liitto on vaikutusvaltainen liitto, jolla on vakiintunut asema lukiolaisten edunvalvojana. On todella tärkeää,
että sellainen on olemassa.
Haluaisin kuitenkin todistaa
opiskelijuuteni ihan ilman kannanottoa siitä, mihin lukiokoulutusta pitäisi ajaa.

HELSINGIN vihreät haluavat
ydinkeskustaan
kävelykatukokeilun. Maanantaina julkaistussa kannanotossa kokeilua
perustellaan piristysruiskeena
etenkin keskustan kivijalkakaupoille.
”On näyttöjä siitä, että autottomat alueet parantavat turvallisuutta, viihtyisyyttä ja yritysten toimintaedellytyksiä”, sanoo vihreiden valtuustoryhmän
puheenjohtaja Emma Kari.
Vihreät haluaisivat, että kaupunkikeskustan
elävöittämisessä uskallettaisiin käyttää
kokeilevampiakin keinoja.
”Kaupungilla on sellaistakin
suunnittelukulttuuria,
että
kaikki pitää olla tiptop viimeisen päälle valmiina”, sanoo
kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen Elina Moisio (vihr).
Hän onkin harmissaan, että
lautakunta torjui viime toukokuussa Mannerheimintien itäpuolen
kävelykatukokeilun.
Lautakunta kaipasi ydinkeskustaan kattavampaa suunnitelmaa kävelykeskustasta. Sitä
laaditaan parhaillaan kaupunkisuunnitteluvirastossa.

Vihreiden aiemmassa ehdotuksessa esitettiin Mannerheimintien
itäpuolen muuttamista kävelykaduksi.

MOISIO painottaa, että uudessa kokeilussa pitäisi katsoa vaikutuksia laajalti, kuten elinkeinoelämän kannalta.
”Ettei vain katsottaisi asiaa
autoilun sujuvuuden kannalta.”
Helsingin
ydinkeskustan
kiinteistönomistajien, yritysten ja kaupungin yhteistyöyhdistys Helsinki city marketing
ry:ssä vihreiden ehdotukseen
suhtaudutaan kaksijakoisesti.
Yhdistyksen toiminnanjohtaja Riitta Lassander on varovaisen
innostunut,
mutta
muistuttaa samalla, että autoliikenteen totaalinen sulkeminen aiheuttaisi nimenomaan
pienille liikkeille ongelmia.

”Heillä ei ole pääsyä huoltotunneleihin, vaan tavarat toimitetaan suoraan ovelle.”
Hän ehdottaakin, että kaupunki kutsuisi eri toimijat kokoontumiseen, jossa esillä olisi
kokeiluvaihtoehtoja.
Emma Kari ehdottaa, että
kokeilu voisi alkaa Esplanadin
puistosta tai Mannerheimintien itäosasta. Lassander pelkää, että väylien sulkeminen
ruuhkauttaisi keskustan.
Moision mukaan aloitusajankohta voisi olla ”heti keväällä
lumien sulettua”.
Lassander sanoo, että kokeilun pitäisi kestää ainakin yhden vuoden, jotta testi kattaisi
kaikki kauppojen sesonkiajat.

työt käynnistyvät ensi keväänä.
SRV on etsinyt kauppakeskusta
ja pysäköintilaitosta rakennuttavaan yhtiöön sijoittajia pitkään. Mukaan on lähtemässä
Lähi-Tapiolan vahinkovakuutus ja henkivakuutusyhtiö.
Muita sijoittajia ovat Ilmarinen
ja OP-Pohjola.
Kauppakeskus Redi maksaa
noin 480 miljoonaa euroa. HS

ennen kuin pelastuslaitos
ennätti paikalle.
Poliisin mukaan samassa
varastossa on palannut aiemminkin. Poliisi epäilee tulipaloista vuonna 1996 syntynyttä
nuorta miestä. HS

Lyhyesti

Tuhopolttajaa
epäillään
asuntopalosta
LEPPÄVAARA. Kerrostalokaksio
tuhoutui tulipalossa Espoossa
maanantaina illansuussa.
Palomiehet löysivät heti paikalle saavuttuaan palavasta asunnosta ihmisen, joka toimitettiin
jatkohoitoon.
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen mukaan palo saattaa
olla tahallaan sytytetty. Poliisi
tutkii syttymissyytä. ”Kun
pääsimme paikalle, palo oli
täyden palamisen vaiheessa”,
kertoo paloesimies Karo Mäki
palopaikalta HS:lle. HS

Kauppakeskuksen
rakentaminen
käynnistyy
HELSINGIN Kalasataman uuden

kauppakeskuksen rahoitus on
varmistumassa, ja rakennusliike SRV arvioi, että rakennus-

Poliisi epäilee
nuorta miestä
tulipaloista
JOKINIEMI. Vantaan poliisi
tutkii törkeän tuhotyön yrityksenä aamuöistä tulipaloa Jokiniemessä.
Valtuustokatu 4:ssä sijaitsevan kerrostalon pyörävarastossa oli sytytetty palamaan polkupyörän renkaita varhain
maanantaiaamuna kello 3.50.
Poliisin mukaan varastoon
pääsee vain taloyhtiön avaimilla, joten sinne oli ehtinyt kertyä huomattava määrä savua

Sipoo torjuu
koiranjätöksiä
ilmaisilla pusseilla
SIPOON kunta aikoo siivota
koiranjätökset pois kaduilta
jakamalla ilmaisia koirankakkapusseja. Kuntaan on perustettu
asemia, joista saa ottaa ilmaisen koirankakkapussin. Asemia
on kunnassa kymmenen.
Koirien jätökset ovat erityisesti
Sipoon keskustan alueella
ongelma, kertoo kunnan puistotyöntekijä Pia Grönqvist.
Jos pussit loppuvat asemilta,
siitä voi tehdä ilmoituksen
kunnalle osoitteeseen kuntatekniikka@sipoo.fi.
Ilmaiset pussit ovat yritysten
kustantamia. HS
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