Erään syövän tarina
Tapasin Joonaksen ensimmäistä kertaa Kiasman penkeillä. Oli talvi
ja jäätävää. Joonas jorisi aiheen ohi ja naureskeli kuvaajan kanssa.
Ärsytti. Olisin tahtonut tempoa haastattelun nopeasti kasaan ja livahtaa
lämpimään.
Olin löytänyt Joonaksen netin Syöpä-yhteisöstä viikkoa aiemmin.
Hakuehdoilla poika, Helsinki ja alle 20 vuotta näytölle aukeni kuva
pitkähiuksisesta kitaristipojasta. Poika ei ainoastaan suostunut
haastatteluun, vaan innostui siitä kunnolla.
Kiasman loppuhaastattelun ajan pidättelin kyyneleitä. Ensin Joonas
naureskeli ajatellessaan itseään kummituksena, seuraavaksi mietti, miten
parasta on juoda kaljaa ystävien kanssa auringon laskiessa. Joonas
puhui onnesta ja elämästä niin keveästi, että se teki minut painavaksi.
Raitiovaunuun päästyäni itkin.
Saadessaan jutun oikoluettavaksi Joonas intoutui kirjoittamaan sen lähes
kokonaan uudelleen: ”Sori, toi on nyt ihan eri näkönen ku se sun juttu,
taisin innostua vähän liikaa”, Joonas kuittasi viestissään ja toivotti hauskoja
lukuhetkiä. Sellaisia ne todella olivat.
Myöhemmät haastattelukerrat sisälsivät jälleen tunnetta laidasta laitaan.
Joonas kuvaili uuden tyttöystävänsä kauneutta. Joonas lörpötteli. Joonas
kertoi joutuneensa sairaalaan. Itketti ja nauratti, meitä molempia.
Vaikeinta oli, kun Joonakselta piti pyytää lupa jutun julkaisuun myös
kuoleman jälkeen – se oli kamalaa. En olisi ikinä uskonut kysymyksen
olevan tarpeellinen. Kuukautta myöhemmin Joonaksen sisko lähetti
kuitenkin viestin, jossa kertoi veljensä kuolleen.
”Me omaiset odotamme innolla artikkelin ilmestymistä. Joonakselle oli
tärkeää, että ihmisille välittyy, että onni on mahdollista, vaikka aikaa olisi
enää rajallisesti”, sisko kirjoitti.
Toivottavasti välittyy.
Roosa Murto

Nuorten on tunnettava omat oikeutensa
Viime syksynä huomasin koulujemme tietokoneissa merkittävän viestin:
“Tämän työaseman käyttöä valvotaan. Ylläpito voi seurata näytön kuvaa
reaaliajassa.”
Sama viesti oli ollut Keravalla koulujen tietokoneiden taustakuvissa
jo monta vuotta, mutta vasta nyt kiinnitin siihen huomioni. Luettuani
viestin huolellisesti ymmärsin, että joku voisi todella valvoa nuorten
henkilökohtaisiakin asioita, kuten sähköpostin lukemista koulujen koneilla.
Haastattelin juttuuni tietosuojavaltuutettua, joka piti käytäntöä laittomana.
Keravan lukion rehtori puolestaan piti käytäntöä hyvänä ja erittäin
toimivana. Olin saanut käsiteltäväkseni ristiriitaisen aiheen ja lähdin suurella
mielenkiinnolla kirjoittamaan juttua Helsingin Sanomiin.
Jutun vastaanotto oli juuri sellainen, mihin pyrin. Sain herätettyä
keskustelua tärkeästä aiheesta eduskunnan Lex Nokia -tietosuojalain
päätösten alla ja viesti kouluni koneissa muuttui. Vaikka Kerava kiistikin
kaiken, piraattipuolue teki asiasta tutkintapyynnön keskusrikospoliisille.
Sain artikkelista positiivista palautetta sekä opettajilta että oppilailta. Lähes
jokainen oli tyytyväinen reiluun lopputulokseen.
Tuntuu harmilliselta, että kukaan muu ei osannut puuttua tällaiseen
toimintaan. Reagoimattomuus kertoo, etteivät nuoret ajattele omia
oikeuksiaan tarpeeksi. Tämä johtaa tietenkin oikeuksien rajaamiseen, eikä
kukaan ole kertomassa nuorille, että se on väärin.
Siksi minä tahdon kertoa nuorille heidän oikeuksistaan. Jos huomaan, että
oikeuksiamme rikotaan, tahdon tehdä asialle jotain.
Robert Sundman

Tärkeintä on tekemisen hauskuus
Liityin Nuorten Ääni -toimitukseen alkusyksystä 2009 ja tämä on
ensimmäinen tekemäni juttu. Innostuin aiheesta heti! Artikkeli kirjoitettiin
kokonaan haastateltavan näkökulmasta. Oli siis oltava tarkkana, etten
vahingossakaan vääristellyt tai muunnellut Inkerin sanoja. Kysymykset oli
mietittävä niin, että 9-vuotiaan oli helppo vastata niihin.
Itse haastattelu sujui hyvin. Inkeriä oli helppo haastatella ja pienen
alkujännityksen jälkeen juttua tuli vaikka kuinka. Pääsinpä myös
kurkistamaan Inkerin huoneeseen, kun päätimme jatkaa haastattelua
olohuoneen sijasta siellä. Tarvitsimme nimittäin hieman rauhallisemman
paikan, kun Inkerin vilkas pikkusisko tuli päiväkodista kotiin.
Aluksi oli tarkoitus, että Helsingin Sanomat olisi kuvannut kaikki lasten
oikeudet -sarjan artikkelit. Melko viime tipassa tuli kuitenkin tieto, että
homma olikin Nuorten Ääni -toimituksen omalla vastuulla. Onneksi kuvat
saatiin otettua ajoissa ja Tuomaksen Inkeristä ottama kuva on aivan ihana!
Sain jutun teossa paljon apua ja opin muun muassa karsimaan tekstistä
turhia täytesanoja. Juttu onnistui mielestäni hyvin ja mikä tärkeintä - sen
tekeminen oli hauskaa!
Laura Pakarinen

Opetusvirasto ei kuullut nuoria
Nahkiaisten kieltämisestä kertova juttu oli ensimmäinen lehtijuttuni
toimituksessa. Olin ollut toimituksessa jo vuoden ja tehnyt lähinnä
tv-juttuja, joten minulla oli tuntumaa toimittamiseen, mutta lehtijutun
kirjoittaminen oli aivan uusi maailma. Olin nimittäin aina ajatellut, etten ole
kovinkaan hyvä kirjoittamaan. Jutun aihe kuitenkin kiinnosti sen verran,
että päätin alkaa hommiin.
Aiheessa oli selvästi uutisainesta ja se koski itseänikin. Muun muassa
omassa koulussani nahkiaisten kieltäminen herätti paljon keskustelua.
Keskustelu jatkui niin ikään toimituksessa. Aloin selvittää asiaa ja kävi
ilmi, että päätös nahkiaisten kieltämisestä oli tehty kahden naisen
kesken opetusvirastossa ja nuoria ei ollut kuultu heitä koskevassa
asiassa lainkaan. Kallion lukio päätti tehdä aloitteen, jossa ehdotettiin
nahkiaisten saamista takaisin, mutta tarkemmilla säännöillä. Opetusvirasto
ei kuitenkaan kumonnut päätöstään.
Vaikeaa jutun teossa oli saada opetusvirastosta joku haastateltavaksi.
Jouduin soittamaan lukuisia puheluita ja aina löytyi joku “syy” kieltäytyä
haastattelusta. Lopulta pääsin haastattelemaan opetuspäällikköä, joka ei
kuitenkaan ollut kovin mielissään kysymyksistäni.
Haastavaa lehtijutun teossa oli myös se, kun mukana oli useita erilaisia
palasia: monta haastateltavaa, aiempi uutinen asiasta ja aloite. Nämä
kaikki piti mahduttaa juttuun. Loppujen lopuksi jutusta tuli mielestäni aika
hyvä ja monipuolinen. Olin myös erittäin tyytyväinen ottamaani valokuvaan,
joka sai lehden sivulla paljon tilaa ja oli mukavan värikäs.
Ina Mikkola

