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Tästä
pitäisi
puhua

Pääkaupunkiseudun Nuorten Ääni -toimitus on Helsingin
kaupungin nuorisoasiainkeskuksen media- ja demokratiakasvatushanke, jonka tavoitteena on tuoda nuorten näkökulmia esiin
valtamediassa ja kouluttaa nuoria median tekijöiksi. Toimintaa
ovat rahoittaneet myös opetusministeriö, Helsingin Sanomain
Säätiö ja Lähiörahasto.
Kokosimme tämän julkaisun tarkoituksenamme esitellä
Nuorten Ääni -toimituksen juttuja, tapahtumia ja kuulumisia
vuosilta 2011–2013.
Viimeksi samankaltainen julkaisu on painettu keväällä 2011.
Kahdessa vuodessa on ehtinyt taas tapahtua paljon. Monet
jäsenistä ovat vaihtuneet, niin myös lehtitoimituksen ohjaaja.
Toimitus on ottanut osaa monenlaisiin tapahtumiin ja voittanut
myös demokratiapalkinnon. Toivomme myös, että tämä julkaisu
voi toimia muistona muille toimituslaisille ja saada heidän
tekemänsä työn tuntumaan merkitykselliseltä ja arvokkaalta.
Toimituksessa käy myös paljon vierailijoita, joten julkaisun materiaali on hyödynnettävissä myös erilaisiin esittelyihin.
Koska toimitus on demokratiakasvatushanke, olemme valinneet demokratian hengessä juttuja mahdollisimman monilta
eri tekijöiltä. Loput mainiot aikaansaannokset on katsottavissa ja
luettavissa muun muassa seuraavista paikoista:
Megafoni-blogi http://suomenkuvalehti.fi/blogit/megafoni/
Nätit kysyy -blogi http://blogit.hs.fi/natitkysyy/
Helsingin Sanomat, Yleisradion A-studio ja
Nuorten Ääni -toimituksen blogi http://nuortenaani.blogspot.fi/

Anniina Rintala, toimittaja
Aleksei Myller, taittaja
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Kenen ääntä kuuntelemme?

Esipuhe

Olen perheestä, jossa ei liiemmin puhuttu, varsinkaan yhteiskunnallisista aiheista. Huomasin toisinaan pohtivani, onko minusta keskustelemaan mediassa esillä olevista poliittisista aiheista. Keskustelu ja argumentointi ei ikään kuin tunnu olevan minulla “verissä”.
Sitten tulin osallistuneeksi yhteen Nuorten Ääni -toimituksen kokouksista, sillä halusin oppia kirjoittamaan paremmin.
Nuorten Ääni -toimitus on media- ja demokratiakasvatus hanke. Siitä,
miten demokratia saataisiin toteutumaan, kiistellään jatkuvasti ympäri
maailman. Entä toteutuuko demokratia todella, jos kuunnellaan vain
enemmistöä?
Mediassa esitetyillä aiheilla on aina jokin näkökulma. Riippuu mediasta ja demokratian toteutumisesta keille kaikille julkisuudessa annetaan
suunvuoro ja kenen näkövinkkelistä asiat kerrotaan.
Nuoriso ei varsinaisesti ole vähemmistö, mutta sen ääni on julkisessa
keskustelussa marginaalissa. Myös näkökulma, josta katsottuna nuoret
mediassa esitetään, on usein mustavalkoinen: uhrit, syrjäytyneet ja
laiskimukset.
Nuorten Ääni -toimituksessa tehdyt jutut kuitenkin muuttavat näkökulman toisenlaiseksi: Suomen Kuvalehden Megafoni-blogi on täynnä
erilaisia mielipiteitä, Helsingin Sanomissa nuoret toimittajat kirjoittavat muun muassa ylioppilaskirjoitusten järjettömyydestä ja Ylen esittämässä ajankohtaisohjelmassa asiantuntijat pohtivat nuorten toimittajien ohjaamina koulun suorituskeskeisyyttä.
Aina juttujen aiheet eivät ole ilmiselvästi nuorten maailmasta, mutta
niissäkin näkökulma on aina nuorten.
Nuoret voivatkin siis olla aktiivisia keskustelijoita ja vaatia ottamaan
oman näkökulmansa huomioon.
Media on myös nuorille tärkeä vaikuttamisen kanava. Monet ikäiseni
ovat kasvaneet tietokoneiden, kameroiden ja erilaisten virtuaaliyhteisöjen keskellä. Nuoret ovatkin usein haluttomia vaikuttamaan perinteisin, puoluepoliittisin keinoin, mutta media ja sen eri ulottuvuudet
tuntuvat monista nuorista tutummilta ja omimmilta väyliltä. Tuntuukin
varsin järkeenkäyvältä, että nuoret vaikuttavat nimenomaan median
välityksellä.
Demokratian rakentamiseen ja vaalimiseen kaivataan siis sitä, että
mahdollisimman moni saisi äänensä ja mielipiteensä esitetyksi.
Nuorten Ääni -toimitus muistuttaa itseäni niin monesti siitä, että
taustasta, asemasta tai iästä riippumatta jokaisella on mahdollisuus
ottaa osaa keskusteluun, olipa aihe lähes mikä tahansa vanhojentanssimekoista tasa-arvoiseen avioliittolakiin.
Anniina Rintala
Toimittaja
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Aikajana
Mitä toimituksessa onkaan tapahtunut vuosina
2011–2013? Kirjasimme ylös muutamia merkittäviä
tapahtumia.
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Toimituksen historia perustamisvuodesta 2006 kevääseen 2011
Idea Nuorten Ääni -toimitusta varten lähtee liikkeelle vuoden 2005
Avoimista Foorumeista, joiden teemana on media. Toimitus toivoo
yhteistyötä Yleisradion kanssa, joka ensin epäröityään suostuu
nähtyään nuorten tekemää jälkeä. Myös lehtitoimitus tulee
mukaan kuvioihin Elisa Miininin avustuksella. Yhteistyötä tehdään
Helsingin Sanomien ja Suomen Kuvalehden kanssa. Katso
tarkempi historiankuvaus näiltä vuosilta Tästä pitäisi puhua! -julkaisusta.

Demokratiapalkinto
Toimitukselle myönnetään
oikeusministeriön jakama demokratiapalkinto yleisöäänestyksen
seurauksena. Perusteena palkinnon
saamiseksi on mm. lasten ja nuorten
omaehtoiseen ajatteluun innostaminen sekä todellisen vaikuttamisen
edistäminen.
Lue lisää s.8

Toimituksen opiskelukeskustelu
Joukko entisiä toimituslaisia tulee
kertomaan muun muassa viestinnän, journalistiikan ja Tv- ja radiotyön opiskelusta.

Ruutiexpo-messut
Toimitus pistää pystyyn
oman minitoimituksen,
jossa on mahdollista
käydä tutusmassa
toimintaan muun muassa
kokousten ja harjoitusten
merkeissä.
Lue lisää s.8

Kuluttajafoorumi
Toimitus osallistuu Nuorten
kuluttajafoorumiin, jossa Nuutti
Sinisalo, Eden Gebra, Jimi Holmberg ja Eveliina Ilola työstävät
päivän aikana kolme juttua:
Eettinen, vaikea kuluttaminen,
Suklaako syntinen? ja Yritysten
toiminnan eettisyyttä ei valvota
laissa.
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Ella lehtitoimitukseen
Lehtitoimitukseen etsitään
uutta vetäjää. Nuoret
järjestävät työhaastattelut.
Ella Airas tulee valituksi.

Inserttisarja presidentinvaaleista
Joukko toimituslaisia tekee inserttisarjan Yleisradion A-studiolle
presidenttiehdokkaista. Ehdokkaat pääsevät kurkistamaan
nuorten maailmaan, ja nuoret
esittävät heille visaisia kysymyksiä.

Kysymysblogi-formaatin synty
Kysymysblogi-formaatti Nätit
kysyy aloittaa HS.fi:ssä. Blogin
tarkoituksena on toimia matalan kynnyksen väylänä lehtitoimintaan. Monet gallupeista
keräävät paljon äänestäjiä ja
keskustelua jo heti alkuvaiheessa.

Salla aloittaa lehtitoimituksessa
Salla Hongisto tulee vetämään
lehtitoimitusta Ellan lähdettyä.

A-studion Stream: Koulussa ei saa epäonnistua
Toimituksen koko kevään mittainen
projekti valmistuu. Keskusteluohjelman
juontavat Heta Lampinen ja Reeta
Niemonen. Ohjelmassa vieraina ovat
entinen luokanopettaja Tapio Toivanen,
EVAn johtaja Matti Apunen ja sosiaalipsykologi Leena Ehrling.
Lue lisää s.85

Kevätretki
Toimitus vierailee
Helsingin Energian
jäähdytys- ja
kaukolämpöverkossa
maanalla.
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Nuorten parlamentti
Toimitus vastaa Nuorten
parlamentti -tapahtuman
reaaliaikaisesta
uutisoinnista eduskunnan
verkkosivuilla
Lue lisää s.8

Kevätretki
Toimitus pääsee
tutustumaan Helsingin
Tuomiokirkon kellotorniin.

Ismon vanhempainvapaa
Syksyllä 2013 Ismon
sijaiseksi Tv-toimitusta
ohjaamaan tulee Nuorten
Ääni -toimituksessa
jäsenenäkin ollut Ina
Mikkola.

Mitä toimitukselle kuuluu?
Nuorten parlamentti
Nuorten Ääni -toimitus vastasi Nuorten parlamentti -tapahtuman
reaaliaikaisesta uutisoinnista eduskunnan verkkosivuilla. Toimitus
seurasi nuorten parlamentaarikkojen täysistuntoa ja kuunteli poliitikkojen ja nuorten välistä kädenvääntöä. Toimituksen työskentelyä
ohjasivat uutispäälliköt Heta Lampinen ja Robert Sundman.
Toimituksen tavoitteena oli uutisoida politiikan isoista kysymyksistä
ja siitä, miten ne vaikuttavat suomalaisten nuorten elämään. Juttuja
tehtiin muun muassa kuntauudistuksesta, koulukiusaamisesta, homojen oikeuksista, kesätöistä, kansanedustajiin kohdistuvista ennakkoluuloista sekä Zyskowiczista, joka etsi keksejä toimitushuoneesta.
Nuorten parlamentin uutisoinnista vastasi yhteensä 18 toimituksen
jäsentä. Vinkkejä politiikan uutisointiin saatiin muun muassa Ylen
politiikantoimittaja Pirjo Auviselta.
Juttu otettu lyhennettynä Nuorten Ääni - toimituksen blogista.

Ruutiexpo
Ruutiexpo-messut on nuorten vaikuttamistapahtuma. Toimitus päätti
ottaa osaa messuille pohdittuaan, miten saataisiin pidettyä huoli siitä,
että toimitus pysyy elinvoimaisena ja runsasjäsenisenä.
Ennen tapahtumaa järjestettiin muutamia suunnittelukokouksia.
Varsinaiseen tapahtumaan toimitus pystytti oman pisteen, jossa oli
mahdollisuus tutustua toimituksen toimintaan muun muassa pienten kokousten ja harjoitusten merkeissä. Toimitus järjesti myös pienen
runokilpailun.

Demokratiapalkinto
Toimitus voitti oikeusministeriön myöntämän Demokratiapalkinnon
yleisöäänestyksen seurauksena. Palkinnon saivat myös raadin valitsemat Muuramen Nuorten Yrittäjyystalo Innola ry sekä Nuoret Kehittäjät: lastensuojelunuorten kehittäjäryhmä Helsingistä. Muita ehdokkaita palkinnonsaajaksi olivat muun muassa Viestintäkasvatuksen
Seura ry - Viestintäleiri-konsepti, Painovirhe (nuorten verkkolehti) ja
Katja Repo/Järvenpään Vanhempainverkoston puheenjohtaja.
Tilaisuudessa palkinnot jakoi tasavallan presidentti Sauli Niinistö.
Toimituksen jäsen piti puheen.
Palkinnon myötä kaksi toimituksen puheenjohtajaa kutsuttiin Ylen
Aamu-Tv:seen kertomaan toimituksesta.
Palkinnosta uutisoivat myös muun muassa Helsingin Sanomat ja
Suomen Kuvalehti.
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Haastattelut
Viisi toimituksen jäsentä kertoo, miten ja miksi he ovat
päätyneet mukaan toimintaan. Mitä he ovat oppineet
vuosien varrella? Entä mikä on ollut vaikeaa?
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Reeta
Niemonen
"Näin syksyllä 2010 Tv:ssä toimituksen tekemän
keskusteluohjelman. Havahduin siihen, että
juontajat olivat kovin nuoren näköisiä. Seurasin
toimituksen juttuja myös Helsingin Sanomissa.
Kiinnostuin, miten voisin itsekin päästä mukaan.
Syksyllä 2011 löysin tieni toimitukseen. Olin
aikaisemmin ollut tet-harjoittelussa Suomen
Kuvalehdessä. Toimitusmaailma alkoi vaikuttaa
mielenkiintoiselta.
Aluksi kaikki tuntui todella oudolta ja uudelta.
En edes tiennyt, mikä insertti on, mutta jo
seuraavalla viikolla lupauduin tekemään
sellaisen. Oppimista Tv-puolella on ollut
valtavasti.
Ryhmätyöstä olen myös oppinut. Koulussa
yleensä vain yksi on oikeasti vastuussa
projekteista — muut yleensä hengailevat ja
haahuilevat. Toimituksessa kaikki oikeasti ottavat
vastuuta.
Haastatteluista pidän. Ne tuntuvat jokseenkin
helpoilta. Tosin toisinaan toivoisin, että minut
otettaisiin vakavasti, vaikka olenkin nuori.
Esimerkiksi Timo Soinia oli vaikea saada
haastatteluun, sillä hänellä oli aikaa vain
"tärkeille" haastatteluille. Hyvä puoli asiassa on
se, että haastateltavat saattavat vahingossa
lipsauttaa jotakin, koska eivät ole varuillaan, kun
kyseessä on "vain nuori toimittaja".
Toimitus on elämässäni monesti se ykkösjuttu.
Jos on jokin projekti meneillään, helposti tulee
ajateltua sitä jatkuvasti.
Mukavaa toimituksessa on se, että toimituslaiset
eroavat muista sosiaalisista ympyröistäni. On
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Eden
Gebra
"Aloitin toimituksessa keväällä 2012. Halusin

Tarmo
Ylhävuori
"Pyrin kesätöihin Fallkullan kesätoimitukseen

tulla jo aikaisemmin, mutta en uskaltanut, sillä
ajattelin, että pitää olla tosi taitava, jotta kehtaa
tulla mukaan. Olin lukenut toimituksessa sen
blogista. Halusin mukaan nimenomaan
lehtitoiminnan vuoksi.

keväällä 2012. Tapasin tuolloin toimituksen
ohjaajan Ismo Kiesiläisen, joka kertoi minulle
Nuorten Ääni -toimituksesta. Kiinnostukseni
heräsi, sillä olin toiminut aikaisemmin vuoden
verran Helsingin Sanomien lasten sivujen
avustajana.

Olen oppinut paljon erilaisia tekniikoita kuten
näkökulman rajaamista, litterointia ja
rakentamaan mielipidetekstin. Olen myös
huomannut alkavani tehdä enemmän tietoisia
havaintoja, minkä toimituksen
jokamaanantainen havaintokierros on saanut
aikaan.

Ennen kaikkea olen oppinut lehtijuttujen
tekemistä ja haastattelemista. Vaikeaa on ollut
muun muassa virkamiehen tavoittaminen, kun
tein juttua koulujen vierailuista makeistehtaille.
Opetusviraston opetuspäällikkö ei ottanut
vastatakseen lukuisiin yhteydenottoihini.

Hankalaa on se, ettei tule kahmineeksi liikaa
tekemistä. Sitä pitäisi vielä harjoitella, jottei tulisi
aivan väsyneeksi.
Ideoiden jakaminen ja muiden kanssa juttelu
on mukavaa toimituksessa. Sekin on ihanaa, että
apua voi aina pyytää. Ei tarvitse pelätä, ettei
osaa jotakin. "
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Mukavaa toimituksessa ovat kokoukset ja muut
tyypit. Toimituksemme porukka on suhteellisen
pieni ja tiivis, joten ihmiset on helppo oppia
tuntemaan."

Nuutti Sinisalo

Tuukka Tuomasjukka

Vuosien aikana olen oppinut muun muassa sen,
että ihmisiin kannattaa lähtökohtaisesti tutustua
— voi tavata mahtavia tyyppejä. Olen myös
oppinut puheenjohtamistaitoja ja ylläpitämään
keskustelua. Myös yhteydenpito erilaisten
yhteyshenkilöiden kuten Hesarin ihmisten
kanssa on opettanut paljon: milloin kannataa
ottaa yhteyttä ja mistä sovitaan, jotta seuraa
jatkoa.

Toimituksessa olen ainakin oppinut sanomaan ei.
Kokemusta on kertynyt niin vastuun ottamisesta ja
jakamisesta kuin prosessityöskentelystä, mutta
olennaista on osata kieltäytyä. Kiinnostavaa
tekemistä kun olisi niin paljon

"Olen ollut toimituksessa nyt pari vuotta. Ystäväni
houkutteli minut mukaan kertomalla
toimituksen lämpimästä ja miellyttävästä
tunnelmasta.

Koulun ja toimituksen yhteensovittaminen on
välillä ollut vaikeaa. Myönnän, että koulu voisi
mennä paremmin, jos viettäisin vähemmän
aikaa toimituksen juttujen parissa, mutta
toisaalta olen oppinut toimituksessa niin paljon
sellaista, mitä koulussa ei voisi oppia. Lisäksi
olen saanut hienoja kokemuksia.

"Tulin mukaan lokakuussa 2012. Kaverini, entinen
toimituslainen, vinkkasi minulle toimituksesta.
Kiinnostuin, koska halusin saada paremman
tuntuman lehtityöhön sekä tehdä töitä validien
yhteistyökumppaneiden kanssa. Lisäksi
samanhenkinen seura ja ajatusten jakaminen
vaikutti hyvältä. Täällä oikeasti tehdään tärkeää
vaikuttamistyötä.

Toimituksessa olo on lisännyt itseluottamustani.
Myös muiden toimituslaisten merkitys on suuri.
Ilmapiiri on hyvä ja vastaanottavainen –
muutaman kuukauden jälkeen en enää kokenut
itseäni uudeksi jäseneksi."

Toimituksen ihmiset tekevät minut valtavan
iloiseksi. Toimituskokouksiin on mukava tulla.
Aina tietää, että voi kysyä apua ja vieläpä
taitavilta ihmisiltä. "
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Ohjaajat

Ismo Kiesiläinen

Salla Hongisto

Miten, milloin ja miksi päädyit töihin toimitukseen?
”Minua pyydettiin auttamaan toimituksen
perustamisessa
2006.
Toimituksen
toiminta lähti alun perin liikkeelle nuorten
Avoimista Foorumeista, jossa keksittiin
tehdä Ylelle eräänlainen demo-ohjelma
nuorten valmistamana. Valmistuttuani
en ollut erityisen innostunut toimittajan
töistä, sillä rivitoimittaja joutuu tekemään
paljon juttuja aiheista, joita ei koe
tärkeiksi. Nuorten Ääni –toimituksessa
voi olla varma siitä, että jokainen tehty
juttu on ollut jollekulle tärkeä.

”Olin jo ennen tänne tuloani kuullut
toimituksesta ja pohtinut, että olisipa siinä
hieno työpaikka. Olin toimittajana Turun
Sanomissa ja sielläkin ohjasin nuoria
toimittajia. Nuorten Ääni –toimituksessa
on hienoa se, että nuorten ääni saadaan
kuuluville valtamediassa. Lisäksi nuorten
kanssa on hauska työskennellä. ”

Mikä on ollut vaikeaa?
”Erilaiset väännöt, joissa vastakkain
ovat olleet toimituksen tekemät jutut
ja virkamiehet, jotka eivät ole olleet
tyytyväisiä jutuissa käsiteltäviin aiheisiin.
Koen, että tehtäväni on tuolloin olla
nuorten toimittajien puolella. ”

”Itselleni oli aluksi vaikeaa päästä eroon
perinteisen toimittajamaailman rytmistä.
Täällä on aikaa työstää ja pohtia juttuja,
toisin kuin rivitoimittajana.”

Mitä olette oppineet?
”Toimituksessa
käsitellään
usein
journalismin
perustavanlaatuisia
kysymyksiä. Niiden pohtiminen on
ollut opettavaista. Olen vuosien varrella
saanut tutustua moneen sataan hienoon
ihmiseen. Toimitus on vaikuttanut siihen,
millaisena ja miten maailman näen.”
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”On ollut hienoa tavata monenlaisia
nuoria ja seurata sivusta heidän
elämäänsä ja siten myös ymmärtää heitä
paremmin.”

Tilastoja syksy 2011 – kevät 2013*
Kokouksissa on vietetty yhteensä aikaa

300 tuntia

Kuukausi

Mikä on sama kuin
Yhteensä on pidetty 132 kokousta ja tapaamista, joista

64 toimituskokouksia, 33

lehtikokouksia,

16 Tv-kokouksia ja

19 muita kokouksia ja tapaamisia.
Karkkia syöty yhteensä

Tehtyjä juttuja yhteensä
lehtijuttuja,

13

Tv-juttuja,

12,5 päivää

120

, joista

8

15

NÄTit kysyy-

kysymysblogia, 83 Megafoni-blogia ja
Suomen Kuvalehti juttu.

1

33 kg
1194

Megafoni-blogit keräsivät yhteensä
kommenttia. Eniten kommentteja sai

“Somen presidentti Pekka Haavisto” 311:llä
kommentilla.

Yhteensä on syöty noin 200 suklaalevyä

*Tilastoista OSA on arvioituja lukuja, koska kaikista ostoksista ja muista ole jäljellä kuittia tai muuta tositetta. Tilastot saattavat
sisältää pieniä virheitä. Tilastot on laskettu 18.6.2013 ja luvut ovat sille päivälle todellisia. Juttujen tekemisen yhteydessä tapaamisia
on enemmänkin
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Näin pidät kokouksen
Ennen kuin pidät kokouksen, sinun pitää luoda kokouksen esityslista, jonka mukaan kokouksessa edetään.
Tässä on toimituksen esityslistan pohja. Muista myös järjestää pientä naposteltavaa kokouksen ajaksi!

Nuorten Ääni -toimituksen toimituskokous xx.xx.2013

Tähän kokouksen päivämäärä

Paikka: Avara/Happi
Aika: 17-19
Puheenjohtaja:
Sihteeri:
Läsnä:

Tähän oma nimesi

1. Järjestäytyminen
Esittäytyminen. Onko uusia jäseniä? Pitääkö jonkun lähteä kesken kokouksen?
Ketkä järjestivät kokouksen tarjoilut?
Valitaan huoltojoukko, joka jää kokouksen jälkeen siivoamaan.
Kuka kirjoittaa päiväkirjaan?
Esitellään lyhyesti kokouksen ohjelma ja aikataulu.
2. Mielipidemittaus
Valittu henkilö pitää mielipidemittauksen (Puheenjohtaja! Muista varmistaa viimeistään edellisenä päivänä!)
Kuka pitää mielipidemittauksen seuraavassa kokouksessa?
3. Tiedotus- ja kokousasiat
Kerrataan tarvittaessa kokouskäytäntöjä.
Katsotaan tai luetaan uudet jutut, annetaan palautetta.
Kokousasiat:

Tässä osiossa pidetään esittäytymiskierros,
vaikka kaikki tuntisivat jo toisensa. Kierroksen
aikana jokainen kertoo nimensä, ikänsä,
oppilaitoksensa ja päivän spesiaalikysymyksen vastauksen. Kysymyksen aihe voi olla
mikä vain. Kierroksen kulkusuunnalla ei ole
väliä.
Mielipidemittaus pidetään yleensä joka
ikisessä toimituskokouksessa maanantaisin.
Mielipidemittauksen pitämisen ohjeet ovat
sivun alareunassa.
Tässä osiossa käydään kaikki kokousasiat,
olkoonpa kyseessä uuden tietokoneen hankinta tai osallistuminen johonkin tapahtumaan. Jos asioita on paljon, välissä pidetään
tauko.

4. Tauko
5. Havaintokierros
Jokainen kertoo viikon havainnon. Jokaisen havainnon kohdalla:
-> puheenjohtaja vetää keskustelua, voidaan pitää mielipidemittaus
-> keskustelua: millainen juttu tästä voisi tulla?
-> havainnot ja juttuideat kirjoitetaan fläpille
Fläpille kirjoitetuista ideoista äänestetään. Mistä aiheista toimituksen
pitäisi tehdä juttu?
Poimitaan eniten ääniä saaneet.
6. Mahdollinen miniharjoitus (tai vieras)
Työntekijöiltä tilattu harjoitus tai toimitukseen kutsuttu vieras
7. Fiiliskierros ja aikataulut
Tulevia aikatauluja:
Fiiliskierros. Miltä nyt tuntuu? Mikä oli hyvää ja huonoa kokouksessa?
8. Kokous päättyy, siivous alkaa

Palkitse kokoukseen osallistujat pienellä 5–10
minuutin tauolla.

Näistä kolmesta valitaan yksi. Havaintokierros
pidetään noin kaksi kertaa kuukaudessa.
Siinä jäsenet keräävät havaintoja ja miettivät,
millaisen jutun havainnosta voisi tehdä.
Vieras pitää hankkia etukäteen. Hän voi olla
politiikko tai vaikkapa joku juontaja. Harjoitus
voi olla esim. kirjoitusharjoitus tai valokuvaamisharjoitus.

Tässä osiossa käydään läpi tulevia aikatauluja
ja pidetään fiiliskierros, jolloin kaikki kertovat,
mitä kuuluu ja miltä tuntuu. Yleisin vastaus
on, että väsyttää.
Kokous on päättynyt, ja huoltojoukko, joka
valittiin alussa, siivoaa tiskit ja roskat.

Näin pidät mielipidemittauksen

Viime toimituskokouksessa valittu henkilö pyytää kaikki kokouksen osallistujat lattialle seisomaan ja kysyy jaa/ei
-kysymyksen esim. Onko kouluruoka hyvää? Janalle asetutaan oman mielipiteen mukaan kyllä- tai ei-päähän. Sen
jälkeen pitäjä kysyy, miksi joku seisoo juuri siinä kohdassa. Jatkokysymyksiä saa tehdä. Mielipidemittaus kestää
yleensä noin 15 minuuttia.
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Jutut

Nuorten Ääni -toimituksen tekemiä
jutuja vuosilta 2011–2013

Miten toimituksen jutut syntyvät?
Maanantaisin keräännytään yhteiseen toimituskokoukseen, jossa
järjestetään havaintokierros. Havaintokierroksella jokainen toimituslainen kertoo yhden tai useamman tekemänsä havainnoin
kuluneelta viikolta — havainto voi olla joku aivan arkinen seikka tai
oikeastaan mikä vain. Toisinaan joku nuorista vetää mielipidemittauksen, josta saatetaan saada idea juttua varten. Myös ohjaajat
järjestävät erilaisia harjoituksia — niistäkin voi poikia ideoita.
Yhteiset keskustelut on koettu tärkeiksi.
Kun joku ilmaisee kiinnostusta jutun tekoon, pohditaan, millaisen
jutun aiheesta saisi. Toimituksen wiki-sivulla olevan juttusuunnitelman avulla ideaa voi kehittää eteenpäin. Muut toimituslaiset ja
ohjaajat voivat kommentoida suunnitelmaa. Juttusuunnitelman
ollessa valmis se lähetetään yhteistyötaholle esimerkiksi Helsingin
Sanomiin. Jos yhteistyökumppani näyttää vihreää valoa, jutun
työstäminen alkaa.
Taustamateriaalin keruun, haastattelut, Tv-inserttien leikkauksen,
kuvaamisen ja jutun kirjoittamisen nuoret tekevät itse. Tässäkin
vaiheessa toki saa apua.
Lopuksi juttua viilataan ohjaajan ja yleensä myös yhteistyötahon
toimittajan kanssa.
Jutun ilmestyttyä sitä arvioidaan koko porukalla yhdessä.

Yhteiskunta
Vaaleja, vaaleja. Niiden myötä toimitus pohti muun
muassa Haavisto-ilmiötä ja äänestämishalukkuutta.
Sekin mietitytti, voivatko nuoret oikeasti vaikuttaa.

Yhteiskunta
Okko Karvonen
Megafoni-blogi 27.2.2013

Tehkää itse paremmin
Pertti on mahdollisesti perheetön tai eronnut mies.
Koska Pertti on eläkkeellä, hänellä on paljon aikaa
seurata yhteiskunnallisia tapahtumia.

ajatusmaailmaansa tai nykyaikaa. Hän tietää, ettei
nuorten elämänkokemus voi riittää ymmärtämään
monia yhteiskunnallisia asioita.

Pertti tilaa ja lukee paljon lehtiä, ja hän tietää paljon
yhteiskunnallisista asioista. Pertti nähdään usein
internetin keskustelupalstoilla keskustelemassa,
esimerkiksi kommentoimassa juuri näitä Nuorten
Ääni -toimituksen tekemiä blogikirjoituksia.

Onhan se totta, että kun aiheeseen syventynyt
17-vuotias pohtii Venäjän yhteiskunnallista
tilannetta monipuolisesti, ovat tekstiä paremmatkin
”yritykset” lähes automaattisesti paskaa, joka pitäisi
kirjoittaa kokonaan uusiksi. Eikä aiheeseen laajasti
perehtyneellä, aiheesta TV-insertin tehneellä
samanikäisellä voi olla mitään käsitystä Kontulan
tämänhetkisestä tilanteesta asuinpaikkana.

Sananlaskut ”ennen oli paremmin” ja ”vanhat
hyvät ajat” sopivat hyvin, kun kuvaillaan Pertin
tapaa ajatella yhteiskunnallisia asioita. Kun
Pertti kävi kansakoulua, hänen luokallaan ei
ollut maahanmuuttajia, eikä sanaa homo ollut
olemassakaan. Pertti oppi jo nuorena ajattelemaan
omilla aivoillaan. Tätä taitoa hän on myös
käyttänyt aktiivisesti. Perttihän suhtautuu yleisesti
ottaen useimpiin asioihin elämässään sekä
yhteiskunnassa varsin kriittisesti. Siten on ollut jo
pitkän aikaa.
Pertin ajattelun kriittinen sävy näkyy myös hänen
internet-käyttäytymisessään. Pertin nuoruudessa
netikettiä ei ollut keksittykään, ja kun Pertti
todella innostuu kommentoimaan esimerkiksi
blogikirjoitusta, kylmää kyytiä saavat vuorollaan
tekstin mielipiteet, vuoroin jopa kirjoittaja itse.
Usein Pertti ei kuitenkaan viitsi perustella
mielipiteitään, vaan vetoaa mieluummin omiin
ennakkoluulohinsa ja -olettamuksiinsa. Kaikille
muille olisi syytä olla päivänselvää, että Pertin
mielipiteet ovat oikeita, eikä niitä siksi tarvitse
perustella.
Erityisellä varauksella Pertti suhtautuu nuoriin,
hän kun ei aina ymmärrä kovin hyvin heidän

Pertti ei aina ole paras mahdollinen henkilö
ymmärtämään
poikkeavia
mielipiteitä
internetin keskustelufoorumeilla. Koska Pertti
sattuu pysymään melko terveenä ja koska
hyvinvointivaltio pitää huolta myös sen suurista
ajattelijoista, Pertti todennäköisesti onnistuu
harrastamaan yhteiskunnallista keskusteluaan
vielä 14 vuotta. Sitten viikatemies korjaa hänet
mielenkiintoisemmille keskusteluareenoille.
Sillä välin, lyhyesti kaikille teille Perteille: ennen
kuin käy täysin syyttä käsiksi toisen suoritukseen,
kannattaa rauhoittua ja miettiä, osaisiko itse
tehdä sen paremmin. Sellaiset kommentit,
joissa vain haukutaan, eikä esitetä rakentavia
parannusehdotuksia
tai
mitään
kunnon
argumentteja, eivät ole vakuuttavia.
Jos itse ei osaa kirjoittaa parempaa blogikirjoitusta
kuin toimituksemme jäsen, kannattaa miettiä,
onko varaa loanheittoon laisinkaan. Sellainen ei
muissakaan tilanteissa juuri kannata. Rakentava
kritiikki sen sijaan on erittäin sallittua - jopa
suotavaa.
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Reeta Niemonen
Megafoni-blogi 31.1.2012

Somen presidentti Pekka Haavisto
Suomalaisista vain pieni osa on rasisteja tai
ennakkoluuloisia. Kaikki, jotka eivät ole, haluavat
nyt nopeasti ja helposti tuoda paremmuutensa
julki äänestämällä presidentinvaaleissa Pekka
Haavistoa.
Jos sillä, että viitsii kirjoittaa yhden numeron
oikeaan lappuun, voi ostaa itselleen hyvän
omantunnon, oikeamielisyyden ja täydellisen
suvaitsevaisuuden, niin miksi kieltäytyä?
Haavistoilmiöhän
on
suomalaisille
kaiken
kaikkiaan kuin tilaustyö. Haavisto on se toivontuoja,
jota me olemme odottaneet ja jonka me olemme
ansainneet, vihreiden pelastaja ja jättiläisen
kaataja.
Kun James Hirvisaari (ps) sanoo äänestävänsä
Haavistoa, hehkutamme, että on se meidän
Haavisto niin diplomaattinen kansanyhdistäjä,
osaa rakentaa siltoja ja puhua kaikille.
Mutta kun niin ikään perussuomalaiset Timo
Soini ja Jussi Halla-aho ilmoittavat kannattavansa
vastaehdokas Sauli Niinistöä, niin eikös Niinistöstä
tule sekunnissa arvokonservatiivi sortaja ja se
ahdasmielinen ehdokas. Näkeehän sen jo siitäkin,
ketkä sitä äänestävät.
Kivaahan tämä ei ole - kyseenalaistaa Haaviston
suosiota. Hän on niin kerrassaan mukava,
avoin ja suvaitsevainen, että minulla on huono
omatunto jo valmiiksi. Ehkä juuri siitä syystä se
on jäänyt tekemättä muiltakin. Ainakin media ja
äänestäjät ovat Haaviston suhteen jo kauan aikaa
sitten
jämähtäneet
uutuudenviehätystasolle,
viettämään kuherruskuukauttaan ja huutelemaan
ohikulkijoita liittymään svengiin Pekka-jengiin.
Mutta jos joku kieltäytyy kutsusta, alkavat he
huudella vähän toiseen sävyyn. Haavistolaisten
täydellinen suvaitsevaisuus ei sitten kuitenkaan
ole niin täydellistä, että se yltäisi Niinistön
kannattajiin saakka.
Suomessa
edes
suvaitsevaisimman
ja
rauhaarakentavimman ehdokkaan kannattajat
eivät
mielestään
osoita
huonoa
makua
levitellessään vastaehdokkaasta netissä Yhdessä
köyhiä turpaan -pilakuvia. Nämä idealistit ovat
muutenkin maailmanparannuksensa kanssa
liikenteessä todella omaperäisin asein; jaetaan
netissä pilakuvien lisäksi herjaavia blogitekstejä
ja väitetään kiven kovaa, että kaikki muut ovat
väärässä, tyhmiä, ahdasmielisiä ja sulkeutuneita,

ja näin saadaan aikaiseksi vaaleihin väkisinkin
tarvittava vastakkainasettelu.
Koska totta ihmeessä Haaviston tasa-arvoisuuden
ylistäminen
väistämättä
sisältää
ajatuksen
siitä, että vastapuolelta sitä puuttuu. Suomella
juhlitaan Haaviston myötä olevan vihdoinkin edes
vähän toivoa, ja samalla todetaan siis Niinistö
lähestulkoon toivottomaksi.
Mutta ei auta. Jonkunhan se pahis pitää olla,
eikä tällaisissa kahdenvälisissä vaaleissa nyt niin
hirveästi valinnanvaraa ole. Yhtäkkiä Niinistön
kannattajat alkavatkin olla niitä sorrettuja, jotka
saavat selitellä ja väistellä. Yhdessä niinistöläisiä
turpaan!
Moni muukin asia on kääntynyt näissä vaaleissa
ylösalaisin; ette varmasti olisi vielä vähän aikaa
sitten uskoneet, että kenellekään olisi politiikassa
kovin paljon hyötyä siitä, että on homo. Mutta
kyllä siitä nyt on - ja homoushan tietysti tekee
Haavistosta automaattisesti suvaitsevaisemman
kuin Niinistö.
Eikä Niinistö voi mitään. Vaikka hän mitä tekisi,
ministerin ja puhemiehen ja muun johtohahmon
hommia, ja pyrkisi presidentiksi, niin homo hän ei
ole, ja sille ei mahda mitään.
Tietenkään seksuaalisen suuntautumisen ei pitäisi
olla mikään kovin tärkeä kriteeri presidenttiä
valittaessa.
Mutta
nimenomaan
Haaviston
kannattajat ovat parhaillaan sorvaamassa näistä
vaaleista seksuaalisuvaitsevaisuusvaaleja.
Mediakin on hirvittävän viehättynyt Pekkaan, ja
jos se saisi päättää, niin nämä vaalit olisivat vain
ytimekkäästi Haavistovaalit.
Ylen vaalilähetyksessä viikko sitten sunnuntaina,
kun äänistä oli ratkaiseva osuus julkistettu, seurasi
kamera huomiota herättävän monta minuuttia
pelkästään
riemusaatossa
Musiikkitalolta
Tavastialle purjehtivaa Haavistoa. Haavistosta siis
tehtiin presidentinvaalien mielikuvavoittaja jo
ennen kuin hänen ensimmäisen kierroksen 19 %
äänisaaliinsa oli edes laskettu loppuun.
Sen jälkeenkin mediassa on leikitty monta päivää
ajatuksella siitä, miten suunnattoman vinkeää
ja jännittävää olisi, jos Haavisto olisi meidän
presidentti - tarkemmin ajateltuna varmaankin
niin maailmaan kuin kaikkiin sen asianlaitoihin
tulisi täydellinen muutos.

19

Yhteiskunta
Totta kai sellainen täyskäännöksen mahdollisuus
kiinnostaa äänestäjiä. On nimittäin olemassa vielä
yksi syy sille, miksi Haavistoilmiö on niin suosittu
- ilmiöitähän ihmiset nimenomaan haluavat
olla toteuttamassa. Kaikki haluavat olla ”yhtenä
rintamana” osa jotain sellaista kuin ”kansannousu”
tai ”vallankumous”, mikä kuulostaa tosi isolta ja
upealta ja mistä voi sitten kertoa lapsenlapsille. Ei
sillä itse asiassa ole niin paljon väliä, mitä siinä
oikeastaan ollaan kumoamassa ja mitä sitten
nostamassa valtaan, kunhan se on jotain uutta ja
erilaista.
Tällaisia muoti-ilmiöitä sitä sitten ruokitaan,
tykkäyksin, yhteiskuvin ja tekstipipoin. Mutta
presidentin valintaa ajatellen ne ovat ilmiöinä
valitettavasti aika paljon alle kuuden vuoden
kestoisia. Jotain kannattajan uskollisuudesta kertoo
se, jos hän etsiytyy poliitikon leireihin mielessään
jotain sellaista kuin ”Robinin Frontside Ollie alkaa
olla jo aika out, niin että mitähän sitä tällä viikolla
hehkuttaisi?”
Kaiken
tämän
mediasimputuksen
ja
seksuaalisäntäilyn jälkeen onkin hyvä hetki
pysähtyä miettimään sitä, mikä tällä hetkellä
jätetään sanomatta. Vapautetaan sohvilla vesilasi
edessään jo monta iltaa istuneet asiantuntijat
vaivaamasta päätään ja kerrotaan heille, mikä

on vastaus toimittajan esittämään kysymykseen:
Mistä me nyt sitten äänestämme? Mitä eroa näillä
ehdokkailla on?
Onhan mielipiteiden eroavaisuuksia löydetty,
asevelvollisuuden järjestämisestä, verotuksesta
ja kuntaliitostoimintatavoista. Mistään näistä ei
presidentti tosin paljoa päätä.
Mutta on ehdokkaissa myös sellainen ero, että toista
on tässä nyt jo (ainakin minun näkökulmastani)
kokonainen elinikä seurailtu ja hän on aina ollut
luotettava ja tasaisen varma suorittaja. Kun taas
toinen, no hän on aika kiva. Niin ja monille uusi,
ja sen takia aika jännä.
Niin että mitäs jos nyt lopetettaisiin se lietsominen
ja keskityttäisiin olennaiseen.
Jokainen tietenkin saa lopulta ihan itse päättää,
äänestääkö sen mukaan, mikä on järkevää, vai sen
mukaan, mikä on omaatuntoa kohottavaa, kivaa,
yhteishenkevää tai muodikasta.
Mutta se nyt ainakin on selvä, että presidentinvaalin
arvokkaalle
demokraattiselle
luonteelle
ei
parhaimmalla mahdollisella tavalla tee oikeutta
se, jos me käytämme sitä kansanäänestyksenä
homoavioliitoista.

HS Kaupunki 5.12.2011
MI K SI ?

Miksi nuorilta halutaan turhaa ideointia?
HETA LAMPINEN

metroasemilla sijaitsevissa mainoskylteissä kehotetaan: ”Rautatientori nurmikoksi? Heitä ideasi, mielipiteesi tai kommenttisi verkkoon ja vaikuta.”
Kylteillä markkinoidaan Helsingin kaupungin uutta 13–
20-vuotiaille nuorille suunnattua Helsingin nuorisoasiankeskuksen nuorten vaikuttamishanketta Ruutia. Nuoret
voivat keskustella ja esittää
omia ehdotuksiaan verkossa
kaupungin
uudistamisesta
Ruuti.net-sivuston kautta.
HELSINGIN

”Mainoskampanja toimii lähinnä houkuttimena. Siinä
mainostetaan nettisivustoa ja
vaikuttamismahdollisuuksia.
Sitä, että jokainen löytäisi
oikean tavan vaikuttaa ryhmässä tai ilman.”
Mitä mainoksella halutaan
kertoa nuorille ja aikuisille?

”Yksi mainoksen tarkoituksista
on tehdä Ruuti.net-sivustoa
tunnetuksi. Se on avattu vasta
hiljattain, ja haluamme, että
nuoret löytävät sinne ja tekevät
pieniä ja isompiakin aloitteita.
Siellä on monia toiminnallisia
ominaisuuksia, annetaan mahdollisuuksia aloitteiden tekoon
ja peukkua voi nostaa ylös ja
alaspäin.”

Mainoksen tarjoama esimerkki
ei ole toteutettavissa. Miksi
nuorille markkinoidaan vaikuttamisideaa, jota on mahdoton
toteuttaa, nuorisoasiainkeskuksen viestintäpäällikkö Antti
Lilja?

”Jostain syystä tämä ajatus
nousi pinnalle, koska siitä sai
hauskan kuvamanipulaation.
Haimme uudenlaista ajattelua, että kaiken voi kyseenalaistaa ja kaikkea voi yrittää
muuttaa.”

Antaako mainos mielestäsi
oikean kuvan Ruuti-hankkeesta?

Heta Lampinen
Nuoria houkutellaan kertomaan hulluimmatkin ideat verkossa.
Mistä mainoksen idea on peräisin?

”Nuorisoasiankeskuksen viestintätiimi on mainoksen takana. Ajattelimme lähestyä nuo-

ria jollain räväkällä idealla, joka ei välttämättä ole toteuttamiskelpoinen, jotta saisimme
nuorilta paljon ideoita, jopa
vähän hullujakin sellaisia.”
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Kirjoittaja on Pääkaupunkiseudun Nuorten Ääni -toimituksen
toimittaja. Helsingin nuorisoasiainkeskuksen hankkeessa
nuoret tuovat näkökulmiaan
esille mediassa.
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LAUANTAINA 24. MAALISKUUTA 2012

A

Kotimaa

Kuntauudistus puhutti
nuorten parlamentissa
VERNA VIRKKUNEN

Koululaiset pelkäävät
koulumatkojen
pitenevän.
Helmi Rantala
Maija Koivistoinen

parlamentaarikon
Minna Vakkurin , 16, mielestä
nuoret pitäisi ottaa nykyistä
enemmän huomioon päätöksenteossa.
Eilen perjantaina eduskunnassa järjestetyssä Nuorten
parlamentissa nousi esiin
nuorten huoli kuntauudistuksesta.

NUOREN

pelkäsivät päivittäin käyttämiensä palveluiden kuten koulun siirtyvän
kauemmaksi. Huolta herätti
myös oppilashuollon vaikeutuminen. Koululaisten kysymyksiin vastasivat Jyrki Kataisen hallituksen ministerit.
Vakkurin mielestä hallituksen pitäisi pyrkiä estämään
syrjäkylien autioituminen.
”Ärsyttää!” sanoo Vakkuri ja
vastustaa
kuntauudistusta.
Hän pelkää oman lukionsa yhdistämistä Kauhavan lukioon,
jolloin Vakkurin koulumatka
voisi venyä 40 kilometriin.
Matka on jo nyt lähes 15 kilometriä.
Vakkuri asuu Alahärmässä,
joka on yhdistetty Kauhavaan.
Perheen palvelut eivät ole
parantuneet lainkaan, päinvastoin terveysasema on siirtynyt monen kymmenen kilometrin päähän kotoa.
”Kyllä varmasti tämänpäiväinen vaikuttaa kuntauudistuksen suunnitteluun. Nyt he
voivat itse alkaa miettiä nuorten kantaa”, Vakkuri hymyilee
Eduskuntatalon aulassa.
KOULULAISET

SIIKAJOKELAISEN
Sini Främin kysymys käsitteli lähikoulujen yhdistämistä suurik-

Kauhavalainen Minna Vakkuri, 16, valmistautui tenttaamaan kuntaministeri Henna Virkkusta kuntauudistuksesta. Ohjaava opettaja Elina Arkkola tsemppaa nuoria.

si koulukeskuksiksi. Kysymykseen vastannut hallinto- ja
kuntaministeri
Henna Virkkunen pitää ongelmana etenkin pienten oppilaiden pitkiä
koulumatkoja.
”Monilla Suomen alueilla
on tänä päivänä jo niin harva
asutus, että siellä tekee tiukkaa pysyä lain säätämissä rajoissa. Varsinkin, jos puhutaan
Itä- ja Pohjois-Suomen alueista”, Virkkunen sanoi.
Lain mukaan alakoululaisen
koulumatka saa odotuksineen
kestää enintään kaksi ja puoli
tuntia ja yläkoululaisen kolme.
KUNTAUUDISTUS
herätti nuorissa kysymyksiä myös muissa
päivän tapahtumissa eduskunnassa. Keskustan eduskuntaryhmän
puheenjohtajan
Kimmo Tiilikaisen
mukaan
koulumatka on pidettävä kohtuullisen pituisena.
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”Kuntauudistus on kuopattu”, julisti Tiilikainen.
”Suunnittelussa ei ole kuultu ainakaan toistaiseksi ketään, vaikka paraikaa käydäänkin läpi kuntien kantoja virallisella tasolla.”
Virkkusen mukaan lyhyessä
ajassa on kuultu jopa 3 000
kuntavaikuttajaa.
NUORISOLAIN
mukaan nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa kuten kouluihin
liittyen.
Nuorten vaikutusmahdollisuuksia pohdittuaan Virkkunen esittää, että kuntalakiin
voisi kirjata pykälän, joka lisäisi nuorten sananvaltaa.

Kirjoittajat ovat Pääkaupunkiseudun Nuorten ääni -toimituksen toimittajia. Helsingin nuorisoasiainkeskuksen hankkeessa
nuoret tuovat näkökulmiaan
esille mediassa.

FAK TA

Mikä Nuorten
parlamentti?
Nuorten parlamentti on
kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisten tapahtuma, joka tutustuttaa nuoria eduskuntaan ja
demokratiaan.
Tapahtuma koostuu koulujen parlamenttikerhojen
työskentelystä ja istunnosta
eduskunnassa. Tapahtuman
järjestävät eduskunta ja
nuorisotyön tukijärjestö
Kerhokeskus.
Nuoret saivat tentata
poliitikoilta vastauksia itselleen tärkeisiin kysymyksiin.
Perjantaisessa istunnossa
käsiteltiin muun muassa
mopoautoilua, homoliittoja,
aborttia, Dragsvikin varuskuntaa ja kouluruokaa.
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Presidentinvaalit 2012
Miten onnistui Eva Biaudelta ja Timo Soinilta graffittitaide? Entä Paavo Väyryseltä djembe-rummun
soitto? Sauli Niinistö pääsi pelaamaan palloa, kun taas Paavo Arhinmäki ja Sari Essayah vietiin museoon. Pekka Haaviston ja Paavo Lipposen tehtävänä oli selittää ulkopolitiikkaa ymmärrettävästi
luokalliselle nuoria.
Ehdokkailta kysyttiin muun muassa sitä, kummalla on enemmän vaikutusta ehdokkaan arvomaailmaan: iällä vai puoluetaustalla? Entä miten lisääntyvä monikulttuurisuus vaikuttaa Suomeen? Toimitus painotti haluavansa ehdokkailta ymmärrettäviä vastauksia.

Sauli Niinistö ja Paavo Väyrynen monikulttuurisessa ympäristössä
A-studio 7.12.2011
Toimittajat: Melissa Heikkilä, Anni Petäjä
Taustatoimittajat: Nuutti Sinisalo, Kaisla Kareoja
Kuvaajat: Henri Salomaa, Kaisla Kareoja

Paavo Lipponen ja Pekka Haavisto puhuvat ulkopolitiikkaa koulussa
A-studio 14.12.2011
Toimittajat: Katariina Aho, Nadja Fasolah
Taustatoimittajat: Ilmari Huhtala, Henri Miettinen
Kuvaaja: Efe Tekkanat
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Minkä ikäinen on hyvä presidentti? Paavo Arhinmäki ja Sari Esasyah

A-studio 19.12.2011
Toimittajat: Heta Lampinen, Maija Koivistoinen, Elias Tuomaala
Kuvaaja: Emilia Toivanen

Eva Biaudet ja Timo Soini maalaavat graffitiaitaan Suomen tulevaisuuden
A-studio 21.12.2011
Toimittajat: Reeta Niemonen, Roosa Kuusisto
Taustatoimittaja: Verna Virkkunen
Kuvaaja: Liisa Moshnyakova.
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Sanni Halttunen
Megafoni-blogi 8.11.2012

Miksi äänestäminen on niin vaikeaa?
Mediassa on vatvottu paljon suomalaisten, etenkin
nuorten heikkoa äänestysprosenttia. Vantaalla,
missä itse asun, äänestysprosentti oli heikoin, eli
50,9 prosenttia. Koko Suomen keskimääräinen
äänestysprosentti oli 58,2, matala sekin. Nuorten
laiskuus, sekä haluttomuus vaikuttaa tuntuvat
olevan suurin syntipukki tällaiseen vastuuttomaan
kansalaisuuteen. Nuorten ylläpitämiä järjestöjä
ja liittoja on kuitenkin lukuisia, ja ne huolehtivat
välittömämmin nuorille tärkeistä asioista, ilman
puoluesitoumuksia.
Oli todella vaikeaa päättää, mitä puoluetta ja
ketä henkilöä äänestäisi, vaikka vaalilehtisiä
lykättiin
käteen
tuon
tuosta,
vaalimökit
houkuttelivat kahveineen pistäytymään juttusilla,
pysäkkien seinämillä koreilivat vaalimainokset
kliseisine fraaseineen ja televisiossa keskusteltiin
tärkeistä teemoista. Painavin syy kampanjoiden
tehottomuuteen ainakin minuun oli se, että
käyn koulussa ja harrastuksissa, sekä käytän
terveyspalveluita ja julkista liikennettä Helsingin
puolella, missä näitä vaalimainoksiakin näkyi.
Vantaan kampanjat ja ehdokkaat eivät tavoittaneet
minua, enkä minä heitä. Tuntui hassulta että
minun tulisi toteuttaa ”kansalaisen vastuuni”
siellä mihin virallisesti kuulun, eikä siellä,
missä konkreettisesti olen. Ymmärrän, että olisi
tärkeää kehittää omaa kuntaansa, jottei tarvitsisi
ravata toisen kunnan puolella, mutta luulen että
kuntarajat tulevat jatkossakin yhä häilyvimmiksi,
yhdistyvätpä kunnat tai eivät.
Tosin,
täällä
Vantaallahan
verorahani
tulevaisuudessa
käytetään.
Vaalikoneessa
tentattiin mielipiteitä verorahojen investoinnista
ja
budjettikysymyksistä
omassa
kunnassa.
Kannanotto oli todella hämmentävää, koska
nuorena keikkatyöntekijänä en maksa vielä
veroja, sillä verorajani ei ole ylittynyt. En haluaisi
ottaa kantaa asioihin, joista en tiedä, tai jotka eivät
minua vielä kosketa. Minusta oli siten äärimmäisen
typerää, että kokoomusnuorten varapuheenjohtaja
Saul Schubak laukoi mielipiteitään lapsilisistä,
vaikka hän edustaa nimeomaan nuorten puoluetta
ja on itse lapseton. Äänestäjien kauan sitten toivoma
käytännönläheisyys poliitisessa päätöksenteossa
vaatii mielestäni poliitikoilta itseltään kokemusta ja
perehtymistä asioihin, muutoin kuin teoreettisesti
tai pelkästään taloudellisesta näkökulmasta.
Ikä tuo haluttua kokemusta, ja se näkyy Suomen
päättäjien keski-iässä, joka on 51-65 vuotta.

Maailman kehittyminen ja nuorten erilaisuus
vanhempiin verrattuna on usein mustamaalauksen
kohteena. Syytöksiä sukupolveamme kohtaan
saa kuulla liiankin usein, mutta mehän olemme
kasvaneet
vanhojen
päättäjien
luomassa
maailmassa, jos niin voi sanoa. Esimerkiksi
kouluissa politiikkaa ei opeteta kuin lukion
yhdellä kurssilla, jos sielläkään. Ennakkoluulot
nuorta sukupolvea kohtaan tuskin vahvistavat
nuorten
halua
astua
saappaisiin,
vaikka
tulevaisuus onkin meidän. Syksyn yhteiskuntaopin
ylioppilaskirjoituksissakin
yhdeksän
pisteen
jokeritehtävä käsitteli ehdokkaiden sosiaalisten
taustojen vaikutusta äänestäjiin. Tässä sitä
odotellaan oikeita vastauksia.
Mielestäni äänissä laatu korvaa määrän, mikä
saattaa olla vastoin poliittisia ihanteita. Fraasina
kulunut sanonta ”vain tyhmä jättää äänestämättä”
ja pääministeri Jyrki Kataisen lausahdus medialle
”Vaikka sitä ihan parasta ehdokasta ei löytyisi, niin
vähiten huono on toinen peruste, jolla voi valita”
ovat mielestäni suuri ongelma äänestyksissä. Mikäli
suomalaiset eivät luota päättäjiinsä, miten maa
voi mennä parempaan suuntaan? Äänestämiseen
painostaminen tuo ehkä haluttuja prosenttilukuja,
muttei takuulla kansan luottamusta. Suomalaiset
tulisi saada aidosti kiinnostumaan ehdokkaista
ja tulevista ongelmista. Nykytilanteessa ihmisisä
herätellään mainoslehtisillä vain kuukausi ennen
vaaleja.
Pinnallisuus ja sosiaalinen paine ovat ainakin
omalla
epävirallisella
kenttätutkimuksellani
lisääntyneet
äänestämisessä,
nimeomaisesta
”pakko äänestää” -tilanteesta johtuen. Poliittinen,
konkreettinen informaatio on vähäistä, kausittaista,
ja päätökset mielletään lähinnä byrokraattisiksi.
Siksi luultavimmin ulkonäkö ja perhetaustat
koetaan ehdokkaissa kiinnostavimmiksi. Näin
ollen kuvattomat ehdokkaat saatetaan hypätä
yli, nuoret eivät äänestä vanhoja iän takia,
Kristillisdemokraatteja ei voi maineensa vuoksi
äänestää ja Perussuomalaisille langetettu ääni
tekee sinusta rasistin. Hakaniemen torilla eräs
vanhempi rouva kertoi äänestävänsä aina miestä
ja aina jotakin uutta puoluetta. Näitä esimerkkejä
löytyy uutisistakin. On huolestuttavaa, että asioihin
ei perehdytä ja valinta tehdään velvollisuuden
pakosta, ei niinkään vaikuttamishalusta. Sitten
pohditaan aiheutuneita ongelmia ja mietitään
miksei päätöksiin saada yhteisymmärrystä, tai
ylipäätään mikseivät päätökset miellytä.
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Tuomas Suolahti
Megafoni-blogi 20.10.2012

Alussa olivat kunta, lautakunta - ja minä
Kuntavaalit ovat ovella. Sanomalehdet julkaisevat
ehdokkaiden vaalilupauksia ja olen juonut
vaalikahvit. Olen pohtinut, mitä kuntavaalit
merkitsevät minulle nuorena.
Olen ollut kuntavaikuttajana neljä vuotta, joista
kaksi lautakunnassa, ja nähnyt paljon. Aloitin
nuorisovaltuustossa oppilaskunnan hallituksen
kautta valittuna vuonna 2008. Silloin en yhtään
tiennyt, mihin ryhdyin. Oma maailmani ei ollut
hahmottunut juuri kirjallisuutta ja kouluyhteisöä
laajemmalle,
vaikka
seurasin
hiukan
valtakunnallista politiikkaa.
Kun nuorisovaltuusto kokoontui ensimmäistä
kertaa, meille kerrottiin kunnan toiminnasta. Olin
uusien asioiden parissa, sillä yhteiskuntaopin
opetus ei ollut edes alkanut koulussa. Valtuustokausi
kesti kaksi vuotta, järjestimme muutamia
nuortentapahtumia.
Myös
nuorisovaltuuston
ehdotus halvemmasta joukkoliikenteestä meni
läpi ja bussikortteja uudistettiin. Valtuusto
kokoontui melko harvoin, ja joukkomme harveni.
Alkuperäinen aktiivimäärä laski neljännekseen, ja
usein tuli ongelmia päätösvaltaisuuden kanssa.
Esimmäisen nuorisovaltuustokauteni jälkeen
tuntui luonnolliselta jatkaa. Uusi kausi, uudet
kujeet. Pääsin nuorisovaltuuston edustajaksi
ympäristölautakuntaan.
Muistan
edeltäjäni
toteamuksen, että eipä kovin paljon tullut sanottua
lautakunnassa istutuessa. Olin hämmästynyt. Mikä
se semmoinen paikka on, jossa istuessa ei sanota
mitään! Pianhan se selvisi. Paperia tuli useita
kymmeniä sivuja. Siinä oli lukemista, ja yritin
ottaa selvää asioista. Istuessani lautakunnassa
aikani todellakin kului vaitonaisena, mutta
ei toimettomana. Kuuntelin ja opin jatkuvasti
yksityiskohtia
kunnallisorganisaatiosta.
Oppikirjoista saamieni tietojen päälle kertyi omaa
näkemystä.
Lautakunnassa
ELY-keskus,
eli
elinkeinoliikenne- ja ympäristökeskus, ja moni muu
termi alkoivat käydä ymmärrettäviksi. Käytäntö
teki teoriasta mielekästä, helppoa ymmärtää.
Lautakunnassa opin ymmärtämään, mitä kunta

on käytännössä. Pieniä asioita: urakointilupia
ja meteliarvioita. Ehkä selkeimmin muistiin on
jäänyt ampumaradan laajennusluvan käsittely.
Olin asunut lupaa hakevan radan lähistöllä. Tiesin
sangen hyvin, kuinka kovaa meteliä kyseinen
ammunta piti. Ympäristölautakunta päätti, että
lupaehtoja kiristettäisiin ja rataa laajennettaisiin
vain lyhyemmillä aukioloajoilla. Silloin oli helppo
olla tyytyväinen päätökseen ja tuntea, että oli
vaikuttanut johonkin.
Kokemukset
nuorisovaltuustosta
ympäristölautakunnasta muodostivat
pohjan osallistua politiikkaan.

ja
minulle

Kun pohdin asiaa jälkeenpäin, olikin ehkä helpompi
oppia käytännön kautta kuin kirjasta. Politiikka
ei ole pelkkää teoreettista rakennelmaa, vaan
käsityöläisyyttä ja kisälliperinnettä. Lautakunnassa
opin mestareiden, eli luottamushenkilöiden,
kanssa politiikanteon perusteet. Nuorisovaltuuston
kesken jättäneiltä opin sen, että vaalikausien välille
voi mahtua paljon ja valinnan aikana voi arvioida
väärin kiinnostuksensa määrän.
Haluan innostaa muita nuoria osallistumaan
kuntavaaleihin
sekä
seuraamaan
kunnallispolitiikkaa. Kuinka nuorisopalveluita
voidaan kehittää oikein, jos nuoret eivät osallistu?
Kuntavaalien merkitys nuorelle on suuri, sillä kunta
on pienimpänä hallinnollisena alueena helpoin
käsittää. Jos asettuu ehdolle, on saappaat vielä
tarpeeksi pienet, jotta niihin voi astua kylmiltään.
Lautakunnissa
voi
viettää
kisällinvuotensa
politiikan saralla, jos ei pääse valtuutetuksi.
Kunnanvaltuustokaan ei vie koko päivää.
Nuorelle kuntavaalit onkin matalan kynnyksen
mahdollisuus osallistua politiikkaan. Äänestävän
on helppo katsoa, kuinka oman ehdokkaan
lupaukset näkyvät katukuvassa. Vaalilupausten
toteutumisen voi tarkistaa käydessään lenkillä.
Kuntavaaleissa on tilaisuus aloittaa politiikan
seuraaminen, käytä se!
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Lue uutinen Ylen
verkkosivuilta.
Skannaa QR-koodi.

Syksyllä 2012 Nuorten Ääni -toimitus kysyi
kunnanvaltuutetuilta vapaa-ajanvieton tiloista,
sosiaalityön ongelmista ja liiallisesta baarien
keskittymisestä. Jokaiseen välikysymykseen liittyen on myös tehty Megafoni-blogeja.

Miksi Kontulan
ostarilla on
turvatonta?

A-studio 22.10.2012
Toimittaja: Reeta
Niemonen /
taustatoimittajat: Helmi
Rantala, Aziza Hossaini,
Kristi-Liis Tappel, Okko
Karvonen / kuvaaja:
Rebecca Mattsoff, Omar
Fasolah

Miksi sosiaalityössä ei
kuulla nuoria?
Ajankohtainen kakkonen
23.10.2012
Toimittaja: Katariina
Aho / taustatoimittajat:
Nadja Fasolah, Vilma
Mannermaa, Tuomas
Suolahti / kuvaaja:
Karoliina Sorjonen

Miksi nuoret
hengaavat iltaisin
Lohjan ABC:lla?

Yle Areena 25.10.2012
Toimittaja: Nuutti Sinisalo
/ taustatoimittajat:
Paula Karhunen, Henri
Miettinen, Okko Karvonen,
Omar Fasolah / kuvaaja:
Aleksei Myller
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Elias Tuomaala
Megafoni-blogi 3.2.2012

Vastakkainasettelun aika olkoon nyt!
Nämä presidentinvaalit ovat olleet demokratian
voittokulkua:
tavalliset
kansalaiset
ovat
joukolla ryhmittyneet ehdokkaansa taakse ja
vastaehdokasta vastaan. Ikävä kyllä vastaan on
tullut myös tyhjää argumentoimattomuutta,
kokonaan perustelematta jääneitä väitteitä ja
halveksivaa yleistämistä, jossa leimataan ei
kumpaakaan ehdokasta vaan toisen ehdokkaan
koko kannattajajoukko, minut mukaanlukien,
tekopyhiksi
wanna-be-suvaitsevaisiksi
moralisoijiksi, joiden ainoat kannatusperusteet
ovat kivous ja homous.
Näin kävi, kun luin Reeta Niemosen blogitekstin
Somen presidentti Pekka Haavisto.
Niemosen blogin ydinsanoma on kertoa,
että
Haavistoa
kannatetaan
vain
oman
suvaitsevaisuusegon pönkittämiseksi kuitenkin
samalla todistaen päinvastaista epäsuvaitsemalla
vastapuolen kannattajia. Jostain syystä ainoa
esimerkki
yhdestäkään
haavistolaisten
suvaitsemattomuustapauksesta on netissä leviävä
pilakuva, jossa yhdistetään parodiaksi poliitikon
vaalimainos ja tämän ajamasta politiikasta
vallitseva stereotypia. Vallanpitäjien kritisoiminen
huumorin keinoin ilmaisee näköjään suurta
suvaitsemattomuutta,
huonoa
makua,
idealistisuutta ja vastustajien leimaamista.
Itse jaoin kyseisen kuvan Facebook-seinälläni heti,
kun siihen törmäsin, ja suvaitsemattomuuttani
korostaakseni jaan sen vielä uudestaan. Ei varmasti
saa jäädä kenellekään mielikuvaa, että minä
harjoittaisin kritiikkiä tai huumoria. Ei, kyseessä
on idealistinen suvaitsemattomuus!
Niemonen tuo myös ilmi näkökulman, että
Haaviston kehuminen esimerkiksi tasa-arvoiseksi
on samalla automatttisesti Niinistön haukkumista
vähemmän
tasa-arvoiseksi.
Ilmeisesti
on
vastapuolen ehdokkaan varjelemiseksi kritiikiltä
kaikki oman ehdokkaan kehuminen kiellettävä.
Tiedä vaikka tulisi muuten paha mieli Saulille.
Ajatus siitä, että oman ehdokkaan kannattaminen
on samalla vastapuolen ehdokkaan vastustamista,
pitää toki paikkansa. On demokratian kulmakivi,
että jokaisella on oikeus pitää yhtä ehdokasta
toista parempana (eli toista yhtä huonompana) ja
myös sanoa se ääneen. Vastustamansa ehdokkaan
kritisoimisen kieltämistä on toki kokeiltu, ja
näinhän se on että mikä toimii Pohjois-Koreassa,
se toimii varmasti myös täällä.

Blogissa pelataan myös vanha kunnon Väyrynenkortti, eli syytetään mediaa kovan tason
puolueellisuudesta. Yle näytti liian pitkään kuvaa
Haavistosta
kävelemässä
vaalivalvojaisiinsa,
minkä jälkeen mediassa on spekuloitu Haaviston
mahdollisen vaalivoiton seurauksilla. Tästä
voidaan kuulemma päätellä, että media haluaa
uudelleennimetä vaalit Haaviston mukaan
ja tehdä Pekasta mielikuvavoittajan jo ennen
toista kierrosta. Usein tämäntyyppisiä tulkintoja
kutsutaan salaiittoteorioiksi.
Enemmän kuin vastapuolen kannattajat tai
keskustelufoorumien
vihapuhujuat
minun
käsitystäni demokratiasta loukkaavat Niemosen
tekstin kaltaiset vaatimukset munattomasta
harmaudesta politiikan saralla. Niin Facebookin
keskusteluissa kuin näköjään blogiteksteissäkin
vaaditaan olemaan olematta mitään mieltä tai
ainakaan sanomasta sitä ääneen. Ja jos sen nyt
menee lipsauttamaan, niin perusteluja ei omalle
ehdokasvalinnalle sitten todellakaan saa kertoa!
Jopa enemmän kuin minä olen Pekka Haaviston
kannattaja, olen Sauli Niinistön vastustaja.
Huolimatta siitä kunnioituksesta, jota tunnen
Niinistö kohtaan ihmisenä, luotan vakaasti
siihen, ettei Niinistön kaltainen Nato-myö
nteisriistäjäpovarisortajakapitalisti,
jonka
tärkein kokemus politiikasta on suomalaisen
hyvinvointiyhteiskunnan alasajo, voi olla Suomelle
millään tasolla kelvollinen valtionpäämies. Hän
on vastustettava ehdokas, ja hänestä tulisi kaamea
presidentti.
Oikeus vastustaa politiikkoa on demokratiassa
yhtä pyhä kuin oikeus kannattaa sellaista, ja
tälle oikeudelleni toivon kunnioitusta. Minä jaan
ylpeänä seinälläni pilakuvia riistokapitalisteista,
eikä se vähennä tippaakaan kunnioitustani
Niinistön kannattajia kohtaan ihmisinä ja
poliittisina toimijoina. Vastustakoot he omia
inhokkejaan, ja niin minäkin teen omilleni.
Siksi
toivon,
ettei
minua
leimata
suvaitsemattomaksi moralisoijaksi, joka kannattaa
kivaa ja jännää pressaehdokasta Frontside Ollien
kuuntelun lomassa ja haluaa muuttaa vaalit
homouskansanäänestykseksi, ihan vain siksi, että
satun kuulumaan Haaviston kannattajiin. Tai edes
siksi, että kuulun Niinistön vastustajiin.
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Virkamiestä mä metsästän…
17.5.2013
Tarmo Ylhävuori

Virkamiehen tavoittaminen ei ole helppoa
etenkään, jos on opiskelija. Yritin ensimmäistä
kertaa tavoittaa opetusviraston opetuspäällikkö Marjo Kyllöstä viime vuoden marraskuussa.

avustuksella Kyllönen vastasi minulle. Vastaus
oli hyvin tyypillinen virkamiehen vastaus
kapulakielisine termeineen.
Puolen vuoden odottelun jälkeen itse juttu
valmistuikin nopeasti. Juttu julkaistiin sunnuntaina 5.5. Helsingin Sanomissa.

Tein lehtijuttua Helsingin Sanomiin koulujen
makeistehdasvierailuista. Tarkoituksenani oli
selvittää, miksi makeistehtaille tehdään retkiä
kouluista, vaikka muuten koulut suhtautuvat
karkkien syömiseen melko kielteisesti.

Hieman toisenlaisen kuvan jutun teosta sain
luomuruokajuttua tehdessäni. Siinä jutussa
tarkoituksenani oli selvittää, miksi koulujen ja
päiväkotien luomuruuan lisäämiseen ei löydy
rahaa.

Kyllönen ei vastannut ensimmäisellä, eikä
toisella, eikä kolmannellakaan soittokerralla.

Juttu oli yllättävän helppo tehdä, sillä kaikki
haastateltavat olivat luurin päässä juuri silloin, kun soitin. Juttu valmistuikin reilussa
viikossa, ja se julkaistiin samassa lehdessä
kuin toinen juttuni.

Puhelu ohjautui aina Kyllösen sihteerille, joka
totesi Kyllösen olevan milloin sairaslomalla,
milloin kokouksessa. Linjanjohtaja Outi Salo
taas ei halunnut kommentoida koulujen
makeisretkitilannetta.
Sitten tulikin jo joululoma, jolloin haastateltavia on ihan turha yrittää saada kiinni.
Joululoman jälkeen turvauduin toisenlaiseen
taktiikkaan. Lähetin Kyllöselle maaliskuussa
6.3. sähköpostia. Kului reilu viikko, mutta sähköpostilaatikko pysyi hiljaisena. Lähetin sitten
muistutusviestin.
Viimein reilua kuukautta myöhemmin 11.4.
lehtitoimituksen ohjaajan Sallan muistutusten

Etenkään opiskelijana ei ole helppo tehdä
juttua. Virkamiehet ovat tavoitettavissa vain
kouluaikana aamukahdeksan ja iltaviiden
välillä.
Muuna aikana heitä on melko mahdoton tavoittaa. Luomuruokajuttua tehdessäni huomasin kuitenkin, ettei virkamiesten tavoittaminen
nopealla aikataululla ole mahdotonta etenkään, jos jutun aihe ei ole virkamiehen kannalta hankala.

nuortenaani.
blogspot.com
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Kuudeksi kotiin Kontulassa
2.11.2012
Reeta Niemonen

A-studiossa 22.10. esitetty Kontulasta kertova
inserttimme on herättänyt paljon huomiota.
Monet, erityisesti itähelsinkiläiset, ovat kritisoineet juttuprosessia liian heppoiseksi ja
juttua perusteettomaksi ennakkoluulojen vahvistamiseksi. On luultu, että jutun väite Kontulan turvattomuudesta perustuu pelkästään
jutussa käytettyyn kontula.com-sivuston
sitaattiin ”Kontulalaiset ovat kokeneet turvattomuuden lisääntyneen jonkin verran viime
vuosina. Etenkin naiset suunnittelevat tarkasti
reittinsä ja välttävät liikkumista iltamyöhällä.”

poliisin tilastojen mukaan 2909 rikosta, joka
tekee lähes 0,23 rikosta asukasta kohden
vuodessa Kontulan asukasluvun ollessa noin
13 000.

On totta, että sitaatin käyttäminen jutussa ilman erillistä selitystä oli harkitsematonta, sillä
sitaatin päiväys tai kirjoittaja ei ollut jutuntekohetkellä tiedossa. Jutun taustalla on kuitenkin myös lukuisia muita lähteitä ja paljon
tutkimusta.
Juttu lähti erään Kontulassa asuneen toimituslaisen havainnosta. Asuessaan Kontulassa
hän koki paljon turvattomuutta eikä uskaltanut liikkua ulkona pimeällä. Meitä alkoi kiinnostaa, onko ongelma todellinen.
Kävimme Kontulassa useampaan otteeseen
ja haastattelimme yli 15 kontulalaista lasta
ja nuorta. Suurin osa heistä piti Kontulan
ostaria iästä riippuen joko turvattomana tai
hyvin epämiellyttävänä. Myös erityisesti alle
13-vuotiaiden vanhemmat olivat huolissaan
lastensa turvallisuudesta. Monilla alakouluikäisillä kotiintuloaika oli kello 18 ja heidän
liikkumistaan ostarilla rajoitettiin.

Meille on huomautettu, etteivät Kontulan
rikostilastot ole yhtä pahoja kuin esimerkiksi
Espoon Leppävaaran. Tämä pitää paikkansa:
Niin Espoossa kuin Helsingissäkin uutisoitiin
alkusyksystä laajasti siitä, että Leppävaaran
rikokset olivat ylittäneet Kontulan tason.
Vuonna 2011 Leppävaarassa olikin tehty
rikoksia 3 557, mutta 27 000 asukkaan alueella se ei tarkoita vuosittain kuin 0,13 rikosta
asukasta kohden.
Haastattelimme myös yhteensä lähes 20
asiantuntijaa ja poliitikkoa. Läheskään kaikki poliitikot eivät pitäneet Kontulan aluetta
millään muotoa ongelmallisena. Sen sijaan
saimme kyllä kuulla, että paljon erilaisia
toimia on alueella yritetty tehdä, ja tämän kerromme myös jutussa. Tosin, niin kauan kuin
alueella asuvat ihmiset eivät huomaa mitään
muutosta, ei tehdyillä asioilla välttämättä voi
kerskua.
Missään vaiheessa tarkoituksemme ei ollut
tehdä täydellistä ja tasapuolista reportaasia
Kontulan nykytilanteesta, emmekä siis väitä
jutun sellainen olevan. Jutun lähtökohtana
toimi vahvasti nuorten Kontulan ostarilla
kokema ongelma, mutta emme myöskään
kiellä, etteikö ongelmia olisi myös muissa
kaupunginosissa.

Haastattelimme myös muutamia kontulalaisia aikuisia. Esimerkiksi kirjastonhoitaja kertoi,
että kirjastossa oleskelee iltapäivisin hyvin
paljon alakouluikäisiä lapsia. Hän epäili,
ettei alueella ole lapsille kovin paljon muita
turvallisia oleskelupaikkoja. Osa haastatteluistamme oli hyvin perusteellisia, yli tunnin
mittaisia.

Kontula oli siis jutussa lähinnä esimerkkialue,
kun lähdimme selvittämään, miten poliitikot suhtautuvat nuorten lähiöissä kokemiin
ongelmiin ja mitkä tekijät heidän mielestään
nykytilanteeseen ovat johtaneet. Uskon, että
myös kontulalaiset pitävät tätä lähtökohtaa
tärkeänä ja haluavat kuulla kysymykseen
vastauksen.

Monet jututtamamme kontulalaiset pitivät
erittäin hyvänä sitä, että Kontulan ostarin
tilasta puhutaan ja siihen yritetään löytää
ratkaisuja.
Haastatteluissa tuli myös esille monta kertaa
sekä se, että turvattomuus olisi lisääntynyt
muutamien viime vuosien aikana että se, että
naiset joutuvat suunnittelemaan kävelyreittinsä tarkasti. Tämän takia uskalsimme käyttää
kontula.comin sitaattia jutussa.

nuortenaani.
blogspot.com

Tämän lisäksi on tietysti olemassa myös ihan
numerofaktaa siitä, että Kontulan ostari on
turvaton. Vuonna 2011 Kontulassa kirjattiin
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Elämä &
hyvinvointi
Mielenterveys mietityttää toimitusta. Jutut käsittelevät
muun muassa masennusta, syrjäytyneitä ja
sosiaalisuutta. Myös erilaiset arkea koskettavat ilmiöt
pohdituttavat kuten lehtien sähköistyminen.
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Jemina Huuskonen
Megafoni-blogi 19.11.2011

Kaikkivaltias Facebook
Lokakuussa Texsasilainen mies pahoinpiteli
vaimonsa, koska tämä ei ”tykännyt” hänen
Facebook- statuksestaan. Kun ihmissuhteetkin
siirtyvät sähköisiksi, tuleeko sosiaalisen median
käytöstä velvollisuus?
Facebook on kaikkialla. Internetissä liikkuessa jaaja tykkää- toimintoihin ei voi olla törmäämättä,
ne ovat uutissivuilla, blogeissa, nettikaupoissa,
kotisivuilla… Facebookia päivitetään kesken päivää
älypuhelimien avulla ja sinne palataan usein
työnteon lomassa tai viimeistään illalla kaikessa
rauhassa vilkaisemaan tuttavien kuulumiset,
päivittämään omaa sivua ja pitämään yhteyttä
kavereihin.
Mark Zuckerberginkehittämä Facebook aukesi
vuonna 2004 ja vain viidessä vuodessa siitä
on tullut itsestäänselvä osa normaalia arkea,
varsinkin valtaosalle nuorista. Eikä ihme, sillä
yhteydenpito kaukanakin asuviin ystäviin ja
sukulaisiin on helppoa ja ennenkaikkea, ilmaista.
Oman profiilin tietojen muokkaamiseen käytetään
aikaa ja vaivaa, samoin kuin ehostautumiseen ”irl”,
oikeassa elämässä, sillä Facebook on internetissä
kasvot, jotka näytetään ulkomaailmalle. Tiedon
jakaminen
sosiaalisessa
mediassa
onkin
naurettavan helppoa ja Facebookissa kaikkien
elämä on mielenkiintoista, sillä kukapa ei suurella
innolla odottaisi tietoa siitä, mitä serkku söi tänään
lounaaksi tai missä kummitäti tällä hetkellä menee.
Kiitokset jälkimmäisestä informaatiosta kuuluu
Facebook Place:sille jonka avulla tiedämme entistä
tarkemmin, missä muut ovat ja mitä he tekevät.
Facebook on laajasti levinnyt ilmiö, mutta kaikki
eivät siitä ole innostuneet. Jokaisen tuttavapiiristä
löytyy Facebook- totaalikieltäytyjä, joka muiden
hartaista pyynnöistä, aneluista ja uhkailusta
huolimatta kieltäytyy liittymästä tähän ah, niin
autuaaseen yhteisöön. Häntä odottaa totaalinen
tietopimento. Kun ystäväpiirin kuulumisten
vaihtaminen ja tapaamisten päivämäärien
sopimiset
tapahtuvat
helposti
Facebookin
välityksellä, sosiaalisen median ulkopuolella oleva
unohdetaan, sillä kaikillahan nykyään on Facebook.
Jos asian ilmaisee filosofisesti Descartesin mukaan,

”Ajattelen, siis olen” modernisoituna 2011- luvulle
on: ”Minulla on Facebook, siis olen”.
Vaikka Facebook helpottaa arkea ja tekee
sosiaalisten suhteiden ylläpidosta helpompaa,
se on kuitenkin saanut myös paljon kritiikkiä.
Facebookin yksityisyydensuoja ja tietoturva ovat
herättäneet paljon keskustelua ja myös profiilin
poistaminen palvelusta on tehty harvinaisen
hankalaksi. Sen käytön on työpaikoilla pelätty
heikentävän työntekijöiden keskittymistä ja
aiheuttavan riippuvuutta ja palvelun vaikutuksia
ihmissuhteisiin ja erityisesti lapsiin ja nuoriin
ovat pohtineet paitsi keittiöpsykologit, myös
ammattilaiset. Kauhutarinoita lapsien kuvista,
jotka ovat päätyneet epäilyttäville sivustoille
Facebookista, on helppo löytää.
Facebook onkin yhteisöpalveluiden pioneeri, jonka
heikkouksista innoituksen saaneet uudemmat
yhteisöpalvelut, kuten Google+ ja Diaspora* ovat
nousseet saaden aikaan terveen kilpailuasetelman
ja yrittäen horjuttaa Facebookin edelleen vahvaa
monopoliasemaa. Lisääntynyt julkinen keskustelu
sosiaalisen median käytöstä, heikkouksista
ja vaaroista on tärkeää, sillä vaikka tieto lisää
tuskaa, asioiden ymmärtäminen vähentää ikäviä
onnettomuuksia ja vahinkoja sosiaalisen median
käytössä.
Yli puolet huijauksista, viruksista ja uhkailuista
tulee Facebookin kautta,eikä ihme, sillä se
tietomäärä, minkä internetissä itsestämme
jaamme on valtava. En kuitenkaan halua
menettää uskoani sosiaaliseen mediaan, joten
elän toivossa, että Facebookin vajaavaisuus johtuu
vain sen edelleen haparoivista lapsen askelista.
Kehittymistä odotellessa aion jatkaa rauhassa
Facebook- profiilini seinän selaamista, säätää
yksityisyysasetuksiani sekä välttää sähköpostini ja
salasanojeni levittelemistä ympäriinsä.
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Emilia Kettu Toivanen
Megafoni-blogi 21.4.2012

Kun vääränmielinen samaan kahvipöytään sattui
Median ja kahvipöytäkeskustelujen aallokossa on jo
hyvän tovin poukkoillut puhe suvaitsevaisuudesta.
Ihmisiä kehotetaan jatkuvasti avaamaan mielensä
ja kiipeämään rohkeasti yli ennakkoluuloaitojen.
On vallan mainiota, että ihmiset ovat reagoineet ja
lähteneet keskustelemaan aiheesta. Mitä saa sanoa
sananvapauden nimissä ja mitä ei? Mitä tehdä,
jos joku puhuu rasistisesti bussissa? Gay pridekin
on saanut lisää jonon jatketta jokakesäiseen
kulkueeseensa. Toisaalta on kuulunut myös
kommentteja siitä, kuinka suvaitsevaisto ei tee
muuta, kuin paapoo milloin mitäkin vähemmistöä,
ja jos on jostakin vähän eri mieltä, saa päällensä
suvaitsevais-vihamielisen sanaryöpyn.
Niin, yhteiskunnallisesti heikommassa asemassa
olevaa kohtaan on kenties vielä helppoa tuntea
empatiaa. Mutta nyt kyse ei ole pelkästään siitä,
kuka suvaitsee ja kuka ei, vaan yleisestikin ihmisten
välisistä mielipide-eroista. Mikä neuvoksi, kun
pitäisi antaa tilaa ainoastaan ajatusmaailmaltaan
erilaiselle ihmiselle?
Arkikeskustelussamme
mustamaalaamme
helposti ihmisiä, jotka ajattelevat eri tavalla. Näin
se on jokaisen ihmisen kohdalla, riippumatta siitä
kuuluuko suvaitsevaistoon, vihaitsevaistoon vai
ihan vaan korrektisti ilmaistuna ihmiskuntaan.
Joku on heti ”ärsyttävä kusipää”, koska kannattaa
jotakin tiettyä puoluetta. Joku on nolouden
naurettavuus, koska kuuluu johonkin tiettyyn
järjestöön. Jonkun kanssa taas ei voi puhua
todellakaan mistään fiksusta, koska on selkeästikin
pinnallinen siiderikikattelijablondi - ”en sillee
tunne, mut hyi olkoon”. Puhumattakaan naapurin
hihhuliperheestä,
niillä
varmaan
syödään
lounaaksikin ehtoollisateria ja Jeesuksen kuvia
on taloyhtiön saunan lauteita myöten. Paitsi että
ateistithan ne vasta noloja ovatkin.
Ongelmana tässä ei ole vain se, että emme suvaitse
joka ikistä maantiekiitäjää niin pitkälle kuin
auringonsäteet kantavat. Erityisen harmi tässä arkiilmiössä on se, että emme pääse tarkastelemaan
omaa ajatusmaailmaamme toisesta näkökulmasta.
Emme pääse myöskään kyseenalaistamaan
esimerkiksi jotakin itsestään selvänä pitämäämme
arvoa - miksi ajattelemme niin kuin ajattelemme?
Mitä ajattelutavalla haetaan? Onko ajattelutavassa
jotain huonoja puolia? Ajatukset ja ideat eivät
nimittäin kehity, jos niitä ei koskaan tarkastele
erilaisesta, jopa vastakkaisesta näkökulmasta, tai
jos niitä pui aina samanmielisten kanssa.

Totta
kai
voi
tuntua
hankalalta
ja
hiuksiaharmaannuttavalta keskustella ihmisen
kanssa, joka ajattelee väärin, äänestää väärää
tyyppiä, käyttää kaupungissa väärää kulkuvälinettä
ja rumia kenkiä. Mutta on rikasta, jos saa
keskusteltua erimielisen kanssa kiinnostavan
väittelynomaisesti - ilman ylimielisyyden ja
ruostuneella haravalla migreeniseen päähän
hakkaamisen tuntua. Nokkava ja kettuileva asenne
saavat vain toisen kavahtamaan ja loukkaantumaan
- ja iskemään takaisin kolme kertaa lujempaa.
Tällaisessa keskustelussa ajattelu ei kehity
mihinkään muualle, kuin romukopan pohjalle.
Sen sijaan vuorovaikutuksellinen keskustelu, jossa
kummankin mielipiteet perusteluineen pääsevät
vuorotellen estradille, voi antaa kummankin
maailmaan aivan uudenlaisen näkökulman
tarkastella jotakin itselleen ennestään vanhaa
asiaa. Se ei tarkoita sitä, että omista mielipiteistä
pitäisi luopua. Se tarkoittaa sitä, että koska kaikilla
asioilla on kuitenkin kääntöpuolensa eikä mikään
ole kovin mustavalkoista, voimme ehkä ymmärtää
paremmin toisen ihmisen valintoja, tekemisiä ja
elämäntapoja.
Jokaisella
ihmisellä
on
oma
historiansa:
elämäntarina, johon on mahtunut monia
käänteitä, yllättäviä sattumia ja valintoja. Ne ovat
muovanneet ihmisen maailmankuvan sellaiseksi,
kuin se sillä hetkellä on. Kunnioittamalla toisen
maailmankuvaa ja mielipiteitä kunnoitamme
toista ihmistä - joskaan se ei tarkoita edelleenkään
sitä, etteikö asioista voisi väitellä. On myös
sallittua kertoa, jos joku asia toisen ajattelutavassa
loukkaa. Tällöin kyseisestä näkökulmasta voidaan
keskustella, ja toinen osapuoli voi ehkä oikaista
syntyneitä väärinkäsityksiä - tai sitten korjata omaa
ajattelutapaansa, jos siihen sattuukin olemaan
tarve.
Olemme jokainen omalta osaltamme vastuussa
siitä, kuinka kuuntelemme toisiamme ja otamme
erilaisuuden eri tasoilla huomioon. On huono
asia, jos joku ei uskalla elää ja ilmaista itseään
normaalisti ilman tyrmätyksi tulemisen pelkoa.
Emmekä ehkä muista aina keskustella fiksusti eri
mieltä olevien ihmisten kanssa. Mutta voimme aina
ravistaa itseämme, viskata kylmää vettä lätäköstä
niskaamme ja muistaa, että heilläkin on vain oma
elämänhistoriansa. Ehkei meistä kumpikaan ole
väärässä. Ehkä olemme vain kokeneet eri asiat eri
tavoin.
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Nuoret syrjäytyneet
A-studio 29.8.2012

Ketä ovat ne, jotka syrjäytyvät? Miksi toiset vetäytyvät yhteiskunnastamme? Nuoret päättivät
ottaa selvää ja antaa äänen nimenomaan syrjäytyneille. Myös Helsinki Vieraskodin päihdetyöntekijä kertoo, milloin vanhempien tulisi huolestua jälkikasvustaan.
Toimittajana Nuutti Sinisalo, taustatoimittajina Okko Karvonen ja Henri Salomaa sekä kuvaajana Verna Virkkunen.

Ihannenuoret
A-studio 29.11.2012

Jutussa nuoret toimittajat antoivat äänen niin sanotuille ”kympin tytöille”. Tytöt tekevät monia asioita ja antavat monesti kaikkensa. Useiden aikuisten mielestä nämä tytöt ovat ihannenuoria.
Toimittajana Reeta Niemonen, taustatoimittajana Eden Gebra ja kuvaajana Kaisla Kareoja ja
Omar Fasolah.
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Senja Rajalin
Megafoni-blogi 18.10.2011

Lakatkaa lukemasta!
Nautin pitkistä aamuista, joina voin lukea
sanomalehden kaikessa rauhassa aamiaispöydän
äärellä.
En
lukisi
lehteäni
kannettavalta
tietokoneelta
tai
sähköiseltä
lukualustalta,
vaikka minulla olisi siihen mahdollisuus.
Näyttöpäätteen äärellä en jaksa keskittyä pitkiin
artikkeleihin, sillä saatavillani oleva rajaton määrä
kiinnostavaa informaatiota tekee minut ahneeksi
ja kärsimättömäksi. Perinteisen sanomalehden
sivuilta en pääse eksymään tiedon risteileville
sivupoluille yhdellä vaivattomalla klikkauksella.
En ole ainoa, jonka mielestä painetulla medialla
on
paikkansa
tässä
alati
sähköistyvässä
maailmassa. Me suomalaiset olemme ahkeria
lehtien lukijoita. Ainoastaan 14 prosenttia meistä
lukee sanomalehtensä vain verkkopalvelussa,
kun taas suurin osa lukee lehtensä vain tai lisäksi
painetussa muodossa, selviää Sanomalehtien liiton
viimekeväisestä tutkimuksesta. Sanomalehdet
tavoittavat
suomalaiset
paikkakunnasta
tai
iästä riippumatta. Nuoria lukijoita on Suomessa
huomattavasti enemmän kuin suurimmassa
osassa maailman maita.
Suomalaisten
nuorten
pärjääminen
kouluvertailuissa on yksi suurimmista kansallisista
ylpeydenaiheistamme. Koulujärjestelmää sopii toki
kiittää, mutta se ei yksin riitä. Oppimista tapahtuu
myös koulun seinien ulkopuolella. Sanomalehtien
liitto
on
todistanut,
että
sanomalehtien
lukeminen tukee nuorten oppimista sekä luku- ja
kirjoitustaitoa. Monista tietolähteistä kerätty tieto
syventää sen oppimista ja muistamista. Lehtien
lukemisessa on myös se hyöty, että kun oppilaat
törmäävät opetettaviin asioihin mediassa, heistä
alkaa tuntua, että kenties opiskelusta voisi olla
hyötyä myös ”oikeassa elämässä”.
Söisinkö vai lukisinko?
Kaupassa harkitsen pitkään lehden ostamista,
sillä yksi naisten lehti voi helposti vastata
hinnaltaan kahdeksaa litraa maitoa tai neljää
pussillista leipää. Sitä päätyy väkisin miettimään,
ravitseeko lehti tosiaan minua rahansa edestä.
Viime kesänä matkatessani Ranskassa saatoin
kävellä lehtihyllylle ja ostaa neljä aikakauslehteä
hinnalla, jolla olisin Suomessa saanut vain yhden.
Osasyynä hintaeroon on lehtien irtonumeroiden
alv, joka on Suomessa poikkeuksellisen korkea.
Tähän asti lehtien tilausmaksut ovat säilyneet
verottomina. Ensi vuoden alussa tilanteeseen
saattaa tulla muutos.

Hallituksen
esitys
sanomalehtien
ja
aikakauslehtien tilausmaksujen arvonlisäverosta
osuu nuoriin lukijoihin kipeästi. Toteutuessaan
se heikentäisi median moniäänisyyttä sekä tukisi
eriarvoistumista.
Lehdet pyrkisivät siirtämään veroista koituvat
kustannukset
suoraan
tilaajahintoihin
säilyttääkseen tekijät ja laadun. Hintojen nousujen
seurauksena monessa kotitaloudessa jouduttaisiin
kiperän päätöksen eteen: luopuako aamukahvista
vai -lehdestä? Luulenpa tietäväni, että monet
opiskelijat, eläkeläiset, yksinhuoltajaperheet ja
maahanmuuttajat jättäisivät lehden tilaamatta,
kun postiluukun kolahdus kävisi heille liian
kalliiksi.
Pienet putoavat pelistä
Arvonlisäveron voimaantulo horjuttaisi Suomen
sananvapautta. Verosta kärsisivät eniten pienlehdet,
joille jokainen tilaaja on tärkeä. Koko kansan
sivistämiskeskukset eli kirjastot joutuisivat nekin
vähentämään hankintoja. Suuren lukijakunnan
kannalta
merkityksettömät
marginaalilehdet
joutuisivat ensimmäisinä leikkauksien kohteeksi.
Pienlehdet toimivat demokratian äänitorvina
tuomalla esiin vaihtoehtoisia näkökulmia ja
valtavirtamediasta poikkeavia aiheita. En halua
tietää, millainen tilanne olisi tulevaisuuden
Suomessa, jossa kaikki painettu media olisi
keskitetty muutamalle suurlehtitalolle.
Hallituksen tulisi tukea kansalaisten tiedonsaantia
aikakautena, jona sähköinen media tarjoaa
yhä enemmän epäluotettavaa informaatiota.
Printtimedian
tulee
säilyä
elinvoimaisena
verkkomedian rinnalla. Suurin osa ihmisistä
on median sekakäyttäjiä, joille kelpaa mistä
tahansa tietolähteestä hankittu tieto, kunhan se
on luotettavaa ja mielenkiintoista. Perinteinen
journalismi tavoittaa tulevaisuudessakin lukijansa,
jos se vastaa uusiin haasteisiin laadulla sekä
uusilla rohkeilla ideoilla.
Laatujournalismi
vaatii
syntyäkseen
aikaa,
resursseja ja avointa ilmapiiriä. Arvonlisävero
muuttaisi toimituskokousten painopisteen lehden
sisällön ideoinnista budjetin ja byrokratian
setvimiseksi. Haluan, että toimittajat saavat
jatkossakin keskittyä etsimään yhteiskunnan
vaiettuja epäkohtia, eikä se onnistu, jos he joutuvat
samalla pelkäämään työpaikkansa puolesta.
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Vain sanoja paperilla
Nuorena lukijana haluan esittää hallitukselle
kysymyksen:
eikö
lukemisella
ole
väliä?
Luottavatko päättäjät siihen, että suomalaisten
koulumenestys säilyy, vaikka lehdet jäisivät
lukematta?
Sanomalehtien
lukemisella
on
tutkitusti myönteinen vaikutus myös nuorten
äänestysaktiivisuuteen.
Ihmettelenpä,
miten
hallitus kuvittelee suomalaisten nuorten jatkossa
tietävän hallituspuolueet, jos lehtien lukeminen
vähenee.

verolla olisi tuhoisat seuraukset kansalaisten
tiedonsaannille. Jos journalismia halutaan jostain
rokottaa, voidaan säästää vähentämällä viestinnän
alan opiskelijoiden määrää. On julmaa antaa
ymmärtää, että journalismin parista riittäisi töitä
kaikille halukkaille.
Arvonlisävero on arvokysymys. Lukutaidon
ja yleissivistyksen luulisi olevan asioita, joita
Suomessa halutaan suojella ja vaalia. Jos
moniäänistä ja tasapuolista tiedonvälitystä
leikataan, voidaan asettaa kyseenalaiseksi koko
uuden hallituksen arvopohja.

Verotuloja ei kertyisi valtion kassaan tavoiteltua
summaa, sillä tilaajat vähenisivät. Sen sijaan

Eveliina Ilola
Megafoni-blogi 16.4.2013

Masennuksenhoito masentaa
Siitä on nyt hieman alle kaksi vuotta, kun ystäväni
alkoi muuttua. Hänen arvosanansa laskivat, eikä
hän enää viettänyt aikaa kavereidensa kanssa
koulussa tai vapaa-ajalla.
Pian ystäväni sai masennusdiagnoosin, jota seurasi
vuoden terapia. Vähän aikaa sitten hän kertoi, että
on nykyisin masentuneempi kuin koskaan.
Suomessa on WHO:n selvityksen mukaan parempi
terveydenhuolto kuin 165 maassa. Silti täällä
kuolee joka vuosi oman käden kautta yli sata
alle 24-vuotiasta. WHO:n mukaan suomalaisten
15-24-vuotiaiden tyttöjen itsemurhakuolleisuus
on maailman toiseksi korkein.
Eivätkö jo nämä tilastot kerro, että jotain on pahasti
pielessä?
Kun ystäväni päätyi masennuksen alkuvaiheessa
terveydenhoitajalle, käski tämä ensitöikseen
ystävääni
ottamaan
vaatteet
pois.
Sitten
terveydenhoitaja mittaili hänen viiltelyarpiaan
viivoittimellaan.
Kaikki lääkärit, joiden luona ystäväni kävi, sanoivat
ensin, että heillä on vaitiolovelvollisuus. Tämän
jälkeen kertoivat ystäväni vanhemmille kaiken.

Ystävästäni tuntui, että edes kuuntelemisen ja
ymmärtämisen sijaan häneltä riistettiin heti kaikki
yksityisyys. Koko hoitokierre päätyikin lopulta
siihen, että ystäväni valehteli olevansa kunnossa
päästäkseen pois.
Suomalaisessa terveydenhuollossa on paljon
asiantuntemusta,
mutta
vähän
empatiaa.
Alan koulutuksessa tulisikin korostaa nykyistä
enemmän
mielenterveyshäiriöisen
nuoren
kohtaamista ja käsittelyä.
Masennus tuhoaa ihmisen käsityksen maailmasta
ja elämästä. Sen vakavuutta on vaikea käsittää, jos
sitä ei ole kokenut itse.
Moni terveydenhuoltoalan työntekijä vähättelee
masentuneen ongelmia, eikä tahdo uskoa, ettei
tämä vain kerjää huomiota. Olen varma, että
tällaisen suhtautumisen välttäminen säästäisi
kymmeniä ihmishenkiä ja parantaisi satojen
masentuneiden elämää.
Ystävälleni kävi niin huonosti, ettei hän hoidon
läpikäyneenä usko koskaan parantuvansa.
Tuhansilla muilla on vielä mahdollisuus.

35

Elämä & hyvinvointi
Alma Smolander
Megafoni-blogi 8.11.2011

Mitä on kiltteys
Olen jo muutaman kerran törmännyt netissä
lauseeseen ”kiltti ihminen pilaa mahdollisuutensa.”
Kiltteys on saanut tässä virkkeessä erittäin kielteisen
sävyn, mitä se ei mielestäni ansaitse. Lempeyttä
ja ystävällisyyttä pidetään hyveinä ja eivätkös ne
kuulostakin aivan kiltin ihmisen ominaisuuksilta.
Mistä kiltteyden huonoksi muuttunut sointu
johtuu?

Kiltteys ei ole epäkypsyyttä, tyhmyyttä, heikkoutta,
alistumista tai helpoimman reitin valitsemista.
Mielestäni kiltteys on viisautta suoriutua arjesta
nostamatta omaa asemaansa muita halventamalla
ja alistamalla. Tällaisissa tilanteissa kiltti henkilö
joutuu aina ajattelemaan astetta pidemmälle
kuin muut. Ja juuri se on tärkeä tekijä matkalla
menestykseen.

Tänä
päivänä
mahdottomuuksiin
ajettu
kilpailuhenki
ajaa
ihmisiä
ylimielisyyteen.
Näkyvyys ja valta ovat nykypäivän hyveitä. Muiden
heikkouksien löytäminen on älykkyyttä ja niihin
tarttuminen on tie menestykseen ja suosioon.

En silti väitä, että kiltteys olisi muita arvokkaampi
ominaisuus vaan yksi luonteenpiirre muiden
joukossa, jossa siinäkin on omat heikkoutensa ja
vahvuutensa.

Kiltteyttä ja ystävällisyyttä pidetään naiivina ja
lyhytnäköisyytenä. Olen jopa lukenut artikkelin
ihmisistä, jotka ovat ”sairastuneet kiltteyteen.”
Mitä kiltteys todellisuudessa on? Löysin netistä
kiltteydelle määritelmät ”läsnä oleva, empaattinen,
epäitsekäs,
avoin,
ystävällinen,
antelias,
hyvätapainen, kohtelias, mukava, suvaitsevainen,
muita arvostava ja kuunteleva.” Mahtaako ihmistä,
joka omaa nämä kaikki adjektiivit edes olla
olemassa?
Kiltteys voidaan mielestäni määritellä monella
tapaa. Voi olla kiltti yksilön, ryhmän tai
yhteiskunnan tasolla. Kiltteyttä on myös nähdä
muiden tarpeiden lisäksi omat tarpeensa ja
tunteensa eikä pitää itseään alempiarvoisena.
Täytyy osata olla kiltti itselleen. Tällainen ihminen
osaa tuoda omat mielipiteensä esille ja samalla
kunnioittaa muita.

Tietynlaista kiltteyttä löytyy kaikilta, eikä tämä
moraali koske vain ihmistä. Luonnossa eläimet
auttavat heikompaa yksilöä ja jakavat saadun
ruuan.
Haluavatko ihmiset nykyään itsensä miellettävän
kiltiksi, jos yleistynyt käsitys killtteydestä on
negatiivinen? Millaisena henkilönä kiltti ihminen
nähdään? Määritelläänkö ihmisen kiltteys tekojen
vai olemuksen perusteella? Kiltteys ei ehkä
kuulosta kaikkein näyttävimmältä adjektiivilta,
mutta se onkin jotain suurempaa. Kiltteyttä voi
olla vaikea määritellä ja sen vastakohtaa lähes
mahdotonta keksiä.
Kiltteys on ominaisuus jota ihmiset tarvitsevat
enemmän. Se on hieno asia, joka vaatii viisautta
ja rohkeutta, mutta voi olla joskus helpoinkin
ratkaisu. Kiltteyttä pitäisi arvostaa enemmän,
sillä sen avulla voidaan vielä luoda jotain uutta ja
arvokasta.
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”Katsomalla vanhempien välistä
huolenpitoa ja välittämistä lapsi
oppii, että on olemassa monenlaisia ihmissuhteita.
Lapselle kehittyy 3–5-vuotiaana

3. Miten lapseen vaikuttaa, kun hän
näkee vanhempien suukottelua ja
koskettelua?

”Ongelmakeskeinen lähestymistapa voi tuottaa lisää ongelmia.
Olisi rakentavampaa tuoda esiin
vanhemmuuteen ja seksiin liittyviä hyviä asioita. Esimerkiksi moni
nainen kokee raskauden vaikuttaneen kehoonsa myönteisesti. Vanhempien kannattaa miettiä, millaisesta seksistä he nauttivat ja mitä
he toisiltaan tahtovat. Lapsi voi
nostaa pintaan piilossa olleita ongelmia, jolloin lapsen tulo voidaan
virheellisesti nähdä ongelmana.
Myös isien haluttomuudesta pitää puhua. Mies, jonka lapset nukkuivat huonosti, kertoi, ettei hän
tullut edes ajatelleeksi seksiä, koska arki vei voimat. Pari vuotta lasten syntymän jälkeen hän ja hänen
puolisonsa nauttivat taas seksistä.”

2. Miten ongelmiin tulisi suhtautua?

”Väsymys, ajan organisointi ja
roolien löytäminen. Esikoisen synnyttyä parisuhde muuttuu. Huomiota, hoivaa ja rakkautta tarvitsee
nyt yksi osapuoli enemmän. Kestää
jonkin aikaa ennen kuin vanhemmat asettuvat uusiin rooleihinsa
niin, että myös seksi saa sijansa.”

1. Mikä on tuoreiden vanhempien
seksielämän yleisin ongelma?

häpeän- ja syyllisyydentunto. Tuon
ikäinen lapsi alkaa myös tarkkailla
perusteellisemmin sitä, miten van-

Palstalla käsitellään terveyteen
liittyviä kysymyksiä. Tällä kertaa
kysymyksiin vastaavat Maaret Kallio
seksuaaliterapeutti (NACS) ja
Susanna Ruuhilahti auktorisoitu
seksuaalineuvoja ja Authorized
Sexuality Educator and Sexual
Health Promoter (NACS).

1 0 KYSY MYSTÄ
VA NH E M PI EN S E K SUA AL I S U U D ESTA
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”Jos vanhempi tuo tarkoituksenmukaisesti ja toistuvasti lapsen
nähtäväksi ja kuultavaksi jotakin,

5. Missä menee raja sille, mitä lapsi
saa nähdä?

”Vanhempien pussailu ja koskettelu lapsen nähden mielletään helposti likaiseksi tai että ne pilaavat
lapsen, koska lapset nähdään usein
ei-seksuaalisina olentoina. Vaikka
näissä asioissa on kyse ennen kaikkea hellyydestä, niiden ajatellaan
helposti liittyvän vain seksiin.”

4. Miksi vanhemmilla on paineita piilotella hellyydenosoituksia?

hemmat kohtelevat toisiaan. 5–10vuotiasta kiinnostaa jo enemmän
seksiin ja seksuaalisuuteen liittyvät
seikat, kuten se, mistä lapset tulevat. Hän alkaa ymmärtää näihin
liittyvän intiimiyden.”

Jos lapsi tupsahtaa makuuhuoneeseen väärällä hetkellä, häpeilevä vaikeneminen on se huonoin vaihtoehto.

CORBIS

”Lapset kuulevat, kuinka vanhemmat puhuvat toisilleen ja millaisena sukupuolet nähdään. He
oppivat, mikä on sopivaa ja mikä
ei. Se, miten paljon vanhemmat
tarjoavat läheisyyttä, kosketusta ja
kehuja lapselle, rakentaa lapsen käsitystä sukupuolesta, seksuaalisuudesta ja rakkaudesta.
Paraskaan malli ei takaa, että ih-

8. Millaisen mallin lapsi tarvitsee
vanhemmilta, jotta hänen seksuaalisuutensa kehittyisi tasapainoisesti?

”Kannattaa selittää, että vanhemmat pitivät toisiaan erityisellä
tavalla hyvänä. Lapselle on tärkeää
kertoa, että tilanne saattaa tuntua
omituiselta, jopa pelottavalta, mutta vanhemmilla oli hyvä olo. Häpeily tai vaikeneminen voi tuottaa
turvattomuutta tai hämmennystä
ja saattaa saada lapsen kokemaan,
että tapahtui jotakin pahaa.”

7. Miten vanhempien tulisi toimia,
jos lapsi on nähnyt tai kuullut vanhempien välistä seksiä?

”Ei ole. Tosin lapsen ähinä tai
kieriskely saattaa keskeyttää kiihkeän hetken ja rajoittaa vanhempia. Monet vanhemmat kertovat,
etteivät pysty rentoutumaan, ellei
lapsi ole eri huoneessa.”

6. Onko lapselle vahingollista, jos
vanhemmat harrastavat seksiä samassa huoneessa, jossa lapsi nukkuu?

joka ei tälle kuulu, kyse on lapsen
seksuaalisesta kaltoinkohtelusta.”

Kirjoittaja on Pääkaupunkiseudun
Nuorten ääni -toimituksen toimittaja. Helsingin nuorisoasiainkeskuksen
hankkeessa nuoret tuovat näkökulmiaan esille mediassa.

Anniina Rintala

”Seksiä harrastettiin yhteisessä
tilassa. Yhdessä vuoteessa nukuttiin vierekkäin. Muiden nukkuessa
siirryttiin sen viereen, jonka kanssa yhdyntää haluttiin. Seksuaalisuus ja ihollisuus olivat läsnä kaiken aikaa, kun vaatteetkin vaihdettiin yhteisissä tiloissa. Isyystutkimuksissa naisella piti olla todistajia aktista. Erillisten huoneiden
yleistyttyä seksi tuli yksityiseksi.”

10. Miten vanhemmat harrastivat
seksiä ennen vanhaan, kun suuri perhe asui pienessä asunnossa?

”On ymmärrettävää keskittyä
pieneen lapseen. Naisen keho ei
ole valmis uuteen lapseen, ja voimat kannattaa suunnata jälkeläisen hengissä pitämiseen. Kaikki
kokevat ja saavat kokea mustasukkaisuutta. On asia erikseen, miten
sen vallassa toimii. Muillekin rooleille olisi tärkeää jäädä tilaa, sillä
tämä vaikuttaa positiivisesti parisuhteeseen ja sitä kautta lapseen.”

9. Miten vanhempien seksielämään
vaikuttaa se, jos toinen vanhemmista omistautuu täysin lapselle?

misestä tulee onnellinen ja seksuaalisuuteensa tyytyväinen. Tosin
hyvästä mallista on helpompaa
ponnistaa kohti ehyttä minuutta.”

Mitä tehdä, jos lapsi näkee vanhempien harrastavan seksiä?

HS Oma elämä 14.5.2012
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Bussissa ei paljon puhuta
K-juna Keravalle lähtee
Helsingin rautatieasemalta.
Tarja Skytten on matkalla töistä
kotiin. Istuudumme häntä
vastapäätä.
“Aika harmaa ilma”, sanomme
ja kysymme, paistoiko päivällä
aurinko. Skytten nyökkää.
Juttelu ei oikein ota tulta.
Suomalaiseen tapakulttuuriin
ei kuulu spontaani keskustelu
tuntemattomien ihmisten
kanssa.
PASILASSA Skyttenin viereen
istahtaa Pirjo Rahkala.
Avaamme keskustelun
graffiteista. Kysymme
Rahkalalta, mitä mieltä hän
on niistä. Rahkala kertoo
harrastavansa kuvataiteita.
“Tunnen monia
graffititaiteilijoita, joista on
myöhemmin tullut myös
kuvataiteilijoita”, hän kertoo.
Rahkala kertoo ajautuvansa
usein juttelemaan
kanssamatkustajien kanssa,
sillä se on hänelle helppoa ja
luontaista.
BUSSISSA numero 69 Malmilta
Käpylään on muutama
matkustaja.
Viivi Heinon vieressä on
tyhjä paikka. Heino vastaa
kohteliaasti mutta lyhyesti
kysymyksiin bussin reitistä.

Hän kertoo myöhemmin
ihmetelleensä, miksi tyhjässä
bussissa joku istuu juuri hänen
viereensä.
Käpylässä bussi vaihtuu Eiraan
menevään raitiovaunuun.
Raitiovaunun ainut mies
hätkähtää ventovieraan
kysyessä päätepysäkkiä.
“En mä tiedä”, hän sanoo ja
kääntää katseensa nopeasti
puhelimeensa.
TAKANA istuva Sanna
Ilmarinen kummastelee
miehen töykeyttä ja vastaa
kysymykseen tämän puolesta.
Ilmarisen mielestä ihmiset
voisivat jutella enemmänkin
toisilleen liikennevälineissä.
Hän jatkaa keskustelua
lempiruokapaikoistaan niin
innokkaasti, että unohtaa jäädä
Hakaniemessä pois.
Liikennevälineistä on
testaamatta enää metro. Olisi
aika löytää puhelias mies.
KAISANIEMESSÄ länteen
suuntaavassa metrossa
on useita eri-ikäisiä
miehiä. Kenestäkään ei ole
juttuseuraksi. Suurin osa
kaivaa kännykkänsä esiin tai
teeskentelee, ettei kuule.
Edes erään miehen kevättakista
lausuttu kehu ei avaa hänen
kielenkantojaan.
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Anni Petäjä
Verna Virkkunen
HS Kaupunki 3.5.2012

Fakta
Näin avaat keskustelun
- Hymyile
- Kysy kellonaikaa tai hyvää
kahvilaa
- Kysy, minne liikenneväline on
menossa
- Kommentoi säätä
- Ota mukaan vauva tai koira,
sillä niille jutellaan enemmän

Elämä & hyvinvointi

HS Kotimaa 21.5.2012
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Kotimaa
HELMI RANTALA

Päiväkoti Tuulessa on aamulla vielä rauhallista. Niki Syrjänen leikkii kaverinsa Saimi Saariahon kanssa.

Lapsi stressaa jo päiväkodissa
Professori Liisa
Keltikangas-Järvisen
mukaan stressiä
aiheuttaa erityisesti
suuri ryhmäkoko.
Senja Rajalin
Helmi Rantala

alkaa rauhallisesti päiväkoti Tuulessa Helsingin Pikku Huopalahdessa.
F-klubi -viikon
Kello
yhdeksältä alle kolmeSuperetu
vuotiaiden ryhmän viidestätoistaKaikki
lapsesta
upeatpaikalla on
vasta viisi. Yksi heistä on
puolitoistavuotias Niki Syrjänen .

AAMU

NYT

ota
3
jo noin kolmannes alle

kaksivuotiaista lapsista on
hoidossa kunnallisissa päiväkodeissa.
Professori Liisa Keltikan-

gas-Järvinen
kirjoittaa tuoreessa kirjassaan Pienen lapsen sosiaalisuus , ettei päiväkoti ole alle kolmevuotiaan lapsen kehitykselle otollinen
paikka. Pieni lapsi stressaantuu, koska hänellä ei ole vielä
päiväkodin sosiaalisiin tilanteisiin tarvittavia taitoja.
Stressi ei välttämättä näy
lapsen
käytöksessä,
joten
myös iloinen ja sosiaalinen
lapsi voi todellisuudessa stressata.
Keltikangas-Järvinen siteeraa kirjassaan yhdysvaltalaisia
tutkimuksia, joissa on havaittu lasten kortisolin eli stressihormonin tason olevan korkeampi päiväkodissa kuin kotihoidossa.
vanhemmat
päätyivät laittamaan lapsensa
päiväkotiin, koska kokivat sen
perhepäivähoitoa turvallisemmaksi vaihtoehdoksi. Kotiin
jääminen ei ollut mahdollista

NIKI SYRJÄSEN

FAKTA

Lapsen stressi voi vaikeuttaa
oppimista myöhemmin
Yleisimpiä stressin aiheuttajia päiväkodissa ovat suuri
ryhmäkoko ja ryhmän vaihtuvuus, pitkät hoitojaksot ja
melu.
Jo kuuden tunnin hoitopäivän on tutkittu aiheuttavan
stressiä alle kolmevuotiaalla.

Varhaisella iällä koettu
stressi voi myöhemmin heikentää stressinsietokykyä ja vaikeuttaa oppimista.

riittämättömän
kotihoidontuen vuoksi.
Niki vilkuttaa äidilleen iloisesti tämän lähtiessä töihin.
Äiti Renja Lindqvist kertoo
eronhetken olevan joskus pojalle vaikea, mutta tilanne menee ohi hänen lähdettyään.
Lindqvistin ei ole vaikeaa jättää Nikiä päiväkotiin, sillä hän
tietää, että pojasta pidetään
hyvää huolta.
”Hän on ollut hyvin sosiaalinen, eikä ole ollut mitään
puhetta, ettei hän olisi pärjännyt”, Lindqvist kertoo.

AAMUPÄIVÄLLÄ
Nikin ja muiden lasten on aika lähteä ulos
leikkimään. Siirtymätilanteet
ovat päivän haasteellisimpia
hetkiä. Vuoropäiväkoti Tuulessa niistä selvitään ilman suurempaa sekasortoa. Pienten
lasten pukeminen hoidetaan
pienryhmissä ja aikataulut pidetään joustavina.
”Lapsi vaistoaa heti, jos on
kiire”, Tuulen lastenhoitaja
Tarja Tuominen kertoo.
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Lähde: Liisa Keltikangas-Järvisen teos Pienen lapsen sosiaalisuus

jälkeen siirrytään muutaman lapsen ryh-

ULKOLEIKKIEN

missä sisälle syömään. Kun
lapset istuvat pöytään, yksi tytöistä alkaa itkeä ja muut
hämmentyvät tilanteesta. Alle
kolmevuotias ei osaa vielä
erottaa toisen tunnetiloja
omistaan.
Ruokailun jälkeinen lepo on
tarpeen, koska se laskee stressitasoa.
Niki tulee päiväkotiin lähes
jokaisena arkipäivänä, ja hoitopäivä on tavallisesti kahdeksan tunnin mittainen.
”Lapsilla on tosi pitkät päivät”, Tuominen arvioi, ”kymmenen tunnin päivä ei ole mikään harvinaisuus.”
ryhmään on
tullut lisää lapsia. Kahdeksan
lapsen leikki pienessä tilassa
on levotonta. Lapset könyävät
toistensa päälle, ja melutaso
nousee kovaksi. Joinakin päivinä tässä samassa tilassa voi
leikkiä melkein tuplamäärä
lapsia.
Tuomisen mielestä ihanteellinen ryhmäkoko olisi kaksi hoitajaa ja enintään kuusi
lasta.
”Silloin voisi ottaa lapsen
tarpeet paljon paremmin huomioon”, hän haaveilee. ”Olisi
lapselle koko ajan läsnä.”
Myös yksilöiden huomioon
ottaminen onnistuisi paremmin pienessä ryhmässä.
”Isossa ryhmässä saa olla
kiitollinen, jos jokaisen lapsen
ehtii päivän aikana huomata
kerran”, Tuominen harmittelee.

ILTAPÄIVÄLLÄ

Suomi & maailma

Suomi & maailma
Mitä isänmaallisuus edustaa tämän päivän nuorille?
Millainen suhde meillä onkaan Venäjään tänä päivänä? Mitä
ajattelemme taloussotkuista kärsivistä kreikkalaisista?
Mitä kuuluu suomen kielelle? Entä Viron kirjailijoille?
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Silja Uusikangas
Megafoni-blogi 3.2.2012

Yhteistyöllä saavutettu itsenäisyys
Haikeutta ja kiitollisuutta. Todellista demokratiaa.
Omia symboleita: kieltä, laulua ja lippua. Ylpeyttä
omista juurista.

keskiarvoa paremmat mahdollisuudet menestyä
elämässään muun muassa ilmaisen koulutuksen
ansioista.

Muun muassa edellä luetellut asiat nousevat
esiin tänään, kun suomalaiset 94. kerran
pysähtyvät pohtimaan, mitä Suomen itsenäisyys
suomalaisille merkitsee. Itsenäisyyden merkitystä
pohtivat varmasti myös eilen valmistuneet syksyn
ylioppilaat, jotka suuntaavat joulun jälkeen
kohti uutta, vapauden ja vastuun täyttämää
elämänvaihetta.

Vaikeuksien voittamisesta syntyneen menestyksen
ja onnistumista seuranneen ilon takana on suuri
joukko ihmisiä, joiden ansioista vaikeuksista on
selvitty, ja joiden ansiosta myös tuleviin haasteisiin
voidaan vastata. Sankarit rintamalla ja kodeissa
ovat puolustaneet Suomen itsenäisyyttä kun
sitä on tarvittu, ja ylioppilaiden itsenäistymistä
ovat olleet tukemassa niin vanhemmat, koulujen
henkilökunta kuin jokainen rohkaisevan ja
kannustavan sanan nuorelle lausunut.

Sekä Suomen valtiolla että uusilla ylioppilailla on
ollut jo suhteellisen nuoresta iästään huolimatta
monenlaisia haasteita matkallaan. Vuonna
1917 Venäjän vallankumouksen aiheuttaman
tapahtumaketjun
seurauksena
Suomi
onnistui julistautumaan itsenäiseksi. Poliittiset
erimielisyydet repivät kuitenkin kansan kahtia,
ja vastasyntynyt itsenäinen Suomi soti katkeran
sisällissodan. Myöhemmin talvisota yhdisti
suomalaisia, mutta jatkosodan tappion jälkeen
oli jälleen edessä kova henkinen ja fyysinen
suomalaisuuden jälleenrakennustyö. Erilaiset
sosiaaliset ja taloudelliset kriisit, kuten vielä
hyvässä muistissa oleva 1990-luvun lama, ovat
olleet todellisia koetuksia.
Myös uudet ylioppilaat ovat ponnistelleet
kovasti saavuttaakseen oman itsenäisyytensä.
Yli kahdentoista vuoden koulutaival on takana
ylioppilaskirjoituksineen. Lähes jokainen on
kokenut
rankkojakin
kasvukipuja:
itsensä
hukkaamista ja uudelleen etsimistä, riitoja ja
rajojen rikki repimistä, pelkoa siitä, ettei tulevaisuus
otakaan koppia, jos on vähällä pudota. Valitettavan
moni nuori joutuu normaaliin murrosikään
kuuluvien kipuilujen lisäksi kokemaan paljon
suurempia
vastoinkäymisiä,
kuten
omia
tai läheisten sairauksia, avioerojen tai jopa
kuoleman aiheuttamia menetyksiä, kohtuutonta
vastuunottoa itsestä, ystävistä tai perheenjäsenistä,
hyväksikäyttöä, turvattomuutta, yksinäisyyttä tai
syrjintää.

Suomen, niin kuin uusien ylioppilaidenkin, tulisi
katsoa eteenpäin avoin katse silmissään ja ottaa
historian vaikeuksista oppia kaunaa kantamatta.
Missään nimessä itsenäisyys ei tarkoita, että tie
kuljettaisiin yksin, ei valtiollisella eikä yksilöllisellä
tasolla. Sulkeutuneisuus ja eristäytyminen ovat
ainakin nykymaailmassa positiivisen kehityksen
este. Itsenäisyys tarkoittaa loppupeleissä samaa
sekä valtiolle että sen kansalaisille: oman
paikkansa löytämistä maailmasta.
Tänään, itsenäisyyspäivänä, on ilo katsella
juhlallisin
symbolein
koristeltua
Suomea:
sinivalkoiset liput liehuvat jokaisessa salossa,
ja tuhansissa päissä syksyn vastavalmistuneilla
on valkoinen ylioppilaslakki. Tätä maata voivat
kunnioittaa ja arvostaa niin suomalaiset kuin
muualta tulevatkin, ja tämän maan tulee
arvostaa jokaista, joka sen eteen ponnistelee.
Suomen itsenäisyys, jota tänään kunnioitetaan,
on yhteistyöllä saavutettu. Tätä itsenäisyyden
perinnettä vaalivat kouluttautumalla ja elämäänsä
suunnittelemalla
myös
uudet
ylioppilaat,
nykypäivän haasteiden taistelijat.
Hyvää itsenäisyyspäivää kaikille!

Onneksi kaikki ei ole kuitenkaan näin synkkää.
Suomi on noussut hyvin lyhyessä ajassa
maatalousvaltaisesta, melko kehittymättömästä
valtiosta teollisuusyhteiskunnaksi, jossa elintaso
on korkea ja joka toimii maailmalla esimerkkinä
siitä, millainen on onnistunut hyvinvointivaltio.
Suomalaisilla nuorilla on maailmanlaajuista
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Nuutti Sinisalo
Megafoni-blogi 27.2.2012

Kuka pelkää Venäjää?
Miksi meillä on puolustusvoimat? Jotta suomalaiset
miehet
pysyisivät
terveinä
pidempään?
Jotta suomalaisen kynnys tappamiseen olisi
matalampi?
Armeijasta pääsevät tutut ja ystävät palaavat
siviiliin suunnilleen samankokoisina ja näköisinä.
Kokemukset armeijasta laitoksena ovat olleet
melko huonoja.
On huvittavaa, että armeijan olemassaoloa
perustellaan sillä mahdollisuudella, että Venäjä
hyökkää Suomeen. Toisaalta puolustusvoimat
yrittää antaa tietoa Venäjästä, vähentäen näin
suomalaisten harhaluuloja Venäjään liittyen.
Kaikki eivät ilmeisesti pidä Venäjää hyvänä
naapurina. Monilla netin keskustelupalstoilla
mietitään onko Suomella mahdollisuus torjua
hyökkäys idästä päin. Tämä puheenaihe tuntuu
yhdistävän niin 13-vuotiasta kuin 70 vuotta
sitten koulunsa käyneitä mummoja ja pappoja.
Neuvostoliitto on hajonnut vuonna 1991 ja suuren
sodan uhka on hälvennyt. Ovatko tälläiset Venäjän
vastaiset puheet jo hieman vanhentuneita?
Pelot johtuvat yleensä tiedon puutteesta tai sen
huonosta laadusta. Minusta tämän hetkinen
Putinin vastustus kertoo siitä, että suuri osa
venäläisistä haluaa muutosta mahtailevaan
korruptoituneeseen maahansa.
Ennen Georgian sotaa ilmestyneessä Markku
Salomaan artikkelissa: Ökyrikas Venäjä aseistautuu
(Suomen Kuvalehti, 9/2007), kerrotaan kuinka
Venäjä lisää pelottavuutta armeijan koulutuksilla
ja uusilla aseilla. Kuitenkin korruptio ja inflaatio
syövät ikävästi uusien tappovälineiden kehittelyä.
Venäjän armeija on miesmäärältään suuri, mutta
kun kutsuntojen aika tulee, käyttävät perheet
viimeisetkin
rahansa
lääkärintodistuksiin,
jotta armeijan voisi välttää. Valtion lupauksista
huolimatta, ei upseerin palkalla vieläkään elä.
Sotilailla on aseita, mutta ei rahaa ruokaan.

raja hämärtyy - kuka oikeastaan on venäläinen?
Loppujen lopuksi Suomen ja Venäjän välille
piirretystä rajasta huolimatta, rajan takana on
varmasti samanlaisia ihmisiä, samanlaisilla
heikkouksilla ja vahvuuksilla, kuin täälläkin.
Venäjällä on tällä hetkellä paljon ongelmia,
joihin mielestäni jopa suomalaisilla on oikeus
ottaa kantaa, kuten kultuurivähemmistöjen
”venäläistäminen”,
korruptio,
köyhien
köyhistyminen ja rikkaiden rikastuminen sekä
ympäristöongelmat. Venäjän talous on täynnä
haasteita. Mittavat öljy- ja kaasuvarat aiheuttavat
myös omalta osaltaan edellämainittuja ongelmia,
ja Venäjällä liiketoiminta uudistuu hitaasti
tuoreempaan suuntaan.
Kaksi koiraa ystävystyvät, kun niitä taluttaa
samassa hihnassa ja onneksi vanha koira voi oppia
myös uusia temppuja. Yhteistyö ihmisten välillä
olisi tärkeää, jotta suomalaiset pääsisivät Venäjä
-peloistaan. Venäläiset muodostavat Suomen
suurimman
maahanmuuttajavähemmistön.
Ehkä yhteisöllisyys venäläisten kanssa Suomessa,
kunnon opetus kouluissa Venäjään liittyen, käyden
läpi myös arvoisan naapurimme kulttuuria ja
viikon oppilasvaihdot, lisäisivät ymmärrystä ja
yhteistyötä.
Ehkä myös puolustusvoimat, joka ei tunnu täyttävän
tehtäviään Suomen yleiskunnon ylläpitäjänä,
tekisi itsensä näin turhaksi ja maailma olisi
asteen rauhallisempi paikka. Vaikka moni upseeri
menettäisi työpaikkansa ja lentäjiä ja palomeihiä
jäisi kouluttamatta, he voisivat kouluttaa itsensä
Venäjän-asiantuntijoiksi. Näin myös poliisi, joka
vastaa myös Suomen turvallisuudesta, saisi lisää
rahaa, jolla porskuttaa. Paras puolustus on olla
puolustautumatta lainkaan ja lisätä ymmärrystä,
yhteistyötä ja avunantoa.

Olen varma, ettei moni suomalainen kunnolla
tiedä, millainen maa nyky-Venäjä on. En tiedä
minäkään. Venäjän valtavalle maaperälle mahtuu
niin paljon erilaisia etnisiä vähemmistöjä, että
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Kaisla Kareoja
Megafoni-blogi 24.5.2012

Suomen kielen erityispiirteitä
Harvemman kielikorva on ihan niin rikki, ettei
huomannut otsikossa mitään mätää. Hajalla se on
kuitenkin monella, etenkin yhdyssanojen kohdalla.
Yhdys sanat nimittäin ovat suomen kielen erityis
piirre ja niitä on arki käytössä niin paljon, että
niiden osaamattomuus tuntuu tosi äly vapaalta
kuten myös pilkku sääntöjen hallitsemattomuus,
sekä muut onggelmat. Nämä ongelmat eivät ole
harvinaisia, ja niitä on ihan painetussa sanassakin.
Jopa eräästä koulukirjastani olen bongannut
useita kielivirheitä.
Myönnän olevani ärsyttävä, turhuuksiin takertuva
pilkunviilaaja, mutta korvaani särähtivät edelliseen
kappaleeseen kirjoittamani virheet. En kuitenkaan
usko olevani ainoa. Tekstin sanomaan on hankala
keskittyä, jos huomaa pahoja kielioppivirheitä. Ne
yksinkertaisesti syövät tekstin uskottavuutta liikaa.
En esimerkiksi voi ottaa tosissani puhelinliittymää,
jonka nimi on ”minun Sonera”. Vai onko kyseessä
vain mainostajan tehokeino, jonka tarkoitus on
kiinnittää kuluttajan huomio tyhmään nimeen?

Äidinkielen oppimäärään on peruskoulussa
varattu runsaasti viikkotunteja, ja lukiossakin
se on ainoa aine, joka on pakko kirjoittaa
ylioppilaskirjoituksissa. Jos äidinkielen opetukseen
uhrataan noin mielettömästi resursseja, olisi
myös kohtuullista, että valmistuvat ylioppilaat
sen hallitsisivat. Millaisia tulokset todellisuudessa
ovat? Toisinaan tällaisia: ”tervettuloa Yo juhliini.”
Vieraiden kielien opiskeluun jaksetaan kuitenkin
panostaa. Melkein kaikki osaavat puhua ja
kirjoittaa sujuvasti ainakin englantia. Vieraat kielet
ovat tärkeitä, mutta tämän ei pitäisi laskea oman
kielemme merkitystä. Suomi on kaunis ja käytetty
kieli, osa identiteettiämme, eikä sen arvoa pitäisi
vähätellä.
Oikeakielisyyttä tärkeämpää on tulla ymmärretyksi.
Muutenkin kieli on joustava elementti, joka
kehittyy ja muuttuu, kun sillä leikitellään. Olisi
hyvä löytää tasapaino silkan huolimattomuuden
ja kielellä leikittelyn välille.
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Viron naiskirjailijat ovat ahtaalla
”Naisten äänet
vaiennetaan.
Viimeinen sana ei voi
koskaan olla heidän.”
Anniina Rintala

vuotta sitten puoliso käski virolaista Kätlin Kaldmaata valitsemaan kirjoittamisen
tai äitiyden. Kaldmaa halusi molemmat. Puoliso sai häipyä.
Päätös ei ollut helppo eikä tavanomainen, varsinkaan Virossa, missä äidin kuuluu omistaa koko elämänsä lapsille ja kodille.
”Harvoilla naiskirjailijoilla on
puoliso ja lapsia. Useimmiten naiskirjailijat elävät yksin”, Kaldmaa
kertoo.

PARIKYMMENTÄ

KALDMAA ON kirjailija, sananvapausjärjestö PENin Viron jaoston
puheenjohtaja ja kirjallisuuslehden päätoimittaja.
”Naisten pitäisi muutenkin toimia miesten ehdoilla menestyäkseen Virossa. Heidän tulee olla kovia, voimakkaita ja rationaalisia”,
Kaldmaa toteaa.
Runoilija Elo Viiding on samaa
mieltä. ”Naisten äänet vaiennetaan. Viimeinen sana ei voi koskaan olla heidän. Virolaiset mieskirjailijat ovat yleensä itsekkäitä eivätkä näe kuin oman napansa. He
kestävät huonosti sen, kun nainen
on yhtä itsekäs. Nuoremman polven mieskirjailijat ovat kehittyneempiä ja arvostavat naisia.”
KIRJAILIJA Kärt Hellerma kertoo,
että kirjailijoiden apurahatkaan eivät auta, sillä pelkästään kirjoittamisella ei Virossa tule toimeen.
Viron kirjailijoista noin kolmannes on naisia. Naisten esiin nostamat teemat pyritään vaikenemaan
tai lyttäämään. Kaldmaa kirjoitti

KASVATETAAN Viidingin
mukaan kantamaan vastuuta kaikesta ja potemaan syyllisyyttä siitä, jos ei pärjää tai vastaa sosiaalisiin odotuksiin.
”Kunnon virolaisen naisen kuuluu tehdä kaikki: huolehtia miehestä ja lapsista, pestä pyykit, kantaa
kaupasta kerralla kilokaupalla perunoita, remontoida asunto, viihdyttää sukulaisia ja viettää lauantai-iltaa sukulaisten kanssa grillaamassa, silloin kun mies nukkuu
krapula-unta tai katsoo jalkapalloa.”
Miksi Viro sitten on tasa-arvon
jälkijunassa? Kaldmaa ja Hellerma
näkevät yhtenä tekijänä Neuvostoliiton romahtamisen.
”Neuvosto-Virossa pyrittiin siihen, että kaikki olisivat tasa-arvoisia, jotta sillä voitaisiin kehuskella
ulkovalloille. Äitinikin ajoi traktoria muitta mutkitta. Itsenäistymisen aikaan alettiin ajatella, että
kaikki Neuvostoliiton perintö on
haitallista, eikä tasa-arvon säilymiseen kiinnitetty huomiota”, Kaldmaa kertoo.

NAISET

Kirjailija Kätlin Kaldmaan mukaan
naiskirjailijoilla on Virossa harvoin
puoliso ja lapsia.

perheväkivallasta runoteoksen, joka haukuttiin julkisuudessa – mutta monet naiset ja nuoret tytöt tulevat edelleen kertomaan Kaldmaalle, miten tärkeä teos heille on.
Kärt Hellerma puolestaan kertoo, ettei haluaisi teoksissaan tietoisesti voimistaa sukupuolten vastakkainasettelua.
”Hyvin usein teokseni päätyvät
kuitenkin jostain syystä paljastamaan taistelevan feministin rivien
välistä.”
ja Hellerma ovat yhtä
mieltä siitä, että virolaisen kirjallisuuden naiskuva on epätasa-arvoinen.
”Kirjoissa nainen tekee usein
konkreettiset työt ja hoitaa kodin,
kun taas mies on syvällinen itsensä etsijä”, Hellerma toteaa.
Hellerman mielestä epätasa-arvon yhtenä syynä on se, että Virossa on eniten yksinhuoltajaäitien talouksia koko EU:ssa.
Ongelma liittyy kasvatukseen,
sanoo Elo Viiding. Naisesta ei voi
tulla boheemia taiteilijaa.
”Virossa on sellainen käsitys, että naisen täytyy olla vahva ja pärjätä kaikessa. Hän ei voi olla heikko,
itsekäs ja luova.”

KALDMAA
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voimakas
suomalaisnainen? Mitä hänestä
ajatellaan Virossa?
”Hän on hyvin pidetty. Hänelle
kuitenkin sallitaan kylmäverisempi
tyyli kirjoittaa Virosta, mikä johtuu
hänen sivustakatsojan roolistaan”,
Hellerma pohtii.
”Virolaiset eivät halua vatvoa
yhteiskunnallisia ongelmia syvällisemmin vaan keskittyvät mieluummin konkreettisiin asioihin,
materiaan. Yksilökeskeinen omaneduntavoittelu on polkenut tasaarvon jalkoihinsa”, Kaldmaa sanoo.

ENTÄ SOFI OKSANEN,

Kirjoittaja on pääkaupunkiseudun
Nuorten ääni -toimituksen toimittaja.

Kotimaa

muutamassa vuosikymmenessä tullut enemmän näkyviin
arkipäivässä. Monet kokevat isänmaallisuuden vaikeaksi käsitteeksi,
eikä oman maan mansikkaisuus ole enää itsestäänselvyys.
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HISTORIAN

opiskelija on kir-

joittanut tuhansia viestejä perussuomalaisten suosimalle
Homma-foorumille.
”Perussuomalaiset on ainoa
eduskuntapuolue, joka ajaa
isänmaallista, Suomen kulttuuria vaalivaa politiikkaa
eduskunnassa.”
Isänmaallisuutta pitäisi hä-

nestä arvostaa nykyistä enemmän kouluissa. Musiikin tunnilla tulisi laulaa isänmaallisia lauluja ja yhteiskuntaopissa painottaa enemmän suomalaisuutta kuin eurooppalaisuutta.
”Suomalaisuudesta on syytä
olla ylpeä.”

Jaakko Sivonen toivoo lisää isänmaallisia lauluja kouluun.

AVOIMENA

ja energisenä ihmisenä itseään pitävä Löfman
kokee syntyneensä väärään
paikkaan. Hän ei pysty tuntemaan oloaan kotoisaksi Suomessa, ja haaveilee kodista
Lontoossa. Silti hän kunnioittaa kotimaataan.
”Olen ylpeä Suomen talves-

ta ja syön Fazerin sinistä, vaikka tiedänkin Lontoosta yhden
paremman suklaan”.
Tänään Löfman juhlii Suomen itsenäisyyspäivää toisella
puolen maailmaa, Vietnamissa. Tuleeko hänelle koti-ikävä?
”En usko. On kiva olla välillä
muuallakin kuin Suomessa”.

Heta Löfman haaveilee omasta sirkuskahvilasta Lontoossa.

HELSINKILÄINEN
Heta Löfman , 14, katselee Olympia-terminaalin aulassa Ruotsiin
matkustavia ihmisiä ja vitsailee rennosti.
Löfman on harrastanut
sirkusta jo lähes 10 vuotta.
Hän uskoo, että hänen
kantansa isänmaallisuudesta
on vahvistunut harrastuksen
monikulttuurisuuden
myötä.
”Kansainvälisyys on hieno
asia. On hienoa, jos tuntee erimaalaisia ihmisiä. Isänmaallisuus sulkee sen pois”, Löfman
selittää.
”Minua häiritsee suomalaisten kylmyys ja ilmapiiri, jossa
ihmiset välttävät toisiaan ja
erimaalaisia ihmisiä.”
Löfmanin kuva isänmaallisuudesta on itsenäisyyspäivänä soitettava Maamme laulu ja mustavalkoiset sotadokumentit. Isänmaallinen ihminen on hänestä vanhoillinen ja kunnioittaa perinteitä.
”En koe itseäni isänmaalliseksi, mutta en voisi kuvitella
tuntevani
isänmaallisuutta
mitään muutakaan maata
kohtaan.”
Löfmanin mielestä ihminen
voi olla hyvällä tai pahalla tavalla isänmaallinen. Pahalla
tavalla isänmaallisuus muistuttaa hänen mielestään rasismia ja hyvälle isänmaallisuudelle pitäisikin keksiä kokonaan uusi käsite.
”Kotimaastaan pitäisi voida
olla ylpeä ilman paheksuvia
katseita.”

isänmaallinen Jaakko
Sivonen , 23, puhuu täydellistä
kirjakieltä ja on pukeutunut
siistiin, suomensiniseen kauluspaitaan.
Sivosen mielestä isänmaallisuus on solidaarisuuden osoittamista Suomea kohtaan. Siihen kuuluvat hänen mielestään yhteiset arvot, joita ovat
muun muassa yksilöllisyys,
vapaus ja rehellisyys.
Suomalaisuuden vaalijana
Sivonen vastustaa pakkoruotsia ja pitää Karjala-kysymystä
ongelmallisena.
”Ruotsin virallisen kielen
asema Suomessa on kolonialistinen jäänne Ruotsin ajalta.
Enkä voi antaa Venäjälle anteeksi, että he ovat ottaneet
Karjalan, eivätkä ole sitä palauttaneet.”
Isänmaallisuus yhdistetään
Sivosen mielestä liian usein
rasismiin.
”Monimuotoisuus ei voisi
toteutua ilman monia kulttuureita, mutta muita kansoja ei
pitäisi ottaa Suomeen kilpailemaan oman kulttuurimme
kanssa. Maahanmuuton perusteena pitää olla suomalaisten etu, eivät kansainväliset
humanitääriset syyt.”
Sivonen häpeää nykyistä poliittista keskustelua, jonka hän
näkee pyrkivän vaientamaan
tabuaiheet. Sellaisia ovat maahanmuutto- ja EU-kritiikki.
”Näiden aiheiden kannattajat pyritään mustamaalaamaan pahoiksi ja rasisteiksi”.

NUORI

”Kansainvälisyys on hieno asia”

”Suomalaisuudesta on syytä olla ylpeä”

Teksti: Helmi Rantala, Kuvat: Verna Virkkunen

Suomen 94. itsenäisyyspäivää vietetään huomenna. Isänmaallisuus
jakaa nuorten mielipiteet. Vuosituhannen alun jälkeen syntyneet
euronuoret ovat tottuneet eurooppalaisuuteen, joka on

Kaksi käsitystä isänmaallisuudesta
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MONET

liittävät sota-aikaan
vahvoja isänmaallisuuden
tunteita. Itsenäisyyden tavoittelu ja sotamuistot ovat nuorille kuitenkin vain mummon
muistikuvia tai kirjan tekstiä.
Minullekaan isänmaallisuus ei ole koskaan ollut
täysin selvä käsite, joten en
voi sanoa olevani isänmaallinen.
Toisaalta minun on hyvä
elää kotimaassani enkä koe
tarvetta olla muuta kuin mitä
olen, suomalainen tavis.
Lienen sellainen, jollaisena
oleminen on monelle vaikeaa:
maastaan ylpeä maailmankansalainen.

uomalaisen isänmaallisuuden juuret ovat
Venäjän vallan ajalta,
jolloin Euroopan hittiaate nationalismi valloitti
Suomen. Rehellisyyden ja
sisukkuuden sanottiin erottavan meidät muista. Ikäiseni
nuoret ovat oppineet tämän
asian koulun historian tunnilla.
Mikä arvo isänmaallisuudella on enää nuorelle? Onko
Suomen jääkiekkojoukkue
Leijonat lähimpänä nuoren
isänmaallisuuskuvaa? Pohdin
näitä kysymyksiä alkaessani
työstää juttua isänmaallisuuden merkityksestä nuorille.

S

Helmi Rantala
Kirjoittaja on Pääkaupunkiseudun nuorten ääni toimituksen
toimittaja. Helsingin nuorisoasiainkeskuksen hankkeessa
nuoret tuovat näkökulmiaan
esille mediassa.

KO M M E NT T I

Maastaan ylpeä
maailmankansalainen
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PRESIDENTTI
Tarja Halosen
viimeistä kertaa emännöimien Linnan juhlien teemana
on tasa-arvo ja yhteistyö.
Juhliin on tänä vuonna
kutsuttu erityisen paljon ihmisiä, jotka ovat työskennelleet tasa-arvon, suvaitsevaisuuden ja kestävän kehityksen
puolesta.
Teema on huomioitu myös
tarjoiluissa. Ruokia on tarjolla
eri puolilta Suomea.
Kutsuvieraita on kaikkiaan
noin 1 900, mikä on satakunta
enemmän kuin viime vuosina.
Linnan juhlia vietetään itseSTT
näisyyspäivänä tiistaina.

Linnan juhlien
teemana tasa-arvo
ja yhteistyö

ITSENÄISYYSPÄIVÄÄ

vietetään Ilmatieteen laitoksen
mukaan lähes koko maassa
pakkassäässä. Päivällä pohjoisessa on miinusasteita 2–10,
etelässä enimmäkseen pikkupakkasta. Vain rannikkoseudulla elohopea voi keikkua
hieman nollan yläpuolella.
Juhlapäivää sävyttävät myös
ajoittaiset lumisateet.
Lunta on nyt yhtenäisemmin lähinnä vain Keski- ja
Pohjois-Lapissa. Yleensä tähän
aikaan vuodesta pysyvä peite
on jo maan itä- ja pohjoisosassa.
Viime vuonna lämpötila
vaihteli
itsenäisyyspäivänä
lounaisrannikon pikkupakkasista Lapin kymmeneen miinusasteeseen. Koko maa oli lumen peitossa, ja sitä oli yleisesti vähintään kymmenkunta
senttiä. Eniten lunta oli itsenäisyyspäivän aamuna Inarin
Kirakkajärvellä ja Vantaalla,
yli 40 senttiä. STT

Itsenäisyyspäivää
vietetään
pakkassäässä
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Mielikuva kreikkalaisesta voi muuttua aiheetta
Suomalaismedia uutisoi niukasti tavallisten ihmisten elämästä ulkomailla, sanovat maahanmuuttajataustaiset nuoret.
Talouskriisimaan ihmiset saatetaan nähdä laiskoina ja tulailevina.

KAI SINERVO HS

netetty samaan aikaan”, Delikouras pohtii.

Alma Smolander

Kreikasta tuli mieleen hyvä ruoka ja romanttisuus, mutta nykyään sanasta
Kreikka muodostuu assosiaatio velkakriisiin”, kertoo
Martinos Delikouras , 21.
”Enää ei ole yhtä cool sanoa
olevansa kreikkalainen kuin
ennen velkakriisiä.”

”ENNEN

asuu talvet Suomessa, mutta vierailee sukulaistensa luona Kreikassa.
Kreikkaa koskevia uutisia hän
seuraa netistä.
”Velkakriisistä uutisoidaan
paljon, joten siihen on kyllästytty, ja aiheesta on alettu
heittää läppää.”
Yksi esimerkki velkavitsistä
on Suomessa radiossa kuultu
pätkä, jossa mainostettiin
veronpalautusten
ennakkomaksua. Anna Kreikan pojan
vippailla, todetaan mainoksessa.

DELIKOURAS

saattavat johtua
siitä, että kriisistä uutisoidaan
liian yleisellä tasolla, Delikouras pohtii.
Hän on havainnut, että mediassa ei juuri näe yksittäisten
ihmisten tarinoita.
Esimerkkinä hän mainitsee
taloudelliseen ahdinkoon joutuneiden itsemurhat.
”Velkakriisi on yhtälailla inhimillinen kriisi kuten nälkäkriisi.”
”Kun uutisoidaan velkakriisistä, usein haastateltavana on
ateenalainen
liikkeenpitäjä.
Maaseudulla velkakriisi on
voinut aiheuttaa jopa enemmän haittaa, jos sato on me-

ovat alkaneet
nähdä kreikkalaiset laiskoina
ja tuhlailevina, hän sanoo.
”Kerran luin artikkelin, jossa kerrottiin siitä, miten kreikkalaiset saavat bonuksia, jos
tulevat ajoissa töihin. Todellisuudessa työpaikoilla on käytäntö, jossa myöhässä tuleva
työntekijä menettää rahallisia
etuuksiaan.”

SUOMALAISET

Kirjoittaja on Pääkaupunkiseudun Nuorten ääni -toimituksen
toimittaja. Helsingin nuorisoasiainkeskuksen hankkeessa
nuoret tuovat näkökulmiaan
esille mediassa.

TAUSTA

VELKAVITSIT

Kamppailua
talousvaikeuksissa
jo vuosia
vuodet Kreikka on pysynyt otsikoissa talousvaikeuksiensa vuoksi.
Alijäämäinen budjetti ja
ulkomaisen velan rutka määrä
ajoi maan varsinaiseen talouskriisiin vuoden 2009 loppupuolella.
Viime päivinä on keskusteltu
siitä, tulisiko euromaiden antaa
anteeksi Kreikalle myönnettyjä
lainoja.

VIIME

Martinos Delikouras, 21, kokee, että uutiskuviin pääsevät liian usein eniten raivoavat kreikkalaiset.

Uutinen voi tehdä
somalialaisesta kenialaisen
Said muistuttaa, että Somaliassa on saatu myös hyvää aikaan. Kriisitilanteita on saatu
hallintaan, ja Mogadishuun
on avattu uusia kouluja.
”Parannuksista ei juuri ole
uutisoitu”, Said toteaa.
Somalialaisten ylpeys on
heidän iloinen ja optimistinen
elämänasenteensa, jota Saidin
mukaan pitäisi korostaa mediassa enemmän.

Alma Smolander
”TYYPILLINEN
virhe suomalaisessa uutisoinnissa on se,
että somalialaiset mielletään
afrikkalaisiksi, vaikka todellisuudessa olemme kulttuuriltamme enemmän arabeja”, toteaa helsinkiläinen
Ahmed
Said , 17.
Tämä näkyy muun muassa
vaatetuksessa. ”Somalialaiset
käyttävät selkeästi peittävämpiä asusteita kuin esimerkiksi
kenialaiset.”
Said on syntynyt Suomessa,
mutta vieraillut Somaliassa
monesti.
”Suomessa kaikki uutiset
ovat pääkaupunki Mogadishun näkökulmasta. Monipuolisen kuvan saamiseksi olisi
hyvä nähdä muutakin, sillä eri
puolilla Somaliaa elämä on
hyvin erilaista.”

runonlausuntaperinteestä ja somalialaisen
kulttuurin erityispiirteistä voisi kertoa enemmän, Said antaa esimerkin. ”Runot ovat
opettavaisia. Niissä on hieno
sanoma, kuten ystävää ei jätetä.”
Suomessa
uutisoidaan
muun muassa Somalian nälänhädästä, terrorismista ja
SOMALIMAAN

”Venäjällä on vähemmän uusrikkaita
kuin suomalaiset luulevat”

TAUSTA

”Olemme kulttuuriltamme
enemmän arabeja”, Ahmed
Said, 17, sanoo.

merirosvoudesta.
”Merirosvous on epätoivoisten ja nälkäisten viimeinen vaihtoehto.
Kukaan tuskin haluaa merirosvoksi.”
NÄLKÄKRIISI
riepottelee nyt
Somaliaa. Said huomauttaa,
etteivät kaikki somalialaiset
lapset ole pyöreämahaisia luurankoja, joita uutiskuvissa näkee. ”Joskus somalilasta esittävässä kuvassa saattaa olla jopa
kenialainen lapsi.”

Pitkittyneelle
sisällissodalle ei näy
loppua
SOMALIAN lähihistoriaa leimaa
toistakymmentä vuotta jatkunut
sisällissota. Pohjoisen Somalimaa on julistautunut itsenäiseksi.
Viime aikoina on seurattu
etenkin vuosikausia terroria
harjoittaneen islamistisen al
Shabaab -liikkeen aseman heikkenemistä.

alapuolella
elävästä suuresta määrästä ihmisiä ei uutisoida tarpeeksi”,
Vorobjov pohtii.
Hän toteaa samalla, etteivät
venäläiset juo niin paljon
vodkaa kuin annetaan ymmärtää.
”Venäläiset miehet ovat erittäin kohteliaita ja naiset
maailman kauniimpia”, Vorobjov lisää.

”KÖYHYYSRAJAN

Alma Smolander
PUTIN, vaalit ja sananvapaus
ovat ainoat asiat Venäjältä,
jotka pääsevät uutisiin Suomessa. Ainakin, jos kysytään
23-vuotiaalta Andrei Vorobjovilta .
”Vain Moskovasta ja Pietarista uutisoidaan. Venäjä on
suuri maa. Pienemmistä kaupungeista ja niiden asukkaista
ei kerrota ollenkaan”, Vorobjov arvioi, vaikka toteaa, ettei
aivan kaikesta Suomen ulkopuolella tapahtuvasta tarvitsekaan uutisoida.
Vorobjov muutti kaksivuotiaana Venäjältä Suomeen,
mutta vierailee entisessä kotimaassaan usein.
Hän kokee, että suomalaiset
uutisoivat enemmän Suomen
sisäisistä tapahtumista, kun
taas Venäjän mediassa puhutaan enemmän maailman
asioista.

lisätietoja
Venäjästä Vorobjov etsii venäläisten uutistoimistojen nettisivuilta.
Uutisoinnin yksipuolisuus
näkyy myös lehtikuvissa.
”Uutiskuva on usein otettu
dramaattisimmasta henkilöstä tai näkökulmasta.”
MONIPUOLISEMPIA

46

TAU STA

Andrei Vorobjovin, 23, mukaan
media antaa suomalaisille
totuudenmukaisen mutta yksipuolisen kuvan Venäjästä.

Vorobjovin mukaan Suomessa uutisoidaan negatiivisista asioista enemmän kuin
positiivisista.
”Venäläisten tekemistä rikoksista puhutaan enemmän
kuin suomalaisten tekemistä.
Tällaisesta syntyy stereotypioita.”
Yksi muodostunut stereotypia on Vorobjovin mukaan käsitys siitä, että Venäjällä on
paljon uusrikkaita.

Vallanpitäjien
arvostelua ja
lapsikiistoja
vuoden aikana Venäjäuutisointia on leimannut opposition liikehdintä.
Vallanpitäjiin kohdistuva
arvostelu on kuitenkin lieventynyt Vladimir Putinin noustua
uudelleen presidentiksi.
Syksyllä esillä olivat Suomen ja
Venäjän käsitykset lastensuojelusta.

VIIME

Talous & kuluttaminen

Talous &
kuluttaminen
Millaiset ovat opiskelijan mahdollisuudet saada
asunto? Entä miten onnistuu kesätyöpaikan saaminen,
jos kertoo olevansa näkövammainen? Myös kuluttaminen ja ekologisuus ovat aiheita, jotka nuoret kokevat tärkeiksi.
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Opiskelijoiden asunnon hankinta
A-studio 22.8.2012

Onko nuorella opiskelijalla minkäänlaista mahdollisuutta saada asuntoa Helsingistä? Vapailla
markkinoilla vuokranantajat suosivat mieluummin työssäkäyviä keski-ikäisiä kuin opiskelijoita. Takaajankaan löytäminen ei välttämättä
auta. Lisäksi Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön jonotuslistalla saattaa joutua odottamaan useita kuukausia.
Toimittajana Marja Kuikka, taustatoimittajana
Roosa Kuusisto ja kuvaajana Laura Mankinen.
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“

Olin tyytyväinen
siihen, että nostimme
esille tärkeän aiheen,
josta on kaveripiirissänikin keskusteltu
paljon.”
Marja kuikka

Talous & kuluttaminen

Aleksei Myller
Megafoni-blogi 27.11.2012

Ja roskat nousivat haudoistaan 30 vuoden päästä
Nyt tuli se surun aika, joka tulee jokaisen luo. Olit
meille aina avuksi. Olit aina lämmin sisimmässäsi.
Olit uskollinen kymmenen vuotta. Nyt tuli aika
päästää sinusta irti. Raskasmetallien, CFC:n ja
pyhän PVC:n nimeen laskemme sinut maahan.
Sinut muistetaan vuosien päästä, kun seurauksesi
tulevat esille, sinä 23-litrainen sulatustoiminnolla
varustettu mikroaaltouuni.
Äsken osallistuitte mikroaaltouunin hautajaisiin.
Mutta miksi mikro vietiin sekajätteeseen, josta
se haudattiin maan alle? Miksi aikuiset tekivät
niin? Ovatko he liian laiskoja viedäkseen sen
kierrätyskeskukseen? Tietävätköhän he, että
tämän teon seuraukset tulevat esille, ja ne siirtyvät
meidän, nykynuorten, ongelmaksi. Ehkä heidän
on helppo tehdä niin, koska ongelma ei ole enää
heidän. Ehkä he ajattelevat: ”No se on vain yksi
mikroaaltouuni.”
Kuvitelkaa, jos voisitte tehdä mitä vain, koska se ei
vaikuta teihin enää mitenkään. Tuolla perusteella
minä voisin päästää valloilleen zombie-viruksen,
kun olen erittäin vanha. Se aiheuttaisi zombiemaailmanlopun, jota varten varmaan tulemme
olemaan valmiita. Onhan jo olemassa valmentavia
kursseja, ja The Walking Dead tulee TV:stä. Mutta
eikö se ole moraalitonta ajatella vain itseään tänään
ja nyt ja olla piittaamatta tulevista sukupolvista?

Itse yritän aina kierrättää, mutta välillä sorrun
ajattelemaan, että eihän yksi muovinpalanen
mitään tee. Näyttää siltä, että me ihmiset
annamme lähes automaattisesti asioiden vain
olla. Jos mikron viereen haudataan vielä paristot ja
muut, on meillä koko ongelmajäteperhe samassa
haudassa. Kannattaako se?
Yritetään olla hautomatta niitä jätevainajia
nyt perinteiseen kristilliseen tapaan. Ainakin
oikeaoppinen ”tuhkaus” tepsisi joihinkin esineisiin
aiheuttamatta mitään hirveitä seurauksia. Patterit
esimerkiksi voi kasata pieneen laatikkoon ja viedä
vaikka kerran vuodessa oikeaan paikkaan, jossa
niitä osataan käsitellä. Kännyköillä voi jopa tienata,
kun kerää talteen niiden arvometallit.
Mutta nyt kelataan meidän mikromme hautajaisia
taaksepäin ja katsotaan, mitä oikeasti olisi pitänyt
tapahtua. Se olisi pitänyt viedä kierrätyskeskukseen.
Voisin nyt moraalin vastaisesti kaivaa kyseisen
mikron takaisin maan pinnalle ja viedä sen oikeaan
paikkaan. Ei ylöskaivetun, haudan levosta häirityn
mikron piinaava haamu ole varmaan niin paha
kuin sen ympäristölle aiheuttamat sairaudet.
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Kuinka
paljon Joulu maksaa?
Julkaistu 12.12.2012
Teksti: Jimi Holmberg
Kuvat: Kirke Oranen

Pekka Ojala viihtyy tyttärensä Mirjamin kanssa jouluostoksilla viime vuoden malliin.

Kaupungilla joulun tulon näkee välittömästi
joulukoristeista ja joulumainoksista. Yleinen
oletus on, että jouluna
rahaa palaa reilusti
lahjoihin, ruokaan ja
muihin jouluostoksiin.
Kuinka paljon kulutta-

jat sijoittavat rahaa jouluun? Toimittaja jalkautui kadulle kysymään.
Kaupan liiton tuoreen
joulukauppatutkimuksen mukaan epävarma
taloustilanne ei juuri
vaikuta kulutukseen

tänä jouluna. Tutkimuksen mukaan
jouluun satsataan nyt
suurin piirtein viime
vuoden tavoin.
Lauttasaarelainen
Pekka Ojala, 50, käyttää jouluostoksiin noin

Meerit Heiskanen, Tiina Jussila, Jyrki Haapala ja Camilla Nordberg jouluostoksilla.

50

400 euroa. Summa on
samaa luokkaa kuin
viime vuonna. Ojalalla
on viisivuotias tytär,
joten perheessä joulun juhlinalla on suuri
merkitys.

Talous & kuluttaminen
Vuosaarelaisen Meerit
Heiskasen, 48, joulu
maksaa arviolta 4050 euroa, kuten viime
vuonnakin. Pari vuotta
sitten Heiskanen käytti
vielä isoja summia,
mutta perheenjäsenen
poismenon jälkeen
joulun juhlinta on
vähentynyt. Heiskasen 15-vuotiasta
tytärtäkään joulu ei

enää juuri kiinnosta.
Tuusulalainen Tiina
Jussila, 30, on aikeissa
upottaa jouluun 100
euroa, eli saman verran kun viime vuonna.
Jussilalla ei ole isoa
perhettä, joten joulubudjetti pysyy pienenä.

selle Camilla Nordbergille, 40, tänäkin
vuonna pari sataa
euroa. Rahat menevät
lahjoihin, eivätkä koristeisiin tai ruokaan,
sillä joulu kuluu sukulaisten luona. Lahjoja
suku jakaa yleensä
periaatteellisesti vain
yhden yhdelle henkilölle.

Jyrki Haapala on
käyttämässä noin sata
euroa jouluostoksiin.
Summa on vähentynyt viime aikoina,
sillä Haapala on tehnyt ystäviensä kesken
sopimuksen, ettei lahjoja tarvitse ostaa.

Joulu maksaa töölöläi-

Kuinka paljon aiot kuluttaa rahaa jouluun tänä
vuonna?
Vähemmän kuin viime vuonna (20 ääntä)

Samanverran kuin viime vuonna (15 ääntä)

Enemmän kuin viime vuonna (4 ääntä)
Vastaajia yhteensä: 39

Alma Suutari
Megafoni-blogi 27.5.2013

Työ- ja opiskelupaikat tasaukseen
Opinto-ohjaaja kehottaa etsimään unelmien
opiskelupaikkoja.
Pääsykokeista
ja
muista
pääsyvaatimuksista puhutaan paljon. Liian usein
jätetään kuitenkin mainitsematta todellinen
haaste.

Esimerkiksi luoville aloille riittää kysyntää,
vaikka töitä ei ole tarjolla kaikille halukkaille.
Henkilökohtaisesti en halua tästä kuitenkaan
valittaa, koska olen taideopiskelija itsekin ja pidän
kulttuuria ensiarvoisen tärkeänä.

Monilla aloilla on nykyään kovin vaikeaa saada
töitä. Ja vastavuoroisesti on aloja, joilla työvoimaa
tarvitaan jatkuvasti ja halukkaita löytyy, mutta
koulutuspaikkoja on aivan liian vähän.

Ehdotukseni onkin, että koulutuspaikkojen ja
työpaikkojen määrää tulisi tasata. Ajat myös
muuttuvat jatkuvasti, eikä voida olettaa että suhteet
pysyisivät samoina, joten koulutuspaikkojen
määrän tulisi muuttua tarpeen mukaan.

Opiskelupaikka.fi-sivuston mukaan esimerkiksi
psykologiaa pääsee opiskelemaan vain noin 3-10
prosenttia hakijoista, mutta silti monia potilaita
jää hoitamatta työvoiman ja ajan puutten vuoksi.
Mielestäni tässä ei ole mitään järkeä.
Välillä tämä saa myös miettimään kannattaako
unelmiensa opiskelupaikkaan ylipäätään hakea.

Voitaisiin esimerkiksi viiden vuoden välein
arvioida
työpaikkojen
määrää
ja
asettaa
opiskelupaikat sen mukaan. Näin opiskelijoiksi
hakevat saisivat realistisen kuvan tulevista
työllistymismahdollisuuksista ja työttömyysaste
voisi parantua.
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Elokuvateatteri
ei vie kuuloa
Julkaistu 13.3.2013
Teksti: Nadja Fasolah
Kuva: Nadja Fasolah
Korvatulppia voi käyttää elokuvissa, jos
kokee melun epämiellyttäväksi.

Valkokankaalla pyörii
pitkä musikaalielokuva. Elokuvateatterin
lattia tärisee äänen
voimasta. Äänentaso
huumaa korvia, ja
basso pauhaa. Desibelimittarin lukema
nousee äkillisesti ammuskelukohtauksessa
jopa 105 desibeliin.
“Terveen ihmisen terve
korva kestää elokuvat,
jos niitä ei katso joka
päivä montaa tuntia”,
toteaa ylilääkäri Heikki
Rihkanen HYKSin
korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikalta.

Rihkasen mukaan
sisäkorva pystyy vaimentamaan ja vahvistamaan ääntä.
“Kun kuulon dynamiikka huononee keskiiässä, kaikkein kovimmat äänet alkavat
kuulostaa epämiellyttäviltä. Sen takia keskiikäiset ja vanhukset
usein kokevat elokuvat
liian kovaäänisiksi.”
Rihkasen mukaan
tärkeää on erottaa se,
onko kova ääni lyhytaikaista vai jatkuvaa. Lain
mukaan jatkuva ääni
esimerkiksi työpaikalla

ei saa ylittää 85 delibeliä. Tällöin kuulo on
suojattava. Esimerkiksi
rakennustöissä käytetty
sirkkeli kirskuu 8590 delibelin voimakkuudella.

“Elokuva-alalla koko
äänentoisto on hyvin
standardisoitu. Pyrimme esittämään
elokuvat niin kuin niiden tekijät ovat halunneet ne esittää.”

“Akuutti meluvamma
ei synny siitä, että
käy kerran viikossa
elokuvissa,” Rihkanen
vakuuttaa.

Lääkäri Heikki Rihkasen mukaan korvatulppia ei tarvitse ottaa mukaan elokuviin. Paitsi,
jos ei tykkää kovasta
äänestä tai korvat eivät
kestä. Rihkasen mukaan nimittäin kenenkään korvista ei voi
automaattisesti olettaa
mitään, sillä jokaisen
kuulo on yksillöllinen.

Finnkinon teknisen
päällikön Ari Saarisen
mukaan laki mahdollistaisi merkittävästi
nykyistä kovemman
äänenvoimakkuuden.

Pelkäätkö korviesi puolesta elokuvateatterissa?

Kyllä (353 ääntä)

Ei (189 ääntä)

En osaa sanoa (7 ääntä)
Vastaajia yhteensä: 549
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Suklaako
syntinen?
Julkaistu 20.5.2013

Teksti: Eveliina Ilola, Eden Gebra, Nuutti Sinisalo ja Jimi Holmberg
Kuva: Eden Gebra
Lukiolaiset Emma
Savolainen, Janina
Mikkola, Matias
Olkkonen ja Robert Kauppinen ovat
huolestuneita suklaayritysten lapsityövoiman käytöstä.

Keskiverto suomalainen syö vuodessa lähes
kuusi kiloa suklaata,
mutta harva todella
pysähtyy kaupan karkkihyllyllä miettimään,
kuinka levy on sinne
päätynyt. Tätä ja muita
kulutuksen eettisyyden
puolia pohti noin 300
nuorta
maanantaina
järjestetyssä
Nuorten
Kuluttajafoorumissa.
Muun muassa Fazerin
kaakaontoimittajat
toimivat Länsi-Afrikassa, jossa käytetään eniten
lapsityövoimaa.
Panda taas ei osaa edes
nimetä kaikkien raakaaineidensa alkuperiä.
Tikkurilan
järjestetyssä
jafoorumissa

lukiossa
Kuluttasuklaat-

uotantoon keskittyvään
työpajaan osallistuneet
Matias
Olkkonen,
Emma Savolainen, Robert Kauppinen ja Janina
Mikkola ovat yhtä mieltä
siitä, että valmistajien
tulisi käyttää enemmän
rahaa lapsityövoimasta
luopumiseen.
“Fazer ja Panda ovat
niin
isoja
yrityksiä,
että luulisi niillä olevan sen verran rahaa, että ympäristö- ja
lapsityövoima-asioita
voitaisiin edistää kunnolla”, toteaa Savolainen.
Vuonna 2005 suklaatuotannon
yhteiskuntavastuusta
kuluttajajärjestöjen
ja
-viranomaisten
kan-

sainvälisenä
ICRTyhteistyönä tehty tutkimuksesta
ilmeni
hälyttäviä tuloksia. Esimerkiksi suomalaisten
suosikkisuklaan
Fazerin sinisen valmistaja
Cloetta Fazer täytti vain
alle puolet alalla hyväksytyistä standardeista
ja normeista
kaakaontuotannossa ja varmentamisessa
sekä
viljelijöiden
taloudellisen kehityksen tukemisessa.
Panda
puolestaan
ei täyttänyt millään
ympäristö- ja sosiaalisen vastuun tai taloudellisen
näkökulman
osa-alueella yli puolia
näistä normeista.

tivät ja tulevat varmasti
pyörimään
mielessä
vielä pitkään”, sanoo
Mikkola. Hän ja Olkkonen sekä Savolainen
ja Kauppinen kertovat,
että miettivät jatkossa
tarkemmin, mitä suklaata syövät karkkihampaan alkaessa kolottaa.
Reilun kaupan tuotteet
pärjäsivät tutkimuksessa parhaiten. Silti eniten kaupaksi menevät
massiivisten yritysten
kuten Pandan ja Fazerin tuotteet. Joutuessaan
valinnan eteen useimmat ottavat edullisen
eettisen sijasta.

“Kyllä nämä faktat yllät-

Oletko valmis maksamaan enemmän eettisestä suklaasta?
Kyllä (587 ääntä)

En (157 ääntä)

En osaa sanoa (59 ääntä)
Vastaajia yhteensä: 803
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HS Näkökulma 19.5.2013

Unelmaura ei katso vammaa
Haluan urheilutoimittajaksi, vaikka olen näkö
vammainen. Haluan seurata unelmaani.
Näkövammaisten keskusliiton työllisyysneuvoja
kannattaa ajatustani, että haluan pois näkövam
maisten keskusliiton alaisten harrasteryhmien
luomasta turvaverkosta. Miksi näkövammaisen
pitäisi jäädä vain omiensa huomaan?
Olen halunnut rikkoa yhteiskunnan asettamia en
nakkoluuloja, joiden mukaan näkövammaiset ei
vät kykenisi itsenäiseen työskentelyyn ja elämään.
Jos oikein uskoo unelmiinsa, eikä luovuta, voi saa
vuttaa ne.
Luultavasti kovin moni muu näkövammainen ei
ole kuvannut television ajankohtaisohjelman jut
tua.
KEVÄTTALVEN aikana hain useaan kesätyöpaik
kaan, mutta vastaus oli joko kieltävä tai sitä ei nä
kynyt ollenkaan. Mainitsin näkövammastani ha
kemuksissa.

Olenkin pohtinut, onko näkövammani este kesä
työn saamiselle. Toivon, että ei. Mitä tahansa työ
tä en voi hakea. Koen kuitenkin, että olen osaavaa
työvoimaa ja että istun samassa veneessä tuhan
sien muiden kanssa.
VOIKO maininta näkövammasta pelottaa työnan
tajia niin paljon, että he eivät kutsu haastatteluun?
He voivat olettaa, että olisin täysin sokea, mitä en
ole.
Olen vaikeasti heikkonäköinen työnhakija. Näen
esimerkiksi liitutaulun, mutta en siinä olevaa teks
tiä ilman kiikareita. Silmälasini vain tarkentavat.
Vamman takia ei kannata heittää unelmia huk
kaan, vaan yrittää rohkeasti ja katsoa miten käy.
Henri Miettinen

54

Normit, arvot & ihmisoikeudet

Normit, arvot &
ihmisoikeudet
Mitä tehdä maahanmuuttokiintiöille? Entä valtion
kirkolle? Voiko lapsuuden elää ilman sukupuolittuneisuutta? Mitä vegaaneista ajatellaan? Entä homojen
ihmisoikeuksista?
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Henri Salomaa
Megafoni-blogi 27.10.2011

Ahdasmielisyyttä ja ennakkoluuloja ilmassa?
Monet ovat varmaan kokeneet työnhaussa
tilanteen, jossa joku toinen on saanut työpaikan,
vaikka on itse työpaikan saanutta selkeästi
pätevämpi. Voisiko edellä kuvattu tilanne johtua
siitä, että kädessä on tatuointi tai siitä, että miehellä
on pitkät hiukset?
Tänäkin päivänä on vielä mahdollista, että
näkyvä kehonkoriste, tai miehen pitkät hiukset
vaikuttaisivat työnsaantiin. UPS on yksi niistä
yrityksistä, jokajotka kieltävät miestyöntekijöiltään
pitkät hiukset ja parran. Näin ollen UPS rikkoo
tasa-arvolakia tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkisen
mukaan.
Katoaako ihmisen osaaminen samalla neulan
pistolla, kun hän saa esimerkiksi lävistyksen
kasvoihinsa? Katoaako miehen uskottavuus, jos
hänellä on pitkät hiukset? Sillä ei pitäisi olla mitään
merkitystä, koristeleeko ihminen itsensä jollakin
tavalla vai ei, tai sillä, että haluaa jollain toisella
tavalla erottua joukosta. On olemassa paljon
asioita, joita ihmiset pitävät jopa epänormaaleina,
mutta se, että olisi ”epänormaali” ihminen ulkoisen
habituksensa perusteella, ei saisi vaikuttaa
varsinkaan työnhaussa.
Ihmisillä
tuntuu
olevan
asenneongelmia
erilaisia ulkoisia erikoisuuksia kohtaan, jotka
herättävät usein negatiivisia mielikuvia. Olisi
sujuvampaa, jos ihmiset suhtautuisivat muiden
ihmisten ulkonäköön ennakkoluulottomammin
ja hyväksyvämmin. Hyvä esimerkki ihmisten
ennakkoluuloisesta käytöksestä on se, että Ray:n
palvelupäällikkö kertoi, ettei näkyvällä tatuoinnilla
ei ole pelinhoitajaksi asiaa, koska tatuoitu ihminen
on liian pelottavan ja provosoivan näköinen.
Toisin sanoen henkilö on pelottava ja provosoiva,

riippumatta siitä omistaako näkyvällä paikalla
viikatemiehen, vai sydämellä varustetun ”I love
you” tekstin.
Internetistä
löytyy
radikaaleja
mielipiteitä
tatuoinneista ja miesten pitkistä hiuksista.
Mielipiteille ei kuitenkaan löydy järkeviä
perusteluja. ”Missään tapauksessa en ottaisi
töihin tatuoitua henkilöä, enkä koskaan käännä
selkääni sellaiselle, jos se on puukotus etäisyydellä.
Koskaanhan ei voi tietää milloin taas iskee jokin
mielenhäiriö.” Keskustelupalstalla väitetään, että
kaikilla tatuoiduilla tulee mielenhäiriöitä, ilman
mitään perusteluita.
Pitkähiuksisiin miehiinkin suhtaudutaan kovin
stereotyyppisesti, ja useimmiten heidät leimataan
hevareiksi, hipeiksi tai muuten vaan epäsiisteiksi
henkilöiksi. Tämän voin sanoa omiin kokemuksiini
perustuen. Jos kaikki suhtautuisivat näin
ennakkoluuloisesti ja perusteettomasti muihin
tietynlaisiin, esimerkiksi tatuoituihin, ihmisiin,
niin eihän sitä kukaan voisi elää normaalisti.
Ongelma on se, että ihmiset voivat jopa jäädä
ilman haluamaansa työpaikkaa muiden ihmisten
ennakkoluulojen ja asenteiden takia. Miten tämä
o0ngelma ratkaistaan? Ratkaisu ennakkoluuloisten
ajatusten vähenemiseen suurimmaksi osaksi
on varmasti aika. Ajan myötä ihmiset oppivat
suhtautumaan erilaisiin ihmisiin suvaitsevammin.
Se, kuinka kauan siihen tarvitaan aikaa, riippuu
täysin ihmisistä.
Olisiko kuitenkin nyt jo aika päästä eroon tästä
yleisestä ahdasmielisyydestä?
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Maahanmuuttajakiintiöt - toivo vai turmio?
Pääkaupunkiseudun vanhemmat (HS, 20.10.2011)
kannattavat maahanmuuttajakiintiöitä kouluihin.
Puoluekartalla vain vihreät vastustavat kiintiöitä.
Muissa
puolueissa
enemmistö
kannattaa
kiintiöitä tai mielipiteet eriävät puolueen
sisällä. Vanhemmat toivovat, että kouluissa olisi
kantasuomalaisenemmistö. Ideaa perustellaan
maahanmuuttajien
häiriökäyttäytymisellä
ja
suomen kielen oppimisvaikeuksilla.
Pelkojen takana on mielestäni usko siitä, että
kantasuomalaislapset
oppisivat
vääränlaisia
arvoja ja käyttäytymisnormeja maahanmuuttajilta.
Vaikka unohtaisimme mitä nämä ”negatiiviset
maahanmuuttajavaikutteet” todella tarkoittavat ja
keistä nyt oikeasti puhutaan, niin ajaudumme silti
kysymykseen ”ovatko kiintiöt suvaitsevaisuuden
osoitus vai ei ja mitä ne voisivat tarkoittaa
käytännössä?”
Jos maahanmuuttajakiintiöt suunnataan lähiöihin,
niin vaarana on apartheid -rakenteiden synty.
Kiintiöt voisivat ohjata maahanmuuttajaperheet
muuttamaan vain tietyille asuinalueille. Toiminta
rikkoisi vapautta valita asuinpaikka ja se näyttäisi
vihreää valoa ghettoutumiselle, jota niin monet
liberaalit pelkäävät. Toiminta varmistaisi sen, että
kantasuomalaiset ja maahanmuuttajat eläisivät
aivan eri todellisuuksissa.
Keskittäminen
voisi
auttaa
pienentämään
opetuskuluja. Jos maahanmuuttajat keskitettäisiin
tietyille alueille, niin mahdollinen tukirahoituksen
suuntaaminen helpottuisi. Samalla kaikenlaisen
opinnollisen tuen koordinointi olisi tehokkaampaa.
Myös opetusta ja sen tuloksia olisi helppo
tarkkailla.
Voisimme myös levitellä maahanmuuttajia
tasaisesti ympäri kuntaa. Silloin ongelmana olisi
kuljetus. Maahanmuuttajalapsia pitäisi kuskata
kaukana oleviin kouluihin. Se kasvattaisi kunnan
kuluja entisestään. Nykyisten periaatteiden
mukaan oppilaan on saatava peruskouluopetusta
lähikoulussa. Yhteiskuntarauhan nimissä idea voisi
silti olla ihan hyvä. Jos kykenisimme totuttamaan
nuoret eri kulttuureihin, niin suvaitsevaisuus voisi
lisääntyä. Rahallisesti idea voisi tulla kalliiksi, kun
pitää järjestää kaikkiin kunnan kouluihin valmius
ottaa vastaan maahanmuuttajia.

Suurin ongelma ei ole oikeastaan toteutustavan
tutkistelussa, vaan siinä, millaisista määristä
ja
kriteereistä
me
olemme
puhumassa.
Mikä on oikea määrä maahanmuuttajia
kouluissa?
Kantasuomalaiset
eivät
halua
maahanmuuttajaenemmistöisiä
kouluja.
Jos
pyrimme
rajoittamaan
maahanmuuttajien
määrää kouluissa tätä tavoitellen, niin luvut
olisivat 40 % -1 %. Silloin kantasuomalaiset
tuntisivat olevansa vallassa. Rajoite näkyisi
suoraan asuinalueissa. Maahanmuuttajien pitäisi
melkeinpä varata koulupaikka ennen, kuin
he kykenisivät muuttamaan alueelle. Tällöin
koulut voisivat tehokkaasti rakentaa muurin eitoivotuille ihmisille. Syntyisi kaupunginosia, joita
voisi melkein kutsua ”sundown Town-alueiksi”.
Alueita, joihin saa käytännössä muuttaa vain
tietty määrä maahanmuuttajia, jollei halua
käyttää koulukuljetusta. Kiintiöt voivat ohjata
oikeaan suuntaan, mutta ne eivät toimi, jos
kantasuomalaiset ovat haluttomia elämään
maahanmuuttajien kanssa.
Maahanmuuttajakiintiöiden
kriteerit
tulevat
tuottamaan vaikeuksia. Me emme puhu nyt
positiivisesta syrjinnästä, jossa kiintiöt tuovat
positiivisia tuloksia. On suuri vaara, että tällä
toiminnalla
saadaan
aikaiseksi
enemmän
vahinkoa kuin hyötyä. Näin ollen asia joutuu
oikeuskanslerin varmisteluun, jotta ei tapahtuisi
perustuslain rikkomista tai syrjintää tiettyjä
etnisiä ryhmiä kohtaan. Jos todellakin aikoisimme
asettaa
maahanmuuttajatittelin
kiintiöön
kuulumiskriteeriksi, niin se estäisi rikkaiden
ja keskituloisten maahanmuuttajien vapaan
asumispaikan valinnan. Köyhien kohdalla tämä
ongelma on vähäisempi, koska heille suurella
varmuudella osoitetaan asuinpaikka. Etenkin
jos olet pakolainen. Voisimme asettaa kriteerin
etnisyyteen tai kieleen, mutta silloin syrjinnänvaara
olisi suurempi.
Kiintiöiden ongelma tulee esille silloin, kun ne
eivät liity positiiviseen syrjintään. Positiivinen
syrjintä perustuu paikoin juuri kiintiöihin. Niillä
voimme nostaa sellaisia, jotka muuten eivät
pääsisi rakenteellisen syrjinnän takia virkaan.
Heti, kun alamme rajoittaa kiintiöillä ihmisiä, niin
uimme vaarallisilla vesillä. Virtaukseen on helppo
joutua, mutta vaikeampaa on päästä irti ja kallista
olisi korjata vauriot.
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Homolandian sulosoinnut kajahtavat kaupungeista
Maanantai
30.1
presidentinvaalien
toisen
kierroksen kuumimpaan aikaan toi taas
esille Suomen kansan lempipuheenaiheen
eli homouden. Maanantaina julkaistiin Ilkan
verkkosivuilla Heikki Santalan mielipidekirjoitus
Suomi sortumassa varsinaiseksi homolandiaksi,
jossa Santala puolustaa ”perinteisiä perhearvoja.”
Maanantaina tuli ulos myös A-studion ohjelma,
jossa ilomantsilainen Reino Parppei ilmoitti
haastattelussa ”homojen olevan sairaita” ja sanoi
myös ” vihaavansa niitä ruskeanreiänritareita.”
Minä kysyn, että mikä näitä ihmisiä oikein
vaivaa?
Miten jotain ihmistä voi noin häiritä toisten
ihmisten olemassaolo? Tai aikuisten ihmisten
rakkaus? Miten joku voi vain ilmoittaa, ettei
tykkää näistä ja näistä ihmisryhmistä? Mistä
tämänkaltaiset rasistit ovat saaneet oppinsa?
Erityisen suurta vastustusta niin Pekka Haavistoa
(vihr.) kuin homoutta vastaan on ollut maaseudulla
pienissä kylissä ja kunnissa. Teoriaani todistaa
kolme Suomen niinistöläisintä kuntaa Soini, Halsua
ja Alajärvi, jotka sijaitsevat Vaasan vaalipiirissä ja
ovat alle kymmenentuhannen asukkaan kuntia.
Ymmärrän toki, että on niitäkin ihmisiä, jotka
aidosti ovat eri linjoilla Pekka Haaviston kanssa.
Tässä tapauksessa kuitenkin oletan suurimman
kynnyksen koostuvan homoudesta vaikkei sitä
ääneen myönnettäisikään.

asuvista ihmisistä ei voi hyväksyä homoutta,
koska he ovat tottuneet pieneen ja sisäsiittoiseen
kyläyhteisöön, jossa epätoivotut jäsenet voidaan
savustaa ulos. Nämä juntit ovat tottuneet vanhaan
ja vastustavat uutta, oli asia mikä hyvänsä.
He ovat tottuneet kaiken menevän heidän
multatakamustensa mukaan. Kun joku uusi asia
uhkaa, nämä tyypit pelästyvät ja tuomitsevat.
Näin asioiden täytyy olla, muuten en kykene
nykyistä Suomen suvaitsevaisuuden kahtiajakoa
käsittämään.
Suuressa maailmassa ei kerta kaikkiaan voi
pärjätä olemalla hyväksymättä ja vihaamalla.
Kaupungissa ihminen oppii sietämään erilaisuutta
ja katsomaan asioita erilailla, kun kanssaihmisiin
tai heidän ominaisuuksiinsa ei voi suoraan
vaikuttaa. En väitä, että kaikki kaupunkilaiset
olisivat suvaitsevaisia, ja kaikki maalaiset rasisteja,
vaan että kaupungissa useimmiten kasvaa
suvaitsevaiseksi ja maalla useimmiten rasistiseksi.
Tämän asian kannalta kuntaliitokset eivät tunnu
lainkaan kamalilta. Suuressa yhteisössä oppii
maailmasta ja ihmisistä ja erilaisuudesta paljon.
Ei tarvitse pitää esimerkiksi homoista, mutta
kaikkea täytyy sietää. Kaikkien kanssa pitää tulla
toimeen! Näin minulle on opetettu ja näin kaikkien
täytyy toimia!

Epäilen, että suurin osa pienissä paikkakunnissa
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Maija Koivistoinen
Megafoni-blogi 13.3.2012

Lapsuus ilman sukupuolistereotypioita
Jo pienenä tyttövauvat puetaan vaaleanpunaiseen
ja poikavauvat vaaleansiniseen. Lapset leikkivät
sukupuoliroolien mukaisesti joko nukeilla tai
autoilla. Balettia harrastava poika on kummajainen,
samoin räiskintäpelejä pelaava tyttö. Aikuisena
hakeudutaan tietoisesti miesten tai naisten alalle.
Vaikka nyrkin ja hellan välistä on päästy pitkälle,
on monien mielikuvissa ainoastaan miehen
tehtävä tuoda leipä pöytään.
Passiin ja syntymätodistukseen meille on merkitty
jokin biologinen sukupuoli, joka määrittyy fyysisten
ominaisuuksiemme
mukaan.
Sukupuolen
biologista
merkitystä
ei
pidä
tahallisesti
piilotella, onhan meillä esimerkiksi hormoneihin
liittyviä toimintoja, jotka eri sukupuolten välillä
ovat erilaisia, ja saattavat toisinaan aiheuttaa
hämmennystä.
Sukupuoliin
kohdistuvista
rooleista ja stereotypioista olisi kuitenkin päästävä
tasa-arvon nimissä eroon. Olisi korkea aika alkaa
kohdella ihmisiä ihmisinä.
Viime vuoden lopulla julkaistu Ylen artikkeli
yllättää: vaikka vakuutamme kohtelevamme
kaikkia päiväkodin lapsia lapsina, teemme
tiedostamattomia valintoja puhuessamme ja
antaessamme ohjeita eri sukupuolten edustajille.
Kun tytöltä vaaditaan hyvää käsialaa ja ainaista
avuliaisuutta ja pojalta terävää matikkapäätä
ja johtamiskykyä, saattaa lapsi tuntea itsensä
vääränlaiseksi.
Omalla käytöksellään saa jo paljon aikaan, sillä
lapsi oppii aikuisen esimerkistä. Kuka tahansa voi
tarttua vasaraan tai kaulimeen ja näyttää, miten
homma hoidetaan kotiin. Uusavuttomaksi ei saa
heittäytyä vain siksi, että housujen tai hameen

sisältö on askareeseen muka väärä. Vaikka asia
saattaa kuulostaa itsestään selvältä, emme ehkä
tiedosta kuinka syvälle sukupuolistereotypiat ovat
juurtuneet kulttuuriimme.
Perinteisten sukupuoliroolien kannalla ovat
ainakin useat Vauva.fi-sivuston käyttäjät, jotka
kauhistelevat niin kutsuttua sukupuolineutraalia
tai sukupuolisensitiivistä kasvatusta. Suurinta
kritiikkiä aiheuttaa pojan pukeminen mekkoon:
”Siis meidän naapurin lapselta Pertiltä katoaa
identiteetti ja se tulee masentumaan aikuisena, kun
se nyt kolmivuotiaana käyttää Barbie-hametta!”
Mutta jos Pertti itse haluaa pukea hameen,
miksi siitä tehdään niin iso numero? Helpointa
olisi, jos kaikki vaatteet olisivat kulttuurissamme
hyväksyttyjä kaikille. Ainakin minulle yksi
sukupuolineutraaliuteen liittyvä asia on juuri
se, että jokainen ihminen saa laittaa päälleen
täsmälleen mitä itse haluaa – sukupuoleen
katsomatta.
Hurjimmat
kommentit
Kaksplus-sivustolla
rinnastavat sukupuolisensitiivisen kasvatuksen
jopa pedofilian kaltaiseksi kauheudeksi, jossa
lapselle ei anneta minkäänlaisia vaihtoehtoja. ”Siis
tuolla tavallahan ne kasvattavat Pertistä homon!”
-kommentti löytyy keskustelusta useammankin
kerran. Mutta mikäli kasvatus onnistuu tavoitteiden
mukaisesti ja Pertti löytää elämänsä kumppanin,
ei hänestä tule homoa. Eikä myöskään heteroa.
Hänestä tulee onnellinen, toisen ihmisen kanssa
suhteessa elävä ihminen, joka pitää tärkeämpänä
sitä mikä löytyy korvien kuin haarojen välistä.
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Kerttu Rantala
Megafoni-blogi 12.6.2012

Pakko tunnustaa usko?
Päätin
lähteä
kesällä
rippileirille
vuotta
myöhemmin, kuin yleensä nuoret lähtevät. Syynä
tähän oli se, että en ole kuulunut kirkkoon ja
olen käynyt elämänkatsomustiedon tunneilla
koulussa. Olen kuitenkin kiinnostunut tietämään
lisää uskonnosta, joka on läsnä länsimaisessa
kultturissamme ja johon moni läheinen kuuluu.
Kannatan myös kristinuskon arvoja.
Kesän ja rippileirin lähetessä aloin miettiä
rippikoulua kaltaisteni nuorten näkökulmasta,
joilla on muista rippikouluun lähtevistä nuorista
poikkeava tausta. Aloin myös ajatella, että kaikki
eivät välttämättä tahdo tunnustaa uskoaan tai
mennä ehtoolliselle.
Rippikoululaiset ovat vielä nuoria, eikä kaikille ole
ehtinyt kehittyä varmoja näkemyksiä. Kaikki eivät
varmastikaan tiedä vielä mitä ajattelevat uskon
asioista, eivätkä uskontunnustus ja ehtoollinen
tunnu siinä tilanteessa hyvältä. On myös nuoria,
jotka lähtevät leirille, vaikka tietäisivätkin jo omat,
kristinuskon näkemyksistä eroavat ajatuksensa.
Mielestäni rippikoulu tulisi olla mahdollista käydä
ilman edellä mainittuja rituaaleja. Uskontunnustus
on hyvä tehdä, vain jos tuntee olevansa siihen
valmis. Pakollinen tunnustaminen aiheuttaa
monelle kurjan olon ja omantunnontuskia.
Näitä tuntemuksia pahentaa vielä se, että niistä
on hankala puhua ainakin silloin, kun kurjaan
tilanteeseen on joutumassa.
Tosiasiassa nämä rituaalit ovat vapaaehtoisia.
Rippileirin jälkeen nuorten ei ole pakko mennä
konfirmoitavaksi. Tällöin jää kuitenkin ilman
suorituksesta ansaittuja oikeuksia, kuten lupaa
tulla kummiksi. Tämän sain tietää vasta omalla
leirilläni. Tästä mahdollisuudesta ei puhuta, ellei
asiaa itse ala selvittää.
Tiedän, että rippikoulu on aivan vapaaehtoinen,
ainakin minulle ja minun kaltaisilleni nuorille,
joilla ei ole painostusta esimerkiksi perheen
tai kavereiden puolelta. On kuitenkin olemassa
paljon nuoria, jotka ovat vain kiinnostuneita
kristinuskosta. Tällaisille nuorille ei ole olemassa
minkäänlaista tapaa opiskella kristinuskoa ja sen
kulttuuria, ellei sitä tee omatoimisesti perehtymällä
esim. kirjallisuuteen.
Rippikoulu

saattaa

tuntua

monille

pakolliselta, vaikka sitä se ei periaatteessa ole.
Uskonnontunneilla käyvät nuoret saattavat
ajatella rippikoulun olevan velvollisuus. Yksi
ystäväni kertoi esimerkiksi minulle, että hän
luuli rippikoulun olevan pakollinen. Nuorille ei
tarjota vaihtoehtoja, kuten prometeusleirä, vaan
niistä pitää ottaa itse selvää, jos on kiinnostunut.
Monilla saattaa myös olla painostusta perheen
suunnalta. Jos tällaisessa tilanteessa nuori lähtee
rippikouluun, tulisi hänelle kertoa vaihtoehdosta
jättää tunnustaminen ja ehtoollinen pois.
Yllätyin leirillä positiivisesti siitä, että omaa ajattelua
painotettiin useampaan otteeseen. Useasti oma
tulkinta oli jopa välttämätöntä. Ohjaajat sanoivat
meille myös, että ketään ei voi pakottaa uskomaan,
eivätkä he yrittäneetkään sitä tehdä. Leirillä erilailla
ajattelevan on varmasti ihan hyvä olla suurimman
osan ajasta. Kukaan ei huomauttanut, jos joku ei
laittanut käsiä yhteisen rukouksen aikana ristiin
tai jos joku esitti kyseenalaistavan kysymyksen.
Konfirmaatiossa tilanne on kuitenkin toinen. Siellä
kuuluu sanoa ihmisten edessä uskontunnustus ja
jos tahtoo tulla konfirmoiduksi ja saada kummin
oikeudet ja luvan mennä kirkossa naimisiin, tulee
rippikoululaisen käydä myös ehtoollisella.
Rippikoulun tarkoitusta pohtiessani selailin myös
muutamia nettisivuja. Löysin suomenniemen
seurakunnan sivuilta eräänlaisen selityksen
rippikoulun tarkoituksesta. Siinä sanottiin koulun
tarkoitukseksi perehtyä kristinuskon sanomaan,
tutustua seurakunnan toimintaan ja lyötää tie
sinne. Rippileirillä perehdytään kyllä kristinuskon
sanomaan, juuri niin kuin toivoinkin. Kuitenkin
konfirmaatiotilaisuudessa odotetaan, että kaikki
nuoret ovat mukana vain, jos he uskovat opetuksiin.
Niinhän sen ehkä kuuluisikin olla. Vaihtoehtoja ei
kuitenkaan tarjota niin, että kiinnostunut tajuaisi
voivansa tehdä toisin.
Yksi hyvä tapa uskonnosta kiinnostuneille nuorille
olisi se, että koulussa oppilaat voisivat osallistua
sekä uskonnon että elämänkatsomustiedon
tunneille. Itse olen pitänyt todella paljon
elämänkatsomustiedon tunneista, sillä tunneilla
on käsitelty todella paljon tärkeitä asioita
monenlaisista näkökulmista. Kuitenkin uskonnot
käydään tunneilla läpi vain suunnilleen yhdessä
kurssissa, eikä niihin ehdi perehtyä kunnolla.

myös
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Toivoisin enemmän vaihtoehtoja ja enemmän
informaatiota näistä vaihtoehdoista, joita jo
nykyään on. Esimerkiksi en ennen rippileiriäni
tiennyt, että sen voi käydä myös, jos ei kuulu
kirkkoon. Tällöin nuorta ei konfirmoida kirkossa.
Tällöin nuori saa kuitenkin oppia rippikoulun
asiat.
Joillakin ihmisillä saattaa myös olla sellainen
vakaamus, että he eivät tahtoa osallistua
rituaaleihin, mutta he muuten uskovat ja tahtovat
kuulua kirkkoon. Tällaisessakin tilanteessa nuori
saattaa joutua ristiriitaisten tuntemusten keskelle.

opin paljon uutta. Rippikoulun käyminen herätti
minussa myös paljon ajatuksia, mistä olen iloinen.
Minun rippileirilläni sattui olemaan mukavat
työntekijät ja isoset, mikä varmasti myös vaikutti
siihen, että minulle jäi leiristä päälimmäisenä
tyytyväinen tunne.
Haluaisin jatkossa vapaampaa keskustelua
uskonnosta, varsinkin juuri nuorten keskuudessa.
Vaihtoehdoista oltaisiin tietoisempia ja nuorten
ristiriitaisia tuntemuksia voisi myös helpotta, jos
asioista puhuttaisiin.

Olen tyytyväinen, että lähdin rippikouluun, sillä

Joonatan Malinen
Megafoni-blogi 15.10.2011

Yksikään uskonto ei ole viaton
Uskonto on ihmisille usein hyvin henkilökohtainen
asia, jonka vuoksi sen kritisoiminen saa aikaan
suuria
tunnekuohuja.
Niinpä
kyselenkin
itseltäni tätä kirjoittaessani, että kuinkakohan
moni vihaa minua huomenna. Saanko kenties
tappouhkauksia?
Viime viikolla Helsingin Sanomissa kerrottiin
arkkispiispa Kari Mäkisen vetoavan iranilaisen
papin Yousef Nadarkhanin puolesta. Uutisen
mukaan Iranin korkein oikeus uhkaa Nadarhania
hirttotuomiolla, mikäli hän ei käänny kristitystä
muslimiksi.
Monet länsimaalaiset, joista suurin osa on kristittyjä,
arvostelevat mediassa huonoa mainetta saanutta
islamia hyvin kärkkäästi. Mutta kristitytkin toimivat
aikoinaan samoin: mikäli ei kääntynyt pakanasta
kristityksi, sai sanoa hyvästit elämälleen. Entä
keskiajan noitavainot ja Galileo Galilein kaltaisten
toisinajattelijoiden teloittamiset? Näitä harjoitettiin
keskiajan kristillisessä Euroopassa. Kuulin kerran
erään kurssikaverini sanovan: ”Ennen kuin ryhtyy
arvostelemaan Muhammed-pilakuvien piirtäjän
tappouhkauksia, täytyy muistaa kristinuskon

olevan islamia yli 600 vuotta vanhempi.
Mitähän olisi tapahtunut sille, joka olisi piirtänyt
1400-luvulla ”hassuja kuvia” Jeesuksesta?”
Kaikkien maailmanuskontojen edustajat pitävät
tappamista eettisesti vääränä. Miksi ihmisiä
kuitenkin yhä tapetaan uskonnon takia? Miksi
käydään ”pyhää sotaa”? Eikö käsky: Älä tapa,
tosiaan koske muiden uskontojen kannattajia?
Vääräuskoisten tappamisellahan ristiretketkin
oikeutettiin.
Tappamisen lisäksi Raamattu kieltää sivuillaan
myös homouden. Tämän vuoksi kirkko suhtautuu
kielteisesti homoavioliittoihin. Miksei kirkko saisi
pitää kantaansa? Täytyykö kirkon muuttua, jos
maailma muuttuu? Raamatussa ollaan selkeästi
homoseksuaalisuutta vastaan.
Tosin
Raamattu
myös
kehottaa
olemaan
tuomitsematta toisia, jottei itse tulisi tuomituksi. Jos
homot kerran ovat saastaisia, on Jumalan tehtävä
tuomita heidät, eikä ihmisten. On myös Jumalan
tehtävä tuomita kaikki homojen tuomitsijat
Paavista Päivi Räsäseen.
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“Miks
sä oot joku vege?”
Julkaistu 13.2.2013
Teksti: Eveliina Ilola
Kuva: Eveliina Ilola

Minna Koskisen mielestä kasvis- ja sekaruokailuun pitäisi suhtautua nykyistä tasavertaisemmin.

Helsinkiläisen
Viikin
normaalikoulun ruokatunnilla uunimakkara
maistuu monelle. Minna Koskinen, 15, ei ole
yksi heistä.
“Miks sä oot joku vege?
Ihminen
on
luotu
syömään lihaa”, sanoo
ohi kulkeva oppilas,
kun huomaa Koskisen
lautasella kasvispihvin.
“En ole koskaan pitänyt lihan mausta saati
ajatuksesta, että ruokani on joskus juossut
pellolla”, Koskinen vastaa.
Punainen liha ja kana
häipyivät
Koskisen
lautaselta jo muutama
vuosi sitten, mutta osa
hänen lähipiiristään ihmettelee valintaa edelleen.

Koskisen mielestä kasvis- ja sekaruokailijoita
tulisi kohdella tasavertaisesti.
“Ei ole reilua, että kasvissyönti
luokitellaan
erityisruokavalioksi,
ja esimerkiksi lentoa
varten lihaton vaihtoehto täytyy tilata etukäteen.”
Edelleen ennakkoluuloja
Vuoden 2011 alusta
lähtien myös Koskisen koulussa on syöty
kasvisruokaa
kerran
viikossa. Silloin Helsingin kouluihin säädettiin
viikoittainen
kasvisruokapäivä,
johon
suhtaudutaan
edelleen
epäilevästi.
Viimeksi
helmikuun alussa Perussuomalaisten nuorten

Helsingin piiri vaati
kasvisruokapäivästä luopumista.
“Emme hyväksy tapaa,
jolla pieni ideologinen
ryhmä
pakkosyöttää
omia henkilökohtaisia
eettisiä valintojaan oppilaille ja opiskelijoille”,
kannanotossa kirjoitettiin.
Helsingin
yliopiston
taloustieteen laitoksen
tutkijat Chiara Lombardini ja Leena Lankoski havaitsivat viime
vuonna
julkaistussa
tutkimuksessaan, että
kasvisruoalle pyhitetty
päivä herätti ensin oppilaissa närää.
Tutkimus osoitti, että
aluksi ruokaa jätettiin
kasviruokapäivänä 60
prosenttia
normaalia
enemmän. Ruokailuun
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osallistui
seitsemän
prosenttia
normaalia
vähemmän oppilaita,
ja ruokailijat ottivat yhdeksän prosenttia tavallista vähemmän ruokaa.
Pitemmällä aikavälillä
ruokajätteen ja ruokailuun osallistujien määrät
palautuivat ennalleen,
mutta ruokaa otettiin
kasviruokapäivänä yhä
tavallista vähemmän.
“Tällainen on outoa.
Kasvissyönti on kuitenkin ympäristön, talouden ja eläinten kannalta
parempi
vaihtoehto”,
Minna Koskinen kommentoi.

Normit, arvot & ihmisoikeudet

Suhtaudutaanko kasvis- ja sekaruokailijoihin
tarpeeksi tasavertaisesti?
Ei (481 ääntä)

Kyllä (174 ääntä)

En osaa sanoa (24 ääntä)
Vastaajia yhteensä: 682

Näin kysymysblogia puffattiin Helsingin Sanomissa 14.2.2013

Kasvisruoka epäilyttää kouluissa
Kasvissyönti on yhä outoa
Helsingin kouluissa.
Eveliina Ilola
HELSINKILÄISEN Viikin normaali-

koulun koulun ruokatunnilla uunimakkara maistuu monelle.
Minna Koskinen, 15, ei ole yksi
heistä.
”Miks sä oot joku vege? Ihminen on luotu syömään lihaa”,
sanoo ohi kulkeva oppilas huomatessaan Koskisen lautasella
kasvispihvin. ”En ole koskaan
pitänyt lihan mausta saati ajatuksesta, että ruokani on juossut
pellolla”, Koskinen vastaa.

Vuoden 2011 alusta lähtien
myös Koskisen luokkatovereille
on tarjottu kasvisruokaa ainakin
kerran viikossa. Silloin Helsingin
kouluihin säädettiin viikoittainen kasvisruokapäivä.
Siihen
suhtaudutaan
yhä
epäillen. Helmikuun alussa Perussuomalaisten nuorten Helsingin piiri vaati siitä luopumista.
”Emme hyväksy tapaa, jolla
pieni ideologinen ryhmä pakkosyöttää omia henkilökohtaisia
eettisiä valintojaan oppilaille ja
opiskelijoille”, kannanotossa sanottiin.
Kaksi Helsingin yliopiston tutkijaa tarkasteli oppilaiden suh-
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tautumista kasvisruokapäivään
alkuvaiheessa. Lyhyellä aikavälillä ruokaa jätettiin 60 prosenttia
normaalia enemmän, ja ruokailuun osallistuttiin seitsemän prosenttia normaalia vähemmän.
Pidemmällä aikavälillä lautasjätteen ja ruokailuun osallistujien
määrät palautuivat ennalleen.
Ruokaa otettiin yhä vähemmän.
q Kirjoittaja on Nuorten Ääni
-toimituksen toimittaja.
Nuorten Ääni kysyy blogissaan,
suhtaudutaanko kasvis- ja sekaruokailijoihin tasavertaisesti.
Osallistu keskusteluun NÄTit
kysyy -blogissa:
http://blogit.hs.fi/natitkysyy.

Normit, arvot & ihmisoikeudet
Sasu Ölander
Megafoni-blogi 30.9.2011

Vahvistetaanko kieliloukkua?
Nykyiset hallituksen budjettileikkaukset pakottavat
valtion
kouluja
vähentämään
tuntimääriä.
Peruskouluissa maahanmuuttajille suunnatut
kielikurssit ovat vaarassa vähentyä niiden
vapaaehtoisuuden takia. Niitä muodostetaan sen
mukaan kun on rahaa ja oppilaita. Vapaaehtoisuus
vaarantaa
maahanmuuttajien
tasa-arvoisen
mahdollisuuden
integroitua
suomalaiseen
yhteiskuntaan. Kurssien lakkauttamisen takana
voi olla myös muitakin motiiveja.
Yksi niistä liittyy varmasti siihen, miten
maahanmuuttaja liitetään usein somaleihin tai
arabeihin. Heihin liitetään hyvin usein negatiivisia
stereotyyppejä heidän kyvystä oppia ja ymmärtää
asioita. Arabit nähdään usein terroristeina ja
Somalit sosiaalipummeina. Mustiin on yleisesti
liitetty erilaisia negatiivisia stereotyyppejä heidän
oppimiskyvystä ja henkisestä tasosta. Miksi
elintasopakolaisia pitäisi kouluttaa?
Koulun ja vanhempien välinen keskustelu
on hyvin korostettua nykyisessä systeemissä.
Ongelmaksi nousee maahanmuuttajavanhempien
kohdalla kielimuuri. Vanhemmat eivät joko puhu
suomea tai se on kangertelevaa. Silloin koulu ei
saa tärkeää informaatiota maahanmuuttajalasten
opinnollisista
vaatimuksista.
Se
johtaa
lyhytnäköisiin budjettileikkauksiin, joka kohdistuu
kielikursseihin ”Mitä pahaa voisi siitä seurata,
kun kyllä he oppivat suomea sosiaalisilla tavoilla.

Koulussahan sinun on pakko käyttää kieltä.”
Tällainen logiikka tuhoaa maahanmuuttajien
mahdollisuuden päästä eteenpäin. Ei lukiossa
saati yliopistossa voi puhua puolikielistä suomea.
Sellainen suomi ei myöskään käy työpaikalla.
Maahanmuuttaja on tehty valmiiksi työttömäksi.
Työttömyydestä seuraa helposti jumittuminen
ja ghettoutumista. Maahanmuuttajasukupolvet
jumittuvat lähiöihin ilman toivoa paremmasta.
Samalla kantasuomalaiset muuttavat pikku
hiljaa pois. Värillisten kaupunginosilla tämä
ilmiö saattaa saada vainoharhaisia piirteitä.
Valkoiset suomalaiset luulevat, että koko lähiö on
vallattu, kun he näkevät värillisiä kaupoissaan,
päiväkodeissa ja kouluissaan. Paniikin omaisesti
he sitten muuttavat pois rahojensa kanssa. Tätä
kutsutaan White Fly -ilmiöksi.
Kantasuomalaisten on järjestettävä laki, joka
takaa maahanmuuttajalle tietyn määrän suomen
kielen kursseja. Häntä ei myöskään saisi päästää
läpi
armoarvosanoilla.
Oppilas
opiskelee
suomea kunnes se menee sujuvasti suullisesti ja
kirjallisesti.
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Kuinka vaikeaa alaikäisen on päästä baariin? Entä
miten raitista nuorta kohdellaan tänä päivänä? Myös
huumevalistuksen niukkuus pohdituttaa.
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Humala
takaa huolettoman illan
Julkaistu 28.11.2012
Toimittaja: Alma Zanella
Kuva: Kerttu Rantala

Moni nuori bilettää viikonloppuna, kännissä tai ei.

On perjantai. Väsyttävä
kouluviikko on ohi.
Moni nuori aikoo
purkaa kouluviikon
paineet alkoholin
avulla. Helsinkiläinen
Anni, 16, on yksi heistä.
“Juon yleensä kuusi
siideriä tai enemmän.
Jos haluan bilettää
kunnolla, saattaa
mennä puolikas
viinapullo. En pystyisi
olemaan absolutisti.”
Anni joi ensimmäisen
kerran kahdeksannen
ja yhdeksännen luokan

välisenä kesänä. Silloin
Anni juhli rankasti.
Hän biletti joka
viikonloppu, ja usein
ilta päättyi kovaan
humalatilaan.
“Humalassa estot
poistuvat sopivasti,
ja sitä rentoutuu
ja uskaltaa puhua
vieraille ihmisille”,
Anni sanoo.
“Tanssiminen ei hävetä
silloin niin paljon.”
Vaikka Annin
tarkoitus ei ole vetää

räkäkännejä, juominen
lipsuu joskus käsistä.

nuoria, jotka voivat olla
selvin päin juhlissa.”

“Onhan se vähän
noloa, kun oksentaa,
eikä seuraavana
päivänä muista
mitään. Kaverit tulee
sanomaan, että meniks
vähän yli. Se ei ole niin
hauska kommentti.”

Nykyään Anni ei
käytä alkoholia enää
joka viikonloppu,
mutta nyt on tiedossa
pikkujoulut. Juoma
maistuu Annille taas
lyhyen tauon jälkeen.

Annin mielestä
juominen on jokaisen
oma asia.
“En katso vinoon,
jos henkilö ei käytä
alkoholia. Arvostan
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Haastateltavan nimi on
muutettu.

Päihteet

Onko Suomessa hyväksyttävää olla juomatta alkoholia?
Kyllä (187 ääntä)

Ei (178 ääntä)

En osaa sanoa (21 ääntä)
Vastaajia yhteensä: 368

Näin kysymysblogia puffattiin Helsingin Sanomissa 29.11.2012
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Kotimaa
ALMA ZANELLA

Raitis nuori saa yhä
selitellä juomattomuuttaan
Sanna Korpi, 16,
uskoo, että nuoret
pakenevat ongelmiaan
juomiseen.
Kerttu Rantala
EI KIITOS , sanoo Sanna Korpi,

16, kun hänelle tarjotaan alkoholia. Hänen kaltaisiaan nuoria on Suomessa yhä enemmän.
Tutkimusten mukaan nuorten alkoholin käyttö on vähentynyt koko 2000-luvun. Vuonna 2011 tehdyn sosiaali- ja terveysministeriön
selvityksen
mukaan 16-vuotiaista pojista
yli viidennes, ja tytöistäkin lähes yhtä moni, ei juo lainkaan
alkoholia.
Helsinkiläinen Sanna Korpi
päätti olla käyttämättä alkoholia, sillä hän pelkää teke-

vänsä jotain typerää humalassa.
”Uskon, että alkoholin 18
vuoden ikäraja on asetettu
syystä.”
Hän on kuitenkin joutunut
selittelemään juomattomuuttaan.
”Tuntuu siltä, että on todella erikoista ja harvinaista olla
juomatta, vaikka olisinkin
nuori. Senhän pitäisi olla aivan toisin päin.”
Joskus Korpea ei ole kutsuttu bileisiin vain sen takia, että
hän ei juo.
Alkoholin myötä bileissä olisi mahdollisesti helpompaa
tutustua uusiin ihmisiin, mutta Korpi uskoo, että toisen oppii tuntemaan paremmin selvin päin.
Kohtuudella juominen ei
haittaa Korpea, mutta hän ihmettelee nuoria, jotka juovat
itsensä kaatokänniin joka viikonloppu.

Monet eivät ymmärrä vaikuttavansa myös muihin huonolla kännikäytöksellään. Esimerkiksi oksentelu julkisilla
paikoilla on Korvesta vastenmielistä.
Korpi kokee, että hän ei ole

juomattomuutensa vuoksi jäänyt mistään paitsi. Kun muut
ovat juhlimassa, hän piirtää,
kirjoittaa, soittaa huilua ja
hoitaa gerbiilejään.
”Silloin on hyvä pitää kotiaikaa. Ihmisillä on usein sel-

P OIMIN TA

Saako Suomessa olla juomatta?

ANNI kertoo, ettei pystyisi

rentoutuu ja uskaltaa puhua
vieraille ihmisille. Annia ei silti
haittaa, jos joku ei juo.
Nuorten Ääni -toimitus (NÄT)
haluaa kysyä, onko Suomessa
ylipäätään hyväksyttyä olla
juomatta. Vastaa kysymykseen
NÄTit kysyy -blogissa. Sen jälkeen voit perustella valintaasi
kommenttiosiossa.
Alma Zanella

olemaan absolutisti. Juoma
maistuu, koska humalassa hän

http://blogit.hs.fi/natitkysyy

HELSINKILÄINEN Anni, 16,
maistoi alkoholia ensimmäisen
kerran kahdeksannen ja yhdeksännen luokan välisenä kesänä.
Nykyisin hän juo kerralla kuusi
siideriä tai enemmän. Jos tarkoitus on bilettää kunnolla, alas
saattaa mennä puolikas viinapullo.

laisia ennakkoluuloja, että jos
ei käytä alkoholia, elämä on
tylsää ja koulupainotteista.”
TOISAALTA Korpi tapaa myös
sellaisia, jotka arvostavat hänen päätöstään olla juomatta.
Hän uskoo saaneensa päättää omasta juomisestaan vapaammin kuin monet muut
nuoret, koska ei ole kasvanut
suomalaiseen juomakulttuurin.
”Olen puoliksi ruotsalainen.
Suomalaisessa kulttuurissa on
yleinen käsitys siitä, että ongelmia on hankala käsitellä.
Tämä voi ajaa jo nuoria pakenemaan ongelmiaan juomiseen.”

Kirjoittaja ja kuvaaja ovat
Pääkaupunkiseudun Nuorten
ääni -toimituksen toimittajia.
Helsingin nuorisoasiainkeskuksen hankkeessa nuoret tuovat
näkökulmiaan esille mediassa.

Kun muut ovat juomassa, Sanna Korpi, 16, hoitaa muun muassa gerbiilejään.

LYHYEST I

Mies osoitteli
aseella
terveyskeskuksessa

YkkösBonus-asiakkaan

JOENSUU. Mies uhkaili käsi-

SENTINVENYTYSVIIKOT 29.11.–12.12.
Tarjoukset voimassa YkkösBonus-kortilla 29.11.-12.12.2012 ellei toisin mainita.
Lisää Sentti-tarjouksia myymälässä!

säästä

26-28%
Voimassa
6.12.2012 saakka

Atria
67 naudan
paistijauheliha 400 g
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ETUASIAKKAANA
SAAT ENEMMÄN
RAY Etuasiakkaana osallistut ylimääräisten lisävoittojen arvontaan,
saat rahanarvoisia etuja kumppaneiltamme ja voit voittaa arvonnoista
mm. matkoja ja tuotepalkintoja. Etuasiakkaana käytössäsi ovat myös turvallisen pelaamisen palvelut.

aseella terveyskeskuksen
henkilökuntaa Kiihtelysvaarassa Pohjois-Karjalassa keskiviikkona.
60-vuotias paikkakuntalainen mies oli tullut sisälle ase
kädessä ja osoitellut sillä
henkilökuntaan kuuluvia.
Teon motiivi on toistaiseksi
epäselvä.
Mies ehti poistua paikalta
autolla ennen poliisin tuloa.
Poliisipartio sai hänet kuitenkin pysäytettyä, eikä mies
vastustellut kiinniottoa. Miehen autosta löytyi luvallinen
käsiase.
Poliisi epäilee miestä laittomasta uhkauksesta. STT

Jyväskylän Lyseon
lukio saattaakin
säilyä

Päihteet

Helmi Rantala
Megafoni-blogi 12.3.2012

Näytösnuuska huulessa
Sen huomaa. Rauhattomuus etenee hyökyaallon
lailla luokan poikki heti ensimmäisellä tunnilla.
Kun viimeinen tunti on ohi, tuntuu, että salaisuus
on jo kaikkien huulilla. Bussin numerotkin ovat
selvillä. Matka kulkee koulusta suoraan kaverin
luo. Myyjän laukussa on se, mistä koko päivä on
nyt hölisty - nuuskakiekot.

yhteisössään, niin myös kertomallani pojalla.
Näin henkilö välttää tuomituksi tulemisen. Vallan
ja tuomitsemattomuuden ansaittuaan nuuskaaja
lähenteleekin jo esikuvaa.

Kiekkokaveri on lätkätreeneistä tuttu. Maku
ei kuulemma miellyttänyt ja kaveri päätyi
myymään kelpo kauppatavaransa halpaan
hintaan eteenpäin. Ruotsista nuuskaa ostaneelle
14-vuotiaalle oli jäänyt muitakin makuvaihtoehtoja
matkamuistoksi.

EU:n myötä Suomeen tuli uusia nuuskaa koskevia
lakipykäliä. Yksityishenkilö saa tuoda, vaikkapa
ruotsinlaivalta, mukanaan edelleen puolitoista
kiloa nuuskaa. Nuuskan myynti on kuitenkin
kiellettyä Suomessa ja varsinkin alle 18-vuotiaille
on asetettu tiukat rajat. Silti asiaa tunnutaan
katsovan sormien läpi.

Väitän, ettei äsken kertomani ollut monellekaan
yllätys.
Kouluterveyskysely
kertoo,
ettei
14-18-vuotiaiden poikien nuuskaaminen ole
lainkaan epätavallista. 14% 14-vuotiaista ja 39%
18-vuotiaista pojista on kokeillut nuuskaa.
Illalla luistelukentän pukuhuoneessa nuuskaa
aiemmin ostanut poika saa sankarin vastaanoton.
Tusina
nuoria
hiljentyy
kuuntelemaan
nuuskaamisen ensikokemuksia.
”Ensin vähän huimas ja meinasin kaatua, mutta
kyllä se sitten meni ohi.”
Leimaudun tietämättömäksi, kun selviää, ettei
tilassa ole vain yhtä nuuskan tykittäjää. Nuuskan
karkkiversio ”leikkinuuskakin” on selvästi kova
juttu.
Julkisesti nuuskaa kannattavat ainakin RKP:n
Henrik Lax ja Astrid Thors, rap-idolit Jare ja
VilleGalle ja kiekkoilijoiden kavalkaadista mm.
Timo Jutila. Myös prinsessa Madeleinen on
huhuttu nuuskaavan, mutta hovi tietysti kieltää
asian jyrkästi. Jo meillä nuorilla on siinä iso joukko
esikuvia, joista pitää vain valita mieleisensä.

Minusta tuntuu, että nuuskan käyttöä ei oikeasti
haluta estää.

Luulen, että muutamallekin opettajalle selvisi asia
parin päivän aikana. Kukaan heistä ei kuitenkaan
ryhtynyt suoriin toimenpiteisiin.
Pahimman kohun jälkeen poika on kuitenkin
lopettanut nuuskaamisen, sillä se ei tuntunut
hyvältä vaihtoehdolta.Vielä katuessaankin poika
pelkää käräytystä. Hänen mukaansa mahdollinen
käräyttäjä olisi joku häntä läheltä seuraava ihminen,
muttei kuitenkaan lähin ystävä. Jos lyhyeksi
jäänyt nuuskakokeilu selviäisi vanhemmille,
olisi seurauksena kuulemma ainakin kotiaresti ja
rahattomuus.
Huomaan, että olisin sopiva käräyttäjäkandidaatti.
Kun kysyn, miksi poika kuitenkin kertoo minulle
nuuskaseikkailustaan, vastaus on kovin tuttu:
Hän tahtoo estää muiden tyhmyydet. Kertomalla
nuorille katuvista nuuskan käyttäjistä, olisi hänen
oman nuuskauksensakin voinut kuulemma
estää.
Tätä ei kuitenkaan kuulla luokassa istuvien
kaverien kuullen - voisihan nuuskalla pinnalle
noussut idoli rysähtää kertaheitolla alas.

Nuuska vaikuttaa olevan tabuaihe ja sen
avoimeksi käyttäjäksi voi ilmoittautua vain, jos
on pokkaa tulla keskustelun aiheeksi. Avoimella
nuuskaajalla täytyy olla tarpeeksi valtaa omassa
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Alaikäiset baarikierroksella
A-studio 8.10.2012

Nuoret toimittajat jalkautuivat Turun yöhön selvittämään, kuinka helppoa
alaikäisen on päästä baariin. Toimittajat toimivat Ylen toimittajan avustajina.
Toimittajana Pasi Peiponen / YLE ja mukana Maija Koivistoinen, Marja
Kuikka sekä Reeta Niemonen

Ikää hintsunlaisesti, baariin pääsee silti
Pääseekö alaikäisenä baariin? Pääsee, jos on tarpeeksi itsevarma, eikä näytä 13-vuotiaalta.
Tämän totesimme Marja Kuikan ja Reeta Niemosen kanssa päästessämme mukaan
tekemään juttua Turun yöstä A-studioon.
Oli jännittävää lähteä kuvaamaan näin salaperäistä juttua – kukaan ei saanut tietää siitä
etukäteen, ettei se paljastuisi baarien omistajille ja pilaisi mahdollisuuksiamme päästä
sisään. Paineista huolimatta lähdimme kokeilemaan onneamme omana itsenämme,
emmekä pyrkineet näyttämään ikäistämme vanhemmilta tai ehostautuneet paljon
enemmän kuin arkenakaan.
Pääsimme sisään yli puoleen yrittämistämme paikoista, mikä ei sinänsä ollut suuri
yllätys, sillä olimme jo etukäteen kuulleet, että sisäänpääsy ei ole mahdottomuus.
Odottamatonta oli kuitenkin se, miten arkisesti osa portsareista meihin suhtautui. Varauduin
jo joissain paikoissa kääntymään pois, luullen ovimiehen pyytävän meitä näyttämään
henkilöllisyystodistuksemme, mutta portsari vain tyytyi tervehtimään meitä iloisesti.
Tällaisissa tilanteissa ei voinut kuin ihmetellä, että missä kohtaa menee väärin: ovatko
baarien omistajat antaneet portsareille määräyksen päästää kaikki sisään vai rikkovatko
ovimiehet lakia huolimattomuuttaan tai välinpitämättömyyttään? Erityisesti mieleen jäi
paikka, jonka ovessa luki K-22, eikä tummapukuinen portsari tehnyt elettäkään estääkseen
sisälle menemisemme.
Osa paikoista piti ovensa visusti kiinni meiltä alaikäisiltä, mutta tuntui kuitenkin, että
portsarit kohtelivat meitä varteenotettavina tulevaisuuden asiakkaina. Varmasti useita
erilaisia sisäänpääsy-yrityksiä nähneet ovimiehet eivät nielleet selityksiämme partioretkestä
ja Helsinkiin unohtuneesta passista, mutta eivät yrittäneet kuitenkaan nolata meitä,
vaan tyytyivät toteamaan asiallisesti, ystävälliseen sävyyn: ”ikää näyttää löytyvän vähän
hintsunlaisesti.”

nuortenaani.
blogspot.com
9.10.2012
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Kaupunki

TIISTAINA 1. TOUKOKUUTA 2012

A

Huumevalistuksia haistelemassa
tutkimusten mukaan jopa kofeiini on kannabista vahvempi
aine. Se on hänen mukaansa
asia, jota ei saa sanoa lapsille
eikä ehkä kannattaisi kirjoittaa lehteenkään.
SUUNNATAAN
seuraavaksi espoolaiseen Mainingin kouluun katsomaan nuorisotoimen Sampo Anttilan päihdetuntia.
Hän pitää valistusta ”vanhanaikaisena poliisijuttuna,
jossa uhkaillaan, että huumeisiin kuolee”. Anttila haluaakin
itseään kutsuttavan päihdekasvattajaksi.
Hän teroittaa kasiluokkalaisille, että porttiteoriasta on
nykyään lähes luovuttu. Asennetta-bussissa sitä pidettiin
kelpo mallina.
Anttila varmistelee nuorilta,
ettei kukaan vain säikähtänyt
mistään.
Hän suorastaan kiihtyy, kun
joku nuorista sanoo, että on
vanhempien tehtävä asettaa
tiukat rajat lapselle.
Anttilan mielestä asioista
pitäisi ennemminkin keskustella.
KYSYTÄÄN
vielä, mitä mieltä
huumevalistuksesta on kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitto Sininauhaliitto.
”Päihdevalistuksessa pitäisi
ottaa selvää, mitä nuoret oikeasti ajattelevat, eikä vain luulla jotain. Siinä on vieläkin vähän sellainen sukupolvien välinen kuilu, jonka yli sitten
huudellaan”, vastaa lapsi- ja
läheistyön
koordinaattori
Marja-Liisa Laapio .

Kirjoittaja on Pääkaupunkiseudun Nuorten ääni -toimituksen
toimittaja. Helsingin nuorisoasiainkeskuksen hankkeessa
nuoret tuovat näkökulmiaan
esille mediassa.

Paula Karhunen
NUORTEN
ääni -toimitus selvitti koululaisten mielipiteitä
huumevalistuksesta.
Kyselyyn vastasi yksitoista
espoolaista nuorta. Tarkempaan haastatteluun valittiin
Sofia Irannezhad , 16, Paula
Härmä , 14 ja Jimi , 15. Irannezhadilla ja Härmällä ei ole mitään kokemusta huumeista. Jimi on kokeillut kannabista.
Hänen nimensä on muutettu.
Tarvitaanko
kouluissa

huumevalistusta?
Härmä: ”Tarvitaan, mutta
sitä on liian vähän. Opin valistuksessa vain huumeiden nimiä.”
Irannezhad: ”Se on erittäin
tärkeätä, koska nuoret eivät
välttämättä tiedä hirveästi
huumeista.”
Jimi: ”Se on ihan hyvä juttu
monelle tietämättömälle. Nykyisellään se on leikkimistä.
Piirretään tikku-ukko taululle
ja sitten keksitään, kuka ryyppää ja kuka ei.”
Mitä opit valistuksesta?

Irannezhad: ”En sen enempää kuin mitä tiesin.”
Jimi: ”En mitään. Huumeita
kokeilemaan ajoi kiinnostus.
Halusin tietää, tuleeko sieltä
pinkkejä elefantteja, mutta ei
tullut. Ensin nauroin ja sitten
oksensin. Se sai jäädä siihen.”
Millainen valistus toimisi?
Nuoret toivoivat, että heille
kerrottaisiin totuus kaunistelematta ja suoraan. Neljä yhdestätoista kaipaisi valistukselta järkytystä. Kaikki toivoivat entisten huumeidenkäyttäjien vierailuja. He halusivat

VERNA VIRKKUNEN

Kirjoittaja on Pääkaupunkiseudun Nuorten ääni -toimituksen
toimittaja.

kuulla tositarinoita niiltä, joilta huumeet olisivat vieneet
kaiken.
Irannezhad: ”Jos nuoret näkevät keski-ikäisen naisen, joka on alkanut käyttää niiden
ikäisenä ja miltä se tulee näyttämään, niin varmasti tajuaa
saarnankin merkityksen.”
Jimi: ”Mieluummin se pieni
järkytys videosta kuin että
nuoret alkavat käyttää.”

Nuoret haluavat kuulla tositarinoita

Espoolaiset koululaiset Paula Härmä (vas.) ja Sofia Irannezhad toivovat huumevalistajiksi muita kuin opettajia.

Koululaisille kertovat huumeista monenlaiset valistajat. Nuorten ääni -toimitus seurasi niistä kahta.
Reeta Niemonen
”ME ei olla tultu tänne raitistamaan teitä. Tosiasiahan on,
että maksakirroosia varten pitäisi juoda todella paljon.”
Näin alkoi eräs Elämä On
Parasta Huumetta -yhdistyksen päihdevalistus.
”Eikä me haluta liikaa kertoa teille faktoja, sillä nehän
te tiedätte jo.”
Oho. Tämäkö nyt on sitä uudenaikaista valistusta?
HUUMEVALISTUKSESSA
kilpailevat fakta ja tunne, nuorekkuus ja auktoriteetti, jyrkkä ei ja neutraalius.
Ehkäisevää päihdetyötä tekevät järjestöt, nuorisotoimi,
seurakunta, terveydenhoitajat,
opettajat ja yksityiset ihmiset.
Ainakaan alan suurimmalla
organisaatiolla, A-klinikkasäätiöllä, ei ole tiedossa tahoa, joka tietäisi kaikista toimijoista.
Sillä ei myöskään ole yhteistä
linjaa tai säännöstöä.
ENSIMMÄISEN
valistuksen perässä pitää matkustaa Hollolaan. Yläkoulun takapihalla on
Asennetta-niminen kiertävä
bussi ja hymyilevä päihdetyöntekijä Petri Tyynelä .
”Sehän on tutkittu, että tämä valistus, mitä nyt teen, ei
paljonkaan hyödytä.”
Seiskaluokkalaiset hiljenevät kuuntelemaan, kun Tyynelä jatkaa: ”Paremmin tehoavat
kiellot ja hintojen nostaminen. Siksi valtio ei kauheasti
satsaa tähän ennaltaehkäisevään duuniin.”
Bussissa ei vältetä faktojen
kertomista. Täällä maksakirroosistakin puhutaan vakavana juttuna.
Mutta kaikkea ei Tyynelä
nuorille kerro. Takahuoneessa
hän kuiskaa, että joidenkin
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oi toki olla, että maksakirroosia varten pitääkin
juoda aika paljon. Mutta tätä juttua tehdessäni
huomasin, etteivät päihdekasvatustyötä tekevät
itsekään tunnu tietävän, kannattaako asiaa sanoa
ääneen. Enemmän keskitytään kaveeraamaan nuorten kanssa, leikittämään ja puhumaan slangia.
Huumevalistusjärjestöiltä ei l öydy mi tään yhteistä kantaa.
Ja kun järjestöiltä kysyy heidän omista kannoistaan, saa
vastaukseksi monimutkaisia poliitikkolauseita, joista kuultaa
läpi siteeratuksi tulemisen pelko.
Kaikki eivät tunnu olevan oikein varmoja kannastaan tai
edes siitä, mitä mieltä asioista kannattaisi olla.
Omituista kyllä, epävarmuus ei estä valistajia esittelemästä kantojaan valistettaville nuorille.

TÄMÄNKIN
jutun edistyessä monilla tahoilla tunnuttiin
olevan aika huolissaan sen sisällöstä.
Esimerkiksi Espoon nuorisotoimi huolestui ja yritti saada
minut muuttamaan juttua niin, että se vastaisi paremmin
heidän virallista linjaansa.
Mutta jos olisin valistaja, miettisin oman julkisuuskuvan
hiomista enemmän sitä, onko eripuraisesta ja ristiriitaisesta
huumevalistuksesta mitään hyötyä.

P OIM INTA

ta huumetta kuuluu nykyään
tähän): Huumeidenkäyttöön
liittyy aina riskejä, mutta
käytön monimuotoisuus on
tunnustettava. Vaikka suomalainen sana ”viihdekäyttö” on
huono, se on vakiintunut.
Espoon nuorisotoimi: Emme
voi hyväksyä viihdekäyttöä.
Emme kuitenkaan halua tuomita huumausaineista kiinnostuneita nuoria.
Narconon ja A-klinikka:
Viihdekäyttö ei ole mahdollista.

Voiko huumeita ”viihdekäyttää”?

HUUMEVALISTUKSET
ovat
hyvin erilaisia, mutta myös
huumeisiin liittyvistä perusasioista ollaan järjestöissä
erimielisiä. Kysyimme järjestöiltä, onko huumeiden viihdekäyttö mahdollista.
Youth Against Drugs: Jostakin näkökulmasta ja joillekin
ihmisille viihdekäyttö voi olla
mahdollista.
Helsingin NMKY: Emme ota
kantaa koko asiaan valistuksissamme.
EHYT (Myös Elämä on paras-
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Urheilu
Mitä kuuluu suomalaiselle jääkiekolle? Miten suomifutista voitaisiin kehittää?
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Urheilu
Henri Miettinen
Megafoni-blogi 2.3.2012

Kahdeksan parasta
Jääkiekko on katsojamäärän ja medianäkyvyyden
perusteella Suomen suosituin urheilulaji ja SMliiga on maamme seuratuin sarja.
Lajin suurena ystävänä minua ihmetyttää
järjestelmä, jonka mukaan kymmenen joukkuetta
pääsevät kuudenkymmenen runkosarjaottelun
jälkeen pudotuspeleihin, eikä kahdeksan kuten
vielä vuonna 2003.
Enkä ole ainoa tästä asiasta purnaava, sillä Suomen
suurimman jääkiekkosivuston keskustelupalstalla
riittää asiasta puhetta vieläkin. Vaatimukset ovat
selvät: luovutaan niin kutsutuista säälipleijareista
ja palataan edellä mainittuun järjestelmään.
Miksi sitten pudotuspelien pääsevien joukkueiden
määrää on nostettu? Rahan takia tietenkin. Mitä
enemmän otteluita joukkueet pelaavat, sitä
enemmän rahaa liiga saa. Nimittäin runkosarjan
otteluista saatavat tulot menenvät seuroille, kun
taas pudotuspeleistä saatavat rahat menevät liigan

kassaan.
Fanin näkökulmasta katsottuna tälläiset villi
kortti -kierroksen ottelut ovat turhia, sillä kuusi
parasta joukkuetta odottavat muutaman päivän
vastustajiaan puolivälieriin ja toisaalta näissä
otteluissa ei oikein ole tunnelmaa edes tv:n
välityksellä. Siniset puuvillakankailla päällystetyt
penkit ammottavat tyhjyyttään lukuun ottamatta
päätyjä, joissa muutaman ottaneet miesfanit
hurraavat suosikkijoukkueelleen.
Ratkaisua tähän dilemmaan ei tarvitse etsiä kaukaa,
Ruotisissa ja maailman parhaassa jääkiekkoliigassa
NHL:ssä kahdeksan parasta kahdesta konferenssista
pääsevät pelaamaan mestaruudesta.
Samaan kannattaisi palata täälläkin. Onhan se
mukavaa, kun puolen vuoden raatamisen jälkeen
alkaa niin kutsutut Tosipelit, silloin fanienkin
odotusarvo nousee ryminällä, mutta sitä ennen
odotetaan kevättä.

Henri Miettinen
Megafoni-blogi 5.5.2012

Kun Suomi pelaa lätkää
Joka toukokuu 16 maata kilpailevat siitä, mikä niistä
on maailman paras jääkiekkossa. Jokainen lajista
vähät välittävä tietää, että Suomi voitti historiansa
toisen
maailmanmestaruuden
Slovakian
Bratislavassa viime vuonna. Tänä vuonna kisat
pelataan Suomessa ja Ruotsissa.
Valitettavasti tavallisen fanin kannalta kisojen
seuraaminen on tehty lähes mahdottomaksi.
Lippujen hinnat ovat aivan liian kalliita, parhaat
paikat menevät Hjallis Harkimolle ja hänen
kavereilleen. Paikalle päästäkseen lipuista täytyy
maksaa lähes 200 euroa ja televisiossa ottelut
näkee vain maksamalla 30 euroa kuukaudessa
kanavapaketista, jossa on faneille turhia kanavia.
Eikä siinä kaikki. Kisojen markkinointi menee yli
hilseen, sillä yleisöä pyritään saamaan hallille
mainoksella, jossa metsästetään leijonia. Sitten
vielä kaikkien suuresti arvostama ja jumaloima

Antero Mertaranta meuhkaa selostuskopissa kuin
Yhdysvaltain armeijan kenraali.
Minua, jääkiekon ystävää, ärsyttää se, että ottelujen
katsominen pilataan kyseessä olevan henkilön
teennäisellä selostamisella, höystettynä kuivakalla
junttihuumorilla.
Säälin
samalla
tavallisia
jääkiekkofaneja, jotka eivät pääse kannustamaan
Suomea kohtuuhintaan.
Keskustelupalstoilla suunnitellaankin protestia
Jääkiekkoliiton puheenjohtajaa Kalervo Kummolaa
vastaan hänen diktaattorimaisen ja rahantuoksuisen
johtamistyylinsä takia. Toivon, että hän ymmärtää
fanien tyytymättömyyden.
Sitä odotellessa suosittelen kisojen katsomista netistä
halvempaan hintaan tai ilmaiseksi asiantuntevan
ulkomaalaisselostajan selostamana.
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Urheilu
Henri Miettinen
Megafoni-blogi 2.4.2013

Suomifutis nousuun
Jalkapallon ystävävänä minua ihmetyttää se, miksi
Suomen maajoukkue ei ole yrityksistä huolimatta
päässyt arvokisoihin. Viime kuussa Suomi pelasi
komean 1-1 tasapelin MM-karsintaottelussa
hallitsevaa maailmanmestaria Espanjaa vastaan.
Tavoitteena olisi päästä vuoden 2016 EM-kisoihin,
jonne pääsee mukaan vain 24 joukkuetta.

päästä MM-jatkokarsintoihin tanskalaisen Richard
Möller Nielsenin johdolla, ja kymmenen vuotta
myöhemmin, kun valmentajana oli Roy Hodgson,
Suomi olisi tarvinnut vain maalin päästäkseen
EM-kisoihin. Näihin kokemuksiin pohjautuen olisi
hyvä, jos jatkossakin haettaisiin valmennusoppia
ulkomailta.

Maajoukkueella on menossa sukupolvenvaihdos,
ja se näkyy pelikentällä tasapeleinä Georgian
tasoisia heikkoja maita vastaan. Miten saataisiin
aikaiseksi pitkäkestoista menestystä, josta voitaisiin
olla ylpeitä?

Kun katsoo Ruotsin menestystä jalkapallossa, tulee
mieleen, pitäisikö heiltä ottaa mallia juniorityön
kehittämisessä. Ruotsi pääsi vuonna 2009 alle
21-vuotiaiden EM-kisoissa välieriin.

Asiasta on keskusteltu paljon. Kiihkeimmät
syyttävät
menestymättömyydestä
jääkiekon
suosiota, joka vetää lahjakkaita junioreita
futiskentän sijaan kaukaloon.
Itse koen ongelmaksi median kärsimättömyyden.
Iltapäivälehtien
toimitukset
odottavat
heti
menestystä, vaikka todellisuudessa menestyvän
joukkueen rakentaminen kestää kauan. Sen on
myös huomannut nykyinen päävalmentajamme
Mika-Matti Paatelainen.
Muistan, kun vuonna 1997 Suomi oli lähellä

Konkreettisia toimia olisi palkata ammattitaitoiset
valmentajat
ja
kerätä
parhaat
nuoret
jalkapalloakatemioihin Saksan malliin, jossa
taitavimmat
nuoret
harjoittelevat
kahden
ammattivalmentajan johdolla. Toisaalta kylmä
ilmastomme aiheuttaa ongelmia, sillä talvisin
pitää harjoitella hallissa, kunnes lumet sulavat.
Kotimainen pääsarjamme Veikkausliigankin voisi
tehdä yleisöä kiinnostavaksi, jos HJK ei voittaisi
joka vuosi, vaan mestaruudesta kamppailisi
ainakin neljä joukkuetta. Palloliitolla on siis paljon
työtä tehtävissä, mutta uskon että kärsivällisyys
palkitaan menestyksellä tulevaisuudessa.

Pitäisikö jääkiekon sääntöjä tiukentaa?
Julkaistu 27.3.2013
Teksti: Eveliina Ilola
Kuva: Verna Virkkunen

“Jääkiekko on kontaktilaji, ja kun vauhti
lisääntyy, saattaa sattua
välillä. Jokainen, joka
pelaa tiedostaa sen,
että taklauksia tulee”,
sanoo jääkiekkoilija
Ilari Metsola, 20.
Metsola pelaa HIFK:n
A-juniorijoukkueessa
puolustajana ja on
ehtinyt muutamaan
peliin SM-liigassakin

saman joukkueen paidassa. Metsola ei koe,
että jääkiekon sääntöjä
pitäisi muuttaa viime
aikoina vallinneesta
keskustelusta huolimatta.
Syksyllä Jokereiden
Semir Ben-Amor teloi
HIFK:n Ville Peltosen
niin pahasti, että sai
SM-liigan kurinpitotuomion lisäksi Helsingin

käräjäoikeudelta 60
päiväsakkoa pahoinpitelystä. Lisäksi poliisi
ja syyttäjälaitos harkitsivat helmikuussa
otteiden tiukentamista ja rikostutkintojen
aloittamista SM-liigan
uusimmista väkivaltatapauksista.
Metsolan mielestä SMliigan kuuluisi hoitaa
itse tämänkaltaiset
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tapaukset jääkiekkoyhteisönä.
Viime aikojen mediamyllerryksestä
huolimatta Metsola
ei ole huomannut
kaukaloväkivallan
lisääntyneen. Hänen
mielestään sääntöjen
liiallinen tiukentaminen aiheuttaisi lajin
hengen muutoksen.

Urheilu

Jääkiekkoilija Ilari Metsolan mukaan jääkiekon säännöt voi pitää entisellään väkivaltakohusta huolimatta.

Metsola kaipaa kuitenkin turvakaukaloita,
jotka joustavat taklaustilanteissa. Niitä on
Suomessa vain muutamassa hallissa.
“Eihän kukaan tahallaan halua vahingoittaa
vastustajaa, tai niin mä
luulisin. Itsekin tyk-

kään siitä, että pelataan
lujaa ja taklauksia tulee, mutta vastustajan
satuttaminen ei kuulu
siihen kuvaan.”
Metsola itse on saanut
kahdesta taklauksesta
olkapäävamman. Toisesta tuomittiin jäähy
ryntäyksestä, toisesta

ei mitään. Metsolan
mielestä tapaturmat
olivat osittain hänen
omaa tyhmyyttään,
joten tuomiot olivat
oikeudenmukaisia.
Vakavampi loukkaantuminen ei Metsolaa
huoleta, koska pelaamaan ajaa isältä peritty

intohimo lajia kohtaan.
“Eihän sitä kukaan pakota tekemään. Tiedän,
että on riski loukkaantua. Sitä varten pitää
olla koulutus taustalla, jotta voi jatkaa
työelämään.”

Kuuluisiko jääkiekon sääntöjä tiukentaa?

Ei (162 ääntä)

Kyllä (70 ääntä)

En osaa sanoa (7 ääntä)
Vastaajia yhteensä: 239
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Lukion tietobulimia ja poissaolokiintiöt pohdituttivat.
Miksi joku haluaa opettajaksi? Miten koulujen luomuruokatavoite on toteutunut? Entä saako koulussa
epäonnistua? Näihin kysymyksiin toimitus on halunnut löytää vastauksia.
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Entiset oppilaat kertovat: Kumpulan
pieni koulu tarjosi turvallisen alun
koulumaailmaan
”Kumpulan koulussa ei homehduttu tunneille, vaikka itse koulu olisi ollut homeessa”, Kaapo Lipasti
sanoo.

Kumpulan entiset oppilaat (oikealta vasemmalle) Kaapo Lipasti, Siri Penttinen, Kaarlo Kulmanen ja Anna Carlson
ymmärtävät koulun merkityksen sen oppilaille.

Helsingin Kumpulan viipalekoulun piti olla
väliaikaisratkaisu, kun rakennus siirrettiin
Jakomäestä nykyiselle paikalleen vuonna 1995.
Se ei ollut.
Ensimmäisen ja toisen luokka-asteen käsittävästä
koulusta tuli monelle lempikoulu, joka on
seissyt paikoillaan näihin päiviin asti. Kun
koulun toiminta 18 vuotta myöhemmin - viime
huhtikuussa - päättyi, tilalle ei luvattu uutta.
Kumpulalaiset taistelivat koulun puolesta
viimeiseen asti. Olihan koulun lakkauttamisesta
väännetty kättä jo vuosia (Yle 18.9.2012, HU
19.9.2012).
Kaupunginosassa haluttiin pitää oma
alkuopetuksen koulu ja lakkautussyytä - koulun
terveyshaittaa - pidettiin tekosyynä päästä
koulusta eroon (HS 26.3.2013). Vanhemmat
järjestivät myös koululakon (TS 15.4.2013).

suunnitelleet jopa uuden koulun rakentamista
talkoovoimin vanhan tilalle (HS 18.4.2013)
Millainen unelmakoulu Kumpula oli, kun
kumpulalaiset niin intohimoisesti halusivat sen
säilyttää?
Neljä entistä oppilasta muistelee mennyttä
koulua lämmöllä.
”Koulussa ei homehduttu tunneille”
Kumpulan koulun pihalla rupattelee joukko
nuoria. Siri Penttinen, Kaarlo Kulmanen,
Kaapo Lipasti ja Anna Carlson ovat Kumpulan
viipalekoulun entisiä oppilaita 2000-luvun alusta.
Heille pieni koulu oli arvokas.
”Kumpulan koulussa ei homehduttu tunneille,
vaikka itse koulu olisi ollut homeessa”, Kaapo
muistelee.

Lakkauttamisen jälkeen vanhemmat ovat

76

Koulu

Vesi kertyy Kumpulan koulun katolle. Kohonneiden kosteusarvojen takia ympäristökeskus suositti koulun
sulkemista, ellei sitä remontoida.

Koulurakennuksessa on kosteusvaurioita lattiassa
ja katossa sekä viitteitä mikrobikasvustosta.
Ympäristökeskus kehotti helmikuussa, että
rakennus on otettava pois käytöstä, jos sitä ei
kunnosteta.
Tilakeskus on todennut, että rakennus on tullut
tiensä päähän. Sitä ei enää korjata.
Kaikki osasivat pelata Viidakon Ykää
Kaarlo ja Kaapo muistavat, kuinka he Kumpulaaikanaan olivat aina luonnonhelmassa
leikkimässä ja touhuamassa.
Tunneilta sai juosta suoraan lähimetsään vaikka
kiipeilemään puihin.
”Kumpula oli parasta ympäristökasvatusta, mitä
voi olla”, Kaarlo kehuu.
Oppilailla oli myös bravuurileikkejä, kuten
Viidakon Ykä. Kaikki osasivat säännöt.
Viidakon Ykässä koko koulu jaettiin kahtia.
Toiset olivat viidakon Ykiä, jotka jahtasivat muita
metsässä. Kiinnijääneet pelastettiin potkaisemalla
pallon määrättyyn paikkaan.

Kun Kaarlo siirtyi suurempaan kouluun,
oppiminen vaikeutui.
”Isot koulut ovat liian laitosmaisia”, Kaarlo ja
Kaapo sanovat.
Opettajien lisäksi Kumpulassa sai paljon tukea
myös tukioppilailta. Kun teki tehtävät valmiiksi,
sai tarran.
Opettaja vaikuttaa enemmän
Nelikon aikana Kumpulasta harvemmin
lähdettiin Käpylään kouluun, jonka sivupiste
Kumpula oli. Kaikki onnistui pienessä parakissa,
jossa on vain muutama luokkahuone.
Pienessä koulussa oli myös helppo järjestää
tapahtumia. Haastateltavat muistavat, että niitä
ehti olla paljon parissakin vuodessa.
Siri muistuttaa, että pienessä koulussa opettaja
vaikuttaa enemmän. Ei ole kuin yksi opettaja
luokka-asteella, jonka puoleen kääntyä.
Kiusaamiseen oli helppo puuttua

Kumpula tarjosi tukea

Siri pelkäsi koulun alkua, koska häntä oli
peloteltu erilaisilla tarinoilla. Kumpulassa
pelonaihetta ei ollutkaan.

Kirjoittaminen oli vaikeaa Kaarlolle
ensimmäisellä luokalla. Vaikka hän ei jaksanut
keskittyä opetukseen, opettajalla oli aikaa auttaa
ja kannustaa. Vuoden lopussa Kaarlo osasi
kirjoittaa hyvin.

Oppilaat olivat samanikäisiä, ja tunsivat toisensa.
Siksi sieltä puuttui haastateltavien mukaan
isommat pompottelevat pojat.
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Kumpulassa ketään ei otettu piinan kohteeksi.
Muissa kouluissa myöhemmin kaikki ovat
törmänneet kiusaamiseen.
Haastateltaville tärkeintä Kumpulan koulussa
olikin hyvä yhteishenki.
”Kiusaamiseen oli helpompi puuttua, koska
oppilaita oli vähän”, Kaapo täydentää.
Oppilaita Kumpulassa oli tänä vuonna 35.
Käpylän koulussa oppilaita on yhteensä yli
700. Alkuopetuksen luokat ovat yhdessä
rakennuksessa, jossa opiskelee alle 200 oppilasta.
”Koulua ohittavalla Koskelan tiellä on
sattunut onnettomuuksia”
Kun opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto
päätti keväällä (16.4.2013), että tilapäisestä
rakennuksesta luovutaan elokuun alussa,
kumpulalaiset vaativat päästä vielä kerran
puhumaan asiasta opetusviraston linjanjohtaja
Outi Salon kanssa.
Yksi kumpulalaisten keskeisimmistä
argumenteista oli, ettei Koskelantien ylitys ole
turvallinen oppilaille. Tie oli tulossa lakkautuksen
takia osaksi kumpulalaisten lasten koulumatkaa
Käpylän pääkouluun.
Koulua ohittavalla Koskelantiellä on sattunut
onnettomuuksia, jossa auto on törmännyt
oppilaaseen. Tietä on sittemmin tehty
turvallisemmaksi. Valot, jotka vilkkuvat, kun
jalankulkija lähestyy ylityspaikkaa, ja 40
kilometrin nopeusrajoitus auttavat.

itse vielä viimeisen koulupäivän Kumpulan
kylätilassa huhtikuun puolivälissä.
Lakkautetun koulun oppilaat siirtyivät Käpylän
kouluun 15. huhtikuuta.
Omin koulu on lähellä
Kumpulan entisiä oppilaita, Siriä, Annaa,
Kaarloa ja Kaapoa, ei haittaa, että koululaisten
pitää ylittää iso tie kouluun. Käpylän kouluun
tulee oppilaita myös kauempaa, Koskelasta ja
Käpylästä.
Koulu kuitenkin tuntuu enemmän omalta, kun se
sijaitsee vain kivenheiton päässä. Pienen koulun
yhteishenki ja tunnelmat vievät voiton isosta
koulusta.
Monet muutkin vanhat Kumpulan oppilaat
vastustivat koulun lakkauttamista, vaikka tiesivät
sen mahdolliset ongelmat.
”Kun puhutaan siitä, että hyvä opetus on Suomen
valtti, silti tästä päästä leikataan”, Kaarlo tiivistää
nelikon kannan.
Tällä kertaa leikkaus on Kumpulan koulun
lakkauttaminen. Kumpulan käyneet kuitenkin
muistuttavat, että pienissä kouluissa, pienillä
luokilla viihtyy isoja paremmin.
Haastateltavat toivovat, että vanhan koulun tilalle
rakennettaisiin joskus vielä uusi koulu hirsistä.

Lakkautuspäätös pysyi. Vanhemmat järjestivät

Teksti ja kuvat: Nuutti Sinisalo
Juttu julkaistiin Suomen Kuvalehden verkkosivuilla
8.6.2013
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Tuomas Haapasalo
Megafoni-blogi 23.10.2012

Onko koulujärjestelmämme vieläkään tällä
vuosituhannella?
Vielä tänäkin päivänä lukiossa asetetaan tiedon
hamstraaminen kaiken edelle, vaikka maailmassa
on tietoa kuin roskaa ja asioiden sisäistäminen
mahdollista todellisen tarpeen tullen. Meidän
ei tarvitsisi enää olla standardisoituja käveleviä
arkistoja, vaan voisimme rauhassa syventyä meitä
kiinnostaviin asioihin.
Haen paljon tietoa myös oikeassa elämässäni,
silloin kun en ole rohmuamassa tietoa systeemin
mieliksi. Silloin minulle on tärkeää, että hakemani
tieto on totta ja vastaa kysymyksiini. Luen kirjoja
ja katson dokumentteja aiheista, jotka koskettavat
minua. Kun tiedolle on tarvetta, se jää päähän.
Koulunkäynnissä
on
vielä
lukiotasollakin
pohjimmiltaan kyse kriittisen ja järkevän ajattelun
sijaan tottelevaisuudesta. Monille kyvykkäille
oppilaille se, etteivät he tee työtä kuin koneet,
muodostuu
pullonkaulaksi.
He
tarvitsevat
todellisen tarkoituksen tankkaamalleen tiedolle.
Tunneilla läsnäoloa ja kirjojen hankkimista
pidetään elintärkeänä. Mahdollisuudet itsenäiseen
ja joustavaan opiskeluun ovat normaalissa lukiossa
olemattomat puhumattakaan siitä, motivoivatko
juuri koulun pakottamat oppiaineet. Lukion
alussa vakuuteltiin, kuinka oppilaisiin luotetaan,
ja heidän annetaan sisäistää vastuu, mutta
samanlaiseksi päivähoitoindoktrinaatiovankilaksi
on tämäkin mokoma osoittautunut.
Samaan aikaan maailmaa suunnitellaan yhä
enemmän ja enemmän ihmistä varten. Esineiden
suunnittelussa otetaan estetiikan lisäksi huomioon
ergonomia, otetaan aikaa pois töistä ihmissuhteiden

ja terveyden ylläpitoon, kustomoidaan tavaroita
ja ajatellaan jalankulkijain kolariturvallisuutta
henkilöautoja suunnitellessa. Otetaan esimerkiksi
matkapuhelimet ynnä muut monikäyttöiset
mobiililaitteet:
Pariin
kertaan
vuodessa
uudistuvat, ihmisten ehdoilla suunnitellut,
selkeät käyttöliittymät, riittävä suorituskyky ja
tarvittavat ominaisuudet. Mobiililaitteiden käyttöä
oppitunneilla on pidetty ongelmana. Pohtia
sopii, miksi tällaiset kulutustuotteet ovat tulleet
prioriteeteiksi koulutyön edelle.
Koulujärjestelmäämme
pidetään
etuoikeutenamme. Sen ei tulisi kuitenkaan
sokaista meitä siltä, että kehityksen on mentävä
eteenpäin tiedon luonteen muuttuessa. Tämä ei
tarkoita ylihintaista elektroniikkaa piirtoheittimen
korvaajaksi eikä oppikirjaa vastaavia interaktiivisia
sovelluksia. Jokaiselle on annettava mahdollisuus
löytää kykynsä sen sijaan, että jokainen nähdään
samassa valossa. Ennemmin pitäisi opettaa
syömään kuin pakkosyöttää.
Aina eivät asiat voi olla niin kuin halutaan? Samat
sanat. Jo pitkään ollut puheenaiheena, miten
halutaan vähentää ”syrjäytyneitten” nuorten
määrää ja saada nuoret pois kaduilta maleksimasta
ja kunnioittamaan aikuisia. Kuvitellaanko todella
näin tapahtuvan pitämällä lapsia ja nuoria
vankeudessa päivittäin ja sitten vielä rajoittamalla
heidän elämäänsä, jos heidän tapansa oppia tai
kiinnostuksen kohteensa ovat ”vääränlaisia”?
Viime kädessähän tästä maksaa yhteiskunta itse.
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Helmi Rantala
Megafoni-blogi 3.11.2013

Kiva surra kiusattua
Maantiedon
tunnilla
huomaan
kaverini
kirjoittaneen jotain ranteeseensa. Kun katson
tarkemmin, näen siinä lukevan vaaleanpunaisin
kirjaimin nimen: Amanda Todd. Kun kysyn
nimestä, saan vastaukseksi surumielisen katseen
ja tarinan.
Tänään vietetään kuulemma Amanda Toddin
päivää. Amandaa oli kiusattu monta vuotta, ja
lopulta hän teki itsemurhan 10. lokakuuta 2012.
Itsemurhan jälkeen Youtubessa lähti leviämään
Amandan itsensä kuvaama video, jossa hän
näyttää katsojille käsinkirjoitettuja paperilappuja.
Niissä hän kertoo pitkään jatkuneesta kiusatun
roolistaan.
Ei kestä kauaa, kun Facebookiin ilmestyy
fanisivuston kaltainen Amandan muistosivu,
R.I.P. Amanda Todd. Sivuilla julkaistaan kuvia,
kuten kuva Amandasta, jonka alla lukee teksti:
”Like if you think she is beautiful”. Tykkäyksiä on
valtavasti.
Amandan kuvien lisäksi sivustolla julkaistaan
kiusaamisen vastaisia kuvia ja tekstejä. Niistä
tykkäävät sellaisetkin kaverini, joita ei kiusaaminen
juuri tuntunut kiinnostavan ennen Amanda
Toddin itsemurhaa.
Amandan suremisesta tulikin muutamassa
päivässä muoti-ilmiö. On coolia vastustaa
kiusaamista netissä. Se tuo muiden ihmisten
hyväksynnän ja paljon tykkäyksiä.
Kun keskustelen kaverini kanssa siitä, miten
kiusaaminen
on
lähellä
meitä
jokaista,
jutteleminen sujuu aluksi hyvin. Kun mainitsen
omista kiusaamiskokemuksistani, huoneeseen
laskeutuu hämmentynyt hiljaisuus. Huomautan,
ettei kiusaaminen ole kovin kaukana omassa
lähipiirissämmekään. Kaverini päättää vaihtaa
maisemaa.
On

hämmentävää

tajuta

lähellä

kiusaaminen, mutta kaukaista Amanda Toddia on
helppoa ja kivaa harmitella.
Kiusaamisen vastustaminen on hirveän helppo
ylpeydenaihe. Yksittäisten ihmisten lisäksi myös
melkein jokainen koulu kertoo mielellään siitä.
Kun olin itse vaihtamassa koulua, huomasin, että
kiusaamattomuus on koululle oikea myyntivaltti.
Kiusaamista estämään on kehitetty muun muassa
KiVa Koulu. KiVa Koulu on kiusaamisen vastainen
ohjelma, joka on käynnissä myös nykyisessä
koulussani. Järjestelmä on paitsi suomalaisten
koulujen ylpeys mutta myös Suomen valtion. Kivaa
Koulua ollaan kovaa vauhtia markkinoimassa
ulkomaille
suomalaisen
koulumenestyksen
avaimena.
Silti minusta tuntuu, että vanhempani tietävät
ohjelmasta enemmän kuin minä, KiVan Koulun
kasvatti. KiVasta Koulusta taitaa olla mainittu
useammin koulussa käyville vieraille, opiskelijoille
ja vanhemmille, kuin meille oppilaille. On
nimittäin hirveän kivaa kun ei kiusata.
Lasta ei kuitenkaan auta, että vanhemmilla
on kaunis mielikuva koulusta. Oppilaanan
jonkin sortin nälvintään törmää lähes jokaisena
koulupäivänä.
Tämän blogitekstin ilmestyttyä ainakin muutama
ihminen ajattelee minut kiusaajaksi, joka
herjaa Amanda Toddin muistoa. Kaikki kunnia
hänen muistolleen, mutta tarkoitukseni on vain
muistuttaa ihmisiä: Kiusaamista on kaikkialla, ei
vain sitä erityisesti korostavissa paikoissa.
Jos kiusaamista vain vastustettaisiin arjessa
samalla voimalla kuin sosiaalisessa mediassa ja
haavemaailmoissamme, olisi moni asia varmasti
toisin.

sattuva
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Mitä
jos kertois opelle?
Julkaistu 12.11.2012
Tekijät: Sanni Halttunen, Verna Virkkunen

Kynnys tarttua terveydenhoitajan ovenkahvaan voi toisinaan olla suuri.

Opettaja tenttaa oppilastaan joka torstaisista poissaoloista,
joiden taustalla on
salassa pidettävä
terapia. Kuvaamataidon tunnilla kaikkien on pakko tehdä
isänpäiväkortti, mutta
yhden lapsen isä on
kuollut. Voitaisiinko
tällaiset tilanteet välttää, jos opettaja tietäisi
oppilaidensa taustoista
nykyistä laajemmin?
17 vuotta lukion psykologian opettajana
toiminut Minka Kallio
toteaa, että oppilaan
oma tahto on lähtökohtana vaikeiden
yksityisten ongelmien
esille tuomisessa.
“Jos taustatiedon
jakaminen helpottaa
opiskelijaa, ja hän itse

sitä haluaa jakaa, se on
OK.”
Kallio kuitenkin huomauttaa, että opiskelijalla on “oikeus tulla
kohdatuksi sellaisena
kuin opettaja hänet
näkee ja kokee, ilman
ennalta kerrottua
taustaa”.
Sekä perusopetuslain
että lukiolain mukaan
opettajalle kuuluu
kertoa esimerkiksi
koulutyötä haittaavista
sairauksista. Oppilas
voi kertoa opettajalle
myös henkilökohtaisista ongelmista, kuten
perheongelmista. Jos
aiheen käsitteleminen
tuntuu opettajasta liian raskaalta, voi hän
tarvittaessa ohjata
oppilaan esimerkiksi
koulupsykologille.

en tärkeyttä.
Oppimista haittaavia
ongelmia varten kouluissa on omat oppilashuoltoryhmät. Niissä
ovat mukana rehtori,
nimetyt opettajat, koulukuraattori, terveydenhoitaja ja muuta mahdollista henkilökuntaa.
Vaikka opettajilla on
vaitiolovelvollisuus,
oppilashuoltoryhmä
voi käsitellä oppilasta
koskevia, salassa
pidettäviä tietoja ilman
huoltajan suostumusta.
Kallion mukaan opettajat ovat oppilaille
aikuisen malleja.
Hän toivoo opettajien
olevan oppilaidensa
luottamuksen arvoisia,
vaikka eri opettajat
hoitavat hankalat tilanteet eri tavoin. Kallio
korostaa kuuntelemis-
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“Totta kai aikaa tuntuu
olevan vähän, ja kiire
vyöryy päälle, mutta
emme kuitenkaan saisi
menettää herkkyyttämme olla läsnä toisillemme.”
Kallio toivoo, etteivät
luokkakoot enää
suurentuisi.
“Miten edes ehtii katsoa jokaista silmiin,
kun edessä on yli 30
silmäparia? Yksilöllinen huomioiminen ja
palutteen antaminen
käy hyvin vaikeaksi ellei jopa mahdottomaksi”, Kallio kommentoi.

Koulu

Tulisiko opettajan tietää enemmän oppilaan
yksityisasioista?
Kyllä (75 ääntä)

Ei (54 ääntä)

En osaa sanoa (30 ääntä)
Vastaajia yhteensä: 159

Eden Gebra
Megafoni-blogi 19.2.2013

Miks susta tuli ope?
Luokkalaisillani on tapana esittää uusille ja joskus
myös vanhoille opettajille kysymys: ”Miks susta tuli
opettaja?” Lähes jokaisen tarina on samanlainen.
Peruskoulun ja lukion lempiainetta on lähdetty
opiskelemaan yliopistossa. Selvää suuntaa ei
välttämättä ole ollut, mutta siitä on oltu varmoja,
ettei ainakaan opettajaksi opiskella. Jossain
vaiheessa on vain huomattu, että opettajaksihan
tästä ollaan tulossa. Sivuaineeksi on otettu
kasvatustiedettä, ja opiskelun loppupuolella
sijaisuudet ovat tulleet mukaan kuvioon.
Onko ajatus selkeästä työnkuvasta motivoinut
enemmän kuin itse työn sisältö?
Kysyin tästä aikakauslehdessä, jossa tein
työelämääntutusmisjaksoni. Toimittajat, jotka
olivat opiskelleet äidinkieltä yliopistossa kertoivat,
että ilmiö on tuttu. Kuulemma suurimmalle osalle
entisistä opiskelukavereista on käynyt samalla
tavalla.

Tietenkin haluan yliopistoon opiskelemaan,
sehän on hieno paikka. Tietysti lukemaan sellaista
ainetta, joka on ollut lempiaineeni lukiossa. Jos
sitten selviää, että työllistymismahdollisuudet
ovat kapeat, saatan minäkin alkaa pitää opettajan
ammattia kelpona vaihtoehtona.
Työ vaikuttaa helpolta ja tutulta ratkaisulta:
olemmehan me kaikki seuranneet opettajia
työssään. Opettajan työstä saa ihan mukavaa
palkkaa, kesäloma on pitkä, ja työ on sosiaalista.
Haluaisin kuitenkin kysyä, kuinka moneen
ammattiin oikeasti työllistyy lukemalla esimerkiksi
äidinkieltä, historiaa, maantietoa, matikkaa tai
kieliä yliopistossa? Paljonko on vaihtoehtoja?
Suomessa ja maailmalla pidetään arvossa sitä,
että suomalaiset opettajat ovat akateemisesti hyvin
koulutettuja. Ohjaava sekä kannustava opettaja
tarvitsee kuitenkin työmotivaatiokseen muutakin
kuin tutkinnot.

Osaan tosin kuvitella itseni samaan tilanteeseen.
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Koulujen luomuruokaohjelma
tyssäsi rahapulaan
Helsingin päiväkodeissa
viljatuotteet ovat suurelta osin
luomua, mutta muuten luomuruoan lisääminen päiväkodeissa
ja kouluissa kangertelee.
Tarmo Ylhävuori
HELSINKILÄISET
päiväkotilapset
ja koululaiset eivät näe lautasellaan tänä vuonna lisää luomuruokaa, sillä lisärahaa ei ole luvassa.
Luomuruoan lisääminen kouluissa on kaupunginhallituksen
asettama tavoite. Luomuruokailun aloittamisen kouluissa arvioitiin kaksi vuotta sitten maksavan 800 000 euroa.
Summalla olisi saanut esimerkiksi pehmeää luomuleipää kaksi kertaa viikossa. Nyt koululaiset saavat tyytyä luomu- ja lähiruokaviikkoon, joka järjestetään
kerran lukuvuodessa.
”On asioita, mistä ei voida
säästää, kuten oppilashuolto ja
opetus. Luomuruokailun lisääminen ei ole lakisääteistä toimintaa”, opetuslautakunnan puheenjohtaja Outi Alanko-Kahiluoto (vihr) sanoo.
Nykyisellä opiskelijamäärällä

TÄSTÄ ON KYSE

Osa ruokastrategiaa
A Vuonna 2010 kaupunginhallituksen hyväksymän
ruokakulttuuristrategian
mukaan luomuruoan osuutta kouluissa pitäisi lisätä
asteittain.
A Myös Helsingin päiväkodeissa pitäisi siirtyä puolittain luomuruokaan vuoteen
2015 mennessä. Nyt luomun
osuus päiväkotien ruuasta
on noin 14 prosenttia.

arvioitu summa ei edes riittäisi.
Myös Helsingin päiväkodeissa
piti tänä vuonna nauttia luomuvihanneksia ja -maitotuotteita.
Suunnitelma ei kuitenkaan toteudu.
Nyt Helsingin päiväkodeissa
vain viljatuotteet ovat suurelta
osin luomua, sillä ne ovat edullisia verrattuna muihin luomuraaka-aineisiin.
KAUPUNKI myönsi viime vuonna
päiväkotien luomuruokaa varten
noin 400 000 euroa. Tänä
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vuonna summa pysyi ennallaan,
mutta luomuruokaa ei voida lisätä nykyisestä.
”Syksyn budjettineuvotteluissa tähän pitää palata ensi vuoden osalta. Jos ohjelma on tehty,
sille pitäisi olla myös rahoitus”,
toteaa Helsingin varhaiskasvatuslautakunnan puheenjohtaja
Sanna Vesikansa
(vihr).
OPETUSVIRASTON
ruokapalvelupäällikkö Airi Rintamäen
mukaan rahan puute ei ole ainoa
este luomuruoan lisäämiselle.
Suomalaisista luomutuotteista
vain viljatuotteita on saatavilla
ympäri vuoden suurkeittiöiden
tarpeisiin riittävästi. Lisäksi useiden luomutuotteiden pakkauskoko ja esikäsittelyaste eivät vastaa suurkeittiöiden tarpeita.
Helsingin opetuslautakunnan
suomenkielinen jaosto käsittelee
opetusviraston talousarvioesitystä kokouksessaan tiistaina.

q Kirjoittaja on Pääkaupunkiseudun Nuorten ääni -toimituksen
toimittaja. Helsingin nuorisoasiainkeskuksen hankkeessa
nuoret tuovat näkökulmiaan esille
mediassa.
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Kotimaa

Netti madaltaa
kiusaamiskynnystä
Poliisi auttoi
Irc-galleriassa
15-vuotiasta tyttöä,
joka joutui kiusatuksi
viiltelykuvien vuoksi.
Eden Gebra
Alma Smolander
JOKA neljäs koulukiusaamistapaus leviää nettiin, kertoo
Mannerheimin Lastensuojeluliiton nuorisotyön päällikkö
Juuso Peura .
Osassa tapauksissa kiusaaminen voi myös alkaa verkosta. ”Netissä syntyy helposti riita, väärinkäsitys tai juoru, ja
kärhämä jatkuu koulussa”,
Peura tietää.
Kiusaaminen netissä on yhtä vakavaa kuin reaalielämässä, vaikka nettikiusaamista on
vaikeampaa määritellä.
”Verkossa ei pysty näkemään toisen ihmisen reaktiota, siksi pitäisikin olla tarkempi kuin kasvotusten. Usein käy
toisin päin. Netissä on pienempi kynnys kirjoittaa mitä
sattuu”, Peura sanoo.
Toisaalta Peuran mielestä
nettikieleen kuuluu provosointi, ja nettiä käyttäessä oppii suodattamaan kommentteja. ”On kuitenkin sääli, jos totumme kovaan kielenkäyttöön
toisiamme kohtaan”, Peura
pohtii.

vuotta sitten 15-vuotias tyttö lisäsi Irc-galleriaan
itsestään kuvan, jossa käsivarressa näkyi selvät viiltelyjäljet.
Profiili veti viikoittain tu-
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hansia nuoria. Kuvia kommentoitiin loukkaavasti, ja
niistä tehtiin pilaversioita.
Joukkokiusaaminen jatkui vielä viiltelykuvien poistamisen
jälkeen.
”Kiusaaminen on ryhmäilmiö, ja usein on kyse siitä, että yksi jää porukan ulkopuolelle. Toisaalta se, joka ei koulussa saa roolia porukassa, voi
väärällä tavalla päteä verkossa”, Peura toteaa.
Peuran mukaan on tärkeää,
että kiusaamisesta kerrotaan
aikuiselle.
”Kannattaa ottaa talteen
keskusteluja, joissa kokee kiusaamista. Kiusaajalle voi vastata kerran lyhyesti, vääntämistä ei kannata jatkaa”, Peura ohjeistaa.
Verkkotyön valtakunnallisen kehittämiskeskuksen nuoriso-ohjaaja Pekka Myller pitää tärkeänä, että tuttava, ystävä tai vanhempi asettuisi puolustavaksi ja tekisi sen näkyväksi verkossa.
”Sivustaseuraajat ja me
muut, jotka törmäämme tähän, olemme ratkaisevassa
roolissa kiusaamisen suhteen”, Peura muistuttaa.
tehdään harvoin rikosilmoituksia. Nettipoliisi Marko Forss
kertoo, että kiusaamistapaukset täyttävät melko usein kunnianloukkauksen tai laittoman uhkauksen kriteerit.
Laki laahaa näissä asioissa
kuitenkin hieman perässä, ja
osassa tapauksista on vaikea
saada rikosnimikettä sovitettua tapaukseen, vaikka maalaisjärjellä ajateltuna teko ei
voi olla laissa sallittu.

NETTIKIUSAAMISESTA
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”Toisaalta onko se kiva yhteiskunta, jossa tarvitaan aina
poliisi selvittämään asioita”,
Forss pohtii.
VIILTELYKUVIEN
takia kiusatun tytön tapauksessa poliisi
tuli apuun.
Tyttö julkaisi blogissaan poliisin kirjoituksen, jossa poliisi
lupasi tallentaa vastedes kaikki rikoksen tunnusmerkistön
täyttävät viestit ja aloittaa esitutkintatoimenpiteet.
Kiusaaminen loppui melkein kokonaan.
”Toivoisin, että nuoria lähellä olevat aikuiset ottaisivat nämä asiat vakavasti”, Forss vetoaa.

Kirjoittajat ovat Pääkaupunkiseudun Nuorten ääni -toimituksen toimittajia. Helsingin nuorisoasiainkeskuksen hankkeessa
nuoret tuovat näkökulmiaan
esille mediassa.

P O I MI NTA

Myös aikuisten
kiusaaminen
lisääntyy
Marko Forssin
mukaan nettikiusaamista ei
esiinny pelkästään nuorten
keskuudessa.
Poliisi käsittelee yhä enemmän aikuisten kiusaamistapauksia.
”Esimerkiksi viime vuonna
puutuimme enemmän aikuisten
tekemiin kiusaamistapauksiin
kuin alaikäisten. Aikuisilla kiusaaminen liittyy monesti entisiin
parisuhteisiin”, Forss sanoo.
NETTIPOLIISI
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KAUPUNKI

Poissaolot pudottivat Miron lukiosta
M A R KUS J O K EL A HS

Helsingin lukiolaiset pinnistelevät
välttääkseen poissaoloja
Helsingin lukioissa voi jäädä
sairauden takia kurssi
suorittamatta, kun poissaoloja
kertyy useita.
Marja Kuikka
Tuukka Tuomasjukka
HELSINKILÄINEN Miro Palokal-

lio, 19, kärsi muutamaan otteeseen viikkojen flunssasta. Kurssien poissaolokiintiöt Vuosaareen lukiossa ylittyivät. Kurssit
piti uusia, ja tämä pitkitti valmistumista.
Opintojen viivästyminen romahdutti yhdeksän keskiarvolla
kouluun tulleen Palokallion
opiskelumotivaation.
Aiheettomia poissaoloja alkoi
kertyä, ja lopulta lukio jäi kesken. Palokallio koki, ettei saanut
tarpeeksi tukea.
”Jäin roikkumaan. Kukaan ei
ota vastuuta opinnoista, vaan
opettajat miettivät yksittäistapausta – voiko opiskelija jatkaa
juuri tällä kurssilla”, Palokallio
kertoo.

”Kaikesta ei voi olla pois.
Oppimisen näkökulma
on laitettava etusijalle.”
Opetuspäällikkö Mervi Pekkari

Vuosaaren lukion rehtori Marko Pajun mukaan kurssi keskeytyy vain silloin, kun opiskelija ei
ole oppinut tarpeeksi kurssin
suorittamista varten. Esimerkiksi puolet kurssista on jäänyt väliin.
Kurssin keskeyttämisestä keskustellaan aina rehtorin kanssa.
”Annamme aina tukea sairaustapauksissa. Oppilashuollon tukea ja tukiopetusta saa meillä
pyydettäessä.”
HELSINGIN lukioiden käytännöt

poissaolojen suhteen vaihtelevat. Alppilan lukiossa kurssi keskeytyy viidennestä poissaolosta,
kun Ressun lukiossa saman pois-

saolomäärän jälkeen keskustellaan opettajan kanssa jatkosta.
Kurssit on useissa lukioissa
jaettu kolmeen 75 minuutin mittaiseen oppituntiin viikossa, joten viisi poissaoloa vastaa vajaan
kahden viikon sairastamista.
Sairauspoissaolot eivät saa lukioissa erityisasemaa.
”Kaikesta ei voi olla pois. Oppimisen näkökulma on laitettava
etusijalle. Jos on merkittävästi
pois kurssilta, vaikka sairaanakin, on hyvä miettiä, voiko kurssilla jatkaa”, sanoo opetusviraston nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan opetuspäällikkö Mervi
Pekkari.
SUUNTAVIIVAT on määritelty lu-

kiolaissa. Lain mukaan opiskelijan tulee osallistua opetukseen,
jollei hänelle ole myönnetty siihen vapautusta.
”Lukiot saavat itse määrätä
poissaolokäytäntönsä,
koska
opiskelijoiden tarpeet vaihtelevat eri lukioissa”, Pekkari kommentoi.
Hän korostaa, että opiskelijat
voivat vaikuttaa käytäntöihin.
”Oppilaskunta voi kääntyä
opettajan tai rehtorin puoleen,
jos käytännöt eivät tunnu hyviltä.”
ALUKSI Miro Palokalliota harmitti, että lukio jäi kesken, mutta
hän löysi oman suuntansa lopulta musiikista. Nyt hän valmistelee esikoislevyään popmusiikkia
soittavan yhtyeensä kanssa.
”Onneksi olen sattunut valitsemaan alan, jolla lukion päättötodistuksella ei ole väliä, joten
olen tyytyväinen. Monelle muulle lukion keskeytyminen voisi aiheuttaa enemmän ongelmia.”

q Kirjoittajat ovat Pääkaupunkiseudun Nuorten ääni -toimituksen toimittajia. Helsingin nuorisoasiainkeskuksen hankkeessa
nuoret tuovat näkökulmiaan esille
mediassa.

Miro Palokallio harjoittelee treenikämpällä yhtyeensä vappukeikkaa varten. He lämmittelevät Nosturissa
PMMP:tä. Palokallio on löytänyt lukion keskeyttämisen jälkeen oman suuntansa musiikista.

rauspoissaolot ja lintsaus tuntuisivat olevan käytännössä samanarvoisia. Rajojen lähestyessä
alkaa jokaista huolettaa.
Poissaolorajoituksilla on hyvä
tarkoitus asettaa opiskelijat
samalle viivalle. Eri lukioiden
väliset poissaolokäytäntöjen
erot luovat kuitenkin epätasaarvoa opiskelijoiden välille.

KOMMENT TI
Marja Kuikka

Kouluun
vaikka
sairaana
MINÄ ja monet ystäväni menemme vaikka kuumeessa kouluun,
sillä useimpien lukioiden sairauspoissaolosäännöt ovat tiukkoja. Parin viikon sairastelun
jälkeen saattaa pudota kursseilta
kokonaan. Siihen ei monilla ole
varaa.
Koulujen näkökulmasta sai-

TIETYSTI jokin käytäntö on
oltava, koska lukio-opetus perustuu läsnäoloon. Mutta milloin lukio-opiskelusta on tullut
niin tiukkaa, ettei saisi olla edes
sairaana?
Enää ei riitä vain se, että
suunnittelet opintosi, vaan
samalla pitää huomioida myös
mahdolliset sairastelut.

q Kirjoittaja on Pääkaupunkiseudun Nuorten ääni -toimituksen
toimittaja.

TAUSTA

l

Poissaolosäännöt
ovat kirjavia
LUKIOISSA jokainen poissaolo on
selvitettävä. Soittokierros Helsingin lukioihin paljasti, että useimmissa lukioissa kurssilta putoaa
4–6 poissaolon jälkeen.
Helsingin kuvataidelukiossa ja
Viikin normaalikoulun lukiossa
neljän poissaolon jälkeen seuraa
keskustelu opettajan kanssa.
RESSUN lukiossa ja Töölön yhteiskoulun lukiossa ei ole kiintiöitä,
mutta toistuvat poissaolot johtavat keskusteluihin.
Kulosaaren ja Kallion lukiossa
käytäntö on ehdottomampi.
Kulosaaressa kurssilta putoaa
viiden ja Kalliossa kuuden poissaolon jälkeen – oli sairaana tai ei.

Hanki laatutuotteet talosi runkoon ja kattoon Puukeskuksesta!

/m2

10

90
/m2

ALUSKERMI KERABIT 2200 UB
ALUSHUOPA TL4
1 x 15 m.
90

49

/rulla

KOVALEVY
3 x 1220 x 2745 mm
3,349 m2/kpl.

Vain Vantaan toimipisteessä.

Musta
Punainen

816

/m2
15,50/kpl

199
/m2

Tn. 102601

5

60

JÄYKKÄ AALLOTETTU
KATTOHUOPA
3 x 950 x 2000 mm.
6,4 kg/kpl
Tn. 106219, 106220

/pkt

Tn. 072240

1890

Tn. 072211

/jm

KERABIT K+ BITUMIPAANU
Musta, 3 m2/pkt.

Tn. 076558

3

WISA®-KATE PLUS
15 x 2700 x 1200 mm
3,240 m2.

Tn. 108308

/jm

20

Tn. 062096

2

39

Tn. 062094

LUJUUSLUOKITELTU RUNKOTAVARA C24
48 x 148 mm
48 x 198 mm

PAROC EXTRA
100 x 565 x 1170 mm
5,29 m2/pkt.

Lisää loistavia tarjouksia osoitteesta www.puukeskus.fi
PUUKESKUS ESPOO
Kivenlahti, Ruukintie 4
puh. 020 55 66137
ma–pe 7–18 la 9–15

PUUKESKUS VANTAA
Petikko, Tiilipojanlenkki 7
puh. 020 55 66135
ma–pe 7–18 la 9–15
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PUUKESKUS HELSINKI
Herttoniemi, Sorvaajankatu 6
puh. 020 55 65140
ma–pe 7–17

Tarjoukset voimassa
31.05.2013 asti tai niin
kauan kuin tavaraa riittää.

Valtakunnallisiin yritysnumeroihin soitettujen puheluiden hinnat: Matkapuhelimesta 8,28 snt / puhelu + 17 snt / min. Lankaliittymästä 8,28 snt / puhelu + 7 snt / min.

SI1 1

Koulu

Lukiolaisten stressi
Aamu-tv 30.5.2013

Emmillä on niin paljon tekemistä, mutta
niin vähän aikaa. Joka toinen lukiolainen
kertoo kärsivänsä stressistä. Nuorten
Ääni -toimitus lähti selvittämään, mitä
pitää tehdä stressin ja masennuksen ehkäisemiseksi ja mitä kouluissa sille on jo
tehty.
Toimittajana Aleksei Myller, taustatoimittajana Vilma Mannermaa ja Henri Miettinen ja kuvaajana Liisa Moshnyakova.
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“

Lukiolainen tekee 60
tuntia työtä viikossa. Jos
aikuinen tekee työtä saman
tuntimäärän viikossa, se on
työsuojelurikos”
Harri Rinta-aho
Etelä-Tapiolan lukion rehtori

Koulu

HS Kaupunki 5.5.2013

MIKSI?

Kannustavatko koululaisvierailut
makeistensyöntiin?
Tarmo Ylhävuori
SYKSYLLÄ 2010 Helsingin kau-

punginvaltuusto kielsi helsinkiläisistä peruskouluista makeis- ja
virvoitusjuoma-automaatit. Kuitenkin peruskouluista tehdään
yhä luokkaretkiä makeistehtaille.
Helsingin kaupungin opetusviraston opetuspäällikkö Marjo
Kyllönen, miksi Helsingin kaupungin peruskouluista tehdään
retkiä makeistehtaille?
”Luokka- ja opintoretkistä päätetään koulun tasolla. Opetusvirasto ei anna ohjeita siitä, minne
retkien pitäisi suuntautua. Opintokäyntien täytyy liittyä opetukseen, eli edistää opetussuunnitelman tavoitteiden toteutumista.”
”Vierailukäynti makeistehtaalle voi liittyä moneenkin oppiaineeseen, mutta ainakin alaluokilla se liittyy luontevasti yrittäjyyskasvatukseen. Oppilaat pääsevät tutustumaan teollisuuslaitokseen ja näkevät koko tuotan-

toprosessin. Vierailu luo parhaimmillaan positiivista kuvaa
teollisuustyöstä. Karkkien maistelu ei ole pääasia.”
Voisiko yrityselämään tutustua
muulla tavoin?
”Yrityselämään voi tutustua Helsingissä monipuolisesti. Yrittäjyyskasvatusta on edistetty monin tavoin. Opetusvirastolla on
hyvät yhteistyöverkostot eri yritysten kanssa.”
Entä jos lapsi ei saa syödä karkkia?
”Koulun tehtävänä ei ole kannustaa oppilaita makeisten syöntiin. Huoltajille kerrotaan opintokäyntikohteesta normaaliin tapaan esimerkiksi vanhempainillassa. Huoltajia pitää pyytää ilmoittamaan, jos lapsi ei saa syödä makeisia.”
q Kirjoittaja on Pääkaupunkiseudun Nuorten ääni -toimituksen
toimittaja. Helsingin nuorisoasiainkeskuksen hankkeessa
nuoret tuovat näkökulmiaan esille
mediassa.
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HS 24.3.2013

NÄKÖKULMA
Heta Lampinen
Kirjoittaja on vantaalainen abiturientti ja pääkaupunkiseudun
Nuorten ääni -toimituksen toimittaja. Helsingin Nuorisoasiainkeskuksen hankkeessa nuoret tuovat näkökulmiaan esille mediassa.

Tietobulimia pitää poistaa
yhteiskunnan tautilistalta

V

astasin lukion ensimmäisellä viikolla vanhaan
äidinkielen tekstitaidon ylioppilaskokeen kysymykseen. Siitä alkoi kolmen vuoden valmennus
kohti ylioppilaskirjoituksia.

HARVA SE PÄIVÄ opettajan suusta on lipsahtanut
lause: ”Nämä asiat kannattaa muistaa hyvin, sillä niistä
ylioppilastutkintolautakunta (YTL) usein kysyy.” Tai jopa:
”Nämä ovat asioita, joita opiskelemme ylioppilaskirjoituksia,
emme elämää varten.”
Lukiolain mukaan minusta pitäisi tulla hyvä, sivistynyt ja
tasapainoinen ihminen ja yhteiskunnan jäsen. Ja mikä tärkeintä, lukiokoulutuksen
tulisi antaa hyvät eväät
jatko-opintoihin ja harrastuksiin sekä antaa meille
edellytykset elinikäiseen
Ylioppilasoppimiseen ja oman perkirjoituksista
soonan kehittämiseen.

on karistettava
kultapäällyste pois.

SAANEN naurahtaa.

On todella hämmästyttävää, miten harva ikäiseni
lukionsa pian päättävä tunnistaa hallituspuolueet. Uskallan
väittää, että useampi tietää hermoston olevan 75 kilometriä
pitkä. Moni myös tietää, että kielen kuuntelun vastauslomakkeen A-puolelle kannattaa kirjoittaa mahdollisimman pienellä käsialalla.
On turhauttavaa opiskella yleissivistävässä laitoksessa,
jossa huomaa, että ei opiskelekaan elämää, jatkokoulutusta
tai työelämää, vaan ylioppilaskirjoituksia varten.
OPISKELU KOLMEN VUODEN PÄÄSSÄ siintävää koemöykkyä
varten syö itse itseään. Uusi tieto ei ole koskaan turhaa,
mutta kenen etuja palvelee järjestelmä, jossa nuoret opetetaan pänttäämään tieto ulkoa ja sitten muotoilemaan se
YTL:n mysteerisiä sensoreita miellyttäväksi? Päättäjien
muotoilema kaunis tavoite on kadonnut jonnekin lukiovertailujen ja kuuden ällän ylioppilaiden etsinnän välille.
Ylioppilaskirjoituksista on karistettava kultapäällyste pois.
On turhaa keskittyä tietobulimiaan, ehkä lukion epäolennaisimpaan asiaan.
MITÄ, JOS OPPITUNNEILLA oikeasti sovellettaisiin teoriaa

käytäntöön ja jätettäisiin aikaa keskustelulle sekä kyseenalaistamiselle? Annetaan Gaussin käyrän aiheuttaman stressin jäädä viimeiselle vuodelle.
Lukio kaipaa ryhmäkokeita, tilaisuuksia harjoitella esiintymistä, vuorovaikutustaitoja ja yhteistyötä! Olisi mahtavaa
nähdä nykyisen faktatietokilpailun muuttuvan opiskelijan,
opettajan ja ylioppilastutkintolautakunnan yhteiseksi matkaksi kohti tulevaisuutta.
Tuskin yhteiskuntamme siihen kaatuisi.
q Sunnuntai C 13: Lukiolaiset menevät siitä, missä aita on
matalin, kirjoittaa Anna-Sofia Berner.
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Nuorten Ääni -toimitus ja Yle päättävät yhdessä tehdä keskusteluohjelman. Aiheesta päätetään erillisessä kokouksessa.
Aiheeksi valitaan koulu. Näkökulmasta ei meinata kuitenkaan päästä
yksimielisyyteen. Ohjelman tekijät käyvät läpi monia pitkiä keskusteluita
siitä, mikä on suomalaisen koulun ongelma — mikä seikka halutaan
nostaa suuren yleisön tietoisuuteen. Lopulta päätetään puhua siitä, että
koulussa ei saa epäonnistua.
Kun Yleisradio on hyväksynyt toimituksen ehdotuksen, ohjelmalle
valitaan juontajat koe-esiintymisten perusteella. Juontajiksi valitaan Heta
Lampinen ja Reeta Niemonen.

Käsikirjoituksen laadinta alkaa. Ohjelmaan päätetään valmistaa yksi insertti eli
lyhempi, erikseen kuvattu osanen.
Toimitus päättää teettää kyselyn ohjelmaa varten. Vastauksia kertyy noin
1000 monesta eri koulusta ympäri Suomen. Tuloksista uutisoivat muun
muassa Yleisradio ja Hyvät ja huonot uutiset.

Markkinointiryhmä aloittaa toimintansa. Välineinä käytetään muun muassa
Facebookia ja metrojen Digiscreen-näyttöjä.

Ohjelma lähetetään suorana 3. toukokuuta 2013 klo 21.00

Ohjelmaa seuraa palauteryöppy. Pääosin palaute on positiivista. Ohjelma keräsi
arvioiden mukaan 141 000 (uusinta +37 000) katsojaa.
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A-studio: Stream: Koulussa ei saa epäonnistua!
Yle TV1:n A-studio: Streamissä nähdään
perjantaina 3.5. nuorten toimittama erikoisjakso.
Ohjelma kysyy, millaisia ihmisiä kasvaa
koulussa, jossa oppilaat eivät uskalla ottaa
riskejä.

epäonnistua." Leena Ehrling kertoo.
Entisen luokanopettajan, nykyisen opettajien
draamakouluttajan Tapio Toivasen mielestä
ongelman ydin on opettajien kaavamainen
opetustapa.
”Opetus on järjestetty usein opettajalle hyvin
helposti hallittavaan muotoon. Opettajien pitäisi
uskaltaa ottaa enemmän riskejä.”, Toivanen
sanoo.
Matti Apusen mielestä koulussa pitäisi olla
enemmän kilpailua.
"Todellisuudessa kilpailua lisäämällä koululaiset
oppisivat aina pyrkimään vähän parempaan, ja
uskaltaisivat heittäytyä.”, toteaa Apunen.

Matematiikan tunnilla oppilas ei uskalla
tulla laskemaan taululle, koska hän
pelkää epäonnistuvansa. Musiikin tunnilla
tuntematonta soitinta ei uskalleta kokeilla, sillä
kaikki kuulisivat virheen. Koulu ei kannusta
oppimaan yritysten ja erehdysten kautta, sillä
jokainen virhe arvioidaan. Itsensä ylittämisen
sijaan suomalaisessa koulussa pelataan varman
päälle.
Kovia väitteitä, joista Streamiin saapuvat
keskustelemaan entinen luokanopettaja
Tapio Toivanen, EVAn johtaja Matti Apunen ja
sosiaalipsykologi Leena Ehrling.

Lähetyksen juontavat Reeta Niemonen, 18, ja
Heta Lampinen, 19.
"Koulusta ei Suomessa puhuta tarpeeksi
kriittisesti. Se, että me oppilaat tuomme koulun
ongelmia esiin, on minusta tärkeää. Uskon, että
meillä on koulusta jotain sellaista kysyttävää
ja kerrottavaa, mitä aikuiset toimittajat eivät
edes hoksaa, sillä me olemme itse koululaisia.",
Niemonen pohtii.

"Tunne siitä, että ei saa epäonnistua, on
varsin yleinen. Epäonnistumisen pelko
vie helposti noidankehille, jossa ihminen
suorittaa pakonomaisesti ja kokee silti olevansa
riittämätön. Voi myös olla, että ruvetaan
pelkäämään ja välttelemään kaikkea, missä voi

Ohjelmaa tekee kaikkiaan parikymmentä
14–22-vuotiasta nuorta Pääkaupunkiseudun
Nuorten Ääni -toimituksesta. Se on työstänyt
aihetta koko kevään ajan vapaa-ajalla koulun
jälkeen. Nuorten Ääni -toimitus on Helsingin
kaupungin nuorisoasiainkeskuksen media- ja
demokratiakasvatushanke, jonka tavoitteena on
tuoda nuorten näkökulmia esille mediassa.
Juttu julkaistu nuortenaani.blogspot.com
30.4.2013
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Laura @1997LSW
Eilinen #Astudio sai kyllä ajattelemaan asioita myös näin oppilaan näkökulmasta! #yle #koulu #koulutus #paineet
Mikko Jordman @MikkoJoo
Ehdottomasti! RT @FinlandInc: YLEn kannattaisi ottaa ohjelmistoon lisää näitä #NuortenÄäniohjelmia. #a_stream @hetalampinen
Kurt Palmroth @Kurre_195_95
Konstruktivismi...loputon jauhanta ja panostaminen Pisa-keskeisyydestä pois ja koulun valjastaminen
elämää, ei testejä varten #a_stream
Miikka Hiltunen @MiikkaMH
Opetuksen yleissivistävä luonne huomioon ottaen on vaikea saada luotua henkilökohtaista kiinnostusta oppilaille.#a_stream
Jussi Rousu @JussiRousu
“@EeroVainio: Ensimmäinen kerta ikinä kun katson melkein mieluummin Matti Apusta kuin
Suomen peliä :D #a_stream” peli tasan 2-2

Jos epäonnistut kokeessa, petytkö enemmän siihen, että

Pyritkö koulussa useammin
muu 7%

muu 8%

ylittämään itsesi?
40%

et ymmärtänyt asiaa?
17%

pelaamaan varman päälle?
53%

et saanut hyvää numeroa?
75%

Keneltä tulee paine onnistua koulunkäynnissä?

Koetko olevasi hyvä oppilas?

muu 16%

kavereilta 15%
opettajilta 22%

kyllä 42%

itseltäsi 74%

ei 42%

huoltajalta 48%

Kyselyyn osallistui 964 9. luokkalaista kahdestatoista eri koulusta. “Muu”-vastaus tarkoittaa tyhjää tai ei hyväksyttävää vastausta.

92

Seuraa meitä!
facebook.com/NuortenAani
@nuortenaani
nuortenaani.blogspot.com

