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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.
Tämä julkaisu esittelee Nuorten Ääni -toimituksen lehtijuttujen, tv-ohjelmien ja
blogikirjoitusten esille nostamia aiheita vuosilta 2006-2011. Mitä yhteiskunnallisia ongelmia nuoret pitävät tärkeinä? Mistä ei puhuta riittävästi? Mihin keskusteluihin nuoret haluaisivat päästä enemmän mukaan? Miltä politiikkaohjelman
tavoitteet ja aihepiirit näyttävät nuorten näkökulmasta? Kirjassa esitellyt jutut
ovat kaikki nuorten itse tekemiä ja ne on julkaistu Helsingin Sanomissa, Suomen Kuvalehdessä ja Ylen kanavilla.
Lisäksi julkaisussa esitellään Nuorten Ääni -toimituksen historiaa, jäseniä ja
työskentelytapoja.
Julkaisun sisällön valitsi toimituksen jäsenistä koostuva ryhmä. Työskentelyä
ohjasivat Nuorten Ääni -toimituksen työntekijät ja muut tarvittavat resurssit saatiin nuorisoasiainkeskukselta.
www.mnedu.fi/politiikkaohjelma
nuortenaani.blogspot.com
www.jalmarisarla.com
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esipuhe
Robert Sundman
Kirjoitus on
julkaistu aiemmin
Taidekasvatuksen
Helsinki –kirjassa.

Yhteiskunta tarvitsee
nuorten ääntä
Viime syksynä huomasin koulujemme tietokoneissa merkittävän viestin: “Tämän työaseman käyttöä
valvotaan. Ylläpito voi seurata näytön kuvaa reaaliajassa.”
Sama viesti oli ollut Keravalla koulujen tietokoneiden taustakuvissa jo monta vuotta, mutta vasta nyt
kiinnitin siihen huomioni. Luettuani viestin huolellisesti ymmärsin, että joku voisi todella valvoa nuorten henkilökohtaisiakin asioita, kuten sähköpostin
lukemista koulujen koneilla.
Päätin kysyä asiasta tietosuojavaltuutetulta, joka piti käytäntöä laittomana. Keravan lukion rehtori
puolestaan piti käytäntöä hyvänä ja erittäin toimivana. Olin saanut käsiteltäväkseni ristiriitaisen aiheen
ja lähdin kirjoittamaan juttua Helsingin Sanomiin.
Nuorten Ääni -toimituksen tehtävänä on muuttaa
valtamedian luomaa kuvaa nuorisosta, jossa nuoret
esitetään passiivisina ja aikaansaamattomina. Tätä
tavoitetta edistääkseen rohkeat nuoret ovat tehneet
juttuja niin lehtiin kuin televisioonkin. Tilaa nuorten
äänelle ovat antaneet yhteistyökumppanimme Helsingin Sanomat, YLE ja Suomen Kuvalehti.
Toimituksen jutuissa on pyritty käsittelemään
nuoria lähellä olevia aiheita, mutta toisaalta on tuotu esille myös nuorten näkökulmia ajankohtaisiin
aiheisiin, kuten prostituutioon ja journalismin tilaan.
Televisiojutuissa on nähty niin yönviettoa asunnottomien asuntolassa kuin tutkittu kouluruuan
alkuperää. Lehtijutuissa on puolestaan pureuduttu nuorten päätösvaltaan kaupungissa sekä siihen,
millaisia kuluja yksinasuminen aiheuttaa nuorelle.
Nuorten Ääni -toimituksen tärkeänä tavoitteena
on herättää keskustelua aikuisten ja nuorten välille yhteiskunnallisista ongelmista ja nuorten asioista.
Mielipiteitä on jakanut muun muassa se, osaavatko
ja voivatko nuoret kirjoittaa sellaisista asioista kuten

maahanmuutto ja talouskriisi. Ja mikseivät osaisi?
Samalla lailla asiat koskettavat nuoria kuin aikuisiakin.
Toimituksen periaatteisiin kuuluu, että nuori tekee kaiken itse – alusta loppuun. Vastuu kasvattaa.
Tekemisprosessi opettaa. Valmiin lopputuloksen näkeminen on palkitsevaa ja rohkaisee tekemään juttuja yhä enemmän.
Kirjoittamani juttu Keravalla suoritettavasta koulujen tietokoneiden reaaliaikaisesta valvonnasta
otettiin vastaan tavalla, johon pyrinkin. Sain herätettyä keskustelua tärkeästä aiheesta eduskunnan Lex
Nokia -tietosuojalain päätösten alla ja viesti kouluni koneissa muuttui. Vaikka Kerava kiistikin kaiken,
piraattipuolue teki asiasta tutkintapyynnön keskusrikospoliisille. Sain artikkelista positiivista palautetta sekä opettajilta että oppilailta. Lähes jokainen oli
tyytyväinen reiluun lopputulokseen. Myöhemmin
juttu sai aikaan koulu-urkinta.info -kampanjan, jonka tavoitteena on poistaa kouluista lainvastaiset urkintakäytännöt.
Keravan tapauksessa tuntuu harmilliselta, että
kukaan muu ei osannut puuttua tällaiseen toimintaan, jossa oli kyse oppilaiden viestintäsalaisuuden
rajaamisesta. Reagoimattomuus kertoo siitä, etteivät
nuoret ajattele omia oikeuksiaan tarpeeksi. Tämä
johtaa tietenkin oikeuksien rajaamiseen, eikä kukaan ole kertomassa nuorille, että se on väärin.
Nuorten Ääni -toimitus on antanut minulle paljon: ystäviä, unohtumattomia kokemuksia ja ennen
kaikkea uudenlaisen näkökulman mediaan ja sen
tekemiseen. Tulevaisuudessa toimituksen tavoitteet
pysyvät varmasti pitkälti samanlaisina. Vielä on kuitenkin paljon tehtävää. Nuorten ääntä on nostettava
entistä enemmän kuuluviin, mutta lisäksi päättäjät
ja muut aikuiset on saatava kuuntelemaan tätä ääntä herkemmin!
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Nuorten Ääni -toimituksen
historia
Ensimmäiset vuodet 2006-2007
Avoimet foorumit
Idea Nuorten Ääni -toimitusta varten lähtee liikkeelle vuoden 2005 Avoimista Foorumeista, joiden
teemana on media.
Nuoret kokevat median
tuovan nuoret esiin lokeroissa ja leimattuna. Toivotaan myös, että nuoret
saisivat tehdä itse mediasisältöä. Avoimien Foorumien seurauksena palkataan
yksi työntekijä vetämään
hanketta. Toiminta alkaa
syksyllä 2006.

Demo, mese ja irc-galleria - mitkä
ystävät?
Toimitus hakee yhteistyötä Yleisradion
kanssa. Nuoret haluavat tehdä Yleisradiolle
TV-ohjelman julkaistavaksi. Aluksi ehdotukseen suhtaudutaan nihkeästi.
Yleisradio ei usko nuorten pystyvän
tuottamaan järkevää keskusteluohjelmaa, joka olisi hyvin toteutettu niin
sisällöllisesti kuin ulkoisesti. Lopulta
Café Avarassa kuvataan demo ”Mese
ja IRC-Galleria - mitkä ystävät?”, jonka seurauksena Yleisradio tilaa yhden
keskusteluohjelman.

IRC-Galleria-yhteistyö
Nuorten Ääni -toimitus aloittaa yhteistyön yleensä viihteellisenä pidetyn
IRC-Gallerian kanssa. Toimitus luo yhteiskunnallisilla gallupeillaan poliittista keskustelua IRC-Galleriaan.

Helsingin
Sanomat
-yhteistyö
Nuorten Ääni -toimitus
aloittaa yhteistyön Helsingin Sanomien kanssa ja tuottaa aktiivisesti
juttuja lehdelle. Ensimmäinen juttu käsittelee
nuorten sesonkitöitä.

Suoraa Puhetta 2 ja 3
Suoraa puhetta 2 ”Kasvattaako koulu nuorista passiivisia” tuotetaan nopeammin ja ammattitaitoisemmin kuin sen edeltäjä,
kiitos saadun kokemuksen. Ohjelman vieraina ovat opetusministeri Antti Kalliomäki ja yhteiskuntaopin opettaja Sakari Suutarinen. Suoraa puhetta 3 ”Pitäisikö nuorten alkoholinkäyttöön
puuttua?” -ohjelman vieraina ovat poliisipäällikkö Veli Hukkanen ja Nuorten Päihdevalistushanke Skarpin edustaja Milla Varajärvi. Ohjelma on Suoraa puhetta -sarjan viimeinen osa.
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Perustamiskokous
Tilauksen tultua Nuorten Ääni -toimitusta lähdetään
perustamaan
virallisesti ja ensimmäinen
rekrytointikamppanja aloitetaan. Lopulta
ensimmäiseen
kokoukseen saapuu yli
60 nuorta eri puolilta
pääkaupunkiseutua ja
lähikunnista.

Suoraa puhetta 1
Ensimmäinen Superfarmi: Suoraa Puhetta -ohjelma käsittelee nuorten
mielenterveysongelmia.
Ohjelman
perusteella
Yleisradio tilaa kaksi uutta Suoraa Puhetta -ohjelmaa.

Toiminta kasvaa
2007-2008
Belgia
Nuorten Ääni -toimitus tekee opintomatkan
Genttiin Belgiassa. Matkan kustantaa Nuorisoasiankeskus.

Elisa palkataan
Toimituksen saatua aikaiseksi
näkyvyyttä mediassa rahoittajat saavat uutta uskoa. Toimitus
saa mahdollisuuden palkata
uuden työntekijän vetämään
lehtiryhmää. Nuoret valitsevat
haastattelun perusteella tehtävään toimittaja Elisa Miininin.

Politiikkaa kympillä
Toimitus aloittaa yhteistyön
Helsingin kaupunginkirjaston
kanssa. Seurauksena syntyy Politiikkaa Kympillä, haastattelusarja jossa käydään erilaisia paneelikeskusteluja Kirjasto 10:ssä
toimituksen jäsenten käsikirjoittamana ja ohjaamana. Vieraina ovat muun muassa Ylen
toimitusjohtaja Mikael Jungner
ja Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Tuula Haatainen.

3. pöytä
Suoraa puhetta -sarjan päättymisen seurauksena Nuorten Ääni -toimitus valmistaa
uuden konseptin TV-ohjelmaa varten ja kuvaa siitä pilottijakson. Uudessa konseptissa
keskustellaan kolmessa eri pöydässä: Ensin
vanhemmat ja nuoret erikseen ja sitten kaikki saman pöydän ääressä, jossa heitä odottaa
päättäjä. Konsepti ei tuottanut jatkoa.

Lehtitoimitus vakiintuu
Elisa Miininin palkkauksen myötä epäjärjestäytynyt lehtitoimitus saadaan vihdoinkin
käyntiin ja vakituisia lehtitoimituskokouksia
aletaan järjestää. Kokoukset sisältävät erilaisia
harjoituksia, koulutuksia ja juttujen ideointia.
Lehtitoimitus alkaa tehdä myös mm. gallupeja
IRC-galleriaan.

A-Tuubi-videot
Toimitus aloittaa yhteistyön Ylen ajankohtaisohjelmien kanssa A-Tuubin kanssa.
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Menestyksekäs
vuosi 2008-2009
Kuntavaalit K-18
Syksyllä 2008 Nuorten Ääni -toimitus tekee Ylelle uuden keskusteluohjelman, Kuntavaalit K-18.
Ohjelmassa IRC-gallerian käyttäjien valitsemat
kunnalisvaaliehdokkaat keskustelevat kolmesta
aihealueesta: kouluruoasta, joukkoliikenteestä
ja nuorten mielenterveysongelmista. Ohjelmaa
varten valitaan kaksi juontajaa toimituksesta,
Aija Kotilainen ja Rosa Kettumäki. Lisäksi ohjelmaan tehdään useita inserttejä ja kasoittain
taustatutkimusta. Kuntavaalit K-18 esitetään
15.10.2008 Yle TV1:ssä prime time -aikaan.

Suomen Kuvalehti
Keväällä 2009 Nuorten Ääni
-toimitus aloittaa yhteistyön
Suomen Kuvalehden kanssa.
Nuoret kirjoittavat SK:n kotisivuille Megafoni-blogia.

Vaalikoneet
IRC-galleria oli tehnyt ennenkin vaalikoneita, mutta vuoden 2007 eduskuntavaaleihin
se yhdistää voimansa Allianssin vaalikoneen
kanssa. Vuoden 2008 kuntavaaleissa mukaan pyydetään Nuorten Ääni -toimitus, joka
tekee ja taustoittaa kysymykset kuntavaalikoneeseen. Vuoden 2009 keväällä NÄT tekee
IRC-gallerialle eurovaalikoneen.

A-Studio
Keväällä 2009 aloitetaan yhteistyö myös A-Studion kanssa. Nuorten Ääni -toimitus
tuottaa kevään aikana viisi lyhyttä inserttiä mm. Euroopan
Parlamentista,
kouluruoan
alkuperästä ja aikuisten alkoholinkäytöstä.

Strasbourg
Nuorten Ääni -toimitus lähtee meppi Eeva-Riitta Siitosen kutsumana käymään Europarlamentin toisessa kokoontumispaikassa
Strasbourgissa. Matkalla otetaan selvää siitä, mitä parlamentti tekee, millainen se on rakennuksena, miten se vaikuttaa paikallisiin
asukkaisiin ja mistä asioista se päättää. Toimituksen edustajat tuovat mukanaan insertin parlamentista ja haastatteluja paikallisilta asukkailta. Esittelyvideo esitetään A-Studiossa keväällä 2009 ja
julkaistaan myös IRC-gallerian eurovaalikoneen yhteydessä.

7

Kuningaskuluttaja
Keväällä 2009 Nuorten Ääni
-toimitus aloittaa yhteistyön
Ylen Kuningaskuluttaja-ohjelman kanssa. Toimituksen tekemiä inserttejä aletaan näyttää
Kuningaskuluttajassa keväällä
2009.

Vakiintunutta toimintaa
2009-2011
Uudet tilat Hapessa
Nuorten Ääni -toimitus siirtyy monien muiden
Nuorisoasiainkeskuksen toimintojen tavoin uusiin tiloihin Sörnäisten rantatielle toimintakeskus Happeen. Toimituksen nuoret sisustavat ja
suunnittelevat tilat itse.

Tämä ei ole mainos
Syksyllä 2010 Nuorten Ääni -toimitus tekee Yle TV1:lle
keskusteluohjelman A-talk:
Tämä ei ole mainos. Parhaaseen katseluaikaan esitettävässä keskustelussa puidaan
uudenlaisia mainonnan keinoja ja niiden vaikutusta ihmisiin.

Näyttely Virka-galleriassa
Toimitus pitää näyttelyn Helsingin kaupungintalon Virka-galleriassa. Nuorten itse
suunnittelemassa, toteuttamassa ja kokoamassa näyttelykokonaisuudessa esitellään
toimituksen journalistisia saavutuksia.

Ensimmäinen juttusarja
Toimitus tekee Helsingin Sanomiin historiansa ensimmäisen juttusarjan lasten oikeuksien päivän tiimoilta.

Ensimmäinen juttu Suomen Kuvalehdessä
Nuorten Ääni -toimitus julkaisee keväällä 2011 ensimmäisen lehtijuttunsa Suomen Kuvalehden paperiversiossa. Syksyn suunnitelmissa on mm. tehdä A-studioon inserttisarja presidentinvaaleista.
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Maahanmuuttajatyöntekijä
palkataan
Nuorten Ääni -toimitus saa lisää rahoitusta ja päättää palkata
työntekijän
etsimään
toimituksen jäseniksi lisää maahanmuuttajataustaisia nuoria.

Jäsenet
Nuorten Ääni -toimitukseen saapuu n. 13-19-vuotiaita nuoria ympäri pääkaupunkiseutua monenlaisista
eri lähtökohdista. Monet ovat kuulleet toiminnasta koulunsa kautta tai kaveriltaan. Useat aloittavat kirjoittamalla blogitekstin, kokeillen seuraavaksi tv-insertin käsikirjoittamista tai lehtijutun tekoa. Lopulta saattaa huomata päätyneensä suoraan lähetykseen juontamaan ajankohtaista keskusteluohjelmaa parhaaseen
katseluaikaan TV1:llä.
Tärkeimmät syyt mukana oloon nuorille toimituslaisille ovat yhteisöllisyys muiden toimituslaisten kanssa
ja kiinnostus journalismia kohtaan. Mukana on jatkuvasti kymmeniä aktiivisia nuoria.

Ina Mikkola

Toimituksen jäsen vuodesta 2006

”Parasta on kaikki ihmiset ja heidän kanssaan keskustelu, sellaista ei pahemmin muualta löydy. Lisäksi on
aivan mahtavaa päästä tekemään lehtijuttuja ja videoita!
Olen oppinut kuvaamaan, editoimaan ja käsikirjoittamaan videoita ja tv-ohjelmia, kirjoittamaan
lehtijuttuja ja haastattelemaan ihmisiä ja hakemaan
taustatietoa. Puhe- ja keskustelutaidot ovat karttuneet,
ryhmätyötaidot lisääntyneet, olen oppinut paremmin
analysoimaan ja ideoimaan erilaisia juttuja, sekä oppinut vetämään ryhmiä ja toimimaan puheenjohtajana.”

Roosa Murto

Toimituksen jäsen vuodesta 2007

”Se on ihana tunne, kun tuntee saavansa jotain aikaan. Nuorten Ääni -toimituksessa kukaan ei komenna mitä pitäisi tehdä, mutta vaihtoehtoja on.
Kaikki on omasta aktiivisuudesta ja jaksamisesta
kiinni. Mitään ei ole pakko tehdä, mutta kaikkea saa
tehdä. On ihanaa, kun mielipiteitä kuunnellaan, ja
keksitään keinoja, miten ongelmakohtia voisi muuttaa. Parasta on myös, että kaikki ihmiset ovat erilaisia, mutta kuitenkin samalla aaltopituudella.
Olen oppinut kaikkea sosiaalisista taidoista kokouksen pitämiseen ja lehtikirjoituksesta tv-ohjelmaan. Rohkeus on kasvanut ja puheenjohtajuuden
ansioista tilanteen haltuun ottaminen tuntuu muuallakin helpommalta. Asiat tuntuvat jotenkin läheisemmiltä, tuntuu, ettei mikään ole mahdotonta ja
kaikkeen voi vaikuttaa.”
9

Mikael
Lehdes
Toimituksen jäsen vuodesta 2008
”Tulin toimitukseen alun perin saadakseni Yle-suhteita ja mahdollisuudet kesätyöhön siellä. Minulla ei ollut minkäänlaista poliittista
agendaa, ei mielipiteitä, ei kannanottoa. Alkujaan tulin siis toimitukseen vain hyötymään, pitämään hauskaa ja tutustumaan uusiin ihmisiin. Ja ehkä vähän oppimaan.
A-studio -insertin kuvaaminen asunnottomien miesten asuntolassa Helsingin Alppikadulla jäi mieleen erikoisena keikkana. Se vaati
paljon kuvauksellista heittäytymistä, reagointikykyä ja tilannetajua,
ja neitseellisen hermostukseni voi nähdä lopputuloksessa. Sittemmin olen saanut varmuutta kuvaamiseeni, mutta asuntolakeikka oli
kohdallani käänteentekevä ja innostava edistysaskel.
Vaikka en päässyt kesätöihin Ylelle tai Hesariin, sain rutkasti median tekemiseen liittyvää tietoa ja osaamista, joista saattaa olla hyötyä tulevaisuudessa. Monien inserttien tekemisestä jäi hienoja kokemuksia. Lisäksi tutustuin toimituksessa hyvin erilaisiin ihmisiin ja
lopulta ottaa kantaa minua kiinnostaviin aiheisiin. Ja esimerkiksi ensimmäisessä yleiskokouksessani vuonna 2008 tutustuin muuan Maxiin ja Tuomakseen, joista sittemmin tuli parhaita ystäviäni.”

Omar Fasolah

Toimituksen jäsen vuodesta 2009

”Syksyllä 2009 etsin itselleni harrastusta, jossa voisin
tehdä mediaa ja toteuttaa itseäni. Nuoriso-ohjaaja
kertoi minulle Nuorten Ääni -toimituksesta. Katsoin
netistä aikaisemmin tehtyjä A-studio-inserttejä, ja
olin wau! Päätin heti lähteä 2010-vuoden puolella
mukaan.
Se on jotenkin hieno tunne, kun TV:stä tulee juttu, jonka on itse kuvannut. Toimituksessa ollessani olen oppinut paljon kuvauksesta, editoimisesta,
journalismista jne. Väitän vakavissani, että koulujen mediakasvatus on suurimmaksi osaksi huonoa,
vanhanaikaista, saman toistoa ja tylsää. Näin ei ole
Nuorten Ääni -toimituksessa.”

Nea-Maria Törmänen
Toimituksen jäsen vuodesta 2010
”Kuulin toimituksesta koulun median tunnilla. Innostuin heti, voiko siistimpää juttua olla? Kun vielä kuulin, että pari kaveriakin on
toimituksessa mukana, olin ihan varma, että sinne minäkin menen.
Mieleenpainuvin kokemus on ollut syksyllä 2010 tehdyn keskusteluohjelman kuvaukset. Silloin tajusi, että tässähän tehdään oikeasti tosi isoja juttuja, ei näitä ihan jokainen naapurin tyttö tee. Oli
hienoa olla osa isoa ryhmää, jonka iso työ huipentui yhteen iltaan.
Olen saanut toimituksesta paljon taitoa, rohkeutta ja eritoten
mahdollisuuksia vaikuttaa ja tehdä mediaa. Olen saanut sekä teknistä että journalistista taitoa. Toimituksesta saa helposti uusia hyviä ystäviä ja pääsee osaksi ryhmää, jossa on helppo viihtyä tunnista toiseen. Mahdollisuuteni vaikuttaa asioihin, jotka nuoret kokevat
tärkeiksi, on aivan eri luokkaa kuin ennen tuloani toimitukseen.”
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Koulu
”Millaisesta koulusta valmistuu
onnellisia ylioppilaita?”
A-studio 2.6.2010
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Koulu

Elämänkatsomustiedon
kokeesta läpi filosofiaa
pänttäämällä
Tietojaan oppiaineen yo-kokeessa testaa tänään 167 abiturienttia.
ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON ylioppilaskokeessa
voi pärjätä vain filosofiaa
lukemalla. Helsinkiläisen
Alppilan lukion abiturientti Hanna Seppälä teki niin ja hänet palkittiin
Suomen parhaasta tuloksesta elämänkatsomustiedon yo-kirjoituksissa
viime syksynä.
Seppälä luki ainoastaan lukion filosofian
kirjat ja elämänkatsomustiedon kurssimonisteet sekä pänttäsi tietoa
ihmisoikeuksista. ”Yritin
pysyä perillä ajankohtaisista asioista”, Seppälä
kertoo.
TÄNÄÄN
pidettävään
elämänkatsomustiedon
reaalikokeeseen on ilmoittautunut 167 ja uskonnon kokeeseen 1 800
kokelasta.

keminen voi riittää läpipääsyyn, mutta menestymiseen vaaditaan taitoa
soveltaa filosofian teorioita arkielämän ongelmiin”, Nissilä sanoo.
Helsingin kuvataidelukion filosofian ja elämänkatsomustiedon
opettajan
Hanna-Mari
Vanhasen mielestä viime
syksyn kokeessa oli viisi kysymystä, joihin pystyi vastaamaan filosofian pohjalta. Sellainen oli
esimerkiksi kysymys, jossa pohdittiin tieteen luotettavuutta.
Alppilan lukiossa eläm ä n k at s o m u s t i e d o n
kokeeseen tänään osallistuva Felix Damski on
valmistautunut pänttäämällä vain filosofiaa.
”Ei muuta olisi ehtinytkään lukea”, Damski
kertoo.

Ylioppilastutkintolautakunnan erikoistarkastajan Pekka Elon mukaan
elämänkatsomustiedon
valinneita ei päästetä
helpommalla.
Kokeen
tehtävissä joutuu soveltamaan eri oppiaineiden
tietoja. Siksi ne ovat hänen mielestään esimerkiksi uskonnon tehtäviä
hankalampia.
”Elämänkatsomustiedon valitsee lukiossa aiheesta kiinnostunut vähemmistö, minkä vuoksi
pisterajat ovat kovat”, Elo
kertoo.
ALPPILAN LUKION elämänkatsomustiedon ja
filosofian opettaja Maria
Nissilä ei allekirjoita sitä,
että oppiaineen voisi kirjoittaa vain filosofiaa lukemalla.
”Pelkän filosofian lu-
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Juttu
Ville Eklund
HS Kotimaa
19.3.2010

Koulu
Juttu
Daniela Hassinen

Oppilaat karkottavat
stressiä rentouttavalla
liikunnalla Tikkurilassa

Kuva
Ina Mikkola
HS Kaupunki
2.12.2009

Useissa pääkaupunkiseudun lukioissa oppilaille
tarjotaan stressinhallintakursseja.

Anela Icagic (vas.),
Sukhman
Gill,
Annukka Ollila ja
Sampsa Suvivuo
rentoutuvat.

Tausta
Aloite kursseihin
tuli oppilailta

PALLO lentää komeasti
lentopalloverkon yli lakanaan. Verkon toisella
puolen olevat kaksi pelaajaa palauttavat pallon
omalla lakanallaan.
Tikkurilan lukion oppilaita naurattaa, kun
pallo lentääkin ohi.
Meneillään on lukion viimeisen vuoden
opiskelijoille suunnattu
stressihallintakurssi. Pallopelin tarkoitus on laukaista jännitystä ja rentouttaa.
”On mukavaa, kun
pelistä on poistettu kilpailuhenkisyys”, Tikkurilan lukion abiturientti
Sampsa Suvivuo sanoo.
Stressinhallintakurssilla harjoitellaan vuor ov a i k u t u s t i l a n te i t a ,
rentoutumista ja valmistaudutaan
elämän
vaikeisiin
tilanteisiin.

Käytännön tunnit ovat
leikkisiä ja liikunnallisia.
Kurssin aikana käydään
myös avantouimassa.
Toiminnan
lisäksi
stressinhallintaan
perehdytään kursseilla teorian avulla.
”Teorian ja käytännön
jako samalle kurssille
on mukavaa, koska ne
kohtaavat harvoin lukiomaailmassa”, Suvivuo
kertoo.
TIKKURILAN
lukiossa
stressiä on käsitelty oppilaiden kertomuksilla
omista kokemuksistaan
stressistä selviytymisestä. Lisäksi on luettu erilaisia
lehtiartikkeleita
stressin lievittämisestä.
Aloite kurssien järjestämiseen tuli sekä oppilailta että opettajilta.
Abiturientti Maija Sil-

vo uskoo kurssista olevan apua, vaikka on käynyt kurssia vasta kaksi
kertaa. ”Auttaa, kun oppii tuntemaan itsensä
paremmin”, hän sanoo.
LUKION psykologian ja
uskonnon lehtori Maija
Ferchenin mukaan kurssit ovat vastapainoa lukion teoriapainotteisuudelle ja istumiselle.
”Stressi on nykypäivän suuri ongelma. Moni kokee esimerkiksi aikatauluihin ja tehtävien
vaativuuteen
liittyvää
ahdistusta.”
Ferchen ei näe, että
vika olisi yksin koulujärjestelmässä. Hänestä
oppilaita ei saa päästää
liian helpollakaan.
”Ehkä pitäisi huomioida paremmin nuorten
yksilöllinen kyky kestää
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Tikkurilan lukion lisäksi stressinhallintakursseja järjestetään ainakin
Alppilan, Ressun ja Koillis-Helsingin lukioissa.
Aloite stressinhallintakurssien järjestämiseen
on tullut oppilailta, lukioista kerrotaan. Kurssit
sisältyvät usein psykologian- ja liikunnankursseihin.
Niiden suosio vaihtelee
lukioittain. Esimerkiksi
Alppilan lukiossa kurssin käy yli puolet abiturienteista.
Tunnin aikana kokeillaan paria leikkisää peliä ja lopuksi tehdään
mielikuva- ja rentoutumisharjoitus.
ja ottaa vastaan stressiä.”
Sampsa Suvivuo vakuuttaa, ettei hän ole
tullut kurssille helpon
kurssimerkinnän toivossa. ”Haluan oppia hallitsemaan stressiä, ettei se
häiritsisi koulutyötä tai
muuta elämää. Lisäksi
jatko-opintoihin pyrkiminen aiheuttaa stressiä”, hän kertoo.

Koulu

Lukiolainen ei ymmärtänyt
mitään moottoreista
Lukiolainen ja ammattikoululainen
vaihtoivat kouluja päiväksi

Ammattikoulun ensivaikutelma hämmentää. Se
on jotain vankilan, autokorjaamon ja sairaalan väliltä. Käytävät ovat
sokkeloisia, harmaita ja
hämäriä.
Olen vaihtanut päiväksi
helsinkiläisestä
Alppilan lukiosta Haagan ammattikouluun. Tilalleni Alppilaan saapuu
Juhana Taipale autonasennuslinjalta.
Ammattikoulun autohallissa lattiat ovat täynnä renkaita ja työkaluja,
ja seinät automerkkien
logoja. Bensa tuoksuu ja
kauempana soi radio.
Ammattikoulun
päivä alkaa teorialuokassa. Moottorimalleja on

Juttu
Roosa Murto
Kuvat
Heidi Piiroinen / HS
HS Kaupunki 15.3.2008

televat televisiosarjoista
politiikkaan.

kaikkialla. Hyllyillä ja
pulpeteilla, telineissä ja
kärryissä. Tunnilla käsitellään imutahtia, työtahtia, vaikka mitä tahteja ja niiden osuutta
moottorissa.
Toisella tunnilla katsotaan 1970-luvulla tehty opetusvideo.
On
raivostuttavaa,
kun ei ymmärrä mitään.
Välituntienkin keskustelut käsittelevät autoja.
Juhana Taipale on asiasta eri mieltä. ”Ei me
puhuta pelkästään autoista. Puhumme myös
muista niihin liittyvistä
asioista.”
Taipale arvioi, että
lukiossa ihmisiä kiinnostavat eri asiat, joten
puheenaiheetkin vaih-

Monet muutkin asiat
ovat amiksessa eri tavalla kuin lukiossa. Tunnille saatetaan ilmestyä
kesken kaiken. Jostakin
kuuluu kännykkäpelin
piippauksia. Kaveri näyttää neljän sivun monistenippua eli kaikkea,
joka on tehty kolmen
viikon
teoriatunneilla.
Lukiossa sellainen läntättäisiin käteen ja käskettäisiin tehdä kotona.
Eikä ammattikoulun
pöydissä ole raapustuksia – joko oppilaat ovat
kiltimpiä tai pulpetteja
vaihdetaan useammin.
”Kellään ei ole mukana reppua tai penaalia,
14

Roosa Murto (kesk.)
ja Juhana Taipale
(oik.) yrittävät tunnistaa
moottorin
osia ammattikoulun välikokeessa.

eli ei mitään, millä sotata”, Taipale selittää nauraen.
Alppilan lukioon sisään
kävelevää Taipaletta jännittää myös. Pieneen
epäjärjestykseen tottuneena lukion suuri aula
tuo mieleen yläasteen.
Ihmisiä on kaikkialla

Koulu

Ammattikoulussa opiskeleva Juhana
Taipale taputtaa puheelle lukion
äidinkielen tunnilla.

ja melu sen mukainen.
”Meillä amiksessa kaikki vain istuvat lattioilla
ja kuuntelevat musiikkia”, Taipale pohtii.
Päivä alkaa kemialla.
Osa asioista on Taipaleelle tuttuja yläasteelta,
mutta
dipoli-dipolisidokset ovat hänelle vain
viivoja ja palloja. Äidinkielen tunnilla käydään
läpi
pilkun
ihmeitä
poikkeuksineen.
Ammattikoululainen
ei ole ainoa, jota nukuttaa.
Samaan
aikaan
amiksessa vuorossa ovat

käytännön työt.
Saan siniset haalarit
kokoa 50, kevään uusinta muotia kuulemma,
liian isot turvakengät sekä lasit, hanskat ja kuulosuojaimet.
Vuorossa on ensimmäinen
välikoe
moottorin eri osista.
Yhden osan, männän,
muistan aiemmin nähdystä videosta. Olen ylpeä.

Taipaletta
kiinnostaa
dia-projektorin heijastusmekanismi. Matematiikka on päivän kiinnostavin aihe, vaikka
Taipale kummeksuukin
taululle ilmestyvien xykoordinaattien määrää.
Haagan
viimeisellä
tunnilla kiristellään runkolaakerikantta. Tulisin
hulluksi pelkästään autojen parissa.
Niin tulisi Taipalekin
lukiossa. ”Tunneilla vain
istutaan hiljaa ja kuunnellaan opettajaa, itse ei
saa tehdä mitään.”
Taipale harkitsi luki-

Lukiopäivän viimeiset
oppitunnit ovat biologia
ja matematiikka. Keuhkosoluja
enemmän

oon menemistä, muttei
pitänyt kolmen vuoden
pänttäämistä valkolakin
arvoisena. Ammattikoulussa pääsee töihin jo
ensimmäisen
vuoden
aikana.
”Loppujen
lopuksi
lukiolaisissa ei ollut niin
suurta eroa amislaisiin
kuin etukäteen ajattelin.”
Päiväni ammattikoululaisena kumosi myös
omat ennakkoluuloni.
Mopoja kyllä löytyy,
mutta kuten yksi poikakin kysyy: ”Entä sitten?”

Lukiolainen Roosa Murto vaihtaa
kampiakselin tiivisteen Haagan
ammattikoulussa.
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Koulu

Koulukuvaamot kalastelevat
kuvaussopimuksia lahjojen
avulla
Mitä isompi koulu, sitä kalliimmat lahjat
Kylkiäisenä videotykkejä ja järjestelyrahaa

Koulukuvauksia tekevät
kuvaamot antavat kouluille kalliita lahjoja saadakseen ne asiakkaikseen.
Isojen
sopimusten
kylkiäisinä tarjotaan esimerkiksi digikameroita,
videotykkejä ja digikuvauskursseja sekä ”järjestelyrahaa”, joka käytetään
oppilaiden stipendeihin
ja uusien tavaroiden ostamiseen.
Koulut käyttävät tilaisuutta hyväkseen kilpailuttamalla kuvaamoita
entistä suurempien lahjojen toivossa.

Lahja on sitä arvokkaampi, mitä suurempi
koulu on ja mitä pidemmäksi ajaksi se sitoutuu kuvaajaan. ”Suuri
koulu on monin verroin
kannattavampi kuvauskohde kuin esimerkiksi
kahdenkymmenen lapsen kerho. Osa kuluista
on kiinteitä kuvattavien
lukumäärästä
riippumatta”, kertoo kaupallinen johtaja Irina Hirsma
koulukuvausyritys KuvaAhdista.

mukaan lahjakäytäntö
on ollut olemassa ”vuosikymmeniä”.
Opetushallitus kiinnitti asiaan huomiota
viime marraskuussa ja
antoi koulujen ja yritysten yhteistyölle ohjeet.
Opetushallituksen mukaan kylkiäisten ansiosta tehdyt sopimukset
voivat nostaa kuvapakettien hintaa korkeaksi.
Viime kädessä ratkaisun
tekeminen on rehtorin
vastuulla.

Kilpailuviraston erikoistutkija Hannu Pohjosen

Suomessa on parikymmentä koulukuvausyri16

Juttu
Eero Heinonen, Paula
Minkkinen
Kuvat
Anna Vatén / HS
HS Kaupunki 18.1.2007

Seppälän koulukuvien kuvaaja Jaana
Väänänen
ohjaa
oppilaita
ryhmäkuvaan.
tystä, joista suurimmat
ovat Seppälän Koulukuvat ja Kuvaverkko. Molemmat kuvaavat noin
350 000 lasta vuosittain.
Koulukuvausbisneksessä yhtiöiden tuotto on
noin 15 miljoonaa euroa.
Tikkurilan
lukiossa
Vantaalla koulukuvauksen käytännön järjestelyjä on hoitanut oppilas-

Koulu

Kommentti
Eero Heinonen

kunnan hallitus.
”Käsittelimme
kuvausyrityksen
valintaa
useissa hallituksen kokouksissa ja päätökset
tehtiin
äänestämällä.
Taloudellinen hyöty ei
ollut tärkein asia, vaan
mietimme mikä olisi ollut opiskelijoille paras
vaihtoehto”, kertoo kuvausasioita
hoitanut
hallituksen jäsen Julian
Ilinca.
”Jonkin verran jouduimme
pyytämään
uusia tarjouksia, mutta
lopulta muutaman vuoden pituinen sopimus
syntyi varsin helposti”,
Ilinca kertoo.
Suurilla kuvaajilla ei
ole intressiä pudottaa
kuvapakettien hintoja.
”Kun hinnat ovat
korkealla, koulukuvaa-

Huono hinta-laatusuhde ärsyttää
Koulukuvaus on kovaa
bisnestä. Digiajan mukanaan tuomasta valokuvauksen
suosion
kasvusta
huolimatta
koulukuvat ovat pitäneet
pintansa. Valokuvausyritykset kamppailevat asiakkaistaan kynsin hampain.
Seurasin viime keväänä
läheltä koulukuvausyrityksen valintaa Tikkurilan lukiossa.
Iso koulu on oikea kultakaivos yrityksille, jotka
tekivätkin kilpaa toinen
toistaan parempia tar-

jouksia. Kuvausyritykset
tarjoavat tilaajalle muutaman euron suuruisen
provision jokaisesta koulun oppilaasta. Lisäksi
tarjotaan kameroita ja
videotykkejä.
Onneksi ainakin tässä
tapauksessa ”lahjukset”
menivät opiskelijoiden
hyväksi.
Vaikka koulukuvat ovatkin toistaiseksi pitäneet
pintansa, oli oman kouluni kuvien laatu viime
syksynä paikoin luvattoman huono. Kotikonsteinkin saisi parempia

kuvia.
Ihmeellisistä kuvasommitteluista, päin honkia säädetyistä väreistä
ja kiinni olleista silmistä on kuultu muistakin
kouluista.
Satojen onnistuneiden
henkilö- ja ryhmäkuvien
ottamisessa päivittäin on
haasteensa. Luulisi yritysten kuitenkin arvostavan hieman enemmän
kalliin hinnan kuvistaan
pulittavia asiakkaitaan.

jat ovat viime vuosina
tehneet suuria voittoja,
joiden turvin kouluille
maksetaan
palkkioita
ja annetaan lahjoja, jotta asiakassuhde säilyisi”, Kuva-Ahdin Hirsma
kertoo.

muitakin kuin erikseen
tilattuja tuotteita.
Muunlaisia valituksia koulukuvista Kuluttajavirasto ei ole juurikaan saanut.
Digikuvaamisen lisääntymisestä
huolimatta kuvaamot uskovat
koulukuvien suosion
kestävän. Julian Ilinca kertoo, että Tikkurilan lukiossa on oltu tyy-

tyväisiä kuvien laatuun.
Silti koulun käytävillä kuulee tarinoita esimerkiksi paidoista ja
hiuksista, joiden todellinen väri on jotain aivan
muuta kuin kuvissa.
Helsingin
seudun
kuluttajaneuvonnasta
kerrotaan, että valituksia
koulukuvauksista
tulee harvemmin kuin
kerran vuodessa.

Kuluttajaviraston lakimies Katri Väänänen
pitää kuvaa- mojen
käytäntöä ongelmallisena.
Väänäsen mukaan
kuvaamojen lahjat eivät
saisi vaikuttaa yrityksen
valintaan, vaan koulujen tulisi miettiä myös
kuvien hintaa ja laatua.
Ku l u t t a j a v i r a s t o l le tuli muutama vuosi
sitten paljon valituksia
koulukuvausyrityksestä, joka lähetti asiakkailleen
katsottavaksi
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Metallipalo
roihahti Kampissa
torstaina
 Harvinainen metallipalo
syttyi torstaina teknisen oppilaitoksen laboratoriossa Kalevankadulla Helsingin Kampissa.
Palo sai alkunsa neljän
aikaan iltapäivällä, kun kulmahiomakoneesta lensi kipinä
pahvilaatikkoon, johon oli
kerätty metallitöitä tehdessä
syntynyttä magnesiumpurua.
Päivystävän palomestarin
mukaan palavaa metallijauhetta on erittäin vaikea sammuttaa ilman metallipalojauhetta,
jota ei syttymishetkellä ollut
käden ulottuvilla.
”30-vuotisen urani ajalta en
muista toista metallipaloa”,
päivystävä palomestari totesi.
Palokunta lamaannutti liekit
nopeasti ja hoiti jälkituuletuksen. Palosta ei aiheutunut
vahinkoja eikä kukaan loukkaantunut palossa.
Opiskelu jatkui savutuuletuksen jälkeen normaalisti. HS

Ravintolasta
tihkui pesuvettä
vesitorniin
Espoossa

Seppälän koulukuvien kuvaaja Jaana Väänänen ohjaa oppilaita ryhmäkuvaan.

Koulukuvaamot kalastelevat
kuvaussopimuksia lahjojen avulla
 Mitä

isompi
koulu, sitä
kalliimmat lahjat

 Kylkiäisenä

videotykkejä ja
järjestelyrahaa
Eero Heinonen
Paula Minkkinen

Näin juttu julkaistiin
alun perin Helsingin
Sanomissa

 Koulukuvauksia tekevät kuvaamot antavat kouluille kalliita lahjoja saadakseen ne asiakkaikseen.
Isojen sopimusten kylkiäisinä tarjotaan esimerkiksi digikameroita, videotykkejä ja digikuvauskursseja sekä ”järjestelyrahaa”, joka käytetään oppilaiden stipendeihin ja uusien
tavaroiden ostamiseen.
Koulut käyttävät tilaisuutta
hyväkseen kilpailuttamalla kuvaamoita entistä suurempien
lahjojen toivossa.
Lahja on sitä arvokkaampi,
mitä suurempi koulu on ja mitä pidemmäksi ajaksi se sitou-

NUORTEN ÄÄNI
Kirjoittajat ovat pääkaupunkiseutulaisia lukiolaisia,
jotka ovat mukana Nuorten
ääni -toimituksessa. Helsingin nuorisoasiainkeskuksen
hanke auttaa nuoria tuomaan näkökulmiaan esille
viestimissä.

tuu kuvaajaan.
”Suuri koulu on monin verroin kannattavampi kuvauskohde
kuin
esimerkiksi
kahdenkymmenen lapsen kerho. Osa kuluista on kiinteitä
kuvattavien lukumäärästä riippumatta”, kertoo kaupallinen
johtaja Irina Hirsma koulukuvausyritys Kuva-Ahdista.

Kilpailuviraston erikoistutkija

Hannu Pohjosen mukaan
lahjakäytäntö on ollut olemassa ”vuosikymmeniä”.
Opetushallitus
kiinnitti
asiaan huomiota viime marraskuussa ja antoi koulujen ja yritysten yhteistyölle ohjeet.
Opetushallituksen
mukaan
kylkiäisten ansiosta tehdyt sopimukset voivat nostaa kuva-

pakettien hintaa korkeaksi.
Viime kädessä ratkaisun tekeminen on rehtorin vastuulla.

Suomessa on parikymmentä
koulukuvausyritystä,
joista
suurimmat ovat Seppälän Koulukuvat ja Kuvaverkko. Molemmat
kuvaavat
noin
350 000 lasta vuosittain. Koulukuvausbisneksessä yhtiöiden
tuotto on noin 15 miljoonaa
euroa.
Tikkurilan lukiossa Vantaalla
koulukuvauksen
käytännön
järjestelyjä on hoitanut oppilaskunnan hallitus.
”Käsittelimme
kuvausyrityksen valintaa useissa hallituksen kokouksissa ja päätökset tehtiin äänestämällä. Taloudellinen hyöty ei ollut tärkein
asia, vaan mietimme mikä olisi
ollut opiskelijoille paras vaihtoehto”, kertoo kuvausasioita
hoitanut hallituksen jäsen Julian Ilinca.
”Jonkin verran jouduimme
pyytämään uusia tarjouksia,
mutta lopulta muutaman vuoden pituinen sopimus syntyi
varsin helposti”, Ilinca kertoo.
Suurilla kuvaajilla ei ole intressiä pudottaa kuvapakettien
hintoja.
”Kun hinnat ovat korkealla,
koulukuvaajat ovat viime vuo-

sina tehneet suuria voittoja,
joiden turvin kouluille maksetaan palkkioita ja annetaan lahjoja, jotta asiakassuhde säilyisi”, Kuva-Ahdin Hirsma kertoo.

Kuluttajaviraston lakimies
Katri Väänänen pitää kuvaamojen käytäntöä ongelmallisena.
Väänäsen mukaan kuvaamojen lahjat eivät saisi vaikuttaa
yrityksen valintaan, vaan kou-

lujen tulisi miettiä myös kuvien hintaa ja laatua.
Kuluttajavirastolle tuli muutama vuosi sitten paljon valituksia koulukuvausyrityksestä,
joka lähetti asiakkailleen katsottavaksi muitakin kuin erikseen tilattuja tuotteita.
Muunlaisia valituksia koulukuvista Kuluttajavirasto ei ole
juurikaan saanut.
Digikuvaamisen lisääntymisestä huolimatta kuvaamot
uskovat koulukuvien suosion

kestävän. Julian Ilinca kertoo,
että Tikkurilan lukiossa on
oltu tyytyväisiä kuvien laatuun.
Silti koulun käytävillä kuulee tarinoita esimerkiksi paidoista ja hiuksista, joiden todellinen väri on jotain aivan
muuta kuin kuvissa.
Helsingin seudun kuluttajaneuvonnasta kerrotaan, että
valituksia
koulukuvauksista
tulee harvemmin kuin kerran
vuodessa.

KOMMENTTI

Huono hinta-laatusuhde ärsyttää
 Koulukuvaus on kovaa
bisnestä. Digiajan mukanaan
tuomasta valokuvauksen
suosion kasvusta huolimatta
koulukuvat ovat pitäneet
pintansa. Valokuvausyritykset
kamppailevat asiakkaistaan
kynsin hampain.

Seurasin viime keväänä

läheltä koulukuvausyrityksen
valintaa Tikkurilan lukiossa.
Iso koulu on oikea kultakaivos yrityksille, jotka tekivätkin kilpaa toinen toistaan

parempia tarjouksia.
Kuvausyritykset tarjoavat
tilaajalle muutaman euron
suuruisen provision jokaisesta
koulun oppilaasta. Lisäksi
tarjotaan kameroita ja videotykkejä.
Onneksi ainakin tässä tapauksessa ”lahjukset” menivät
opiskelijoiden hyväksi.

Vaikka koulukuvat ovatkin
toistaiseksi pitäneet pintansa,
oli oman kouluni kuvien laatu
viime syksynä paikoin luvatto-

man huono. Kotikonsteinkin
saisi parempia kuvia.
Ihmeellisistä kuvasommitteluista, päin honkia säädetyistä
väreistä ja kiinni olleista silmistä on kuultu muistakin
kouluista.
Satojen onnistuneiden henkilö- ja ryhmäkuvien ottamisessa päivittäin on haasteensa.
Luulisi yritysten kuitenkin
arvostavan hieman enemmän
kalliin hinnan kuvistaan pulittavia asiakkaitaan.

Eero Heinonen

o kuolleeksi luultu Suomen sosialidemokraattinen puolue saattaa sittenkin olla elossa. Ainakin
Helsingissä.

Helsingin keskustan alle
suunniteltu autotunneli käytännössä kuopattiin keskiviikko-iltana kaupungintalolla.
Kuolinsanat lausui Sdp:n
valtuustoryhmän puheenjohtaja Kai Kalima, joka tyynesti
ilmoitti demareiden kääntyneen keskustatunnelia vastaan.
Yli 500 miljoonaa euroa maksavasta tunnelista pitää luopua,
jotta rahaa jää muuhun.
Puhujapöntön vieressä valtuustopuhetta johtava Rakel
Hiltunen (sd) yritti turhaan

peitellä muikeuttaan, kun sali
älähti yllätystään.

Sdp:n riveissä on keskustatunnelin suunnittelemista kannattavia poliitikkoja, mutta
ryhmän kääntyminen tunnelia
vastaan ei lopulta ollut valtava
yllätys. Sen sijaan dramaattinen ilmoitus kesken valtuuston budjettikokouksen oli.
Mahtipuolue kokoomuksen
pasmat menivät täysin sekaisin.
”On käsittämätöntä, että asia
tuodaan tällä tavalla esiin”,
tunnelihankkeen taakse yksin
jääneen kokoomuksen ryhmänjohtaja Risto Rautava sanoi.
Sdp rikkoi keskiviikkona py-

hän kolmiyhteyden, jonka mukaan asiat sovitaan kaikessa
rauhassa ennen valtuustokokouksia demarien, kokoomuksen ja vihreiden kesken.

Demarien tunnelimanööveri

ei kuitenkaan kohdistunut kokoomukseen vaan vihreisiin ja
heidän mahdollisiin äänestäjiinsä.
Demarit ja vihreät tappelevat verissä päin Helsingin kakkospuolueen asemasta ensi
syksyn kunnallisvaaleissa. Demarien suunta on ollut viime
vuosina menossa alaspäin, ja
vihreät pitävät itseään vaalien
suosikkina.
Takavuosina demareita haukuttiin retiiseiksi: päältä punai-

sia mutta sisältä valkoisia.
Huonosti istuvien puvuntakkien alta on kuitenkin viime
aikoina alkanut pilkahtaa epäilyttävästi vihreää.
Syksyllä puolue valitsi Helsingin kaupunkisuunnittelun
ja kiinteistötoimen apulaiskaupunginjohtajaksi
Hannu
Penttilän (sd). Raideliikenteen
puolestapuhujana
tunnettu
Penttilä on toiminut muun
muassa Suomen luonnonsuojeluliiton johdossa ja ympäristöministeriön virkamiehenä.

Viherpiiperrys

+2

veden juoksutus kahdesta
verkoston pisteestä.
Ravintolan putkesta vuotanut vesi oli pesuvettä, joka
tihkui vesisäiliöön betonilaaSTT
tan läpi.

Ketjukolari
puuroutti
Tuusulanväylän
 Ketjukolari haittasi Tuusulanväylän liikennettä Vantaalla
torstaiaamuna.
Onnettomuus sattui Tammistossa lähellä Helsingin
rajaa noin seitsemän aikaan
aamulla, kun kuusi autoa ajoi
ketjukolarin Helsingin suuntaan vievällä kaistalla. Kukaan
ei loukkaantunut kolarissa
vakavasti.
Tuusulanväylän liikenne
ruuhkautui pahasti onnettoSTT
muuden vuoksi.

Herttoniemeläiset
kapinoivat
tonttivuokrien
korotusta vastaan
 Herttoniemeläiset perustavat kapinaliikkeen vastustaakseen Helsingin kaupungin
suunnitelmia nostaa tonttivuokria.
Monet asunto-osakeyhtiöt
ovat saaneet kiinteistövirastolta kirjeen, jossa on ehdotettu
suurta korotusta vuokraan.
Tonttivuokrat voisivat nousta jopa 20-kertaisiksi. Kaupunki tavoittelee maaomaisuuden
tuotolle neljän prosentin
korkoa.
Vuonna 2010 päättyvien
asuntotonttien vuokratasoa ei
ole nostettu 50 vuoteen, mutta indeksikorotukset on tehty.
Kapinaliikkeen järjestäytymisestä päätetään kansalaiskokouksessa Herttoniemen
Leikkipuiston rakennuksessa
tiistaina 22. tammikuuta
HS
kello 18.

Matti Vanhanen ruotii
Helsingin energiapolitiikkaa Sanomatalossa
Riku Jokinen

helsingin sanomat

 Onko Helsinki sellainen ilmastorosvo kuin väitetään? Pitäisikö Helsingin sähkö ja lämpö tuottaa kivihiilellä, tuulivoimalla vai ydinvoimalla?
Helsingin kivihiilivoimaloita
rajusti arvostellut pääministeri
Matti Vanhanen (kesk) osallistuu Helsingin Sanomien
energiakeskusteluun maanantaina Sanomatalossa.

Muut keskustelijat ovat Helsingin Energian toimitusjohtaja Seppo Ruohonen, kansanedustaja Sanna Perkiö (kok),
Helsingin Sdp:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Kai Kalima sekä Vihreän liiton varapuheenjohtaja Mari Puoskari.
Yleisöllä on tapahtumaan
vapaa pääsy.
Helsingin
kaupunginvaltuusto
päättää
kaupungin
päästötavoitteista ja uusiutuvan energian käytöstä myöhemmin ensi viikolla.

Matti Vanhanen

HESARIN
KELLON ALLA

HS:n energiapaneeli
Sanomatalossa
maanantaina 21. 1. kello 15.

VERK OS S A S AN OTTUA
K ES K U S TATU N N EL IS TA

Kevättä odotellessa Sdp jo vihertää
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 Vesitornin päällä olevan
ravintolan putkivuoto aiheutti
mikrobiologisten raja-arvojen
ylitykset Haukilahden vesitornin vedessä Espoossa. Verkostosta otetut vesinäytteet sen
sijaan ovat olleet koko ajan
puhtaita kaikkialla Espoon
Veden jakelualueella.
Kuluttajien vedenkäyttöä ei
Espoon Veden mukaan tarvitse rajoittaa.
Varotoimena aloitettiin
kuitenkin Haukilahteen menevän veden lisäklooraus sekä

K A U PU N G IN L A ITA

J

illalla
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jatkui, kun

puolueet keskustelivat energiapolitiikan tulevaisuudesta viime viikolla.
Sdp ehdotti muun muassa

pellettitehtaan perustamista,
jotta osa Helsingin Energian
polttamasta kivihiilestä voitaisiin korvata puuenergialla.
Myös omakotitalojen suora
sähkölämmitys pitäisi kieltää.
”Sillä eihän kukaan halua lisätä ydinvoiman käyttöä”, Kalima perusteli viime viikolla
HS:lle kuin paraskin Greenpeacen energiakampanjoitsija.
Keskustatunnelista
vetäytymistä puolue perusteli taloudella, mutta päätös vetoaa
myös niihin äänestäjiin, jotka
näkevät tunnelihankkeen yksityisautoilun suosimisena.

olleet hissukseen.
Vaikka Sdp:n viherlinja voi
vedota kantaansa epäröiviin äänestäjiin, siinä on yksi mutta.
Kuka muistaa enää työmiestä?

Helsingin demarien vaalivankkurit lähtivät vauhdilla
liikkeelle, mutta vihreät ovat

riku.jokinen@hs.fi
Kirjoittaja on Helsingin Sanomien
kaupunkitoimittaja.

”

Seuraavaksi Sdp tyrmää varmaankin kehäradan ja kaataa jo
päätetyn länsimetron liian kalliina hankkeena. Sitten se
haluaa investoida kyseiset rahat kävelykeskustaan ja sosiaaliseen palkkaan kaikille.”
Kriitikko

”

Minä veikkaan, että tunneli rakennetaan ennemmin tai
myöhemmin. Riippumatta siitä millä autot tulevaisuudessa
kulkevat on se liikkumisen kannalta järkevin vaihtoehto.”
Joopajoo

”
”

Sipoon valtaus oli ratkaiseva tekijä keskustatunnelista
luopumisessa. Tunnelirahat menevät Sipoon- ja Espoonmetroon.”
Metroilija

”

Autojen paikka ei ole keskustassa. Ei maan alla eikä päällä.”
Yksityisajattelija

Riku Jokinen

Autojen paikka on maan alla, jolloin keskustaan voisi tehdä
lisää kävelykatuja. Keskustatunneli olisi liikenteen sujuvuuden ja ympäristön kannalta jopa tärkeämpi ratkaisu
kuin länsimetro.”
Äänestäjä

1
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Koulu

Yhä useampi helsinkiläiskoululainen opiskelee vain
englannin kieltä
Harvinaisempien kielten ryhmät jäävät nykyään usein perustamatta
”A-ranskan osaaminen on todella huonolla
mallilla”
Yhä useampi koululainen Helsingissä valitsee
ala-asteella ainoaksi pitkäksi kielekseen englannin.
Viime vuonna 88 prosenttia Helsingin kaupungin
3.–9.-luokkalaisista luki englantia
ensimmäisenä vieraana
kielenään.
Englannin ja ruotsin
ohella Helsingissä on
ala-asteelta
alkavana kielenä mahdollista
opiskella muun muassa
ranskaa, saksaa, venäjää
ja espanjaa.
Käytännössä kielten
ryhmiä ei useinkaan
saada koottua.
Helsingin kaupunki
on määrittänyt ryhmien
minimikooksi 16 oppilasta. Vantaalla vastaava
luku on 18 ja Espoossa
14 oppilasta.
”Erityisen huolestuttava on kahdeksannelta luokalta alkavan ve-

näjän ja saksan tilanne.
Näitä kieliä valitaan yhä
harvemmin, eikä ryhmiä
synny”, sanoo Anna-Mari Kajasto Helsingin opetusvirastosta.
Myös osassa Helsingin kaupungin lukioita
venäjän ja saksan ryhmien muodostuminen
on vuosittain vakaalaudalla.
Helsinki on laskemassa rajaa 12 oppilaaseen. ”Tähänkin asti
koulut ovat käytännössä
itse päättäneet ryhmien
minimikoot. 12 on aika
tyypillinen minimikoko.
Sitä pienemmässä ryhmässä opetus ei ole välttämättä edes mielekästä”, kertoo Eila Kunnari
Helsingin
opetusvirastosta.
”Pienissä
kouluissa
voidaan poikkeustapauksissa muodostaa kymmenenkin oppilaan ryhmiä ja venäjän kohdalla
rajasta joustetaan usein”,

18

Juttu
Anna Takala
HS Kaupunki 8.6.2008

Koulu
a 13
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Näin juttu julkaistiin
alun perin Helsingin
Sanomissa

Yhä useampi helsinkiläiskoululainen
opiskelee vain englannin kieltä
 Harvinaisempien kielten ryhmät
jäävät nykyään usein perustamatta
 ”A-ranskan osaaminen on todella
huonolla mallilla”
Anna Takala
 Yhä useampi koululainen
Helsingissä valitsee ala-asteella
ainoaksi pitkäksi kielekseen
englannin.
Viime vuonna 88 prosenttia
Helsingin kaupungin 3.–9.luokkalaisista luki englantia
ensimmäisenä vieraana kielenään.

Englannin ja ruotsin ohella

Englanti
Ruotsi
Ranska
Saksa
Venäjä
Espanja
Italia
Latina

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

43
26
15
13
2
0
–
–

Ruotsi
Englanti
Saksa
Ranska
Espanja
Venäjä
Italia
Latina

¬B1-kieli

¬B2-kieli

B1-kieli alkaa 7. vuosiluokalla.

B2-kieli on valinnainen ja alkaa
8. vuosiluokalla.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ruotsi
Englanti
Ranska
Saksa
Venäjä
Espanja
Italia
Latina

100
0
–
–
–
–
–
–

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

kaatui
törmättyään

Englannissa tasoerot ovat räikeitä pyörällään

¬A2-kieli
A2-kieli vapaaehtoinen ja alkaa
4. tai 5. vuosiluokalla.

88
6
4
2
0
–
–
–

50
24
18
6
2
0
0
–

Ranska
Saksa
Espanja
Latina
Ruotsi
Venäjä
Italia
Englanti

 Helsingissä englantia on
käytännössä mahdollista opiskella vain pitkän oppimäärän
kielenä. Eritasoiset opiskelijat
siis istuvat kiltisti samoilla
oppitunneilla, eikä opetuksen
eriytystä juurikaan harrasteta.
Pitkää englantia lukee yli 95
prosenttia ikäluokasta, ja englannin ryhmät saattavat välillä
paisua hyvinkin suuriksi. Juuri
suurissa ryhmissä tasoerot
ovat räikeimpiä.
Hyvät oppilaat turhautuvat,
kun kirjoissa on vain entuudestaan tuttua sanastoa. Heikompia ahdistaa, kun puolet
sanoista on tuntemattomia.

Englannin opetussuunnitelma lähtee oletuksesta, jonka
mukaan suomalaiset nuoret
seuraavat englanninkielistä
mediaa ja omaksuvat sanoja
pitkälti muualta kuin koulusta.
Vuonna 2002 tehdyn tutkimuksen mukaan vain kaksi
prosenttia yläasteikäisistä koki
oppineensa kaiken englannin
kielen taitonsa koulusta. Vas-

taavaa tilannetta ei ole muissa
kielissä, saati sitten oppiaineissa.
Minua keskitasoisena, lukion kohta päättävänä ”pakkoenglannin” opiskelijana hämmentää se, että tunneilla parhaansa tekeminen ei tunnu
riittävän alkuunkaan.
Halu englannin oppimiseen
olisi kova, mutta pärjätäkseen
tunneilla olisi näköjään pienestä pitäen täytynyt seurata
aktiivisesti englanninkielistä
mediaa.

Englannin opetuksessa

tuntuukin olevan jotain pielessä, jos opiskelija päätyy
kuvailemaan tuntojaan seuraavasti: ”Englannin opiskelu
tuntuu siltä, kuin kokoaisi
palapeliä, josta puuttuu paloja.
Puuttuvat palat olisi ilmeisesti
pitänyt poimia mukaansa
jostain muualta kuin oppitunneilta”, kuvasi Matilda Joenpelto Helsingin normaalilyseon lukiosta.

Anna Takala

LOTTA HAGLUND / HS

 Loppuviikosta ihmisiä kummastuttanut, Puotilassa sattunut ”yliajo” on selvinnyt. Miehen kerrottiin ajaneen torstaina kuusivuotiaan pojan yli ja
näyttäneen keskisormea.
Mies ilmoittautui itse Itäkeskuksen poliisille perjantai-iltana.
”Hän oli aivan kauhuissaan,
että mitään tällaista ei ole tapahtunut”,
tutkinnanjohtaja
Outi Petersohn kertoo.
Poliisin mukaan tapaukseen
ei liity rikosta.

”Valta-asema johtuu pitkälti
perusopetuksesta.
Siellähän
yhä useampi valitsee ainoaksi
pitkäksi kielekseen englannin”,
Kunnari sanoo.
Joissain peruskouluissa onkin luovuttu kokonaan vapaa-

Helsinkiläisnuoret siis valitsevat englannin usein muiden
kielten kustannuksella. KoillisHelsingin lukion englannin ja

ranskan opettaja Sari Hopeakoski onkin huolissaan pitkän
A-ranskan osaamisesta.
”A-ranskan osaaminen on
todella huonolla mallilla. Meillä pitäisi olla usean kielen osaajia”, hän sanoo.

HANNES HEIKURA / HS

Annika Ruoranen
helsingin sanomat

ja todennut pojan olevan
kunnossa. mies vei perheensä
kotiin ja palasi tapahtumapaikalle. Siellä toinen poika näytti
miehelle nyrkkiä ja mies heristi takaisin ”sen enempää
ajattelematta”.
Tutkinnanjohtaja Petersohn
arvelee, että tästä lähti liikkeelle väitteet yliajosta ja keskisormen näyttämisestä.

Mathilda Wrede levitti
Jumalan sanaa vangeille
 Vankien ystävänä tunnettu
Mathilda Wrede (1864–1928)
koki 19-vuotiaana uskonnollisen herätyksen. Sen jälkeen
hän aloitti Jumalan sanan levityksen vangeille kahdenkeskisissä keskusteluissa.
Toiminta jatkui eri puolilla
maata 30 vuotta kunnes yksityiset
tapaamiset
vankien
kanssa kiellettiin 1913.
Mathilda Wrede syntyi Vaasan läänin kuvernöörin Carl
Gustaf Fabian Wreden yhdeksänlapsisen perheen nuorimmaiseksi. Hän kävi Haminan yksityistä tyttökoulua ja
opiskeli kieliä.
Wrede koki vankien sielunhoidon työksi, johon Jumala
oli hänet kutsunut. Hän aloitti
vankilavierailut vankeinhoitohallituksen luvalla 1884.
Wreden
poikkeuksellisen
työn käynnistymistä edistivät
vankeinhoidon ylimmän johdon suositukset sekä suhteet
muiden muassa kuvernööreihin, jotka saattoivat myöntää
vierailulupia vankiloihin.

Vankeinhoidossa oli vallalla

le valitaan vuosittain noin 30
opiskelijaa.
Latinan opiskelu oli Asikaiselle kompromissi. Äiti toivoi,
että kaksi vuotta Etelä-Afrikas-

sa asuneena ja kielipäätä omaavana tyttönä Asikainen jatkaisi
kielten opiskelua, vaikka tytär
itse haaveilee eläinlääkärin ammatista.

”Onneksi latinan opinnoista
on hyötyä lääkiksessä”, Asikainen nauraa.
Vaikka vieraiden kielten
opinnot ovat jo suuri osa Asi-

kaisen kouluviikkoa, saattaisi
vielä yksi uusi kieli innostaa.
”Pikkuveljeni osaa saksaa.
Koska se on tärkeä kieli, voisin
opiskella hieman vielä sitäkin.”

KENEN KADULLA
ASUT?
Sarja kertoo henkilöistä,
jotka ovat saaneet nimikkokadun Helsingin seudulla.

OSA 150

Mathilda Wreden kuja
300 m

Mathilda Wreden kuja
Helsingin
vankila

Hermanni
ntat.
in ra

Aino Asikainen (vas.) ja Santra Suvanto opiskelevat koulussa sekä ranskaa että englantia pitkinä A-kielinä.

edistyksellinen suuntaus, jonka mukaan vangin ajateltiin
olevan parannettavissa rikollisista taipumuksistaan uskonnollisen kasvatuksen ja työnteon avulla.
Maan kiertelyn mahdollisti
senaatin myöntämä ilmainen
matkaoikeus rautateillä.
Sanomalehdistössä Mathilda
Wrede sai laajaa julkisuutta
murhaaja Matti Haapojan vaiheiden yhteydessä. Uutisnälkäinen lehdistö kuvaili hänen
ja Haapojan tapaamisia.
1890-luvulla Wredeä alettiin
kutsua nimellä ”Vankien ystävä”. Hän sai puolivirallisen
aseman vankeinhoidossa.
Tultaessa 1900-luvulle Wreden asema muuttui. Suurlakon
ja Viaporin kapinan jälkeen
vankiloihin tuli poliittisesti
valveutuneita vankeja, jotka
arvostelivat voimakkaasti niiden oloja. Vanginvartijat ryhtyivät ajamaan etujaan, mikä
kiristi heidän ja virkamiesten
välejä.
”Mathilda Wrede lisäsi van-

Mathilda Wrede käytti vaatimatonta pukua, johon kuului Armo
ja rauha -rintakoru.

n
an

 ”Opiskelen ranskaa, englantia, ruotsia ja latinaa”, Helsingin normaalilyseon tuleva kahdeksasluokkalainen Aino Asikainen, 14, luettelee.
Hän valitsi jo ala-asteen viidennellä luokalla ranskan pitkäksi kieleksi, koska halusi puhua ranskalaisen ystävänsä äidinkieltä. Ranskan rinnalle tuli
heti englanti.
”Hyvä ystäväni asuu Ranskassa ja vaikka hän puhuukin
suomea, halusin opiskella
ranskaa, että voisimme puhua
sitä yhdessä. Se on hyvä tapa
harjoitella”, Asikainen kertoo.

nellä ei ole suunnitelmia kieliopintojaan laajentaa.

Mies oli pysäyttänyt autonsa

Antti Manninen
ehtoisen toisen pitkän A2-kielen tarjoamisesta.

opiskelusta on
hyötyä
eläinlääkärin
ammatissa”

Asikainen aloitti yläasteen
Helsingin normaalilyseon erikoistuneella latinaluokalla, jol-

Mies kertoi poliisille ajaneensa hitaasti Rusthollarinkujaa, ja poika oli ajanut
samaan suuntaan. Miehen
mukaan poika oli siirtänyt
vasemman kätensä polkupyörän oikeaan kahvaan jarruttaakseen. Pojan pyörä oli ajautunut oikealle kohti reunakiveystä. Pyörä törmäsi kiveykseen, ja poika kaatui nurmikolle.
Poliisin mukaan miehen auto ei osunut poikaan.

helsingin sanomat

ta. ”Kyllä opiskelijalla pitäisi
olla mahdollisuus lukea niitä
kieliä, joita lukio on opiskelijan
sinne hakiessa mainostanut”,
Kunnari toteaa.
Hän on huolissaan myös
englannin
valta-asemasta.

 ”Latinan

Myös Asikaisen ystävä Santra Suvanto, 13, haaveilee laajasta kielitaidosta. Ensi syksynä
Kruununhaan yläasteen musiikkiluokalle siirtyvä Suvanto
valitsi ala-asteella pitkiksi kieliksi ranskan ja englannin.
”Kieliopinnoista on varmasti
hyötyä, koska haluan matkustaa, ja on kiva puhua ihmisten
kanssa”, Suvanto perustelee.
Ja kyllä äidinkin toiveet vaikuttivat kielivalintoihin.
Yläasteella Suvannonkin kielivalikoima kasvaa vielä ruotsilla, mutta sitä enempää hä-

katukiveykseen

Päivi Punkka-Hänninen
helsingin sanomat

ti e

suunnitelma lähtee oletuksesta, jonka mukaan
suomalaiset nuoret seuraavat englanninkielistä mediaa ja omaksuvat
sanoja pitkälti muualta
kuin koulusta.
Vuonna 2002 tehdyn
tutkimuksen
mukaan
vain kaksi prosenttia
yläasteikäisistä koki oppineensa kaiken englannin kielen taitonsa
koulusta. Vastaavaa tilannetta ei ole muissa
kielissä, saati sitten oppiaineissa.
Minua keskitasoisena, lukion kohta päättävänä ”pakko-englannin”
opiskelijana hämmentää se, että tunneilla
parhaansa tekeminen ei
tunnu riittävän alkuun-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

14-vuotias Aino Asikainen opiskelee neljää kieltä

H E R MA N N I

EM / HS
Karttakeskus

kiloiden sisäistä hämminkiä
ryhtymällä ajamaan vankien
aseman parantamista ja nousemalla siten vankiloiden virkamiehistöä
vastaan,
jonka
enemmistö oli häntä tähän
saakka tukenut”, tutkija Marjo-Riitta Antikainen kirjoittaa.
Vapaakirkollisista korostuksistaan huolimatta Wrede ei
eronnut luterilaisesta kirkosta.
Hänet haudattiin Anjalaan, ja
Kakolan vangit veistivät haudalle muistokiven. Mathilda
Wreden kuja tuli Helsingin
vankilan viereen vuonna 2002.
 www.kansallisbiografia.fi
Kirjoitussarja jatkuu elokuussa.
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naan vapaa-ehtoisen
toisen pitkän A2-kielen tarjoamisesta.
Helsinkiläisnuoret siis
valitsevat
englannin
usein muiden kielten
kustannuksella. Koillis-Helsingin
lukion
englannin ja ranskan

Englannissa tasoerot ovat räikeitä
Helsingissä englantia on
käytännössä mahdollista opiskella vain pitkän
oppimäärän
kielenä.
Eritasoiset opiskelijat siis
istuvat kiltisti samoilla
oppitunneilla, eikä opetuksen eriytystä juurikaan harrasteta.
Pitkää englantia lukee
yli 95 prosenttia ikäluokasta, ja englannin ryhmät saattavat välillä paisua hyvinkin suuriksi.
Juuri suurissa ryhmissä
tasoerot ovat räikeimpiä.
Hyvät oppilaat turhautuvat, kun kirjoissa
on vain entuudestaan
tuttua sanastoa. Heikompia ahdistaa, kun
puolet sanoista on tuntemattomia.
Englannin
opetus-

¬A1-kieli
A1-kielen opetus alkaa yleensä
3. vuosiluokalla.

 Poika

KOMMENTTI

¬Kaupungin suomenkieliset peruskoulut
luokat 1–10 (20. 9. 2007), prosenttia

m
er
H

Helsingin
opetusvirasto onkin uudistamassa
Helsingin lukioiden kieliohjelmaa. Nyt samaa
kieltä lukevat opiskelijat
hajaantuvat eri kouluihin, eikä ryhmiä saada
syntymään.
”Jos esimerkiksi kahden naapurikoulun saksan lukijat koottaisiin
samaan ryhmään, muodostuisi ryhmä helposti”,
Kunnari sanoo.
”Mikäli koulujen keskinäinen yhteistyö saataisiin paremmaksi, olisi
myös harvinaisten kiel-

ten ryhmien syntyminen
todennäköisempää.”
Opetusviraston mukaan kyse on opiskelijan oikeusturvasta. ”Kyllä
opiskelijalla pitäisi olla
mahdollisuus lukea niitä kieliä, joita lukio on
opiskelijan sinne hakiessa mainostanut”, Kunnari toteaa.
Hän on huolissaan
myös englannin valtaasemasta.
”Valta-asema johtuu
pitkälti perusopetuksesta. Siellähän yhä useampi valitsee ainoaksi
pitkäksi kielekseen englannin”, Kunnari sanoo.
Joissain
peruskouluissa onkin luovuttu koko-

Helsingin opetusvirasto onkin uudistamassa Helsingin lukioiden kieliohjelmaa. Nyt samaa kieltä lukevat opiskelijat
hajaantuvat eri kouluihin, eikä
ryhmiä saada syntymään.
”Jos esimerkiksi kahden naapurikoulun
saksan
lukijat
koottaisiin samaan ryhmään,
muodostuisi ryhmä helposti”,
Kunnari sanoo.
”Mikäli koulujen keskinäinen yhteistyö saataisiin paremmaksi, olisi myös harvinaisten kielten ryhmien syntyminen todennäköisempää.”
Opetusviraston mukaan kyse on opiskelijan oikeusturvas-

Kielivalinnat peruskoulussa

ee n
Häm

Espoon opetuslautakunnan puheenjohtaja Sanna Lauslahti (kok) kertoo.

Helsingissä on ala-asteelta alkavana kielenä mahdollista
opiskella muun muassa ranskaa, saksaa, venäjää ja espanjaa.
Käytännössä kielten ryhmiä
ei useinkaan saada koottua.
Helsingin kaupunki on määrittänyt ryhmien minimikooksi 16 oppilasta. Vantaalla vastaava luku on 18 ja Espoossa 14
oppilasta.
”Erityisen huolestuttava on
kahdeksannelta luokalta alkavan venäjän ja saksan tilanne.
Näitä kieliä valitaan yhä harvemmin, eikä ryhmiä synny”,
sanoo Anna-Mari Kajasto
Helsingin opetusvirastosta.
Myös osassa Helsingin kaupungin lukioita venäjän ja saksan ryhmien muodostuminen
on vuosittain vakaalaudalla.
Helsinki on laskemassa rajaa

12 oppilaaseen. ”Tähänkin asti
koulut ovat käytännössä itse
päättäneet ryhmien minimikoot. 12 on aika tyypillinen minimikoko. Sitä pienemmässä
ryhmässä opetus ei ole välttämättä edes mielekästä”, kertoo
Eila Kunnari Helsingin opetusvirastosta.
”Pienissä kouluissa voidaan
poikkeustapauksissa muodostaa kymmenenkin oppilaan
ryhmiä ja venäjän kohdalla rajasta joustetaan usein”, Espoon
opetuslautakunnan
puheenjohtaja Sanna Lauslahti (kok)
kertoo.

Poliisi: Mies ei ajanut
6-vuotiaan yli, eikä
näyttänyt keskisormea

kaan.
Halu englannin oppimiseen olisi kova, mutta
pärjätäkseen tunneilla
olisi näköjään pienestä
pitäen täytynyt seurata
aktiivisesti
englanninkielistä mediaa.
Englannin opetuksessa tuntuukin olevan jotain pielessä, jos opiskelija päätyy kuvailemaan
tuntojaan
seuraavasti: ”Englannin opiskelu tuntuu siltä, kuin kokoaisi palapeliä, josta
puuttuu paloja. Puuttuvat palat olisi ilmeisesti
pitänyt poimia mukaansa jostain muualta kuin
oppitunneilta”,
kuvasi
Matilda Joenpelto Helsingin normaalilyseon
lukiosta.
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opettaja Sari Hopeakoski onkin huolissaan pitkän A-ranskan
osaamisesta.
”A-ranskan osaaminen on todella huonolla mallilla. Meillä
pitäisi olla usean kielen osaajia”, hän sanoo.

Näkökulma
Anna Takala

Koulu

Oppilaat: Kouluruoka
ei pidä kylläisena

Juttu
Daniela Hassinen
HS Kaupunki
25.5.2011

Kouluruoan valmistajan mukaan ravitsemussuositukset
täyttyvät, jos lisukkeetkin syödään. Oppilaiden mielestä
näkkileipää on kuitenkin syöty tarpeeksi.

Alppilan lukion opiskelija Heli Vuorinen,
17, ei syö koulussa paljon, koska hänestä
kouluruoka on mautonta.

Katja Lempinen, 18,
toivoo lisää mausteita kouluruokaan
ja haikailee kotiruokaisemman lounaan
perään.
ALPPILAN lukion opiskelijat
ovat
viimein
päässeet ruokatunnille.
Lautaselle on tarjolla lihamakaronilaatikkoa tai
kasviskiusausta.
Iltapäivän
varalle
monella oppilaalla on
kuitenkin eväät mukana, sillä nälkä ei heidän
mielestään pysy poissa
koulupäivän
loppuun
asti.
Kouluruoka
täyttää
ruoan valmistajan Palmian mukaan ravitsemussuositukset, jos oppilaat syövät pääruoan
lisäksi kaikki muut ateriakokonaisuuden osat,

kertoo Helsingin opetusviraston ruokapalvelupäällikkö Airi Rintamäki.
PÄÄRUOAN kanssa tulisi
syödä kaksi palaa leipää
tai näkkileipää levitteellä, salaattia sekä muita
lisukkeita ja juoda kaksi lasia maitoa. Todellisuudessa lähes jokainen
jättää syömättä jonkin
osan, yleensä näkkileivän ja maidon.
”Näkkäriä on syöty jo
yhdeksän vuotta, joten
sen syöminen on puuduttavaa”, toteaa 16-vuotias
Alppilan
lukion
opiskelija Matias Topo.
Katja Lempinen, 18,
haikailee kotiruoan perään. ”Haluaisin, että
kouluruokana tarjoiltaisiin enemmän kotiruokamaista ruokaa tehdasmaisen sijaan.”
Airi Rintamäen mu-

kaan aterioita ei voida
suunnitella sen pohjalta,
että yksittäiset oppilaat
eivät syö kaikkea. ”Tarkoitus on syödä kaikkea.”
RAVITSEMUSTERAPEUTTI Päivi Sertti huomauttaa, että erityisesti
kasvisruokailijoiden pitää kiinnittää huomiota
kotona syömäänsä ruokaan.
Sertin mielestä useissa Palmian tarjoamissa
kasvisruokien pääruoissa on niukasti proteiinia. Erot koulun liha- ja
kasvisruokien ravintoarvojen välillä ovat joskus
suuret.
Ruokalistalla toistuu
kuuden viikon välein
kasvisjuustokastikkeessa tarjottu broileripääruoka, joka sisältää 10,6
grammaa proteiinia 100
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grammaa kohden. Samana päivänä kasvisvaihtoehtona on tomaattinen juureshöystö, joka
sisältää 100 grammaa
kohden vain 0,7 grammaa proteiinia.
SEKÄ Päivi Sertti että Airi Rintamäki korostavat,
että ravintoarvoja on tarkasteltava pitkällä aikavälillä.
Tämän vuoden alusta Helsingin kouluissa
on järjestetty kasvisruokapäivä kerran viikossa.
Silloin on tarjolla kaksi kasvisruokavaihtoehtoa, joista toinen sisältää
useimmiten enemmän
proteiineja.
”Liian vähäinen proteiininsaanti aiheuttaa
väsymystä ja pidemmällä aikavälillä kasvuhäiriöitä”, kertoo Päivi Sertti.

Koulu

Oppilaat: Kouluruoka
ei pidä kylläisena
Kun viime syksynä siirryin syömään koulussa pääasiassa kasvisruokaa, huomasin olevani ruokailun jälkeen väsynyt, eikä jaksu meinannut riittää koulupäivän loppuun asti millään. Kiinnostuksesta aloin tutkia ruokalan edessä esille
pantua kirjasta, jossa kerrotaan, kuinka paljon eri ravintoaineita vaikkapa proteiineja pääruoka sisältää. Tyrmistyin luvuista, jotka näyttivät naurettavilta. Kuinka sellaisilla määrillä pitäisi jaksaa koko pitkä päivä? Ja miksi liharuoka sisälsi
proteiineja samana päivänä yli kymmenen kertaa niin paljon kuin kasvisruoka?
Oma jaksaminen korjaantui, kun kiinnitin kotona syömääni ruokaan enemmän
huomiota ja kiskoin raejuustoa kaksin käsin.
Lähdin selvittämään kouluruokakriteereitä ja yleisiä ravitsemussuosituksia
tarkemmin. Ennen kuin olin saanut edes taustamateriaalia kerätyksi, Helsingin opetusviraston ruokapalvelupäällikkö Airi Rintamäki otti minuun yhteyttä.
Kuuntelin pitkän tovin, kun Rintamäki selitti minulle kouluruokaan liittyvistä
määräyksistä ja suunnittelusta. Sanoin ottavani häneen yhteyttä seuraavan kerran haastattelujani tehdessäni. Kun haastattelujen aika tuli, kuuntelin saman
litanian uudelleen. Minulle kerrottiin haastattelun aikana turhan monta kertaa,
kuinka kouluruoka suunnitellaan, vaikka se ei ollut vastaus yhteenkään kysymyksistäni.
Kävin tekemässä haastatteluja myös Alppilan lukiossa. Tarkoitukseni oli haastatella oppilaita ja keittäjää. Ilmoitin vierailustani koulun rehtorille ja pian sainkin
meiliä Palmiasta. Siellä haluttiin tarkistaa kysymykset, jotka aioin kysyä koulun
keittäjältä. Myöhemmin vierailun jälkeen huomasin myös sähköpostin, jossa
tiedusteltiin, milloin olin menossa käymään koululla, sillä jonkun Palmiasta pitäisi tulla mukaan seuraamaan haastatteluja.
Kaiken vahtimisen ja asioiden jankkaamisen lisäksi minulle sanottiin Palmiassa, että valmis juttu pitää lähettää Jaana Kujalalle Palmiaan ja Airi Rintamäelle
Helsingin opetusvirastoon. En voinut olla ihmettelemättä, että jos kaikki asiat
ovat heidän mukaan hyvin, niin miksi jutustani oltiin huolissaan ja juttua haluttiin vahtia niin tarkkaan?
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Daniela Hassinen
nuortenaani.
blogspot.com
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Jukka Relander ja Tuomas Nevanlinna vieraina viikottaisessa
toimituskokouksessa. Vierailijoiden lisäksi kokouksissa mm.
pohditaan ja jalostetaan juttuideoita.
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Näin syntyi tv-juttu
onnellisista
ylioppilaista
Idea syntyi arjen ärsytyksestä
"Mitä haluaisit tehdä tänä keväänä?" Tätä kysyttiin
jokaiselta Nuorten Ääni -toimituksen tv-ryhmän
suunnittelukokouksessa keväällä 2010. Minä halusin kaverini Hetan kanssa tehdä jutun A-Studioon.
Meillä ei ollut aihetta, joten kurkistimme toimituksen ideapankkiin, jonne on kerätty tekijää vailla
olevat hyvät ideat.
Yksi aiheista oli lukiolaisten onnellisuus. Alli Mattila oli kirjoittanut siitä toimituksen Megafoni-blogiin
jo vuotta aikaisemmin. Idepankkiin aihe oli päätynyt, koska siinä oli ainesta myös isompaan juttuun.
Alli kirjoittaa raivostuneensa, kun hänen opintoohjaajansa oli huolestunut suoraan lukiosta yliopistoon päässeiden pienestä määrästä koulussaan. Blogitekstissä Alli ehdottaa, että keskityttäisiin
mieluummin siihen, millaisesta lukiosta valmistuu
onnellisimpia ylioppilaita.
Allin kokemukset tuntuivat tutuilta. Kouluja vertaillaan sisäänpääsyyn vaadittavien keskiarvorajojen,
ylioppilaskirjoitusten tulosten, päättötodistusten
keskiarvojen ja "korkeakoulutuottavuuden" perusteella. Tärkeitä mittareita olisivat kuitenkin myös
opiskelijoiden hyvinvointi ja onnellisuus. Omakohtaisuuden lisäksi aihe oli keväällä ajankohtainen,
kun uudet ylioppilaat valmistuvat ja koulut listataan jälleen kerran paremmuusjärjestykseen.
Median avulla voi yrittää vaikuttaa siihen, miten
asioista puhutaan. Toisaalta voi yrittää vaikuttaa
myös siihen, mistä puhutaan. Toimituksen Jalmari
Sarlan ja Mikael Lehdeksen A-Studioon tekemässä
jutussa vieraillaan Pelastusarmeijan asuntolassa ja
nostetaan esille asunnottomuus.
Taustatutkimusta ja ajatusten
jäsentämistä
Aluksi listasimme kaikki ajatukset ja kysymykset,
joita onnelliset ylioppilaat meissä herättivät. Hahmottelimme kaksi vaihtoehtoista esitystapaa. Ensimmäisessä toimittaja lähtisi selvittämään, mistä
lukiosta valmistuvat onnellisimmat ylioppilaat. Toisessa taas selvitettäisiin, millainen ihminen on on-

Artikkeli
Leena Kuusisto
Toimittajat
Leena Kuusisto, Heta Lampinen
A-studio
2.6.2010
Artikkeli on julkaistu aiemmin
osana Opetushallituksen Median maailma –oppimateriaalia.

nellinen ja mikä merkitys koulumenestyksellä on
onnellisuuteen. Päädyimme ensimmäiseen vaihtoehtoon, koska halusimme ottaa kantaa siihen, miten kouluja vertaillaan.
Sitten aloitimme käsikirjoituksen hahmottelun:
minne menemme, ketä haastattelemme jne.. Tarkoituksena oli etsiä onnellisia ylioppilaita eri kouluista
ja kysellä heidän ajatuksiaan onnellisuudesta ja tulevaisuudesta. Hauska kontrasti muodostuisi siitä,
että Heta ysiluokkalaisena - ja seuraavana vuonna
lukionsa aloittavana - haastattelisi lukiotaipaleensa
lopettavia.
Päätimme vertailla kouluja superlatiiveilla, ja selvitimme koulut lukioiden opiskelija- ja hakijatilastosta: suosituin (Kallion lukio), paras (Helsingin
Suomalainen yhteiskoulu Syk), suurin (Tikkurilan
lukio) ja pienin, joka olisi samalla alempana ranking-listoilla (Hyrynsalmen lukio). Näihin menisimme.
Kävi kuitenkin ilmi, että Hyrynsalmen lukio oli jo
lakkautettu ja viimeiset ylioppilaat olivat valmistuneet edellisenä keväänä! Toisesta pienestä lukiosta,
Honkajoelta, löytyi hauskoja pieniä faktoja: siellä
kurssitarjottimesta oli ihmissuhdekurssi ja koulukirjat olivat ilmaisia. Sinne siis!
Tärkein osa käsikirjoitusta ovat haastattelukysymykset. Niitä miettiessä pitää tietää tarkalleen, mihin haluaa saada vastauksen ja miten kaikki pelaa
jutussa yhteen. Kysyimme kaikilta ylioppilailta, miten he määrittelevät onnellisuuden ja ovatko he itse onnellisia. Kysyimme myös, millaisia tulevaisuuden suunnitelmia heillä on. Entä miksi niin monet
haluavat Kallion lukioon? Mikä on tärkein Sykissä
opittu tieto? Miten yli tuhannen opiskelijan koulussa Tikkurilassa kiinnitetään huomiota yksittäisen opiskelijan hyvinvointiin? Mitä hyötyä pienistä
opiskeluryhmistä Honkajoen lukiossa on?
Pyysimme jokaiselta koululta muutaman ylioppilaan yhteystietoja juttua varten, teimme heidän
kanssaan taustahaastattelut ja sovimme kuvausajat.
Halusimme myös selvittää, miten nuorten hyvinvointia ja onnellisuutta mitataan ja miten niihin
kiinnitetään huomiota koulussa. Aiheista ei löyty-
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nyt sopivia tutkimuksia tai julkaisuja. Ainoastaan
kouluterveyskysely mittaa oppilaiden hyvinvointia,
mutta senkään tulokset eivät julkisia. Haastateltaviksi pyysimme onnellisuustutkija Markku Ojasta
ja Tikkurilan lukion kouluterveydenhoitajaa.
Kun käsikirjoitus oli lähes valmis, alkoi kuvauksen
suunnittelu: mitä tapahtuu, miten tapahtuma kuvataan, miten kuva rajataan? Tahdoimme näyttää
suuren koulun sokkelot, parhaan koulun kirjaston
ja maalaismaisemaa matkalla Honkajoelle. Tässä
vaiheessa ohjaajamme opasti kuvaajalle kameran
ja äänityslaitteiden käytön.
Kokonaisuudessaan käsikirjoittamiseen meni noin
kuukausi, jonka aikana kokoonnuimme suunnilleen kuusi kertaa. Kokoontumiset olivat usein pitkiä, kuusi tuntia koulupäivän jälkeen. Se oli väsyttävää, mutta myös palkitsevaa: kun kaikkien
soittelujen, sähköpostien, tietokoneen temppuilujen, mehukannullisten ja täyteen piirretyjen papereiden jälkeen käsikirjoitus oli valmis. Tuntui, että
nyt jutunteko oikeastaan vasta alkaa.
Muista kuunnella ja unohda
käsikirjoitus tarvittaessa
Kuvaukset olivat jutun teon jännittävin vaihe. Haastattelutilanteet olivat jännittäviä sekä haastateltavalle että haastattelijalle. Usein haastateltavat ovat
aika paljon vanhempia ja saattavat suhtautua nuoriin alentuvasti.

enimmäkseen onnellisiksi. Haastatteluissa tuli ilmi
suloisia ja toisaalta outojakin juttuja: Honkajoella
pidetään toisista huolta, Sykistä saatu tärkein elämänohje on "suu kiinni, korvat auki". Yllätyin siitä,
että koulut toteuttivat niihin liitettyjä stereotypioita:
taidelukion käytävillä tanssahdeltiin ja eliittikoulun haastatateltavat puhuivat kilpailusta ja isin ostamista autoista.
Leikkausvaiheessa tarvitaan teetä
Leikkaaminen oli puuduttava vaihe, sillä aika kului jotenkin katalasti: vaikka oli monta tuntia tehnyt
jotain, tulos ei näkynyt missään. Lisäksi toukokuun
lopussa aurinko paistoi niin kirkkaasti, että sisätiloissa oli vaikea keskittyä mihinkään.
Jutun käsikirjoitus muuttui leikatessa aika paljon.
Onnellisuustutkijan haastattelua ei voinutkaan
käyttää. Hän oli ymmärtänyt kysymykset eri tavoin
kuin me tarkoitimme, ja huomasimme ongelman
vasta, kun katsoimme haastattelun myöhemmin.
Emme kuitenkaan kokeneet uutta haastattelua
välttämättömäksi. Jutun rakennekaan ei toiminut.
Tuntui mekaaniselta mennä koulusta toiseen. AStudiosta ehdotettiin, että juttu alkaisi ja loppuisi
Honkajoella. Se toimikin paljon paremmin.

Nuoren toimittajan ja kokeneen toimittajan tekemät jutut voivat olla keskenään melko erilaisia.
Nuoruus voi kuitenkin olla myös vahvuus. Silloin
osaa kertoa, miltä maailma nuoren näkökulmasta näyttää. Hyvä esimerkki tästä on Roosa Murron
Helsingin Sanomiin kirjoittama artikkeli Tavalliset
erilaiset, joka koostuu kuudesta henkilökuvasta.

Spiikit ovat tärkeä osa juttua: ne johdattavat aiheeseen ja kertovat tiiviisti olennaisia asioita. Niiden avulla voi myös kertoa, että jutussa vaihdetaan
paikkaa. Rakenteen muutoksen takia meidän piti
kirjoittaa joitakin spiikkejä kokonaan uudestaan.
Oli päätettävä, mikä on jutun kannalta oleellinen
tieto ja muotoiltava se lyhyesti. Kuvauspaikoilla kuvatut spiikit olivat jännittyneitä ja nopeita, joten äänitimme niitä uudestaan. Joskus alkoi naurattaa
kesken äänittämisen ja joskus loppui puhti ja oli
juotava teetä.

Suurin osa jutumme haastateltavista oli nuoria, onneksi. Se teki tilanteesta rennomman. Silti kaiken
tekniikan ja pitkien sekavien vastausten kanssa
tuntui avuttomalta, ja koko ajan olisi pitänyt olla
tosi tarkkana. Kuvaukset olivat ainoa vaihe, jossa
olimme omillamme ilman ohjausta. Kun itsellä kokemusta ei ollut kovin paljon, sählääminen oli todennäköistä. Äänitimme jonkun pätkän vahingossa vain kameran mikillä, ja taisimme jopa kuvata
jonkun materiaalin päälle. Hups!

Leikatessa juttu alkoi pikku hiljaa tulla ulos korvista, kun muisti jokaisen kuvan ja äänen ulkoa. Vaikeinta oli ehkä siinä vaiheessa, kun juttua piti vielä
lyhentää kaksi minuuttia, vaikka luuli jo poistaneensa jokaisen ylimääräisen sekunnin. Silloin oli
pidettävä taukoa, kuunneltava Beirutia ja syötävä
jotain. Lopulta poistimme kouluterveyskysely-pointin kokonaan. Näin saimme mahtumaan mukaan
muun muassa sen, että Tikkurilan lukion abin haaveena on tulla sirkustaiteilijaksi!

Haastatellessa on tärkeää kuunnella tarkasti, mitä
haastateltava vastaa. Jos vastaus on liian pitkä tai
aiheen vierestä, voi kysyä uudelleen. Joskus on hyvä unohtaa käsikirjoitus hetkeksi ja mennä tilanteen mukana. Jos vastauksessa tulee ilmi mielenkiintoinen pointti, siihen kannattaa tarttua.
Oli mukavaa kuulla, että abit tunsivat itsensä

Kun juttu tuli tv:stä, olin kotona. Silloin näin kaikki
virheet ja nolot jutut, mutta nyt vuotta myöhemmin
juttu näyttää sympaattiselta. Se olisi voinut olla tiukempaa asiaa ja jotkut kuvat olisivat voineet olla valoisampia tai paremmin rajattuja. Jutun pointti oli
kuitenkin selvä: kuutta laudaturia tärkeämpää on
se, että voi hyvin.
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Rosa Kettumäki
1.4.2010 Megafoni

Selittämällä ylioppilaaksi!
Kuusi tuntia, kuusi esseetä.
Olen päntännyt filosofeja, ismejä ja teorioita monta
viikkoa. Haluan saada kaiken tiedon paperille ja todistaa että olen todellakin lukenut ja paljon.
Kahden tunnin istumisen jälkeen tulos on kaksi vastausta ja kaksitoista sivua tekstiä. Filosofian ylioppilaskoetta on vielä neljä tuntia jäljellä. Kirjoittaminen
alkaa sattua ranteeseen. Vielä neljä esseetä tekemättä. Puristan kynää kovempaa ja yritän saada ranteen
kummallisen nitkumisen loppumaan, ei auta. Pyydän valvojalta särkylääkkeen. 500 milligrammaa parasetamolia. Kirjoitustyö voi jatkua.
Ylioppilaskirjoitusten reaalikokeessa kokelaat ovat
epäinhimillisen kirjoitustehtävän edessä. Kysymykset ovat todella laajoja. Esimerkki tämän kevään filosofian tehtävistä: ”Valitse näistä kymmenestä filosofista vähintään kaksi, joiden teorioita esittelet ja
vertailet”. Kunnolla oppikirjansa lukenut voi tiedoillaan helposti kirjoittaa kahdeksansivuisen vastauksen, ainakin jos ajatukset pysyvät pakkohiljaisuudessa kasassa ja ranne kestää kirjoitusurakan.
Nykyinen reaalikoe testaa taitoja, joita elämässä harvoin tarvitsee. Kenenkään ei missään koskaan ikinä
tarvitse kirjoittaa kuudessa tunnissa ulkomuistista
laajoja asiatekstejä. Ei ainakaan käsin. Opeteltavan
tiedon laajuus ei varsinaisesti ole ongelma: lukio
kestää kolme vuotta ja siinä ehtii oppia paljon. Itse
olen opiskelemalla saanut monissa aineissa kaksituntisissa kurssikokeista vain ysejä ja kymppejä. Kuitenkaan viimeisessä taidon näytteessä, yo-kokeessa,
ei laudaturin saaminen ole mahdollista.
Lukeminen ja lukemalla oppiminen eivät tuota ongelmia, mutta hiljaisuudessa ajatteleminen ei onnistu. Ajatusten löytämiseen tarvitsisin mahdollisuuden puhua ääneen itsekseni. Kirjoitussalissa se ei
onnistu: pienikin inahdus niin lentää salista ja koko

tutkinto mitätöidään. Oikeassa elämässä puhumalla
kuitenkin pääsee pitkälle. Monimuotoisuus on kaikkien etu. Yhteiskuntamme tarvitsee sekä monisanaisia höpöttäjiä että taitavia kynäilijöitä.
Ylioppilaskokeessa kynäilijät ovat kuitenkin aina
etulyöntiasemassa. Koe testaa rannelihaksia ja tiiviin
kirjallisen ilmaisun taitoa. Ylioppilaskoetta pitäisi
uudistaa siten, että erilaiset itsensä ilmaisijat olisivat
lähtökohtaisesti samassa asemassa. Ongelma tulee
eteen eniten humanististen aineiden reaalikokeissa,
joissa itse kirjoittaminen on lähinnä toissijainen väline opetellun tietomäärän osoittamiseen.
Millainen voisi olla koe, jossa myös ääneen ajattelevat, hyvät puhujat saisivat ilmaistua tietämyksensä?
Reaalikokeissa abiturienteilla voisi olla mahdollisuus valita yo-kirjoitusten sijaan yo-selitys. Koe itsessään olisi sama: kuusi tuntia aikaa vastata kuuteen
kysymykseen. Tarjolla olisi kynä ja paperia, joille
vastauksen saisi luonnostella. Sen jälkeen kokelas
ottaisi nauhurin käteensä ja selittäisi vastauksensa nauhalle. Ensimmäisenä nauhan ja sen sisällön
arvioisi koulun opettaja. Myöhemmin ylioppilastutkintolautakunnan sensori antaisi lopulliset pisteet,
joihin vaikuttaisi niin vastauksen sisältö kuin selityksen rakennekin. Oikeakielisyyttä voitaisiin vaatia
myös puheessa samalla tavalla kuin tekstissä.
Selitysmuotoinen koe kuulostaa ehkä monista pelottavalta. Kirjoitusmahdollisuutta ei kuitenkaan poistettaisi, vaan kokelas saisi valita minkä muotoisena
hän kokeen suorittaa. Siis sama koe, kaksi erilaista vastaustapaa. Molemmat vastaustyypit voitaisiin
varmasti sijoittaa samalle Gaussin käyrälle. Ylioppilaskokeet olivat nykyaikaisen monimuotoisia eikä
niiden, joilla on paljon sanottavaa ja huonot ranteet
tarvitsisi potea orastavaa jännetuppitulehdusta.
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Mikael Lehdes
22.10.2009 Megafoni

Lukiossa lahjakaskin turhautuu
Englannin kokeissa pärjää pänttäämättä. Äidinkielen
kursseista selviää lukematta ainoatakaan kirjaa.
Matematiikassa en ole oppinut juuri mitään uutta
sitten yläasteaikojen - kemiasta, fysiikasta, biologiasta tai terveystiedosta puhumattakaan. Historiassa tai
yhteiskuntaopissa en ole päässyt juuri muuta kuin
syventämään peruskoulun oppimäärää.
Monilla tunnollisesti peruskoulunsa suorittaneilla lukiolaistutuillani tuntuu olevan sama ongelma.
Peruskoulun päättötodistuksen eteen tehty työ on
varmistanut paikan hyvässä lukiossa, ja peruskoulun vauhdilla lasketellaan lukion läpi juurikaan töitä tekemättä. Perustieto on hallussa ja opiskelun jalo
taito on opittu jo kauan sitten, mutta uutta opitaan
varsin vähän.
Keskimääräistä paremmin pärjäävillä oppilailla ei
ole muuta mahdollisuutta kuin kituuttaa hitaampien vauhdilla, vaikka potentiaalia olisi vaikka mihin.

Oppilaitosten tulisi ottaa huomioon niin heikkojen kuin vahvojenkin oppilaiden tarpeet ja
kyvyt. Nykyinen kompromissiratkaisu jättää
lahjakkaiden oppilaiden potentiaalin valumaan
tyhjiin ja heikommat jäävät vaille tarvitsemaansa tukea.
En ehdota tasoeroihin perustuvaan luokkajakoon palaamista, mutta haluaisin muistuttaa, että nykyinen luokaton lukiojärjestelmä on
joustava tässä suhteessa. Miksei olisi mahdollista jakaa useampia aineita suppeaan ja laajaan oppimäärään, jotta jokainen voi taitojen ja
fiiliksen mukaan valita itselleen sopivan tason
opiskella? Näin voitaisiin välttää turhautuminen niin heikkojen kuin lahjakkaidenkin oppilaiden keskuudessa.

Micke Lindholm
19.12.2010 Megafoni

Viidakon laki
Minulle on valehdeltu.
Julistin jo 13-vuotiaana kivenkovaan haluavani tulevaisuudessa opiskelemaan oikeustiedettä. Tästä hyvästä olen saanut jatkuvasti kuulla, että jos Mickepoika haluaa voittajien joukkoon, niin Micken on
pysyttävä kiltisti koulukirjojen ääressä eikä paettava
sieltä yhtään minnekään.
Viittä vuotta, lukemattomia todistukseen puurrettuja
hienkatkuisia kymppirivejä ja yhtä uhrattua sosiaalista elämää myöhemmin opinto-ohjaajani varoitti
tänä syksynä tiellään pysynyttä abiturienttia mainitsemalla, että ”sinne Pykälän valmennuskursseille oikikseen on sitten aika kova tunku”. Tein työtä
kuin käskettyä - valitsin mieleiseni kurssin, laitoin
varauspuhelinnumerot muistiin ja valmistauduin
soittamaan sekunnintarkalleen kello 9 oikeana lauantaiaamuna. Ainejärjestön tiedetään järjestävän tasalaatuisia kursseja, joten osasin aavistaa jo etukäteen, että jo ilmoittautumisvaiheessa olisi tiedossa
kilpailua. Minulla oli kuitenkin puolisen tuntia aikaa soittamiseen ennen poikkeuksellisesti lauantaina tehtävän fysiikankokeeni alkua. Mikä olisi voinut
mennä vikaan?

26. marraskuisena iltapäivänä armon vuonna 2010,
noin 18 tuntia ennen vedenpitävän järjestelyni toimeenpanoa, eksyn Facebookiin. Kaverini haluaa
muiden tietävän, että hän ”menee nyt nukkumaan,
jotta jaksaa lähteä puoli kahdelta yöllä jonottamaan
oikiksen valmennuskursseja ja sitten odotella siellä
yhdeksään asti aamulla…15-20 asteen pakkasessa!”
Mitä?
Hän ei ollut edes yksin. Lyhyt sessio virtuaalisalapoliisin työtä tilapäivityshaun parissa ampui siistin sisäsuunnitelmani läpeensä seulaksi. On enemmänkin sääntö kuin poikkeus lähteä uhmaamaan
arktisia luonnonvoimia öiselle Mannerheimintielle,
jotta saavuttaisi inhimilliset mahdollisuudet päästä
opiskelemaan oikeustiedettä. Siis alaa, jonka haasteet liittyvät enemmänkin mukavasti neljän seinän
sisäiseen moraaliseen ja loogiseen päänvaivaan
kuin pakkasmaratonien kestämiseen.
Ei tietenkään ole mahdollista mitata paikalle ilmaantuneen, lopulta viisi porraskäytäväkerrosta
täyttäneen jonon keskimääräistä tahtoa ja soveltu-
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vuutta opiskella juuri tätä alaa. Nykyinen järjestelmä, jossa käytännössä välttämättömän kurssipaikan
saaminen edellyttää noin 500-1000 euron pääomaa
ja mahdollisuutta jonottaa paikan päällä yön yli tai
vaihtoehtoisesti soittaa aamulla monta tuntia useamman ihmisen voimin, ei silti ole pätkääkään oikeudenmukainen.

Sain oman kurssipaikkani keinoja kaihtamatta: vanhempieni sitkeän yrittämisen ansiosta, kun samalla
istuin itse kiltisti kokeessa. Onko se reilua tai tasaväkistä?

Ina Mikkola
3.2.2010 Megafoni

Mitä jos koulu olisikin yhteisö?
Nuorten hyvin- ja pahoinvointia käsittelevä asiantuntijoiden
esitys toteaa seuraavaa: ”Luokkakoko ja ryhmän pysyvyys ovat
keskeisiä hyvinvoinnin elementtejä.”

Asiantuntijat pohtivat tänään esityksen tiedotustilaisuudessa muun muassa sitä, pitäisikö luokkien
kokoonpano pyrkiä pitämään mahdollisimman samana alakoulusta yläkouluun siirryttäessä.
On hyvä, että asioita pohditaan suuren asiantuntijaraadin kesken. Tutkimustulosten pinnallinen pohdinta ei kuitenkaan riitä, vaan tarvitaan syventymistä johtopäätöksiin sekä käytännön ratkaisuja.
Pysyvä ryhmä ei automaattisesti ole hyvä asia. Liian pitkä aika samassa ryhmässä voi pikemminkin
olla haitaksi lapselle tai nuorelle ja estää kehitystä
silloin, jos esimerkiksi joutuu ryhmän ulkopuolelle.
Ryhmän pysyvyys on hyvä asia vain niin kauan kuin
ryhmä toimii ja jokaisella ryhmän jäsenellä on hyvä
olla siinä.
Ryhmän tärkein elementti on yhteisöllisyys - jokainen onnistuminen riippuu yhteistyöstä ryhmän sisällä. Ryhmällä pitää myös olla yhteinen tavoite, joka
pitää ryhmää kasassa. Ryhmästä pitää muodostua
merkityksellinen kaikille sen jäsenille. Ilman ryhmää yksilö ei onnistu tavoitteissaan ja ilman yksilöitä ryhmä ei voi toimia.
Yhteisöllisyyden tunne muodostuu myös siitä, että
ryhmä toimii ja tekee yhdessä. Esimerkiksi koulussa
keskustelemalla asioista ja tekemällä asioita tunnilla
ryhmä toimii yhdessä. Tällä hetkellä suurin osa kouluista ei toimi näin. Oppilaiden pitäisi myös opettaa
toisiaan. Opettajan tehtävä luokassa olisi pitää huoli
siitä, että jokainen oppii muodostamaan mielipiteitä, pääsee osallistumaan keskusteluun ja yhteiseen
tekemiseen sen sijaan, että opettajan tehtävänä on
olla ainoa, joka luokassa puhuu.
Oppituntien tavoitteena ei pidä olla koko historian
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tai matemaattisten kaavojen pakkotunkeminen jokaisen oppilaan päähän, vaan se, että tunnilta jää
edes jotakin olennaista ja syvällisempää käteen.
Oleellisempaa sisällön suhteen on kertoa siis oppilaille, mistä ja miten tietoa jostakin aiheesta voi
hankkia lisää koulun tarjoaman perustiedon pohjalta, sillä nykyään tieto vanhenee nopeasti ja faktat
muuttuvat. On myös epärealistista olettaa, että kaikki, mitä koulussa opetetaan jäisi muistiin nykyisillä metodeilla. Jokaiselle tunnille pitäisi olla mukava
tulla edes ryhmän takia, vaikka oppiaine ei olisikaan oma suosikki. Tosin myös uusi aine voi alkaa
kiinnostaa, jos opetustyyli on luovaa ja osallistavaa.
Kun taas opetukseen saa osallistua itse, nuori saa
mahdollisuuden vaikuttaa ympäristöönsä. Samalla nuori kokee, että hänen tekemisillään on oikeasti
merkitystä. Avoimuus niin ikään lisäntyy.
Kun yhteisöllisyys vallitsee oppiaineesta ja kurssista
riippumatta, ei ole väliä, kuinka kauan tietty ryhmä
on kasassa. Tärkeintä on, että sen ajan kun ryhmä
on kasassa, se toimii hyvin. Tällöin oppilaille jää hyviä kokemuksia useammasta eri ryhmästä. Valinnanvapaus oppiaineiden suhteen säilyy ja samalla
pystytään ylläpitämään yhteisöllisyyttä. Moniin erilaisiin ryhmiin osallistumisen kautta nuoresta tulee sosiaalinen, aktiivinen, rohkeampi ja valmiimpi
maailmaan.
Koulujen opetusta on siis muutettava ja yhteisöllisyyttä lisättävä sen sijaan, että ryhmien pysyvyyttä
pidennettäisiin tämän hetkisestä. Muutoksien tekeminen oppituntien sisältöihin ja tapaan toimia on
ennaltaehkäisevää toimintaa nuorten pahoinvoinnin ja syrjäytymisen suhteen. Eikä se maksa muuta kuin pienen korjausliikkeen koululaitoksessa ja
asenteissa.

Koulu

Laura Pakarinen
23.2.2010 Megafoni

Koulussa ei ehdi kysyä miksi
Koko yläasteen ajan olen ihmetellyt, kuinka opettajilla tuntuu
olevan lähes joka aineessa kauhea kiire siirtyä asioissa eteenpäin, vaikka puoli luokkaa olisi vielä aivan ulalla edellisenkin
asian suhteen.
Opetussuunnitelma on ängetty niin täyteen läpikäytäviä asioita, että yhteenkään ei ehditä perehtyä syvemmin. Opiskeltavista asioista ehditään raapaista
vain vähän pintaa ja sekin kiireellä.
Kun opeteltavaa asiaa on paljon, ei kaikkea millään
ehdi sisäistää ja opiskelu muuttuu ulkoa pänttäämiseksi. Tällä tyylillä suurin osa opiskelluista asioista
katoaa mielestä muutamassa päivässä niitä käsitelleen kokeen jälkeen. Kaiken maailman nippelitiedon sijaan olisi tärkeämpää keskittyä vain kaikkein
olennaisimpaan niin, että siihen paneuduttaisiin
kunnolla ja kaikilla olisi mahdollisuus ymmärtää
mistä on kysymys.
Opetuksessa tunnutaan usein kiertelevän sanaa
miksi. Matematiikassa opetellaan yläasteen aikana
ulkoa kymmeniä kaavoja, mutta harvoin kerrotaan
miksi juuri sillä kaavalla tulee oikea vastaus. Osaan
kyllä esimerkiksi ratkaista yhtälöparin algebrallisesti yhteenlaskukeinolla, mutta minulla ei ole hajuakaan, miksi sillä tavalla tulee oikea vastaus. Biologiassa, fysiikassa ja kemiassa taas täytyy usein vain
muistaa, että kun jokin asia on näin niin tapahtuu
noin, tietämättä kuitenkaan miksi. Joskus opettajat
eivät tunnu itsekään täysin osaavan opettamiaan
asioita ja vaativat oppilaita muistamaan kokeissa
sellaista, mitä eivät itsekään muistaisi.

Fysiikassa ja matematiikassa pitäisi opiskella enemmän sitä, miksi tietyillä matemaattisilla kaavoilla tulee oikeita vastauksia. Näin looginen päättelykykykin kehittyisi ja ulkoa opetteleminen vähenisi, kun
asiat oikeasti ymmärrettäisiin. Itseäni myös kiinnostaisi tietää, missä noita kaavoja aivan käytännössä
käytetään, mitä niiden avulla on saavutettu sekä
milloin ja kuka ne on keksinyt. Nykyään, jos koulussa uskaltautuu kysymään miksi jotakin tiettyä asiaa
opiskellaan, on vastaus yleensä, että se nyt vain kuuluu opetussuunnitelmaan.
Opiskelu kuitenkin motivoisi enemmän, kun tietäisi
syyn opiskeltavan asian tärkeyteen.
Opetussuunnitelmaa pitäisi saada karsittua sen verran, että opeteltavat asiat olisi mahdollista harjoitella perusteellisesti. Jos opiskelua myös muutettaisiin
osittain projektiluonteisemmaksi, olisi oppilailla itsellään enemmän valtaa päättää mihin asioihin he
haluavat syventyä. Se toimisi hyvin sekä reaali- että
taideaineissa. Ehkä tällä tavalla peruskoulun aikana
ehdittäisiin opiskella harvempia asioita, mutta koulun päätyttyä olisi oppilailla silti enemmän tietoa ja
osaamista kuin nyt.
Kun perusteet osattaisiin hyvin, olisi opiskelu jatkossakin helpompaa.
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Elias Tuomaala
24.3.2011 Megafoni

Hampaattomat oppilaskunnat
Koulussani toimii kuulemma oppilaskunnan hallitus,
ja se edustaa kaikkia koulun oppilaita.
Oppilaskunnan mielipide otetaan huomioon kaikissa koulun tärkeissä ja vähemmän tärkeissä päätöksissä. Oppilaskunnan hallituksen ydinjoukko
järjestää meille koululaisille aktiivisesti tapahtumia
ja sen edesottamukset ovat kaikkien oppilaiden tiedossa.
Näin siis teoriassa. Käytännössä asiat ovat kuitenkin aivan toisin.
Todellisuudessa oppilaskuntamme hallitus ei tee
yhtään mitään. Niin sanottu ”hallituksen ydinjoukko”, jota muuten ei ole valittu vaaleilla ja jonka valintametodit ovat kaikille vähintäänkin epäselviä,
järjestää koululaisille tapahtumia, eli antaa muutaman kerran vuodessa ohjeen pukeutua viikonpäivän värin mukaisesti tai laittaa päähänsä hassu
hattu. Mitään todellisia vaikutusmahdollisuuksia
ei koulumme oppilailla ole, sen paremmin oppilaskuntana kuin yksilöinäkään. Ne päätökset, jotka
koulussamme tehdään, tehdään hiljaa ja suljettujen ovien takana. Ja niitä tekevät aikuiset.
Ikävä kyllä kouluni ei ole millään tavalla poikkeus. Paikallisesti ilmenee varmasti jopa siedettäviä
suorituksia, mutta useimmissa yläkouluissa kautta maan oppilaskuntien hallitukset ovat lähinnä
säälittävää katseltavaa, turhia ja vaikutusmahdollisuuksiltaan olemattomia. Ymmärrän, ettei peruskoululaisia välttämättä pidetä täysin kykenevinä
osallistumaan koulun päätöksentekoon, mutta eikö 13-16 -vuotiailta yläkoululaisilta voisi odottaa
kykyä jonkinlaisen järkevän mielipiteen muodostamiseen? Surullista jos ei, sillä lienee vaikeaa lisätä kouluviihtyvyyttä kysymättä kouluviihtyjiltä itseltään, eli koulun oppilailta, miten siellä kouluissa
oikein viihtyisi paremmin.
Ikävintä ei kuitenkaan ole, että koulun päätökset
johtavat oppilaiden vierastamiin olosuhteisiin kouluissa. Huono kouluviihtyvyyshän johtaa ”vain”
heikkojen oppimistulosten, koulukiusaamisen ja
sääntörikkomusten lisääntymiseen - pikkujuttuja,
ainakin päättäjän näkökulmasta. Sen sijaan paljon
huolestuttavampaa on oppilaskunnattomuuden
vaikutus nuorten haluun vaikuttaa. Sillä kuinkapa
nuoret kiinnostuisivat tulevaisuudessakaan vaikuttamisesta, jos heille jo kouluiästä lähtien on tupu-

tettu pelkkiä näennäisiä hallituksia ja turhia oppilaskuntia? Ehkä nuorten äänestysprosentin lasku ei
olekaan niin kovin yllättävä ilmiö.
Suurin ongelma kouluissa ei suinkaan ole, että oppilaskunta-elimet puuttuisivat kokonaan. Nykyään
jonkinlainen oppilaskunnan hallitus löytyy miltei
joka koulusta, mutta ikävä kyllä osuvampi nimitys
niille olisi oppilaskunnan räsynykkehallitus. Sillä räsynukkemaista aktiivisuutta ja toimintakykyä
ne tyypillisesti tosiaan edustavat. Tokikaan kaikkia
koulun asioita ei voida viedä oppilaskunnan kautta, mutta miksei oppilaille voitaisi antaa mahdollisuutta käyttää ääntään edes pienissä, suoraan heihin vaikuttavissa asioissa, esimerkiksi välituntien
pituuksissa tai penkkien hankkimisissa käytäville?
Kuulemma joissain paikoin oppilaskunnan edustajat päästetään mm. opettajankokouksiin ja koulun johtokuntaan. Useimmissa kouluissa näin ei
kuitenkaan ole, eikä oppilaskunta siis saa lainkaan
tilaisuutta sanoa sanaansa mihinkään etukäteen.
Hankalaa siinä mielessä, ettei ole kovinkaan helppoa kertoa mielipidettään päätöksestä, jos ei edes
tiedä sitä valmisteltavan. Lisäongelmana on, etteivät tavalliset oppilaat yleensä lainkaan tiedä, mitä
hallitus tekee. Se vie usein viimeisetkin uskottavuuden rippeet hallitusten toiminnalta.
En suinkaan ole sellaisessa harhaluulossa, että
kouluissa ylipäänsä tehtäisiin joitain jättiläismäisiä
päätöksiä, jotka olisivat verrannollisia ”oikean maailman” päätöksentekoon. Tai että kouluista pitäisi
tai edes olisi mahdollista tehdä demokraattisen yhteiskunnan pienoismalleja. Tai että koulujen ja oppilaiden suhde olisi identtinen verrattuna valtion ja
kansalaisten suhteeseen. Mutta minusta olisi silti
mukava tietää, että valitsemani edustajat saisivat
kertoa oppilaskunnan kannan koulussa tehtäviin
päätöksiin, ja että nuo edustajat myös ainakin kysyttäessä osaisivat kertoa, millä perusteella se kanta
oikein muodostettiin. Minusta olisi myös mukava
tietää voivani vaikuttaa, jos en Suomen valtiontalouteen, niin ainakin oman kouluni pieniin ja ehkä
suurempiinkin päätöksiin. Olen myös vakuuttunut
siitä, että tähän tilanteeseen on mahdollista päästä, mieluummin opettajainhuoneissa ja kanslioissa
ympäri Suomea, ja ehkä jopa Arkadianmäellä asti.
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Paula Minkkinen
20.5.2009 Megafoni

Kuinka hyödymme
turhasta kilpailusta?
Viime perjantaina julkaistiin kevään
ylioppilaskirjoitusten tulokset.
Asia oli esillä myös useissa medioissa, joissa tärkeä
jutunaihe oli varsinkin kevään parhaan tuloksen,
yhdeksän laudaturia, kirjoittanut Magdalena Kobierska Lappeenrannan lyseon lukiosta.
Vain pari viikkoa aiemmin havahduttiin tutkimustulokseen, jonka mukaan joka viides lukiolaistyttö
kärsii koulu-uupumuksesta. Kyseinen tutkimus oli
Kobierskan laudaturien tavoin näkyvästi esillä mediassa, ja näiden uutisten välillä voikin havaita melko selvän yhteyden.
Itse päätän tänä keväänä ensimmäistä lukiovuottani, ja näinkin lyhyehköllä kokemuksellani pystyn jo
kertomaan, että paineita varsinkin ylioppilaskirjoituksissa onnistumisesta luodaan huomattavat määrät jo tässä vaiheessa. Olen istunut tämän vuoden
aikana useilla oppitunneilla, joilla opettajan puheen
ainoa sisältö on vaikuttanut olevan se, miten tärkeää ylioppilastutkinnon menestyksellinen suorittaminen on koko elämän kannalta. Odotukset vähän
joka suunnalta tuntuvat olevan korkealla, ja tietenkin myös oma kunnianhimo lisää stressiä ja luo
vielä entistäkin enemmän suorituspaineita. Kun tähän lisätään media, joka huomioi tällaisia yhdeksän
laudaturin poikkeustapauksia näyttävin otsikoin, ja

tuntuu viestivän, ettei mikään muu riitä, meillä onkin jo kasassa ihan tarpeeksi syitä koulu-uupumukselle ja vakavillekin mielenterveyden häiriöille, joiden haitat jokainen on varmasti huomannut jo ihan
vain lehtiä lukemalla.
Ehdotankin, että lopetettaisiin tällainen turha ja liian näkyvä vertaileminen, vaikka se nykyisenkaltaisessa kilpailuyhteiskunnassa tuntuukin olevan tärkeää. En usko, että kukaan hyötyy juuri mitenkään
otsikoista, jotka parhaiten menestyneen arvosanoista revitään, mutta selvää on, että ne varmasti vain
lisäävät monien nuorten riittämättömyydentunteita
ja epäonnistumisen pelkoa.
Eikä tarkoitus tietenkään ole vähätellä, sillä kyllähän
esimerkiksi Kobierskan tulos on eittämättä erittäin
hieno ja tavoiteltava, ja sen eteen on myös varmasti
nähty vaivaa. Täytyisi kuitenkin pitää mielessä, että varmasti monet heikomminkin menestyneet ovat
oikeasti yrittäneet, ja epäilemättä monet ovat myös
pettyneitä siihen, ettei yhdeksän laudaturin kaltaisten huipputulosten saavuttaminen onnistunutkaan.
Siksi tukea ja kannustusta tarvitsisivatkin enemmän
he, kuin nämä huippuosaajat, joille melkein mikä
tahansa väylä on avoinna.
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Koulu ja
vaikuttaminen
”Passivoiko koulu nuoria?”
Yle TV2 26.3.2007
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Parempaa yhteiskuntaopin
opetusta
Nuorten passiivisuus yhteisten asioiden hoitamisessa ja toisaalta tietämättömyys politiikasta
tuntuu olevan jatkuva
huolenaihe. Vähemmistö on entistä aktiivisempaa niin puolue- kuin
järjestötoiminnassakin,
mutta suurin osa kohauttaa olkaansa esimerkiksi kevään eduskuntavaaleille.
Ovatko
nuoret niin laiskoja, tyhmiä ja saamattomia, etteivät ole kiinnostuneita
edes itseään koskevasta
päätöksenteosta?
Tyhmyyden sijasta kyseessä on rakenteellinen
ongelma: koulujärjestelmä ei valmista nuoria
aktiiviseen kansalaisuuteen. Esimerkiksi puolueiden toimintaa ei juuri
opeteta koulussa, puhumattakaan konkreettisista vaikuttamisen taidoista. Oman lähiympäristön
epäkohtiin ei osata tai
uskalleta puuttua, vaikka jo ala-asteikäinen
huomaa niitä arkielämässään: kouluruoka ei
maistu miltään ja naulakoita on käytävillä liian
vähän. 17-vuotias miettii,
miksei opintotuki riitä
elämiseen.
Yhteiskuntaopin opetuksessa pitäisi keskittyä
kuulemaan oppilaiden
ajatuksia ja työstää ratkaisukeinoja ammatti-

taitoisen opettajan johdolla. Tämä motivoisi
opiskelijoita enemmän
kuin pelkkää luokassa istuminen. Samalla
myös yhteiskuntajärjestelmä tulisi tutuksi: adressit, kansalaisaloitteet,
mielipidekirjoitukset,
yhteydenotot
kansanedustajiin tai vaikkapa
neuvottelut paikallisten
yritysten kanssa. Ohjattu työ itselle tärkeän
päämäärän vuoksi on
konkreettinen tapa oppia aktiivista kansalaisuutta puolueeseen sitoutumatta. Kun lapsi
oppii koulussa olevansa
tärkeä ja vaikutusvaltainen yksilö, hyvinvointi
lisääntyy ja syrjäytymisen vaara vähenee.
Jokaisen nuoren tulisi saada koulussa kokemuksia
yhteiskunnallisesta toimimisesta ja
demokraattisesta
vaikuttamisesta. Nykyisillä resursseilla tämä on
kuitenkin
mahdoton
tehtävä niin opettajalle
kuin oppilaallekin. Esimerkiksi matematiikkaa
opetetaan ala-asteen ensimmäisestä
luokasta
lähtien, mutta politiikkaa ja yhteiskuntaa tulisi
oppia hahmottamaan ja
käsittelemään yhdessä
hektisessä lukuvuodessa
15-vuotiaana. Jatko-opis-

kelupaikasta
riippuen
pari pakollista lisäkurssia eivät tuo tilanteeseen helpotusta. Siksi
vuorovaikutteinen, käytännönläheinen yhteiskuntaopin opetus tulisi
aloittaa ala-asteella ja
omana oppiaineenaan
viimeistään seitsemännellä luokalla.
Varsinkin
nuoremmille
kansalaisaktiivisuutta voitaisiin opettaa
muiden aineiden, kuten
äidinkielen ja ympäristötiedon, yhteydessä.
Ovathan liikennesäännöt, käytöstavat ja vaikkapa kierrätys taitoja,
jotka auttavat selviytymään
yhteiskunnassa
– miksei siis myös tieto, taito ja uskallus siitä,
miten itselleen tärkeitä
asioita saadaan kuuluviin. Käytännönläheisyys
opetuksessa voisi lähteä
liikkeelle pienistä asioista, esimerkiksi taloustaidon tunneilla voitaisiin laatia oma budjetti.
Yhteiskuntaopin opetus
voisi toimia yhteistyössä nuorisovaltuuston ja
oppilaskunnan hallituksen kanssa. Puhuttaessa
EU:sta, eduskuntalaitoksesta tai kansalaisjärjestöistä lähtökohtana tulisi
olla kysymykset, miksi
näin toimitaan ja miten
tämä vaikuttaa minuun.
Keskustelut,
väittelyt,
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Juttu
Silja Uusikangas
Suomen
18.3.2011

Kuvalehti

vierailut sekä vierailijat
elävöittäisivät opetusta.
Kun
yhteiskuntaopin
opetuksen tapaan ja
laatuun panostettaisiin
enemmän,
yhteiskunnallisten asioiden tuntemuksen lisäksi myös
laajojen
syy-seuraussuhteiden hahmottaminen, kriittinen ajattelu
ja toimintavalmius lisääntyisivät. Näitä taitoja tarvitaan esimerkiksi
työelämässä ja yritystä
perustettaessa.
Miksi
yhteiskuntaopin opetus on niin
teoreettista
ja
pintapuolista? Eikö juuri tulevaisuuden
vaikuttajien ja veronmaksajien
koulutukseen – ja sitä
kautta koko valtion tulevaisuuteen – kannattaisi satsata enemmän jo
varhaisessa vaiheessa?
Uhkaako nuorten aktiivisuus, oma-aloitteisuus
ja kyseenalaistaminen
liikaa nykyistä vallitsevaa valtaa?

Koulu ja vaikuttaminen

Opetusvirasto ei aio kumota
lukioiden nahkiaiskieltoa
Helsingissa

Juttu
Ina Mikkola
Kuva
Ina Mikkola
HS Kaupunki 5.10.2007

Virasto ei ottanut vastaan perinnettä uudistavaa ehdotusta

Tontuiksi pukeutuneet
Kallion ilmaisutaidon
lukion ensimmäisen
vuoden opiskelijat saivat viime elokuussa
järjestetyissä nahkiaisissa abilta karkkia.

Helsingin
opetusvirasto ei muuta päätöstään
kieltää nahkiaiset eli oppilaskasteet
Helsingin
lukioissa.
Päätös nahkiaiskiellosta tehtiin syyskuussa. Se
perustui mielipidepalstoilla käytyyn keskusteluun ja vanhemmilta
saatuun palautteeseen.
Oppilaskastetta kutsutaan lukiosta riippuen
nahkiaisiksi, mopokasteeksi tai nasujaisiksi.
Useimmissa kouluissa
lukiotulokkaat pukeutuvat huomiota herättäviin

vaatteisiin ja heitä leikitetään tai käskytetään.
Kallion lukion oppilaskunta teki opetusvirastolle nahkiaisia koskevan aloitteen syyskuun
lopussa.
Ehdotuksen
mukaan nahkiaiset voisi
jatkossa järjestää yhteisesti sovittujen sääntöjen
pohjalta.
”Nahkiaiset eivät ole kiusaustapahtuma,
vaan
vapaaehtoinen,
leikkimielinen ja hyvässä
hengessä tapahtuva perinne, jonka ideana on

toivottaa ykköset tervetulleiksi
kouluyhteisöön”, ehdotus toteaa.
Kieltämispäätöksen tehneen opetusviraston
opetuspäällikön
Eila
Kunnarin
mielipidettä
nuorten aloite ei muuta:
”Tämä on pitävä päätös.”
Nuoria ei ollut mukana
päätöksen teossa, eikä
heidän
mielipidettään
kysytty. ”Linjanjohtaja ja
opetuspäällikkö tekevät
tällaiset päätökset”, Kunnari kertoo. Hän huomauttaa samalla, että
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”tämä ei ole määräys,
vaan muistutus”.
Kunnari kannattaa ajatusta, että nahkiaiset
kiellettäisiin
kaikissa Suomen lukioissa.
”Sääntöjä pitää noudattaa kaikissa kouluissa”,
Kunnari toteaa.
IRC-Gallerian verkkosivulla syyskuun lopulla
kyselyyn
vastanneista
lähes 48 000 nuoresta
yli 61 prosenttia oli sitä
mieltä, että nahkiaiset
tulisi säilyttää täysin ennallaan tai lievemmässä

Koulu ja vaikuttaminen

Näin juttu julkaistiin
alun perin Helsingin
Sanomissa

muodossa. Vain kymmenesosa
vastaajista
kieltäisi nahkiaiset kokonaan. Kolmasosa ei ollut asiasta kiinnostunut.
Kyselyn julkaisi verkossa
Helsingin Nuorisoasiainkeskuksen Nuorten ääni
-toimitus.
Yli 700 henkilöä on lisäksi allekirjoittanut verkossa adressin sen puolesta,
että
nahkiaisperinnettä on korjattava eikä tapahtumaa saa kokonaan
kieltää.
Kauniaisten lukion opiskelijan Veera Tuovisen
mielestä nahkiaisia ei
tulisi kieltää, vaan valvoa paremmin. Hänen
koulunsa
nahkiaisissa

oli hauskaa ja yhteishenki kasvoi, ”vaikka pitikin olla tyhmät vaatteet
ja ruokaa lensi päälle”,
Tuovinen kertoo.
Nurmijärven Arkadian
lukion oppilaskunnan
puheenjohtaja Laura Hagelin kertoo, että koululla järjestettävä ykkösten
päivä vastaa aika lailla
nahkiaisia.
”Siellä uusia tutustutetaan toisiinsa, mutta ketään ei nöyryytetä, vaan
luodaan yhteishenkeä”,
Hagelin sanoo.
Kallion lukion oppilaskunnan ohjaava opettaja Ukri Pulliainen pitää
nahkiaisia koko koulun
tapahtumana,
johon
opettajien on tärkeää

osallistua sivusta seuraajina.
Opetusvirasto antaa lukioissa toimiville tutoreille rahaa oppilaiden
ryhmäyttämiseen. Koulu saa itse päättää miten
rahat käyttää, kuitenkin
annettujen ohjeiden rajoissa.
Eila Kunnarin mielestä
ryhmähengen luominen
tulisi toteuttaa sellaisin
pelein ja leikein, joissa
nuorempi oppilas ei ole
vanhemman alamainen.
”Ovathan nahkiaiset toki
vanha perinne, mutta ne
lähtevät erilaisesta arvomaailmasta kuin nykyään”, Kunnari sanoo.
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Kysely: Lukiolaiset
haluaisivat viikon
syysloman

Juttu
Roosa Murto
HS Kaupunki 19.11.2008

Nyt lomaa on muutama päiva
Opiskelijat ovat eri mieltä Helsingin opetusviraston kanssa syyslomapäätöksestä, selviää
IRC-Galleriassa toteutetusta kyselystä.
Lähes 90 prosenttia vastaajista kannattaa viikon pituista syyslomaa. Kahden päivän
lomaa kannattaa vain
kaksi prosenttia. Neljä
vastaajaa sadasta ei kaipaa lomaa ollenkaan.
Helsingin opetuslautakunta teki päätöksen
kahden päivän syyslomasta vuosi sitten.
Syyslomapäätös tehtiin,
jotta
loma-ajat
pääkaupunkiseudulla
olisivat yhtenevät. Opiskelijoita on harmittanut
erityisesti se, ettei heitä
kuultu syyslomapäätöstä valmisteltaessa.
Helsingin
kaupungin opetuspäällikkö Eila
Kunnari ei halua ottaa
kantaa kyselyn tuloksiin, koska ei ollut teke-

mässä päätöstä. Opetuslautakunnan
puheenjohtaja Tuomas
Nurmela (kok.) puolustautuu, etteivät opiskelijat olleet yhteydessä
opetuslautakunnan jäseniin ennen päätöksentekoa.
Syyslomapäätöksen
opetuslautakunnalle esitellyt hallintolakimies Anu Kangaste pitäytyi kommentoimasta
ja ohjasi puheenvuoron takaisin Kunnarille.
Neuvonpidon
jälkeen
Kangaste ja Kunnari siirsivät kommentointivastuun opetustoimenjohtajalle Rauno Jarnilalle,
jota ei kuitenkaan tavoitettu haastatteluun.
IRC-Galleriassa toteutettu kysely keräsi kahdessa päivässä yli 27
000 vastaajaa koko Suomesta. Kyselyn toteutti
Helsingin Nuorisoasiankeskuksen Nuorten Ääni -toimitus.

Kommentti juttuun
Helsingin lukiot joutuvat luopumaan viikon
syyslomista
Roosa Murto
HS Kaupunki
16.11.2008

Opiskelijoita
ei kuultu
Päätös syysloman lyhentämisestä teki minut
vihaiseksi. Maksimipituudeksi määrätty kahden päivän tauko ei ole
juuri viikonloppua kummoisempi eikä mahdollista univelkojen pois
nukkumista, lepäämistä
tai rästitöiden tekemistä.
Monilla ulkopaikkakuntalaisilla,
minulla
mukaan lukien, on koti
kaukana. Siellä haluaisi
käydä muutenkin kuin
ruokapöydässä.
Ei tarvitse kummoista yleissivistystä tietääkseen, että aivot tarvitsevat lepoa. Kun lepoa on
paljon, aivot toimivat paremmin. Yhtäjaksoinen
paahtaminen
kesälomasta jouluun sotii tätä
itsestäänselvyyttä
vas-

35

taan.
Syysloma
pidetään
koeviikkoa
seuraavalla viikolla, joten sillä
on tärkeä tehtävä myös
stressin poistamisessa.
Jos palautumiselle ei
anneta tarpeeksi aikaa,
yleinen jaksaminen ja
mielenterveys voivat olla
vaarassa.
Suurin kiukun aihe
ei kuitenkaan ole kolmen lomapäivän menetys vaan opetusviraston
yleinen linja tehdä päätökset kysymättä mielipidettä meiltä, joiden
arkeen toimet eniten
vaikuttavat.
Alppilan lukion opiskelijat vastustavat loman
lyhentämistä lähes yksimielisesti, samoin opettajat ja kotiväki.
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Oppilaat päättivät kieltää
ruusunmarjasodan
Jakomäen ala-asteella
Oppilaskunnan hallitus järjesti koululle kiipeilyseinän
ja skeittirampin

Juttu
Leena Kuusisto
Kuva
Hannes Heikura / HS
HS Kaupunki 26.5.2009

Jakomäen ala-asteen
oppilaskunnan hallituksen ansiota on, että Mikaela Lilja (vas.),
Linda Id ja Miska Mäkinen saavat nyt kiipeillä koulun kiipeilyseinällä.

Jakomäen ala-asteen pihalla on kiipeilyseinä ja
skeittiramppi, käytävillä
sohvat ja ilmakiekkopöytä. Niiden olemassa-olo
on oppilaskunnan hallituksen ansiota.
Vaikka hallitus on
saanut paljon aikaan,
sen toiminta on monelle
koululaiselle mysteeri.
”En minäkään tiedä kauheasti oppilaskunnan hallituksesta”,
sanoo Jakomäen alaastetta käyvä Teemu Rahikainen.
Moni on samaa mieltä. Helsingin kaupungin
tutkimus kertoo, että joka kolmas peruskoululainen ei osaa sanoa, mitä asioita oppilaskunnan
hallituksessa on käsitelty.
Kaikissa Helsingin peruskouluissa toimii koululaisista koottu oppilas-

kunnan hallitus, jonka
tehtävä on tuoda oppilaiden ääni kuuluviin
oman koulun asioissa.
Se, mitä vaikuttaminen
käytännössä tarkoittaa,
on kunkin koulun itsenäisesti päätettävissä.
”Oppilaskuntien toiminnassa on koulukohtaisia eroja”, kertoo
opetusviraston opetuskonsultti Leena Hiillos.
Ongelmana on, ettei hallituksen toiminnasta tiedoteta tarpeeksi oppilaille, eikä hallituksille ole
määritelty yhteisiä toimintasääntöjä.
Jakomäen ala-asteen
viidesluokkalaisten Iida
Saarisen ja Inchuen Huyhnin mielestä oppilaskunnan hallitus toimii
nykyisellään ihan hyvin.
Joulukuussa hallitus järjesti toivelaulukonsertin
ja vappuna

kykykilpailun.
”Minun suosikkijuttuni on
koululle hankitut sohvat”, Huyhnin kertoo.
Sen sijaan Teemu Rahikainen, 11, kokee, ettei
voi vaikuttaa koulunsa
asioihin. ”En tunne hallituksen tyyppejä, eikä
minulta ole kysytty ehdotuksia siitä, mitä hallituksen
kokouksissa
pitäisi käsitellä”, Rahikainen sanoo. Mistä käsiteltävät asiat sitten tulevat hallitukseen?
” O p e ko ko u k s e st a ” ,
vastaa Jakomäen ala-asteen oppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja
Miska Mäkinen, 12.
Jakomäessä hallitus
kokoontuu kerran kuukaudessa yhdeksi oppitunniksi koulun kirjastoon. Kokouksen jälkeen
opettajat lukevat luokille
ääneen
oppilaskunta-
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vihkosta, mitä kokouksessa on käsitelty.
Jäseniä on kaksi jokaiselta luokalta. Heidät
on valittu äänestyksellä.
Jakomäessä hallitus
on vaikuttanut koulun
sääntöihin.
Oppilaat
ehdottivat
muun muassa, että kaikki välitunnilla pitää ottaa
mukaan leikkeihin, ketään ei saa kiusata ja että
ruusunmarjasodat pitää
kieltää.
”Aika
mukavasti
säännöt siirtyivät käytäntöönkin”, kertoo hallitusta ohjaava opettaja
Katri Virkkala.
Hallituksen
ansiota
on esimerkiksi, että nykyään ruokalassa pitää
pestä kädet saippualla, ottaa ainakin vähän
salaattia, pyyhkiä oma
pöytä ja lopuksi kiittää
keittäjää.
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Koululaisten internetin
käyttöä valvotaan reaaliajassa
Keravalla

Juttu
Robert Sundman

Valvojat pystyvät lukemaan jopa oppilaiden sähköpostia
Tietosuoja- valtuutettu pitää käytäntöä lainvastaisena

HS Kaupunki 23.2.2009

Koululaisten
tietokoneenkäyttöä valvotaan
poikkeuksellisen laajasti
Keravalla.
Kaupungin
ATK-tukihenkilöt pystyvät seuraamaan näytön kuvaa
reaaliajassa.
Käytännössä he siis
näkevät saman näyttöpäätteen kuin oppilaskin.
Reaaliaikainen seuranta mahdollistaa esimerkiksi henkilökohtaisten
sähköpostien ja kirjeiden lukemisen.
Lain mukaan tällaisen materiaalin valvominen on kiellettyä.
Keravalla
käytännöstä
ilmoitetaan koneen taustakuvan ylälaidassa.
Koulun
tulkinnan
mukaan näin vastuu
siirtyy koneen käyttäjälle
eli oppilaalle.
Valvontaa toteutetaan
kaikissa Keravan kouluissa ala-asteilta lukioon.
Oppilaiden
mielestä
koulun turvallisuus on
tärkeää, mutta nettisurffailun seuraaminen ei
tunnu mukavalta.
”En mielelläni käytä sähköpostia koulussa
valvonnan takia”, Sompion koulun kahdeksasluokkalainen Maarit
Mönttinen tähdentää.
Myös
yhteiskuntaopin opettajan Anne
Arojärven mielestä suora
valvonta kuulostaa kehittelemättömältä ja kyseenalaiselta.
Tietosuojavaltuutettu
Reijo Aarnio pitää Kera-

van käytäntöä vakavana
ongelmana.
”Jo internetin selailu
kuuluu
viestintäsalaisuuden piiriin, eikä näin
ollen käytön valvominen
ole sallittua. Lain mukaan asiasta ilmoittaminen ei muuta asiaa.”
Aarnion
mielestä
koulun tehtävä on valmentaa oppilasta pärjäämään tietoyhteiskunnassa. ”Nuorille pitäisi
kertoa, mitkä asiat kuuluvat viestintäsalaisuuden piiriin, eikä koulu
saisi toimia näitä sääntöjä vastaan.”
Koulun koneiden väärinkäytön
estämiseksi
on olemassa käyttäjäystävällisempiä keinoja.
Helsingissä
käytössä ovat henkilökohtaiset tunnukset, jolloin ilkivalta voidaan jäljittää
kirjautumistietojen perusteella.
Monissa kaupungeissa esimerkiksi pääsy tietyille sivustoille on estetty.
Keravan lukion rehtori Pertti Tuomi ei näe
Keravan valvontakäytännössä ongelmia. ”Jo valvonnasta ilmoittaminen
nostaa kynnystä koneiden
väärinkäyttöön”,
Tuomi kertoo.
Tuomi ei osaa arvioida, kuinka paljon koneita loppujen lopuksi seurataan. Tuomen mukaan
vastuu valvonnasta on
kaupungin ATK-tuella.
Keravan kaupungin tietohallintopäällikkö Ari
Sainio siirtää vastuun
kuitenkin takaisin opettajille.

”Perustana
valvonnassa on nimenomaan
opettajien antama ohjeistus ja heidän suorittamansa käytön valvonta oppituntien aikana.”
Rehtori Tuomi perustelee valvontajärjestelmää sillä, että koneet
ovat koulun omistuksessa.
” H e n k i l ö ko h t a i s e n
sisällön, kuten sähköpostin, käyttäminen on
usein aiheetonta”, Pertti
Tuomi arvioi.
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Kuva
Eira Syvälähde

Keravan Sompion koulun oppilaiden Maarit Mönttisen (edessä),
Sara Koukun ja Elli
Hyvärin mielestä on
arveluttavaa, että henkilökohtaisia viestejä
voidaan lukea.
Moni kuitenkin tallentaa koulussa tarvittavaa materiaalia sähköpostiinsa.
”Järjestelmä
on toiminut meillä hyvin” Tuomi vakuuttaa.
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Kaksinaismoralismia
isolla K:lla

Robert Sundman
2.3.2009 Megafoni

”Tämän työaseman käyttöä valvotaan. Ylläpito
voi seurata näytön kuvaa reaaliajassa.”
Havahdun historianopettajan ääneen, joka kertaa
päässäni viime tunnin sisältöä.

koululle. Päättäjien mielestä tällainen järjestelmä on
hyvä sekä toimiva. En voinut olla samaa mieltä.

”Stasi valvoi ja tiesi kaiken kansalaisistaan, eivätkä
edes henkilökohtaiset kirjeet olleet turvassa postilaitoksessa. Stasin toiminta loppui vuonna 1990, jolloin
Saksa yhdistyi ja kylmän sodan aikaiset toimet leimattiin laittomiksi ja törkeiksi ihmisoikeusloukkauksiksi.”

Kirjoitin artikkelin asiasta Helsingin Sanomiin, eikä kulunut aikaakaan, kun Keravan kaupunki kiisti
kaikki toimet. Viesti oli heidän mukaansa vain pelottelua, eikä mitään valvontaa koskaan ollutkaan.
Minä olin käsittänyt asian väärin. Minä olin nuori
ja tyhmä. Minulla on silti järki ja moraali, eikä tietämisen tai ymmärtämisen ehto ole aikuiseksi kasvaminen. En ole ymmärtänyt mitään väärin. Kerava
tahtoi vain syyllistää nuorta toimittajaa, kun paljon
keskustelua herättänyt artikkeli sai heidät kiinni itse
teossa.

Jos ylläpito voi todellakin seurata näytön kuvaa reaaliajassa, eivätkö he valvo silloin sähköpostianikin
kuin Stasi kansalaistensa kirjeitä? Kyllä valvovat.
Kaikki kauhistelevat Lex Nokiaa ja pelkäävät oikeuksiensa puolesta yhä enemmän ja enemmän. Julmasta ja todennäköisesti läpimenevästä Lex Nokiasta olisi lyhyt matka yhä suurempaan valvomiseen.
Mutta keneltä jäi huomaamatta, että ilman Lex Nokiaakin on aikaansaatu törkeitä oikeuksien loukkauksia täällä Suomessa?
Me nuoret olemme tietysti ilkeitä, pahaa tarkoittavia
tulevan yhteiskunnan rapistuttajia, jotenka on ihan
sama, jos joku valvoo MEIDÄN tietokoneenkäyttöämme tai lukee MEIDÄN sähköpostiamme. Mutta
jos joku pystyy näkemään, kenelle aikuiset konttoristit lähettävät työsähköpostia, asiasta on nostettava suuri kansallinen mylläkkä. Onko siis reilua, että meidän toimiamme valvotaan vieläpä laajemmin
kuin teidän toimianne edes tultaisiin valvomaan?
Lähdin selvittämään, mikä tai kuka on tällaisen vakavan loukkauksen takana. Sain yksinkertaisia vastauksia: meitä valvotaan, koska tietokoneet kuuluvat

Helsingin Sanomien internetsivuilla käytiin keskustelua aiheesta ja oppilaat keroivat, että Kerava ei
suinkaan ole ainoa paikka, missä tällaista valvontaa
on toteutettu. Jossain jopa opettaja oli lukenut oppilaiden sähköpostia ääneen. Voin vain kuvitella,
miltä sellainen tuntuisi. Inhottavalta, häpeälliseltä ja
raivostuttavalta.
Vielä vuonna 1989 toimivaksi kuvailtu järjestelmä
katosi yhdessä päivässä, kun Berliinin muuri sortui.
Ihmisoikeuksia korostettiin, käytiin oikeudenkäyntejä ja annettiin tuomioita. Mutta vaikka vielä pari
päivää sitten toimivaksi kuvailtu järjestelmä katosi yhdessä päivässä, kun valvonnasta kertova viesti
muuttui taustakuvissa Keravan koulujen tietokoneilla, kukaan ei puhunut sanaakaan.
Miksi ei? Eikö tässäkin tapauksessa vastuuhenkilöt
olisi saatava vastuuseen?
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Kysely: Nuorten enemmistöä
ei vaikuttaminen kiinnosta
Koulutunneille halutaan vieraaksi poliitikkoja
ja lisää keskustelua

Juttu
Anssi Niemi
Kuva
Salla Kauppinen
HS Kotimaa 26.3.2007

Nuorten Ääni -toimituksen jäsen Sharon
Nguyen (oik.) kuvaa Superfarmi: Suoraa puhetta -ohjelmaa, jossa
nuorten vieraana on
opetusministeri Antti
Kalliomäki (kesk.).

Yli puolet 12–18-vuotiaista nuorista ei ole kiinnostunut yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta,
käy ilmi Irc-galleriassa
tehdyssä kyselyssä.
Kolmannes on kiinnostunut äänestämisestä vaikuttamisen keinona. Mielipidekirjoitusten
laadinta ja mielenosoitukset kiinnostavat 16:ta
prosenttia vastaajista.
Opetusministeri Antti Kalliomäki (sd) näkee
yhtenä syynä yhteiskuntaopin opetuksen.
“Kun itse katson esimerkiksi
taloustietoon
liittyvää otsikointia, niin
sehän on vähän sellaista tappavan oloista. Jos
lätkäistään nuoren eteen
ne otsikot, niin siitä vain
loppuu kiinnostus yhtäkkiä”, hän toteaa. Yhteiskuntaopin
aiheina
ovat muun muassa yhteiskunnallinen
vaikuttaminen,
yrittäjyys,
testamentin laadinta, taloudenpito ja talouspoli-

tiikka.
Ratkaisuna Kalliomäki korostaa oppimisen ja
oivaltamisen elämyksiä.
Hänen mukaansa oppilaiden palaute on liian
usein se, ettei tällaista
koeta.
“Jos ei voi osallistua koulun toimintoihin
muuten kuin ylhäältä
alas tulevan tiedon vastaanottajana, eivät asiat
ole riittävän hyvällä tolalla.”
Toisen Irc-galleriassa
tehdyn kyselyn mukaan
yli puolet nuorista vastaajista kokee, ettei yh-

teiskuntaoppi kannusta
vaikuttamaan tai ottamaan kantaa.
Helsinkiläinen
lukiolainen Aija Kotilainen, 17, toivoisi oppitunneille
enemmän
keskustelua taululta kopioimisen sijaan. Myös
poliitikot ja kansalaisjärjestöt olisivat tervetulleita tunneille.
“Nuoria pitäisi tukea ja rohkaista, ettei aina tarvitse olla samaa
mieltä”, hän sanoo. Aija Kotilainen antoi Kalliomäelle ehdotuksensa
yhteiskunnallisen ope-

39

tuksen uudistamiseksi
nuorten toimittamassa
Ylen Superfarmi-ohjelmassa.
Monet opettajat törmäävät niukkoihin resursseihin ja kielteiseen
asenteeseen, sanoo historiallis-yhteiskunnallisen kasvatuksen dosentti
Sakari Suutarinen Jyväskylän normaalikoulusta.
“Yleinen asenne Suomessa on, että perinteiseen koulutyöhön eivät
kuulu tällaiset asiat kuin
vaikuttaminen, politiikka ja nuorten aktiivisuus“, hän ihmettelee.
Samalla
Suutarista huolestuttaa, miten
yhteiskunnallista tietoa
saadaan välitettyä myös
ammatillisissa oppilaitoksissa.
“Ammatillisissa oppilaitoksissahan ei juuri
ole yhteiskunnallisia oppiaineita, eli nyt on menossa jako a- ja b-luokan
kansalaisiin”,
Suutarinen sanoo.

Koulu ja vaikuttaminen

Superfarmi: Suoraa puhetta
Passivoiko koulu nuoria?

Yle TV2
26.3.2007
Suoraa Puhetta - Miksi koulu kasvattaa nuorista
passiivisia? oli Nuorten Ääni -toimituksen Suoraa
Puhetta sarjan toinen osa. Siinä käsiteltiin nuorison passiivisuuta yhteiskunnallisissa asioissa ja
ongelmaan yritettiin löytää ratkaisuja erityisesti
koulun opetuksesta. Ohjelmassa vierailivat opetusministeri Antti Kalliomäki ja yhteiskuntaopin
opettaja Sakari Suutarinen.
Vuonna 2007 IRC-Galleriassa tehdyn kyselyn mukaan 15% alle 18-vuotiaista on kiinnostunut oppilaskuntatoiminnasta vaikuttamiskeinona, 34% on
kiinnostunut äänestämisestä ja 54% ei ole millään
tavalla kiinnostunut vaikuttamista. Nuoret perustelivat tulosta kertomalla poliitikan ja politiikassa toimivien henkilöiden olevan tylsiä. Aiheiden
tylsyyden kerrottiin johtuvan siitä, etteivät ne vielä koskettaneet nuoria henkilökohtaisella tasolla. Yhteiskuntaopin tuntien koettiin sisältävän
aiheita jotka tulisivat koskettamaan nuoria vasta
useamman vuoden päästä. Muiksi syiksi koettiin
myös puutteellinen tieto ja äänestysikäraja.
Suoraa Puhetta -sarjan ensimmäisen osan tuotanto oli hidas ja resursseja kuluttava. Syynä tä-

hän oli käytäntöjen ja kokemuksen puute. Suurin
osa osallistuneista nuorista oli ensimmäistä kertaa mukana tekemässä televisio-ohjelmaa, joten
melkein kaikki piti luoda tyhjästä. Ensimmäisen
ohjelman valmistuttua sen plussat ja miinukset
käytiin läpi, ja mietittiin miten niitä voitaisiin parantaa. Kertyneen kokemuksen ja tiedon avulla
Suoraa Puhetta -sarjan toisen osan valmistuminen tapahtui nopeammin ja tehokkaammin. Käsikirjoitus- ja inserttiryhmät säilyivät, mutta niiden toimintatapoja muutettiin. Apulaistuottajien
rooli tuli tärkeämmin esille ryhmien välisen kommunikoinnin mahdollistajana ja pienryhmien vetäjänä.
Rakenteellisesti ohjelmasta tuli paljon selvempi. Ohjelma alkoi insertillä, jossa kyseisen jakson
ongelma esiteltiin. Tämän jälkeen nuoret kävivät
keskustelua yhdessä asiantuntijan kanssa. Seuraavaksi jakson päättäjä esiteltiin insertin avulla
ja hän liittyi keskusteluun. Lopuksi yksi nuorista
esitteli ratkaisuehdotuksensa ongelmaan insertin muodossa. Jokaisessa jaksossa tavoitteena on
yrittää saada päättäjävieras sitoutumaan ongelman ratkaisemiseen
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Artikkeli on julkaistu aiemmin Suomen lasten ja
nuorten säätiön tuottamassa Hyvä paha media –
mediakasvatusvihkossa.

Toimittaja
Rosa Kettumäki
A-studio
13.5.2009

Mistä kouluruoka tulee?
tiedot siitä, millaisilta tiloilta ruokien raaka-aineet
tulevat.
Luvattuja tietoja ei koskaan tullut. Yhdessä
sähköpostissa tosin kerrottiin perunoiden tulevan
suomesta ja punajuurten EU-alueelta. Tämä ei
paljon tilavierailulle pääsyä auttanut.
Miksei tietoja lupauksista huolimatta annettu?
Lähdin kysymään tätä Helsingin opetusvirastosta.
Haastattelu kesti tunnin, enkä saanut kysymyksiin
kunnollisia vastauksia.
Kaiken tämän jälkeen nauhoilla oli monta tuntia haastattelua, mutta ei tietoa ruuan alkuperästä.
Aloimme miettiä uutta käsikirjoitusta, jossa ei
päädytäkään maatilalle, vaan näytetään millaiseen pyöritykseen joutuu, jos haluaa tietää, missä
koulun salaatissa oleva tomaatti on kasvanut.
Leikkaamisen jälkeen valmis juttu esitettiin Astudiossa. Vaikkei jutussa voitukaan paljastaa helsinkiläisen kouluruuan alkuperää, niin ehkä joku
jutun nähneistä katsojista yrittää selvittää, mistä
tulevaa ruokaa hänen koulussaan syödään.

Jos kaupassa haluan tietää, mistä kalatiskin lahna
on peräisin, se onnistuu. Koulun ruokalistassa tällaista tietoa ei kuitenkaan kerrota. Onko oppilaalla
oikeus tietää mitä hän syö?
Nuorten Ääni -toimituksessa minulla oli mahdollisuus tehdä aiheesta tv-juttu Ylen A-studioon.
Jutun tekeminen alkaa aina käsikirjoituksesta.
Aloimme suunnitella tarinaa, jossa lähdettäisiin
koulun ruokalasta etsimään tietä raaka-aineiden
alkulähteille.
Matka alkaisi keittäjän haastattelusta ja etenisi tuotantolaitosten ja keskusliikkeiden johtajien
kautta kommenttiin maatilalta.
"Mä luulisin, että ne porkkanat tulee ihan suomesta", arvaili vaivaantuneen oloinen kouluravintolan esimies Koillis-Helsingin lukiossa. Hän
kehotti meitä ottamaan yhteyttä Palmiaan, joka
vastaa useimpien helsinkiläisten koulujen ruuista.
Palmian ruokapalvelupäällikkö ei ensin halunnut vastata kysymyksiin, koska pelkäsi jutun mustamaalaavan kouluruokaa. Lopulta hän kuitenkin
suostui haastatteluun, ja lupasi hankkia meille
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Toimittaja
Inka Vaarula
Kuningaskuluttaja
18.3.2010

Mainontaan törmää myös kouluissa
Miten mainokset päätyvät koulun seinille, ja kuka päättää mitä lapsille saa mainostaa? Entä miksi kouluissa kannustetaan juomaan juuri vanhasen
maitoa? Näitä kysymyksiä selviteltiin eilen Kuningaskuluttajassa nähdyssä insertissä.

pallisia... Esimerkiksi kotimaisia kasviksia mainostava juliste olikin lähtöisin yhdistykseltä, jonka tavoitteena on osittain edistää myyntiä. Ilmaisjakelut ja
sanomalehtiviikkojen lehdet ovat täynnä "kiellettyjä"
mainoksia ostokehotuksineen ja hintatietoineen.

Idea jutun tekemiseen syttyi kouluterveydenhoitajan
vastaanottojen esitteistä, jotka eivät aina ole kaukana propagandasta. Saimme muun muassa selville, että vastuu lapsiin kohdistuvista mainoksista on
yleensä jaettu koulun henkilökunnalle, joka joko tilaa mainoksia tai päättää niiden esille laittamisesta.
Virallisissa ohjeistuksissa taataan vanhemmillekin
oikeus päättää minkälaista mainontaa heidän jälkikasvuunsa kohdistuu, mutta haastattelemiemme
rehtorien mukaan ei vanhemmilla ole ollut siihen
sanottavaa. Voisi tietysti kysyä olisiko tilanne eri, jos
mainonta ei olisi yhtä ujoa kuin se peruskouluissa
tällä hetkellä on?

Opetusvirastossa epäiltiin, että jos tällaisia rikkomuksia nostetaan esille, esimerkiksi Lukiolaisten
liiton kalenteri voitaisiin joutua jopa kieltämään.
Toisaalta siinä mainostavalla Hennes & Mauritzilla
kerrottiin, että juuri näistä ohjeiden vastaisista mainoksista oli tullut paljon positiivista palautetta, ja
myös Opetusvirastossa vakuuteltiin kalenterin suurta suosiota.

Toki osa mainoksista ja esitteistä oli myös laadittujen
ohjeistusten vastaisia; puolueellisia, räikeitä, kau-

Ohjeistukset antavat terveen linjan kouluissa mainostamiselle, mikä on tärkeää etenkin pienimpien
kohdalla. Ehkä niinkään tärkeää ei ole kieltää samalla ohjeistuksella vanhemmilta oppilailta ja opiskelijoilta jotain heille selkeästi hyödyllistä - pitää käyttää
järkeä, kuten rehtorikin haastattelussaan toteaa.
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Kun idea jutusta syntyy kokouksessa, alkaa
seuraavaksi ankara käsikirjoittaminen.
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Käsikirjoitusryhmä suunnittelee A-talk:
Tämä ei ole mainos -ohjelmaa
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Nuorten oikeudet
”Nuoret ovat aina väärässä”
5.11.2010 Megafoni
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Me nuoret emme äänestä!
Nettikysely: Vain joka kolmas nuori aikoo äänestää eurovaaleissa
En aio äänestää, sanoo
järvenpääläinen opiskelija Jenny Hänninen, 18.
Ei äänestä myöskään
helsinkiläinen Aki Morishita, 27. Eikä espoolainen Lasse Koppeli, 27.
Mutta eri syistä.
Jopa puolet nuorista ei
aio äänestää huomisissa eurovaaleissa, kertoo
verkkoyhteisö Irc-galleriassa tehty tuore kysely.
Sen perusteella vain 33
prosenttia aikoo antaa
äänensä euroehdokkaille.
Kyselyyn vastasi 9 500
Irc- gallerian käyttäjää.
Vastaajien keski-ikä on
20,5 vuotta.
Jenny Hänninen olisi
saanut äänestää jo viime
syksyn kuntavaaleissa,
mutta ääni jäi niissäkin
antamatta.
”En vain tiedä niistä
asioista tarpeeksi”, hän
perustelee.
Ehdokkaiden ja puolueiden pitäisi lähestyä
äänestäjiä
aktiivisemmin ja tarjota lisää perustietoa vaaleista ja
politiikasta,
Hänninen
vaatii. Myös kouluissa
pitäisi puhua nykyistä

enemmän siitä, mitä eri
vaaleilla valitut henkilöt
todella tekevät.
Äänestäminen
ei
Hännisen mielestä kuitenkaan
ole
turhaa,
mutta ”täysin tuntemattomien tai jo haudan
partaalla olevien ehdokkaiden äänestäminen ei
kiinnosta”.

liittinen
sitoutuminen
tai liian vahvat poliittiset
mielipiteet
saattaisivat
haitata esimerkiksi lähetystyötä, joka on tärkeä
osa Jehovan todistajien
elämää.
Vaaleilla valittuja ihmisiä kyllä kunnioitetaan ja yhteiskunnassa
eletään yleisten sääntöjen mukaan, mutta politiikka vaaleineen jätetään muille.

”Mutta Jeesus tiesi, että
ihmiset aikoivat väkisin
tehdä hänestä kuninkaan, ja siksi hän vetäytyi taas vuorelle. Hän
meni sinne yksin”, kertoo Johanneksen evankeliumin kuudennen luvun jae viisitoista.
Tähän ja muutamaan
muuhun Raamatun kohtaan ja käytännön seikkaan vedoten Jehovan
todistajat eivät osallistu
politiikkaan edes äänestämällä.
“Me odotamme raamatun mukaan Jumalan valtakuntaa, joka ratkaisee kaikki ongelmat
joihin maan päällinen
valta ei pysty vaikuttamaan”, sanoo Helsingissä asuva Jehovan todistaja Aki Morishita.
Hän epäilee, että po-

Juttu
Lassi Häkkinen
Kuva
Tuomas Sarparante
HS
6.6.2009

Kaupunki

”Euroopan unionista tulee ensimmäisenä lähinnä mieleen kuinka monta karvaa ketulla saa olla
-direktiivit”, Lasse Koppeli sanoo.
Äänioikeuttaan hän
on käyttänyt vain täysiikäistymisensä jälkeisissä presidentinvaaleissa.
Syy on selkeä: Koppeli ei osaa äkkiseltään
nimetä yhtään hyvää ja
järkevää päätöstä politiikassa viime aikoina, eikä
sellaisia päätöksiä mahdollistavaa ehdokasta ole
löytynyt.
Voittaakseen Koppelilta äänen on ehdokkaan
ansaittava Koppelin arvostus. ”Teot kiinnostavat
puhetta enemmän.”
a 17

helsingin sanomat | lauantaina 6. kesäkuuta 2009

Näin juttu julkaistiin
alun perin Helsingin
Sanomissa.

KAUPUNKI

Me nuoret emme äänestä!
 Nettikysely:

TUOMAS SARPARANTA

NUORTEN ÄÄNI

Vain joka kolmas
nuori aikoo
äänestää
eurovaaleissa

Kirjoittaja on pääkaupunkiseutulainen lukiolainen,
joka on mukana Nuorten
ääni -toimituksessa. Helsingin nuorisoasiainkeskuksen
hanke auttaa nuoria tuomaan näkökulmiaan esille
viestimissä.

Lassi Häkkinen
 En aio äänestää, sanoo järvenpääläinen opiskelija Jenny
Hänninen, 18.
Ei äänestä myöskään helsinkiläinen Aki Morishita, 27. Eikä espoolainen Lasse Koppeli, 27. Mutta eri syistä.

Jopa puolet nuorista ei aio

äänestää huomisissa eurovaaleissa, kertoo verkkoyhteisö
Irc-galleriassa tehty tuore kysely. Sen perusteella vain 33
prosenttia aikoo antaa äänensä
euroehdokkaille.
Kyselyyn vastasi 9 500 Ircgallerian käyttäjää. Vastaajien
keski-ikä on 20,5 vuotta.
Jenny Hänninen olisi saanut
äänestää jo viime syksyn kuntavaaleissa, mutta ääni jäi niissäkin antamatta.
”En vain tiedä niistä asioista
tarpeeksi”, hän perustelee.
Ehdokkaiden ja puolueiden
pitäisi lähestyä äänestäjiä aktiivisemmin ja tarjota lisää perustietoa vaaleista ja politiikasta, Hänninen vaatii. Myös kouluissa pitäisi puhua nykyistä
enemmän siitä, mitä eri vaaleilla valitut henkilöt todella
tekevät.
Äänestäminen ei Hännisen

Järvenpääläinen lukiolainen Jenny Hänninen ei halua äänestää ”haudan partaalla olevia” poliitikkoja.
mielestä kuitenkaan ole turhaa,
mutta ”täysin tuntemattomien
tai jo haudan partaalla olevien
ehdokkaiden äänestäminen ei
kiinnosta”.

”Mutta Jeesus tiesi, että ih-

Lassi Koppeli

Jokeri-raitsikka
huristelee jopa
70 kilometriä tunnissa

Aki Morishita

miset aikoivat väkisin tehdä
hänestä kuninkaan, ja siksi hän
vetäytyi taas vuorelle. Hän meni sinne yksin”, kertoo Johanneksen evankeliumin kuudennen luvun jae viisitoista.
Tähän ja muutamaan muuhun Raamatun kohtaan ja käytännön seikkaan vedoten Jehovan todistajat eivät osallistu
politiikkaan edes äänestämällä.
”Me odotamme Raamatun

mukaan Jumalan valtakuntaa,
joka ratkaisee kaikki ongelmat
joihin maan päällinen valta ei
pysty vaikuttamaan”, sanoo
Helsingissä asuva Jehovan todistaja Aki Morishita.
Hän epäilee, että poliittinen
sitoutuminen tai liian vahvat
poliittiset mielipiteet saattaisivat haitata esimerkiksi lähetystyötä, joka on tärkeä osa Jehovan todistajien elämää.
Vaaleilla valittuja ihmisiä
kyllä kunnioitetaan ja yhteiskunnassa eletään yleisten sääntöjen mukaan, mutta politiikka
vaaleineen jätetään muille.

”Euroopan unionista tulee

ensimmäisenä lähinnä mieleen
kuinka monta karvaa ketulla
saa olla -direktiivit”, Lasse
Koppeli sanoo.
Äänioikeuttaan hän on käyttänyt vain täysi-ikäistymisensä
jälkeisissä presidentinvaaleissa.
Syy on selkeä: Koppeli ei
osaa äkkiseltään nimetä yhtään
hyvää ja järkevää päätöstä politiikassa viime aikoina, eikä sellaisia päätöksiä mahdollistavaa
ehdokasta ole löytynyt.
Voittaakseen Koppelilta äänen on ehdokkaan ansaittava
Koppelin arvostus. ”Teot kiinnostavat puhetta enemmän.”

Raide-Jokerin linjaus

LOTTA HAGLUND / HS
Karttakeskus
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Raide-Jokerin ratalinja
tunneliosuus
pysäkki
Leppä-

HELSINKI

Pirjontie
Pirkkola
Ilkantie

Maunula
Mäkitorpantie
Veräjä- Viikinmäki mäki

KOKOOMUS UUDELLAMAALLA LA 6.6.
KATAINEN

Jyrki

HYVINKÄÄLLÄ

torilla klo 10-10.30

JÄRVENPÄÄSSÄ
torilla klo 11-11.30

TUUSULASSA

Hyrylän Marianlinnassa
Hyrylänkatu 8
klo 12-12.30

VANTAALLA

Tikkuraitilla Tikkurilassa
klo 13-13.30

TERVETULOA

Alex

STUBB

ESPOOSSA

Tapiolassa Stockan
kulmalla klo 11-11.30
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Nuoret vaativat
enemmän
valtaa Helsingin
päätöksenteossa

Juttu
Ina Mikkola
HS
6.6.2009

Kaupunki

Nuorisotoimen johtaja Siurala: Valta on kaupungissa jo jaettu
Nuoret ja päättäjät ovat
eri mieltä siitä, onko Helsingissä tarvetta nuorisovaltuustolle.
Nuoret ovat syksyn
aikana lähes yksimielisesti vaatineet Helsinkiin nuorisovaltuustoa
muun muassa Avoimissa foorumeissa. Näissä
Nuorisoasiainkeskuksen
kerran vuodessa järjestämissä
tilaisuuksissa
helsinkiläiset koululaiset
käyvät keskustelua päättäjien kanssa.
Myös
Nuorisovaltuustojen liitto on tehnyt
toukokuussa
aloitteen
nuorisovaltuuston saamiseksi pääkaupunkiin.
Pääkaupunkiseudulla
sekä Espoossa että Vantaalla toimii jo nuorisovaltuusto.
Päättäjien mielestä nuorisovaltuustolle ei ole
tarvetta. Nuorisoasioista
vastaavan Helsingin apulaiskaupunginjohtajan
Tuula Haataisen mukaan
nuorisovaltuuston korvaa Hesan Nuorten ääni -hanke, joka tavoittaa

Haataisen mielestä koululaiset laajalti. Hankkeeseen kuuluvat Avointen
foorumien lisäksi oppilaskuntatoiminta ja alueellisen nuorisotyön eri
toimintaryhmät. ”Kaikki
ovat mukana prosessissa, kun taas nuorisovaltuustoon valitaan vain
suppea joukko”, Haatainen perus- telee.
Koillis-Helsingin lukion
oppilaskunnan
hallituksen puheenjohtajan Jari Kolehmaisen
mukaan nuoria kyllä
kuullaan, mutta asioille
ei välttämättä tehdä mitään.
”Todellinen
valta
puuttuu. Nuorisovaltuustossa toimiminen lisäisi
nuorten vaikutusmahdollisuuksia ja kiinnostusta päätöksentekoon”,
Kolehmainen sanoo.
Kolehmaisen
mielestä
vaikutusmahdollisuudet eivät toteudu
tyydyttävästi Avoimissa
foorumeissa, koska ne
järjestetään kerran vuodessa ja käsiteltävänä on
vain yksi pääteema.

”Pitäisi olla elin, joka
pystyisi jatkuvasti edustamaan nuoria heitä
koskevassa päätöksenteossa.”
Kolehmainen painottaa, että valtuusto tulisi
täydentämään Avoimia
foorumeja, sillä kummatkin ovat tärkeitä.
Nuorisotoimenjohtajan Lasse Siuralan mukaan nuorisovaltuusto ei
ole paras malli suureen
kaupunkiin.
Ongelmana hän näkee
sen, ettei nuorisovaltuustolla ole oikeaa valtaa.
”Valta on kaupungissa
jo jaettu ja elimet, joilla sitä on, eivät sitä ole
halukkaita muille luovuttamaan.”
Nuorisovaltuustojen liiton mukaan kaupungin koko ei
voi olla este nuorisovaltuustolle. Liiton mielestä
hanketta estää ainoastaan poliittinen tahto.
Liiton puheenjohtajan Sini Korpisen mukaan nuorisovaltuustot
toimivat asiantuntijaeliminä, joilta kysytään ja
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pyydetään
lausuntoja.
”Juridisesti nuorisovaltuustoilla ei ole mitään
merkitystä, eli päätäntävalta on heikko. Kuitenkin fiksut päättäjät
ottavat nuortenkin mielipiteet huomioon.”
Espoon nuorisovaltuuston puheenjohtajan Tiina Poutiaisen mukaan
kannanottojen
lisäksi
nuoret päättävät omista
aloitteistaan ja tapahtumista. ”Esimerkiksi vuosi sitten, kun mietittiin
metron laajentamista Espooseen, me kannatimme muita vaihtoehtoja.”
Tuula Haataisen mukaan
nuorisovaltuusto
on mahdollinen Helsingissä, jos nuorten lisäksi
Nuorisoasiankeskus
ja
nuorisolautakunta
siihen päätyvät. ”Yksin
ei voida asiaa ratkaista, vaan pitäisi laajasti
kuunnella kaikkia.”
Haataisen
mielestä olisi kuitenkin syytä
pohtia, miten valtuusto
toimisi ja mitä se toisi lisää.

Nuorten oikeudet

Helsinki pohtii
vallan antamista
nuorille

Juttu
Robert Sundman
Joonatan Malinen
Kuva
Christian Westerback/HS
HS Kaupunki
29.3.2010

Nuorisotoimenjohtaja perusti ryhmän
pohtimaan nuorten osuutta päätöksenteossa.
NUORTEN osallistuminen Helsingin päätöksentekoon etenee. Nuorisotoimenjohtaja Lasse
Siuralan kokoama ryhmä alkaa huhtikuussa pohtia, miten nuoret
voisivat vaikuttaa enemmän kaupungin asioihin.
Siuralan
vetämä
ryhmä miettii erilaisia
malleja nuorten vaikuttamiskanavaksi.
Yksi
ehdotetuista on vaaleilla valittava nuorisovaltuusto.
”En kannata nuorisovaltuus- ton perustamista Helsinkiin ennen
kuin on selvitetty, olisiko
löydettävissä malli, joka
innostaisi mahdollisimman monia nuoria ottamaan kantaa kaupungin
asioihin”, Siurala sanoo.
RYHMÄN keskusteluihin
osallistuvat muun muassa erilaiset nuorisojär-

jestöt, opetusvirasto ja
nuorisolautakunta.
Alun perin mukaan
kutsuttiin myös nuoria,
mutta kutsu peruttiin.
Nuorisotoimenjohtajan
mukaan varmuutta ryhmän alle 18-vuotiaista
jäsenistä ei ole. Nuorisolaki velvoittaa kuulemaan nuoria heitä koskevissa asioissa.
Nuorten mielipiteitä
ryhmässä edustaa Nuorten Helsinki -yhdistys. Se
ajaa Helsinkiin vaaleilla
valittavaa
nuorisovaltuustoa, jossa olisi 13–
18- vuotiaita edustajia.
”Monet helsinkiläisnuoret ovat jo pitkään
kaivanneet nuorisovaltuustoa, jolla olisi päätösvaltaa
kaupungin
asioissa”, toteaa Nuorten Helsingin tiedottaja
Yvonne King.
Lopulliset päätökset
nuorten
vaikuttamismallista tehdään kau-

punginvaltuustossa.
Suurimmalla
valtuustoryhmällä kokoomuksella ei ole yhtenäistä kantaa asiaan.
Myös vihreissä nuorisovaltuustoasia jakaa ryhmää.
”Osa kannattaa vaaleilla valittavan nuorisovaltuuston perustamista
ja osa avoimempaa järjestelmää, johon kaikki
nuoret voisivat osallistua”, sanoo vihreiden
kaupunginhallitusryhmän puheenjohtaja Elina Moisio.
Sdp on nuorisovaltuuston kannalla. ”Tärkeintä on, että ryhmä
edustaisi mahdollisimman laajasti kaikkia helsinkiläisiä
nuoria”,
kertoo Sdp:n valtuustoryhmän puheenjohtaja
Jorma Bergholm.
S U O M E N nuorisovaltuustojen liiton mie-

lestä nuorten pitää saada ottaa osaa kaupungin
päätöksentekoon.
”Joissakin
kuntien
tuottamissa
palveluissa on pelkästään alle
18-vuotiaita
käyttäjiä,
mutta he eivät voi kehittää itse näitä palveluita.
Tällaisissa tapauksissa
nuorisovaltuusto
olisi
tärkeä”, kertoo puheenjohtaja Anna Mellin.
Siurala epäilee, ettei
nuorisovaltuusto tavoita
kaikkia.
Nuorten Helsinki -yhdistyksen puheenjohtaja Wiking Vuori ei niele
nuorisotoimenjohtajan
ajatusta.
”Koko
länsimainen demokratia perustuu edustusellisuuteen
ja edustajien vaaleilla valitsemiseen. Nuorisovaltuustoon valitut
edustaisivat kaikkia helsinkiläisiä nuoria.”

Fakta
Vuonna 2000 Helsinki perustaa Hesan Nuorten Ääni -vaikutuskanavan edistämään nuorten osallisuutta. Nuoret ja kaupunginvaltuutetut tekevät aloitteita nuorisovaltuustosta.
Vuonna 2007 päättäjien ja koululaisten Avoimet foorumit -keskustelutilaisuudessa vaaditaan nuorisovaltuuston perustamista. Syntyy Nuorisovaltuusto Helsinkiin nyt! -liike.
Vuonna 2009 perustetaan Nuorten Helsinki -yhdistys ajamaan nuorisovaltuustoasiaa. Avoimissa foorumeissa vaaditaan jälleen nuorisovaltuustoa.
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ta ison osan myymälöistä ja
pystyy myös tarjoamaan korkeampaa vuokraa kuin muut
kauppiaat”, kauppiasyhdistyksen
puheenjohtaja
Kirsti
Markkanen sanoo.
Markkasen mielestä olisi
reilua kaupungilta, jos se tarjoaisi tiloja nykyisille kauppiaille tietyillä ehdoilla. Kauppiaat saisivat itse päättää, jatkavatko he uusilla ehdoilla.

laskemaan heti, kannattaako
toimintaa jatkaa”, Markkasen
naapurina
työskentelevä
kauppias Kirsti Karhumäki
sanoo.
Markkanen ja Karhumäki
moittivat Helsingin kaupunkia siitä, ettei se ole pitänyt
yhteyttä kauppiaisiin.
”Edellinen remontti tehtiin
21 vuotta sitten, eikä kaupunki ole sen jälkeen pitänyt yh-

antajaksemme vaihtuu ilmeisesti ensi vuoden alusta uusi
virasto, mutta emme tiedä siitäkään vielä juuri mitään.”
KAUPUNKI suunnitteli kaup-

pahallin korjausta ensin 2012,
mutta kauppiaat muistuttivat,
että silloin Helsinki on Euroopan designpääkaupunki.
”Tämä 120 vuotta vanha
kauppahalli on designia, jos

ulkomailta tullaan tutustumaan suomalaisen designiin”,
Markkanen muistuttaa.
Kauppiailla on suunnitelmia siitä, miten hallia voisi
kehittää.
Markkasen mukaan yksi toive olisi saada kaikki hallissa
olevat lounaspaikat ja kahvilat
samalle alueelle.
Toimitilapäällikkö
Unto
Ojala Helsingin kiinteistövi-

ole vielä tehnyt päätöstä myymäläpaikkojen kilpailuttamisesta. Hänen mukaansa asiasta päätetään tämän ja ensi
vuoden aikana, kun korjaussuunnitelmat etenevät. Ojala
sanoo, että osa nykyisistäkin
vuokrasopimuksista on kilpailutettu.
”Toivottavasti
nykyiset
kauppiaat jatkavat myös peruskorjauksen jälkeen. Vuok-

kustannuksia”, Ojala sanoo.
Ojalan mukaan vuokrissa
otetaan kuitenkin huomioon,
että kappahallilla on tärkeä
merkitys muun muassa matkailunähtävyytenä, joten sen
elävänä pitäminen on tärkeää.
Peruskorjauksessa kunnostetaan kauppahallin kantavat
rakenteet ja julkisivu.
Halli on korjauksen vuoksi
suljettuna 10–11 kuukautta.

Helsinki pohtii vallan antamista nuorille

Robert Sundman

Näin juttu julkaistiin alun perin
Helsingin Sanomissa

NUORTEN osallistuminen Helsingin päätöksentekoon etenee.
Nuorisotoimenjohtaja
Lasse Siuralan kokoama ryhmä alkaa huhtikuussa pohtia,
miten nuoret voisivat vaikuttaa enemmän kaupungin
asioihin.
Siuralan vetämä ryhmä
miettii erilaisia malleja nuorten vaikuttamiskanavaksi. Yksi
ehdotetuista on vaaleilla valittava nuorisovaltuusto.
”En kannata nuorisovaltuuston perustamista Helsinkiin
ennen kuin on selvitetty, olisiko löydettävissä malli, joka innostaisi mahdollisimman monia nuoria ottamaan kantaa
kaupungin asioihin”, Siurala
sanoo.

FAKTA

Nuorisovaltuuston
vaiheita Helsingissä

SUOMEN nuorisovaltuustojen
RYHMÄN keskusteluihin osal-

listuvat muun muassa erilaiset nuorisojärjestöt, opetusvirasto ja nuorisolautakunta.
Alun perin mukaan kutsuttiin myös nuoria, mutta kutsu
peruttiin. Nuorisotoimenjohtajan mukaan varmuutta ryhmän alle 18-vuotiaista jäsenistä ei ole. Nuorisolaki velvoittaa kuulemaan nuoria heitä
koskevissa asioissa.
Nuorten mielipiteitä ryhmässä edustaa Nuorten Helsinki -yhdistys. Se ajaa Helsinkiin vaaleilla valittavaa nuorisovaltuustoa, jossa olisi 13–18vuotiaita edustajia.
”Monet helsinkiläisnuoret
ovat jo pitkään kaivanneet
nuorisovaltuustoa, jolla olisi
päätösvaltaa kaupungin asioissa”, toteaa Nuorten Helsingin tiedottaja Yvonne King.
Lopulliset päätökset nuorten vaikuttamismallista tehdään kaupunginvaltuustossa.

Vuonna 2000 Helsinki perustaa Hesan Nuorten Ääni
-vaikutuskanavan edistämään
nuorten osallisuutta. Nuoret ja
kaupunginvaltuutetut tekevät
aloitteita nuorisovaltuustosta.
Vuonna 2007 päättäjien ja
koululaisten Avoimet foorumit
-keskustelutilaisuudessa vaaditaan nuorisovaltuuston perustamista. Syntyy Nuorisovaltuusto Helsinkiin nyt! -liike.
Vuonna 2009 perustetaan
Nuorten Helsinki -yhdistys
ajamaan nuorisovaltuustoasiaa. Avoimissa foorumeissa
vaaditaan jälleen nuorisovaltuustoa.

Lasse Siurala

Suurimmalla
valtuustoryhmällä kokoomuksella ei ole
yhtenäistä
kantaa
asiaan.
Myös vihreissä nuorisovaltuustoasia jakaa ryhmää.
”Osa kannattaa vaaleilla valittavan nuorisovaltuuston perustamista ja osa avoimempaa
järjestelmää, johon kaikki
nuoret voisivat osallistua”, sanoo vihreiden kaupunginhallitusryhmän
puheenjohtaja
Elina Moisio.
Sdp on nuorisovaltuuston
kannalla. ”Tärkeintä on, että
ryhmä edustaisi mahdollisimman laajasti kaikkia helsinkiläisiä nuoria”, kertoo Sdp:n
valtuustoryhmän puheenjohtaja Jorma Bergholm.
liiton mielestä nuorten pitää
saada ottaa osaa kaupungin
päätöksentekoon.
”Joissakin kuntien tuottamissa palveluissa on pelkästään alle 18-vuotiaita käyttäjiä, mutta he eivät voi kehittää
itse näitä palveluita. Tällaisissa tapauksissa nuorisovaltuusto olisi tärkeä”, kertoo puheenjohtaja Anna Mellin.
Siurala epäilee, ettei nuorisovaltuusto tavoita kaikkia.
Nuorten Helsinki -yhdistyksen puheenjohtaja Wiking
Vuori ei niele nuorisotoimenjohtajan ajatusta.
”Koko länsimainen demokratia perustuu edustuksellisuuteen ja edustajien vaaleilla
valitsemiseen.
Nuorisovaltuustoon valitut edustaisivat
kaikkia helsinkiläisiä nuoria.”
Kirjoittajat ovat Pääkaupunkiseudun Nuorten Ääni -toimituksen toimittajia.

päättää maanantain kokouksessaan alueen suunnittelun pääperiaatteista sekä aiesopimuksesta, jonka mukaan Espoo ja
Fortum kehittäisivät yhdessä
energiatehokkuutta alueella.
Espoon teknisen toimen
johtajan Olavi Loukon mukaan Fortumia kaavaillaan yhteistyökumppaniksi, koska sillä on voimalaitokset alueella.
Kaupunki ei Loukon mukaan harkinnut avoimen ideakilpailun järjestämistä, joka
olisi tuonut muiden energiayhtiöiden ideoita esille.

KAUPUNGINHALLITUS

CHRISTIAN WESTERBACK HS

Nuorisotoimenjohtaja perusti
ryhmän pohtimaan
nuorten osuutta
päätöksenteossa.

Samuli Laita HS
ESPOON
kaupunki haluaa
suunnitteilla olevasta Suomenojan uudesta asuin- ja
työpaikka-alueesta ekologisesti kestävän energiaratkaisujen
mallialueen.
Kaupunki tavoittelee yhteistyössä Fortumin kanssa rakennettavaan
kaupunginosaan
uusia ideoita, joilla rakennettavien talojen energianhuolto
olisi mahdollisimman energiatehokasta.

VIHREÄ kaupunginhallituksen
varapuheenjohtaja Sirpa Hertell on hieman epävarma siitä,
miten Fortumin rooliin tulisi
suhtautua.
”Miten suuriin energiasäästöihin ja -hyötyihin sillä (Fortumin valinnalla) päästään”,
hän pohdiskelee.
Hertellin mukaan vihreät

Voimalaitos

Nuottalahti
Nuottaniemi

Ryssjeholmen

500 m
Karttakeskus

JP / HS

pyrkivät lykkäämään asiasta
tehtävää päätöstä ainakin siihen asti, kunnes selvitys Suomenojan lintukosteikon suojavyöhykkeen laajuudesta on
selvillä.
SUOMENOJAN aluetta Fortum
ja Louko pitävät niin haastavana, että se kiinnostaisi myös
kansainvälisiä energiatehokkuuden edistäjiä.
”Se on tosi haastava paikka,
kun on monia ristiriitaisia asioita sovitettavana yhteen”,
Louko viittaa niin lintualueeseen,
voimalaitoksiin,
metroon kuin tavoitteeseen
tiiviistä rakentamisestakin.
Suomenojan alueen rakentaminen tuli mahdolliseksi,
kun Espoon valtuusto päätti
viime lokakuussa, että uusi jätevedenpuhdistamo rakennetaan Blominmäkeen ja Suomenojan puhdistamo lopetetaan.
Suomenojan alueelle halutaan uusia asuntoja noin
8 000–11 000 asukkaalle ja
noin 3 000–4 000 uutta työpaikkaa.

Axel Lindholm oli vauhdissa Tuuliniityn skeittihallissa viime viikolla.

Espoossa nuorisovaltuusto sai
aikaan Tuuliniityn skeittihallin
Nuorisovaltuustojen
päätäntävalta on
monesti heikko.

tamallit vaihtelevat kunnittain. Nuoret valitaan yleensä
kouluvaaleilla, joissa vaalipiirinä ovat esimerkiksi alueen
koulut ja nuorisotilat.

Joonatan Malinen

NUORISOVALTUUSTOJEN pää-

SUOMESSA on arviolta run-

saat kaksisataa nuorisovaltuustoa, joissa toimii pääosin
13–18-vuotiaita nuoria. Nuorisovaltuuston tärkein tehtävä
on toimia oman alueensa
nuorten edunvalvojana.
Espoossa nuorisovaltuuston
aloitteesta on rakennettu Tuuliniityn skeittihalli Tapiolaan
ja muun muassa otettu kantaa
nuorten mielenterveyspalveluiden lisäämiseksi. Jyväskylässä nuorisovaltuusto on ajanut aktiivisesti graffitien tekopaikkoja kaupunkiin, ja tämän
vuoden aikana on tarkoituksena rakentaa graffitipuisto.
Nuorisovaltuustojen toimin-

täntävalta on monesti heikko,
vaikka useassa kunnassa nuorille on annettu mahdollisuus
kertoa mielipiteensä ainakin
nuorisolautakunnassa.
Vantaalla päättäjät pohtivat paraikaa, pitäisikö nuorille antaa
puheoikeus valtuustossa.
”Päättäjien asenne nuoria
kohtaan on useimmiten se, että me emme tiedä yhtään mistään mitään emmekä osaa perustella mielipiteitämme”, Jyväskylän
nuorisovaltuuston
puheenjohtaja Viivi Setälä
kertoo.
Espoon nuorisovaltuuston
puheenjohtaja Sampsa Pietilän mukaan sama ongelma oli
myös Espoossa, kun nuoriso-

valtuusto perustettiin vuonna 1997.
Nykyään ryhmän asema
Espoon päätöksenteossa on
vakiintunut ja nuorisovaltuustolla on puhe- ja läsnäolo-oikeus monissa lautakunnissa.
”Uskon, että uusi nuorisolaki, joka velvoittaa kuulemaan nuoria heitä koskevissa asioissa, sai aikaan päättäjissä asenteiden muutosta.
He ovat tajunneet, että olemme asiantuntijoita nuoria
koskevissa asioissa”, Pietilä
pohtii.
Nuorten pitäisi itse saada
vaikuttaa mahdollisimman
paljon siihen, millainen
nuorten vaikuttamisjärjestelmä kuntaan perustetaan, korostavat Jyväskylän ja Espoon
nuorisovaltuustojen puheenjohtajat. Nuorten on helpompi toimia itse tekemiensä
sääntöjen mukaan.

ilmoitus

UNIVAIKEUKSIA?
Unihiekka Valeriana auttaa

Jatkuvat nukahtamisvaikeudet ja niitä
seuraava krooninen unenpuute vaikuttavat negatiivisesti elämänlaatuun. Niitä ei
kuitenkaan aina kannata hoitaa kemiallisin konstein, sillä tarjolla on turvallinen,
luonnollinen ratkaisu tähän vakavaan ongelmaan.
Unihiekka Valeriana -tableteilla voi hoitaa unettomuutta helposti ja tehokkaasti.
Valmiste ei aiheuta riippuvuutta ja se soveltuu myös pitkäaikaiseen käyttöön, jolla voidaan muuttaa unirytmiä pysyvästi.
Hae Unihiekat nyt edullisesti luontaistuotekaupasta, apteekista tai tavaratalosta, niin ei tarvitse enää laskea lampaita.

YDINVOIMA
ON RISKIBISNES
Työtä ja kestävää
tulevaisuutta vihreällä
älyenergialla
Maanantai 29.3. klo 14–16
Eurooppatalo, Pohjoisesplanadi 31,
Helsinki. Tervetuloa

Puhujina: Euroopan parlamentin vihreän
ryhmän puheenjohtaja Rebecca Harms,
MEP Satu Hassi, Janne Björklund (SLL),
kansanedustaja Timo Juurikkala

lue lisää: www.harmonia.fi
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Espoossa nuorisovaltuusto sai aikaan
Tuuliniityn skeittihallin
Nuorisovaltuustojen päätäntävalta on monesti heikko.
SUOMESSA
on
arviolta runsaat kaksisataa
nuorisovaltuustoa,
joissa toimii pääosin
13–18-vuotiaita nuoria.
Nuorisovaltuuston
tärkein tehtävä on toimia
oman alueensa nuorten
edunvalvojana.
Espoossa
nuorisovaltuuston
aloitteesta
on rakennettu Tuuliniityn skeittihalli Tapiolaan
ja muun muassa otettu
kantaa nuorten mielenterveyspalveluiden
lisäämiseksi. Jyväskylässä
nuorisovaltuusto on ajanut aktiivisesti graffitien
tekopaikkoja
kaupunkiin, ja tämän vuoden
aikana on tarkoituksena

rakentaa graffitipuisto.
Nuorisovaltuustojen
toimintamallit vaihtelevat kunnittain. Nuoret
valitaan yleensä kouluvaaleilla, joissa vaalipiirinä ovat esimerkiksi alueen koulut ja nuorisotilat.
NUORISOVALTUUSTOJEN päätäntävalta on
monesti heikko, vaikka
useassa
kunnassa nuorille on annettu mahdollisuus kertoa
mielipiteensä
ainakin
nuorisolautakunnassa.
Vantaalla päättäjät pohtivat paraikaa, pitäisikö
nuorille antaa puheoikeus valtuustossa.
”Päättäjien
asen-

ne nuoria kohtaan on
useimmiten se, että me
emme tiedä yhtään mistään mitään emmekä
osaa perustella mielipiteitämme”,
Jyväskylän
nuorisovaltuuston
puheenjohtaja Viivi Setälä
kertoo.
Espoon
nuorisovaltuuston puheenjohtaja
Sampsa Pietilän mukaan
sama ongelma oli myös
Espoossa, kun nuorisovaltuusto perustettiin
vuonna 1997.
Nykyään ryhmän asema Espoon päätöksenteossa on vakiintunut ja
nuorisovaltuustolla
on
puhe- ja läsnäolo-oikeus
monissa lautakunnissa.

”Uskon, että uusi nuorisolaki, joka velvoittaa
kuulemaan nuoria heitä
koskevissa asioissa, sai
aikaan päättäjissä asenteiden muutosta. He ovat
tajunneet, että olemme
asiantuntijoita
nuoria
koskevissa asioissa”, Pietilä pohtii.
Nuorten pitäisi itse
saada vaikuttaa mahdollisimman paljon siihen, millainen nuorten
vaikuttamisjärjestelmä
kuntaan
perustetaan,
korostavat Jyväskylän ja
Espoon nuorisovaltuustojen
puheenjohtajat.
Nuorten on helpompi
toimia itse tekemiensä
sääntöjen mukaan.

Axel Lindholm oli
vauhdissa Tuuliniityn
skeittihallissa viime
viikolla.
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Helsingin nuoret
haluavat valtuuston

Juttu
Robert Sundman
HS Kaupunki
27.1.2011

Nuorisoasiainkeskus ajaa omaa nuorisofoorumin malliaan.
HELSINKILÄISET nuorisojärjestöt ja nuorisoasiainkeskus ovat eri
mieltä siitä, minkälaiset
vaikutusmahdollisuudet nuorille pitäisi antaa
kaupungin päätöksenteossa.
Vaihtoehtoina
ovat monissa kaupungeissa käytetty nuorisovaltuusto ja nuorisofoorumi, joka on kehitetty
nuorisotoimen johtajan
Lasse Siuralan työryhmässä.
Nuorisovaltuustossa
jäsenillä olisi puhe- ja
läsnäolo-oikeus lautakunnissa sekä kaupunginvaltuustossa. Lisäksi
se voisi tehdä aloitteita valtuustossa. Myös
nuorten
tapahtumien
järjestäminen voisi kuulua sen tehtäviin.
HELSINGIN nuorisotoimenjohtajan työryhmä

on päätynyt ajamaan
nuorisofoorumiksi kutsuttua
mallia.
Siinä
nuorten edustajat valittaisiin Suuri nuorisofoorumi -nimisessä tapahtumassa, joka olisi avoin
halukkaille nuorille.
Mallien yksi keskeinen ero on valitsemistavassa. Nuorisovaltuusto
valittaisiin kouluissa pidettävillä vaaleilla, joissa kaikki helsinkiläiset
nuoret voisivat äänestää.
Nuorisofoorumin hallituksen äänestämi- seen
osallistuisi
pienempi
joukko Suuren nuorisofoorumin osallistujia.
Siuralan johtamassa
työryhmässä oli mukana virkamiehiä ja aikuisia
nuorisojärjestöjen
edustajia, mutta vain
kolme nuorta.
NUORISOLAUTAKUNTA

kokoontuu päättämään
kuulemisjärjestelmästä
tänään torstaina.
”13–18-vuotiaita nuoria on Helsingissä noin
25 000. Ei ole oikeudenmukaista, jos vain Suuren
nuorisofoorumin
osallistujilla on valta
päättää, ketkä päättävät
kaikkien nuorten asioista Helsingissä”, Nuorten
Helsinki
-yhdistyksen
perustajajäsen Wiking
Vuori sanoo.
Nuorisolautakunta
pyysi nuorisoasiainkeskusta vuosi sitten pohtimaan, mikä olisi paras tapa antaa nuorten
vaikuttaa päätöksentekoon. Vuoren mielestä
nuorten ideoita ei otettu
huomioon lopullisessa
esityksessä.
Nuorisolautakunta
pyysi lausuntoja vaikuttamismallista eri nuori-

sojärjestöiltä, joista osa
kannatti valtuustoa ja
osa foorumia.
Moni järjestöistä kuitenkin arvosteli sitä, että
lausunnot piti antaa tiukalla aikataululla. Järjestöissä ihmeteltiin lisäksi, miksi työryhmän
esityksessä korostettiin
vain nuorisovaltuuston
heikkouksia, eikä vahvuuksia juuri tuotu esille.
Siuralan
mukaan
vaaleilla valittava nuorisovaltuusto on aikuisten
mallin kopio, jota on ulkomailla ja tutkijoiden
piirissä kritisoitu. Viime
syksynä nuorisoasiainkeskuksen vuosittaisissa
keskustelutilaisuuksissa suurin osa nuorista
kannatti kuitenkin vaaleilla valittavaa valtuustoa, selviää nuorisoasiainkeskuksen raportista.

Fakta
Nuorisovaltuustoja on Suomessa noin 200 kunnassa. Niissä on 13–18-vuotiaita nuoria, jotka valitaan
yleensä kouluvaaleilla.
Monilla nuorisovaltuustoilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus lautakunnissa sekä valtuustossa. Lisäksi ne
tekevät aloitteita ja kannanottoja sekä järjestävät tapahtumia alueen nuorille.
Nuorisofoorumi olisi uusi, Helsingissä kehitetty malli. Se koostuisi eritasoisista vaikuttamistoiminnoista, kuten oppilaskuntatapaamisista ja -päivistä, Suuresta nuorisofoorumista ja toimintaryhmistä.
Foorumin tavoitteena olisi muun muassa aktivoida oppilaiden osallisuustoimintaa kouluissa sekä
kerätä nuorten mielipiteitä, ehdotuksia ja aloitteita.
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Viraston ääni vai
nuorten ääni?
Viime keväänä nuorisotoimenjohtaja Lasse Siurala perusti työryhmän selvittämään nuorten vaikutusmahdollisuuksien parantamista Helsingissä. Nuorille
luvattiin, että heidän kantansa ja mielipiteensä otetaan huomioon uutta mallia
kehittäessä. Toisin kuitenkin kävi. Vaikka nuoret kannattivatkin nuorisovaltuuston perustamista Helsinkiin, on Siuralan ja hänen työryhmänsä kanta ehdoton:
nuorisovaltuusto ei toimi - Helsinkiin tarvitaan nuorisofoorumi.
Tarkoituksenani oli kirjoittaa uutinen koko sekamelskasta. Järjestöt, joilta pyydettiin lausuntoja vaikuttamismallista, ilmoittivat vastaanottaneensa joulun
loma-aikana puolueellista taustamateriaalia. Siurala väitti minulle useampaan
otteeseen, että "mitään dataa siitä, että suurin osa nuorista olisi kannattanut nimenomaan vaaleilla valittavaa nuorisovaltuustoa ei ole" - toista väittivät Nuorisoasiainkeskuksen pöytäkirjat Avoimista Foorumeista. Nuoret kertoivat, että
heille oli valehdeltu. Kaikki syyttivät toisiaan.
Juttuuni oli syntymässä terävä kärki, kunnes myös Nuorten Ääni -toimituksen
takana oleva Nuorisoasiainkeskus hoksasi virheensä. Siurala "korjasi kantansa"
ja vaati omien sitaattiensa muuttamista. Virasto asetti omat tavoitteensa journalistisen etiikan edelle, ja tunsin olevani vaikeassa tilanteessa. Sitaatti oli kuitenkin otettu Helsingin Sanomissa pois, kun juttua oli lyhennetty, enkä vaatinut sitä
enää takaisin - viraston painostuksen vuoksi. Lopputulos on kärkensä menettänyt uutinen, jota seurasi tyly informaatio: nuorisolautakunta äänesti Siuralan
foorumimallin puolesta - yksimielisesti.
Minua hävetti entistä enemmän, kun Helsingin Sanomat olivat unohtaneet painaa informaation siitä, että olen Nuorten Ääni -toimituksesta, joka on Nuorisoasiainkeskuksen hanke. Olisin halunnut kaikkien näkevän, että tämän uutisen
takana on Nuorisoasiainkeskus, ja kyseisen viraston ääni kuuluu jutussa enemmän kuin nuorten ääni.
Mutta saatiinpahan tämäkin päätökseen. Tästä aiheesta en usko enää kirjoittavani, mutta toivon taistelun silti jatkuvan.
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Robert Sundman
nuortenaani.
blogspot.com

Nuorten oikeudet

Nuorille sananvaltaa omiin
tiloihinsa
Suomen suurin nuorisotalo. Hui. Alakerrassa nuorisokahvila. Ääh.
Jotenkin ajatus ei vain
houkuttele.
Sitä on yritetty selvittää,
mikseivät nuoret viihdy
nuorisotaloissa. Biljardi
ja pleikkapelit eivät innosta tai sitten harmittaa, että ”nuorten omassa tilassa” on elettävä
aikuisten sääntöjen mukaan.
Nuorten
toimintakeskus Hapessa ei aikuisten
sääntöjä ole, sillä talon
perustuslaki on nuorten

ja työntekijöiden yhteistä käsialaa. Perustuslaissa on määritelty muun
muassa, miten päätöksiä
Hapessa tehdään.
On tärkeää, että nuoret
ja työntekijät ovat suunnitelleet niin talon säännöt kuin sisustuksenkin
alusta lähtien yhdessä.
Toivottavasti Hapesta ei
siten tule aikuisten nuorille tekemää ”xtra coolia hengausmestaa”, joka
saa nuoret tuntemaan
vaivaantunutta
myötähäpeää ”nuorekasta”
paikkaa kohtaan.

Suomen suurin nuorisotalo kuulostaa hurjalta,
mutta on mukavaa, että
saman katon alla on monia erilaisia juttuja sen
sijaan, että ne olisivat
ympäri kaupunkia. Näin
voi tavata uusia ihmisiä,
harrastaa ja toteuttaa itseään.
Ainakin puitteet sille
ovat hienot.
Hapen alakerran tyypilliset nuorisotilaneonvärit
eivät ole mieleeni, yläkerran virastosohvat ovat
kovia, ja talon nimikin on
minusta vähän hassu.

Illanviettopaikkaa
etsimässä
Onko Kampin kauppakeskus Suomen suurin
nuorisotalo? Ina Mikkola ja Annastiina Haapasaari lähtivät tutkimaan
ja vertailemaan nuorten
hengailupaikkoja. Alaikäisen on välillä vaikea
löytää viikonloppuiltaisin paikkaa, johon pääsisi sisään, eikä nuorisotalokaan ole välttämättä
tarpeeksi helposti lähestyttävä paikka. Toimittajat vierailevat mm. nuorisotalossa,
vallatulla
talolla, Kampissa ja kahvilassa.
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Näkökulma nuorten toimintakeskus
Happea käsittelevässä jutussa
Juttu
Leena Kuusisto
HS Kaupunki
4.10.2009

Ne ovat silti perustuslain
mukaisesti nuorten ja
työntekijöiden yhdessä
valitsemia.
Toivon, että Hapesta tulisi viihtyisä ja kynnyksetön paikka kaikille.

Toimittaja
Annastiina Haapasaari
A-studio
2.9.2009

Kuluttaminen

Kuntavaalit
K-18
Voiko poliitikolta saada suoria vastauksia? Onko politiikassa ikärajaa? Onko äänestäminen yhtä tyhmää
kuin mummon taluttaminen kadun yli?
Näihin asioihin paneuduttiin Nuorten Ääni -toimituksen Kuntavaalit K-18 –ohjelmassa TV1:llä 15.10.
2008. Nuoret kuulustelivat kuntavaaliehdokkaita
mielenterveydestä, joukkoliikenteestä ja kouluruuasta. Ohjelman teemat valittiin IRC-Gallerian vaalikoneesta, jonka kysymykset olivat nuorten itsensä
tekemät.
Ohjelman vieraat valittiin IRC-Galleriassa tehdyn
äänestyksen perusteella. Vieraat olivat nuoria vaikuttajia, jotka olivat ehdolla kuntavaaleissa. Vieraina olivat mm. vihreiden kansanedustaja Oras
Tynkkynen, vantaalainen 20-vuotias Uudenmaan
Kokoomusnuorten puheenjohtaja Tomi Sandström;
turkulainen 22-vuotias kansalaisjärjestöaktiivi, demari Ahmed Al Chibib; toimittaja Silvia Modig vasemmistoliiton listalta; kurikkalainen 26-vuotias Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtaja Vesa-Matti
Saarakkala ja helsinkiläinen 19-vuotias toiminnanjohtaja, keskustalainen Eeva Kärkkäinen.
Ohjelmassa pureuduttiin konkreettisiin ongelmiin ja
etsittiin vastauksia muun muassa kysymyksiin, miksi bussimatka kestää kolme kertaa kauemmin kuin
sama matka henkilöautolla, kuka päättää, ettei kouluissa saada luomuruokaa ja miksi Espoon nuorisovaltuuston koulupsykologialoite unohtui laatikkoon.
Ohjelma oli nuorten toimittama ja se tehtiin yhteistyössä Yleisradion ajankohtaisohjelmien kanssa. Ohjelman juonsivat lukiolaiset Aija Kotilainen ja Rosa
Kettumäki.

TV1
15.10. 2008

TÄMÄ ILMOITUS ON K-18

ÄÄNESTÄMINEN ON YHTÄ TYHMÄÄ
KUIN PAREMPI KOULURUOKA,
NOPEAT BUSSIT JA JONOTON HOITO

Nuorten Ääni -toimitus esittää:

NUORISO.HEL.FI

KUNTAVAALIT K-18
TV1:ssä keskiviikkona 15.10. klo 19.30
IRC-GALLERIASSA vaalikone ja ehdokkaiden tenttausta

Kuntavaalit K-18-ohjelman
juliste,
jonka
toteuttivat
Nuorten Ääni -toimituksen
nuoret

Juontajat Aija Kotilainen
ja Rosa Kettumäki valmistautumassa lähetykseen
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Nuorten oikeudet

Kun lehtijuttu on kirjoitettu, se viimeistellään vielä
Helsingin Sanomien toimittajan avustuksella.
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Silja Uusikangas
5.11.2010 Megafoni

Nuoret ovat aina väärässä
Nuorista itsestään lähtevä toiminta, oma-aloitteisuus ja
ilman auktoriteetteja luotu tekeminen ovat tärkeitä.

Talonvaltaus, graffitien maalaus ja kaikenlaiset alakulttuurit ovat nuorten oma tapa oppia toimimaan
yhteiskunnassa. Nuorille tulee antaa mahdollisuus
tehdä aktiviteeteistaan ja ympäristöstään haluamansa kaltaisia. Aikuisen rooli on auttaa tilanteissa, joihin nuoret eivät voi vaikuttaa esimerkiksi ikänsä
puolesta. Aikuinen myös ohjaa oikealle polulle, jos
nuorten mielipiteet ovat – erään paneelikeskustelun
kysymyksenasettelua lainatakseni – ”vääriä.” Muun
muassa edellä luettelemani asiat nuorten omaehtoisen tekemisen tärkeydestä puhututtivat nuorten
toimintakeskus Hapessa järjestetyssä seminaarissa,
jossa vaikuttajat, nuorisotyöntekijät ja taiteen ammattilaiset pohtivat tapoja lisätä nuorten kulttuurista osallisuutta.
Hienojen nuorten oikeuksia ja vaikutusmahdollisuuksia koskevien keskustelujen toteutumista ja toteutumattomuutta käytännössä nuoret punnitsevat
päivittäin. Mielipiteistä puhuttaessa sana ”väärä”
kuitenkin särähti korvaani. Kuka päättää, millaiset
mielipiteet ovat oikeita? Juontajan mukaan väärät
mielipiteet ovat yleisen mielipiteen ja moraalikäsityksen vastaisia asioita, kuten rasismia ja väkivaltaa.
Esimerkiksi nykyisellä ”maahanmuuttokriittisellä
keskustelulla” ei ole aikuisten maailmassa koskaan
mitään tekemistä rasismin kanssa?
Liian usein olen huomannut, että täysin lailliset ja
hyvin perustellut mielipiteet leimataan helposti kelvottomiksi, ”vääriksi”, jos niiden esittäjä on alaikäinen. Kun nuori esittää päänvaivaa vaativan ehdotuksen, kuuluu vastaus usein: ”Hyvä idea, MUTTA ei
tule onnistumaan.” Itse kysyin seminaarissa, miksei
Helsingin kaupungin lautakuntiin voisi valita nuorisoedustajia kuuntelu- ja puheoikeudella, mutta ilman äänioikeutta. Tästä on hyviä kokemuksia useissa muissa kunnissa. Homma ei kuulemma toimisi
kuitenkaan, sillä silloin kunnanvaltuutetut joutuisivat jatkuvasti puhumaan yleisölle, ja työskentely
vaikeutuisi merkittävästi. Eikö tämä ole asennekysymys: miksi nuoria ei oteta mukaan tasavertaisina,
oppimishaluisina keskustelukumppaneina, vaan
automaattisesti ulkopuolisina työnteon häiritsijöinä?
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Valitettavan yleinen kokemus niin kesätyöpaikkaa
hakiessani kuin nuorisovaltuustoa kotikaupunkiini vaatiessakin on, että jo asiallisen keskusteluyhteyden saavuttaminen on miltei mahdotonta. Niin
työnantajat kuin ministeritkin ovat tietysti kiireisiä
ja painiskelevat isojen asioiden kanssa, joten ehkä
suora, usein perustelematon ”ei” on helpoin vastaus
sähköposteilla pommittavalle 17-kesäiselle. Tai sitten
”aikuisten oikeesti” on ainut hyväksyttävä, kyseenalaistamaton totuus, johon nuorilla ei voi olla mitään lisättävää.
Kulttuuriseminaarissa ihmettelin, miksei lähtökohta
voisi kieltojen ja muttien sijasta olla vaikkapa pyyntö
tulla keskustelemaan aiheesta lisää, jolloin molemmat osapuolet pääsisivät aidosti kertomaan oman
kantansa. Parhaimmillaan voitaisiin päätyä rakentavaan keskusteluun tai jopa ratkaisuun. Panelistit
vastasivat, että tervetuloa aikuisuuteen ja/tai politiikkaan, sitä pään hakkaamista seinään tämä elämä on.
Näinkö nuorten osallisuutta ja oma-aloitteisuutta
oikeasti tuetaan? Kun 14-vuotias lähtee tavoittelemaan päämääräänsä, oli se sitten nuorisovaltuusto tai työpaikka, on puhelimeen tarttuminen ja numeron näppäily oikeasti pelottavaa. Se on monelle
suuri henkilökohtainen haaste, ja täystyrmäys lannistaa vahvemmankin - ujommasta ja kokemattomammasta puhumattakaan. Miten joskus päähän
potkitulla olisi voimia hakata myöhemmin päätään
seinään asioita muuttaakseen?
En vaadi nuorille armoa, sääliä tai helpotusta – avoin
keskusteluyhteys, perustelujen kuunteleminen ja
ratkaisujen miettiminen yhdessä riittävät. Näin saataisiin suurta abstraktiota, nuorten osallisuutta, tuotua arkipäivään. Yksinkertaisimmillaan tämä voisi
tarkoittaa, että TET-paikkaa hakevalle koululaiselle
sanottaisiin vaihdenumerosta ”emme ota tettiläisiä”
–kommentin sijasta ”pieni hetki, yhdistän esimiehelleni.”

Nuorten oikeudet

Lehtijutun viimeistelyä Sanomatalossa
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Tasa-arvo
”Henrik Blanzilla on kaksi
kulttuuria”
HS Kotimaa 20.11.2009
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Tavalliset erilaiset
Tyttöpari, teiniäiti, arabitaustainen, lävistetty, vegaani. Kaikki saavat selittää, miksi minä olen tällainen.
Saana Sivonen, 17
Sabrina Bellaveglia, 16
 ”Kaveriporukassamme on melkein tavallisempaa olla lesbo tai bi
kuin hetero, koska netin kautta on
ollut helppo tutustua samankaltaisiin ihmisiin.
Seurustelumme on siis aivan
luonnollista. Teemme yhdessä samoja juttuja kuin muutkin parit.
Tytön kanssa seurustellessa voi
vain tehdä paremmin tyttöjen juttuja, kuten mennä samaan sovituskoppiin.
Lisäksi toinen ymmärtää asiat
poikaa paremmin.
Emme silti ole vain hyviä ystäviä, kuten Sabrinan äiti asian ottaa.
Kyllä sen tietää, jos toista haluaa
pussata.
Tykkäämme samoista perusasioista kuten ruoasta, vaatteista ja
musiikista, mutta luonteiltamme
olemme melkein toistemme vastakohdat. Saana on temperamenttisempi, mutta ei meillä ole mitään

TUOMAS SARPARANTA

ihmeellisiä miehen ja naisen rooleja. Ulkonäön puolesta Sabrinaa
luullaan kyllä usein pojaksi.
Emme voi tietää, onko kyseessä
vain nuoruuden kokeilu, mutta ei
sen puoleen kukaan muukaan.
Useat biseksuaalit menevät aikuisena heteronaimisiin, muttei se
tarkoita, että ihminen olisi muuttunut. Nuoruutensa heterona elänyt voi tajuta aikuisena homoseksuaalisuutensa yhtä hyvin kuin
päinvastoin.
Oletamme, että meihin suhtaudutaan kuten muihinkin pareihin,
eikä tästä tehdä numeroa. Helsingissä asuminen helpottaa, täällä on
totuttu lähes kaikkeen. Muualla
Suomessa suhtautuminen on paljon ahdasmielisempää.
Vanhempien ei kannata etsiä vikaa itsestään. Kasvatus ei vaikuta,
kehen ihminen rakastuu, vaan miten siihen suhtautuu. Missään
suhteessa ei tiedä, kauanko se kestää ja mitä tulevaisuus tuo.
Tärkeintä on, että nyt on yhdessä hyvä olla.”

Stiina Vento, 17
 ”Hakeuduin viime tammikuussa lääkäriin erikoisten oireiden
vuoksi ja sain kuulla olevani raskaana viikolla 23. Vaikka raskaus
tuli yllätyksenä, oli itsestään selvää pitää lapsi. En oikeastaan edes
osannut pelätä.
Nyt Leevi on kahdeksan kuukauden ikäinen ja asiat ovat mallillaan. On oma koti, terve lapsi ja
mies Toni, 23, jonka kanssa olen
ollut yhdessä puolitoista vuotta.
Toimiva kokonaisuus luo turvallisuutta.
Suhtautuminen on ollut yllättävän positiivista. Alkujärkytyksestä
toivuttuaan vanhempani ovat auttaneet todella paljon, myös taloudellisesti.
Kaverit eivät ole kaikonneet
minnekään, ja netin kautta on saanut paljon voimia muilta äideiltä.
Vieraat ihmiset tuijottivat raskausaikana pitkään kadulla, mutta
nykyään kaikki tulevat ihastele-

”Kun on nuori,

on enemmän
energiaa olla
lapsensa kanssa.”
maan vauvaa. Myös neuvolassa
asenne on ollut pelkästään kannustava.
Yleensä unohdetaan nuorten äitien hyvät puolet. Kun on nuori,
on enemmän energiaa ja aikaa olla
lapsensa kanssa kuin vaikkapa nelikymppisenä.
Lasta myös ymmärtää paremmin, jos ikäero on 17, ei 37 vuotta.
En tunne jääväni mistään paitsi.
Tänä vuonna lähden opiskelemaan
lähihoitajaksi ja Toni valmistuu
tietokoneinsinööriksi. Olen tyytyväinen elämääni, vaikka välillä väsyttääkin.
Jos saisin palata ajassa taaksepäin, en muuttaisi mitään.
Tulevaisuuden haaveenani on
liuta lapsia ja punainen tupa. Haluan kolme lasta, mutta vasta sitten, kun on koulutus, vakituinen
työ ja pysyvä koti.”

Saana Sivonen (vas.) on bi ja Sabrina Bellaveglia lesbo.

Stiina Vennon mielestä nuori äiti ymmärtää lastaan paremmin.

Erik Kiviharju palvoo kehoaan lävistyksillä.

Erik Kiviharju, 15

Arabikulttuuri ei alista naista, sanoo suomalais-libyalainen Nora Farhat.

Nora Farhat, 16
 ”Yleensä minua luullaan eurooppalaiseksi, esimerkiksi ranskalaiseksi ja virolaiseksi, mutta toiset
arabit yleensä tunnistavat alkuperäni. Isäni on kotoisin Libyasta,
mutta koska äitini on suomalainen, olen syntynyt ja asunut täällä
koko ikäni.
Olen elämäni aikana tavannut
isäni suvusta vain yhden serkun,
mikä tuskin vastaa tyypillistä käsitystä arabikulttuurista.
Yleensä luullaan, että kaikki suvun miehet asuvat saman katon alla orjuuttamassa tyttöjä, mikä ei
todellakaan pidä paikkaansa. En
ole edes käynyt toisessa kotimaassani.
En ole kohdannut rasismia tai
ennakkoluuloja, yleensä kyse on
vain uteliaisuudesta.
Vaikeinta kahden kulttuurin välissä kasvamisessa on niiden ai-

heuttama ristiriita, vanhemmilla
on niin erilaiset tavat ja tottumukset. Isäni ei esimerkiksi päästänyt
minua ikinä yökylään, vaikka äidilleni se oli aivan tavallista.
Ristiriita on tyypillistä varmaan
kaikissa avioeroperheissä, mutta
kulttuuri korostaa sitä entisestään.
Koen taustani kuitenkin enemmän etuna kuin haittana. Vaikka
pienenä en päässyt seurakunnan
partioon, en ole jäänyt mistään
paitsi. Kielitaito on valtava plussa:
kotikieleni englannin lisäksi puhun espanjaa, ruotsia ja hieman
arabiaa.
Mausteiset ja lammaspainotteiset ruoat ovat mukavaa vaihtelua
koulun kaalikeiton rinnalla.
Suurin etu silti on, että kahden
kulttuurin välissä kasvaessa mitään vastauksia ei saa valmiissa paketissa.
On pakko muodostaa omat käsityksensä ja tapansa.”

Joel Ruotasesta veganismi vaikeuttaa oikeastaan vain kenkien ostamista.

Joel Ruotanen, 18
 ”Olen vegaani, eli en käytä mitään eläinperäisiä tuotteita esimerkiksi ruoassa ja pukeutumisessa.
Eläinten hyväksikäyttö on väärin
kaikissa muodoissa, koska eläimet
ovat ajattelevia olentoja siinä missä
ihmisetkin.
Tiedän, ettei vegaanina oleminen
pelasta maailmaa, mutta ainakin
elän periaatteideni mukaisesti ja
saan siitä hyvän olon.
Yleisesti veganismiini on suhtauduttu hyvin, vaikka välillä ihmetel-

lään, voinko syödä juuri mitään.
Kaikille eläinperäisille tuotteille on
kuitenkin korvikkeensa, enkä ole
joutunut luopumaan mistään. Maidon voi korvata esimerkiksi soija- ja
kaurajuomalla, lihan tofulla ja soijarouheella.
Kokkaan itse kaikki ruokani, jolloin pystyn huolehtimaan ravintoarvojen riittävyydestä.
En tiedä, paljonko liha maksaa,
mutta uskon, että hinnannousujen
myötä kasvispainotteinen ruoka tulee jopa liharuokaa halvemmaksi.
Tietysti erikoistuotteet, kuten soija-

 ”Näen, että jokainen ihminen on
jumala ja keho on temppeli. Kaikilla
on oma tapansa palvoa sitä, ja tämä
on minun tapani.
Ulkonäön muokkaaminen ei tarkoita, että muuttuisi välttämättä sisältä. Monille nuorille lävistysten
ottaminen on vain muotivirtaus, eikä vanhempien kannata huolestua,
jos lapsen huuleen ilmestyy koru.
Minulle kyse on kuitenkin paljon
syvällisemmästä kuin nuoruuden
kokeilusta tai muodista. Myöskään
kaveripiirillä ei ole ollut vaikutusta
ajatuksiini. Olen ajatellut aina näin.
Tein ensimmäisen lävistykseni jo
kymmenvuotiaana.
Kaikilla lävistyksillä on minulle
symbolisia merkityksiä. Esimerkiksi

jogurtit ja -juomat, maksavat, mutta
kyse on valinnoista.
Joku muu käyttäisi saman summan sisäfileeseen.
Vanhemmat ihmiset usein huomauttavat, että lihaa on syöty aina
ja se kuuluu normaaliin ruokavalioon.
On kuitenkin kulttuurista kiinni,
mitä pidetään normaalina.
Suomessa ollaan sokeita sille, että
myös täällä tehotuotanto on ongelma. Lehmät eivät enää laidunna pelloilla entisaikojen tapaan, vaan ovat
päästään sidottuina teholaitoksissa.

septum eli nenän keskiosan korun
teema on härkämäisyys: aggressiivisuus, päällekäyvyys, ylimielisyys.
Valtaosa ihmisistä näkee kuitenkin vain mielestään rumat reiät, ei
ajatuksia niiden takana. En odota ihmisten ymmärtävän ajatuksiani enkä jaksa välittää muiden mielipiteistä, mutta vihamielinen suhtautuminen on turhaa.
Ei pitäisi tuomita, jos ei tiedä
taustoista mitään. Ihmiset voisivat
vain antaa olla. En aio lopettaa kehoni muokkausta tähän. Aikeenani
on ottaa ainakin kielenhalkaisu, laajennetut nenän sivut, neljä korua
ylähuuleen ja neljä poskeen sekä
kuusi napaan. En jaksa murehtia tulevaisuudesta. Jos joku työ jää saamatta ulkonäön takia, en sitä työtä
haluaisikaan.”

Eläintuotanto on muuttunut vuosikymmenien aikana, mutta sitä ei
haluta hyväksyä.
Veganismi vaikeuttaa ainoastaan
kenkien ostamista. Elän ihan tavallista elämää, enkä ole mikään kommuunissa asuva ituhippi, joka dyykkaa ruokansa. Ainoa ero muihin on,
etten laita eläintä suuhuni.”

Tekstit Roosa Murto

 Kirjoittaja ja kuvaaja kuuluvat
Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen Nuorten Ääni -toimitukseen.
1

Toimituksen ensimmäinen koko sivun juttu julkaistiin 15.2.2009. Roosa Murron
kirjoittama juttu oli myös toimituksen ensimmäinen Sunnuntai-sivuilla.
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Tavalliset erilaiset
Tyttöpari, teiniäiti, arabitaustainen, lävistetty, vegaani.
Kaikki saavat selittää, miksi minä olen tällainen.

Juttu
Roosa Murto
Kuvat
Tuomas Sarparanta
HS Sunnuntai 15.2.2009

Stiina Vennon mielestä nuori äiti ymmärtää lastaan paremmin.

Stiina Vento, 17
”Hakeuduin viime tammikuussa lääkäriin erikoisten oireiden vuoksi
ja sain kuulla olevani raskaana viikolla 23. Vaikka
raskaus tuli yllätyksenä,
oli itsestään selvää pitää
lapsi. En oikeastaan edes

osannut pelätä.
Nyt Leevi on kahdeksan kuukauden ikäinen
ja asiat ovat mallillaan.
On oma koti, terve lapsi ja mies Toni, 23, jonka kanssa olen ollut yhdessä puolitoista vuotta.
Toimiva kokonaisuus luo
turvallisuutta.

Suhtautuminen
on
ollut yllättävän positiivista. Alkujärkytyksestä
toivuttuaan vanhempani ovat auttaneet todella
paljon, myös taloudellisesti.
Kaverit eivät ole kaikonneet minnekään, ja
netin kautta on saanut
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paljon voimia muilta äideiltä. Vieraat ihmiset
tuijottivat raskausaikana
pitkään kadulla, mutta
nykyään kaikki tulevat
ihastelemaan
vauvaa.
Myös neuvolassa asenne
on ollut pelkästään kannustava.
Yleensä unohdetaan
nuorten äitien hyvät
puolet. Kun on nuori,
on enemmän energiaa
ja aikaa olla lapsensa
kanssa kuin vaikkapa
nelikymppisenä.
Lasta myös ymmärtää paremmin, jos ikäero
on 17, ei 37 vuotta.
En tunne jääväni mistään paitsi. Tänä vuonna
lähden
opiskelemaan
lähihoitajaksi ja Toni
valmistuu tietokoneinsinööriksi. Olen tyytyväinen elämääni, vaikka
välillä väsyttääkin.
Jos saisin palata ajassa taaksepäin, en muuttaisi mitään.
Tulevaisuuden haaveenani on liuta lapsia ja
punainen tupa. Haluan
kolme lasta, mutta vasta
sitten, kun on koulutus,
vakituinen työ ja pysyvä
koti.”

Tasa-arvo

Nora Farhat, 16
”Yleensä minua luullaan eurooppalaiseksi,
esimerkiksi
ranskalaiseksi ja virolaiseksi, mutta toiset arabit yleensä
tunnistavat alkuperäni.
Isäni on kotoisin Libyasta, mutta koska äitini on
suomalainen, olen syntynyt ja asunut täällä koko ikäni.
Olen elämäni aikana
tavannut isäni suvusta
vain yhden serkun, mikä
tuskin vastaa tyypillistä
käsitystä arabikulttuurista.
Yleensä luullaan, että kaikki suvun miehet
asuvat saman katon alla orjuuttamassa tyttöjä, mikä ei todellakaan
pidä paikkaansa. En ole
edes käynyt toisessa kotimaassani.
En ole kohdannut rasismia tai ennakkoluuloja, yleensä kyse on vain
uteliaisuudesta.
Vaikeinta
kahden
kulttuurin välissä kasvamisessa on niiden
aiheuttama
ristiriita,
vanhemmilla on niin eri-

laiset tavat ja tottumukset. Isäni ei esimerkiksi
päästänyt minua ikinä
yökylään, vaikka äidilleni se oli aivan tavallista.
Ristiriita on tyypillistä varmaan kaikissa
avioeroperheissä, mutta
kulttuuri korostaa sitä
entisestään.
Koen taustani kuitenkin enemmän etuna kuin haittana. Vaikka pienenä en päässyt
seurakunnan partioon,
en ole jäänyt mistään
paitsi. Kielitaito on valtava plussa: kotikieleni
englannin lisäksi puhun
espanjaa, ruotsia ja hieman arabiaa.
Mausteiset ja lammaspainotteiset
ruoat
ovat mukavaa vaihtelua
koulun kaalikeiton rinnalla.
Suurin etu silti on, että kahden kulttuurin välissä kasvaessa mitään
vastauksia ei saa valmiissa paketissa.
On pakko muodostaa
omat käsityksensä ja tapansa.”

Arabikulttuuri ei alista naista, sanoo
suomalais-libyalainen Nora Farhat.
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Erik Kiviharju palvoo
kehoaan lävistyksillä.

Erik Kiviharju, 15
”Näen, että jokainen ihminen on jumala ja keho on temppeli. Kaikilla
on oma tapansa palvoa
sitä, ja tämä on minun
tapani.
Ulkonäön muokkaaminen ei tarkoita, että
muuttuisi välttämättä
sisältä. Monille nuorille lävistysten ottaminen
on vain muotivirtaus, eikä vanhempien kannata huolestua, jos lapsen
huuleen ilmestyy koru.

härkämäisyys: aggressiivisuus,
päällekäyvyys, ylimielisyys.
Valtaosa
ihmisistä
näkee kuitenkin vain
mielestään rumat reiät,
ei ajatuksia niiden takana. En odota ihmisten
ymmärtävän ajatuksiani enkä jaksa välittää
muiden
mielipiteistä,
mutta
vihamielinen
suhtautuminen on turhaa.
Ei pitäisi tuomita, jos

Minulle kyse on kuitenkin paljon syvällisemmästä kuin nuoruuden
kokeilusta tai muodista.
Myöskään kaveripiirillä
ei ole ollut vaikutusta
ajatuksiini. Olen ajatellut aina näin. Tein ensimmäisen lävistykseni
jo kymmenvuotiaana.
Kaikilla lävistyksillä
on minulle symbolisia
merkityksiä. Esimerkiksi septum eli nenän keskiosan korun teema on

Saana Sivonen (vas.)
on bi ja Sabrina Bellaveglia lesbo.

Saana Sivonen, 17
Sabrina Bellaveglia, 16
”Kaveriporukassamme
on melkein tavallisempaa olla lesbo tai bi kuin
hetero, koska netin kautta on ollut helppo tutustua samankaltaisiin ihmisiin.
Seurustelumme
on
siis aivan luonnollista.
Teemme yhdessä samoja juttuja kuin muutkin
parit. Tytön kanssa seu-

siikista, mutta luonteiltamme olemme melkein
toistemme vastakohdat.
Saana on temperamenttisempi, mutta ei meillä
ole mitään ihmeellisiä
miehen ja naisen rooleja. Ulkonäön puolesta
Sabrinaa luullaan kyllä
usein pojaksi.
Emme voi tietää, onko
kyseessä vain nuoruuden kokeilu, mutta ei sen
puoleen kukaan muukaan. Useat biseksuaalit

rustellessa voi vain tehdä
paremmin tyttöjen juttuja, kuten mennä samaan
sovituskoppiin.
Lisäksi toinen ymmärtää asiat poikaa paremmin.
Emme silti ole vain
hyviä ystäviä, kuten Sabrinan äiti asian ottaa.
Kyllä sen tietää, jos toista
haluaa pussata.
Tykkäämme samoista perusasioista kuten
ruoasta, vaatteista ja mu61

ei tiedä taustoista mitään. Ihmiset voisivat
vain antaa olla. En aio
lopettaa kehoni muokkausta tähän. Aikeenani on ottaa ainakin kielenhalkaisu, laajennetut
nenän sivut, neljä korua ylähuuleen ja neljä
poskeen sekä kuusi napaan. En jaksa murehtia tulevaisuudesta. Jos
joku työ jää saamatta
ulkonäön takia, en sitä
työtä haluaisikaan.”
menevät aikuisena heteronaimisiin, muttei se
tarkoita, että ihminen
olisi muuttunut. Nuoruutensa heterona elänyt voi tajuta aikuisena
homoseksuaalisuutensa
yhtä hyvin kuin päinvastoin.
Oletamme, että meihin suhtaudutaan kuten muihinkin pareihin,
eikä tästä tehdä numeroa. Helsingissä asuminen helpottaa, täällä on
totuttu lähes kaikkeen.
Muualla Suomessa suhtautuminen on paljon
ahdasmielisempää.
Vanhempien ei kannata etsiä vikaa itsestään. Kasvatus ei vaikuta,
kehen ihminen rakastuu, vaan miten siihen
suhtautuu. Missään suhteessa ei tiedä, kauanko
se kestää ja mitä tulevaisuus tuo.
Tärkeintä on, että nyt
on yhdessä hyvä olla.”

Tasa-arvo

Joel Ruotasesta veganismi
vaikeuttaa oikeastaan vain
kenkien ostamista.

Joel Ruotanen, 18
”Olen vegaani, eli en
käytä mitään eläinperäisiä tuotteita esimerkiksi
ruoassa ja pukeutumisessa. Eläinten hyväksikäyttö on väärin kaikissa muodoissa, koska
eläimet ovat ajattelevia
olentoja siinä missä ihmisetkin.
Tiedän, ettei vegaanina oleminen pelasta
maailmaa, mutta ainakin elän periaatteideni
mukaisesti ja saan siitä
hyvän olon.
Yleisesti veganismiini
on suhtauduttu hyvin,
vaikka välillä ihmetellään, voinko syödä juuri
mitään. Kaikille eläinperäisille tuotteille on
kuitenkin
korvikkeensa, enkä ole joutunut
luopumaan
mistään.
Maidon voi korvata esimerkiksi soija- ja kaurajuomalla, lihan tofulla ja
soijarouheella.
Kokkaan itse kaikki
ruokani, jolloin pystyn
huolehtimaan ravintoarvojen riittävyydestä.
En tiedä, paljonko liha maksaa, mutta uskon,
että
hinnannousujen
myötä kasvispainotteinen ruoka tulee jopa li62

haruokaa halvemmaksi.
Tietysti erikoistuotteet,
kuten soijajogurtit ja
-juomat, maksavat, mutta kyse on valinnoista.
Joku muu käyttäisi
saman summan sisäfileeseen.
Vanhemmat ihmiset
usein huomauttavat, että lihaa on syöty aina ja
se kuuluu normaaliin
ruokavalioon.
On kuitenkin kulttuurista kiinni, mitä pidetään normaalina.
Suomessa ollaan sokeita sille, että myös
täällä tehotuotanto on
ongelma. Lehmät eivät
enää laidunna pelloilla entisaikojen tapaan,
vaan ovat päästään sidottuina teholaitoksissa.
Eläintuotanto on muuttunut vuosikymmenien
aikana, mutta sitä ei haluta hyväksyä.
Veganismi
vaikeuttaa ainoastaan kenkien ostamista. Elän ihan
tavallista elämää, enkä
ole mikään kommuunissa asuva ituhippi, joka dyykkaa ruokansa.
Ainoa ero muihin on,
etten laita eläintä suuhuni.”

Tasa-arvo

”Tv:ssä tämä näytti
paljon helpommalta”
Kolme pääkaupunki- seudulla asuvaa ulkomaalaistaustaista kokeili
talvikisojen lajeja. Hiihdosta voisi innostuakin, mutta curling ja mäkihyppy olivat aloittelijoille hankalia.
”TÄÄ EI OO mun juttu.
En tykkää jäästä”, tuskailee 22-vuotias somalialaissyntyinen
Ali
Mohamed Oulunkylän
curlinghallin jäällä.
Mohamedin
kaveri,
Kongosta kotoisin oleva John Muyima puolestaan on jo täydessä
vauhdissa liukumassa
jäällä curlingkivi kädessään.
”En mä pysty tähän
mitenkään”, empii Mohamed.
KANNUSTUKSEN
jälkeen
hän
kuitenkin
asettautuu valmiiksi ja

lähtee liukuun radalle
kohti päämäärää eli pesää. Pystyssä pysyminen
on vaikeaa, sillä toinen
jalka on liian suorana
pystyssä, kun sen pitäisi
lipua jään tasolla.
MOHAMED
muutti
kuusivuotiaana Mogadishusta Suomeen.
Somaliassa joka
kolmas poika pelaa jalkapalloa – usein itse
sukista tehdyllä pallolla
hiekkakentällä. Mohamed aloitti lajin tölkkiä
potkimalla. Moni afrikkalainen ei ole koskaan
elämässään nähnyt lun-

ta. Mohamedin mielestä
lumeen ja suomalaisuuteen tutustuminen olisi
luontevaa talviurheilulajien avulla.
”Koulussa pääsin kokeile- maan luistelua ja
hiihtämistä. Se oli hyvä
asia.”
Nuoriso- ja vapaaajan ohjaajaksi opiskeleva mies kannustaa somalialaisia urheilijoita
arvokisoissa, mutta seuraa enemmän suomalaista urheilua. Suosikkeja ovat Amin Asikainen
ja Teemu Selänne. Talviolympialaisia Mohamed
ei kuitenkaan seurannut.
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MOHAMED ja Muyima
alkavat pelleillä jäällä.
He päättävät koittaa lähtöä yhdessä. Nuoret asettuvat liian lähelle toisiaan ja Mohamed kaatuu.
Seuraavaksi hän harjaa
ja Muyima heittää kiven. Heitto onnistuu hyvin, mutta Mohamedin
harjaus menee hieman
sivusta.
Mohamedin
mielestä curlingia voisi
koittaa uudestaan, mutta uutta lempiharrastusta lajista ei tule. ”Televisiossa tämä näytti paljon
helpommalta.”

Tasa-arvo

Mäkihyppy on tuttu laji koulusta
ALEKSANDR
PEVGONEN kiipeää kohti kahdeksanmetristä mäkihyppymäkeä, joka on
pystytetty hyppytapahtumaa varten Helsingin
Kampin Narinkkatorille.
Ramppikuumetta
tulevasta
testihypystä 10-vuotias poika ei
myönnä kokevansa, sillä mäkihyppyä on tullut
harjoiteltua jo pienemmässä mäessä koulun
liikuntatunnilla.
”Olen meidän koulun toiseksi paras hyppääjä”, Pevgonen kehuu.

Pevgonen on syntynyt
Suomessa, mutta hänen
äitinsä on kotoisin Venäjältä ja isä Virosta.
Neljä vuotta jalkapalloa
harrastanut
kolmasluokkalainen ei
seuraa virolaisia urheilijoita, mutta Venäjältä
löytyy monta idolia.
ITÄNAAPURISSA jalkapallo ja jääkiekko ovat
suosittuja lajeja, mäkihyppy ei niinkään.
Pevgonen
kannattaa
mäkihypyssä Suomen
kärkinimeä Janne Ahosta.

”On hienoa katsoa,
kun hyppääjät lentävät
kuin kotkat.”
Vancouverin olympialaisissa hän seurasi
Suomen ja Venäjän jääkiekko-otteluita, hiihtoa
ja hieman mäkihyppyä.
N A R I N K K AT O R I L L A
10-vuotiasta Pevgonenia ei lopulta päästetä
hänen toiveistaan huolimatta
hyppäämään
kahdeksanmetrisestä
tornista
kokemuksen
puutteen takia.
Pevgonen
kiipeää mäen puoliväliin,

mutta nelimetrinenkin
mäki näyttää ylhäältä
katsottuna paljon korkeammalta. Hän empii
ja hieroo suksia toisiaan vasten. ”Mua pelottaa. En uskalla hypätä.”
Kaiuttimista kuuluu,
että Janne Ahonen jäi
neljänneksi Vancouverin olympialaisten normaalimäessä ja se harmittaa Pevgonenia.
”Aion pysyä jalkapallon parissa”, futaajan
ammattilaisurasta haaveileva koululainen toteaa.

Aleksandr
Pevgonen tutkii
Kampin
N a r i n k k ato r i l l e
pystyttyä
hyppyrimäkeä.
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Miten saa jarrun
päälle?
”OUOU”,
huudahtaa
Yont Papadthe noustessaan seisomaan monot
jalassaan
Paloheinän
urheilupuistossa.
Paloheinän
hiihtopalvelussa työskentelevä Arto Hannolin neuvoo, kuinka sauvasta
otetaan kiinni.
”Paina
jalkapohjaa
maahan, aivan kuten
kävelisit”, opastaa Hannolin ensimmäistä liukua suksilla.
”Miten jarrun saa
päälle?” Papadthe kysyy.
Hannolin
kehottaa
olemaan
nojaamatta
eteen ja pysymään rentona.
”Aa, toinen jalka menee ensin! Onpas hyvä
opettaja”, Papadthe oivaltaa.
56-VUOTIAS thaimaalainen Papadthe on
kotoisin
Itä-Thaimaan
maaseudulta, jossa ei
ollut aikaa urheilulle,
koska piti tehdä töitä.
Hän on asunut Suomessa 17 vuotta, mutta
ei ole koskaan hiihtänyt
tai harrastanut muitakaan talvilajeja.
Vancouverin
talviolympialaisten hiihtokilpailuja Papadthe on

kuitenkin seurannut.
”Urheilijoilla ei näyttänyt voimat riittävän”,
Papadthe
harmittelee
suomalaisurheilijoiden
huonoa kisamenestystä.
SUOMESSA ompelijaksi opiskellut Papadthe
pitää uimisesta, saunomisesta ja metsässä kävelystä.
Papadthen mielestä
talvilajien testaaminen
on hyvä asia Suomeen
sopeutumisen kannalta. Maahanmuuttajalle
ensisijaisen tärkeää on
kuitenkin oppia kieli.
PALOHEINÄN
ladulla
hiihto alkaa sujua jo alle varttitunnin jälkeen.
”Sä olet kuin syntynyt suksille”, Hannolin
kannustaa.
Papadthe mumisee
hiihdonopettajan kertomia ohjeita itsekseen.
Lopuksi on vuorossa
mäen lasku. Painovoima tekee tosin tepposensa ja hiihtäjäkokelas
pyllähtää mäen lopuksi pepulleen. Intoa lajin parissa jatkamiseen
kuitenkin riittää.
”Aion tulla vapaapäivinäni uudestaan harjoittelemaan”, Papadthe
kertoo innoissaan.
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Kaatumiset eivät
lannistaneet Yont
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”Tv:ssä tämä näytti paljon helpommalta”
TUOMAS SARPARANTA

Kolme pääkaupunkiseudulla asuvaa
ulkomaalaistaustaista kokeili
talvikisojen lajeja.
Hiihdosta voisi
innostuakin, mutta
curling ja mäkihyppy
olivat aloittelijoille
hankalia.

LYH YE STI

Maalivahti Toskala
myytiin Calgaryyn
JÄÄKIEKKO. Maalivahti Vesa

Toskalan pesti NHL-seura
Anaheimissa jäi vain kuukauden mittaiseksi. Anaheim
kauppasi Toskalan Calgaryyn
ja vaihdossa seura sai Calgaryn maalivahdin Curtis McElhinneyn.
Calgaryn maalivahtiosasto
on suomalaispainotteinen, sillä joukkueen ehdoton ykkösmaalivahti on Miikka Kiprusoff. Toskala ja Kiprusoff ovat
aiemmin pelanneet yhdessä
San Jose Sharksissa kaudella
2002–2003. STT

Fintoton
toimitusjohtaja
sai potkut
RAVIURHEILU. Raviratojen totopeliä pyörittävän Fintoto
Oy:n toimitusjohtaja Ilmari
Halinen irtisanottiin keskiviikkona.
Fintoton pelien vaihto on
ollut laskussa koko viime vuoden, mutta kierre on syventynyt alkuvuonna.
”Tämä oli monen asian
summa. Ei tällaista päätössä
hetkessä tehdä. Hallitus oli
asiasta päätöstä tehdessään lopulta yksimielinen”, Fintoton
hallituksen
puheenjohtaja
Pekka Kaikkonen sanoi.
Tammi- ja helmikuussa pelivaihtojen lasku oli lähes 16
prosenttia viime vuoteen verrattuna.
”Kyllähän tämä yllätys oli.
Alkuvuosi oli synkkä, mutta ei
Fintoton toimitusjohtaja säädä säitä”, Halinen kommentoi
ja viittasi pakkaskelien vaikutukseen. HS

Curlingjäällä on
vaikea
pysyä
pystyssä
Ina Mikkola
”TÄÄ EI OO mun juttu. En tykkää jäästä”, tuskailee 22-vuotias somalialaissyntyinen Ali
Mohamed Oulunkylän curlinghallin jäällä.
Mohamedin kaveri, Kongosta kotoisin oleva John Muyima puolestaan on jo täydessä
vauhdissa liukumassa jäällä
curlingkivi kädessään.
”En mä pysty tähän mitenkään”, empii Mohamed.
KANNUSTUKSEN jälkeen hän
kuitenkin asettautuu valmiiksi ja lähtee liukuun radalle
kohti päämäärää eli pesää.
Pystyssä pysyminen on vaikeaa, sillä toinen jalka on liian
suorana pystyssä, kun sen pitäisi lipua jään tasolla.

Tallberg tyrmää
talvikisojen
yhteishaun

Curlingissa oikeakätisellä pitää olla vasemmassa jalassaan liukuva kenkä. John Muyima liukuu jäällä.

MOHAMED muutti kuusivuo-

tiaana Mogadishusta Suomeen.
Somaliassa joka kolmas poika pelaa jalkapalloa – usein itse sukista tehdyllä pallolla
hiekkakentällä.
Mohamed

aloitti lajin tölkkiä potkimalla.
Moni afrikkalainen ei ole
koskaan elämässään nähnyt
lunta. Mohamedin mielestä
lumeen ja suomalaisuuteen
tutustuminen olisi luontevaa
talviurheilulajien avulla.

”Koulussa pääsin kokeilemaan luistelua ja hiihtämistä.
Se oli hyvä asia.”
Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajaksi opiskeleva mies kannustaa somalialaisia urheilijoita arvokisoissa, mutta seu-

raa enemmän suomalaista urheilua. Suosikkeja ovat Amin
Asikainen ja Teemu Selänne.
Talviolympialaisia Mohamed
ei kuitenkaan seurannut.
MOHAMED ja Muyima alkavat

pelleillä jäällä. He päättävät
koittaa lähtöä yhdessä. Nuoret
asettuvat liian lähelle toisiaan
ja Mohamed kaatuu. Seuraavaksi hän harjaa ja Muyima
heittää kiven. Heitto onnistuu
hyvin, mutta Mohamedin har-

jaus menee hieman sivusta.
Mohamedin mielestä curlingia voisi koittaa uudestaan,
mutta uutta lempiharrastusta
lajista ei tule.
”Televisiossa tämä näytti
paljon helpommalta.”

Miten saa jarrun päälle?
Ina Mikkola
”OUOU”, huudahtaa Yont Pa-

padthe noustessaan seisomaan monot jalassaan Paloheinän urheilupuistossa.
Paloheinän hiihtopalvelussa
työskentelevä Arto Hannolin
neuvoo, kuinka sauvasta otetaan kiinni.
”Paina jalkapohjaa maahan,
aivan kuten kävelisit”, opastaa
Hannolin ensimmäistä liukua
suksilla.
”Miten jarrun saa päälle?”
Papadthe kysyy.
Hannolin kehottaa olemaan
nojaamatta eteen ja pysymään rentona.
”Aa, toinen jalka menee ensin! Onpas hyvä opettaja”, Papadthe oivaltaa.

Aleksandr Pevgonen tutkii Kampin Narinkkatorille pystyttyä hyppyrimäkeä.

Mäkihyppy on tuttu laji koulusta
Ina Mikkola
ALEKSANDR PEVGONEN kii-

peää kohti kahdeksanmetristä
mäkihyppymäkeä, joka on
pystytetty hyppytapahtumaa
varten Helsingin Kampin Narinkkatorille.
Ramppikuumetta tulevasta
testihypystä 10-vuotias poika
ei myönnä kokevansa, sillä
mäkihyppyä on tullut harjoiteltua jo pienemmässä mäessä
koulun liikuntatunnilla.
”Olen meidän koulun toiseksi paras hyppääjä”, Pevgonen kehuu.

Pevgonen on syntynyt Suomessa, mutta hänen äitinsä
on kotoisin Venäjältä ja isä Virosta.
Neljä vuotta jalkapalloa harrastanut kolmasluokkalainen
ei seuraa virolaisia urheilijoita, mutta Venäjältä löytyy
monta idolia.
ITÄNAAPURISSA jalkapallo ja

jääkiekko ovat suosittuja lajeja, mäkihyppy ei niinkään.
Pevgonen kannattaa mäkihypyssä Suomen kärkinimeä
Janne Ahosta.
”On hienoa katsoa, kun hyppääjät lentävät kuin kotkat.”

Vancouverin olympialaisissa hän seurasi Suomen ja Venäjän
jääkiekko-otteluita,
hiihtoa ja hieman mäkihyppyä.
10-vuotiasta Pevgonenia ei lopulta
päästetä hänen toiveistaan
huolimatta hyppäämään kahdeksanmetrisestä tornista kokemuksen puutteen takia.
Pevgonen kiipeää mäen
puoliväliin, mutta nelimetrinenkin mäki näyttää ylhäältä
katsottuna paljon korkeammalta. Hän empii ja hieroo
suksia toisiaan vasten.

NARINKKATORILLA

”Mua pelottaa. En uskalla
hypätä.”
Kaiuttimista kuuluu, että
Janne Ahonen jäi neljänneksi
Vancouverin olympialaisten
normaalimäessä ja se harmittaa Pevgonenia.
”Aion pysyä jalkapallon parissa”, futaajan ammattilaisurasta haaveileva koululainen
toteaa.
Kirjoittaja on Pääkaupunkiseudun Nuorten Ääni -toimituksen
toimittaja. Helsingin nuorisoasiainkeskuksen hankkeessa
nuoret tuovat näkökulmiaan
esille mediassa.

ladulla hiihto
alkaa sujua jo alle varttitunnin jälkeen.
”Sä olet kuin syntynyt suksille”, Hannolin kannustaa.
Papadthe mumisee hiihdonopettajan kertomia ohjeita itsekseen.
Lopuksi on vuorossa mäen

PALOHEINÄN

lasku. Painovoima tekee tosin
tepposensa ja hiihtäjäkokelas
pyllähtää mäen lopuksi pepulleen.
Intoa lajin parissa jatkamiseen kuitenkin riittää.
”Aion tulla vapaapäivinäni
uudestaan harjoittelemaan”,
Papadthe kertoo innoissaan.

STT

Venäjän
olympiakomitean
puheenjohtaja erosi
MOSKOVA. Venäjän olympia-

komitean puheenjohtaja Leonid Tjagatšev on eronnut tehtävästään. Asiasta kertovat venäläiset uutistoimistot.
Vancouverin olympialaiset
menivät Venäjältä heikosti, sillä maa sai vain kolme kultaa
ja yhteensä 15 mitalia. Tavoite
oli 11 kultaa, 30 mitalia ja sijoittuminen mitalitaulukossa
kolmen joukkoon.
Vancouverin tulos on Venäjän kaikkien aikojen huonoin
olympialaisissa.
Presidentti Dmitri Medvedev ehti jo aiemmin vaatia
maan urheilujohtoa vastuuseen odotettua heikommasta
olympiamenestyksestä. AP–HS

56-VUOTIAS
thaimaalainen
Papadthe on kotoisin Itä-Thaimaan maaseudulta, jossa ei
ollut aikaa urheilulle, koska
piti tehdä töitä.
Hän on asunut Suomessa 17
vuotta, mutta ei ole koskaan
hiihtänyt tai harrastanut muitakaan talvilajeja.
Vancouverin talviolympialaisten hiihtokilpailuja Papadthe on kuitenkin seurannut.
”Urheilijoilla ei näyttänyt
voimat riittävän”, Papadthe
harmittelee suomalaisurheilijoiden huonoa kisamenestystä.
SUOMESSA ompelijaksi opiskellut Papadthe pitää uimisesta, saunomisesta ja metsässä
kävelystä.
Papadthen mielestä talvilajien testaaminen on hyvä asia
Suomeen sopeutumisen kannalta. Maahanmuuttajalle ensisijaisen tärkeää on kuitenkin
oppia kieli.

Kansainvälisen
olympiakomitean KOK:n suomalaisjäsen Peter Tallberg
tyrmää esityksen Pohjoismaiden yhteisestä hausta talviolympialaisten järjestämiseksi
vuonna 2022.
Tallbergin mukaan Pohjoismaiden yhteinen hakemus ei
menisi KOK:ssa läpi. Hänen
mielestään etäisyydet kisapaikkojen välillä muodostuisivat aivan liian suuriksi.
”Niin kauan kun löytyy yksittäisiä maita ja kaupunkeja,
ei tämänkaltainen jaettu haku
johda tuloksiin”, Tallberg sanoi STT:lle.
Päätös tulevasta kisaisännästä tehdään vuonna 2015.

OLYMPIA.

Hyökkääjä Haataja
jatkaa HIFK:ssa

Kaatumiset eivät lannistaneet Yont Papadthea.

JÄÄKIEKKO. Juha-Pekka Haataja teki jääkiekkoliigan Helsingin IFK:n kanssa jatkosopimuksen. Uusi pesti loppuu keväällä 2011.
Ykkösketjun laitahyökkääjä
Haataja siirtyi viime kesänä
HIFK:hon Lukosta. Ennen kolmea kauttaan Raumalla hän
pelasi
kasvattajaseurassaan
Kärpissä.
Haataja, 27, on pelannut
IFK:ssa 39 ottelua tehoin
15+14. HS

1

Näin juttu julkaistiin alun perin
Helsingin Sanomissa
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Jos oma poika tahtoisi
alalle, bussikuski kehottaisi
mieluummin opiskelemaan
Virolainen Andres Hein ajaa bussia 25
vuoden kokemuksella

Andres Hein ajaa
Helsingissä bussia Elielinaukiolta
Tuomarilaan.

Bussin numero 270 kyytiin Elielinaukiolla kiirehtivä nainen ei näytä
olevan harmissaan lähdön
myöhästymisestä
muutamalla minuutilla.
Tuomarilaan ajavan
bussin kuljettajana istuu
virolainen Andres Hein.
Hän on yksi noin tuhannesta pääkaupunkiseudulla bussia ajavasta
ulkomaalaistaustaisesta
kuskista. Määrä on huima, sillä se on arviolta
jo reilu kolmannes pääkaupunkiseudun
kaikista kuljettajista.
Hein on ajanut bussia
Suomessa
puolitoista
vuotta. Sitä ennen hän
työskenteli linja-autonkuljettajana Virossa ja
ympäri
Eurooppaa 24 vuoden ajan.
Lukuisia ratin takana valvottuja öitä kokenut Hein ajaa Suomessa
vain päivävuoroja.
”Suomessa bussikus-

kin tyo on rehellisempää kuin Virossa”, hän
kertoo.
”Suomessa tehdään
juuri niin paljon tunteja
kuin on ennalta sovittu,
ja niistä saadaan sovittu
palkka.”
Heinin oma perhe asuu
edelleen Virossa. Arki rytmittyy kymmenen päivän työputkiin
ja neljän päivän lomiin
perheen luona Virossa.
Suomessa Hein asuu
kollegansa kanssa vuokra-asunnossa
Espoon
Kilonpuistossa.
”Osa kuskeista joutuu
asumaan bussivarikon
lepotilassa”, Hein kertoo.
Varikolla asuminen
on ilmaista, mutta tilat
ovat ahtaat ja samassa
huoneessa yöpyy useita
kuskeja.
Hein on huomannut, että bussin ollessa myöhässä pääkaupunkiseu-

dun matkustajat ovat
paljon tylympiä.
Kolmen matkustajan
noustessa bussiin Kuninkaisen pysäkiltä tervehtimättä hän lisää:
”Se, että on ruuhkaa
ei ole kuljettajan vika.”
Suurimmat
kehut
työssään Hein kuitenkin
antaa matkakorttisysteemille.
”Virossa joutuu ostamaan joka kerta lipun
kuskilta. Suomen matkakorttisysteemi on paljon nopeampi ja käytännöllisempi.”
Vaikka työ Suomessa
on mieluisaa, bussikuskeja ei Andres Heinin
mukaan arvosteta täällä kovin paljoa – tosin
enemmän kuin rekkakuskeja, hän naurahtaa.
”Jos poikani sanoisi
haluavansa
bussikuskiksi, kehottaisin häntä
mieluummin opiskelemaan.”
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Juttu
Lassi Häkkinen
Kuvat
Ina Mikkola
HS
Nimiä
15.6.2008

tänään

Tasa-arvo
Juttu
Melissa Heikkilä
Kuva
Tuomas Sarparanta
HS Kaupunki 30.5.2010

Pääkaupunkiseudulla voi
opiskella yli 40:ää eri äidinkieltä

”Hale shoma chetor
häst?”

12-vuotias Sahra Alimy (oik.) opiskelee
persiaa samalla kielitunnilla 10-vuotiaan
siskonsa Muhadisan
kanssa. ”Oppiminen
on hidasta, kun tunneilla on eri-ikäisiä
oppilaita.”

Alimyn siskokset opiskelevat persiaa kaksi tuntia viikossa.
Lasten mielestä opetusta voisi olla enemmänkin.
”SALAM!” huudahtavat
oppilaat.
”Hale shoma chetor
häst?” kysyy opettaja
Zahra Houshangi.
Se on persiaa ja
tarkoittaa: ”Mitä kuuluu?”
KESKI-ESPOON
koulussa on alkamassa
persian tunti. Oppilaat

kaivavat kirjansa esiin
ja alkavat puurtaa kielioppitehtäviä.
Ryhmän viisi eriikäistä oppilasta tekevät tehtäviä oman tasonsa mukaan.
Sisarukset Mursal,
15, Sahra, 12, ja Muhadisa Alimy, 10, muuttivat Suomeen kymmenen vuotta sitten

Afganistanista. He ovat
opiskelleet persiaa ensimmäisestä luokasta
lähtien. Lukemaan ja
kirjoittamaan he oppivat kielitunneilla Suomessa.
”Perheen kanssa on
tärkeää puhua omalla
kielellä”, kertoo Mursal.
”Niin! Kun osaa per-
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siaa, ymmärtää, mitä
telkkarissa sanotaan”,
huudahtaa pikkusisko
Muhadisa.
ÄIDINKIELEN
opetusta tarjotaan
pääkaupunkiseudulla
noin 40:llä eri kielellä. Omaa äidinkieltään
voi
opiskella
kaksi
tuntia viikossa.

Tasa-arvo
SUNNUNTAINA 30. TOUKOKUUTA 2010

A
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Kaupunki

Pääkaupunkiseudulla voi opiskella yli 40:ää eri äidinkieltä

Hus lupaa urakoida
hoitojonot laillisiksi

”Hale shoma chetor häst?”
TUOMAS SARPARANTA

Alimyn siskokset
opiskelevat persiaa
kaksi tuntia viikossa.
Lasten mielestä
opetusta voisi olla
enemmänkin.
Melissa Heikkilä

KESKI-ESPOON

Fakta

opetusta tarjotaan
pääkaupunkiseudulla
noin 40:llä eri kielellä. Omaa
äidinkieltään voi opiskella
kaksi tuntia viikossa.
Huono taloustilanne on vähentänyt kielitarjontaa, kertoo
Helsingin kaupungin opetuskonsultti Sari Korkalainen.
”Pienimpiä opetusryhmiä
on jouduttu vähentämään, eikä uusia voida tarjota”, kertoo
Korkalainen.
Usein opetusta ei ole omassa koulussa, vaan oppilaat joutuvat matkustamaan jopa toiseen kuntaan. Kielitunnit pi-

ÄIDINKIELEN

Maahanmuuttajien suurimpia kieliryhmiä ovat
venäjä, somalia ja viro.
Muita opiskeltavia kieliä
ovat esimerkiksi bengali,
filipino ja kreikka.
Espoon tarjoamille islannin
tunneille
voi
osallistua videoyhteyden
kautta.

Opetukseen ovat oikeutettuja kaikki, joiden kotikielenä on muu kuin
suomi tai ruotsi.
Jotta opetusta voitaisiin
järjestää, oppilaita on
oltava vähintään viisi.
Kunnat saavat valtiolta
avustuksia opetuksen
järjestämiseen.

luita muilta julkisen sektorin
toimijoilta sekä yksityisiltä.
Husin sisällä aiotaan tiivistää raportointia ja tiedottaa
entistä tehokkaammin jonoista sekä lähetteiden käsittelyajoista.

Leena Härkönen HS

VALVIRA pyysi Husin hallitukselta maaliskuussa selvitystä
hoitotakuun toteutumisesta,
koska osa lähetteistä käsiteltiin liian hitaasti. Lisäksi lähes
kaksi tuhatta potilasta oli
odottanut hoitoon pääsyä yli
kuuden kuukauden määräajan.
Husin vastaus ei tyydyttänyt Valviraa, joka toukokuussa
määräsi
sairaanhoitopiirille
kahden miljoonan euron uhkasakon, jos asioita ei saada
kuntoon lokakuun loppuun
mennessä.

HELSINGIN ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus) aletaan teettää lisätyötä, jotta
liian pitkiksi venyneet hoitojonot saadaan hallintaan. Pahimmilla ongelma-alueilla kuten kaihikirurgiassa aiotaan
ottaa käyttöön tilapäinen suoritepalkkaus.
Husin hallitus käsittelee
maanantaisessa
kokouksessaan muitakin toimia, joihin
Valviran eli Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tuoreet uhkasakot antavat aihetta.

”SALAM!” huudahtavat oppilaat.
”Hale shoma chetor häst?”
kysyy opettaja Zahra Houshangi.
Se on persiaa ja tarkoittaa:
”Mitä kuuluu?”

koulussa on
alkamassa persian tunti. Oppilaat kaivavat kirjansa esiin ja
alkavat puurtaa kielioppitehtäviä.
Ryhmän viisi eri-ikäistä oppilasta tekevät tehtäviä oman
tasonsa mukaan.
Sisarukset Mursal, 15, Sahra, 12, ja Muhadisa Alimy, 10,
muuttivat Suomeen kymmenen vuotta sitten Afganistanista. He ovat opiskelleet persiaa ensimmäisestä luokasta
lähtien. Lukemaan ja kirjoittamaan he oppivat kielitunneilla Suomessa.
”Perheen kanssa on tärkeää
puhua omalla kielellä”, kertoo
Mursal.
”Niin! Kun osaa persiaa,
ymmärtää, mitä telkkarissa
sanotaan”, huudahtaa pikkusisko Muhadisa.

Valviran
uhkasakkoon
vastataan lisätyöllä ja
suoritepalkkauksella.

ovat esityslistan mukaan sisäiset voimavarojen
siirrot ja jonojen tasaaminen
Husin sairaaloiden välillä,
vaikka se johtaisi jonojen pidentymiseen joissakin toimipisteissä.
Lisäksi voidaan ostaa palve-

KEINOJA

TOUKO HUJANEN HS

12-vuotias Sahra Alimy (oik.) opiskelee persiaa samalla kielitunnilla 10-vuotiaan siskonsa Muhadisan kanssa. ”Oppiminen on hidasta, kun tunneilla on eri-ikäisiä oppilaita.”

detään iltapäivisin muiden
oppituntien jälkeen.
”Opiskelu on hauskaa, vaikka onkin raskasta mennä koulupäivän jälkeen vielä yhdelle
tunnille”, kertoo Mursal Alimy.
”Tunteja voisi silti olla
enemmän”, lisää Sahra.
”MIKÄ on persiaksi ’sauna’?”
Muhadisa kysyy luokkaa kiertelevältä opettajalta.
Hän kaivaa vaaleanpunaisen penaalin repustaan ja alkaa kopioida persiankielisiä
kirjaimia tehtäväkirjaansa.
Oman äidinkielen osaaminen tukee suomen oppimista,
oman identiteetin rakentu-

mista ja auttaa sopeutumaan,
kertoo Espoon monikulttuuriasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja Mari Nevalainen.
”Kielten opettajien palkat
ovat paljon pienempiä kuin
yhteiskunnasta syrjäytyneen
nuoren kustannukset”, toteaa
Nevalainen.
”Harvinainen kieli on myös
voimavara työelämässä.”
IRANILAINEN Zahra Houshangi on opettanut persiaa Suomessa yli kymmenen vuotta.
Hänen mukaansa oman kotimaan kulttuuri palautuu tunneilla mieleen ja auttaa sulattelemaan suomalaista yhteiskuntaa.

Opettaja pitää myös tiiviisti
yhteyttä oppilaiden perheiden
kanssa.
”Usein lasten vanhemmat
eivät osaa suomea. Vanhempien kieltä puhuva opettaja
voi ehkäistä väärinkäsityksiä
ja tukea lapsia koulunkäynnis-

sä”, Mari Nevalainen lisää.
Persian tunti on päättymässä. Oppilaat kuikuilevat ikkunasta ulos aurinkoiselle leikkikentälle.
Mursal on saanut viimeisetkin kielioppitehtävänsä valmiiksi, ja opettaja päästää lap-

set vapaalle ilman läksyjä.
”Khodahafez! Näkemiin!”
Kirjoittaja on Nuorten Ääni
-toimituksen toimittajia. Helsingin nuorisoasiainkeskuksen
hankkeessa nuoret tuovat
näkökulmiaan esille mediassa.
Jättipalsami on koristekasvi, jonka jopa kolmimetrisiin varsiin kasvaa vaaleanpunaisia, tummanpunaisia tai valkoisia kukintoja.

FAK TA

Islantia opitaan videoyhteydellä
Maahanmuuttajien suurimpia kieliryhmiä ovat venäjä,
somalia ja viro.
Muita opiskeltavia kieliä
ovat esimerkiksi bengali, filipino ja kreikka.

Espoon tarjoamille islannin
tunneille voi osallistua videoyhteyden kautta.
Opetukseen ovat oikeutettuja kaikki, joiden kotikielenä on
muu kuin suomi tai ruotsi.

Jotta opetusta voitaisiin
järjestää, oppilaita on oltava
vähintään viisi.
Kunnat saavat valtiolta
avustuksia opetuksen järjestämiseen.

Festivaalisesongin alkua juhlittiin eri puolilla Helsinkiä
1. Miksi tulitte tänne tänään? 2. Millaisia tulevia kesätapahtumia odotatte?

Jättipalsami on
kasvimaailman citykani
Luonnonsuojeluyhdistys kitkee
vieraskasvia
Helsingistä
suurtalkoilla.
Johanna Junttila HS
HELSINGIN
luonnonsuojeluyhdistys (Helsy) taistelee jälleen tänä kesänä jättipalsamia
vastaan. Perinteisesti haitallista kukkaa on kitketty talkoilla
Lauttasaaressa, mutta tänä
vuonna nujerretaan myös
Seurasaaren ja Herttoniemen
Saunalahden kasvustot.
Isokokoinen vieraslaji tuotiin Euroopan puutarhoihin
Himalajalta
1800-luvulla.
Myös paukkukukkana tunnetusta kasvista tuli suosittu sen
kauniin värin ja erikoisten, itsestään paukahtavien siemenkotien takia.
Puutarhasta luontoon päästyään jättipalsami lisääntyy
kuin citykani. Yksi jättipalsami pystyy räjäyttämään kahdeksan metrin säteelle satoja,
jopa tuhansia, siemeniä.

Sirirat Wisessiti ja Tero Salmén
Maailma kylässä, Kaisaniemen puisto
1. Etsimme ruoka- ja musiikkielämyksiä eri puolilta
maailmaa sekä tietysti hyvää fiilistä. Varauduimmekin kunnolla ottamalla mukaan kaljaa ja sateenvarjon!
2. Ilmaiset kaupunkitempaukset Helsingissä kiinnostavat, ja kaikenlainen hengailu vaikka Korkeasaaressa ja Suomenlinnassa. Ei aina tarvitse mitään erityistä tapahtumaa, voi vain viettää aikaa
jossain mukavassa paikassa.

Henri Wihinen ja Teemu Lampinen
YleXPop, Lasipalatsin aukio
1. Tämä on ilmainen ja lähellä, helppo tulla. Tarkoitus oli mennä Maailma kylässä -festareille,
mutta eksyimmekin vahingossa tänne suomiräpin
keskelle. Täytyy vielä käydä siellä Kaisaniemen
puistossa.
2. Heti ensi viikonloppuna on tiedossa Helsinki
Live, jossa täytyy käydä. Helsingin ulkopuolelle ei
jaksa tapahtumien takia lähteä, eikä onneksi
tarvitsekaan.

Samuli Pöyhönen, Inari Niemi ja Johanna Niemi
Kumpulan kyläjuhlat
1. Asumme Käpylässä, joten halusimme tulla
vertailemaan menoa omiin kyläjuhliimme. Kirppari
oli kiva, ja festarialueellakin oli kunnon tunnelma
bajamajoineen kaikkineen. Pääsyy tuloon oli kuitenkin se, että lupasimme Inarille munkin.
2. Johanna: Haluan ehdottomasti Flow-festivaaleille, mutta Samulin mielestä se on liian helsinkiläinen ja trendikäs. Mutta olen muodin orja, haluan
mennä!

LYHYESTI

Kaivutyöt sulkevat
kaistoja
Oopperatalon
risteyksessä
HELSINGIN Energia uusii kaukolämpöverkkoa Mannerheimintien ja Helsinginkadun
risteysalueella.
Lämpöputkien kaivutyöt alkavat maanantaina, jolloin Runeberginkatu ja Helsinginkatu

HUSIN hallitus arvioi, että
ylipitkät jonot ovat osin seurausta talven pandemiatilanteesta.
Se pitää myös mahdottomana purkaa jonoja loma-aikana,
jolloin ne pikemminkin pitenevät. Niinpä Hus aikoo valittaa Valviran aikataulusta Helsingin hallinto-oikeuteen.

Eija Tamminen ja Jacinta Tuite
Muotitapahtuma Narinkkatorilla
1. Korkkarijuoksukilpailu meidät tänne toi. Rakastamme korkokenkiä, vaikka olemmekin nyt lättäpohjilla liikenteessä.
2. Haluamme nauttia kaikenlaisista kaupunkitapahtumista, koska tunnelma niissä on hyvä. Helsinki on kesällä kuin toinen olohuone, jossa voi
vain viettää aikaa nauttien ja ihmisiä katsellen.
TEKSTI: ELINA VÄNTÖNEN HS, KUVAT: KIMMO RÄISÄNEN

paukkukukat
voittavat kotoperäiset kasvit
kamppailussa valosta ja ravinteista.
Jättipalsami viihtyy lehdoissa ja puronvarsissa, joiden lajiston monipuolisuutta kitkentätalkoilla varjellaan.
”Jos kaikki siementävät kasvit saadaan poistettua parina

PITKÄVARTISET

Jättipalsamin taimia suhteutettuna tulitikkuaskin kokoon.

kolmena peräkkäisenä vuonna, alkuperäinen kasvisto palautuu. Kasvilajit eivät ehkä
esiinny entisissä suhteissaan,
mutta tilanne on kuitenkin
parempi”, kertoo Helsyn järjestösihteeri Markus Seppälä.
JÄTTIPALSAMI on hyvin vesipitoinen, ja syksyn ensimmäinen hallayö kaataa kasvuston
laakista. Näin jättipalsamin
valtaama alue jää paljaaksi, ja
syyssateet pääsevät huuhtomaan ravinteet ja maa-aineksen purojen kautta mereen.
”Esimerkiksi
Mustapuron
varressa kasvaa jättipalsamia
koko matkalla”, kertoo kasvista pro gradu -tutkielmaa kirjoittava Seppälä.
Jättipalsami on siitä kiitollinen vieraskasvi, että se on helpompi kitkeä kuin esimerkiksi
kurtturuusu tai jättiputki. Kasvi irtoaa juurinen kevyesti nykäisemällä.

Helsyn talkoista lisää osoitteessa www.sll.fi/helsy

Fakta kirjahyllyt  Diana ja Easy vuodesohvat  Roma hyllysarja  Uutuussohva Mimi  Valaisimet
kapenevat
yksikaistaisiksi
Mannerheimintien risteyksen
läheisyydessä
Alppiharjun
suuntaan ajettaessa.
Mannerheimintiellä kaivutyöt tehdään öisin, joten päivisin kaikki kaistat ovat käytössä
molempiin suuntiin.
Helsinginkadulla työmaan
kohdalla jalankulku ohjataan
kadun yli viereistä suojatietä
pitkin. Työn arvioidaan valmistuvan kesäkuun loppuun
mennessä. HS

Svenska Teaternin
mittava remontti
alkaa kesäkuussa
tilojen
peruskorjaus alkaa kesäkuussa. Korjauksen yhteydessä rakennuksen maanalaisia tiloja
laajennetaan Erottajan aukion
alapuolelle.
Helsingin
rakennuslautakunta antoi hankkeelle rakennusluvan kuluneella viikolla.

SVENSKA TEATERNIN

Peruskorjauksessa 1860-luvulla rakennetun Svenska Teaternin näyttämö uusitaan ja
arvokkaat sisätilat kunnostetaan. Teatteri muuttaa korjauksen ajaksi Aleksanterin
teatteriin. Valmista pitäisi olla
joulukuussa 2011.
Svenska Teaternin laajennuksen myötä Erottajan aukiolla sijaitseva linja-autokuljettajien sosiaalitila puretaan.
Tila rakennettiin alun perin tilapäisluvalla. HS

-15%
5.6. asti
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Huono
taloustilanne
on vähentänyt kielitarjontaa, kertoo Helsingin
kaupungin opetuskonsultti Sari Korkalainen.
”Pienimpiä opetusryhmiä on jouduttu vähentämään, eikä uusia
voida tarjota”, kertoo
Korkalainen.
Usein opetusta ei ole
omassa koulussa, vaan
oppilaat joutuvat matkustamaan jopa toiseen
kuntaan. Kielitunnit pidetään iltapäivisin muiden oppituntien jälkeen.
”Opiskelu on hauskaa, vaikka onkin raskasta mennä koulupäivän jälkeen vielä
yhdelle tunnille”, kertoo
Mursal Alimy.
”Tunteja voisi silti olla enemmän”, lisää Sahra.

tä opettajalta.
Hän kaivaa vaaleanpunaisen penaalin repustaan ja alkaa kopioida
persiankielisiä
kirjaimia
tehtäväkirjaansa.
Oman
äidinkielen
osaaminen tukee suomen oppimista, oman
identiteetin
rakentumista ja auttaa sopeutumaan, kertoo Espoon
monikulttuuriasiain
neuvottelukunnan puheenjohtaja Mari Nevalainen.
”Kielten
opettajien
palkat ovat paljon pienempiä kuin yhteiskunnasta syrjäytyneen
nuoren kustannukset”,
toteaa Nevalainen.
”Harvinainen kieli on
myös voimavara työelämässä.”

”MIKÄ
on
persiaksi
’sauna’?” Muhadisa kysyy luokkaa kierteleväl-

IRANILAINEN
Zahra
Houshangi on opettanut persiaa Suomessa

yli kymmenen vuotta.
Hänen mukaansa oman
kotimaan kulttuuri palautuu tunneilla mieleen ja auttaa sulattelemaan
suomalaista
yhteiskuntaa.
Opettaja pitää myös
tiiviisti yhteyttä oppilaiden perheiden kanssa.
”Usein lasten vanhemmat eivät osaa suomea. Vanhempien kieltä
puhuva opettaja voi ehkäistä väärinkäsityksiä
ja tukea lapsia koulunkäynnissä”, Mari Nevalainen lisää.
Persian tunti on päättymässä. Oppilaat kuikuilevat ikkunasta ulos
aurinkoiselle leikkikentälle. Mursal on saanut
viimeisetkin kielioppitehtävänsä valmiiksi, ja
opettaja päästää lapset
vapaalle ilman läksyjä. ”Khodahafez! Näkemiin!”
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Näin juttu julkaistiin
alun perin Helsingin
Sanomissa

Tasa-arvo

Henrik Blanzilla on
kaksi kulttuuria

Juttu
Lassi Häkkinen
Kuva
Tuomas Sarparanta
HS Kotimaa 20.11.2009

Suomalaistunut filippiiniläinen tykkää saunomisesta ja aasialaisesta ruoasta.
”PIDÄN itseäni filippiiniläisenä mutta olen silti
suomalaistunut: tykkään
suomalaisista illanvietoista ja saunomisesta”,
kertoo suomalais-filippiiniläinen Henrik Blanz,
16.
”Filippiiniläisyys näkyy esimerkiksi ruuassa. Tykkään enemmän
aasialaisesta, ja syönkin
enemmän riisiä kuin perunaa. Filippiiniläisillä
on jossain määrin tiukempi kasvatuskuri ja
filippiiniläisnuoret tekee
ehkä enemmän töitä kotona kun suomalaiset.”
”PUHUN KOTONA tagalogia, yhtä Filippiineillä puhuttavista kielistä.
Yläasteella opiskelin sitä
muun koulun lisäksi.
Oman kielen opiskelu on oma ja koulun
asia. Jos oppilas haluaa,
koulu voisi auttaa oman
kielen opetuksen löytämisessä eikä jättää sitä
vain oman onnensa nojaan. Mun tapauksessa
tagalogin opiskelu hoitui

helposti yhden perhetutun kautta.
Rasismiin en ole törmännyt, varsinkaan enää
nyt lukiossa. Kukaan ei
ole suhtautunut negatiivisesti siihen, etten näytä
ihan suomalaiselta. Porukat korkeintaan kysyy
mielenkiinnosta, mistä
päin olen.
Koulujen
kulttuurikasvatus varmaan auttaa
ihmisiä tulemaan toimeen keskenään. Oppiaineista uskonto ja kielet
ovat sellaisia, joissa käsitellään erilaisia kulttuureita. Yläasteella meillä
oli myös koko koulun yhteisiä teemaviikkoja, jolloin käsiteltiin Afrikkaa
ja Aasiaa. Teemaviikot
vaikutti lähinnä ruokaan
ja aamunavauksiin.”

Henrik Blanz, 16, on filippiiniläinen
ja suomalainen.

merkiksi meidän yläasteella oli erillinen huone
muslimiopiskelijoiden
päivittäisiä
rukouksia
varten. Mä uskon, että
koululaiset oppii suvaitsemaan kulttuureja. Jos
jollakulla on ongelmia
sen suhteen, niin se johtuu jostain omista syistä,
eikä se ole koulun vika.”

”SUURIMMAT erot kulttuurien välillä liittyy varmaan uskontoon. Mulla ei ole hirveästi omaa
kokemusta siitä. Kyllä
uskonnolliset erot pitää
ottaa huomioon, jos oppilas sitä itse pyytää. Esi-
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Kirkkonummelaisen
Piret Lukkarin áhkku
ja áddjá asuvat
Utsjoella

Juttu
Taru Tiililä
Kuva
Tuomas Sarparanta
HS Kotimaa
18.11.2009

”Soitan kanteletta muskarissa ja osaan laulaa ja joikata.”

Kirkkonummella asuva Piret Lukkari, 6, on isänsä
puolelta saamelainen.

”ÄITI
LUKEE
mulle
usein isoa sinistä kirjaa.
Sen kannessa lukee Vulle Vuojas, suomeksi Aku
Ankka. Se on mun lempikirja, ja olen kuullut
sen tosi monta kertaa”,
kertoo kuusivuotias Piret
Lukkari,
saamelainen
isänsä puolelta.
”Tykkään musiikista.
Mun lempibändi on Jiella. Ne laulavat saameksi.
Soitan
kanteletta
muskarissa ja osaan laulaa ja joikata. Olen laulanut saamelaisia lauluja monessa paikassa.
Esiintyminen ei jännitä,
paitsi joskus ehkä ihan
vähän. Kerran yleisössä
oli joku ministerikin.
Joka sunnuntai kat-

luokseen. Se ope puhuu
saamea. Pidän noista
päivistä. Mä ja pikkusisko opetetaan joskus toisille lapsille saamenkielisiä sanoja.
Mulla on kavereita
Utsjoella ja Kirkkonummella. Utsjoen kavereiden vaatteet on hienompia. Niillä on gáktit ja
kivoja vöitä, lakkeja ja
koruja.
Käytän lapinpukuja
vaan juhlissa ja saamelaisten kansallispäivänä. Silloin kun mulla on
gákti päällä, kaverit sanoo tykkäävänsä siitä.
Nekin ehkä haluaisi samanlaisen.”
”Mä, äiti, isä ja pikkusisko käydään joskus

son telkkarista Unna
Junnán. Se on lastenohjelma, jossa puhutaan
saamea. Olin itse yhdessä jaksossa.”
”MULLA ON ollut kaksi
päiväkotia. Toinen oli vähän aikaa Utsjoella, kun
me olimme siellä yhden
syksyn. Toinen on täällä kotona Kirkkonummella. Ne on muuten
samanlaisia, paitsi Utsjoella opettajat puhuu
saamea. Täällä opettajat
puhuvat suomea ja eskarissa ruotsia.
Joka toinen perjantai
päiväkotiin tulee opettaja, joka sanoo: ’Saamenkerho alkaa’, ja pyytää mut ja pikkusiskon
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Utsjoella. Siellä asuu
serkkuja ja áhkku ja
áddjá, isän vanhemmat.
Joskus me mennään sinne autolla, joskus junalla
tai lentokoneella.
Tykkään eniten junasta. Autojuna on tosi kiva.
Utsjoella on Áiligas-tunturi ja Tenojoki. Tenossa
on kylmää vettä, mutta
olen silti uinut siellä.
Kaikista
kivointa Utsjoella on leikkiä serkkujen kanssa.
Me leikitään hippaa ja
piilosta, joka on mun
lempileikki.
Kerran
serkut rakensivat ison
majan puron taakse.
Se on siellä vieläkin ja
se on hyvä leikkipaikka.”

Tasa-arvo

Toimituslaisia kevätretkellä 2011 Länsimetron rakennustunnelissa. Aiemmin retkillä on käyty mm.
Ylen tv-tornissa ja Ämmässuon kaatopaikalla.
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Maahanmuuttajien kotouttaminen
- Kevinin tarina
Toimittaja
Maahanmuutto on viimeisen 20 vuoden ajan
ollut tulenarka keskustelun aihe niin mediassa, politiikassa kuin
kotisohvillakin. Yhdeksi
tärkeimmäksi teemaksi
tähän liittyen on viimeaikoina noussut maahanmuuttajien kotouttaminen. Miten se pitäisi
käytännössä toteuttaa?
Ovatko Suomessa asu-

vat
maahanmuuttajat
kotoutuneet
tarpeeksi
hyvin? Suomalaiset ovat
vääntäneet tästä kättä jo niin pitkään, että
halusimme antaa itse
"keskustelun kohteelle"
- maahanmuuttajanuorelle itselleen puheenvuoron.

rastustensa ja oman aktiivisuutensa ansioista.
Tässä Katariina Ahon,
Roosa Kuusiston ja Arttu Korpelan tekemässä
insertissä hän kertoo näkemyksiään kotouttamisesta ja muistelee samalla omia kokemuksiaan
Suomeen tulosta.

Kevin Tandu, 17, on sopeutunut Suomeen har-

Juttu esitettiin YLE TV1:n
A-Studiossa 30.3.2011
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Roosa Kuusisto, Katariina
Aho
A-studio
13.4.2011

Tasa-arvo

Ella Soininen
24.3.2009 Megafoni

Naiset vs miehet
Pienestä pitäen olen huomannut miten tyttöjä
ja poikia kohdellaan eri tavoin.
Pienestä pitäen olen huomannut miten tyttöjä ja
poikia kohdellaan eri tavoin. Nyt taas on ollut paljon
puhetta siitä, miten huonosti miehillä onkaan asiat.
Jotkut teksteistä suuttuttaa. Mutta pitäisikö niiden?

maan miehet vastaan naiset. Milloin miehillä menee huonommin ja milloin naisilla. Keskustelussa
heitetään turhaa provokaatiota, josta syntyy vain vihaista syyttelyä, eikä konkreettisia asioita saada päätettyä. Henry Laasasen kirjassa oli luku, joka kertoi,
että naisen on ehkä vaikeampi ymmärtää tätä kirjaa.
Mutta voiko naisten seksuaalisesta vallasta puhua
ilman naisia? Mitä jos paneutuisimme tähän ongelmaan yhdessä?

Kirjostossa käydessäni silmiini pomppasi Henry
Laasasen kirjoittama Naisten seksuaalinen valta.
Kirja kertoo sukupuolten välisestä tasa-arvosta, siitä
miten naisilla onkin käsittämätöntä valtaa. Luin pari
sivua eteenpäin ja tulin hyvin vihaiseksi. Miksi? Kirja
tuntui syyttävän minua henkilökohtaisesti; käytänkö minä muka seksuaalisuuttani väärin?!

Onko meillä pakko olla mies- ja naisasia järjestöjä? Syyttelystä syntyy vain sota, jota kukaan ei halua. Jospa me kaikki alkaisimme luomaan tasa-arvoista yhteiskuntaa yhdessä, enemmän mielipiteitä,
enemmän vaihtoehtoja! Voisimme perustaa ryhmiä,
jossa miehet ja naiset miettisivät yhteisiä ongelmia
ja niihin ratkaisuja. Epätasa-arvo ei ole pelkästään
naisten tai miesten luomaa, vaan koko yhteiskunnan, jonka ajattelutapoja pitäisi muuttaa. Miten se
tapahtuu, sitä voisimme kaikki miettiä yhdessä.

Mutta entäpä feministiset teokset? Olen lukenut puheenvuoroja feminismistä ja naisten oikeuksista, eivätkö ne sitten ole yhtä syyttäviä? En osaa ajtella tätä miehen näkökulmasta, mutta voin kuvitella, että
”tulta munille!” otsikko saattaa tuntua hyvin hyökkäävältä. Ehkäpä sen takia monet ihmiset kuvittelevatkin feministit liioitteleviksi miesten vihaajiksi.
Onko näin?
Tasa-arvokeskustelu tuntuu jakautuvan aina asetel-

Heidi Syrjälä
3.12.2009 Megafoni

Kiljuvat tytöt, tappelevat pojat
Olen huomannut usein, miten poikia ja tyttöjä
kohdellaan jo vauvasta pitäen eri tavalla.
Tyttöjä pidetään sylissä tukevasti ja heille puhellaan
heleällä äänellä siitä, miten nättejä heistä tulee. Poikia pidetään pystyasennossa, puhutaan möreämmällä äänellä ja kerrotaan, miten kovia miehiä heistä kasvaa. Sitten mediassa keskustellaan naisten ja
miesten epätasa-arvosta. Eroja kuitenkin valetaan jo
pienestä pitäen.

poikien erioikeus. Jos taas tytöt riehuvat, heille sanotaan esimerkiksi, että hienot tytöt eivät käyttäydy
tuolla tavalla. Eikö tämä ole jo sukupuolisyrjintää?
Vanhemmat voisivat yrittää kasvattaa lapsistaan ihmisiä sukupuolta painottamatta. Tytöllekin voi ostaa
sinisiä vaatteita ja hänkin voi leikkiä autoilla. Pojat
voivat pukea punaista ylleen ja jos he haluavat, leikkiä kotia ja hoivata lapsia. Tarhassa ja koulussa voisi
enemmän painottaa tasapuolisuuteen myös näissä
asioissa. Kun seuraa omaa käytöstään lapsen lähellä, niin saattaa huomata äänensävyssään ja sanomisissaan tyttöä ja poikia luokittelevaa puhetta.

Pihallamme asuu paljon alle kouluikäisiä lapsia ja
suurin osa heistä on poikia. Yhtenä päivänä alkoi
todella ärsyttää, kun yksi poika kiljui, johon hänen
äitinsä kommentoi: ”vaan tytöt saavat kiljua. Eivät
pojat kilju”. Miksi tytöt saisivat kiljua? Henkilökohtaisesti en pidä kiljumisesta. En Tyttöjen enkä poikien. Toinen yleinen ilmiö on, että kun pojat riehuvat
jossain yhdessä, niin saattaa jonkun kuulla sanovat ”pojat ovat poikia”. Leikkitappeleminenhan on

Ehdotankin, että kaikilla Suomen hiekkalaatikoilla
jokaisella lapsella ja aikuisella on oikeus kiljua tai
olla kiljumatta - sukupuolesta riippumatta.
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Homojen syrjintä
laillista syrjintää?

Silja Uusikangas
1.2.2011 Megafoni

YLE uutisoi perjantaina 28.1., että homoparien
rukousohjeesta tehty kantelu jätetään pöydälle
tuomiokapitulissa.
sen vastaanottaminen, joka kuuluu esimerkiksi heteropareille automaattisesti, on syrjintää. Suomen
lainsäädännössä sanotaan, että syrjintä seksuaalisen suuntautumisen perusteella on vastoin lakia.
Myös Suomen perustuslaki sanoo seuraavaa: ”Ihmisoikeudet ovat universaaleja eli jos yhtä ihmistä
tai ihmisryhmää kohdellaan ilman hyväksyttävää
perustetta eri tavoin kuin toisia samassa asemassa
olevia, niin silloin on kyse syrjinnästä.” Onko Raamatun sana tässä tapauksessa painavampi kuin
maan laki? Miksei sitten esimerkiksi aviorikoksesta
kivitetä? Se, että ennen on ajateltu yhdellä tavalla
ei tarkoita, että täsmälleen niin pitäisi ajatella kahdentuhannen vuoden kuluttua.

Kirkkovaltuutettu Unto Kivimäki on valittanut tuomiokapituliin ohjeesta, että rekisteröidyssä parisuhteessa elävien puolesta rukoiltaisiin. Vaikka
valitus nyt jätettiin pöydälle, Kivimäki aikoo sanojensa mukaan jatkaa valittamista niin kauan, että
valitus käsitellään. Tämä tarkoittaa, että tällä aikaa
kirkolliskokous ei voi laatia pastoraalista toimintaohjetta asiasta. Kivimäki sanoo tuntevansa Raamatun läpikotaisin ja pelkäävänsä, että homoparien puolesta rukoileminen on ensimmäinen askel
kohti heidän avioliittojensa siunaamista. Kuitenkaan tarkoitus ei ole eristää homoseksuaaleja kirkosta - vai onko?
Osa kirkon piirissä toimivista henkilöistä tuntuu
tekevän kaikkensa, että heteronormin ulkopuolella olevat henkilöt tuntisivat olonsa mahdollisimman kiusalliseksi ja epämukavaksi. Esimerkiksi
homoseksuaaleilta halutaan evätä kaikki oikeudet
tunnustaa omaa identiteettiään kirkossa, ja heidät
toivotetaan tervetulleeksi seurakunnan toimintaan
vain, kun he muistavat piilottaa seksuaalisen suuntautumisensa. Toisin sanoen osan ihmisistä on
pakko teeskennellä, jos haluavat harjoittaa uskontoaan julkisesti. On vaikea ymmärtää, miksi kukaan
seksuaalivähemmistön edustaja edes haluasi kuulua yhteisöön, jossa vastaanotto on tämän kaltaista
- paitsi uskoessaan aidosti kristinuskon oppeihin
ja Jumalaan. Tätä miettii myös seurakuntanuoribiseksuaaliystävälleni, jonka isä uhkasi heittää
pois kotoa, jos poika kertoisi olevansa homo. Perhe ei tue, kirkko ei tue. Onko Jumala samanlainen
Isä kuin se isä kotona, joka kieltää oman lapsensa
synnynnäisen ominaisuuden vuoksi? Eikö Jumala
pelasta Häneen uskovat, myös homot? Miksi kirkko
siunaa eläimiä, muttei homoja?
Mielestäni vaatimus kieltää homopareilta rukouk-

En voi käsittää, ketä homoparien puolesta rukoileminen - tai vaikkapa avioliittoon siunaaminen
- todella vahingoittaa. Kivimäki taistelee vakaumuksensa puolesta, mutta tasa-arvoa vastaan. Seksuaalivähemmistöjen edustajille kirkon siunaus
olisi merkittävä askel kohti hyväksyntää ihmisenä
ja yhteiskunnan jäsenenä. Silti edelleen valitettavan
moni kärsii koko elämänsä henkisesti tästä hyväksynnän puutteesta ja elää epätyydyttävän elämän
vain siitä syystä, että syntyi yhdeltä ominaisuudeltaan erilaiseksi kuin suurin osa väestöstä.
Onneksi Kivimäen kanta ei edusta koko evankelisluterilaisen kirkon kantaa, ja monet pitävät oikeutta tunnustaa rakkautta tärkeämpänä kuin velvollisuutta rakastaa vastakkaista sukupuolta. Arvostan
seksuaalivähemmistöt hyväksyvää sävyä, jolla esimerkiksi Kirkko & Kaupunki -lehti kirjoittaa. Toivon
kaikilta niin kirkon piirissä toimivilta kuin muiltakin henkilöiltä vakavaa pohdintaa siitä, mitä homoseksuaalisuuden hyväksyminen heteroseksuaalisuuden rinnalla vie keneltäkään pois.
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Robert Sundman
25.1.2010 Megafoni

Rasisti on rasisti kravatilla ja ilman

Toimittaja Akuliina Saarikoski pohtii uusrasismia
verkkolehti Uuden Suomen kolumnissaan.
Saarikoski on huolissaan muukalaisvihan salonkikelpoistumisesta: jos maahanmuuttokeskustelussa mainitaan sana kriittisyys, rotuerottelun
idealla saa leikitellä pelottavan vapaasti.

nistejä”, ja niin edelleen. Rakentavaa keskustelua
on turha käydä, kun vastapuolta ei edes yritetä
ymmärtää. Suvaitsevaisempaa maahanmuuttoajattelua edustavat puhujat saavat takaisin haukkuja ”Astrid-tädin kätyrinä toimimisesta” ja liudan iskulauseita, joita on kuultu jo vaikka kuinka
monta kertaa.

Nykypäivän rasisti, ”maahanmuuttokriitikko”, on
kammannut hiuksensa ja laittanut kravatin kaulaan. Monet sanomalehdet ovat päästäneet kansalaisjournalismin nimissä internetin keskustelualueensa rehottamaan näiden kravattikaulojen
kommenteista. Populistipoliitikkojen iskulauseilla ryyditetyt kommentit ovat höysteitä muukalaisvihan päällä.

Kansalaisjournalismin olisi aika ryhdistäytyä
myös maahanmuuttokeskustelun toisella puolella - rasismia ja syrjintää vastaan. Keskustelussa
olisi kuunneltava myös maahanmuuttomyönteisiä ihmisiä - ei, en tarkoita Astrid Thorsia - näiden iänikuisten maahanmuuttokriitikkojen lisäksi. Rasismia vastustavien kommenttien olisi aika
saada jalansijaa entistä enemmän siellä, missä
maahanmuutosta keskustellaan.

Ikävintä on, että toisenlaista mielipidettä edustavat ovat näiden kirjoittajien mielestä aina ”kommunisteja, viherstalinisteja, viherpiipertäjiä, femi-

Ina Mikkola
5.3.2009 Megafoni

Onko värillä väliä?
Erilaisuus on rikkautta -ja pyh! Ei
ainakaan kaupan kassalla.
Miksi asiakaspalvelijalla ei voi olla tatuointeja tai
lävistyksiä? Siksikö, että mummot pelkäävät? Eivätkö ne pelkää kaikkea muutakin, mutta silti säilyvät
hengissä. Kohtaisivat vaan maailman.

eroon, niin bakteeripesiä ei ole varaa niissä pahemmin kasvattaa. Todennäköisemmin sitä likaa
on enemmän siellä korvien puolella ja välissä itse
kullakin, jos sikseen.

Jos ihminen otetaan töihin ilman, että katsotaan ulkonäöllisiä seikkoja, niin eiköhän hän todennäköisesti ole pätevä työhönsä. Poistaako ulkonäkö muka
pätevyyden? Tällainen syrjiminenhän on pöyristyttävää ja melkeinpä suoraan rasismiin rinnastettava
ilmiö. Ihmisiä ei saa syrjiä ihonvärin takia, joten eikö tällainen toiminta ole juuri sitä itseään?

Minulla on ehdotus! Otetaan ihmiset töihin sellaisina kuin ovat. Asiakkaat tuskin katoavat, sillä ainakin ruokaa on pakko ostaa. Tosin, jos sattuu olemaan niin suvaitsematon ettei sitten kauppaan aio
astua jalallakaan erilaisten ihmisten palveltavaksi,
niin minun puolestani sellaiset voivat sitten vaikka
kuolla nälkään.

Ihmiset ovat kivikaudelta saakka käyttäneet koruja,
joten kuka on pätevä määräämään, missä niitä on
sallittua pitää? ”Joo joo, korvakorut on kyllä okei,
mutta ton huulikorun voisit ottaa pois ihan hygieniasyistä.” Haloo! Eiköhän se huulikoru tai vaikka
kielikoru ole ihan hygieeninen, jos se on huulessa tai suussa! Ellei halua päästä ruumiinosistaan

PS.
Tatuointeja minulla on tällä hetkellä neljä: olkapäässä, selässä ja nilkoissa. Ainoat lävistykseni
ovat korvakorut. En omista moottoripyörää, enkä
ole koskaan ollut edes vankilassa. Toivottavasti väritetty tulevaisuuteni ei ole kuitenkaan tuhoon tuomittu.
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Suorittaminen,
kilpailu ja
hyvinvointi
”Hannu Loimo yllättyi yksinäisyyden määrästä”
HS Kaupunki 26.4.2011
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Suorittaminen, kilpailu ja hyvinvointi
LASTEN OIKEUDET 20 VUOTTA
Sarjassa pohditaan lasten oikeuksia lasten itsensä silmin. Osa 4/5. Artikla
28: Lapsella on oikeus käydä ilmaiseksi peruskoulua. Valtion on edistettävä
toisen asteen koulusta ja opinto-ohjausta sekä ehkäistävä koulunkäynnin
keskeyttämistä.

Juttu
Heta Lampinen
Kuva
Tuomas Sarparanta
HS Kotimaa 19.11.2009

Peruskoulua
loppuun suorittava
Jani Varha, 17, pitää
Harjukoulun erityisopetuksen itsenäisestä opiskelutavasta.

Jani Varha tähtää
turvallisuusalalle
”Oppivelvollisuus on tärkeä juttu, koska opiskelulla on paljon
merkitystä.”
pieni ja mukava, eikä hälinää ole. Opiskellessa
saa kunnon työrauhan.
Saan koulusta ihan
normaalin peruskoulun
päästötodistuksen. Olen
vielä kirjoilla Suutarilan
yläasteella, suoritan vain
opiskelut täällä.”

”OLEN jäänyt luokalle
kaksi kertaa, ensin kasilla ja sitten ysillä. En syytä
ketään muuta kuin itseäni: motivaatio koulunkäyntiin puuttui ja muut
jutut kiinnostivat enemmän”, Jani Varha, 17, kertoo.
”Kasin suoritin uudelleen koulussani Suutarilan yläasteella. Kun jäin
ysillä uudestaan luokalle, opo ja kuraattori ehdottivat, että suorittaisin
kurssit Harjukoulu-projektissa. Se on nuorille
tarkoitettu pitkäaikainen
erityisopetus, jossa voi
opiskella, jos opetus tavallisessa koulussa ei suju.
Nyt suoritan kesken
jääneitä kursseja LänsiPasilassa. Aloitin koulun
täällä tänä syksynä. Tykkään opiskella Harjukoulu-projektissa. Ryhmä on

”TAVALLINEN
koulupäivä kestää kaksi tuntia. Päivä alkaa, kun
astun ovesta sisään, keitän kahvit ja alan tehdä
kesken jääneitä hommia. Ysin oppimäärästä
mulla on suorittamatta
kaksitoista kurssia. Saan
suoritettua ne luultavasti
jo jouluun mennessä.
Peruskoulun jälkeen
aion hakea Vallilan tai
Hiekkaharjun
turvallisuusalan
peruskoulutukseen.
Toivottavasti
pääsen Hiekkaharjuun,
koska se on lähempänä
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asuinpaikkaani Vantaan
Koivukylää.”
”MUA EI ärsytä, että
ikätoverini ovat jo opiskeluissa
pidemmällä.
Pääasia, että saan omat
opiskeluni suoritettua.
En aiemmin tiennyt
lasten oikeuksien sopimuksesta, enkä osaa
sanoa, mitä olisi tapahtunut ilman tätä kyseistä artiklaa. On silti hyvä
homma, että tämmöinen
sopimus on olemassa.
Kaikissa maissa asiat ei
välttämättä mene näin
hyvin kuin Suomessa.
Oppivelvollisuus on
tärkeä ja hyvä juttu, koska nykyään opiskelulla
ja työpaikalla on paljon
merkitystä. Eihän siitä
tulisi mitään, jos esimerkiksi bussikuski ei tiedä,
miten myydä matkalippua.”

Suorittaminen, kilpailu ja hyvinvointi

Juttu
Roosa Murto
Kuva
Teemu Kuusimurto /
HS
HS Kaupunki
31.5.2008

Mikko Laineen kevääseen
kuuluu
myös
työharjoittelua. Tiistaina Laine
pakkasi heijastimia
Vantaalla Kolohongan työ- ja toimintakeskuksessa.

Tänään Mikko Laine
valmistuu – elämään
Erityiskoulussa opitaan käymään kirjastossa
”Tulevaisuudessa haluan asua yksin ja päästä
rumpukouluun soittamaan Lordia”, kertoo tänään lauantaina valmistujaisiaan juhliva Mikko
Laine, 21.
Ylioppilaiden ja ammattiin
valmistujien
rinnalla myös Laineella
on aihetta juhlaan, sillä
hän on nyt valmis elämään. Takana ovat kolmen vuoden opiskelut
Keskuspuiston ammattiopiston työhön ja itsenäiseen elämään valmentavalla linjalla.
”Koulun loppumista
juhlitaan kotona ja koko
Suomi juhlii”, Downin
syndroomaa sairastava
Laine iloitsee.
Keskuspuiston
koulu
Keravalla on tarkoitettu
niille, jotka tarvitsevat

Jokaisella on ollut oma
lukujärjestyksensä, josta
käydään läpi päivän tapahtumat.
”Ruotsin tunnit ja
ruokatuntikin on parasta koulussa”, Laine kertoo.

vamman tai sairauden
takia opiskelussaan erityistä tukea. Koulusta
valmistuessaan opiskelija pystyy vastaamaan
itse arkielämän asioistaan, esimerkiksi kirjastokäynnistä ja pitsan
lämmityksestä.
”Jokainen hetki on
elämään valmistautumista, niin oppitunnit
kuin kauppareissutkin”,
ohjaaja Taina Honkalampi sanoo.
Kuluneet kouluvuodet ovat edenneet tutun
päiväjärjestyksen mukaan. Aamulla opiskelijat kiinnittävät yhdessä
suureen seinätauluun
vuodenajan,
kuukauden ja päivämäärän kuvat. Ikkunasta katsotaan
sää, kellotaulusta aika
ja päivän lehdestä kaikkia kiinnostava uutinen.

Oppiminen ei ole rajoittunut pelkästään kirjojen ääreen, vaan oppimisympäristönä
on
ollut koko yhteiskunta.
Väreillä, kuvilla ja
viittomilla on ollut keskeinen tehtävä ajan ja
paikan hahmotuksessa.
Keltainen värikoodi seinällä kertoo haastattelupäivän olevan perjantai,
ja symbolikuva wc:ssä
muistuttaa käsipesusta.
Laineen
tavoin
useimmat nuoret siirtyvät
valmistuttuaan
kuntien työ- ja toimin-
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takeskuksiin. Siellä kouluttaudutaan
yhden
asian osaajaksi, esimerkiksi siivoamaan tai
pussittamaan muttereita.
”Näitä nuoria tullaan
tarvitsemaan
tulevaisuudessa”, toteaa Honkalampi viitaten lähestyvään työvoimapulaan.
Laineella
tulevaisuudensuunnitelmat
ovat
selvät: Elämään valmentavalta linjalta valmistuvat parikymppiset
haaveilevat
samoista
asioista kuin ikätoverinsakin. Koulutiensä päättävät haluavat päästä
mieluisaan työhön, asua
itsenäisesti ja harrastaa.
”Odotan kesää, että pääsen telttailemaan
isän kanssa”, Mikko Laine sanoo.
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Juttu
Roosa Murto
Kuva
Tuomas Sarparanta
HS Teema 1/2009

Joonas
Juntunen
Helsingin
Hesperian puistossa
talvella 2008.

Kun vähän on tarpeeksi
Kuoleman läheisyys opetti Joonas Juntusen elämään.
Kaksi vuotta sitten keuhkojeni ja sydämeni välistä löytyi nyrkin kokoinen
kasvain,
imusolmukesyöpä. Vaikka kova kuumeilu ja lihaskivut olivat
pakottaneet minut sängyn pohjalle jo kuukausia aiemmin, tutkimuksiin pääsy tökki.
Terveyskeskuksessa ei
osattu arvata, että vasta
yläasteikäisellä
pojalla
voisi olla kuolema ovella.
Kun diagnoosi sitten tuli, kysyin ensimmäiseksi,
lähteekö pitkä tukkani.
Järkytys tuli vasta myöhemmin.
Nyt takanani on etäpesäkkeitä, koepalaleikkauksia, intensiivihoitoa
lähes kuukauden eristyksessä, saattohoitoa ja
uusiutunut kasvain. Menossa on rankin mahdollinen lääkitys ja hidastava
sädehoito. Lääkärit ovat
antaneet elinaikaodotetta
parista kuukaudesta pariin vuoteen, mutta vuosi
on melko varma takaraja.
Kaikki riippuu täysin hoi-

don tehosta. Ihme kyllä
tällä hetkellä hihhuloin
täysin terveenä, vain hapenottokykyni on puolet
tavallisesta.
Kahdessa
vuodessa
kuoleman jatkuvaan läheisyyteen on ollut aikaa
tottua. On ollut pakko hyväksyä, että viimeinen
päivä voi tulla milloin tahansa.
Kuoleman läheisyys
ei enää tunnu pahalta. Olen kokenut paljon
ikäisekseni. Siksi olen jo
tehnyt kaikki elämältä
haluamani asiat, muun
muassa matkan Englantiin. Vielä haluan kokea
pieniä asioita, maistella
erikoisia ruokia ja istua
iltaa kavereiden kanssa
auringonlaskussa.
Yleisesti ottaen nuorena sairastuneet suhtautuvat tilanteeseensa
paremmin kuin vanhat.
Aikuisena on enemmän
vastuuta ja velvoitteita,
kuten koti ja perhe. Huoli
muiden jaksamisesta on
suurempi.

Läheisille rankkaa
Moni sairastunut ei hyväksy lähestyvää kuolemaa, vaan juoksee ihmeparantajalta toiselle.
Usea turvautuu myös
Jumalaan. Itse en koe
kumpaakaan tarpeelliseksi vaan otan elämän
sellaisena kuin se tulee.
Kaikki ihmiset eivät osaa suhtautua sairauteeni yhtä kevyesti. Läheisilläni on ollut
rankkaa, etenkin nuoremmilla
sisaruksillani. Voimme kuitenkin
puhua avoimesti kuolemasta, eikä elämämme
ole pelkkää itkua.
Asennoituminen
vaihtelee kaveriporukassakin. Toisten kanssa voi
heittää rankkaakin mustaa huumoria, toiset ahdistuvat heti.
Huonomminkin voisi
olla . . .
Kuoleman
lähestyessä
olen aikuistunut ja rauhoittunut, olen vähem-
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män ehdoton ja radikaali
kuin ennen. En enää koe
vihan tunteita, vain rakkautta. Vaikka paranisin
nyt, tuskin eläisin edes
keski-ikään.
En murehdi itseni
puolesta, muiden vain.
En halua läheisteni joutuvan suremaan kuoltuani, etenkään uuden
tyttöystäväni. Pelolle ei
saa kuitenkaan antaa
yliotetta. Toivonkin muiden muistavan elämänmyönteisen
asenteeni,
voisivathan asiat olla aina huonomminkin.
Minulla menee nyt
oikeasti todella hyvin.
Olen pirun onnellinen,
ja on upea tyttö vieressä.
Voin lähteä täältä onnellisena miehenä.

Joonas
Juntunen
kuoli 17-vuotiaana
tammikuun lopussa
2009.

Suorittaminen, kilpailu ja hyvinvointi

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

Suorittaminen, kilpailu ja hyvinvointi

Hyvän mielen tähden - juttusarja vapaaehtoistyöstä 1/6

Hannu Loimo yllättyi
yksinäisyyden määrästä

Juttu
Kaisla Kareoja
Kuva
Miikka Pirinen
HS Kaupunki
26.4.2011

Suomen mielenterveysseuran kriisipuhelimeen vastaa 700 vapaaehtoista.

Vapaaehtoistyöntekijä Hannu Loimo ottaa vastaan Suomen
mielenterveysseuran
kriisipuhelimeen tulevia soittoja. ”Yksinäisyys on yllät- tävän yleistä.”

KRIISIPUHELIMEEN vastaava on monille ainoa,
joka todella kuuntelee.
Suomen mielenterveysseuran kriisipuhelimiin
on vuosittain vastaamassa noin 700 koulutettua
vapaaehtoista.
Helsinkiläinen Hannu
Loimo, 33, on yksi heistä.
Hänellä on vapaaehtoistyön tekemiseen monia
syitä.
”Halusin tietää, onko
minusta siihen ja olenko hyvä kuuntelemaan.
Tietysti minulla oli myös

halu jeesata.”
Sosionomiksi opiskeleva Loimo halusi saada
myös harjoitusta tulevalle uralleen mielenterveystyön parissa.
ALOITTAESSAAN puhelinpäivystäjänä
puolitoista vuotta sitten Loimo
yllättyi, miten paljon ihmisillä on ongelmia.
Viime vuonna Mielenterveysseurassa vastattiin 35 000 kriisipuheluun.
Vastaajia
tarvittaisiin lisää, sillä
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nykyisellään
ehditään
vastaamaan vain pieneen osaan soitoista.
Ongelmia on Loimon
mukaan
monenlaisia.
”Yksinäisyys on yllättävän yleistä”, hän kertoo.
Muita yleisiä syitä
soittoon ovat esimerkiksi ihmissuhdeongelmat,
psyykkiset sairaudet ja
ahdistus.
PUHELIMEEN
vastaajallakin voi olla välillä
vaikeaa. On raskasta ottaa vastaan itsemurhaa

suunnittelevien ja masentuneiden puheluita,
Loimo kertoo.
”Se ei ole kuitenkaan
niin rankkaa kuin voisi
kuvitella. Olen oppinut
vetämään rajat jaksamiselleni.”
Paras palkinto auttamisesta on hänelle pelkkä sana ”kiitos”.
”Tuntuu hyvältä, kun
kuulee, että on voinut
auttaa.”

Suorittaminen, kilpailu ja hyvinvointi

Hyvän mielen tähden - juttusarja vapaaehtoistyöstä 2/6

Ulpu Pajari on Wikipedian
ahkera päivittäjä
Verkkotietosanakirjalla on Suomessa yli kaksi tuhatta
aktiivista kirjoittajaa.

Juttu
Ilmari Huhtala
Kuva
Arttu Kokkonen
HS Kaupunki 4.5.2011

Vantaalta
kotoisin
oleva Ulpu Pajari on
Parikkalassa työharjoittelussa. Hän päivittää
Wikipediaa
myös sieltä käsin.

MAAILMAN
suurimmalla tietosanakirjalla
Wikipedialla on päivittäjiä Suomessakin. Verkkotietosanakirjan ydinjoukkoon kuuluu 2 074
suomalaista kirjoittajaa.
Yksi heistä on vantaalainen Ulpu Pajari.
”Wikipedian
idea
on hyvä. Sen avulla oppii uutta, ja sieltä löytyy aina tekemistä. Voi
esimerkiksi
korjailla kieliasua ja tarkentaa artikkeleita”, kertoo
23-vuotias Pajari.
A k t i i v i k i r j o i t t a j a ksi lasketaan, jos tekee
jonkin päivityksen vähintään kerran kuukaudessa. Pajari liittyi Wiki-

pediaan vuonna 2007 ja
on siitä asti uudistanut
sen artikkeleita parisen
tuntia viikossa. Tosin välillä aikaa menee moninkertainen määrä.
”Jos jokin aihe kiinnostaa erityisesti, siitä
on pakko tehdä oma artikkelinsa”, Pajari sanoo
hymähtäen. ”Erityisesti
tyngät eli todella pienikokoiset artikkelit innostavat.”
PÄIVITTÄMISEEN
tarvitaan paljon tietoa, ja
siksi Pajari on ostanut
monia kirjoja ja käyttää
myös nettiä lähteenään.
Välillä Suomen Wikipedia on aiheuttanut pet-

tymyksiäkin.
”Suomen Wikipediassa on niin vähän ahkeria päivittäjiä, että olet
yleensä ainut, joka tietää
jostain tietystä erikoisalasta, vaikka hevosista.”
Tästä syystä Pajari on
siirtynyt vähitellen englanninkielisen tietosanakirjan puolelle. ”Siellä
on paljon ihmisiä, jotka
ovat saman aihealueen
asiantuntijoita. He voivat kommentoida artikkelia ja neuvoa, miten
jokin tietty asia kannattaisi sanoa.”
WIKIPEDIAA
kritisoidaan usein sen sisältämistä asiavirheistä. Mo-
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net oppilaitokset ovat
kieltäneet
verkkotietosanakirjan käyttämisen
lähteenä esitelmissä. Pajari toimisi toisin.
”Jos itse olisin opettaja, sallisin Wikipedian
käytön,
mutta
kehottaisin jokaista tarkistamaan
artikkelin
lähteiden
todenperäisyyden itse.” Pajari kehottaa kaikkia osallistumaan päivittämiseen,
kunhan aikaa ja kirjoitustaitoa löytyy.
”Koska päivittäminen
tapahtuu netissä, ulkoisilla sei koilla tai iällä ei
ole merkitystä. Kaikenikäiset voivat osallistua
päivittämiseen.”
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Inger Moilanen urakoi sukkia
vanhuksille
Soukan palvelutalon vapaaehtoiset aikovat neuloa tuhatkunta
sukkaparia vuoden loppuun mennessä.

Juttu
Elias Tuomaala
Kuva
Miikka Pirinen
HS Kaupunki
11.5.2011

Inger Moilanen tarttui haasteeseen ja
vetää neulontaryhmää Soukan palvelutalossa. Tavoitteena on neuloa tuhat
sukkaparia.

ESPOON Soukan palvelutalolla kudotaan sukkia, paljon sukkia.
Tavoitteena on saada
joulukuuhun mennessä
valmiiksi vähintään tuhat paria sukkia ja luovuttaa ne hoivakotien ja
palvelutalojen asukkaille.
Tätä tavoitetta kohti
ponnistelee myös Inger
Moilanen, 64, joka on
toinen Soukan palvelutalon neulontaryhmän
vetäjistä.
Hän neuloo, pitää
seuraa muille neulojille
ja opettaa niitä, joilta ei
vielä kantapään kutominen ihan luonnistu.

”Autan mielelläni, koska en tiedä, milloin itse
alan tarvita apua”, hän
kertoo.
Auttelemassa hän oli
palvelutalolla silloinkin,
kun sai alun perin kuulla Operaatio Villasukasta. Hän innostui heti
perustamaan palvelutalolle neulontaryhmän.
OPERAATIO Villasukassa
on kyse jyväskyläläisten
Espoon vapaaehtoisverkostolle antamasta haasteesta: espoolaisten on
vuoden aikana saatava
neulottua hoivakotiensa asukkaille enemmän
sukkia kuin jyväskylä-

läiset neuloivat omilleen
viime vuonna.
Se tarkoittaa yli tuhatta sukkaparia. Ja kyllä
niitä sukkia onkin neulottu.
Kuukauden
aikana
kymmenhenkinen neulontaryhmä on saanut
aikaan 90 sukkaparia.
Sukkien määrää ei
rajoita niinkään neulojien into kuin langan
riittävyys. Lankaa kun
ei vapaaehtoisten vaatimattomilla eläkkeillä
massoittain ostella. Neulontaryhmä elääkin pitkälti lankalahjoituksista.
MOILANEN auttaa pal-
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velutalolla yhdestä kolmeen päivään viikossa.
Aika ei kuitenkaan
kulu vain sukanneulomiseen, vaan hän auttaa
palvelutalolla monessa
muussakin asiassa. Hän
esimerkiksi käyttää talon asukkaita kaupassa,
jos he eivät siihen itse
pysty.
Neulomista Moilanen
harrastaa myös vapaaajallaan, jo pikkulapsesta saakka.
Aiemmin hän on ystävineen neulonut vaatteita niita tarvitseville
muun muassa Punaisen
Ristin ja Marttojen kautta.
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Niko Kiiski unelmoi
hälytysosastoon
pääsemisestä

Juttu
Maija Koivistoinen
Kuva
Miikka Pirinen
HS Kaupunki
18.5.2011

Vapaapalokunnan osaavimmat ja aktiivisimmat toimivat pelastuslaitoksen apuna.

Niko Kiiski harjoitteli vesiruiskun käyttöä Helsingin Rajasaaressa.

HELSINGIN keskustassa
Albertinkadulla kokoontuu perjantaisin Helsingin
vapaapalokunnan
(VPK) nuoriso-osasto.
Kuusitoistavuotias Niko Kiiski on yksi Suomen
kymmenestätuhannesta
nuoresta vapaapalokuntalaisesta.
Munkkiniemen yhteiskoulua käyvä Kiiski on toiminut
VPK:ssa vuodesta 2004.
Innoituksen harrastukseen antoi vapaapalokunnassa toimiva isä.
”KAHDEN tunnin treeneissä harjoitellaan esimerkiksi palon sammuttamista,
erilaisten
solmujen tekoa sekä ensiapua”, Kiiski kertoo.
Vapaapalokuntalaiset ovat mukana onnet-

tomuuksien ehkäisyssä,
sammutustöissä, pelastustehtävissä ja väestönsuojelussa. Kuusitoista
vuotta täyttäneillä on
oikeus käydä miehistöosaston
harjoituksissa
tiistaisin, mutta mukaan
hälytysosastoon pääsee
vasta täysi-ikäisenä.
”On motivoivaa nähdä pienestä pitäen, kun
aikuiset ovat mukana tositoimissa”, Kiiski sanoo.
Hän aikoo jatkaa mukana vielä 18-vuotiaanakin, vaikkei palomiehen
ammatti kiinnosta. ”Tavoitteeni on päästä hälytysosastoon vielä joki
päivä, Kiiski unelmoi.
Hälytysosastoon miehistöön pääsevät osaston
aktiivisimat ja osaavimmat, ja se toimii pelas-

tuslaitoksen apuna hälytyksissä.
PARASTA VPK:ssa ovat
Kiiskin mielestä kaverit
sekä uusien taitojen oppiminen.
Hauskimpia
tapahtumia ovat hänen
mielestään kesäisin järjestettävät kuusipäiväiset leirit.
”Leireillä viimeistään
tutustuu kaikkiin, kun
aikaa vietetään tiiviisti
yhdessä ja majoitutaan
puolijoukkueteltoissa.”
VPK sopii Kiiskin mukaan kaikille pelastusalasta
kiinnostuneille.
Aloittaessa riittää peruskunto.
”Motivaatio on mielestäni tärkein kriteeri,
mikäli haluaa mukaan
toimintaan.”
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Festivaaliduunari Tiina
Valjanen nauttii ihmisten
kohtaamisesta
16:nnetta kertaa järjestettävä Maailma kylässä -festivaali
ei toteutuisi ilman satoja vapaaehtoisia.

Juttu
Paula Karhunen
Kuva
Miikka Pirinen
HS Kaupunki
28.5.2011

Kaisaniemessä tänä
viikonloppuna
pidettävä Maailma kylässä -festivaalilla on
Tiina Valjasen mielestä leppoisa tapahtuma.

SOSIAALI- ja kulttuuriantropologian kandidaatti Tiina Valjanen,
27, on mukana, kun
Maailma kylässä -festivaali houkuttelee tänä
viikonloppuna jälleen
tuhansia ihmisiä Kaisaniemenpuistoon. Festivaali järjestetään 16.
kerran.
Valjanen lähti vapaaehtoiseksi festivaaleille alun perin tuttunsa
kautta toimistoapulaiseksi. Hän tiesi, että mukana on hyvä tiimi ja
mukavia ihmisiä.
”Rakastan tapahtumia, jotka elävöittävät

kaupunkikulttuuria.”
Viime vuonna hänen
tehtävänään oli ohjailla katutaiteilijoita. Festivaalin katutaidealueen
tunnelma oli leppoisa ja
esiintyjistä löytyi suuria
lahjakkuuksia.
Valjanen valittelee,
että Suomen kadut ovat
”tylsiä ja kliinisiä nollatoleranssipaikkoja”, jonne katutaide ei ole rantautunut.
Tänä vuonna Valjanen on harjoittelussa
rauhanjärjestöllä, ja on
siksi menossa festivaaleille edustamaan järjestön kojulle.

Suomessa monikulttuurisuuteen suhtaudutaan hänen mielestään
vähän nihkeästi.
”Suomi on monikulttuurinen valtio, mutta
täällä on vähän maahanmuuttajia suhteessa
Eurooppaan. Maailma
kylässä voisi siinä mielessä edustaa vähän erilaista tilaa.”
VALJANEN ON aiemmin
toiminut vapaaehtoisena myös muilla festivaaleilla, joissa hän on
roudannut, siivonnut ja
avustanut lavan takana. Mikään työtehtävä
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ei ole hänen mukaansa
ollut raskasta.
”Asenne ratkaisee”,
hän sanoo.
Kaupungeissa järjestettävät festivaalit eroavat muista kesäfestivaaleista
leppoisalla
tunnelmallaan.
”Ei ryypätä, kaupunkifestareilla
juodaan
omalla tavallaan sivistyneesti, se on mukavaa
järjestäjien kannalta.”
Parasta festivaaleilla on ystävien ja uusien
ihmisten kohtaaminen.
”Festareilla saa hyvän
mielen ja lisäksi kuunnella hyvää musiikkia.”
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Pienestä avuntarjouksesta
kehittyi rakkaus
Eri tahot järjestävät monenlaista ystävätoimintaa, mutta auttamiseen ei aina tarvita järjestöä. Sen tietää Mikael Lehdes, 18.
HELSINKILÄINEN Mikael
Lehdes, 18, tapasi Ronja
Ojan, 18, kun musiikin
tunti oli alkamassa Kallion lukiossa. Oja istui yksin luokan edessä.
”Mietin, pitäisikö minun auttaa häntä jotenkin. Pelkäsin Ronjan
ajattelevan, että älä hyysää, osaan minä itsekin”,
Lehdes muistelee.
OJA ON sairastanut syntymästään saakka sairautta, joka vähitellen
sokeutti hänet kokonaan.
Varsinkin kouluruokailut olivat Ojalle haastavia, ja Lehdeksen antama päivittäinen apu tuli
hänelle tarpeeseen.
”Aluksi
jännitin,
osaanko auttaa lainkaan.
Ronja ei koskaan kertonut, montako lihapullaa
haluaa syödä tai onko
hän edes nälkäinen. Nyt
olen oppinut tuntemaan
Ronjan ja tiedän paremmin, mitä hän saattaisi
haluta”, Lehdes kertoo.
Mikael Lehdeksen ja
Ronja Ojan tuttavuus
syveni seurusteluksi.

PIENESTÄ avuntarjouksesta alkanut tuttavuus
syveni vähitellen, ja viime elokuussa Lehdes ja

87

Juttu
Silja Uusikangas
Kuva
Miikka Pirinen
HS Kaupunki
6.6.2011

Oja huomasivat seurustelevansa.
Lehdeksen mukaan
Ronjan sokeus ei ole
estänyt heitä tekemästä haluamiaan asioita.
Yhdessä he viettävät aikaa, kuten ketkä tahansa
nuoret: esimerkiksi jutellen ja kitaraa soittaen.
”Autan Ronjaa esimerkiksi liikkumisessa,
mutta niin ihmissuhteissa kuuluukin tehdä”,
Lehdes kertoo.
Ojan mielestä ihmisten tulisi tarjota apuaan
rohkeammin.
”Apu otetaan yleensä
ilolla vastaan, ja usein se
tulee tarpeeseen. Tosin
välillä minulla on huono
omatunto Mikaelin joutuessa auttamaan niin
paljon. Hän lukee lehtiä
ääneen ja tulee metroasemalle vastaan.”
Lehdes ei ole missään
vaiheessa kokenut auttamista raskaaksi – päinvastoin.
”Ilkeä ja laiskahan
minä olisin, jos en auttaisi. Eivät kai ihmiset
ylipäätään koe ystäviään
työksi.”

Suorittaminen, kilpailu ja hyvinvointi

Toimittaja
Roosa Murto

Lukiosta isäksi

A-studio
4.11.2009

”Sanotaan, että nuoruus
on elämän parasta aikaa, mutta minusta isyys
on paras tapa viettää se
paras aika,” toteaa Jussi Kalliokoski, 20-vuotias
isä.
Kesäkuussa
hän seisoi lukion juhlasalissa ylioppilaslakki päässään, elokuussa synnytyssairaalassa
vastasyntynyt tytär sylissään. Elämä kolmikuukautisen
Milman
ehdoilla on unenpuutteesta huolimatta onnellisempaa kuin koskaan
ennen.

Kampissa hengaavat nuoret puhuvat alaikäisten seksikaupasta arkipäiväisesti
Viime syksynä julkaistu
ruotsalaistutkimus paljasti, että Ruotsissa alaikäiset hankkivat vaatteita, hampurilaisia ja
alkoholia myymällä seksiä. Voisiko tällaista tapahtua myös Suomessa?
Lähdimme selvittämään
asiaa ystäväni kanssa
perjantai-iltana Helsingin keskustaan, Kampin kauppakeskukseen.
Paikkaan, jota on kutsuttu Suomen suurimmaksi
nuorisotaloksi. Kysyimme nuorilta, onko Kampissa seksiä kauppaavia alaikäisiä. Useimmat
tiesivät asiasta jotain ja
monet osasivat kertoa
tarkkaan miten kaupankäynti tapahtuu, miten
asiakkaita hankitaan ja
mitä saadaan maksuksi.

Seksikauppaa käydään
monella tavalla. Jotkut
vähän vilauttavat rintojaan vanhoille miehille,
jotta saisivat heidät hakemaan Alkosta juotavaa
tai kioskilta tupakkaa.
Toiset hankkivat seksiä
harrastamalla rahaa tai
yösijan. Selkeän vaihtokaupan lisäksi Kampissa
kerrottiin, että monet alle
16-vuotiaat tytöt seurustelevat aikuisten miesten
kanssa.
Eräs
neljätoistavuotias
kertoi kaverinsa kolmekymppisestä poikaystävästä. Mies tulee yläkoululaisten bileisiin, muttei
puhu mitään. Hän vain
istuu nurkassa ja tyhjentää kaljalavaa. Tytön
kaveria pelottaa, mutta
tyttö itse pitää tilannetta molempien voittona.

Vaikka mies saakin seksiä, tyttö hyötyy mielestään enemmän. Hän saa
ilmaista juotavaa ja tavaroita, joihin hänellä ei
muuten olisi varaa.
Kampissa nuoret puhuivat asiasta suoraan
ja kauhistelematta. Eräs
15-vuotias tyttö sanoi
rennosti "Kylhän sen nyt
näkee ketkä on täällä
vaan huoraamassa". Olin
hämmentynyt:
miten
niin näkee ja mistä?
Eniten minua ja ystävääni hämmensi se, että tapaamamme nuoret ovat
lähes samanlaisia kuin
me. Vanhimmat heistä
ovat kanssamme saman
ikäisiä. He asuvat samassa kaupungissa ja elävät
samaa elämänvaihetta.
Kuitenkin heille arkipäi-

88

Toimittaja
Rosa Kettumäki
A-studio
23.6.2010
väinen ilmiö on meille
täysin tuntematon.
Sitä se on myös viranomaisille. Moni heistä
vetoaa siihen, ettei asiaan voida puuttua, koska aiheesta ei ole tutkittua tietoa. Kova data
puuttuu.
Ilmiön olemassaolo on
helppo kieltää, jos sitä ei
edes yritä nähdä. Mutta
kun Kampissa on hengaillut muutaman illan,
alkaa jo nähdä kuka seurustelee ja kenen kanssa.
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Superfarmi: Suoraa puhetta
Nuorten mielenterveysongelmat
Nuorten Ääni -toimituksen ensimmäinen suuri
projekti oli Superfarmi
-Suoraa Puhetta. Jo ensimmäisestä
kokouksesta lähtien suurin osa
toimituksen resursseista suunnattiin ohjelman
tekemiseen. Superfarmi
- Suoraa Puhetta oli ensimmäinen Nuorten Ääni -toimituksen tuottama
TV-ohjelma joka julkaistiin Ylen kanavalla. Ohjelman perusteella Yleisradio tilasi kaksi uutta
Suoraa Puhetta -ohjelmaa. Ohjelma käsitteli
nuorten mielenterveysongelmia.
Superfarmi - Suoraa Puhetta on Nuorten Ääni
-toimituksen tuottaman
Suoraa puhetta -sarjan
ensimmäinen osa ja se

oli nimeltään pelkästään
Super Farmi - Suoraa Puhetta. Jakson ensiesitys
oli 24.11.2006 klo 16:00
YLE TV2. Jakso käsitteli
nuorten mielenterveysongelmia ja ohjelma oli
kokonaan nuorten tekemä.
Avoimien
Foorumien
kautta perustetun Nuorten Ääni -toimituksen
ensimmäinen suuri projekti oli Suoraa Puhetta
-ohjelma. Aikaisemmin
käytyjen Yleisradio-neuvottelujen perusteella toimitus tuotti pilotin Mese ja IRC-Galleria - niin
mitkä ystävät?
Pilotin
perusteella toimitukselta tilattiin yksi ohjelma
esitettäväksi Yleisradion
Superfarmin kanavapaikalle, Superfarmin ni-

men alle erikoisjaksona.
Toimituksen tarkoitus oli
tuottaa ohjelma joka oli
puhtaasti nuorten tekemä. Käytännössä tämä
tarkoitti Nuorten Ääni
-toimituksen tuottavan
koko ohjelman ilmaiseksi toimituksen omalla
budjetilla. Kaikki kuvauksesta, vieraiden valinnasta käsikirjoitukseen
oli tarkoitus olla toimituksen jäsenten tekemä.
Tosin Yleisradiolla oli
ovat epäilynsä ja pelkonsa joten tehtiin kompromissi jonka mukaan
nuoret saisivat vapaat
kädet kaikessa muussa
paitsi ohjelman juontamisessa.
Yleisradion
vaatimuksesta ohjelman
juonsi Superfarmin oma
juontaja Titte Neuvonen.
Ensimmäisen jakson ai-

TV2
24.11.2006
heena oli nuorten miel e n t e r ve y s o n g e l m at .
Ohjelman aiheesta päätettiin yhdessä toimuksen
yleiskokouksessa.
Vaihtoehtoisena aiheena
oli tarrojen liimailusta
annettujen tuomioiden
turhan suuruus. Toimitus kuitenkin päätti valita itseään lähemmän
aiheen, joka kosketti
suoraan kaikkia nuoria.
Vaihtoehtoinen aihe koettiin myös liian vaikeaksi toteuttaa, vaikka ei lopullinen aihekaan ollut
helppo.
Ohjelmassa tuotiin esille nuorten keskuudessa yleistyvät mielenterveysongelmat ja avun
saannin vaikeus. Miksei
kouluissa ole vakituisia psykologeja? Miksi
nuorten mielenterveys
on epäpätevien kuraattorien käsissä? Piileekö
vastaus
taloudellisista
syissä vai onko psykologilla käyminen liian
korkea kynnys ylitettäväksi? Vastauksia etsittiin neljän, nimettömän
nuoren kertomusten ja
kahden
asiantuntijan
avulla. Keskustelua kolmen nuoren kanssa kävi
koulupsykologi Ingelin
Nyman ja Terveyslautakunnan puheenjohtaja
Suzan Ikävalko.

Ks. nuorten mielenterveysongelmat
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Asuntolan yksinäinen yö
Toimittaja
Jalmari Sarla
A-studio
1.4.2009
Artikkeli on julkaistu aiemmin lasten ja
nuorten mediakulttuurilehti Peilissä.

Asunnoton ei ole toivottu naapuri, se on käynyt
selville mediasta. Muistan seuranneeni televisiosta ja lehdistä, kun
Helsingin
Mäkelänkadulle suunniteltiin viime
vuonna uutta asunnottomien asuntolaa. Kansanedustaja Eero Lehden
(kok) omistama Taloustutkimus OY vesitti hankkeen ja osti kiinteistön.
Perusteluina
käytettiin
naapurikiinteistön työntekijöiden viihtyvyyttä.
Tuntui siltä, että suureen yhteiskunnalliseen
ongelmaan ja inhimilliseen tragediaan, asunnottomuuteen,
liittyy
toinen suurempikin ongelma: ihmisten suhtautuminen asunnottomiin ja huono-osaisiin.
Suomessakin todella oli
Amerikasta tuttua nimby-politiikkaa (not in my
backyard) ja tunsin, että
minulla olisi sana sanottavana aiheesta.
Asuntoloita vastustavat
ihmiset tuntuivat olevan lähes poikkeuksetta
keski-ikäisiä ja ylempää

keskiluokkaa, joiden käsitys
vähempiosaisista
rajoittuu omiin ennakkoluuloihin ja iltapäivälehdistä omaksuttuihin
asenteisiin. Harva tuntui
oikeasti tietävän, millaista asuntolassa on, mitä
siellä tapahtuu ja keitä
siellä asuu. Löysin lukioni vierestä Suomen
suurimman asuntolan
ja aloin pohtia: miltä yö
asunnottomien naapurina voisi tuntua?
Kaikkein paras keino
yrittää vaikuttaa tähän
yhteiskunnalliseen ongelmaan oli mielestäni
suora reportaasi, ajankohtaisjutun
pituinen
näkymä asuntolaan, joka olisikin kenties jotain
aivan muuta kuin ihmiset luulevat.
Ideasta muotoutui lukiolaisen toimittajan matka
yhdeksi yöksi asuntolaan. Tarkoituksena oli
normaalin arjen tutkimisen kautta saada selville,
millaisia ovat asunnottomat ja heidän asuntolansa. Katsojan tulisi
pystyä mahdollisimman

tarkasti elämään samaa
kokemusta kuin toimittaja.
Vaikuttamisen
ohella
asuntolareportaasin tekeminen koulutti erityisesti toimittajan työn
arkeen. Kuvauspäivän ja
-paikan sopiminen sekä asioiden järjestely oli
mielenkiintoista ja avartavaa. Tunsin erityisesti oppivani jotain uutta
editointivaiheessa, jossa
sain omien mieltymysteni mukaan muokata
lopputuloksesta minkälaisen tahansa.
Tekemäni reportaasi eroaa kerronnaltaan tavanomaisesta ajankohtaisjutusta, sillä siinä ei ole
perinteisiä haastatteluja
eikä roolini ole niinkään
toimittaja. Olen vain kuka tahansa meistä, nuori mies, jota kiinnostaa
kyseessä oleva asia. Toteutuksessa oli tärkeää
eräänlainen "matkustajamentaliteetti": toimittaja on ikään kuin vierailulla uudessa paikassa,
tutkii uteliaana erilaisia
ilmiöitä, tilanteita, kes-
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kusteluja,
henkilöitä,
kaikkea mitä näkee.
Yhteiskunnalliseen epäkohtaan
puuttuminen
tuntui todella palkitsevalta. Journalismi on
juuri minulle kenties
ominaisin keino kiinnittää huomiota asunnottomuuden kaltaisiin
ilmiöihin. Se antaa normaalia politiikkaa, mielipidekirjoitusta tai adressinkeruuta luovemmat
mahdollisuudet kertoa
ihmisille asioista ja ilmiöistä. On myös hienoa
antaa osansa yhteiskunnalliseen keskusteluun.
Yö asuntolassa tuntui
rauhalliselta mutta vähän yksinäiseltä. Muut
asukkaat yllättivät jopa
minut mukavuudellaan
ja avuliaisuudellaan. Jos
täytyisi valita, muuttaisin kuitenkin mieluummin asuntolan naapuriin kuin itse asuntolaan.
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Superfarmi: Suoraa
puhetta

TV2
7.5.2007

Miten nuorten alkoholinkäyttöön pitäisi
puuttua

Nuorten alkoholinkäyttöön voidaan vaikuttaa
parhaiten puuttumalla
myös aikuisten juomiseen, todetaan Superfarmi: Suoraa Puhetta
–keskusteluohjelmassa.
Ohjelmassa neljä nuorta
pohtivat yhdessä poliisin
kanssa, mitä nuorten alkoholinkäytölle
pitäisi
tehdä. Kaikki keskustelijat pitävät puuttumista
tärkeänä, mutta nykyistä
alkoholipolitiikkaa
epäuskottavana. Nuoret
arvelevat, että aikuisten
on vaikea puhua asiasta
järkevästi, koska aikuisilla itselläänkin on ongelmia alkoholinkäytössä.

Aikuisten antama esimerkki vaikuttaa myös
nuoriin.

Alkoholinkäytön ikärajaa nuoret pitävät jossain
määrin keinotekoisena.
Yksimielisesti sitä ei kuitenkaan haluta laskea.
”Ei monet 18-vuotiaatkaan osaa käyttää alkoholia oikein. Ikärajaa pitäisi ennemmin nostaa”,
näpäyttää vertaisvalistaja Milla Varajärvi, 18.

Ohjelmassa
haastateltu hallitussihteeri Ismo
Tuominen Sosiaali- ja terveysministeriöstä uskoo,
että enemmistö suomalaisista aikuisista ei edes
halua, että alkoholinkäytön ongelmiin puututaan. Tuomisen mukaan
tämän johtopäätöksen
voi tehdä nykyisestä alkoholipolitiikasta. Nuoret huomauttavat, että
alkoholin veronalennuksen jälkeen olut maksaa
vähemmän kuin muumilimu.

Superfarmi: Suoraa puhetta on foorumi, jossa
nuoret ja päätöksentekijät kohtaavat. Tavoitteena
on puhua nuorille tärkeistä yhteiskunnallisista asioista ja korjata niitä
parempaan suuntaan.
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Ylikomisario Veli Hukkanen sekä Nuorten Ääni
-toimituksen nuoret
Sanni-Kaisa
Kinnunen ja Pasi
Rautiainen
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Toimittajat
Ella Soininen, Ina Mikkola, Robert Sundman

Tennaripartio

A-studio
11.2.2009

A-studio 10.2.2009
Nuorten
tennaripartio syntyi saman idean
pohjalta kuin aikuisten saapaspartio: auttamaan humalaisia ja
valistamaan
alkoholin
vaaroista. Nuorten Ääni -toimitus vaan käänsi
asetelman päälaelleen ja
kännisten teinien sijaan
lähtikin
valistamaan
keski-ikäisiä illanviettäjiä. Vastaanotto aikuisten
keskuudessa oli ristiriitaista.

Miksi kannabiksen saanti
on niin helppoa?

Toimittaja
Ina Mikkola
A-studio
Kesä 2011

Itse tunnen monta ihmistä, jotka polttavat kannabista. Itse en polta. Osan polttelun hyväksyn, osaa
on vaikeampi käsittää. Aloin kuitenkin tuttavapiirini kautta kiinnostua siitä, kuinka yleistä kannabiksen käyttö nuorten keskuudessa on ja kuinka
helppoa kannabiksen hankkiminen on?
Soitin yhden puhelun ja kävi ilmi, että saisin pilveä
tunnin sisällä. Yllätyin ja järkytyin hieman, kuinka
nopeasti homma hoituisi ja vielä alaikäisen toimesta. Halusin alkaa selvittämään enemmän, että onko
saaminen todella noin helppoa ja jos, niin miksi.
Lukuisten kontaktien ja myös tilastojen valossa
nuoret hyväksyvät kannabiksen käytön ja saaminen on helppoa iästä ja kellonajasta riippumatta.
Melkein jokainen nuori tuntee jonkun, joka pystyy
hankkimaan hänelle kannabista. Kannabiksen saamista helpottavat käyttäjien ja myyjien kehittämät
toimintatavat.

Vaikka juttu ei käsittele kannabiksen laillistamista, niin sitä ei voinut olla miettimättä jutun teon
aikana. Vaikka yleensä minulla on mielipide moneen asiaan, niin puhuttaessa kannabiksen laillistamisesta en osaa muodostaa selkeää kantaa. Jutun
teon aikana aiheen tiimoilta tuli esille niin monia
erilaisia puolia ja mikään niistä ei ole järin mustavalkoinen.
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Ylen Jan Andersson toimituksen vieraana
kouluttamassa juontajia A-talk: Tämä ei
ole mainos -keskusteluohjelmaa varten.
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Nelli Kampman
1.5.2009 Megafoni

Mikä ”suomalainen
juomakulttuuri”?
Vappu - tuo suomalaisen juomakulttuurin
ruumiillistuma.
Juhlapäivä, jona koko kansa rynnistää lähimpään
puistoon nauttimaan Alkon antimista. Mielestäni on
naurettavaa puhua sukupolvien välisestä kuilusta,
kun niin nuoret kuin vanhatkin viettävät kuitenkin
yhdessä aikaa, ainakin pussikaljalla.
Miten Suomessa sitten ollaan päädytty tähän? Keskija Etelä-Euroopassa nautitaan viiniä ruoan kanssa,
mutta Suomessa juodaan koko pullo puiston penkillä. Eikä edes hiiskahdusta siitä, että Koskenkorvaa
laimennettaisiin, Suomen poika juo raakana!
Itse väitän, stereotyyppisenä teini-ikäisenä, että on-

gelma on vanhemmassa osassa väestöämme. Uskovatko vanhemmat todella, että mikäli kotona kuluu
koko pakkki kaljaa illassa, niin lapsesta kasvaa absolutisti.
En puhu nyt alkoholistivanhemmista, vaan niistä
tavallisista, jotka kuittaavat juomisensa sillä, että he
käyvät töissä. Niistä, jotka luottavat siihen, että peruskoulun velvollisuutena on kasvattaa lapsista oikeaoppisia kansalaisia.

Ahdisteltu ei kaipaa
moraalilöpinää

Anniina Rintala
10.3.2011 Megafoni

12-vuotiaat tytöt ovat pyöräilemässä vapaa-ajalla, kun tyttöporukka törmää koulun miesopettajaan.
Opettaja pysähtyy heidän luoksensa ja esittää mielipiteensä: kahden tytön ulkomuoto on sopusuhtainen, yhden pitäisi vielä kerätä lisää muotoja miellyttääkseen opettajan silmää.
Myöhemmin lukiossa toinenkin miesopettaja katsoo
olevansa oikeutettu määräämään nuoren naisen kehosta. Hän tulee takimmaisessa pulpetissa istuvan
tytön taakse ja koskettelee tämän niskaa ja korvakorua. Vain kaksi viereisissä pöydissä istuvaa tyttöä näkee tämän. Muu luokka on keskittynyt tehtäviinsä.
Tyttö tekee valituksen lukion opettajasta. Vanhemman naisen mukaan tyttö on vain kiittämätön.
Samainen nuori nainen nousee ulos linja-autosta
yhtäaikaa vieraan miehen kanssa. Tämä ilmaisee
kiinnostuksen, mutta tyttö ei. Mies lähtee paikalta
tiedusteltuaan, onko nuori nainen ylipäätään nainen vai joku transseksuaali, kun ei seura kelpaa.
Yllä oleva lyhyt kuvaus voisi olla kenen tahansa nuoren elämästä. Ahdistelijat ovat perheen ulkopuolisia
tuntemattomia henkilöitä, jotka käyttävät hyväkseen
sitä, että nuori näkee heidät ikänsä puolesta auktoriteettinä.Nuoren on vaikea ymmärtää, että myös
hänellä on oikeus määritellä aikuisen teko vääräksi,
eikä vain toisin päin. Lisäksi nuoren herkkää kasvuvaihetta on erittäin helppo käyttää hyväksi. Varhaisteinille seksuaalisuus on vielä hyvin hämärää

aluetta: kontaktin ottamista vasta harjoitellaan limudiskon hitaissa.
Mitä asialle on sitten tehty kaikkien merkittävien
tutkimusten myötä, joissa nuoriin kohdistuvan seksuaalisen ahdistelun todetaan olevan hyvin yleistä?
Varmuuden vuoksi ei yhtään mitään. Koulukirjoissa
määritellään hienosti, mitä seksuaalinen ahdistelu
on, ja että ketään ei saa kohdella ikävästi. Vanhemmat taas saattavat mainita jotakin ”namusedistä”
lapsen ensimmäisien koulupäivien aikana. Sen pitäisi siis riittää. Jos seksuaalisen ahdistelun hävittämiseen oikeasti paneuduttaisiin, niin ilmiön laajuus
varmasti yllättäisi. Ahdistelun vuoksi pitäisi totetuttaa laajoja rahaa vievä toimia, joten onhan se nyt
käytännöllisempää, että ihmiset kärsivät hiljaa ja
yrittävät oppia tulemaan toimeen asian kanssa!
Aihe on myös monelle naiselle niin ikävä, etteivät he
juurikaan halua muistella menneitä. Isoäitini kertoi
kyyneleet silmissä kokemuksistaan ensimmäisissä
työpaikoissaan. Yllättäen ne eivät juurikaan eronneet omistani. Edes kehitys ei ole muuttanut suhdetta seksuaaliseen ahdisteluun.
Missä sitten menee ahdistelun raja? Tämä näyttää
huolestuttavan montaa miestä nettikeskusteluiden
perusteella. Jos tunneäly tai naisen kehonkieli ei kerro mitään, niin näiden miesten olisi parempi pysyä
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kotona. Yksipuolinen kontakti on aina pahemman
luokan itsekkyyttä, eikä toisten ihmisten ulkonäön
kommentointi ole muutenkaan mikään välttämättömyys.
Pitääkö siis tyytyä siihen, eritoten nuorena naisena,
että missä tahansa voi kohdata väkisin lääppimistä
ja ahdistavia kommentteja? Moni peräti katsoo, että
vika on nimenomaan nuorissa: kypsemmät naiset
kun ovat jo oppineet käyttämään kyynärpäitä ja kovaa ääntään ja pukeutumaan säädyllisemmin. Rauha ahdistelijoille.

”Ehkä
pitäis
vaan alkaa
myymään
itteensä”

Henri Miettinen
7.4.2010 Megafoni

Stressistä eroon
nelipäiväisellä
työviikolla
Helsingin
Sanomissa
pohdittiin
taannoin työurien pidentämistä.
Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Guy Ahosen
ja pääjohtaja Harri Vainion mielestä nelipäiväinen
työviikko olisi taloudellisesti kannattavampaa yhteiskunnalle ja näin ihmiset jaksaisivat myös töissä
pitempään.

Alli Mattila
14.9.2009 Megafoni

Useampi tänä syksynä omilleen muuttanut ystäväni rypee rahahuolissa.
Yhden opintotuki on viivästynyt, toisella ei ole oikeutta moisiin opiskellessaan aikuislukiossa ja kolmannen asumisjärjestelyt ovat niin hämäriä, että
asumislisää Kelalta on turha edes yrittää anoa.
Täytettyjä työhakemuksia on lähetetty moniin paikkoihin, mutta hakijoita lähes joka työhön on enemmän kuin tarpeeksi.
Näillä nuorilla ei ole minkäänlaisia tuloja. Asunnon
vuokra olisi silti maksettava sekä oma, ja pahassa tapauksessa myös koiran eläminen kustannettava.

Nelipäiväistä työviikkoa voisi soveltaa myös kouluihin, joskin sen toteuttaminen olisi vaikeaa. Opetushallitus voisi suhtautua asiaan nihkeästi tukeutuen
jo pitkään jatkuneeseen viiden koulupäivän perinteeseen, sillä jo 1970-luvulta lähtien koulua on käyty
nykyisen mallin mukaan. Lisäksi tuntijakoa pitäisi
muuttaa, jotta se soveltuisi neljän päivän mittaiseen
työviikkoon. Asiaa kannattaisi kuitenkin harkita nyt,
kun peruskoulun tuntijakoa mietitään muutenkin
opetusministeriön asettamassa työryhmässä.
Olisi mukavaa saada yksi vapaapäivä lisää. Sitä tarvittaisiin ihmisten aivojen lepuuttamiseen ja samalla luovien ratkaisujen syntymiseen niin työ- kuin
koulumaailmassakin! Ainakin itselleni vapaapäivä
olisi hyödyllinen. Voisin vaikka nukkua pidempään
ja juoda rauhassa aamulahvit. Luovuus vaatii väljyyttä.

Tällaisten nuorten ystävänä en ihmettele ruotsalaisnuorten sallivaa suhtautumista seksin myymiseen.
Kerran jos toisenkin olen ollut todistamassa rahasta
huolestuneen ystävän sanoja:
”Ehkä pitäis vaan alkaa myymään itteensä, ni sais
ees jostain jotain rahaa.”
Tällaisten elämäntilanteiden sivusta seuraaminenkin tuntuu pahalta. Itselläni on oma jalka vielä kodin ovenraossa ja kaikki mainiosti: en joudu tienaamaan itse rahaa ruokaani saati maksamaan katosta
pääni päällä.
Voin siis vain kuvitella, miltä tuntuu joutua edes
harkitsemaan vaihtoehtoa kehonsa muuttamisesta
rahasammoksi.
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Mikael Lehdes
9.8.2009 Megafoni

Liikunnan ilon rajat
Vanha ala-asteen ystäväni oli harrastanut
jääkiekkoa vuosia.
Hän kävi harjoituksissa viidesti viikossa, treenasi kotona ja vapaa-ajalla, juoksi ja kävi salilla. Lätkä oli intohimo, jotain, mitä oli erittäin hauskaa pelata. Hän
ei koskaan ollut haaveillut kiekonpeluusta ammatikseen, hän halusi vain harrastaa ja pitää hauskaa.
Viiden vuoden harrastamisen jälkeen hän putosi
joukkueesta, koska ei täyttänyt valmentajan taito- ja
kuntovaatimuksia. Sen jälkeen hän ei ole harrastanut liikuntaa lainkaan.
Liikunta on parhaimmillaan erittäin hauska ja sosiaalinen tapa rentoutua ja päästä hetkeksi irti arjesta,
mutta jos lapselle opetetaan pienestä pitäen kehittymisen pakko, kilpailumenestyksen ja muiden päihittämisen tärkeys, mihin jää hauskanpito? Vastoinkäymisten ja suorituspaineiden alla usko omaan
lajiin alkaa rapista, kasvaa vastenmielisyys treeneissä käymistä kohtaan ja pikkuhiljaa liikunta ylipäätään alkaa tuntua hirviöltä. Näin kävi ala-asteen ystävälleni.

Aikaa!

Oman lajini telinevoimistelun piirissä tämä ”kehity
tai karsiudu” -ajatustapa on voimissaan. Lasten ja
nuorten epäinhimillinen hirmuharjoittaminen kilpailuja ja edustustilaisuuksia varten ei ole mitenkään uusi juttu. Jos ei pärjää, saa varmasti kuulla
siitä. Monet kerrat treeneihin tullessani olen törmännyt alle 13-vuotiaisiin tyttöihin, joiden voimistelutrikoot ovat märät, eivät hiestä vaan kyynelistä.
Minulla on käynyt tuuri. Harrastan telinevoimistelua seurassa, jonka jäsenyyden edellytyksenä ei ole
kilpailuihin osallistuminen ja niissä menestyminen.
Peräänkuuluttaisin vastaavanlaisia, aatteellisella
pohjalla toimivia liikuntaseuroja kilpailuseurojen
rinnalle. Yleisesti kilpaurheilulajeina pidettyjen lajien seurat voisivat ottaa katalogiinsa kilpailuttoman
joukkueen vaihtoehdon. Eikö näin saataisi varmistettua mielekäs, rento ja hauskanpitolähtöinen liikuntaharrastus myös niille, jotka eivät tähtää korkeammalle, nopeammin ja voimakkaammin?

Ilmari Huhtala
11.11.2010 Megafoni

”Olisiko sulla hetki aikaa? Haluaisin vähän jutella…”
Mutta onko vanhemmilla aikaa kuunnella.
Pieneltä lapselta jaksetaan kysellä esikoulupäivien
kulusta, iltapäiväkerhon tapahtumista tai vaikka kaverisuhteista.Lapsen kasvaessa hänen ajatellaan tarvitsevan koko ajan vähemmän tukea ja enemmän
omaa rauhaa - sillä seurauksella, että vanhemmat
unohtavat nuortensa kanssa keskustelun. Onhan
heillä oma ura ja muutkin ihmissuhteet hoidettavana.
Itsenäistyminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei
nuori enää kaipaisi keskustelua tai vain mielipiteiden vaihtoa niin omasta tulevaisuudestaan kuin
maailmasta yleensäkin. Juttelevathan viisikymppisetkin omien vanhempiensa kanssa. Miksi nuori
unohdetaan oman onnensa nojaan juuri ratkaisun
hetkillä?
Huomiotta jätetty nuori voi luulla, etteivät vanhemmat halua keskustella hänen kanssaan. Vanhempien huolimattomuus voi kääntää koko tilanteen
päälaelleen: myöhemmin nuori ei enää koe tarpeel-

liseksi keskustella asioistaan vanhempiensa kanssa,
vaikka aikaa ja aihetta löytyisi.
Syksyllä julkaistun Kouluterveyskyselyn mukaan 72
prosenttia peruskoululaisista ei syö yhteistä ateriaa
iltapäivällä tai illalla. Myöskään luontevia paikkoja
tunteidensa purkemiselle ei siis enää ole. Tekemällä
tehtyjä keskustelutilanteita ainakin oma kaveripiirini vieruksuu. Sohvalle istuttaminen ja puhumiseen
pakottaminen tuntuvat epäaidolta ja velvoitetulta
vanhemmuudelta. Tosin parempi sekin kuin antaa
asioiden vain olla. Puhumista nuoren kanssa ei kannata lykätä, sillä tulokset voivat olla vahingollisia.
Velvollisuus puhumisesta on ennen kaikkea vanhemmilla. He ovat vastuussa lapsistaan ja heidän
kanssaan viettämästään ajasta. Myös työnantajien
pitäisi joustaa niin, että perheelliset voisivat valita
työvuoronsa päiväsaikaan.
Tämä saattaa tuntua palkkapussissa, mutta van-
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hemmat eivät saisi nostaa perheensä elintasoa lapsiensa kustannuksella. Kunpaakohan nuori pidemmällä tähtäimellä tarvitsee: uusintaa materiaa ja
lisää viikkoraha vai hetkiä isänsä ja äitinsä kanssa
niin, että nämä eivät ole kuolemanväsyneitä?
Aika perheen kesken pitäisi olla itsestäänselvyys, ei

puoleksi tunniksi varattu ruutu vanhemman almanakassa!

Mitä tehdä, jos
rappukäytävässä
oleskelee koditon?

Ina Mikkola
20.11.2010 Megafoni

Sisällä kodissa on on epätavallisen kylmä. Rappukäytävän ulkoovi on ilmeisesti auki. Käytävästä kuuluu myös outoa kolinaa.
Sisällä kodissa on on epätavallisen kylmä. Rappukäytävän ulko-ovi on ilmeisesti auki. Käytävästä
kuuluu myös outoa kolinaa.
Asuntomme oven takana on nainen, joka mumisee itsekseen ja tutkii sisäpihan roskalavan tavaroita kantaen niitä sisälle rappukäytävään. Roskalavan
tavaroiden tonkiminen ei minua haittaa, mutta nainen on tehnyt sitä kuulemma jo monta tuntia, vaikka lava on sinänsä aika tyhjä. Nainen ei myöskään
asu rapussamme tai viereisissä rapuissa. Hän on koditon.

Mutta mitä pitäisi tehdä ja mitä naiselle pitäisi sanoa? Ymmärtäisikö hän edes, koska hän vaikuttaa
melko sekavalta. En tiedä. En keksi. Haluaisin jotenkin kuitenkin auttaa, mutta miten?
Pitäisikö soittaa hätänumeroon? Ei. Nyt ei ole kyseessä hätätapaus, saati tapaturma.
Entä pitäisikö soittaa poliisit? Ei. Poliisit vain veisivät
naisen joko pois takaisin kylmälle kadulle tai putkaan. Vaikka putkassa saisi viettää yhden yön lämpimässä, se ei ole ratkaisu kodittomuuteen.

Tämä on epätavallinen näky rauhallisella alueella,
vaikka Helsingin keskustassa ollaankin. Sisäpihaan
on muutenkin vaikea päästä muiden kuin asukkaiden, sillä siihen vaaditaan joko avain tai ovikoodi.

Mihin pitää soittaa, jos haluaa kodittomalle kodin?
Mietin, että miksi samaan aikaan, kun asuntojen
rappukäytävät, sisäpihat, yleiset vessat ja siltojen
aluset täyttyvät asunnottomista, kaupungit pitävät
tyhjillään kelpo kiinteistöjä.

Alan miettiä, miten tähän pitäisi suhtautua. Onko
hyväksyttävää, että nainen on rappukäytävässämme
tavaroineen? En itse asiassa tiedä.

En saa sanaa suustani naiselle ja lähden kävelylle.
Päätän, että palattuani rohkaistun ja kysyn, että miten voin auttaa.

Toisaalta se on harmitonta pienestä metelistä huolimatta, mutta toisaalta talon asukkaiden rappukäytävä kuuluu heille. Eikä se ole mikään ratkaisu, että
kaupungin kodittomat tulevat asumaan rappukäytäväämme, joka on sisutettu roskalavojen tavaroilla.
Toisaalta ei ole oikein, että nainen ei voi asua missään ja rappukäytävässä on sentään lämmin.

Kun palaan kävelyltä pari tuntia myöhemmin, nainen ei enää ole paikalla ja hänen roskalavalta tonkimansa tavarat on heitetty takaisin lavalle.
Joku on ”ratkaissut” asian puolestani.
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Miksi salata lapsen
sairaus muilta tai
häneltä itseltään?

Nadja Fasolah
21.10.2010 Megafoni

Mielenterveysongelmat ovat yleisiä
Tutkimuksen mukaan noin viisi sadasta sairastaa
vaikeaa masennusta, ja lievemmin ahdistuneita on
paljon. Kaikki mielenterveysongelmalliset eivät hakeudu hoitoon tai hoito ei tavoita heitä. Joissain tapauksissa ihmisiä ei huolita hoitoon, vaikka itse kokisivat sitä tarvitsevansa. Apua saa vasta vakavamman
tilanteen jälkeen.
Tautiluokituksessa käytetyt F-diagnoosit ovat selkeästi jaettuja kokonaisuuksia oireluetteloineen. Diagnoosit ovat kuitenkin vain pintaraapaisu kokonaistilanteesta. Ongelmana on, että nuoret ja aikuisetkin
leimaantuvat pahasti diagnooseista, ja saattavat jopa alkaa käyttäytyä kuten heidän diagnoosinsa mukaan odotetaan toimivan.
Sairaus on kuitenkin pidettävä visusti salassa, muuten seurauksena voi olla kiusaamista ja syrjimistä.
Kaiken kaltoinkohtelun perusteluna voidaan käyttää
sitä, että ”se nyt vaan on hullu”. Koulussa kiusataan
viiltelyn tai syrjäänvetäytymisen vuoksi ja kaverit
saattavat jättää psykiatrisen sairauden pelon ja ymmärtämättömyyden takia.

joskus voidaan salata lapselta tai nuorelta. Lapsi ei
välttämättä tiedä, minkä takia hän syö lääkkeitään.
Perusteluna hoitaja ja lääkäri voivat käyttää sitä, että
”emme mekään välttämättä tiedä”. Sairaus tai oireet
eivät siis ole varmoja, ja lääkärit tekevät paljon virhearviointeja.
Nuorten hoidossa ollaan asiallisempia kuin lasten
hoidossa. Lapsipotilaille asioista ei puhuta suoraan
niiden oikeilla nimillä, mikä on ymmärrettävää siltä kannalta, että lapsi ei välttämättä ymmärrä, mistä diagnoosissa on kyse. On kuitenkin on turhauttavaa saada tietää totuus vasta kun täyttää 13 ja siirtyy
nuorten psykiatrisen hoidon puolelle. Silloin asiat
täräytetään suoraan päin näköä - yhtäkkiä saatkin
kuulla psykoottisista oireistasi tai kauan vaivanneesta masennuksesta.
Diagnoosista olisi siirryttävä oleellisempaan kuvaukseen nuoren oireista. Luokituksilla ei tulisi olla
harhaanjohtavia nimiä, kuten ”skitsofrenia”. Hoidon
pitäisi keskittyä pelkän lääkityksen sijaan enemmän
erilaisiin terapiohin, toimintaan ja lääkärin tapaamisiin. Mutta Lastenlinnassakin vain askarreltiin.

Diagnostiikka on toki tärkeää lääkäreille, mutta se ei
välttämättä ole tärkeää nuorille mielenterveyspotilaille. Lääkäri tekee tietysti aina omat arvionsa, jotka
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Ella Soininen
13.6.2010 Megafoni

Kenen unelmia toteutamme?
Viime kesänä tein päätöksen vaihtaa aikuislukioon.
Olin viettänyt vuoden normaalissa lukiossa, mutta
se ei tuntunut hyvältä. Opettajat painostivat ottamaan enemmän kursseja, jotta lukioaikani ei venyisi
neljään vuoteen. Koin olevani pelkkä tuote, jota valmistetaan kohti tulevia työvuosia. Minua ei kuitenkaan kiinnosta normaalit palkkatyöt. Haluaisin vain
opiskella rauhassa, ilman stressiä.
Aloittaessani aikuislukion minulla oli vain kahtena
päivänä viikossa koulua. Itse pidin siitä, mutta muut
ihmiset osoittivat toisenlaisia merkkejä. Sain jatkuvasti kuulla olevani laiska tai lusmu. Joidenkin mielestä oli myös epäreilua, että minulla oli niin vähän
koulua. Tälläinen rytmi on minulle kuitenkin juuri
sopiva, sillä näin pääsen tekemään itselleni tärkeitä
asioita ja toimimaan omien projektieni parissa.
Ei ole epäreilua, että käyn vähemmän koulussa ja
töissä kuin joku muu. Epäreilua on se, että ihmiset
pakotetaan raatamaan itsensä rikki liukuhihnalla valmistettujen unelmien vuoksi. Olen kyllästynyt
katsomaan masentuneita, surullisia kasvoja kaduilla. Olen väsynyt omaan pahoinvointiini. En vain löydä vapauttani täydestä jääkaapista tai luottokortilta.
Olen kyllästynyt suorituspaineisiin, siihen, että joku
sanoo minulle mikä kuuluu oikeaan elämään ja mi-

kä ei. Teidän elämä, teidän päätökset. Mikä mättää?
Yhteiskuntamme käyttää hyväksi ihmisiä, eläimiä ja
luontoa. Ihmiset pakotetaan ansaitsemaan rahaa hikihatussa, jotta he saisivat mahansa täyteen ja katon
päänsä päälle. Eivätkö nämä ole kuitenkin jokaisen
ihmisen perusoikeuksia? Ovatko palkkatyö, raha ja
verot todella elämän realiteetteja? Voisimmeko vähentää tavaran ja rahan turhaa kiertokulkua ja keskittyä itse olennaiseen, elämään?
Loppujen lopuksi me kaikki haluamme vain onnellisuutta ja oikealla onnellisuudella ei ole mitään tekemistä rahan kanssa. Meidän ei tarvitse olla markkinatalouden työkaluja tullaksemme onnellisiksi.
Tarvitsemme vain myötätuntoa, yhteistyötä ja halua
rakentaa meille uudenlainen maailma, ilman hyväksikäyttöä tai turhaa kulutusta.
Meidän pitää ottaa tuotantovälineet omiin käsiimme.
Meidän pitää määrätä itse elämästämme ja suunnata
kohti uutta alkua, jossa meillä on oikeus onnellisuuteen ilman yhteiskunnan hyväksikäyttöä.
Älkää olko yhteiskunnan talutushihnassa, vaan miettikää tarkemmin, mikä on itsellenne parhaaksi.
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Juontajat valmistautumassa
suoraan lähetykseen A-talkin
kulisseissa
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Itsenäistyminen
”Miten eläkepommi vaikuttaa
nuoriin?”
A-studio 13.4.2011
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Verottaja napsii nuorten
kesätöistä rahaa aiempaa
pienemmistä tuloista

Juttu
Paula Minkkinen
Kuva
Lassi Häkkinen
HS Talous 3.6.2010

Nuorten nollaverokortin tuloraja laski vuoden
alussa 1 070 euroon.

Kesätyö on tavallista kiinteistöhuoltotyötä, kuten
lamppujen vaihtoa ja nurmikon
leikkausta, Joel
Saukonoja kertoo.

VANTAALAINEN
Joel
Saukonoja, 16, on innoissaan kesäkuun alussa
alkavista kesätöistä kiinteistönhuoltofirmassa,
jossa hän on ollut jo useampana vuonna.
Saukonojaa harmittaa kuitenkin se, että verottaja vie tänä vuonna
suuremman potin kesätienesteistä kuin aiemmin.
ALLE 21-vuotiaille tarkoitetun niin sanotun
portaikkoverokortin eli
nollaverokortin vuosituloraja laski vuoden alusta 1 420 eurosta 1 070
euroon. Näin nuoren on
mahdollista tienata verottomasti 1 070 euroon
saakka, ja yli menevästä
summasta joutuu maksamaan veroa 12 prosenttia.
”On väärin, että nuorten ja muiden pienitu-

loisten veroja kiristetään.
Tulorajan ylittävän veroprosentin suuruus tuntuu myös epäreilulta”,
Saukonoja sanoo.
Nollaveroprosentin
tulorajan muutos johtuu
sairausvakuutuslain päivärahamaksun noususta.
VUONNA 2 0 0 6
tehty sairausvakuutuslainuudistus velvoittaa
jokaista
palkansaajaa
maksamaan bruttopalkastaan päivärahamaksua. Maksulla rahoitetaan muun muassa
työnantajille maksettavia
korvauksia
työterveyshuollon järjestämisestä.
Ensi vuonna Verohallinto poistaa päivärahamaksun alle 16-vuotiaiden nuorten ja yli
68-vuotiaiden palkoista,
koska sen ikäiset eivät
ole oikeutettuja saamaan

sairauspäivärahaa,
sairastuvat.

jos

VEROHALLINNON
ylitarkastajan Kaj Hoffrenin mukaan veroprosentin nousun nollasta
kahteentoista voi välttää
hakemalla muutosverokorttia, jossa veroa menee saman prosentin
mukaan heti ensimmäisestä eurosta saakka.
Muutosverokorttia
kannattaa hakea, jos tietää, kuinka paljon vuoden aikana ansaitsee.
Niin kutsuttu portaikkoverokortti on kuitenkin turvallinen vaihtoehto, jos ei ole varma
tuloistaan. Silloin veroja
ei maksa ainakaan liian
vähän.
”Portaikkoverokortilla
menee enemmän veroa,
mutta liikaa maksetun
veron saa takaisin veronpalautuksena”, Hoffren
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sanoo.
Saukonojan käsityksen
mukaan harva nuori tutustuu verokorttiinsa tai
on perillä verotusasioista
”Verotusasioista kyllä puhutaan koulussa
esimerkiksi yhteiskuntaopin tunnilla, mutta
todellisuudessa
verojen olemassaolon tajuaa vasta kun niitä alkaa
omasta palkasta mennä.”
TULORAJAN
kiristäminen on Saukonojan mielestä haitallista, kun yritetään kannustaa nuoria
tekemään töitä.
”Oman rahan ansaitseminen on tärkeä työmotivaatioon vaikuttava
asia. Kun tulorajat tiukentuvat, nuoret voivat
tehdä tarkoituksellisesti
vähemmän töitä, koska
niin jää enemmän rahaa
käteen”, hän sanoo.

Itsenäistyminen

Lukiolaisen yksinelo on
niukkaa mutta antoisaa
Maria Penttilä elää vanhempiensa tuella,
Elisa Rajaniemi omilla säästöillään

Juttu
Roosa Murto
Kuva
Tuomas Sarparanta
HS Kaupunki 16.3.2009

Elisa Rajaniemi asuu
Espoon
Tapiolassa
koiransa Rasmuksen
ja kämppäkaverinsa
kanssa.

Kun asuu yksin, kukaan
muu ei käytä koiraa ulkona tai vaihda sulaketta.
Elämä ei kuitenkaan
ole pelkkää kurjuutta.
”On ihana maksaa
omat laskunsa”, toteaa
17-vuotias Elisa Rajaniemi,
joka
opiskelee
Alppilan lukiossa. Hän
muutti vuoden vaihteessa vanhempiensa luota
Sipoosta Espoon Tapiolaan. Pääsyy muuttoon
oli lyhyempi koulumatka, kuten valtaosalla
nuorista yksinasujista.
Helsingin
Sanomat
kertoi viime viikolla, että
joka neljäs Helsingin lukiolaisista on vieraspaikkakuntalainen.

16-vuotias
Maria
Penttilä muutti syksyllä
yksin Ikaalisista Helsinkiin. Vanhemmat ostivat
hänelle yksiön Alppilasta ja rahoittavat elämisen
uudessa
opiskelukaupungissa.
”Koulu on etusijalla”,
Kallion lukiossa opiskeleva Penttilä perustelee.
”Ei ole järkeä maksaa
vuokraa, kun sitä ei saa
takaisin. Asunnon arvo
nousee koko ajan.”
Vanhempien rahalla eläminen ei kuitenkaan tarkoita ylenpalttista tuhlailua. Perheessä
on linjana, että ruoasta
ei tingitä. ”Muuten säästän kaikessa, missä voin.
Koska vanhemmat mak-

savat, rahaa ei viitsi pyytää turhuuksiin.”
Penttilä on kiitollinen saamastaan tuesta.
”Välillä tulee syyllinen
olo, mutta aion maksaa
kaiken takaisin huolehtimalla vanhemmistani,
kun he ovat vanhoja.”
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KAUPUNKI

Näin juttu
julkaistiin
alun perin
Helsingin
Sanomissa

Helsingin seudulle on tulossa
pientalotonttien ostajan markkinat
 Kunnilta

tulossa

myyntiin
tuhansia tontteja
tänä ja ensi
vuonna
 Tonttien

hintataso on
pudonnut jo
kolmanneksen
Marja Salmela

helsingin sanomat

 Helsingin seudulla on tulossa
pientalotontin
ostajien
markkinat. Hinnat ovat jo selvässä laskussa.
Uudenmaan maanmittaustoimiston mukaan pudotus on
ollut ainakin kolmanneksen
parina viime vuonna.
”Voi olla, että hinnat romahtavat puoleen viime vuosien
huipputasolta”, arvioi Uudenmaan maanmittaustoimiston
asiantuntija Juhani Väänänen.

Hintatasoa painaa alas myös
se, että seudun kunnilta on tu-

Pientalotonttien hintakehitys muutamissa Uudenmaan kunnissa
¬ Kuntien myymät pientalotontit
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Lähde: Uudenmaan maanmittaustoimisto

¬ Yksityisten myymät pientalotontit
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lossa jakoon ennätyksellinen
määrä pientalotontteja tänä ja
ensi vuonna. Koska kaikki halusivat lisää vauraita veronmaksajia, ne ryhtyivät kilvan
kaavoittamaan tontteja muutama vuosi sitten. Nyt tuhansia
tontteja tulee rakentamiskelpoisiksi laman syventyessä.

Helsingin kaupunki aikoo jakaa yli 550 omakotitonttia ja
300 niin sanottua kaupunkipientalojen tonttia. Tontteja on
tulossa tarjolle Puistolasta, Tapanilasta,
Torpparinmäestä,
Maunulasta, Myllypurosta ja
Viikinmäestä.
Hakijoilla tärppää tonttiar-
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pajaisissa aiempaa useammin,
koska talouslama on saanut ostajat varovaisiksi. Kun Helsingissä oli kuukausi sitten jaossa
70 tonttia, hakemuksia tuli 850
eli selvästi vähemmän kuin
aiemmilla kerroilla.
”Tavallisesti hakijoita on ollut 1 500–1 600”, kertoo tontti-

asiamies Tuomas Kivelä Helsingin kiinteistövirastosta.

Espoossa on tulossa hakuun
huippumäärä eli 2 000 tonttia.
Tuusula aikoo tarjota pientalorakentajille 340, Nurmijärvi
250, Mäntsälä 200 tonttia, Järvenpää 120, Vantaa, 100, Kera-

E R I K OI N E N TA P A U S
HARRI PAKARINEN

va 80 ja Vihti 75, käy ilmi Rakennustutkimus RTS Oy:n
selvityksestä.
”Tämä on todella ainutlaatuinen tilanne. Koskaan ei ole
ollut näin paljon tarjolla”, Väänänen sanoo. Ennen kaupungit
jakoivat vain kymmeniä tontteja vuodessa, joinain vuosina
ei yhtään. Vantaalla tontteja jopa jonotettiin yötä päivää.
Väänäsen mielestä hinnat
huitelivat ”sairaan korkealla”
vuonna 2005 ja 2006.
”Silloin yksityinen myyjä
saattoi rahastaa Espoossa jopa
250 000 euroa tontista, jolla
oli purettava rötiskö”, Väänänen tietää, koska hän kävi 200
kauppaa läpi.
Parhaimmillaan espoolaisen
omakotitalon
neliöhinnassa
tontin osuus oli lähes 900 euroa. Viime vuoden lopulla se
oli enää 800 euroa. Helsingissä
suunta oli samanlainen.

Vantaalla lasku on vähäisempi, mutta niin on hintatasokin.
Vuonna 2007 tontin osuus oli
neliöhinnasta keskimäärin 560
euroa, viime vuonna 540 euroa.
Hinnat alkoivat kivuta ylös
varsinkin pääkaupunkiseudulla
jo 1996. Joka vuosi oli nousua
10–15 prosenttia.
”Nyt ne näyttävät tulevan
alas samanlaiseen tahtiin”,
Väänänen arvioi.

Lukiolaisen yksinelo on niukkaa mutta antoisaa
TUOMAS SARPARANTA

 Maria

Penttilä
elää vanhempiensa
tuella, Elisa
Rajaniemi
säästöillään

Lukiolainen kuluttaa ruokaan
200 euroa kuukaudessa
Elisa Rajaniemi
• asuu kimppakämpässä
• maksaa elämisensä
pääosin itse

MENOT, euroa

NUORTEN ÄÄNI

asuminen

Kirjoittaja on pääkaupunkiseutulainen lukiolainen,
joka on mukana Nuorten
ääni -toimituksessa. Helsingin nuorisoasiainkeskuksen
hanke auttaa nuoria tuomaan näkökulmiaan esille
viestimissä.

sähkö
puhelin
harrastukset
ruoka

Elisa Rajaniemi asuu Espoon Tapiolassa koiransa Rasmuksen ja kämppäkaverinsa kanssa.

Roosa Murto

matkakortti
yhteensä

 Kun asuu yksin, kukaan
muu ei käytä koiraa ulkona tai
vaihda sulaketta.
Elämä ei kuitenkaan ole
pelkkää kurjuutta.
”On ihana maksaa omat laskunsa”, toteaa 17-vuotias Elisa
Rajaniemi, joka opiskelee
Alppilan lukiossa. Hän muutti
vuoden vaihteessa vanhempiensa luota Sipoosta Espoon
Tapiolaan. Pääsyy muuttoon
oli lyhyempi koulumatka, kuten valtaosalla nuorista yksinasujista.
Helsingin Sanomat kertoi
viime viikolla, että joka neljäs
Helsingin lukiolaisista on vieraspaikkakuntalainen.

16-vuotias Maria Penttilä
muutti syksyllä yksin Ikaalisista Helsinkiin. Vanhemmat ostivat hänelle yksiön Alppilasta
ja rahoittavat elämisen uudessa
opiskelukaupungissa.
”Koulu on etusijalla”, Kallion lukiossa opiskeleva Penttilä perustelee. ”Ei ole järkeä
maksaa vuokraa, kun sitä ei saa
takaisin. Asunnon arvo nousee
koko ajan.”
Vanhempien rahalla eläminen ei kuitenkaan tarkoita
ylenpalttista tuhlailua. Perheessä on linjana, että ruoasta

Maria Penttilä
• asuu vanhempiensa
omistamassa yksiössä
• vanhemmat maksavat elämisen

TULOT,
euroa
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Maalaistytöt
kaupungissa
 Olipa kerran, 60-luvun
alussa, neljän 18-vuotiaan
maalaistytön kollektiivi, joka
asettui asumaan Vuorimiehenkadulle niin sanottuun silitysrautataloon. Olimme onnemme kukkuloilla, kun saimme
vuokrata kaksi huonetta ja
keittiön niin hyvältä paikalta.
Taivaallemme alkoi kuitenkin kerääntyä pilviä. Kukaan
meistä ei tiennyt, mihin kaupungissa pannaan roskat.
Vuokraemäntä oli nyökännyt
johonkin suuntaan, että tuolla
on roskakuilu. Mutta missä?
Jätepusseja alkoi olla häiritsevän monta ja ne alkoivat
haista sängyn alla. Kun kurkottauduimme katsomaan
keittiön ikkunasta, takana oli
eräänlainen kuilu. Mutta sinnehän avautuivat ihmisten
ikkunat! Jos se oli roskakuilu,
niin millaista olikaan asua
alakerrassa, kun roskat alkavat
nousta ikkunan tasalle?
Kenellekään muulle ei näyttänyt tulevan roskia, sillä
yhtään pussia ei näkynyt
kuilun pohjalla. Oliko se
sittenkin sisäpiha? Sidoimme
ensimmäisen koe-erän tiiviiksi
paketiksi ja pullautimme sen
alas ikkunasta. Seurasimme
paketin kohtaloa, ja siellä se
vain jökötti eikä saanut seurakseen yhtään muuta nyssykkää. Sitten se hävisi. Mutta
eräänä päivänä yksi meistä tuli
riemusta kiljuen kotiin. Hän
julisti tietävänsä, mikä oli
roskakuilu. Hän oli nähnyt
käytävässä pyöreän luukun, ja
joku oli heittänyt sinne pussin. Sen täytyi olla SE!
Pienempi pulma oli hinata
ludelaatikoksi osoittautunut
siskonpeti parvekkeelle pakkaseen. Itse pakenimme punatakkeja keittiöön ja mahduimme nukkumaan siellä, kun
työnsimme jalat hellan alle.
Äiti kirjoitti, että ”kyl sukkelaa o, ko täyty men Helssinkii asti tutustummaa lutteisii”.

Maijaliisa Mattila

(omat säästöt)
Koonnut: ROOSA MURTO

Rajaniemi on onnellinen
saadessaan
huolehtia
itse
asioistaan. ”Kun on jo vuosia
haaveillut omasta kodista, sen
voimin jaksaa myös vastoinkäymiset.”
Parasta itsenäisessä elämässä
on se, että saa tehdä omat asiat
omassa tahdissa.
Valtaosa lukioikäisistä asuu
kuitenkin kotona. Niin myös
helsinkiläinen 17-vuotias Valtteri Frantsi. Luonnontiede-

Maria Penttilä asuu yksiössä Helsingin Alppilassa.
ei tingitä. ”Muuten säästän kaikessa, missä voin. Koska vanhemmat maksavat, rahaa ei
viitsi pyytää turhuuksiin.”

Penttilä on kiitollinen saamastaan tuesta. ”Välillä tulee
syyllinen olo, mutta aion maksaa kaiken takaisin huolehtimalla vanhemmistani, kun he
ovat vanhoja.”
Moni opiskelija joutuu kus-

tantamaan asumisensa itse.
Omilla säästöillään elävä Elisa
Rajaniemi ei lämpene ajatukselle ostetusta asunnosta. Nyt
hän jakaa vuokrakolmion yhdessä kaverinsa kanssa.
”En halua sitoutua vielä mihinkään, kun ei ole pakko.
Vuokrasopimus on helppo
purkaa,
jos
suunnitelmat
muuttuvat.” Kumpikaan lukiolaisista ei saa opintorahaa,

Villiä menoa
kolmosessa

 Raitiovaunu jarrutti äkisti
Eiran sairaalan kohdalla. Jarrutus ja kiihdytys heittelivät
ihmisiä käytävällä.
”Älä tee noin”, kuski kuulutti peilin kautta sormi pystyssä. ”Miten? Kuka teki?”
Vastausta ei kuulunut.
”Nästa stopp är Olympiaterminalen”, kuski lasketteli
vähän myöhemmin. ”Anteeksi, että tämä tuli kaksikielisessä kaupungissa vähemmistökielellä ensin, mutta . . .”
Palacen kohdalla kuljettaja
tööttäili autoilijoille, jotka
hänen mielestään tulivat liian
liki. Havis Amandan kohdalla
hän vilkutti reippaasti lapselle.
”Onks toi kännissä?” kysyi
joku Senaatintorin kohdalla.
”Ei kai, ehkä. Mutta niin kauan
kuin ei satu mitään, tää on
hauskaa”, eiralaisrouva tirskui.
Poistuin Kolmen Sepän kohdalla. Kuski huuteli ohjeita
sujuvalla englannilla.

Timo Paukku

Naisen
arvo

 Olin Kontulassa vesijuoksemassa ja palasin metrolla
Kamppiin. Istuin ikkunan
luona, ja käytävän toisella
puolella istui vaaleahiuksinen
nuori nainen. Kännikala horjui
istumaan naista vastapäätä ja
kehui, kuinka tyttö oli kaunis
ja vaatimaton ja ties mitä. Kun
tyttö poistui, toivotti vielä
kaiket hyvät ja totesi sitten:
nyt mä rupeen tupakalle.
Minä katsoin ukkoa, joka
karjasi minulle: älä mulkoile,
saatanan kalkkuna. Niin tuli
taas kerran selväksi, mikä on
nuoren ja vanhan naisen arvo
tässä miesten maailmassa.

Pirkko Ylöstalo

 Lähetä tarina: erikoinen.tapaus@hs.fi tai postitse Helsingin Sanomat, Kaupunkitoimitus,
Erikoinen tapaus, PL 65, 00089
Sanomat.

grafiikka: MINTTU LINJALA /HS

lukiolainen ei ole edes harkinnut muuttoa pois ennen täysiikäistymistä.
”Toisten rahoilla itsenäistyminen on outoa, sillä itsenäistyminenhän on vastuun kantamista”, Frantsi pohtii.
”Jos ei ole pakottavaa syytä
muuttaa, miksi ei voi ihan hyvin asua kotona?”
 Yhteishaku päättyy perjantaina 20. maaliskuuta.

Penttilä ikänsä ja Rajaniemi
vanhempiensa tulojen takia.

www.vr.ﬁ

Etukäteen
edullisemmin.
Tarjous koskee aikuisten täyden hinnan maksavia
ennakkoon viikolla 12 ostettuja kaukojunamatkoja.
Matkustusaika ma–ke 30.3.–1.4.2009.
Varaa matkasi VR Puhelinpalvelusta 0600 41900
(1 €/puhelu + pvm) ja lunasta Junamaatista tai R-kioskista.
Myynti myös asemilta ja matkatoimistoista.

Elisa Rajaniemen arki täyttyy

pian koulun lisäksi töistä. Hän
ei usko, että työssäkäynti heikentää
opiskelumenestystä.
”Opiskelen koulussa, en vapaa-ajalla, joten ajan voi käyttää myös töihin.”
Perhe tukee kustantamalla
koulukirjat.

Kaikki
-20%
kaukojunamatkat

Kajaanissa junaan noussut mies löydettiin
harhailemassa pahoinpideltynä Sipoossa
 Mies

ei tiedä, miten päätyi
yli 500 kilometrin päähän kotoaan

Riku Jokinen

helsingin sanomat

 Poliisi löysi 60-vuotiaan
miehen harhailemassa Sipoon
Kirkonkylästä sunnuntaiaamuna kahdelta.

Miestä oli lyöty jollakin esineellä kasvoihin ja keskivartaloon.
Hänen rahansa oli viety.
Henkilöpapereita ja tyhjennetty lompakko löytyivät jonkin
matkan päästä tieltä.

Kajaanilaismies ei tiedä, miten päätyi Sipooseen, yli 500
kilometrin päähän kotoaan.
Löydettäessä hän oli vahvassa
humalassa, ja muistikuvat olivat kovin sekavia.
”Mies muistaa nousseensa
junaan Kajaanissa ja olleensa
matkalla jonnekin”, ylikonstaapeli Esko Kares kertoo.
Poliisi epäilee, että mies on
kuljetettu pahoinpitelypaikalle

autolla. Jokivarrentiellä liikkui
puolenyön jälkeen ajoneuvo.
Poliisi ei kuitenkaan vielä tiedä
sen merkkiä, mallia tai väriä.

Asiakkaista
suosittelee
Muurametalo
ja*
*Aktiivitieto
2008

Porvoon poliisi tutkii tapausta ryöstönä.
Poliisi toivoo havaintoja pahoinpitelystä tai Jokivarrentiellä liikkuneesta autosta. Ne voi
ilmoittaa virka-aikana numeroon 071 8738 750.
1
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Moni opiskelija joutuu kustantamaan asumisensa itse. Omilla
säästöillään elävä Elisa Rajaniemi ei lämpene ajatukselle ostetusta
asunnosta. Nyt hän jakaa vuokrakolmion yhdessä kaverinsa kanssa.
”En halua sitoutua
vielä mihinkään, kun ei
ole pakko. Vuokrasopimus on helppo purkaa,
jos suunnitelmat muuttuvat.” Kumpikaan lukiolaisista ei saa opintorahaa, Penttilä ikänsä ja
Rajaniemi vanhempiensa tulojen takia.
Elisa Rajaniemen arki täyttyy pian koulun lisäksi töistä. Hän ei usko,
että työssäkäynti heikentää opiskelumenestystä.
”Opiskelen koulussa, en
vapaa-ajalla, joten ajan
voi käyttää myös töihin.”
Perhe tukee kustantamalla koulukirjat. Ra-

janiemi on onnellinen
saadessaan huolehtia itse asioistaan. ”Kun on jo
vuosia haaveillut omasta kodista, sen voimin
jaksaa myös vastoinkäymiset.”
Parasta itsenäisessä
elämässä on se, että saa
tehdä omat asiat omassa
tahdissa.
Valtaosa lukioikäisistä asuu kuitenkin kotona. Niin myös helsinkiläinen 17-vuotias Valtteri
Frantsi. Luonnontiedelukiolainen ei ole edes
harkinnut muuttoa pois
ennen täysi-ikäistymistä.
”Toisten rahoilla itsenäistyminen on outoa,
sillä itsenäistyminenhän
on vastuun kantamista”,
Frantsi pohtii.
”Jos ei ole pakottavaa
syytä muuttaa, miksi ei
voi ihan hyvin asua kotona?”
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Maria Penttilä asuu
yksiössä Helsingin
Alppilassa.
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Nuoret saavat sesonkitöitä
useimmiten suhteiden avulla
Kysely kolmessa lukiossa: Yli puolet saanut palkkatöitä vain
tuttujen avulla

Joulukaupan
sesonki
antaa pätkätöihin mieluusti lähteville nuorille
ansiomahdollisuuksia,
mutta töiden saaminen
näyttää vaativan oikeita
kontakteja.
Kolmen pääkaupunkiseudun lukion oppilailta kysyttiin marraskuussa
työnhausta
ja -saannista. Iältään
15–18-vuotiaita vastaajia oli 226. Kolme viidesosaa heistä kertoi saaneensa palkkatöitä vain
suhteiden avulla, esimerkiksi vanhempiensa
tai sukulaistensa kautta.
Neljäsosa oli saanut

töitä itse hakemalla. Sekä suhteilla että itsenäisesti oli työpaikan
saanut 15 prosenttia vastanneista.
Suhteiden avulla töihin päässeistä nuorista
useimmat ovat olleet kesätöissä vanhempien tai
sukulaisten työpaikalla.
Kesätöihin sekä ilta- tai
viikonloppuhommiin
onkin vaikea päästä ilman tuttujen apua.
”Hain puolisen vuotta kaikista Espoon kaupoista itsenäisesti töitä ja
lisäksi mulla oli työkkärissä ilmoitus. Kaikki työ

olisi kelvannut”, kertoo
Kirkkonummella asuva
Veera Vartiainen, 16.
Työnhaku ei kuitenkaan tuottanut tulosta.
”Puolen vuoden jälkeen
hermostuksissani soitin
äidille ja pyysin häntä
auttamaan. Työhaastattelu järjestyi seuraavalle
viikolle.”
Nyt Vartiainen käy siivoamassa iltaisin ja viikonloppuisin.
Ruokakaupat ovat tyypillisiä nuorten työllistäjiä
joulusesongin aikana.
Helsinkiläinen
Pasi
Rautiainen, 16, on töissä
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Juttu
Tuuli Oikarinen
Kuva
Heidi Piiroinen / HS
HS Kaupunki 7.12.2006

Pasi Rautiainen työskentelee
Kontulan
Kontumarketin hedelmä- ja vihannesosastolla.

Kontulan Kontumarketin
hedelmä- ja vihannesosastolla enimmäkseen
viikonloppuisin.
Rautiainen sai työpaikan suhteilla. ”Entisen
naapurini
sukulainen
on kaupassa töissä. Kysyin häneltä helmikuussa, otetaanko kauppaan
kesätyöläisiä.”

Itsenäistyminen

Näin juttu
julkaistiin
alun perin
Helsingin
Sanomissa

Töihin pääsi kuitenkin
heti.
Aiemmin Pasi Rautiainen on ollut jakamassa lehtiä, mistä oli hänen mukaansa hyötyä.
”Kauppias sanoi, ettei ota
töihin sellaisia, joilla ei
ole mitään työkokemusta”, Rautiainen kertoo.
Lukiolainen on menossa
töihin myös jouluaatoksi
ja kahdeksi sitä edeltäväksi päiväksi.
”On hyvä, että nuoret
pääsevät töihin, oli se
suhteilla tai ei.”
Oma-aloitteisuus
on
valttia itsenäisessä paikan haussa.
Helsinkiläinen Riikka

Helminen, 16, työskenteli viime kesänä ohjaajana kahdella Luonto-Liiton lastenleirillä. ”Näin
netissä ilmoituksen, että
leirille otetaan ohjaajia
ja lähetin hakemuksen”,
hän kertoo.
Nyt Helminen vetää
lasten luontokerhoa Tikkurilan seurakunnassa.
Hänen mielestään suhteiden merkitys työnsaannissa lisää eriarvoisuutta.
”Olisi kiva, että myös
sellaiset itsenäiset ihmiset, jotka eivät halua
suhteilla töihin, pääsisivät”, Helminen sanoo.
Malmin Prisman palvelupäällikkö Mirva Ne-

va-aho kiistää, että nuoret pääsisivät Prismaan
töihin pelkillä suhteilla. ”Meillä työskentelevät vanhemmat tietysti
osaavat paremmin kertoa nuorilleen, missä toimipaikoissa paikkoja on
kulloinkin vapaana ja
koska kannattaa hakea”,
Neva-aho sanoo.
Alaikäisille on tarjolla
vähemmän työpaikkoja.
”Yleensä ikäraja on 18,
koska suurin osa tekee
töitä myös kassalla eikä
pelkästään
osastoilla”,
Neva-aho kertoo. ”Ikäraja on kassatyössä oluen
ja tupakan myynnin takia.”
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Laman lapset
Toimittaja
Daniela Hassinen ja
Silja Uusikangas
A-studio
Kevät 2011

”Mä luulin aina pienenä,
että lelut ovat tosi kalliita,
kun en saanut niitä juuri
koskaan. Siks oli outoo,
että kaverit saivat uusia
leluja jopa kauppareissulla. Vasta vanhempana mä tajusin, että lelut
eivät ole satojen markkojen arvoisia - meillä vaan
ei ollut niihin silloin varaa."
Eräässä toimituskokouksessa käsittelimme havaintokierroksella köy-

hyyttä. Köyhyys on iso
ongelma, eikä ole aina
itsestään selvää, että on
varaa ruokaan, omakotitaloon, uusiin vaatteisiin
ja kalliisiin harrastuksiin. Keskustelu kääntyi
lamaan ja konkursseihin. Huomasimme Silja Uusikankaan kanssa,
että meillä oli samanlainen tausta: olimme molemmat perheistä, joissa
isä oli tehnyt konkurssin
pari vuotta ennen syntymäämme. Emme var-
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sinaisesti koskaan ole
kärsineet nälästä, mutta
lapsen näkökulmasta on
ikävää kun ei olekaan
karkkipäivää.
Insertissämme käsittelemme lamaa ja konkurssia lapsen ja perheiden näkökulmasta.
Haluamme avata ihmisille hieman, kuinka
oman yrityksen kaatuminen näkyy ja kuinka
sen vaikutukset ulottuvat
monien vuosien päähän.

Itsenäistyminen

Miten eläkepommi
vaikuttaa nuoriin?

Toimittaja
Nea-Maria Törmänen

Minulle on ollut pitkän aikaa epäselvää, mikä tämä politiikan kuuma puheenaihe oikein on - mikä
eläkepommi? Halusin saada selville, mikä se on ja
miten se minun elämääni vaikuttaa. Mutta sepä ei
ollutkaan aivan yksinkertaista. Internetti oli täynnä
ristiriitaista tietoa ja mielipiteitä. Myös monet poliitikot ja asiantuntijat, joiden kanssa puhuin, olivat toistensa kanssa eri mieltä. Niin kuin myös eduskuntavaaliehdokas ja Helsingin kaupunginvaltuutettu
Osku Pajamäki (SDP) ja VATTin eläkkeellä oleva tutkimuspäällikkö Pekka Parkkinen. Monesta asiasta
syntyi haastattelun aikana kiistaa ja erimielisyyttä.
Milloin toinen sai nuoret pelkäämään tulevaisuutta
ja milloin toinen ei nähnyt ilmiselviä faktoja.

kään tuntunut menevän putkeen. Kuvauspaikka ei
ollut sellainen kuin olimme luulleet puheluiden
perusteella ja kuvausaikatauluissa oli sattunut väärinymmärryksiä. Niinpä jouduimme aika vahvasti
improvisoimaan.

A-studio
13.4.2011

Muiltakin osin tuntui, että joku ei nyt halua minun
tietävän tästä aiheesta yhtään enempää. Kun kuvasimme inserttiä ensimmäisen kerran, ei oikein mi-

Pahin tuli kohdalle kuitenkin vasta toimituksessa,
kun katsoimme inserttiä läpi. Äänet eivät kuuluneet
kunnolla. Tilanne oli niin paha, että jouduimme kuvaamaan uudelleen. Toinen kuvauspäivä ei ollut
helppo järjestää, aikataulujen sovittaminen yhteen
oli haastateltavien kanssa erittäin hankalaa.
Jotain positiivista löytyy jokaisesta kämmistäkin, sillä toisella kerralla olimme paljon viisaampia ja virheistämme oppineita. Kuvauspaikka ei ollut enää
ongelma, kun osasimme varautua olosuhteisiin kuten meluun.
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Mitä vakuutuksista
pitää tietää?

Toimittaja
Ina Mikkola, Rosa Kettumäki
Kuningaskuluttaja
19.2.2009

Moni nuori ei itsekään
tiedä miten on vakuutettu, sillä asiaan ei ole
koskaan tullut perehdyttyä. Ina Mikkolan ja Rosa Kettumäen insertissä
selvitetään huijataanko
nuoria
vakuutuspaketeissa ja mitä kaikkea
nuoren tulisi tietää ennen sellaisen hankkimista. Vakuutuksen voi
nykyään ostaa jopa Rkioskilta. Mistä tietää kehen luottaa ja kenellä on
halvimmat hinnat?

Yksin asumisen kustannukset
Toimittaja
Ina Mikkola
Kuningaskuluttaja
11.11.2009
Monet arkielämän kulut
voivat tulla yllätyksenä
yksin muuttavalle nuorelle. Ina Mikkolan insertissä seurataan 19-vuotiaan Annen muuttoa ja
taloudenpitoa, kun hän
muuttaa
ensimmäistä
kertaa asumaan täysin
yksin.
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Huvipuistot sorsivat
nuoria työntekijöitä
Linnanmäki kesätyöpaikkana kuulostaa joka nuoren unelmalta. Koko kesä ulkona, rajaton pääsy
laitteisiin ja paljon samanikäisiä työkavereita. Ja
kukapa ei haluaisi päästä kertomaan työskentelevänsä Lintsillä ja vielä Lasten päivän säätiön
nimissä!
Linnanmäeltä löytyy myös varjopuolensa: toimittajamme Rosa Kettumäki kuuli pinnan alla riehuvista huhuista, joiden mukaan Linnanmäki ei
olekaan niin mahtava paikka työskennellä kuin
ensisilmäyksellä voisi olettaa.
Kettumäki sekä inserttiryhmän muut jäsenet Stella
Vellendi ja Heta Lampinen lähtivät selvittämään,
pitävätkö huhut paikkaansa.
Linnanmäen työntekijöitä oli kuitenkin erittäin
vaikea saada kommentoimaan, koska puisto mm.

Toimittaja
Rosa Kettumäki
A-studio 2011

kieltää työntekijöiltään medialle puhumisen. Lopulta kaksi vanhaa työntekijää suostuivat puhumaan entisestä työpaikastaan. Iiro Veckin ja Nestori Kuparisen kommentit vahvistivat huhupuheet:
taukoja on aivan liian vähän, palkkaus huono ja
11 tunnin työpäivät auringonpaisteessa kuluttavat
helposti nuoren työntekijän loppuun.
Toimitusjohtaja Risto Räikkösen vastausta väitteisiin ei saatu aivan toivotulla tavalla. Ensimmäinen vaikea kysymys sai Räikkösen kävelemään
ulos haastattelusta. Räikkönen suostui kuitenkin
uuteen yritykseen. Yllättäen toisessa haastattelussa mukana olikin myös huvipuiston kaupallinen
johtaja, joka vahti koko haastattelun ajan, pysyykö
haastattelu sovituissa kysymyksissä. Sekään ei auttanut, vaan Räikkönen hermostui jälleen ja poistui
haastattelusta kesken kaiken.
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Linnanmäki-insertin
kuvauksissa

Sivu Linnanmäki-insertin
käsikirjoituksesta
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Linnanmäki-insertti aiheutti huomattavan jälkipuinnin mediassa. Myös Helsingin Sanomien
pääkirjoituksessa otettiin aiheeseen kantaa.

Toimittaja
Rosa Kettumäki
Artikkeli on julkaistu aiemmin
lasten ja nuorten mediakulttuurilehti Peilissä.

Toimitusjohtaja varasti shown
”Kerran hermostumalla pääsee uutisiin. Tekemällä sen
kahdesti peräkkäin
pääsee viestinnän
historiaan.
Case
Linnanmäkeä tullaan
käyttämään
kouluesimerkkinä
siitä, miten yritysviestintää ei pidä
tehdä.” Petteri Järvinen 3.7.2011
Lintsiburgerin pöydässä
istuu Linnanmäen toimitusjohtaja Risto Räikkönen. Kysyn häneltä,
miksi
ravintolatyöntekijä saa McDonaldsissa
kaksi euroa parempaa
palkkaa kuin Lintsibur-

gerissa.
Toimitusjohtaja ei suostu vastaamaan
kysymykseen, keskeyttää
haastattelun ja käskee
sulkemaan kameran. Sovimme uuden tapaamisen. Haastattelu keskeytyy jälleen.
Pari viikkoa toisen haastattelun jälkeen Linnanmäen työoloja käsittelevä
Nuorten Ääni –toimituksen insertti esitettiin AStudiossa.
Lähetyksen
jälkeen kaikki keskeiset
mediat tekivät aiheesta jatkojuttuja. Helsingin
Sanomissa aihe nousi
esille kotimaan uutisissa, mielipidekirjoituksissa ja pääkirjoituksessa.
Ylen AamuTV:ssä työmi-

nisteri kommentoi aihetta ja jälkiviisaat puivat
syntynyttä mediakeskustelua. Pian viranomaiset
ilmoittivat tekevänsä huvipuistossa työolotutkinnan.
Netin keskustelufoorumeilla insertin haastatteluja tulkittiin kahdella tavalla. Ensimmäisen
version mukaan Räikkönen käyttäytyi asiattomasti. Huvipuistossa
on oltava jotain pielessä,
vähintään toimitusjohtajan viestintätaidot. Toisen tulkinnan mukaan
ammattitaidoton kesätyttö ärsytti toimitusjohtajaa sensaatiojutun toivossa.
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”Hiiltyminen näytti johtuvan täysin ammattitaidottomasta
teinitoimittajasta, joka oli pantu
harjoittelemaan tutkivaa
journalismia ja tyttö kuvitteli tekevänsä jotain
maailmat
mullistavaa
juttua. YLE:ltä virhe käyttää mitään osaamatonta
pissis kesätoimittajaa.”
Nimimerkki Vieras kommentoi Iltalehden keskustelupalstalla.
Kun Räikkönen ensimmäisen kerran keskeytti
haastattelun,
päällimmäinen ajatukseni oli
huoli jutun onnistumisesta. Mitä pitää tehdä,
jollei
toimitusjohtaja,
Linnanmäen

Itsenäistyminen

Linnanmäen toimitusjohtajan töykeä käytös
hämmensi tv:ssä
30.06.2011 Voice.fi

Lasten päivän säätiö selvittää Linnanmäen työolot
30.6.2011 HS.fi
Linnanmäen tj:n pomonpomo: ”En ole ylpeä”
30.6.2011 uusisuomi.fi

A-studio: Linnanmäki nöyryyttää nuoria
työntekijöitään
30.6.2011 iltalehti.fi

Linnanmäki: A-studion
30.6.2011 aamulehti.fi

A-studio: Linnanmäen työntekijät valittavat
työoloista – eivät pääse edes vessaan halutessaan
30.6.2011 aamulehti.fi

Yritin ymmärtää Risto
Räikköstä. Miksi hän ärsyyntyy niin helposti, ja
vielä näyttää sen niin
suoraan? Monet ovat
syyttäneet juttua toimitusjohtajan tahallisesta
mustamaalaamisesta.
Tätä yritimme kuitenkin
leikkausvaiheessa tietoisesti välttää. Jutun haastattelupätkät ovat kronologisessa järjestyksessä,
ja ne valittiin journalistisin perustein. Räikkönen
valitsi itse linjansa, ja se
näkyy jutussa sellaisenaan.
Räikkönen yritti kyllä useampaan kertaan
muotoilla ”yhteisiä pelisääntöjä”, joiden mukaan hän odotti työryhmämme toimivan. Hän
yritti ohjailla toimitustyötä haluamallaan tavalla, ja suuttui kun tämä
ei onnistunut. Lopullisesti yritykseni ymmärtää Räikköstä kariutui,
kun hän teki Iltalehden
haastattelussa itsestään
uhrin ja syytti minua va-

oli

yksipuolinen

Linnanmäki suivaantui A-studion väitteistä
30.6.2011 mtv3.fi

A-Studion kriittinen haastattelu suututti Linnanmäen
toimitusjohtajan
30.6.2011 HS.fi

kaikesta
viestinnästä
vastaava henkilö, halua
tehdä minkäänlaista yhteistyötä?

juttu

lehtelusta: ”Hän [toimittaja] valehteli minulle,
petti lupauksensa."
Kaikki Linnamäen työntekijät eivät hyväksyneet jutun väitteitä. Helsingin Sanomat julkaisi
erään työntekijän mielipidekirjoituksen,
jossa juttu tuomittiin liian mustavalkoiseksi ja
totuutta
vääristäväksi.
Tämä kirjoitus pysähdytti miettimään jutun
onnistumista. Kertooko
työpaikkansa mainetta
puolustava linnanmäkeläinen jutun totaalisesta
epäonnistumisesta? Vai
onko se vahvistus väitteelle, jonka mukaan
puiston
työntekijöitä
kohdellaan epätasa-arvoisesti?
Elokuussa työsuojeluviranomaisten tarkastuksessa Linnanmäeltä ei
juurikaan löytynyt huomautettavaa.
Keskustelufoorumeilla
oltiin
jo valmiita toteamaan:
”Paljon melua tyhjästä!”
Insertissä ei kuitenkaan
väitetä, että Linnanmäki
rikkoisi lakia tai työehtosopimusta. Uskon edelleen
haastattelemieni

entisten työntekijöiden
kertomusten olevan totta, ja niiden perusteella
Linnanmäen työoloissa
on ongelmia. Olivat ne
viranomaishuomautuksen arvoisia tai eivät.
Jutun suurimpana saavutuksena pidän sen
synnyttämää keskustelua nuorten työoloista.
Vaikka osa nimitti jutun haastateltavia laiskan sukupolven tyypillisiksi
edustajiksi,
monet asettuivat nuorten puolelle. Helsingin
Sanomien pääkirjoituksessa nuorten työehtojen polkemista pidettiin haitallisena koko
työmarkkinoille. Myös
työministeri Lauri Ihalainen oli huolissaan
nuorien oikeuksien toteutumisesta.
Mutta miksi nuorten
työolot kiinnostavat vasta, kun Lasten Päivän
säätiön toimitusjohtaja menettää malttinsa
kahdesti
parhaaseen
katseluaikaan? Entä kuka muistaa Case Linnanmäestä muuta kuin
"sen huonosti käyttäytyneen toimitusjohtajan".
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Nuorilla kesätyöt
ovat kiven takana

Henri Miettinen
4.6.2010 Megafoni

Huomenna, lauantaina on se aika, kun viimeisetkin
koulut kaikkialla Suomessa päättävät lukukautensa ja
oppilaat pääsevät kirmaamaan kesälaitumille.
Nuorten mieliä tosin painaa se, että kesäksi ei ole
töitä. Helsingin Sanomien mukaan koulujen loppuminen lisää nuorisotyöttömyyttä entisestään.
Nyt olisi korkea aika palkata nuoria töihin, sillä suuret ikäluokat vetäytyvät eläkkeelle ja työvoimasta on
pulaa. Tästä huolimatta nuoria ei haluta ottaa töihin,
sillä yritykset haluavat säästää kuluissaan vedoten
kansainväliseen finanssikriisiin.
Aloitin elämäni ensimmäisen kesätyöhaun jo maaliskuussa, mutta olen skeptinen paikan saamisen
suhteen. Olen saanut tähän mennessä kutsun yhteen haastatteluun. Itse voisin työskennellä kesällä
esimerkiksi marjanpoimijana, puhelinmyynnissä,
hampurilaisravintolan kassalla, jäätelön myyjänä,
toimistossa kahvinkeittäjänä, lehtien jakajana tai
vaikkapa puistojen siivoojana. Jos jollekin lukijalle
tulee mieleen joku homma, jossa voisin auttaa, voisin harkita sitäkin.

Meitä nuoria kutsutaan usein pullamössösukupolveksi, joka vain laiskottelee eikä tee elämällään mitään. Tämä käsite on 80-luvulta ja nykyään nuoret
hakevat innokkaasti töitä. Kesätyön saaminen on
meille tärkeää, koska se tarjoaa arvokasta kokemusta työelämästä ja antaa eväitä tulevaisuuteen. Työ
opettaa myös tulemaan toimeen erilaisten ihmisten
kanssa.
Työnantajilta vaaditaan toki uskallusta ottaa nuoria
töihin. Varsinkin, jos kyseessä on työnhakija, jolla on
työtä hankaloittava vamma tai sairaus. Esimerkiksi
itse olen näkövammainen. Sen ei pitäisi kuitenkaan
estää työn saamista, suvaitsevaisuuden nimissä.
Työnantaja hyötyy nuoren palkkaamisesta saamalla
alaisekseen ahkeran ja innokkaan, sekä myös motivoituneen työntekijän. Nuorissa kun on yleensä vielä
enemmän intoa kuin vanhemmassa sukupolvessa.
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”Maapallo ja sen asukkaat törmäyskurssilla”
15.12.2009 Megafoni
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Miksi suklaa
maksaa kalenterissa
enemmän?
Tänään avataan joulukalenterin kahdeksas luukku. Joulukalentereita on myynnissä kaikenhintaisia. Halvimmat suklaakalenterit maksavat kuusi euroa kilolta,
kalleimmat jopa yli 90 euroa kilolta. Suurimman osan Suomessa valmistettavista kalentereista tekee Fazer. Suklaa maksaa Fazerin pahvilaatikossa 9,3 euroa
kilolta ja joulukalenterissa peräti 35,5 euroa kiloa kohti.
Fazerin viestintäpäällikkö Leena Majamäki, miksi suklaa maksaa kalenterissa kolme
kertaa niin paljon kuin
rasiassa?
Suklaakalenteriin
on
yksitellen lajiteltu monia erilaisia konvehteja.
Tämä edellyttää meiltä enemmän käsityötä
kuin esimerkiksi rasia,
jossa käärityt konvehdit
ovat irtonaisena. Pienten
tuotesarjojen valmistaminen myös on kalliimpaa kuin suurien määrien. Usein joulurasioiden
hinnoitteluun
liittyy
myös kampanjatarjouksia. Joulukalentereissa
näitä yleensä ei ole, sillä

joulukalenterit ostetaan
tiettynä ajankohtana yksittäin.
Mistä joulukalenterin
hinta koostuu?
Hinta koostuu materiaali- ja raaka-ainekustannuksista sekä työ- ja varastointikustannuksista
eli samoista tekijöistä
kuin minkä tahansa
suklaarasian hinta.
Suklaarasiaan
verrattuna
joulukalentereissa on värikkäämpi
erikoispakkaus, minkä
takia hinta muodostuu
kalliimmaksi. Kalenteria hankittaessa ei osteta pelkästään suklaata
vaan jouluinen elämys.

Rahastetaanko joululla?
Joulun aikaan suklaa on
suosiossa: Silloin muistetaan ystävää, annetaan lahjoja ja nautitaan
makuelämyksistä. Jouluvalikoimassamme on
paljon erihintaisia tuotteita erilaisiin toiveisiin
ja tarpeisiin.
Mikä on joulukalentereiden osuus joulumyynnistä?
Joulukalentereiden osuus Fazer
Makeisten joulumyynnistä on hyvin pieni.
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Satasen huppari myydään
kirpparilla kahdella eurolla
Muodin nopea kierto edistää merkkivaatteiden päätymistä kirpputorille. Heräteostos saattaa päätyä kierrätykseen
käyttämättömänä.

HELSINKILÄISELLÄ Fidan kirpputorilla on
kenkähullun onnenpäivä. Kuluneiden lenkkareiden ja harmahtavien sandaalien joukossa
komeilee peräti kaksi
paria Pertti Palmrothin
melkein käyttämättömiä
korkokenkiä.
Hintakin
on kohtuullinen: vähän
yli kymmenen euroa.
Me r k k i va at te i d e n
metsästäjää
onnistaa
myös UFF:ssä. Markettivaatteiden joukosta löytyy Marimekkoa, Dieselin farkkuja ja Hugo
Bossin puku.

Miksi arvokas miesten
asu on päätynyt kierrätykseen?
”Syitä on monia”, arvioi Hakaniemen UFF:n
myymälänhoitaja Hellevi Anttila. ”Lahjaksi saatu, epämieluisa vaate
päätyy usein kierrätykseen. Vaate voi myös olla
väärän kokoinen tai peräisin kuolinpesästä.”
Sekä UFF:ssä että Fidassa on huomattu, että
kalliita merkkivaatteita
päätyy yhä useammin
kierrätyslaatikkoon.
Joskus vaate saattaa
olla käyttämätön, ja jopa

alkuperäinen hintalappu on paikoillaan. Tällöin kyseessä on melko
varmasti epäonnistunut
heräteostos.
” Me r k k i v a at te i d e n
käyttäjät ovat melko
laatu- ja muotitietoisia.
Kauden vaihtuessa vaate ei vain enää ole muodikas”, sanoo Sörnäisten
Fidan myymälänhoitaja
Tarja Huhdanpää.
MUODIN nopea kiertokulku on brändiasiantuntija Petja Jäppisen
mukaan yksi syy kirpputorivaatteiden suosioon

117

Juttu
Maija Koivistoinen,
Nadja Fasolah
Kuvat
Ina Mikkola
HS Kaupunki 4.6.2011

Valtterin kirpputori
on yksi Saana Kivelän suosikeista. Parhaaksi löydökseen
hän mainitsee ilmaiset merkkihousut.

hyvässäkin
taloudellisessa tilanteessa. Kauppojen massatarjonnan
takia persoonallista tyyliä etsitään kirpputoreilta. Samalla julistetaan
omaa vastuullisuutta.
Kirpputoreilla usein
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Kirpputoreilta löytyy lähes
ilmaisia merkkivaatteita.

Vaatteiden lisäksi kirpputoreilla
myydään myös merkkikenkiä.

käyvä
parikymppinen
Anna Hulkkonen on löytänyt esimerkiksi nuorisomerkki WESC:n hupparin. Uutena lähes sata
euroa maksava huppari saattaa kirpputorilla
vaihtaa omistajaa kahdella eurolla.
”Merkkivaatteiden ei
pitäisikään olla kalliimpia enää kirpputorilla,
sillä niitä on kuitenkin

käytetty ja pidetty”, Hulkkonen toteaa.
Lähes joka viikko kirpputoreilla käyvä Saana
Kivelä on toista mieltä.
”Mielestäni käytetyn
merkkivaatteen hinta voi
olla korkeampi, jos se
vain on hyväkuntoinen.
Toisaalta olen kerran löytänyt Gantin housut ilmaiseksi.”
Tuotteiden
hinnoittelu

Nuorisomerkki
WESC:n
hupparin saa pikkurahalla.

saattaa tuottaa päänvaivaa, kertoo UFF:n myymälänhoitaja
Hellevi
Anttila.
”Välillä tulee mietittyä, maksavatko ihmiset vain logosta vai vaatteen ulkonäöstä, mutta
ainakin tuotteista maksetaan
pyytämämme
hinta”, kertoo Anttila.
Fidassa merkkivaatteille on suunniteltu omaa

rekkiä, jotta niitä löytyisi helpommin. UFF:ssä
vaateaarteet
pysyvät
muiden kierrätysvaatteiden joukossa.
”Mielestäni
osana
kirpputorilla käymiseen
kuuluu tietty jännitys: ei
ikinä tiedä mitä vastaan
tulee, oli se sitten täydellinen merkkivaate tai jotain muuta”, Anttila pohtii.

Näin juttu julkaistiin alun
perin Helsingin Sanomissa
Kirpputoreilta löytyy lähes ilmaisia merkkivaatteita.

Vaatteiden lisäksi kirpputoreilla myydään myös merkkikenkiä.

Nuorisomerkki WESC:n hupparin saa pikkurahalla.

Satasen huppari myydään kirpparilla kahdella eurolla
INA MIKKOLA

Muodin nopea kierto
edistää
merkkivaatteiden
päätymistä kirpputorille.
Heräteostos saattaa
päätyä kierrätykseen
käyttämättömänä.

sata euroa maksava huppari saattaa kirpputorilla vaihtaa omistajaa
kahdella eurolla.
”Merkkivaatteiden ei pitäisikään
olla kalliimpia enää kirpputorilla,
sillä niitä on kuitenkin käytetty ja
pidetty”, Hulkkonen toteaa.
Lähes joka viikko kirpputoreilla
käyvä Saana Kivelä on toista mieltä.
”Mielestäni käytetyn merkkivaatteen hinta voi olla korkeampi, jos
se vain on hyväkuntoinen. Toisaalta olen kerran löytänyt Gantin
housut ilmaiseksi.”

Maija Koivistoinen
Nadja Fasolah
HELSINKILÄISELLÄ Fidan kirpputorilla on kenkähullun onnenpäivä.
Kuluneiden lenkkareiden ja harmahtavien sandaalien joukossa komeilee peräti kaksi paria Pertti
Palmrothin melkein käyttämättömiä korkokenkiä. Hintakin on kohtuullinen: vähän yli kymmenen
euroa.
Merkkivaatteiden
metsästäjää
onnistaa myös UFF:ssä. Markettivaatteiden joukosta löytyy Marimekkoa, Dieselin farkkuja ja Hugo
Bossin puku.
Miksi arvokas miesten asu on
päätynyt kierrätykseen?
”Syitä on monia”, arvioi Hakaniemen UFF:n myymälänhoitaja
Hellevi Anttila. ”Lahjaksi saatu,
epämieluisa vaate päätyy usein
kierrätykseen. Vaate voi myös olla
väärän kokoinen tai peräisin kuolinpesästä.”
Sekä UFF:ssä että Fidassa on huomattu, että kalliita merkkivaatteita

Valtterin kirpputori on yksi Saana Kivelän suosikeista. Parhaaksi löydökseen hän mainitsee ilmaiset merkkihousut.

päätyy yhä useammin kierrätyslaatikkoon.
Joskus vaate saattaa olla käyttämätön, ja jopa alkuperäinen hintalappu on paikoillaan. Tällöin kyseessä on melko varmasti epäonnistunut heräteostos.
”Merkkivaatteiden käyttäjät ovat
melko laatu- ja muotitietoisia. Kau-

den vaihtuessa vaate ei vain enää
ole muodikas”, sanoo Sörnäisten
Fidan
myymälänhoitaja
Tarja
Huhdanpää.
nopea kiertokulku on
brändiasiantuntija Petja Jäppisen
mukaan yksi syy kirpputorivaatteiden suosioon hyvässäkin taloudel-

MUODIN

lisessa tilanteessa. Kauppojen massatarjonnan takia persoonallista
tyyliä etsitään kirpputoreilta. Samalla julistetaan omaa vastuullisuutta.
Kirpputoreilla usein käyvä parikymppinen Anna Hulkkonen on
löytänyt esimerkiksi nuorisomerkki WESC:n hupparin. Uutena lähes

TUOTTEIDEN hinnoittelu saattaa
tuottaa päänvaivaa, kertoo UFF:n
myymälänhoitaja Hellevi Anttila.
”Välillä tulee mietittyä, maksavatko ihmiset vain logosta vai vaatteen ulkonäöstä, mutta ainakin
tuotteista maksetaan pyytämämme hinta”, kertoo Anttila.
Fidassa
merkkivaatteille
on
suunniteltu omaa rekkiä, jotta niitä löytyisi helpommin. UFF:ssä vaateaarteet pysyvät muiden kierrätysvaatteiden joukossa.
”Mielestäni osana kirpputorilla
käymiseen kuuluu tietty jännitys:
ei ikinä tiedä mitä vastaan tulee,
oli se sitten täydellinen merkkivaate tai jotain muuta”, Anttila
pohtii.

Kirjoittajat ovat Pääkaupunkiseudun
Nuorten Ääni -toimituksen toimittajia. Helsingin nuorisoasiainkeskuksen hankkeessa nuoret tuovat näkökulmiaan esille valtamediassa.
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Juttu
Melissa Heikkilä
Kuvat
Lassi Häkkinen
HS Kaupunki
19.2.2010

Johanna
Knaapi
halusi aluksi
teetättää
tanssiaispukunsa, mutta
täydellinen
mekko löytyikin
äidin vaatekaapista.

”Kunpa kaikki
muistaisivat
askeleet,
ettei koko päivä
mene pilalle yhden
mokan takia”, toivoo
Michaela
Söderholm.

Vanhojen päivästä voi selvitä vähällä,
mutta kaikki eivät halua

Tuhannen
euron
tanssit

Johanna Knaapi löysi tanssiaispukunsa äidin vaatekaapista.
Michaela Söderholm sijoitti omaansa satoja euroja.
MEKKO odottaa pukupussissa, kampaaja on
varattu ja tanssikengät
lähtöasemissa
sängyn
vieressä.
Kokonaisuuteen kuuluvat myös irtoripset ja uudet rakennekynnet.
Munkkiniemen yhteiskoululainen
Michaela
Söderholm, 18, huokaa helpotuksesta.
”Tanssit tulevat kalliiksi, mutta ne ovat kuitenkin lukion suurin
juhla. Vihdoinkin on
koulun vanhin”, toteaa

lähes 1 000 euroa tansseihin sijoittanut Söderholm. Summa menee
vanhempien pussista.
MUMMIN
ompelema
äidin vanha häämekko lepää sohvalla
odottamassa pukijaansa.
18-vuotias espoolainen
Johanna Knaapi löysi
tanssipuvun pengottuaan sukulaisten vaatekaappeja. Sopiva asu
ilmestyi lopulta äidin
kätköistä: kermanvärinen, h e l m i k i r j a i l t u
mekko yli kymmenen

vuoden takaa istui tyttärelle täydellisesti.
Iltalaukku ja hansikkaat löytyivät viikkoa ennen tanssiaispäivää.
”Rahaa ei tarvitse tuhlata hirveitä määriä, jotta
tuntisi itsensä k a u n i i ksi”, toteaa Knaapi.
Tanssiaispäivä maksaa runsaat 200 euroa,
josta hän maksaa puolet
itse.
PÄÄKAUPUNKISEUDUN
lukiolaiset tanssivat tänään vanhoja.
Söderholm on val-
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mistautunut lukioajan
kohokohtaan
vuoden
päivät. Kun tanssipari
löytyi rinnakkaisluokalta, alkoi kiivas mekon
metsästys. Etsintä tuotti
tulosta elokuussa, kun
pukuliikkeen nettisivuilta löytyi unelmamekko.
”Se on täydellinen.
Kun on joutunut ihastelemaan muiden pukuja
vuosia, saa nyt vihdoinkin olla itse ihastelun
kohde”, huokaa Söderholm.
Lukiolainen harkitsi
tanssiaisia varten myös

Kuluttaminen
Vanhojen päivästä voi selvitä vähällä, mutta kaikki eivät halua

Tuhannen euron tanssit
LASSI HÄKKINEN

Näin artikkeli
julkaistiin alun
perin Helsingin
Sanomissa
Johannan kengät
löytyivät alennusmyynnistä.

Johanna Knaapi löysi
tanssiaispukunsa
äidin vaatekaapista.
Michaela Söderholm
sijoitti omaansa
satoja euroja.
Melissa Heikkilä

odottaa pukupussissa,
kampaaja on varattu ja tanssikengät lähtöasemissa sängyn
vieressä. Kokonaisuuteen kuuluvat myös irtoripset ja uudet
rakennekynnet.
Munkkiniemen yhteiskoululainen Michaela Söderholm, 18, huokaa helpotuksesta.
”Tanssit tulevat kalliiksi,
mutta ne ovat kuitenkin lukion suurin juhla. Vihdoinkin
on koulun vanhin”, toteaa lähes 1 000 euroa tansseihin sijoittanut Söderholm. Summa
menee vanhempien pussista.

MEKKO

ompelema äidin
vanha häämekko lepää sohvalla odottamassa pukijaansa.
18-vuotias espoolainen Johanna Knaapi löysi tanssipuvun
pengottuaan sukulaisten vaatekaappeja. Sopiva asu ilmestyi lopulta äidin kätköistä: kermanvärinen,
helmikirjailtu
mekko yli kymmenen vuoden
takaa istui tyttärelle täydellisesti.
Iltalaukku ja hansikkaat löytyivät viikkoa ennen tanssiaispäivää.
”Rahaa ei tarvitse tuhlata
hirveitä määriä, jotta tuntisi
itsensä
kauniiksi”,
toteaa
Knaapi.
Tanssiaispäivä maksaa runsaat 200 euroa, josta hän maksaa puolet itse.

MUMMIN

lukiolaiset tanssivat tänään vanhoja.
Söderholm on valmistautunut lukioajan kohokohtaan
vuoden päivät. Kun tanssipari
löytyi rinnakkaisluokalta, alkoi kiivas mekon metsästys.
Etsintä tuotti tulosta elokuussa, kun pukuliikkeen nettisivuilta löytyi unelmamekko.
”Se on täydellinen. Kun on
joutunut ihastelemaan muiden pukuja vuosia, saa nyt
vihdoinkin olla itse ihastelun
kohde”, huokaa Söderholm.
Lukiolainen harkitsi tanssiaisia varten myös suihkurusketusta, mutta pohdinnan jälkeen päätyi siihen, että vaalea
iho sopii paremmin mekon
kanssa.

”Kunpa kaikki muistaisivat askeleet, ettei koko päivä mene pilalle yhden mokan
takia”, toivoo Michaela Söderholm.

PÄÄKAUPUNKISEUDUN

Michaelan mielestä
tanssipäivän hyvä
olo tulee siitä, kun
tietää näyttävänsä
kauniilta.

suihkurusketusta, mutta
pohdinnan jälkeen päätyi siihen, että vaalea iho
sopii paremmin mekon
kanssa.
ETELÄ-TAPIOLAN lukiossa opiskeleva Johanna
Knaapi on kerännyt juhlavarustusta
kirpputoreilta, alennusmyynneistä ja netistä.
Rusketuksilla, rakennekyn- sillä ja limusiineilla ei ole hänelle merkitystä, vaan fiilis syntyy
tansseihin valmistautumisesta.
Knaapista on hauskaa, että tansseissa myös
pojat joutuvat panostamaan esimerkiksi käytöstapojen opetteluun.
Treeneissä parin ryhti
parani.
”Tärkeintä on yhdessä hauskanpito”, Knaapi
sanoo.
Söderholm on samaa mieltä. Tanssit ja
erityisesti mekot ovat olleet kaveripiirissä kuuma puheenaihe jo pitkään. Tyttökavereista on
muodostunut
tukiver-

kosto, joiden kanssa voi
tuskailla
tanssipäivän
kiireistä aikataulua ja
puida mekkojen yksityiskohtia.
”Välillä
tunnelma
muistuttaa joukkohysteriaa”, naurahtaa Söderholm.
WIENERVALSSIN ja kikapon askeleita otettiin jo eilen Espoossa, kun Knaapi

lukiossa
opiskeleva Johanna Knaapi on
kerännyt juhlavarustusta kirpputoreilta, alennusmyynneistä ja netistä.
Rusketuksilla, rakennekynsillä ja limusiineilla ei ole hänelle merkitystä, vaan fiilis
syntyy tansseihin valmistautumisesta.

ETELÄ-TAPIOLAN

Michaelan budjetti
mekko
korut

74
140

jatkot
jatkomekko ja -kengät
rakennekynnet
alushame, pukupussi, kenkäspray
dvd-kooste tansseista
Michaelan mielestä tanssipäivän hyvä olo tulee siitä, kun tietää näyttävänsä kauniilta.

Knaapista on hauskaa, että
tansseissa myös pojat joutuvat
panostamaan esimerkiksi käytöstapojen opetteluun.
Treeneissä parin ryhti parani.
”Tärkeintä on yhdessä hauskanpito”, Knaapi sanoo.
Söderholm on samaa mieltä. Tanssit ja erityisesti mekot

ILLALLA Munkkiniemen
yhteiskoulun
tanssijat

YHTEENSÄ

mekko
hiuslisäke
kengät

29

hiuspannat

110

hansikkaat

80

kampaaja

99

laukku

12

illallinen

947

valokuvaus

YHTEENSÄ

ovat olleet kaveripiirissä kuuma puheenaihe jo pitkään.
Tyttökavereista on muodostunut tukiverkosto, joiden kanssa voi tuskailla tanssipäivän
kiireistä aikataulua ja puida
mekkojen yksityiskohtia.

LOTTA HAGLUND / HS

Johannan budjetti
euroa
403

kampaaja ja meikki

ja muut tanssijat esiintyivät sukulaisten ja ystävien edessä Tapiolan urheiluhallissa. Tanssit jatkuvat
tänään aamupäivällä. Söderholmin tanssiaispäivä
alkaa tänään kampaajalla aamukahdeksalta. Parketille lukiolainen astelee
puoliltapäivin.
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Johanna Knaapi halusi aluksi teetättää tanssiaispukunsa, mutta täydellinen mekko
löytyikin äidin vaatekaapista.

Tansseihin kuluu satasia, vaikka mekko olisi ilmainen

”Välillä tunnelma muistuttaa joukkohysteriaa”, naurahtaa Söderholm.
ja kikapon
askeleita otettiin jo eilen Espoossa, kun Knaapi ja muut

WIENERVALSSIN

euroa
0
9
30
5
21
75
10
43
20
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tanssijat esiintyivät sukulaisten ja ystävien edessä Tapiolan urheiluhallissa. Tanssit
jatkuvat tänään aamupäivällä. Söderholmin tanssiaispäivä
alkaa tänään kampaajalla
aamukahdeksalta. Parketille

Johannan
kengät
alennusmyynnistä.

löytyivät

lukiolainen astelee puoliltapäivin.
Munkkiniemen yhteiskoulun tanssijat siirtyvät
Suomenlinnaan tuulettumaan
tanssihiestä. Jatkoja varten Söderholmintanssipuku vaihtuu
kimaltavaan bilemekkoon ja
kengät Ralph Laurenin kymmenen sentin kiiltonahkakorkoihin. Bileet.

ILLALLA

Kirjoittaja on Pääkaupunkiseudun Nuorten Ääni -toimituksen
toimittaja. Helsingin nuorisoasiainkeskuksen hankkeessa
nuoret tuovat näkökulmiaan
esille mediassa.
Kotimaa A 6
Abiturientit jättivät lukion
torstaina.

siirtyvät Suomenlinnaan
tuulettumaan
tanssihiestä. Jatkoja varten
Söderholmin tanssipuku vaihtuu kimaltavaan
bilemekkoon ja kengät
Ralph Laurenin kymmenen sentin kiiltonahkakorkoihin. Bileet.

Kuluttaminen

Autokouluista ei saa selvää
Teimme Kuningaskuluttajaan jutun, jonka tarkoituksena oli auttaa
katsojaa
autokoulujen
vertailussa. Heti alussa huomasin, ettei autokoulujen toiminnasta
löytynyt netistä yhtään
tilastoitua tietoa.
Autokoululiiton puheenjohtaja kehotti etsimään
tietoa TraFin nettisivuilta.
Sieltä ei löytynyt minulle hyödyllistä informaatiota, joten soitin TraFin
tietopalveluun.
Minut
yhdistettiin työntekijälle,
joka yhdisti toiselle, joka yhdisti lopulta takaisin lähtöpisteeseen. Kukaan ei osannut vastata
kysymyksiini, eikä edes
kertoa kuka voisi antaa
minulle tarvittavaa informaatiota, tai onko sitä ylipäätänsä olemas-

sa. Eräs työntekijä oli jo
suostumassa tilastojen
antoon, mutta kuultuaan ikäni (alle 18 vuotta),
hän yhtäkkiä ohjasi minut takaisin edelliseen
numeroon. Vasta kolmannella vaihtoon soitolla nappasi, ja silloinkin jouduin toistamaan
saman
kysymyksen
monta eri kertaa, ennen
kuin sain haluamani tiedon. Kiitos tästä neljän
euron bonuksesta puhelinlaskuuni, TraFi!
Autokoulu Movian liikenneopettaja
Minttu
Vänni kertoi, että löydän
faktoja Ajovarman nettisivuilta. Tästäkään lähteestä ei löytynyt kuitenkaan mitään hyödyllistä.
Miksi minulle annettiin
kahdesti väärää informaatiota? Ehkä haas-

tateltavat eivät tienneet
tiedon puuttumista tai
luulivat, etten tarkistaisi
sivuja. Joka tapauksessa
en löytänyt haluamaani
tietoa heidänkään avullaan, vaikka he ovat ammattilaisia. Käteen jäi
vain epämääräistä tietoa
ja tutkimuksia, joista ei
mielestäni ole asiakkaalle yhtään hyötyä.
Näköjään
yksittäiselle
henkilölle ei anneta hevillä tietoa autokoulujen
toiminnasta. Miksi näinkin yksinkertaista tietoa
pitää nyhtää oikein kaksin käsin? En todellakaan tiedä. Jutun valmistuttua en ole viisastunut
aiheesta paljoakaan.
Voiko autokouluja oikeasti vertailla? Minulla
ei ole siihen vastausta.

Autokoulujen mainokset
johtavat harhaan
Autokoulut
mainostavat kurssejaan netissä ja
koulujen seinillä. Tarjouksia on monenlaisia ja
hinnoissa eroja. Totuus
kuitenkin on, ettei autokoulua aloittava voi
kurssille ilmoittautuessaan kuin arvailla ajokortin hankinnan aiheuttamia kuluja: hintaan
kuuluva ajo-opetus riittää vain noin puolelle,
eikä ensimmäisen inssin
reputtamista voi pitää
kovin suurena yllätyksenä. Ajotunnit maksavat, inssistä veloitetaan
tutkintomaksu ja korttiin tuleva kuvakin pitää
teettää jossain. Kuinka
suuret kulut autokoulu
voi todella aiheuttaa?

Rosa Kettumäen toimittamassa jutussa yritetään saada selvyys siihen, miten autokoulu voi
aiheuttaa melkein tup-

Karkki Havaste
Kuningaskuluttaja
22.4.2010

lasti mainostettua hintaa suuremman laskun.
Insertti esitettiin Ylen AStudiossa 10.2.2010.
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Rosa Kettumäki
A-studio
10.2.2010

Kuluttaminen

Vegaanin ja taviksen
ostoskori

Toimittaja
Sirja Eskelinen
Kuningaskuluttaja
15.4.2009

Insertin tarkoituksena oli
selvittää vegaanin ja tavallisen sekasyöjän ruokavalioiden vaikutuksia
kaupassakäyntiin. Mitkä
tuotteet ovat kalliimpia
toiselle ja mitkä taas halvempia? Lopussa kävi ilmi, että vegaanin makaroonilaatikko tuli jonkin
verran lihavaihtoehtoa
halvemmaksi.

Nuorten
kulutusvertailu

Toimittaja
Nelli Kampman
Kuningaskuluttaja
15.4.2009
Nuorten kulutusvertailussa tutustuttiin erilaisia
kulutustottumuksia omaaviin nuoriin.
Toimittaja Nelli Kampman tapasi H&M:ssa ja
UFF:ssa vaateostoksensa
tekevät nuoret naiset, jotka perustelivat valintansa. Muita haastateltavia
olivat mm. ruokadyykkari ja elokuvissa Finnkinon sekä Orionin teattereissa käyviä nuoria.
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Teemu Kuoppamaa
13.4.2009 Megafoni

Älä sano L-sanaa!
Pidetään kerran viikossa kansallinen ”Lama 5 minuuttia” hetki.
KESÄL _ _ _ .
Loppuosassa on neljä kirjainta, alkaa L:llä, hmm…
Näin arvailimme kolmannen luokan viimeisenä koulupäivänä. Sitten joku tyttö huusi ”KESÄLOMA!” ja
kaikki olivat innoissaan. Tänä keväänä hirsipuussa O
on vaihtunut A:han.
KESÄL _ _ _. ”KESÄLAMA!” joku huutaa ja muut lapset
nyrpistävät neniään.
Tilanne on kuviteltu, mutta tuntuu siltä, ettei Suomi
puhu enää mistään muusta kuin Siitä. Lauantaina ilmestynyt Helsingin Sanomien Kuukausiliitekin julisti
kannessaan: LAMA.
Nyt alkaa oikeasti ärsyttää, sillä viime syksynä lama
oli vielä jonkin sortin trendikäs puheenaihe ja oli
ihan jees alkaa puhua lamasta, kun ei keksinyt puolitutun kanssa mitään muuta keskusteltavaa. Mutta
nyt alkaa todellakin tympiä. Lama, lama, lama.
On myös paljon puhuttu siitä, että ihmiset muuttavat
ostotottumuksiaan laman takia. Näinhän ei saisi käydä, sillä nyt jos koskaan pitäisi höllentää kukkaron
nyörejä ja kuluttaa, jotta ”Suomi pelastettaisiin lamalta”.

En nyt ala spekuloimaan sitä, onko ylenpalttinen
kuluttaminen sitten kuinka viisasta, mutta halutun ostohysterian takana oleva ajatus on toki hyvä
ja aivan oikea. Ei ole kuitenkaan mikään ihme, että
ihmiset eivät osta. Outoa onkin, että jos haluamme
saada ihmiset kuluttamaan, niin miksi sitten lamasta pitää jauhaa koko ajan, jos tiedetään, että ihmiset
muuttavat ostotottumuksiaan. Itse ainakin ajattelen,
etten edes halua muuttaa ostokäyttäytymistäni, koska on lama.
Poissa silmistä, poissa mielestä -periaate ei oikein
toimi tässä tilanteessa, mutta voisiko turhan laman
lietsomisen jo lopettaa, ihan oikeasti?
Vähennetään vaikka keskustelua jokapäiväisesti
esimerkiksi kerran viikkoon, pidetään yhden kerran
viikossa kansallinen ”Lama 5 minuuttia” hetki, jolloin keskustellaan muun muassa aiheista ”Voi voi
kun menee huonosti, se on laman vika” ja ”FilmTownin irtokarkit ovat kallistuneet 20 senttiä, laman
vika tämäkin!”. Ensi kerralla, kun joku alkaa voivotella minun läheisyydessäni lamaa, lähden pois.
Voisin mennä mieluummin vaikka shoppailemaan.

Jalmari Sarla
9.3.2009 Megafoni

Vihaiset kadunvaltaajapossut
Aloin ruokkia vapaaehtoisesti lamaa.
Näin kadulla vihaisen säästöpossun. Se tuijotti minua loskan keskeltä palavasti, kun kävelin sen ohi
vastenmielisyyttä tuntien.
Kyse on tietenkin Helsingin katuja koristavasta kampanjasta, joka kehottaa kansalaisia ahkeraan kuluttamiseen. Sen mukaan olen nimittäin pahimmanlaatuinen yhteiskunnan petturi. Hyväksyin kuitenkin
itseni ja myönsin: mitä tulee kerskakulutuksen minimointiin ja markkinakriittisyyteen, lienen tosiaan
pahimman luokan kansantalousterroristi.
Muistaako kukaan millaista Suomenmaassa oli vie-

lä vuosi sitten? Mielipidepalstat täyttyivät melkein
rasittavuuteen asti huolestuneista ilmastonystävistä ja poliitikot peräänkuuluttivat yksilöitä tekemään
ekologisia valintoja, jotta valtion ei niitä tarvitsisi tehdä.
Mitä tapahtuu nyt, kun muun muassa Bob Helsinki
OY, ETLA ja Helsingin Yrittäjät ovat kääntäneet asetelman päälaelleen? Täytyykö yksilön sittenkin edistää ilmastonmuutosta? En usko, että ainakaan hädissään kaiken kotiinpäin vetävät valtiot ja yritykset
saapuvat kompensoimaan tällöin syntynyttä ekologista taantumaa.
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Holtittoman kulutuksen sijaan ihmisillä on kapitalismin kriisin aikana mainio tilaisuus ohjata taloudellista kehitystä kestävämpään suuntaan. Silmät kiinni ja kädet korville - ratkaisu saattaa saada aikaan
uuden nousukauden taas hetkeksi ennen seuraavaa
valheellisen talouskasvun aiheuttamaa lamaa. Eikö
olisi kuitenkin järkevämpää panostaa vastuulliseen
säätelyyn, lähituotantoon, kierrätykseen ja säästämiseen?

Todellisia possuja eivät taidakaan olla säästöpossut,
vaan holtittomat kuluttajat ja eritoten siihen kannustavat tahot. Kestävämpi talousjärjestelmä on vain poliittisen tahdon päässä. Täten toivonkin, että kauppakeskukset tyhjenevät nyt ja heti.

Ruokaa menee
hukkaan

Henna Jauhiainen
14.11.2009 Megafoni

Jokainen meistä tarvitsee ruokaa. Toisinaan on kiva istua pöydän
ääreen syömään kiirehtimättä.
Joskus ruokahetki keskeytyy ja ruoka jää lautaselle.
Joillakin ihmisillä tästä on muodostunut tapa. Aikuiset opettavat lapsilleen, että lautanen pitää syödä tyhjäksi. Televisiosta tulleissa sarjoissa ja elokuvissa on erillainen periaate. Usein kohtauksissa, joka
perustuu kahvilaan tai ravintolaan, joku seurueesta
suuttuu ja jättää ruokansa lautaselle ja juomansa
juomatta.

ten aiheuttamaan kuormitukseen. Ravinnostamme
kuluu 10 % hukkaan, vaikka maapallolla ei ole liikaa
ruokaa.

Vaikuttaakohan tämä meihin alitajuisesti? Voi myös
olla, että ihmisillä on luontainen taipumus jättää
ruokaa syömättä. Elokuvissa olevaa kliseetä ei välttämättä olla suunniteltu loppuun asti.
Hukkaan menevä ruoka aiheuttaa moninkertaisen
ympäristökuormituksen verrattuna ruokapakkaus-

Ihmisen ei kannata syödä varastoon, koska ravintoaineet eivät varastoidu. Hukkaan heitetyillä rahoilla
voisi olla parempaakin käyttöä. Olisi todella hyvä,
jos jokainen yrittäisi suhteuttaa sen, mitä jaksaa syödä. Nälkäisenä ruokaa valmistaessa on hyvä muistaa, että vatsa ei ole pohjaton.

On outoa, että hampurilaisravintolasta ostetaan limua, mutta useat juovat vain kolmanneksen ja heittävät loput pois. Miksi ostaa juotavaa, jos ei edes ole
aikomusta juoda kaikkea?

Älä kuluta itseäsi
onnettomaksi

Leena Kuusisto
12.3.2009 Megafoni

Kaverini ostaa uudet kengät, kun hänellä
on huono päivä. Hän tulee kuulemma heti
iloiseksi, ja saa uutta ajateltavaa pyöriessään kaupoissa.
Kun tulee uusi huono päivä, samaiset kengät eivät
enää auta. On ostettava uudet.
Onnellisuutta tutkittaessa on todettu, ettei kulutus
todellisuudessa tee onnellisemmaksi. Itse asiassa
materialistiset asenteet, kuten tavaroiden hankkiminen ja rahan tavoittelu, alentavat onnellisuuden tasoa, kun peruselintaso on saavutettu.
Kenkien ostelu siis jopa laskee kaverini onnellisuutta! Tutkimusten mukaan olisimme onnellisempia
jos kuluttaisimme vähemmän. Ei olisi vaihtoehtojen
tuomaa valinta-ahdistusta, ostamisen jälkeistä katumusta tai huonoa omatuntoa.

Nykyinen talousjärjestelmä ja mainosten luomat kuvat ovat saaneet monet uskomaan, että uudet tavarat
tekevät onnellisemmaksi. Ja tekeväthän ne, ihan pieneksi hetkeksi.
”Onnellisuusprofessori” Markku Ojanen kertoo, että omakin mieliala kohoaa, jos ostaa toiselle jotain.
Mielenkiintoista on se, että onnellisuuden taso laskee, kun ostaa tavaroita itselleen, mutta nousee kun
ostaa tavaroita muille. Mitä mieltä olette: Mitä eroa
on sillä, ostaako jotain itselleen vai toiselle?
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Ella Soininen
15.12.2009 Megafoni

Maapallo ja sen asukkaat
törmäyskurssilla
Sikojen imago on nyt huulilla.
Maa- ja metsätalousministeriön tukema possupedia
-sivusto avattiin hiljattain sianlihan kulutuksen edistämiseksi. Hankkeeseen annettiin 257 000 euroa.
Samaan aikaan enemmän kasvisruokaa kouluihin
vaativa sivusto Valitse Vege sai ympäristöministeriöltä vain 10 000 euroa, vaikka aihe on juuri nyt tärkeä ympäristöongelmien vuoksi. Myös eläinaktivistit
tekevät samaan aikaan työtä, ilmaiseksi, jotta eläinten olot paranisivat. Miksi valtio ei halua panostaa
eettisyyteen?
Oikeutta Eläimille -järjestö toi esiin sikojen oikeat
elinolot viime viikolla Sikatehtaat -kampanjallaan.
Miksi maa- ja metsätalousministeriö haluaa tukea
sianlihan kulutusta vielä lisää, vaikka keskustelua
pitäisi herättää siitä, onko oikein pitää eläimiä pelkkinä tuotantoyksikköinä? Tehotuotanto on tuomittavaa sekä eläinten huonojen elinolojen että ympäristöpäästöjen takia.
Ilmastonmuutoksen torjumisen sijasta valtio siis
päättää tukea sivustoa, jossa kannustetaan lihan
syöntiin. Paras ilmastotekohan tunnetusti olisi juuri
jättää se sika pois lautaselta.
Miten ihmisten asenteet ympäristöön ja eläimiin
saataisiin muuttumaan? Itse näen vastauksen tulevissa sukupolvissa. Koulutuksen avulla lapset ja

nuoret voitaisiin saada kunnioittamaan maailmaa
missä he elävät ja sen asukkaita. Kouluissa kuitenkin tunnutaan vain välttelevän tällaisia aiheita. Pitäessäni esitelmää kasvissyönnistä ei muita nuoria
tuntunut aihe kiinnostavan, joku jopa nauroi. Fakta
kuitenkin on, että maapallo ei kestä kulutustamme.
Miksi kouluissa ei opeteta arvostamaan luontoa ja
eläimiä? Miksi koulu ei kannusta ekologisiin päätöksiin ja keskustelemaan asioiden eettisyydestä?
Opetussuunnitelmassa kuitenkin lukee, että nuoria
pitäisi opastaa kestävään kehitykseen. Tämä ei kuitenkaan toteudu.
Asenteet kasvissyöntiin ovat huonot. Vähän aikaa
sitten Helsingin Sanomissa olleessa artikkelissa nuoret eivät toivoneet kasvisruuan lisääntyvän koulussa.
Se nyt ei ole niinkään ihme, sillä koulun kasvisruoka
on mautonta ja harvoin vaihtelevaa, koska siihen ei
panosteta tarpeeksi. Tämä myös tukee ajatusta siitä,
että koulu ei kannusta kestävään kehitykseen ja eettisyyteen.
Hyvästi maailma. Luultavasti jo omana elinaikanani tulen näkemään ilmastonmuutoksen seuraukset.
Jos oma valtiomme ei halua panostaa ympäristöömme, eikä edes tulevaan sukupolveen, tulevaisuutemme näyttää synkältä.

Kari Keskitalo
20.7.2009 Megafoni

Made in China
Vaatteet ovat jokapäiväinen asia, mutta
mitä me tosiasiassa tiedämme niistä?
Lukiessamme pesuohjetta huomaamme, kuinka
lappu pursuaa logoja ja kuinka tuotetta ei saa kuivata kuivausrummussa tai pestä yli 40 celsiusasteessa.
Loppujen lopuksi emme tiedä tosiasiassa tuotteesta
juurikaan mitään, paitsi tietysti mistä se on tehty! Eikö ostajilla olisi oikeus tietää onko paidan, hupparin
tai pipon tehnyt alipalkattu aasialainen vai keskipalkkattu eurooppalainen?
Pari kuukautta sitten tarkoituksenani oli etsiä tietoa
suurilta vaatejäteiltä, että minne heidän vaatteensa

menevät jos he eivät saa kaupattua niitä? H&M:än
kohdalla puhelu ohjautui suoraan pr-vastaavalle,
joka hetkeäkään miettimättä sanoi myyvänsä kaikki
vaatteet. Lapsityövoimaa käsittelevässäkin kysymyksessä vastaukseksi tuli nopea ”Ei!”. Gina Tricotilla
käytiin samat aiheet moneen otteeseen läpi ja vieläpä englanniksi! Joka kerralla oli sama juttu ”Odotas yhdistän Monicalle…Lisalle…Evallle jne.” En tiedä
oliko se taktikoitua mutta kukaan ei tiennyt asioista
joista olisin halunnut tietää. Suomeksi jokainen puhelimeen vastannut tyttö oli kuin tyhmä blondi!
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Ekologisissa bootseissa
Onko nahka tekonahkaa ekologisempi
vaihtoehto? Millaisissa kengissä askel kävisi ympäristöystävällisesti?
Kun minulla viimeksi hajosi parin kuukauden käytön jälkeen tekonahkaiset kengät ja laukusta katkesi hihna, sanoin, että nyt riittää! Miksi ostaisin enää
tekonahkaa? Sehän on muovia, joka valmistetaan
rajallisesta ja epäekologisesta luonnonvarasta: öljystä. Öljynjalostus vie rutkasti energiaa, eikä se maadu. Käyttökelvottomiksi hajonneet tekonahkatuotteet
päätyvät kaatopaikkojen täytteiksi. Öljyn lisäksi tekonahan valmistukseen kuluu useita muita ympäristöä tuhoavia kemikaaleja. Harvat tekonahkatuotteet
kestävät hoidettunakaan muutamaa kuukautta pidempään ja hajonneiden tilalle on hankittava uusia
tiuhaan tahtiin.
Nahka taas on luonnontuote ja ylijäämää maito- ja
lihateollisuudesta. Niin kauan kun ihmiset syövät lihaa, on järkevää käyttää eläimestä kaikki mahdollinen, eikä viskata tunkiolle. Aito nahka myös kestää useita vuosia, mikä vähentää kulutusta. Tosin
nahan käsittely on ympäristöä kuormittavaa. Nahan parkitukseen, eli prosessiin, jossa nahka muutetaan pysyvään muotoon, tarvitaan muun muassa
paljon vettä, suolaa ja kemikaaleja. Kemikaalit tekevät nahasta huomattavasti huonommin maatuvaa,
mutta lisäävät sen kestoa. Usein hieman hajonneet
nahkatuotteet kiikutetaan suutarille, eikä niitä heitetä roskikseen ja sännätä kauppaan ostamaan uusia. Nahan kemikaaliselle parkitukselle löytyy myös
ympäristöystävällisempi kasviparkitus. Ikävä kyllä,
käsittääkseni kasviparkitusta ei juurikaan käytetä
ketjutuotannossa, sillä se on hitaampaa ja todennäköisesti kalliimpaa. On harmi, että tuotantonopeus
ja rahallinen voitto laitetaan ekologisuuden edelle.
Etsiessäni tietoa tähän blogiin netissä törmäsin termiin vegaaniset kengät . Niissä ei käytetä yhtään
eläinperäistä raaka-ainetta. Ne valmistetaan hamppukuidusta, luonnonkumista ja vanhoista auton-

Daniela Hassinen
14.10.2010 Megafoni
renkaista. Tämä on aivan loistavaa - kengät, joiden
valmistamiseen käytetään kierrätysmateriaaleja!
Ekologisuuteen on panostettu kaikin puolin. Esimerkiksi Ecolutionin käyttämä hamppu on luomusertifioitu, eli todennettu luomuviljellyksi. Ja vaikka
hamppukuidun jalostus ei ole täysin myrkytöntä
sen takia, että sen omat sidosaineet ovat myrkyllisiä,
kuormittaa se ympäristöä huomattavasti vähemmän
kuin monet muut materiaalit. Sidosaineiden hajoituksen voi suorittaa miedoilla kemikaaleja kuten
soodatuhkalla. Hamppukenkiä kehuttiin myös erittäin kestäviksi. Vaikka kengät ovatkin ekologiset, en
itse niistä välitä. Haluan ostaa kivannäköisiä kenkiä
ja toistaiseksi hamppukengät eivät istu tyyliini. Vaikka kengät olisivat ekologiset en halua niiden huutavan sitä kilometrin päähän. Epäilen myös, kuinka
hyvin kuitujalkineet soveltuvat kosteaan ja kylmään
talveen.
Nykyään on hieman vaikeaa löytää tuotetta, joka
ei kuormittaisi ympäristöä kaiken maailman kemikaaleilla. Tämä takia haluan panostaa kestävyyteen. Niin voin ainakin hillitä jatkuvaa shoppailua.
Esimerkiksi, jos ehdottomasti haluaa tekonahkaiset
bootsit, kannattaa tutkiskella pienemmissä ketjuissa
myytäviä kestävämpiä kenkiä. Tekonahkaa on pyritty
kehittämään ympäristöystävällisempään suuntaan,
mutta se ei ole vielä rantautunut suuriin tuotantoketjuihin. Nahkatuotteita ostaessa voisin kiinnittää
huomiota parkitsemismenetelmään. Valitsemalla
kasviparkitut kengät säästää ympäristöä turhilta kemikaaleilta. Hamppukuidusta valmistetuissa kengissä taas voi kiinnittää huomion hampun jalostus- ja
kasvatusmenetelmiin. Kannatan myös kirpputorien
suosimista. Olen löytänyt kirppikksiltä hyväkuntoisia, täysnahkaisia kenkiä, johin edellinen omistaja on kyllästynyt. Useinmiten kengissä on uusittava
vain kantalaput.
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Mitä yhteistä on Nokialla
Ina Mikkola
ja lihateollisuudella?
27.3.2011 Megafoni
Vastaus: Epätoivo. Yritysten vastaisku kilpailevia yrityksiä ja aktivisteja kohtaan
on käynnistynyt.
Kun Apple vie kaikki asiakkaat älypuhelimellaan,
koittaa Nokia pelastaa tilanteen uudella mainoskampanjallaan. Taustalla on kaksi taktiikkaa. Ensimmäinen niistä vetoaa suomalaisiin, suomalaisuuteen ja kansallisuuteen. On kansallisteko ostaa
Nokian puhelin ja maanpetos olla ostamatta. Taustalla saattaa olla ajatus, että kansallismielisten arvojen ollessa nousussa saadaan ainakin perussuomalaiset ostamaan Nokian puhelimia. Jotta vedottaisiin
myös kansainvälisesti ajatteleviin nuoriin ja elegantteihin ihmisiiin, kampanjaan on otettu mukaan
suomalaisia ja suhteellisen nuoria menestyjä: huippumalli Suvi Koponen, vaate ja -kenkäsuunnittelija
Minna Parikka, sekä lumilautailija Eero Ettala.
Itse tunnen kampanjaa kohtaan lähinnä myötähäpeää. Varsinkin kun lukee mainoslauseita, joissa korostetaan Nokian puhelimen merkitystä suomalaisen menestyjän arjessa: ”Menestys tuntuu parhaalta
jaettuna. Nokia C7 -puhelimella Suvi säilyttää yhteyden ystäviinsä arjen kiireessä.” Suville kävisi varmaan yhtä hyvin iPhone.
Nokian hoidellessa kilpailijoitaan laaduton ruokateollisuus yrittää pelastaa mainettaan. Ruuan alkuperää, laatua ja eettisyyttä on kritisoitu monesta suunnasta niin aktivistien, taitelijoiden, puolueiden kuin
kolumnistienkin toimesta. Tutkimusten, järjestöjen
kuvaamien videoiden ja journalistisen työn tuloksena on käynyt ilmi, että ruokaa tuotetaan epäeettisesti, eikä se ole sitä mitä luvataan. Esimerkiksi lihasta suurin osa ei olekaan kunnollista lihaa, vaan
jänteitä ja luunpalojaja, joidenka mausteena on tetrasykliiniä. Ruoka on lisäksi täynnä lisäaineita vahvistamassa tai korvaamassa ruuan alkuperäistä ma-

kua. Kaikki tämä on kaukana alkuperäisyydestä ja
on epäterveellistä. Ruuan laatuun ja aitouteen tosin
osaa moni lihateollisuuden ja roskaruuan edustaja
vastata ovelasti.
McDonald’s painottaa mainoksessaan, että hampurilaisten lihapihvit ovat 100% naudanlihaa. Mutta
miten on edes mahdollista, että pihvi pysyy kasassa ilman muita ainesosia kuin lihaa? Ja miten on
mahdollista, että halvoilla hinnoilla myytäessä liha
voisikaan olla järin laadukasta? Kalan ja kanan valmistajat kerrotaan McDonaldsin nettisivuilla, mutta
naudanlihan alkuperää en löydä. Sivuilla kerrotaan,
että jäljittäminen ei ole ongelma. Miksi valmistuspaikka ei sitten lue suoraan sivuilla tai mainoksessa?
Oudoin mainoksen väitteistä on kuitenkin säilöntä- ja lisäaineettomuus. Pihvin kohdalla se voi pitää paikkansa, mutta sämpylöissä ja ranskalaisissa
on aivan varmasti säilöntäaineita. Mainoksessa ei
myöskään kerrota, kuinka raa’asti ravintola teurastaa
esimerkiksi kanoja muslimien toiveesta. Olisi myös
ihana kuulla selitys, miksi kyseisessä kampanjassa on karhu? Itse en ainakaan ole tajunnut karhun
funktiota, mutta kai se on sitten jotenkin hauska.
Atria puolestaan haluaa tuoda ”vähän luksusta elämään”. Leikkeet maistuvat mainosten mukaan oikein lihaisilta, kun lihapitoisuus on jopa 95%. Ja
miettikää, kuinka ekologista on, kun pakkauksen
voi kierrättää jopa pahvinkeräyksessä. Voi sillä sitten
hyvittää lihan syöntinsä kätevästi. Eniten kuitenkin
epäillyttää tuotteen kuvaus:
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”Palvikinkun mureuden ja mehevyyden takaavat aidon savusaunan ihanteelliset olosuhteet, jossa leppähalon antama täyteläinen savu ja lämpö kypsyttävät lihan pitkään hauduttaen.”
Haluaisin nähdä, kuinka kinkku valmistetaan. Atrialla tuskin on liutaa savusaunoja, jossa kinkku saa
rauhassa kypsyä. Todellinen maku saadaan varmasti aikaan jollain aivan muulla.
Ja sitten mennään kotitilalle. ”Tervetuloa Kariniemen
vastuulliselle kotitilalle.” Halutaan luoda vaikutelma, että siellä ne kanat mukavasti kirmaavat pienen
kotitilan nurmikolla, jossa niitä hellitään. Nettisivut
korostavat, että täällä tuotetaan ”paikallista ruokaa
ympäristöä kunnioittaen”. Sivut ovat täynnä pehmeän lämpimiä videoita hempeällä musiikilla varustettuna, joilla vakuutetaan eettisyyttä ja ekologisuutta.
Yhdessä videossa kerrotaan suomalaisten kanojen
hyvästä terveydentilasta, mutta silti videolla satoja
kanoja on ahtaasti halogenilampuilla varustetussa
hallissa. Ei järin mukavalta tai luonnolliselta näytä,
vaikka kuinka kanoilla olisi kivempaa ja terveempää
kuin muualla. Ja luulisi tyhmemmänkin tajuavan,
että kun kanoja tuotetaan, se ei lähtökohtaisesti ole
eettistä. Liika vakuuttelu tuntuu muutenkin syövän
itseään. En kiellä etteikö osa asiasta olisi totta, mutta eihän Kariniemen itsensä tuottamaa materiaalia
voida ottaa vastaan puolueettomana totuutena. Kariniemi kun voi tehdä videoista juuri sen näköisiä
kuin itse haluaa.
Ja koska vintage on niin in, niin Kariniemi on ottanut myös sen linjakseen. Kas kun eivät kutsu pihve-

jään kotikanavintagepihveiksi. Tv-mainoksessa retrotyylillä ja lämminhenkisesti sisutetussa kodikkaassa
keittiössä Kariniemen fani, vintageneito Inkeri (fiktiivinen hahmo), kokkailee minuuttipihviä ja kertoo, kuinka tuntee vastuunsa ja kuinka hänellä on
ihanteita. Valmiiksi valmistettu minuuttipihvi ei ole
ruoka, joka on vastuullista tai jonka valmistamisen
taustalla on ihanteita.
Toisessa Kariniemen videossa taas samaan ”dokumentaariseen” tyyliin nugettifani kertoo perinteiden
kunnioittamisesta. Toivon tosissaan, ettei kukaan syö
lihaa perinteen vuoksi, eikä mene siihen halpaan,
että mainoksien ihmiset olisivat todellisia ja oikeasti jotakin mieltä. Myös esimerkiksi Jaffa käyttää äärimäisen hämäävää dokumentaarista tyyliä, jossa
”pullonkerääjä” kertoo harrastuksestaan.
Kilpailijoiden vastustamisen ja lihateollisuuden lisäksi eniten kuitenkin kukoistaa viherpesu. On hienoa, että paljon kemikaaleja ja halvinta kangaslaatua käyttävä H&M on ottanut tavoitteekseen käyttää
tuotteissaan luomupuuvillaa, mutta en silti voi olla
nauramatta liikkeen kangaskassille, jossa lukee ”I love Organic”.
Monen yrityksen mainoskampanjoista käy ilmi epätoivoisuus ja läpinäkyvä maineen, sekä oman mätäisyyden pelastelu. Tämän lisäksi tapahtuu myös
jatkuvaa lain rikkomista katteetomilla lupauksilla
silmäripsistä hiuksiin.
Ja vaikka kuinka yritysten touhu onkin naurettavaa,
niin tekee mieli sanoa, että tyhmin on se, joka ostaa.
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Normit
ja arvot
”Veteraani ymmärtää, että nykynuorella
on enemmän aikaa unelmoida”
HS Kaupunki 6.12.2008
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Veteraani ymmärtää, että
nykynuorella on enemmän
aikaa unelmoida

Juttu
Jalmari Sarla
Kuva
Tuomas Sarparanta
HS Kaupunki 6.12.2008

Sulo Hakala ei ehtinyt opiskella kieliä, piti olla rintamalla
Feniks Willamo haaveilee oman kirjan tai levyn julkaisemisesta

Helsinkiläinen rintamaveteraani Sulo Hakala,
88, osallistuu tänään
kunniavieraana Linnan
juhliin.
Hakala kutsuttiin armeijaan liki 70 vuotta
sitten, heti talvisodan
jälkeen. Rintamalle hän
joutui jatkosodan alkaessa.
Espoolainen Feniks
Willamo, 16, muistaa veteraanit parhaiten televisiosta itsenäisyyspäivän vastaanotosta. Myös
Willamon isoisän isä oli
veteraani, jolta kuuli sotajuttuja.
Kahvilan pöydässä istuvia miehiä erottaa vuosi-

kymmenten kuilu.
Jotain yhteistä kuitenkin on. Tyylikkäästi solmioon pukeutunut vanha herra katsoo silmät
välkkyen lukiolaista, jolla on kaulassaan palestiinalaishuivi.
Willamolla on paremmat lähtökohdat kuin
Hakalalla aikanaan. Nykyään kaikilla on mahdollisuus
esimerkiksi
koulutukseen.
”Ja se on hyvä asia”,
Hakala toteaa painokkaasti. ”Silloin kun olisi
pitänyt lukea ja opiskella kieliä, olin rintamalla.
En hallitse englantia enkä ruotsia.” 1930-luvun
nuori ei pystynyt suun-

Lukiolainen Feniks Willamo
(vas.) ja rintamaveteraani Sulo Hakala kohtasivat Helsingin
keskustassa.

nittelemaan elämäänsä
pitkälle. Feniks Willamolla on ollut enemmän
aikaa unelmoida. ”Olisi
kiva julkaista oma levy
tai kirja”, hän suunnittelee. Hakala nyökyttelee
hyväksyvä ilme kasvoillaan.
Kurikasta Etelä-Pohjanmaalta lähtenyt Ha-
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”
kala muistaa, kuinka
maaseudulla oli ahdasmielisyyttä ja vanhoillisuutta.
Koskenkorvan viinatehtaan
rakennuksilla
työskennellyt 19-vuotias
Hakala lähti asepalvelukseen vuonna 1940.
Talvisodassa kuolleiden
tilalle tarvittiin nopeasti uusia miehiä. ”Tajusimme, että meistä alettiin kouluttaa sotilaita.”
Sotaan joutuminen ei
tuntunut
ahdistavalta,
sillä motivaatio maanpuolustukseen oli suuri. Asepalvelukseen lähti
toistasataa oman kylän
poikaa. Kasarmin yhteisöllinen tunnelma auttoi kestämään rankkoja
aikoja.
”Olin
suurimman
osan sodasta radiomiehenä. Se oli mukavampaa kuin kiväärimiehenä olo.”
Heinäkuussa
1941
Hakala oli tauolla ajamassa partaansa pienen
lammen rannalla.
”Yhtäkkiä
vastak-

kaiselta rannalta alkoi suhahdella tarkkaampujan luoteja pään
kummaltakin puolen”,
Hakala kertoo.
Feniks Willamo säpsähtää tarinalle. Hän
aikoo mennä siviilipalvelukseen. ”Armeijan pitäisi kouluttaa
realistisempia
uhkia, kuten ympäristökatastrofeja, varten. Se voisi
myös kannustaa nuoria
armeijaan.”
Rintamaveteraani Hakala ei hyväksy siviilipalvelusta. ”Laissa sanotaan, että jokainen mies
on velvollinen puolustamaan isänmaataan.”
Hänen aikanaan kieltäytyminen ei ollut edes
vaihtoehto.
”Armeijassa tullaan
miehiksi ja opitaan täsmällisyyttä.”
Willamosta ajatus miestenkoulusta on aikansa
elänyt. Toisaalta kahdentoista kuukauden siviilipalveluskin tuntuu
rangaistuksenomaiselta.

Tajusimme, että meistä
alettiin kouluttaa sotilaita

”

Armeijan lyhin palvelusaika on kuusi kuukautta.
Veteraani Hakala oli
armeijassa
puolitoista
vuotta. Hän on ihmetellyt
asepalvelusajan
lyhentämistä.
”Kuusi
kuukautta on aivan mitättömän lyhyt aika. Miten siinä ehtii kouluttaa
mihinkään?”
Pöydän ääressä istuvat
miehet katsovat toisiaan.
He saattavat olla eri mieltä asioista, mutta eleistä
huokuu molemminpuolinen kunnioitus.
”On
tärkeää,
että
saamme itse päättää asioistamme tuolla”, Willamo sanoo ja osoittaa viereistä eduskuntataloa.
Hakala toivoo, ettei
kukaan
joutuisi
samaan
tilanteeseen
kuin hän itse 19-vuotiaana.
”Joka vuosi divisioonan verran veteraaneja kohtaa viimeisen
iltahuudon”,
Hakala
sanoo ja katsahtaa ulos
ikkunasta.

Veteraani ymmärtää, että nykynuorella
on enemmän aikaa unelmoida
TUOMAS SARPARANTA

 Sulo

Hakala ei
ehtinyt opiskella
kieliä, piti olla
rintamalla

Näin juttu julkaistiin
alun perin Helsingin
Sanomissa

 Feniks

Willamo
haaveilee oman
kirjan tai levyn
julkaisemisesta
Jalmari Sarla

 Helsinkiläinen rintamaveteraani Sulo Hakala, 88, osallistuu tänään kunniavieraana
Linnan juhliin.
Hakala kutsuttiin armeijaan
liki 70 vuotta sitten, heti talvisodan jälkeen. Rintamalle hän
joutui jatkosodan alkaessa.
Espoolainen Feniks Willamo, 16, muistaa veteraanit parhaiten televisiosta itsenäisyyspäivän vastaanotosta. Myös
Willamon isoisän isä oli veteraani, jolta kuuli sotajuttuja.

Kahvilan pöydässä istuvia

miehiä erottaa vuosikymmenten kuilu.
Jotain yhteistä kuitenkin on.
Tyylikkäästi solmioon pukeutunut vanha herra katsoo silmät välkkyen lukiolaista, jolla
on kaulassaan palestiinalaishuivi.
Willamolla on paremmat
lähtökohdat kuin Hakalalla aikanaan. Nykyään kaikilla on
mahdollisuus esimerkiksi koulutukseen.
”Ja se on hyvä asia”, Hakala
toteaa painokkaasti. ”Silloin
kun olisi pitänyt lukea ja opis-
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Lukiolainen Feniks Willamo (vas.) ja rintamaveteraani Sulo Hakala kohtasivat Helsingin keskustassa.

NUORTEN ÄÄNI
Kirjoittaja on pääkaupunkiseutulainen lukiolainen,
joka on mukana Nuorten
ääni -toimituksessa. Helsingin nuorisoasiainkeskuksen
hanke auttaa nuoria tuomaan näkökulmiaan esille
viestimissä.

Tajusimme, että
meistä alettiin
kouluttaa sotilaita
Hakala nyökyttelee hyväksyvä ilme kasvoillaan.

Kurikasta Etelä-Pohjanmaalta
kella kieliä, olin rintamalla. En
hallitse englantia enkä ruotsia.”
1930-luvun nuori ei pystynyt suunnittelemaan elämäänsä pitkälle. Feniks Willamolla
on ollut enemmän aikaa unelmoida.
”Olisi kiva julkaista oma levy tai kirja”, hän suunnittelee.

lähtenyt Hakala muistaa, kuinka maaseudulla oli ahdasmielisyyttä ja vanhoillisuutta.
Koskenkorvan viinatehtaan
rakennuksilla
työskennellyt
19-vuotias Hakala lähti asepalvelukseen vuonna 1940. Talvisodassa kuolleiden tilalle tarvittiin nopeasti uusia miehiä.
”Tajusimme, että meistä alet-

tiin kouluttaa sotilaita.”
Sotaan joutuminen ei tuntunut ahdistavalta, sillä motivaatio maanpuolustukseen oli
suuri. Asepalvelukseen lähti
toistasataa oman kylän poikaa.
Kasarmin yhteisöllinen tunnelma auttoi kestämään rankkoja aikoja.
”Olin suurimman osan sodasta radiomiehenä. Se oli mukavampaa kuin kiväärimiehenä
olo.”
Heinäkuussa 1941 Hakala oli
tauolla ajamassa partaansa pienen lammen rannalla.
”Yhtäkkiä vastakkaiselta rannalta alkoi suhahdella tarkkaampujan luoteja pään kummaltakin puolen”, Hakala kertoo.
Feniks Willamo säpsähtää
tarinalle. Hän aikoo mennä si-

viilipalvelukseen.
”Armeijan pitäisi kouluttaa
realistisempia uhkia, kuten
ympäristökatastrofeja, varten.
Se voisi myös kannustaa nuoria armeijaan.”
Rintamaveteraani Hakala ei
hyväksy siviilipalvelusta. ”Laissa sanotaan, että jokainen mies
on velvollinen puolustamaan
isänmaataan.”
Hänen aikanaan kieltäytyminen ei ollut edes vaihtoehto.
”Armeijassa tullaan miehiksi
ja opitaan täsmällisyyttä.”

Willamosta ajatus miestenkoulusta on aikansa elänyt.
Toisaalta kahdentoista kuukauden siviilipalveluskin tuntuu
rangaistuksenomaiselta.
Armeijan lyhin palvelusaika on
kuusi kuukautta.
Veteraani Hakala oli armeijassa puolitoista vuotta. Hän
on ihmetellyt asepalvelusajan
lyhentämistä. ”Kuusi kuukautta on aivan mitättömän lyhyt
aika. Miten siinä ehtii kouluttaa mihinkään?”
Pöydän ääressä istuvat miehet katsovat toisiaan. He saattavat olla eri mieltä asioista,
mutta eleistä huokuu molemminpuolinen kunnioitus.
”On tärkeää, että saamme itse päättää asioistamme tuolla”,
Willamo sanoo ja osoittaa viereistä eduskuntataloa.
Hakala toivoo, ettei kukaan
joutuisi samaan tilanteeseen
kuin hän itse 19-vuotiaana.
”Joka vuosi divisioonan verran veteraaneja kohtaa viimeisen iltahuudon”, Hakala sanoo
ja katsahtaa ulos ikkunasta.


kulttuuri c 1

Kuudeluokkalaiset
kokivat sotajoulun
Kansallisoopperassa
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Armeijasta sivariin
Monet ikäiseni pojat pohtivat tällä hetkellä asepalvelusta. Tulisiko heidän valita varusmiespalvelus,
aseeton palvelus vai siviilipalvelus? Vai kannattaisiko heidän kieltäytyä palveluksesta kokonaan tai
hankkia vapautus? Sukupuoleni vuoksi minun ei
ole koskaan pakko tehdä valintaa erilaisten palveluspaikkojen välillä. Aihe on kuitenkin mielestäni
mielenkiintoinen ja aina ajankohtainen, pohtivathan tuhannet nuoret miehet samoja kysymyksiä
vuodesta toiseen. Sen lisäksi että he joutuvat pohtimaan omia arvovalintojaan, luo yhteiskunta ja heidän perheensä heille odotuksia ja vaatimuksia palvelukseen liittyen.

Toimittaja
Nelli Kampman
A-Studio
7.7.2010

Nuorten Ääni -toimituksen A-Studiolle tuottamassa
jutussa "Armeijasta Sivariin" kuullaan yhden nuoren
miehen tarina. Samulin tarina alkaa armeijasta ja
päättyy siviilipalvelukseen. Mitkä asiat johtivat palveluspaikan vaihtoon? Mitä Samuli itse ajattelee varusmiespalveluksesta nykyään? Entä mitä hän ajattelee siviilipalveluksesta? Ja ennen kaikkea, miten
Samulin päätös vaikutti hänen elämäänsä?
Nelli Kampman
Juttu siviilipalvelusmies Samuli Huuskolasta esitettiin A-Studiossa keskiviikkona 7.7.2010
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Jukolan talo, eteläisessä
Hämeessä, seisoo…Zzz…

Lassi Häkkinen
23.4.2009 Megafoni

”Kuinka voit väittää olevasi sivistynyt suomalainen ilman, että
olet lukenut Tuntematonta sotilasta, Sinuhe egyptiläistä, Seitsemää veljestä tai Rautatietä? Senkin sivistymätön moukka!”

Olisiko oikea kysymys esitettäväksi kuitenkin: ”Miksi en voisi väittää olevani sivistynyt suomalainen,
vaikkei luettujen kirjojen listalta kyseisiä teoksia löytyisikään?” Lukeminen on totta vie hieno harrastus:
samanlaiseen mielikuvituksen ja luovuuden tilaan
on hankala päästä millään muulla tapaa, ja aiheesta
riippumatta sillä on yleisesti kovin sivistävä vaikutus. Lukeminen voi olla myös keino lamauttaa koko
aivotoiminta ja vain tyytyä kuvittelemaan sivistyvänsä. Edellä mainittuun lamautumiseen johtaa eritoten Suomen opinahjojen harrastama ”tämä kirja on
jokaisen suomalaisen luettava -politiikka.”
On ymmärrettävää, että esimerkiksi Suomen kirjallisuushistoriaa käsiteltäessä tutustutaan samalla
myös johonkin aiheeseen liittyvään teokseen, mutta täytyykö niitä suomalaisia klassikoita änkeä joka
paikkaan? Tarkoitukseni ei todellakaan ole vähätellä kyseisiä teoksia. Tuntemattoman sotilaan kerronta yhdistettynä kaunista murteista kieltä puhuviin
henkilöhahmoihin on hienoa luettavaa, eikä Sinuhe egyptiläisen peittoaminen juonellisesti tai kerronnallisesti ole kärjistetysti sanottuna edes mahdollista! Mutta kuten kaikki tiedämme, mielipiteet
ovat henkilökohtaisia, eikä esimerkiksi ylistämäni

Sinuhe egyptiläinen varmasti tee vaikutusta läheskään jokaiseen suomalaiseen. Jos tällainen Sinuhesta innostumaton suomalainen on hieman epävarma
yleisestä kiinnostuksestaan kaunokirjallisuuden jaloon maailmaan, ei tämän Waltarin tiiliskiven pakkolukeminen varmastikaan saa häntä jatkossa hakeutumaan kirjallisuuden pariin.
Sivistyksen, mielikuvituksellisen ajattelutavan ja ilon
maksimointi onnistuu lukemalla itseään oikeasti kiinnostavaa kirjallisuutta, ei puisevaa seitsemän
tollon kälätystä pirtin perukoilta. Entä mitä perisuomalaisissa klassikoissa esiintyvä kuusenkaato, jossa
voivotellaan akan lähtemistä ”ryssän rekeen”, tarjoaa nyky-Suomessa asuvalle lukijalle? Kirjallisuus nitoutuu aina kirjoitusaikaan: kertoi tarina mistä vain,
teemassa on aina kytköksiä sen hetkiseen maailmankuvaan.
Pois siis pakkopulla! Lukeminen epäilyksettä kannattaa, mutta vain silloin kun sen tarkoitus ei ole
kilpajuoksun lailla koluta läpi jotain pakollista klassikkoa, jonka sisältö kiinnostaa yhtä paljon kuin
mielenkiintoisen kirjan keskeyttäminen kauniina
kesäpäivänä ruohonleikkuun takia.

Jalmari Sarla
29.10.2009 Megafoni

Huoriin vai pössyttelemään?
Viikko Amsterdamissa antaa kiinnostavan näkökulman
suomalaisen yhteiskunnan normeihin.
Lähdin syyslomalla kahden ystäväni kanssa Amsterdamiin. Suunnitellessamme kaupunkimatkaa lähes
kaikkien reaktiot tuntuivat olevan samanlaisia. Amsterdamiin on mahdollista mennä kahdessa tarkoituksessa: käyttämään kannabista tai maksullisten
naisten palveluita.
Kun kävelin ystävieni kanssa Amsterdamin kyseenalaisen maineen luoneella kuuluisalla Punaisten
lyhtyjen alueella, tajusin mielenkiintoisen seikan:
voisin matkan jälkeen naureskella ja vitsailla jopa
perheen ja sukulaisten kanssa ikkunoiden naisista,
mutta ajan viettäminen kannabista myyvissä coffee
shopeissa tuomittaisiin heti. On mielenkiintoista, että prostituutiota pidetään Suomessa viime kädessä
pienempänä pahana kuin pössyttelyä.

Amsterdamin keskusta, jossa kannabiksen käyttö ja
prostituutio ovat suurelta osin näkyvää ja laillista,
on ensitunnelmaltaan Helsingin usein väkivaltaista
keskustaa huomattavasti turvallisempi ja rauhallisempi. Amsterdamissa kyseisten palveluiden välittäminen ei ole rikollisten käsissä niin kuin Suomessa,
jossa humalaisten ja agressiivisten viikonlopunviettäjien ennalta arvaamattomia päänliikkeitä saa varoa alituisesti.
Matkustaminen opettaa, että oman yhteiskunnan
normeja saa, pitää ja kannattaa kyseenalaistaa.
Vaikka kotipuolessa kuitenkin oltaisiin mitä mieltä,
Amsterdamin kävijän ei kannata omistaa matkaansa kaupungin kuuluisimpien tuotteiden parissa irstailuun. Sellaiset turistit kun erottaa joukosta heti.
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Robert Sundman
7.4.2009 Megafoni

Kaksipiippuista
Pienten lasten aseleikit ovat kaksipiippuisia.
Sanotaan, että kun pienenä leikit aseilla, ne eivät ole
sinulle ongelma isompana. Ne eivät ole mitään mystistä tai kiehtovaa. Lapsuuden aseleikit siis takaavat,
ettet ajaudu asevälikohtauksilla keltaisen lehdistön
otsikoihin. Kun sitten vanhempana kohtaat aseen,
voit vain todeta rennosti, että pyssyhän se siinä. Ei
siitä sen enempää.
Luominen on tietenkin kehittävämpää kuin tuhoaminen. Nuoret tytöt leikkivätkin aseleikkien sijaan kotileikkejä. Aseet eivät kuitenkaan muodostu
tytöille mystiseksi tai kiehtovaksi asiaksi. Miksi eivät? Opetetaanko pojat erilaiseen maailmaan, johon
kuuluvat autot ja aseleikit? Jos näin on, miksi heidät
opetetaan tällaiseen maailmaan? Mielestäni näiden
kahden maailman välille tulisi löytää jokin vaihtoehto, joka sopisi sekä pojille että tytöille. Näin jokaisella olisi samat tasa-arvoiset lähtökohdat.

vain legoista rakennettu, hänellä on myös voima
ja valta. Mitä jos lapsi sitten nuorena kohtaa ylitsepääsemättömiä ongelmia? Turvautuuko hän vielä
aikuisenakin siihen, että ase tuo voimaa ja valtaa
ongelmien ratkaisuun? Legot kun eivät taida olla
enää aseiden rakennusosasia.
Yksikään kouluampuja ei ole ollut nuori nainen.
Pohjaako tämä fakta erilaisiin maailmoihin tyttöjen
ja poikien välillä? Opetetaanko tytöille, tuleville naisille, paremmat tavat purkaa viha ja raivo? Vai ovatko
miehet tosiaan vain masentuneempia?
Kun tytöt pärjäävät ilman aseita, mielestäni poikienkin tulisi. En halua kieltää leluaseiden myyntiä, niitä
kun ei päiväkodeista usein edes löydy. Opettajien on
vain opetettava, että legoista voi luoda myös kehittävämpiä asioita. Lapset eivät saa omaksua sellaista
kuvaa, että maailmaa voitaisiin hallita väkivallalla.

Olin työharjoittelussa päiväkodissa. Siellä aseleikit
olivat omiaan lietsomaan pelkoa muiden lapsien
keskuudessa. Kun pojalla on ase, vaikka se olisikin

Ina Mikkola
24.12.2009 Megafoni

Kaste rikkoo lapsen
uskonnonvapautta

Kun lapsi syntyy, hän tuskin voi uskoa mihinkään, sillä hänellä
ei ole vielä vaikutteita ympärillä olevasta maailmasta.
Lapsella ei ole myöskään kykyä ajatella eikä pohtia
asioita syvällisesti. Siksi on väärin kastaa lapsi johonkin uskontoon, Suomessa pääasiassa kristinuskoon. Kastaminen rikkoo lapsen oikeutta uskonnonvapauteen: lapsi ei pääse valitsemaan uskontoaan,
vaan se määrätään hänelle.
Yleensä perustelut kastamiselle liittyvät ainoastaan
perinteeseen. Mutta onko oikein, että kristillinen perinne määrittää jo valmiiksi ihmisen henkilökohtaisen valinnan?
Vaikka lapsella tai nuorella on myöhemmin mahdollisuus esimerkiksi erota kirkosta, on hän jo vähintään viisitoista vuotta elänyt tietyn uskonnon
parissa. Vuosien aikana tulleita oppeja, perinteitä,
tapoja, normeja, uskomuksia ja tarinoita ei voi enää
poistaa ihmisestä, vaikka uskominen lakkaisikin.

Lisäksi valinnanvapaus on kyseenalainen. Rippikoulusta lähdetään risti kaulassa hymysuin kera mukavien kokemusten, jotka eivät liity itse uskontoon
mitenkään. Hauskojen, kavereiden kanssa vietettyjen rippikouluhetkien jälkeen tuntuisi lähes synniltä
erota kirkosta ja tuskin vanhemmatkaan tähän lupaa antaisivat.
Myös koulujärjestelmän normi on kristinusko ja
se määrää entistä enemmän lapsen uskomuksen
suuntaa. Riippumatta vanhemmista koulun joulujuhlissa lapsi esittää paimenta tai enkeliä, kuuntelee
uskonnontunneilla uskottavaan tarinamuotoon kirjoitettuja kertomuksia jumalasta ja Jeesuksesta, laulaa uskonnolisia lauluja ja käy kevätkirkossa.
Opetus painottuu alakoulussa pääasiassa niin sanottuun omaan eli vanhempien uskontoon ja muut
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uskonnot sivuutetaan. Opetuksessa ei pohdita muita
vaihtoehtoja, vaan tietty uskonto esitetään totuutena.
Tämä on kyseenalaista, sillä alakouluikäisiltä puuttuu kyky ajatella kriittisesti.
Uskonnonopetuksen pitäisi olla alakoulusta alkaen
erilaisten uskontojen ja elämänkatsomuksen opetta-

mista. Vasta myöhemmin, kun se olisi ajankohtaista, jokainen voisi valita itselleen sopivan uskonnon
tai jättää valitsematta. Vaikka lapsi olisi kastettu, hän
saisi tietää muista uskonnoista enemmän ja omaa
uskontoa ei asetettaisi muiden yläpuolelle. Näin lapsista tulisi myös suvaitsevampia.

Ville Eklund
12.4.2010 Megafoni

Ojennatko sinä auttavan käden?
Toisinaan sitä hämmentyy nähdessään, kuinka välinpitämättömiä
ihmiset osaavat olla toisiaan kohtaan.
Itselläni herääminen maailman ja kanssaihmisten
pahuuteen tapahtui Tampereen rautatieasemalla,
jossa eräänä sunnuntaina odottelin Helsinkiin matkaavaa Intercityä saapuvaksi. Moni muukin oli odottamassa junaansa ja asemahalli oli kohtuullisen
täynnä.
Yhtäkkiä asematunnelin suunnasta paukkasi sisään
tukevahko mieshenkilö, joka vauhdista ja vahvasta
etukenosta päätellen oli nauttinut useammankin
kuin yhden tuopin. Muutaman nopean askeleen jälkeen mies menetti tasapainonsa ja kaatui kasvoilleen lattialle, jääden maahan makaamaan, polviin
tipahtaneiden housujen paljastaen hänen takapuolensa.
Viimeistään tässä vaiheessa koko asemahalli oli
huomannut miehen. Kukaan ei kuitenkaan tehnyt
elettäkään miestä auttaakseen, vaan ihmiset perääntyivät hänen läheltään, muodostaen parin metrin piirin miehen ympärille.
Kesti hetki tajuta, ettei kukaan ole oikeasti menossa
auttamaan miestä ylös. Niinpä raivasin tieni piiriin,
ja menin tiedustelemaan mieheltä hänen vointiaan. Sain vastaukseksi epämääräistä valittelua, josta
päättelin miehen haluavan jaloilleen. Niinpä tarjosin hänelle käteni ja nostin hänet pystyyn, komentaen samalla nostamaan housunsa. Tämän jälkeen
talutin hänet istumaan penkille, johon vastahakoiset
istujat tekivät tilaa. Varmistuttuani siitä, että herralla oli tajunnantaso ja ymmärrys edes jonkinlaisissa
kantimissa kiiruhdin junaan.
Miehen kohtalo jäi kuitenkin vaivaamaan mieltäni. Mitä jos hän menettäisi tajuntansa istuessaan,
kaatuisi alas ja vaikka tukehtuisi oksennukseensa?
Voinko luottaa siihen, että hänen ympärillään olevilla ihmisillä on tarvittaessa tahtoa auttaa häntä ja
pitää hänestä huolta?

Rikoslain 21. luku pitää sisällään pykälät heitteillepanosta (14§) ja pelastustoimen laiminlyönnistä
(15§). Ihmistä ei näiden pykälien nojalla saisi jättää
avuttomaan tilaan tai ilman apua hänen terveytensä
sitä vaatiessa.
Totta on, että päihtynyt ihminen ei ole ehkä kaikista
miellyttävin lähestyttävä. Hän saattaa olla likainen,
haista epämiellyttävälle, käyttäytyä huonosti tai jopa uhkaavasti. Silti häntä pitäisi auttaa aivan kuten
ketä tahansa muuta, joka kaatuu maahan, eikä pääse omin neuvoin ylös. Pään traumaan menehtynyt
päihtynyt ihminen ei ole millään tavalla pienempi
menetys kuin huonolla tasapainolla varustettu tyylikäs herrasmies.
Vaatimukseni on kaikille ihmisille sama: henkilöä,
joka ei kykene auttamaan itseään pitää auttaa. Jos
oma moraali ei tähän pakota, niin jo lakikin siihen
velvoittaa. En toki vaadi ketään vaarantamaan henkeään tai terveyttään tuntemattoman auttamiseksi.
Henkilön voinnin kysyminen ja pystyyn nosto ei kuitenkaan ole keneltäkään liikaa vaadittu, viranomaisen tai muun järjestystä vahtivan tahon paikalle kutsumisesta puhumattakaan.
Sellainen yhteiskunta, jossa heitteillejättö tapahtuu
jättämällä apua tarvitseva kymmenien ihmisten keskelle, ei ansaitse etuliitteekseen sanaa ”hyvinvointi”.
Sen enempää apua tarvitsevan hylkäävä ihminen
ansaitse yhteyteensä adjektiivia ”hyvä”.
Ihmisten pitäisi oman hyvänsä lisäksi toimia myös
kanssaihmistensä hyvinvoinnin eteen. Turvattomuuden kokemuksetkin vähentyisivät, kun voisi luottaa
avun olevan aina lähellä.
Tasan niin lähellä, kun on lähin ihminen.
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Joonatan Malinen
1.3.2010 Megafoni

Seurakuntanuori on kirosana
”Uskotko sä tosissaan johonkin Jumalaan?” on kysymys, jota
seurakuntanuoret kuulevat usein muilta ikätovereiltaan kertoessaan vakaumuksestaan.
Moni nuori onkin ateisti, eikä usko mihinkään. Onko
uskomisesta tullut tabu?
Nykyään ei ole muodissa mainostaa uskonnollista
vakaumustaan. Siitä huolimatta tunnustan uskovani
Jumalaan ja Jeesukseen.
Vaikka tässä ilmoittaudun julkisesti uskovaiseksi, pyrin yleensä arjessa välttämään vakaumukseni
esilletuomisen. Syynä on muiden negatiiviset reaktiot.
Usein uskoani arvostelevat tarttuvat joihinkin Raamatun kohtiin. Olen kuullut kommentteja esimerkiksi siitä, miten taivaassa voi muka asua sellainen
”heppu”, joka on luonut koko maailman seitsemässä päivässä. Minulta on myös kysytty, että luulenko
Jumalan tosiaan kuulevan minua taivaaseen asti.
Tähän olen vastannut, että Jumalan Pyhä henki on
kaikkialla. Kun keskustelukumppanini on vielä ky-

seenalaistanut tämänkin seikan, olen todennut, että jos Jumalan kaikkiallaoloon löytyisi aukoton vastaus, tulisi uskonnosta tietoa uskomisen sijaan.
Lähes kaikki kaverini ovat ateisteja, eikä se haittaa tai
vaivaa minua mitenkään. En myöskään yritä tuputtaa omaa uskoani heille tai kenellekkään muulle.
Suomen uskonnonvapauslain mukaan jokainen saa
uskoa mihin haluaa tai olla uskomatta. Mutta nykyään, varsinkin nuorten keskuudessa, olen huomannut, että jälkimmäinen toteutuu paremmin.
Miksi uskovaisia nuoria pidetään outoina ja miksi
uskonto on kirosana? Eivätkö kaikki ole kuitenkin
tasavertaisia ihmisiä, riippumatta heidän mielipiteistään ja tavoistaan toimia?
Minulla on oikeus uskoa!
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Nuoret vastustavat Ylen
yksipuolisia säästöaikeita
Ylen hallintoneuvosto käsittelee tänään
nuortenkanavien kohtaloa
”On typerää, että ensiksi
luodaan kodikas yhteisö
ruotsinkielisille, ja sitten
se otetaan pois,” kommentoi Simon Granroth,
17, kuullessaan Ylen Radio X3M:n lopetusuhasta. Tunnelma ruotsinkielisen Tölö Gymnasiumin
koulun ruokalassa on
kiivas. ”Sehän on ihan
sama kuin suomalaisille tarjottaisiin vain venäjänkielisiä ohjelmia!”
Nuoret haluavat heille suunnattua ohjelmaa.
Toinen ruotsinkielinen
kanava Radio Vega ei
kelpaa. ”Se on pelkkää
hölynpölyä ja suunnattu
yli seitsemänkymppisille” sanoo Sa- bine Kullberg, 17. ”Haluaisin, että
nuoriin
keskityttäisiin
enemmän ja tarjottaisiin
ajankohtaisia kulttuuriohjelmia.”
Viime
viikon
lehtitietojen mukaan Yle
suunnittelee
säästöjä
mahdollisesti jopa kolmen kanavan lakkautta-

Juttu
Simo Raittila, Roosa
Murto
HS Kulttuuri 27.11.2007

misella. Lakkauttamiset
kohdistuisivat erityisesti
nuoriin.
Viime keväänä Yle lopetti ainoan päivittäisen
nuortenohjelmansa Superfarmin. Tällöin nuorille luvattiin kokonainen uusi kanava, Extra.
Ohjelmaa Extralle on ehditty tehdä vasta kolme
kuukautta, ja nyt sekin
on lopetusuhan alla. Extran sisältöön kuuluvat
muun muassa Musiikki
TV, festivaalitaltioinnit ja
populaarikulttuurin erikoisohjelma Extra Large.
”Kuinka tärkeä kohderyhmä nuoret ovat
Ylelle?”, ihmettelee Extra
Largen tuottaja Markku
Mastomäki.
”Extra on ainoa kanava, jonka kohderyhmänä ovat nuoret aikuiset”, kertoo Mastomäki.
”Ei tarvitse noudattaa ns.
Yle-laatua. Extra on huomattavasti vapaamielisempi,
nuorekkaampi
kanava.”

”Jos ohjelmat siirtyvät
pääkanaville, niiden lähetysajat todennäköisesti huononevat”, epäilee
Mastomäki. Esimerkiksi
ennen Extran käynnistämistä Musiikki TV:tä
näytettiin
puolenyön jälkeen. ”Sopiva lähetysaika nuortenohjelmille olisi iltapäivästä
kahdeksaan,
yhdeksään”, valistaa lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa
Aula.
Ylen hallituksen jäsenenä Aula ei halua
kommentoida sitä, miksi
säästösuunnitelmat
kohdistuvat juuri nuoriin. Hän kuitenkin huomauttaa, että lain mukaan ohjelmaa pitää
tehdä lapsille, siis myös
alle 18-vuotiaille nuorille. ”Tarjontaa pitäisi olla
enemmän myös valtakanavilla, ykkösellä ja
kakkosella. Tällä hetkellä tarjontaa on liian vähän.”

Aikuiset, kysykää
enemmän!

Kommentti apulaiskaupunginjohtajien
nettiopetusta käsittelevään uutiseen
Suzanna Huhtala

Minua huvitti, kun kuulin, että pääsen opastamaan apulaiskaupunginjohtajia Irc-gallerian
käytössä.
Apulaiskaupunginjohtajat, eikö niiden pitäisi tietää kaikki?
Ajatus oli kuitenkin
hyvä, koska sitähän vanhemmat juuri haluavat
– tietää mitä me nuoret
internetissä teemme. He

eri kulttuureista. Miksi
esimerkiksi koulussa ei
hyödynnettäisi
tällaista?
Apulaiskaupunginjohtajilla oli paljon kysymyksiä, joita minä pidin
itsestään selvinä. Aikuisten pitäisikin rohkeammin olla tietämättömiä
ja kysyä nuorilta enemmän – myös kiusallisia
kysymyksiä.

HS Kaupunki 15.5.2009

haluavat myös tietää,
mitä herutus tarkoittaa.
Sitä oli hieman kiusallista selittää apulaiskaupunginjohtajalle!
Aikuiset eivät ymmärrä netin mahdollisuuksia. Käyn Irc-gallerian
kaltaisella kansainvälisellä sivustolla, jossa keskustellaan englanniksi.
Olen saanut sitä kautta paljon tietoa ja ystäviä
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Yle jättää nuoret ulos
kanavauudistuksesta

Juttu
Jalmari Sarla
Kuva
Heli Sorjonen / Yle

Ainoa ympärivuotinen nuortenohjelma
lopetetaan

HS Kulttuuri 23.5.2007

Ylen TV2:n Superfarmi-nuortenohjelmaa
ovat toimittaneet Juuso ja Emilia. Superfarmi on halpa suora lähetys, sillä se kuvataan
kauko- ohjattavilla robottikameroilla.

Yleisradion ainoa ympärivuotinen
nuortenohjelma Superfarmi
lopetetaan syksyn kanavauudistuksen
yhteydessä. Jäljelle jäävät
loma-aikoina esitettävät
nuortenohjelmat Summeri ja Wintteri.
Ylen
toimitusjohtaja Mikael Jungner sanoo
aikaisemmin
nuorten
ohjelmista
vastanneen
TV2:n olevan jatkossa
nykyistä
selkeämmin
perhekanava. ”Ajankohtaisohjelmista kiinnostuneet nuoret voivat katsoa
ennen kaikkea TV1:tä”,
Jungner sanoo.
Nuorille suunnattujen
ohjelmien jatkosta ei tiedetä, koska vuoden 2008
ohjelmista ei ole vielä
päätetty.
”Toimintaa
tullaan
suuntaamaan erityisesti
internetiin”, TV2:n lasten
ja nuorten ohjelmien tilaaja, ohjelmapäällikkö
Timo Järvi sanoo.
Syksyn ajan Superfarmi on vielä jossain muodossa ohjelmistossa.
”Siellä on osittain uutta tuotantoa ja osittain
uusintoja, puhutaan Superfarmi Remixistä”, Järvi kertoo.

Lomaohjelmat Summeri ja Vintteri ovat olleet
jo pitkään Ylen ohjelmistossa.
”Meillä on kehitteillä
myös joitakin viikonloppuun sijoittuvia nuorille
suunnattuja uudentyyppisiä ohjelmia”, Järvi sanoo.
Myös nuorten ohjelmien vastaava tuottaja Marja Mäki-Reinikka
tunnistaa
kehityksen,
jossa sisältöä siirretään
yhä enemmän internetiin. ”Olen kuitenkin sitä
mieltä, että nuorten läsnäolo ja käden jälki on
tärkeää televisiossa.” Yle
aikoo lisätä toimintaansa
myös radiossa.
Superfarmin
kaltaista
ohjelmatyyppiä jatketaan
Yle Extralla. Parhaaseen
katseluaikaan esitetään
kahden tunnin suora ohjelma Extra Large.
Yle Extra on suunnattu ennen kaikkea nuorille aikuisille Superfarmin kohdeyleisön eli
13–18-vuotiaiden sijaan.
”Extra Large tulee kyllä olemaan eri asenteella
tehty kuin Superfarmi”,
kertoo
Mäki-Reinikka.
”Onhan siinä melkein

kymmenen vuotta lisää
kohdeyleisön ikään.”
Ohjelmapäällikkö
Järvi haluaa jatkossa tukea
sellaista
ohjelmasisältöä, joka samanaikaisesti
koskettaa sekä murrosikäistä että hänen vanhempiaan.
”Selkeästi 13–18-vuotiaille suunnatut ohjelmat eivät ole menestyneet TV2:ssa”, hän toteaa.
”Varmaan
kanavan
imago ei ole sellainen,
josta
murrosikäinen
nuori etsisi sisältöä.” Mediakasvattajien ja -tutkijoiden perustama Mediakasvatusseura
on
lähettänyt Ylelle nuorisoohjelmia koskevan kannanoton. Seura haluaa
nostaa esille lasten ohella myös nuorten ohjelmien tärkeyden.
”Ennemmin pitäisi lisätä nuorten ohjelmia
kuin vähentää”, pohtii
seuran
puheenjohtaja,
tutkija Sirkku Kotilainen.
”Olen huolissani siitä, miten käy, kun laadukkaan
kotimaisen
ohjelmasisällön korvaa
monikansallinen ja kaupallinen viihde.” Kotilaisen mielestä tärkeää olisi
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myös ottaa nuoria mukaan
ohjelmasuunnitteluun ja mahdollisesti
päätösten tekoon.
Jos nuorten ohjelmisto loppuu, se vaikuttaa
Kotilaisen mukaan nuorten tapaan hahmottaa
maailma ja rajaa heidät
huonolla tavalla pois julkisuudesta.
”Jos nuorten ohjelmat
ovat jatkossa vain markkinahenkisesti tuotettuja,
pitkällä aikavälillä se voi
vaikuttaa siihen, etteivät
tulevaisuuden päättäjät,
eli nykynuoriso, kehity
aktiivisiksi kansalaisiksi.”
Esille nousee erityisesti osallistumisen tärkeys. ”Oman äänen julkisuuteen saattaminen on
yksi tapa osallistua”, Kotilainen miettii.
Toimitusjohtaja
Mikael Jungner lupaa, ettei
nuoria kuitenkaan tulla
unohtamaan kanavauudistuksen myötä ja TV2:n
kohdeyleisön muuttuessa.
”Olen sitä mieltä, että
nuorille on tärkeää tarjota ohjelmia, jotka aktivoivat ajattelemaan ja
vaikuttamaan”, Jungner
sanoo.
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Helsinki kokeilee ilmoitustauluja
kuuden vuoden tauon jälkeen
Taulujen sijaintia ei ole päätetty
Kaupunkilaisten ilmoituksille on vain vähän paikkoja

Juttu
Mia Mäkipää
Kuva
Ina Mikkola

HS Kaupunki 16.6.2008

Mirko
Nummelin kaipaa lisää
i l m o i t u st a u l u j a
kaupunkiin.

Joogakoulu, hierontapalvelu, filharmonikkojen
konsertti, kirjailta, rockkonsertti.
Helsingin Citykäytävän ilmoitustaulu pursuaa ilmoituksia, eikä
ihme. Kirjakaupan kupeessa sijaitseva, yksityisessä omistuksessa oleva taulu on ainoa paikka
Helsingissä, johon kaupunkilaiset voivat luvallisesti ja ilmaiseksi kiinnittää ilmoituksiaan.
Ruokakauppojen ilmoitustaulut on tarkoitettu
kauppojen
asiakkaiden osto- ja
myynti-ilmoituksiin.
Helsingin kaupunki
kokeilee ilmoitustauluja
tänä kesänä. Uusien taulujen sijoituspaikkoja ei
ole vielä päätetty. Mahdollisia paikkoja voisivat
olla esimerkiksi metroasemat.
Maksuttomia ilmoitustauluja
kaipaavat

esimerkiksi
kansalaisjärjestöt ja pienet tapahtumajärjestäjät. Heillä ei
ole varaa kalliisiin mainospaikkoihin julkisissa
kulkuvälineissä ja katujen varsilla.
Esimerkiksi
talonvaltauksista
vastaava
Projekti Sosiaalikeskus
tiedottaa asioistaan nettisivuillaan ja sähköpostitse. Ilmaiset taulut
helpottaisivat kansalaisaktivistien tiedotusta ja
useammat saisivat tietää
tapahtumista.
Kaupunki ei tarjoa
asukkaille laillisia ilmoituspaikkoja.
Valotolppiin, sähkökaappeihin ja
seiniin kiinnitetystä julisteesta voi saada kovat
sakot.
Kunnossapitoteknikko Jouko Heikkinen Helsingin Energiasta muistuttaa, että mainosten ja
julisteiden kiinnittäminen
sähkökaappeihin

saattaa muurata niiden
lukot kiinni. Se vaikeuttaa korjausta ja kunnossapitoa.
Helsingin kaupunki
kokeili ilmoitustauluja
viimeksi kuutisen vuotta
sitten.
Silloin ongelmana oli,
että taulut ja niiden lähiympäristö sotkeentuivat ikävästi. ”Niihin tuli
esimerkiksi kauppojen
mainoksia”, Rakennusviraston osastopäällikkö
Raimo K. Saarinen sanoo.
Kaupungin ylläpitämien ilmoitustaulujen
puolesta on Helsingissä
kamppailtu useampaan
otteeseen.
”Katsotaan pysyvätkö
ilmoitustaulut tällä kertaa siistinä ja osataanko
niitä käyttää oikeaan tarkoitukseen eli kaupunkilaisten omille ilmoituksille.”
Muualla
Suomessa
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yleisiä
ilmoitustauluja
on testattu vaihtelevalla
menestyksellä.
Esimerkiksi
Oulussa yksityisten tahojen ilmoituksille on varattu
parikymmentä ilmoituspilaria.
”Yritysten mainoksia
esiintyy silloin tällöin,
mutta niistä pyritään
huomauttamaan
mainostajille. Ilmoitustauluille on kuitenkin selvä
tilaus”, Oulun kaupungin
kunnossapitoinsinööri Kai Mäenpää sanoo.
Oulussakin
ongelmana on taulujen täyttyminen, kun vanhoja
ilmoituksia ei viitsitä tapahtuman jälkeen poistaa.
”Yksi ratkaisu olisi se,
että joku aktiivisesti ilmoitustaulua käyttävä
järjestö ottaisi sen siistittäväkseen”, Mäenpää
pohtii.
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TV1
11.11.2010

A-talk: Tämä ei ole mainos
Kokonaan nuorten toimittama erikoisjakso A-talk:
Tämä ei ole mainos nähtiin YLE TV1:ssä 11. marraskuuta 2010. Ohjelma sisälsi perinpohjaista keskustelua uudenlaisesta mainonnasta.
Idea ohjelmalle kiteytyi toimituksen ideointipäivillä
syntyneestä keskustelusta. Mainostajille eivät perinteiset keinot enää riitä. Yleistynyt tuotesijoittelu sekä
teksti- ja piilomainonta hämärtävät käsitystä mainonnasta: Napapiirin sankarit -elokuvaa mainostetaan limonadipullon kyljessä ja samaan aikaan, kun
eduskunnassa pohditaan alkoholilain tiukennusta,
Lady Gagan musiikkivideossa komeilee punainen
Campari-pullo. Naistenlehdissä mainoksia on joskus mahdotonta erottaa varsinaisista jutuista.
Oppilaat pitävät tärkeänä, että kouluissa opetettaisiin tunnistamaan kaikenlaiset mainokset, mutta
todellisuudessa opetus keskittyy vanhanaikaiseen
mainontaan. Opettajien ammattitaito ei riitä, ja mai-

nontaa koskeva lainsäädäntökin laahaa perässä.
Nuorten Ääni -toimitus kysyikin, pitäisikö kuluttajan
suojautua mainostajien metkuilta. Keskustelemassa
olivat mainonnan ammattilainen, nuorten lehden
päätoimittaja, mediailmaisun opettaja ja mainoskriitikko.
Ohjelmaa oli tekemässä yli 20 13-20-vuotiasta nuorta. Suoran lähetyksen juonsivat Anna Sojunen, 17, ja
Melissa Heikkilä, 18.
"Kiinnostavinta ohjelman aiheessa oli se, että uudenlainen mainonta vaikuttaa jokapäiväisessä elämässämme, vaikka me emme edes välttämättä tajua sitä", Melissa Heikkilä pohtii. Suoran lähetyksen
juontaminen jännitti. "Oli pelottavaa ajatella, että
kaikki työ kulminoitui lopulta suoritukseeni lähetyksessä."
Ohjelma oli menestys.
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A-talk: Tämä ei ole mainos -ohjelman juliste,
jonka suunnittelivat ja toteuttivat Nuorten Ääni
-toimituksen Jalmari Sarla ja Taru Tiililä
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Jännittyneet toimituslaiset ja ulkopuoliset vieraat
Ylen tiloissa seuraamassa A-talk :Tämä ei ole mainos
-suoraa lähetystä
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Pikkuteattereista
palatseihin

Viimeisistä viidestä kerrasta kun olen käynyt elokuvissa, vain kerran olen ollut muualla kuin Finnkinon
teatterissa. Missä elokuvia sitten oikein katseltiin ennen Finnkinon olemassaoloa?
Helsingin keskustassa liikkuessaan saattaa porttikonkien yltä ja talojen katoilta bongata valaistuja
nimikylttejä, jotka viittaavat menneiden aikojen elokuvateattereihin. Kylttien nimeämät elokuvateatterit
ovat kuitenkin jo kadonneet vuosia sitten, eikä niiden koristamien ovien takaa löydy enää kuin muisto
elokuvatoiminnasta.
Kun aloimme ottaa selvää näiden vuosia sitten lopettaneiden teattereiden omistajista, kävi ilmi, että

Toimittaja
Lassi Häkkinen
A-Studio
16.6.2010

valitettavan moni heistä oli jo siirtynyt haudan lepoon. Muu tiedonhaku sujui kuitenkin melko esteettömästi elokuva-alan tiiviiden ja pienten piirien
ansiosta. Kaikki tuntuivat tuntevan toisensa, joten
sopivia asiantuntijahaastateltavia ei tarvinnut kauaa
hakea. Kenties tämä alan yhteisöllisyyskin kumpuaa
entisaikojen pienten teattereiden tiiviistä ilmapiiristä?
Oli miten oli, sellaista tiettyä ainutlaatuista tunnelmaa näissä yksisalisissa elokuvateattereissa vaikutti
aikoinaan olevan, jota nykypäivän kauppakeskusten
kupeessa komeilevat teatteripalatsit eivät koskaan
kykene saavuttamaan.
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Lassi Häkkinen
30.3.2009 Megafoni

Kärpäsiä suussa
Finnkino rahoittaa lapsille suunnattua propagandaa.
Kävin taannoin elokuvateatterissa katsomassa Kärpäsenä kuuhun -elokuvan. Odotin kevyttä puolitoistatuntista, sillä olihan kyseessä lapsille suunnattu
animaatio ja syy sen valitsemiseen olikin 3D-esitysmuoto.
Tarinan lähtiessä käyntiin ja arkkivihollisen tullessa
ilmi ryhdyin hieman epäileväksi. Kukapa muukaan
paljastui amerikkalaisen ydinperheen nurkissa asuvan kärpässuvun viholliseksi kuin silloinen idän punainen uhka, Neuvostoliitto. Ilkeiden ja epämiellyttävien neuvostokärpästen ryhtyessä puhumaan tässä
suomeksi dubatussa versiossa, oli allekirjoittaneen
olo kuin päähän olisi suun kautta syöksynyt valtava
määrä propagandakärpäsiä. Njeuvostokjärpäset pjuhuivat hjuvin tjeennäisellä ja irvailevan kjuuloisella
aksentilla, mutta yllätys yllätys, minkään näköistä
texasilaista vääntöä ei länsimaisten amerikkalaisten
suomen kielessä ollut.
Tällaisella teennäisellä irvailulla on varmasti positiivinen vaikutus niin paljon puhuttuun muukalais-

vihaongelmaan. Onhan erittäin viisasta suoltaa tällaista jo pienille lapsille, jotteivät monikulttuurisuus
ja suvaitsevaisuus suinkaan valtaisi alaa MEIDÄN
Suomessamme.
Miksi elokuvateattereissamme pyöritetään näin yksipuolisen länsimaista, amerikkalaista perheidylliä ihannoivaa ja itävastaista propagandaelokuvaa?
Suomalaiset lapset ansaitsevat parempaa kuin tällaista törkeää piiloviesteilyä, jonka voisi luokitella jopa aivopesuksi!
Jään odottamaan vähemmistöryhmään kuuluvasta kärpäspariskunnasta kertovaa lastenelokuvaa,
jossa Afrikan savanneilta, Ural-vuorten juurelta ja
New Yorkin pilvenpiirtäjän nurkasta kotoisin olevat
kärpäset ratkovat yhteistyössä jotain hieman ”soveliaampia” ongelmia. Tai no, mihin me muka avarakatseisuutta tarvitsemme, maa on valkeana ja kaikki
hyvin!

Journalismi - palvelualojen
pohjasakkaa
Journalismi on palveluala. Tehdyn työn tulisi tarjota lukijalle uutta ja hyödyllistä tietoa mahdollisimman laadukkaassa muodossa. Moni taho
näyttää nykyään kuitenkin luistavan tästä palvelun perusajatuksesta.
Viime viikolla silmieni eteen ilmestyi uutinen otsikolla ”Astrid Thors kaivoi nenää kesken eduskunnan kyselytunnin - katso kuva!” Mitä ihmettä? Voidaanko tällaista roskaa muka julkaista
ammattilaisjournalismin nimissä? On selvää, että osa lehdistä haluaa kohderyhmänsä takia poiketa niin sanotusta tiukasta asialinjasta, mutta
tässä jutussa on jo ennemminkin kyse uutisen
muotoon naamioidusta mustamaalauksesta kyseistä ministeriä kohtaan kuin vakavasti otettavasta ja lukijoita palvelevasta uutisesta.
Valitettavasti ala-arvoinen toiminta on levinnyt

Lassi Häkkinen
10.12.2009 Megafoni

myös kuvajournalismin puolelle. Moni toimitus on saanut jostain niinkin kummallisen käsityksen, että pikselimössö ja valokuva vastaavat täysin toisiaan tietoa välitettäessä. Lukijoita
houkutellaan lähettämään kännykkäkameralla
otettuja kuvia leffalippujen toivossa, ja tätä rumaa ja epäselvää kuvatulvaa nostetaan sitten jopa pääuutisten kuviksi. Tällainen toiminta sotii
niin ammattitaitoisia lehtikuvaajia kuin lukijoitakin vastaan. Ammattilaistason valokuva kertoo
enemmän kuin tuhat sanaa, kännykkäkuva korkeintaan kymmenen. Tällä periaatteella lehtien
tekstiviestipalstatkin voidaan pian sulauttaa uutisten sekaan, ja sysätä vastuu uutisten kirjoittamisesta lukijoille!
Lukijoiden tulisi ahkerammin kritiikillään osoittaa, ettei palvelualalla yksinkertaisesti voi toimia
ottamatta asiakkaitaan huomioon.
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Jalmari Sarla
5.5.2009 Megafoni

Uusi harrastus kulttuuritädeille
Helsingissä on vihdoin tehty myönteinen
graffitikulttuuriin liittyvä päätös.
Kahden viikon päästä nimittäin perustetaan kauan odotettu laillinen seinä graffiteille. Jokainen voi
käydä seuraamassa maalauksen valmistumista tai
maalaamassa itse.
Helsingin katutaidepolitiikkaa pari viimeistä vuotta
seuranneelle päätös on suorastaan uskomaton. Seinä merkitsee sitä, että graffiti-ilmiön ei enää tarvitse
olla vaarallinen, laiton tai kaukainen. Kaikille kaupunkilaisille avoin aita toivottavasti avaa kaupunkilaisten asenteita katutaidetta kohtaan.

Satametrinen betonimöhkäle kuvastaa asenteiden
muutosta. Nyt myös katutaiteilijat ovat osa yhteiskunnan hyväksymää taide-elämää. Toivottavasti katutaide saa jatkossakin kehittyä entistä vapaammassa ja sivistyneemmässä Helsingissä.
Koska kyseessä on kokeilu, ei maalareiden ja taideharrastajien kannata tyriä tilaisuuttaan. Viereisiin
taloihin maalaaminen saisi pahimmassa tapauksessa aikaan vain paluun entiseen aikaan eli kalliiseen
nollatoleranssipolitiikkaan, josta ei hyödy kukaan.

Poropaimenia ja paimenkirjeitä

Jalmari Sarla
17.4.2009 Megafoni

TV-maksuja on kiva maksaa.
Yleisradion kaupalliset kilpailijat ovat tehneet
paimenkirjeen jäsenilleen. Sen mukaan mediakilpailu kärsii YLEn toiminnasta, joka uhkaa
maakunta- ja paikallislehtien sekä Suomen Tietotoimiston asemaa.
Jos YLE ei paimenkirjeen sanoin ”vääristäisi mediakilpailua”, olisi suomalainen mediakulttuuri
kovin erilainen. On siis tullut vihdoin aika, jolloin
olen jostain asiasta samaa mieltä Kimmo Sasin
kanssa: myös minä pidän paimenkirjeen kaltaista toimintaa uhkana moniarvoiselle viestinnälle.
Sasi ei ehkä kuitenkaan olisi kanssani samaa
mieltä tästä: kilpailulogiikka ei ole sellaisenaan
paras tai toimivin vaihtoehto edes mediassa.
YLEn erikoisasema nimittäin takaa ohjelmasisältöä myös esimerkiksi eläkeläisille, maahanmuuttajille ja kuulovammaisille. Se on YLEn tehtävä.
Kysynnän ja tarjonnan laki kun todennäköisesti
jättäisi enemmistön ulkopuoliset kylmäksi kuin
mongolialaisten
poropaimenten
laidunmaat.
Heistäkään en olisi muuten tiennyt ilman YLE
Teemaa.

YLE on myös kaltaiseni aamuvirkun pelastus. Joka
sunnuntaiaamu herään ritualistisen innostuneena
katsomaan kahdeksan uutiset. Hidasta ja runsasta aamukahvia siivittää uutisten jälkeen peräkkäin
tulevat Avara luonto ja sopivan hidastempoinen
Aamusydämellä-keskusteluohjelma, joiden jälkeen
käyn sunnuntaikirpputorilla. Tämän jokaisen viikon
kohokohdan aikana muilta kanavilta tulee pelkkää
chattia ja ostos-tv:tä, koska suurin osa katsojista taitaa olla nukkumassa.
Puhumattakaan ”parhaan katseluajan” ohjelmasisällön laadusta: ilman Teemaa ja ykköstä luopuisin
heti televisiostani. Mainoksilla, product placement
-roskalla ja sosiaalipornolla kyllästettyä amerikkalaista tv-viihdettä varten ei töllötintä kannata omistaa. Sen sijaan Avara luonto, historiadokumentit tai
Bruce Parryn mainio Elää heimon kanssa -dokumenttisarja ovat TV-maksun tai vaikkapa YLE-veron
arvoisia.
Tallensin juuri eilen digiboksille TV1:ssä esitetyn dokumentin Siperian junaradasta. Ihanaa, kun ei tarvitse kelata mainoskatkoja.
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Ina Mikkola
27.4.2010 Megafoni

Eri kanava, sama ohjelma
Olen aina tykännyt television katselusta.
Viikottain television ääressä kuluu muutama tunti ja
katsottua tulee niin ajankohtaisohjelmia, draamaa,
elokuvia kuin tosi-tv:täkin. Television tarjoama sisältö on kuitenkin yksipuolistunut viime vuosina. Vaikka kanavamäärät ovat lisääntyneet, niin monipuolinen tarjonta on puolestaan supistunut. Mitä hyötyä
on monesta kanavasta, kun kaikilta tulee samaa?
Yleisintä Suomessa on näyttää jotakin maailmalla menestynyttä hittisarjaa, mikä on sinänsä ihan
ymmärrettävää. Ulkomaat tarkoittavat tosin lähinnä brittejä ja jenkkejä. Ja koska formaatista halutaan
saada kaikki irti, siitä tehdään myös suomalainen
kopio. Näin on usein juuri kilpailu- ja tosi-tv -sarjojen kohdalla. Lista ulkomaisista formaateista on loputon Idolsista ja Big Brotherista Miljönääri Jussiin
ja Reikiin Seinässä.
Koska nykyihmisten tosi-tvähky on kyltymätön, näytetään ulkomaisista ohjelmista vielä muidenkin
maiden versioita, tosin ainoastaan englannin kielellä. Esimerkiksi Huippumalli haussa -sarjasta on Suomen version lisäksi esitetty niin America’s, Canada’s
ja Australia’s Next Top Model.
Myös se, että sama omistaja omistaa monia kanavia
näkyy. Eri kanavilla näytetään nimittäin samoja sarjoja, kuten Nelonen tekee Livin ja Jimin kanssa.
Jotta tämä ei olisi vielä tarpeeksi yksipuolista, niin
näytetään liuta uusintoja. On ylipäätään ihme, että
uusintoja pitää näyttää edes vielä tv:stä, koska kanavat laittavat ohjelmiaan nettiin, joista ne voi katsoa
joka tapauksessa muuna kuin varsinaisena esitysajankohtana.
On myös vaikea ymmärtää sitä, miten kilpailevilla
kanavilla on keskenään lähes samanlaisia ohjelmia
samalla ajatuksella ja formaatilla. Jimin Poliisit ja
SubTV:n Lainvalvojat, Ylen Suomen paras kuoro ja
Nelosen Kuorosota, myös MTV3:n Mallikoulu liippaasi läheltä Nelosen Huippumalli haussa -ohjelmaa.

sian ja Bändärille sulhanen -sarjoissa voi huomata,
kuinka sama formaatti kopioidaan vielä eri sukupuolille. Naurettavinta näissä sarjoissa on huomata,
että ohjelman idea eli se, että saataisiin itselle unelmien kumppani, ei tavallaan edes toimi ja toteudu,
sillä aina seuraavalla tuotantokaudella edellisen
kauden valittu onkin jätetty ja haluaa uutta miestä
tai naista kehiin. Ohjelman ajatus ei siis toimi lainkaan ja silti sitä tehdään!
Tämä kaiken lisäksi monet ohjelmat ovat sisällöttömiä, halventavia ja huonolla tavalla myötähäpeää
aiheuttavia ohjelmia, kuten esimerkiksi maikkarin
japanilaishenkinen Kreisi Karaoke, jossa maailman
pienin tanssiva mies hillui vailla tarkoitusta ja tuomarit puhuivat japania ilman tekstitystä melko huonojen esitysten jälkeen. Mitä tälläisen näyttäminen
tuo tähän maailmaan? Ei niin mitään.
Ehdotankin siis seuraavaa:
Jos halutaan kopioida formaatteja, niin niitä voisi
kopioida edes jostain muista maista kuin Yhdysvalloista ja Iso-Britanniasta. Jos halutaan näyttää
hittiformaatteja, niin niitä voisi näyttää mielenkiintoisemmista ja suomalaisille vieraammista maista,
jolloin niiden sisältö olisi esimerkiksi kulttuurillisesti avartavampaa. Miettikääpä, kuinka paljon mielenkiintoisempi voisi olla vaikka turkkilainen ja venäläinen Big Brother tai intialainen ja saksalainen
Huippumalli haussa?
Sitten kun tähän ollaan päästy, niin voidaan olla jopa luovia ja keksiä myös ihan uusia formaatteja! Innovaatiot voidaan tehdä täällä Suomessa, eli aina ei
tarvitse odotella, että muut keksivät ne meidän puolesta ulkomailla.
Ei myöskään kannata kangistua vanhaan tuttuun
tosi-tv:een, vaan voisi kehittää pikemminkin uusia
ajankohtais- ja keskusteluohjelmia, niin viihteellisiä
kuin asiapohjaisiakin sekä myös näitä kahta tyylilajia yhdisteleviä ohjelmia.
Tv-kanavat, herätkää! Katsojat, vaatikaa parempaa ja
monipuolisempaa!

Nelosen Unelmien poikamies ja Unelmin poikamiestyttö -sarjoissa, sekä SubTV:n Rokkarille mor-
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Miksi ikävöidä Halmetta?
10. tammikuuta luin internetistä uutisen Tony ”Viikinki” Halmeen kuolemasta. Minulle Halme oli aina
persoona, jonka tempaukset riittivät pidemmänkin
keskustelun sisällöksi ja huumorin lähteeksi. Suhteutumiseni tosimies- ja isänmaaimagon ympäröimään Halmeeseen on ollut aina nihkeä, ja ajattelin unohtavani miehen poismenon kuin kenen
tahansa muunkin julkkiksen. Olin väärässä.
Käsittelin tapahtumaa muutaman päivän ajan iltapäivälehtien lööppisivujen ja netin loputtomien
juoruvuorien lävitse. Vasta silloin tajusin, että menehtynyt ei ollutkaan minulle pelkkä vuori lihasta ja
epäkorrekteja kommentteja: hän oli minulle kohde,
johon suunnata närkästykseni maailman tilaa kohtaan, henkilö, josta repiä huumoria, kun maailman
machoilu alkoi ottaa pottuun, ihminen, joka teksteillään tarjosi mielipiteilleni aina selkeän ja rohkean
vasta-argumentin. Aloin jo ikävöidä Tony Halmetta.
Ikävöin Halmetta, koska tiedostin, ettei häneltä ollut enää odotettavissa uusia, keskustelua herättäviä
edesottamuksia. En voinut enää ottaa kantaa hänen
toimiinsa. Eihän arkipäiväiseen keskusteluun voi vetää vasta kuolleen ihmisen epäonnistumisia vitsin
aiheeksi. Hengissä olevan kun voi sentään kuvitella
puolustamaan itseään.
Harmistuksen tunteet saivat minut kiinnostumaan
uudestaan tästä voimakkaasta persoonasta, jonka

jokainen tuntee ainakin nimeltä. Halme oli ollut aikanaan monessa mukana. En voi olla arvostamatta
ihmistä, joka on ehtinyt ja pystynyt 47 vuoden ikään
mennessä työskentelemään nyrkkeilijänä, toimittajana, kirjailijana, kansanedustajana, vapaapainijana, henkivartijana, kalakauppiaana, laulajana ja
kaupunginvaltuutettuna, osan aloista mainitakseni. Hämmentävintä on ajatella, että tämä moukaksi kuvailemani mies on myös menestynyt monilla
kokeilemistaan aloista varsin kiitettävästi. Hänen julkaisunsa ovat myyneet tuhottoman määrän kopioita, äänisaalis oli vaaleissa valtava ja ensimmäinen
puhe eduskunnassakin on saanut huomattavasti kehuja, puhumattakaan urheilupuolen saavutuksista.
Kyseessä ei siis missään nimessä voinut olla mikään
turha jätkä, vaikken häntä voi mielipiteittensä puolesta kunnioittaakaan.
Oudointa tässä kaikessa on tunteitteni ristiriitaisuus: yhtäaikaisesti halveksun ja ihailen henkilöä,
jonka tunnen vain julkisten juorujen kautta. Kertaakaan tapaamatta, vain muiden ihmisten kirjoittamia
tekstejä lukien olen muodostanut kuvan Helsingin
Kullervosta, joka taistelee tietänsä eteenpäin, vahvoin mielipitein ja väärin valinnoin. Ehkä luomani
mielikuva on oikea, sitä en tiedä, mutta tiedän, etten
aio jättää selvitystyötäni tähän. Lisään kiinnostavien
kirjojen listalleni jälleen uuden teoksen: ”Jumala armahtaa, minä en”.

148

Media ja kulttuuri

Taru Tiililä
28.1.2010 Megafoni

Kuka määrää, ketä itkemme?
”Tiedätkö, minne menevät kansan kyyneleet, kun tuuli vie ne mennessään?”
- Alfred de Musset
”Tony Halme on kuollut”, kirkuivat iltalehdet mustaa
keltaisella. Facebookissa joku oli keksinyt kirjaimille
r, i ja p uuden merkityksen ja kehotti Halmetta mätänemään paloissa. Myös Kaarina Hazardin runosuoni
kukki. Valitettavasti vitsin, möhkäleen muotoisen kotieläimen, niskamakkaran, mullin, sikaniskan, elukan ja katastrofin itkuiset läheiset eivät sen päälle
ymmärtäneet.
Ihmetytti, kuinka syvästi tuntematonta voi halveksua.
Lehtien sivut kertoivat meille tarinoita miehestä, joka käytti viinaa, huumeita, aseita ja kieltä väärin.
Miehestä, joka epäonnistui usein ja rajusti. Sävy,
jolla tarinat kerrottiin, teki mieheen samaistumisen
kovin vaikeaksi. Sen sijaan ne rakensivat lukijalleen
kullasta ja viininpunaisesta sametista mahtavan valtaistuimen, jonka korkeuksista oli helppo syljeskellä
alas kaljulle päälaelle.
Ja jos suu alkaa kuivua, voi syljeskelystä siirtyä osoitteluun ja räkänauruun. Matti ja Mervi ovat siihen
täydellisiä kohteita. He ovat lypsäneet toisistaan ulos
monta kossupullollista verta, hikeä ja kyyneleitä,
mutta ovat siitä huolimatta höyhenenkevyt rupattelunaihe taloyhtiön saunailtaan. Miksi? Koska meille

on kerrottu, etteivät Matti ja Mervi ole kuten minä tai
sinä. He ovat nykyajan hölmöläiset, kaksi kävelevää
läppää, ja he kävelevät, jotta meillä olisi hauskaa.
Matti ja Mervi ovat maanneet väärän ihmisen kanssa,
ottaneet väärää päihdettä ja rikkoneet vääriä lakeja.
He ovat epäonnistuneet, he ovat siis epäonnistujia.
Luusereita. Mainioita kohteita paskalehtien paskalle. Alain de Botton loi lukion elämänkatsomustiedon tunnilla näytetyssä puheessaan kuvitteellisen
sympatia-akselin, jonka toiseen päähän hän asetti
keltaisen lehdistön ja toiseen päähän läntisen perinteen murhenäytelmät. Molemmat kertovat ihmisten
epäonnistumisesta, mutta murhenäytelmät soivat
hahmoilleen sitä kaikista tärkeintä - myötätuntoa.
De Botton huomautti, ettei kukaan ajattele Shakespearen Hamletia luuserina, vaikka hän onkin hävinnyt.
Jos lehdet ottaisivat enemmän vaikutteita murhenäytelmien tavasta käsitellä ihmisiä, epäonnistumisen pelko alkaisi hiljalleen tehdä tilaa myötätunnolle. Jos myötätunto katoaa, katoaa myös inhimillisyys.
Jos Shakespeare olisi kirjoittanut Tony Halmeesta,
kenties Viikingin kodin eteen olisi sytytetty toinenkin kynttilä.
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