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TC-iskut syyskuun 11. päivänä vuonna 2001 koskettivat koko
maailmaa. Hirveä teko, jota kukaan ei täysin pystynyt ymmärtämään, vei 2 995 ihmisen hengen. Terrori-iskut eivät ole uusi juttu,
mutta tahti on selvästi kiihtynyt viime aikoina. Terrori-iskut kasvattavat pelkoa ihmisissä, ja uutisointi saa toisella puolella maapalloakin olevan
ihmisen hätkähtämään, jopa säikähtämään. Mitä jos täällä käy samoin?

Hyvä lukija,
Tällä kertaa Osukki tarttuu moniin aiheisiin, jotka herättävät meissä epätietoisuutta ja levottomuutta.
Kun jokin tuttu ja turvallinen elämänpiirissä murenee, alkaa helposti ahdistaa.
Silti ihmisten on jaksettava luottaa elämään ja rakennettava arkeaan. Tämä päivä on tärkeä. Huomistakin on hyvä
ajatella.
Kastellin lukion Osukki-lehteä on tehty katkematta vuodesta 1970 lähtien. Lehti on täyttänyt tänä vuonna siis 45 vuotta.
Se on hieno saavutus lukiolehdelle. Osukki seuraa ajassa liikkuvia virtauksia. Kaikki lehden numerot ovat tallessa ja edelleenkin luettavissa. Osukki rakentaa osaltaan kastellilaista
henkeä.
Kastellin lukiossa 9.12.2015
Eija Paso

ariisin terrori-isku 13. marraskuuta sai koko Euroopan varpailleen.
Jokaisessa pääkaupungissa varaudutaan pahimpaan ja turvatoimia tiukennetaan, etenkin Bryssel on täydessä terrorivalmiustilassa. Pariisi on
joutunut vuoden 2015 aikana kahden suuren terrori-iskun kohteeksi,
joissa molemmissa on menetetty useita ihmishenkiä. Koko Eurooppa osoittaa
tukensa Ranskalle, mutta Suomessa jotkut ovat kritisoineet ihmisten tapaa ottaa
osaa Ranskan suruun sosiaalisessa mediassa. Esimerkiksi Facebookin profiilikuviin on lisätty Ranskan lipun värit, millä maailman ihmiset yhteisesti osoittavat,
että tapahtumat koskettavat kaikkia. Jotkut pitävät ilmiötä tekopyhänä: miksi
Ranskan uhreja muistetaan maailmanlaajuisesti, vaikka Syyriassa ihmisiä kuolee joukoittain joka päivä samankaltaisissa iskuissa?

R

anskan iskujen saamaa mediahuomiota on pidetty liian suurena. Uutisoinnin määrä on kuitenkin ymmärrettävä, koska iskut tapahtuivat
Euroopan sydämessä. Uutta iskua pidetään vain ajan kysymyksenä,
ja monia iskuja on saatu estettyä suunnitteluvaiheessa. Terroriuhka
ohjaa ihmisten ajatukset uutisoinnin seuraamiseen ja he alkavat tajuta, mitä
maailmassa tapahtuu, kun uhka on todellinen, meitä lähellä. Terrorismin lisääntyminen luo turvattomuuden tunnetta. Julkisille paikoille lähteminen voi saada
sydämen hakkaamaan hieman tiuhemmin ja kädet hikoamaan. Yhtäkkiä huomaa tarkkailevansa koko ajan ympäristöään, pitävänsä silmällä jokaista vähänkin epäilyttävän näköistä ihmistä - mitä jos tuon takin alla onkin ase? Entä jos
menen kauppakeskukseen ja sinne on asetettu pommi?

M

edia pelottelee ihmisiä, mutta samalla se helpottaa ihmisten pelkotiloja, kun tilanteiden selviämisestä saadaan informaatiota. Jos media ei uutisoisi poliisien toimista terroriuhan torjumiseksi, voisivat
ihmiset ottaa turvallisuuden omiin käsiinsä. Pelko ja ymmärtämisen vaikeus luovat vihan ja turhautumisen tunteita ihmisiin. Jos ihmiset kokevat
jäävänsä heitäkin koskevan tiedotuksen ulkopuolelle ja kokevat, ettei kukaan ota
vastuuta heidän turvallisuudestaan, syntyy mellakoita ja oman käden oikeuden
käyttäjät lisääntyvät.

V

iattomiin ihmisiin kohdistuvat terrori-iskut ovat kauheita iskuja kansaa vastaan, mutta yksittäinen ihminen ei voi tehdä mitään muuttaakseen asioita. Valtioiden päättäjien ei pitäisi lietsoa lisää sotaa ja viedä maailmaa koston kierteeseen. Ihmisen
luonne saa aikaan kostonjanon, mutta pommittamalla takaisin ei asiaa ratkaista. Jos valtioiden johdossa olevat ihmiset ovat kostonhaluisia, niin kyllä ovat terroristitkin. Kaikki on varmasti saanutkin alkunsa halusta kostaa.
Tilannetta ei paranneta kostolla, ei nyt eikä tulevaisuudessa.

Johanna Sankilampi

Joulukuussa 2015


Pateniemen lukio
+ Merikosken lukio
= Tuiran yhteiskoulun lukio
Oulun lyseon lukio
OSYK

Laanilan lukio
+ Kiimingin lukio
+ Oulunsalon lukio
= Raksilan lukio

Madetojan lukio
+ Haukiputaan lukio
Lakkautettavien koulujen opiskelijat ovat suhtautuneet uutiseen
etupäässä vastustavasti: he ovat vedonneet muun muassa piteneviin
koulumatkoihin ja epäinhimillisiin
herätysaikoihin aamuisin.

Talous kuntoon
kampuslukioilla?

Myös Fredriksson myöntää lukioiden yhdistämispaineita olevan, mutta hän kannattaa kampuslukiomallia muistakin syistä. Hän näkee, että
kampuslukiomalli antaa opiskelijoille
mahdollisuuden hyödyntää muiden
lähellä sijaitsevien lukioiden kurssitarjottimia.
Fredriksson lupaa, että vaikka kurssitarjotinta joudutaankin kaupunkitasolla jonkin verran supistamaan,
ei siitä koidu ongelmia opiskelijoille.
Hän myös uskoo eLukio-opetuksen
ja kurssien tenttimisen helpottavan
kurssien suorittamista.
Kampuslukion mallilla pyritään
myös vapauttamaan uusia tiloja kasvavan perusopetuksen käyttöön. Tämä toisi kaupungille säästöjä, sillä
muuten kaupunki joutuisi rakentamaan useita uusia kouluja peruskoululaisille.

Viljo Lukka

Parhaillaan huonosta taloustilanteesta kärsivä Oulun kaupunki on
joutunut leikkaamaan ja säästämään suuria summia muun muassa sivistys- ja kulttuuripalveluilta.
Osansa säästöistä on saanut myös
lukiokoulutus. Tämä on näkynyt
lukiolaisten arjessa muun muassa
ongelmina kurssien valinnoissa,
kun kurssitarjottimia on jouduttu
supistamaan.
Oulun lukiojohtaja Pekka Fredrikssonin mukaan kaupungin säästötavoite lukiokoulutuksen, vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen
sektorilla on noin 900 000 euroa.
Näitä säästöjä lähdetään hakemaan
palvelujen ostoa supistamalla, joihin
sisältyvät muun muassa siivous- ja


ateriapalvelut, sekä henkilö- ja asiakaskustannuksia vähentämällä.

Opiskelijat kampuslukioihin

Ouluun kaavaillaan uutta kampuslukiojärjestelmää, jossa Oulun lukiot
yhdistettäisiin kuuteen suurlukioon
keskustan likelle. Ouluun vasta liitettyjen kuntien, Oulunsalon, Kiimingin
ja Haukiputaan lukiot siis lakkautettaisiin ja siirrettäisiin keskustaan.
Lakkautuslistalle ovat joutuneet myös
Pateniemen ja Laanilan lukiot.
Kaupungin johto on siirtänyt ratkaisujen teon ensi kevääseen, koska
ratkaisumallin vaikutuksia halutaan
selvittää alkulaskelmia tarkemmin.
Suunnitelmia ovat kritisoineet julkisuudessa niin opettajat, opiskelijat
kuin vanhemmatkin.

Kuka jaksaa pitkää päivää?
Haukiputaan lukion
kakkonen Ulrika Mehtälä
ei ymmärrä, miksi Oulun
säästökirves iskee upouuteen lukioon, jossa on
hyvä opiskelumeininki.

Lukiolaisten suunnalta on kuitenkin
kuulunut vastalauseita hanketta kohtaan.
Haukiputaan lukion opiskelijat Joonas Kortesalmi ja Ulrika Mehtälä
kertovat koulumatkansa kasvavan 40,
jopa yli 60 kilometrin matkoihin. Tämä tietää pitkiä bussimatkoja ja aikaisia herätyksiä. Joonas ei pidä reiluna

Kastellin lukio

sitä, että hänen noustessa linja-autoon
ennen kello seitsemää aamulla lähellä
keskustaa asuvat lukiolaiset saavat
vielä vedellä hirsiä kotonaan.
“Monet ovatkin valinneet Haukiputaan lukion juuri sen sijainnin vuoksi”,
Joonas kiteyttää.
Ulrika uskoo opiskelupaikan siirtämisellä Ouluun olevan negatiivisia
vaikutuksia opiskelijoiden terveyteen
ja vireyteen. Pitkän ja raskaan koulupäivän päätteeksi pitäisi matkata bussilla kotiin Haukiputaalle, jossa odottavat läksyt ja kotityöt.
Tämän lisäksi päivään pitäisi sisällyttää omaa terveyttä ja fyysistä kuntoa parantavia harjoituksia.

Hukkuuko yksilö massaan?

Kiimingin lukion opiskelija Jaakko
Pentti näkee uudistuksessa joitain
valoisiakin puolia. Hänen mukaansa
jotkut opiskelijat voisivat pitää opiskelun siirtämisestä kaupungin lähistölle.
“Joillekin olisi parempi jäädä tänne,
joillekin taas siirtyä Ouluun.”
Jaakon koulumatka lyhenisi ja hän
saisi nukkuakin pidempään, mikäli
opiskelupaikka siirtyisi Raksilaan.
Jaakko ei myöskään näe välttämättä ongelmana uusien lukioiden suuria
ryhmäkokoja.
Ulrika ja Joonas ajattelevat asiasta
toisin. He pitävät isoja ryhmäkokoja
uhkana opiskelulle. Opiskelurauha ja
oppimisen tulokset kärsisivät ryhmien kasvamisesta. Opiskelijoiden mahdollisuudet saada yksilöllistä opetusta jäisi liian vähälle. Joonas pelkää

tästä syntyvän enemmän lintsauksia
ja kurssien keskeytyksiä turhautumisen vuoksi.
Laanilan lukion toisen vuoden opiskelija Markus Latvakoski kertoo,
ettei Laanilassa hurrata kampuslukiolle.
”Sen verran mitä olemme kavereiden kanssa tuosta keskustelleet, niin
ei se hirveästi saa kannatusta Laanilassa. Oikeastaan kaikki ovat puhuneet täällä sitä vastaan. ”
”Laanilan lukiota ei pitäisi lakkauttaa, koska täällä on todella hyvä ilmapiiri ja huiput opet. Jos siirryttäisiin
kampusmalliin, todennäköisesti osalta opettajista loppuisi työt ja ilmapiiri
olisi aivan toisenlainen”, Markus harmittelee.

Koko kaupungin pulma

Kampuslukiomalli vaatii onnistuakseen muutoksia linja-autojen reitteihin ja aikatauluihin. Tämä helpottaisi
kauempaa tulevien koulumatkoja. On
kuitenkin vaikea uskoa, että esimerkiksi haukiputaalaisten koulumatka
helpottuisi kovinkaan paljon uudistuksista huolimatta.

Oulun kaupunki joutuu kuitenkin
tekemään useita kipeitä päätöksiä
koulutuksen sektorilla säästötavoitteensa saavuttaakseen. Mikäli kampuslukiomalli kariutuu, on kaupungin
etsittävä vaihtoehtoisia säästötoimia
- ja niillekin löytyy varmasti oma vastustava joukko.


Yksivuotiaan kasvukipuja
Kastellissa

Kastellin ja Karjasillan entisten lukioiden yhdistyminen on ollut perustana
nykyisen koulumme syntymiselle.
Uuden ja vieläpä näin ison koulun
toimivuuden takaamiseksi vaaditaan
yhteistyötä monelta eri taholta.

Emma Hiukka

Koodia tulevaisuuteen
Viljo Lukka

Kastellin lukiossa järjestettiin toisessa jaksossa robotiikan kurssi,
jossa opeteltiin yliopisto-opiskelijan johdolla sähkötekniikan ja
koodauksen alkeita.
Idea kurssin järjestämiseen tuli Mehackit-organisaation yhteydenoton
seurauksena. Kastellin lukion lisäksi
kurssi järjestetään Oulunsalon ja Laanilan lukioissa.
Kurssin tärkeimpänä työvälineenä
toimii arduino-piirilevy, johon koodi
ladataan tietokoneesta. Tällä levyllä
luetaan erilaisia sensoreita ja ohjataan erilaisia laitteita, kuten summeria tai ledejä.
Kurssin on määrä jäädä omien opettajien järjestämänä lukion käytäntöön
Kastellissa. Aihe on opettajillekin
vielä uusi, mutta he näkevät uuden
oppimisen hyväksi jokaiselle, myös
opettajille.

Samalla viivalla

Kurssin vetäjänä toimi robotiikkaa yliopistossa opiskeleva Dan Åkerlund.
Kurssilla mukana olleet fysiikan
ja ATK:n opettajat Jarmo Sirviö, Jari
Kinisjärvi ja Arto Rimpiläinen olivat


siis kurssilla itsekin opiskelijoiden
roolissa.
”Opiskelijoiden kanssa samalla viivalla olo oli hieno kokemus”, opettajat
summaavat yhdessä.
Opettajat uskovat alan tarvitsevan
runsaasti lisää työntekijöitä tulevaisuudessa. Tällä kurssilla opitaankin
ymmärtämään ohjelmointia ja ohjelmien yhteyttä erilaisten laitteiden toimintoihin.
“Samalla kurssi voi antaa vinkkejä
jatkokoulutusideoihin”, opettajat kertovat.
Kurssin tunnelma on opettajien mukaan ollut hyvä, sillä ”käsillä tekeminen ja ohjelmointi vievät mukanaan”.
He näkevät opiskelijoiden selvinneen
jopa opettajiakin paremmin tehtävistä.
”Kurssin tavoitteena on koulun näkökulmasta yhdistää ohjelmointia,
fysiikkaa sekä teknologiaa”, opettajat
valaisevat.
”Robotteja löytyy nykyään kaikkialta. Tämän alan osaajia tarvitaan tulevaisuudessa paljon.”

Ohjelmointia peruskouluun

Kurssin vetäjän Dan Åkerlundin mukaan suomalainen robotiikan tieto-

”Ohjelmoinnissa pääsee olemaan
luova paljon kiinnostavammalla
tavalla kuin taiteellisilla aloilla.”
- Dan Åkerlund taito on erittäin arvostettua. Suomalaisten opiskelijoiden taidot eivät
kuitenkaan jakaudu tasaisesti.
”Ne, jotka ovat kiinnostuneita, tietävät erittäin paljon. Muilla tietotaso on
harmittavan alhainen.”
Åkerlundin ratkaisu ongelmaan olisi tietotekniikan opettaminen nuorille
aikaisemmassa vaiheessa opiskelua.
Nuorten pitäisi saada ensikosketuksia tietotekniikkaan ja ohjelmointiin
pakollisena osana opiskelua jo peruskoulussa.
Kastellissa järjestetty robotiikan
kurssi oli Åkerlundille ensimmäinen,
jota hän veti.
”Tämä oli erittäin onnistunut ja lähden mielelläni kehittämään kurssia
eteenpäin seuraaviin lukioihin”, Åkerlund kertoo.
”Kiitoksia Kastellin lukiolle, etenkin
kurssin opettajille ja opiskelijoille, jotka auttoivat tekemään tästä kurssista
hyvin kiinnostavan”, Åkerlund kiittää
lopuksi. Hän muistuttaa alasta kiinnostuneita, että ala ei ole helpoimmasta päästä, mutta sitäkin antoisampi.

Koulumme nykyisiltä abeilta kysyttiin, millaisia seurauksia lukioiden yhdistymisellä on ollut ja mihin kannattaisi kiinnittää huomiota kahden eri koulun yhdistyessä.
Uuden koulumme hienot tilat saavat abeilta paljon
positiivista palautetta. Moderni ja puhdas oppimisympäristö ilman hometta on ollut monille hyvin merkittävä asia.
Suureen koulurakennukseen mahtuu tietenkin myös
paljon uusia ihmisiä, mikä on hieno mahdollisuus tutustua ja laajentaa tuttavapiiriä. Toisaalta yhdistymisen ansiosta monet jo olemassa olevat ystävyyssuhteet
saavat tilaisuuden vahvistua, kun entiset ja nykyiset
kaverit pääsevät samaan kouluun.
Tuttuja kasvoja tuntuu olevan niin paljon, ettei koskaan tarvitse olla yksin.

mi kaikkialla koulussa ja massaan hukkumisen tunne
on harmittavan yleistä. Oppilasmäärän takia opettajilla on vaikea joustaa opinnoissa, jolloin oppilailla ei ole
paljonkaan tarpeellista neuvotteluvaraa.
Mukava ilmapiiri on varmasti tärkeää kaikille ja juuri sen takia sitä tulisi kehittää koulussamme.
Meitä on täällä niin paljon, että kaikkia ei tunnista
edes kasvoilta. Lisäksi ryhmien sekoitus heti ensimmäisen jakson jälkeen esti yhteishengen syntymisen,
mikä johti oppilaiden jakautumisen vanhoihin kaveriporukoihin ja vaikeutti tutustumista uusiin ihmisiin.
Koulumatkat ovat pidentyneet ja suuresta koulusta
on tullut laitosmainen. Vaikka tilat ovat uudet ja modernit, kotoisuus puuttuu. Ikävää on myös jatkuva tunne siitä, että joutuu kilpailemaan kursseista, liikuntatunneista ja ruoasta.

Uudet ja tutut opettajat yhdessä muodostavat myös
joukon omalaatuisia persoonia omine opetustyyleineen, mikä antaa mahdollisuuden monipuoliseen opetuksen tarjontaan.
Oppilailla on enemmän valtaa valita itselle parhaiten sopiva opetustyyli, jolloin oppiminenkin tehostuu.
Suuri koulu tarjoaa enemmän kursseja, jolloin esimerkiksi kielten tarjonta on laajentunut.
Nämä kaikki edellä mainitut seikat ovat selkeästi luoneet lisää mahdollisuuksia oppimiseen.
Silti päänvaivaa on aiheuttanut aina täynnä olevat
kurssit, joita on kuitenkin loppujen lopuksi liian vähän
suhteessa oppilasmäärään. Vaikka olisi ajoissa valitsemassa kursseja, nopeammat syövät hitaat.
Eikä itse syöminenkään onnistu ongelmitta, kun ruokala tuntuu liian pieneltä. Istumapaikkoja on välillä
vaikea löytää, vaikka ruokailua yritetäänkin jaksottaa
moneen erään.
Jonot etenevät hitaasti ja ruoka on vastaajien mielestä yksitoikkoista ja laadultaan huonompaa vanhojen
koulujen tarjontaan verrattuna.

Ruusujen ja risujen jakamisen lisäksi abit kertoivat,
mitä tulisi ottaa huomioon kahden koulun yhdistymisessä.
Uudessa koulussa olisi tärkeää järjestää enemmän
yhteistä toimintaa sekä ryhmäytymistä. Toivottavaa
olisi myös ryhmäkokojen kohtuullisuus.
Moni esitti, että vanhoja ryhmiä ei sekoitettaisi ihan
kokonaan uudessa koulussa. Joku taas pohti, että on
järkevää yhdistää vanhoja ja uusia, jotta ryhmään tulisi
niin tuttuja kuin uusia kasvojakin.
Ruokailujärjestelmän toimivuuteen kannattaisi
paneutua tosissaan, ja liikenneyhteydet tulisi myös
huomioida. Ahtauden estämiseksi tarvitaan tarpeeksi
suuret tilat.
Oppilaiden yksilöllisyys on huomioitava. Kurssitarjottimelle pitäisi lisätä opettajien nimet, jotta oppilaat
voisivat valita itselle opetustyyliltään sopivan opettajan.
Parhaiten oppilaan näkökulman tietävät itse oppilaat, jonka vuoksi oppilaiden tulisi saada ilmaista oma
mielipiteensä koulun yhteisiin asioihin. Avoimella ja
iloisella asenteella yhdessä opettajien ja muiden koulun työntekijöiden kanssa voimme kehittää koulustamme aina vain paremman.

Tungoksesta ei tykätä

Yhteisö muovautuu

Suuri oppilasmäärä aiheuttaa keskittymisvaikeuksia,
kun luokat ahdetaan täyteen oppilaita. Ahtaus tulee il-

Kehittämisen paikkoja



Oppilaita ei ajatella ihmisinä, vaan
koneina, joiden pitää olla paikalla
tiettyyn kellonaikaan ja jos ei ole,
ei saa rastia ruutuun.

Maailmalla puhutaan, että Suomessa on hyvä ja toimiva
koulujärjestelmä, tasokasta opetusta, ilmainen koulutus, johon kaikilla on mahdollisuus iästä, uskonnosta,
sukupuolesta ja rodusta riippumatta.

H

Olivia Jokinen

uomio kiinnittyy kuitenkin yleensä vain näihin positiivisiin seikkoihin, jotka onneksi pitävät nekin paikkaansa.
Epäkohtia ei huomioida tai niitä ei vain
nosteta esille. Sitten mietitään, miksi nuoria ahdistaa
ja stressaa, ei huvita tehdä mitään, ei jaksa, masentaa ja
kaikki tuntuu vaikealta.
Taustalla voi olla monia syitä. Yksi saattaa kuitenkin
olla vaativa koulujärjestelmä ja lukio-opetus.
Yhdessä kurssissa on liikaa asiaa. Koska on paljon hommaa, asiat käydään äkkiä läpi. Ei ehditä opettaa tärkeitä elämänohjeita, vaan pelkkiä kaavoja, joilla ei elämän
kannalta ole suurtakaan merkitystä.
Opettajat opettavat aina samalla tavalla. He kertovat
asiat ja oppilaat kirjoittavat minkä kerkeävät. Samaan
aikaan ei pysty keskittymään opetukseen ja kirjoitukseen, jolloin kummastakaan ei käytännössä ole juuri
hyötyä.
Näin kun asia on ”opetettu”, kaikki osaavat sen, ja
mennään eteenpäin.
Kun tulee tehtäväksi laaja tutkielma, siitä seuraa stressiä. Saanko tämän ajoissa valmiiksi? Mistä revin aikaa
sen tekemiseen?
Stressiä ei helpota numeroarvostelu, vaan suorittamisesta tulee paineita. Kun tehtävän on saanut lopulta
tehtyä, on edessä seuraava yhtä puuduttava tehtävä.
Tällä menolla kaikista asioista on tullut suorittamista. Opiskellaan vain numeron takia, eikä siksi, että asia
olisi mielenkiintoinen tai osatakseen sen hyvin saati
että siitä olisi hyötyä elämässä.
Jos kursseissa olisi vähemmän asiaa käytävänä, voitaisiin käyttää esimerkiksi erilaisia opetusmenetelmiä.
Istumisen ja kuvien katselun sijaan voitaisiin mennä
luontoon tutkimaan konkreettisia asioita. Tämä toisi
vaihtelua ja virkistäisi, auttaisi joitakin muistamaan
asioita paremmin sekä olisi rennompaa opiskelua.

L

ukion tarkoitus ei ole uuvuttaa opiskelijoita
loppuun. Silti se aiheuttaa paljon stressiä tulevista ja tekemättömistä hommista.
Hartioilla saattaa olla muitakin asioita, joille pitäisi jäädä aikaa. Tällaisia voivat olla harrastukset,
lemmikit, perhe, ystävät ja muut ihmissuhteet, parisuhde ja osalla jo oma koti.
Miten näistä kaikista asioista yksi ihminen voi jaksaa huolehtia, jos koulusta yksistään aiheutuu jo niin
paljon huolta? Olisi tärkeää, että aikaa jäisi muillekin


asioille.
Wilman myötä on tullut holhous. Tunnin alusta kuluu aikaa kerätä läsnäolijat, merkitä poissaolijat ja myöhästyjät.
Eikö sen kuuluisi olla vain oppilaalta
pois, jos lintsaa?
Oppilaita ei ajatella ihmisinä, vaan koneina, joiden pitää olla paikalla tiettyyn
kellonaikaan ja jos ei ole, ei saa rastia
ruutuun.
Kun netissä näkyy, ettei ole ollut paikalla, niin ei riitä, että ilmoittaa opettajalle olleensa hammaslääkärissä. Tähän
tarvitaan vanhemman kuittaus tai lääkärintodistus.
Miksi ei enää luoteta oppilaan sanaan? Ennenkin on pärjätty, jopa paremmin, ilman Wilmaa.
Pitkät koulupäivät ovat uuvuttavia.
Osa lähtee aamulla aikaisin bussilla ja
tulee illalla myöhään kotiin. Lukiolainen saattaa helposti tehdä 12 tunnin
päiviä, mikä on neljä tuntia yli normaalin työajan.
Kun illalla viimein kotiutuu, pitäisi
jaksaa tehdä kouluhommia. Jos ne jättää tekemättä, ei saa suoritusmerkintää.
Kun hommia kasaantuu, ei saa mitään
aikaiseksi, kun ei tiedä mistä aloittaisi.

Nukkuminen jää vähälle, kun yöllä tekee tekemättömiä hommia.
Olisi hyvä, jos koulu alkaisi aikaisintaan yhdeksältä ja loppuisi viimeistään
kolmelta, niin aikaa jäisi nukkumiselle,
harrastuksille, kavereille ja tehtäville
eikä olisi kokoajan väsynyt ja stressaantunut.
Nuorten päihteiden käyttö lisääntyy
koulutuksesta ja haittojen tietoisuudesta huolimatta. Päihteistä haetaan apua
ahdistukseen ja niiden avulla etsitään
keinoa rentoutua. Onhan se helpottavaa ahdistuksen keskellä päästä edes
hetkeksi pois ”täältä”, pakoon todellisuutta.
Päihteiden ei kuuluisi olla nuoren ainoa keino saada helpotusta rankkaan
arkeen.

Kaikista
asioista
on tullut
suorittamista.

O

n valittu, että käytetään paljon rahaa sähköisyyteen. Tämä edellyttää, että opiskelijalla
on oma tietokone ja koulujen pitää hankkia
tietokoneita.
Onko ajateltu, että mitä jos järjestelmä kaatuu? Tämä
ajatus aiheuttaa varmasti monelle lisästressiä jo valmiiksi jännittävästä ylioppilaskokeesta.
Miksi kukin ei voisi valita itse, tekeekö kokeen sähköisenä vai perinteisenä paperikokeena? Olisi reilua, että
kaikki saisivat suorittaa kokeen itselle mieluisimmalla
tavalla, oli se sitten sähköinen koe tai perinteinen koe.
Eikö sähköisyyteen käytettyjä rahoja voisi sijoittaa
nuoriin eri tavalla, kuten lisäämällä erialisia tuki- ja
apupalveluita tai parantamalla koulutusmahdollisuuksia, kuten palkkaamalla lisää opettajia ja lisäämällä
kurssitarjontaa?

Kun asioista päätetään, ajatellaanko loppuun, että
miten ne toimivat käytännössä? Vaikka joku kuulostaisi hyvältä teoriana, se ei välttämättä toimi todellisessa
elämässä.
Ovatko NUORET ne, jotka haluavat tehdä sähköisiä
kokeita tai kirjoittaa ylioppilaaksi sähköisesti? Ovatko
OPETTAJAT halukkaista tarkistamaan satoja sivuja vastauksia ruudulta? Päätökset, jotka tehdään, eivät koske
nykyisiä päättäjiämme.
Kärjistetysti sanottuna kurssit käydään robotteina
läpi, koulussa on nihkeä meininki, oppilaat eivät ehdi
kurssin aikana tutustua toisiinsa, ja on niin paljon asioita mielen päällä, ettei jakseta enää hymyillä.
Ketään ei kiinnosta KUKA OIKEASTI ON tai miten
voi, pääasia kunhan on paikalla.

ole
i
e lops
u
t oita
i
o
k elij
r
a
n t opisk
o
i
Luk uttaa
uuv .
uun
p

Suomen ”täydellinen”
koulujärjestelmä


Ammattina

Kastellin kummit

Tytti Tynkkynen

Taidekummi Kari Tykkyläinen
Kari Tykkyläinen väittää olleensa ”onneton tohelo”
lukioaikoinaan Karjasillalla. Koulussa hänen lempiaineitaan olivat biologia, liikunta ja kuvaamataito. Opettajat vaikuttivat nuoren pojan opiskeluun hyvinkin paljon. Jos Tykkyläinen tykkäsi opettajasta, asiat menivät
hyvin. Jos opettaja ei miellyttänyt, oppikaan ei tahtonut
mennä perille. Tähän voi varmasti moni nykypäivänäkin samaistua.
Tykkyläinen piti nuoruudessaan etenkin kotibileistä.
Aikaiset aamut eivät häntä innostaneet. Lukioajoilta
Tykkyläisen mieleen ovat kuitenkin erityisesti jääneet
”itsenäiseen elämään herääminen ja itsensä löytäminen, epäonnistumisen ja onnistumisen omakohtainen
tajuaminen sekä laumasta itsenäistyminen”.
YouTube-videoiden pariin Tykkyläinen päätyi vahingossa vuonna 2007. Hän työskenteli Pudasjärvellä
projektipäällikkönä. Eräänä päivänä hän löi esimiehensä edessä itseään sanomalehdellä päähänsä samalla
hokien: ”Miehet antaa aina periksi, minä en anna koskaan periksi.” Tykkyläisen vaimo otti tapahtuman videolle ja ystävät neuvoivat laittamaan YouTubeen. Tällöin
Tykkyläinen ei ollut vielä lainkaan tietoinen YouTuben
olemassaolosta.
Nykyään asia on toisin. Tykkyläisellä on YouTubessa
monta tuhatta videota ja hänen kanavallaan on lähes
15 000 tilaajaa. Tykkyläisen mielestä videoiden teossa
parasta on vapaus nauraa itselleen. Hän on yrittänyt aina tehdä mahdollisimman huonoa videota, mutta niille
nauretaan eniten, joten ne onnistuvatkin parhaiten.
Tykkyläinen paljastaa, että hänellä videon tekoon
kuluu parhaimmillaan vain kymmenen minuuttia. Jälkeenpäin hän ei juurikaan videoitaan enää katso. Tykkyläinen kertoo toisinaan katsovansa YouTubesta nuoruuden aikaisia rokkivideoita, mutta muuten keskittyy
hauskojen videoiden julkaisemiseen.
Kirjailijakummi Riikka Pulkkisesta Tykkyläinen
tunnustaa tietävänsä ainoastaan kauniin ulkonäön.
Pulkkisen uraa hän ei ole juurikaan seurannut ja romaanejakaan ei ole vielä ehtinyt lukea. Aihetoiveita
Tykkyläinen ei halua Pulkkiselle antaa: ”Ei kenellekään
taiteilijalle tarvitse toiveita esittää, taide on tunteen
purkua...”
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Tykkyläisen työkenttä levittyy laajalle: hän tekee videotaidetta, veistää patsaita, musisoi, vaikuttaa kunnallispolitiikassa sekä hoitaa tilaansa ja kissojaan Siuruan kansantasavallassa Pudasjärvellä.

Urheilijakummi Jussi Jokinen:
”Kausi 2014-2015 oli ekani Floridassa. Pelattiin tasainen kausi, ja playoffpaikka jäi muutaman pisteen
päähän.
Itsellä toinen puolisko oli selvästi parempi kuin
ensimmäinen.
MM-kisat kapteenina oli hieno kokemus, mutta
valitettavasti pelit loppuivat jo puolivälierissä.
Kesäloma meni mukavasti perheen ja ystävien
kanssa. Sain harjoitella terveenä koko kesän ja ehdin pelata muutaman kierroksen golfiakin.
Ensi kaudelle tavoitteena on päästä Floridan kanssa playoffeihin ja tavoittelemaan Stanley Cupia.
Henkilökohtaisesti tavoitteeni on parantaa viime
kaudesta.”

Tsemppiä unelmienne
tavoitteluun opiskelijoille!

Tsemppiä unelmienne tavoitteluun opiskelijoille!

Kirjailijakummi Riikka Pulkkinen
Riikka Pulkkinen kertoo, että piti lukiossa erityisesti
erikoiskursseista, joissa oli myös opetussuunnitelmaan
kuulumattomia asioita, kuten kahvia.
”Kahvinkeitin luokkahuoneessa oli jostain syystä
parasta, mitä tiesin!” Pulkkinen paljastaa. ”Valikoiva
perfektionisti” kertoo kuitenkin keskittyneensä lukiossa erikoiskurssien lisäksi hänelle mieluisiin aineisiin.
Muissa aineissa hän otti rennommin. Tämä ei ollut kannattavaa.
Pulkkinen antaakin opiskelijoille neuvoiksi lukemisen, uteliaisuuden, ennakkoluulottomuuden sekä kokeilunhalun lusmuilun sijaan. Pulkkinen kertoo näiden
olevan olennaisia piirteitä myös kirjailijan työssä.
Kirjailijan ammattiin Pulkkinen päätyi pitkän
haaveilun jälkeen. Hän oli innostunut kirjoittamisesta
jo pienenä. Lapsuudessaan hän kirjoitti muun muassa
”väitöskirjaa” timanteista sekä teosta nimeltä ”Koirani
Puppe”. Teos ei kuitenkaan koskaan valmistunut, mutta sen tekeminen oli hykerryttävää. Pienenä Pulkkinen
haaveili myös urheilutoimittajan ammatista, sillä hän
oli innostunut urheilusta.
Jos hän ei nykyään olisi kirjailija, hän voisi olla psykologian tutkija. Pulkkinen kertoo nimittäin olleensa aina
kiinnostunut psykologiasta.
Parasta kirjoittamisessa Pulkkisen mukaan on
”tunne, kun kirjoittaminen muuttuu ajattelunnopeaksi
liikkeeksi”. Silloin paperille saa aikomansa. Vaikeinta

Nykykirjailija kohtaa lukijoitaan messuilla, seminaareissa ja useissa
muissakin paikoissa. Riikka Pulkkinen (vas.) on käynyt monta kertaa
Kastellin lukiolaisten vieraana Oulussa.

on taas lukkoon joutuminen, etenkin silloin, kun sitä
jatkuu kuukausia. Pulkkinen myöntää kokeneensa molemmat vaiheet tänäkin vuonna kirjoittaessaan työn
alla olevaa romaaniaan. Se sijoittuu osin Berliiniin ja
kertoo unelmista, jotka eivät koskaan toteudu. Romaanin aiheita ovat myös kaksosuus ja kaksoisolentotematiikka.
Riikka Pulkkinen paljastaa, että yhden romaanin
kirjoittamiseen voi mennä jopa viisi vuotta. Jos tekstiä
syntyy nopeasti, romaani voi kuitenkin valmistua vaikka seitsemässä kuukaudessa. Tällä hetkellä Pulkkinen
kertoo olevansa hyvässä vireessä kirjoittamisen kanssa.
Pulkkinen kokee kaikki kirjoittamansa romaanit tärkeiksi. Parasta hän ei osaa valita, sillä se on kuulemma
ikuisesti tekeillä. Lempikirjoja hänellä on kuitenkin
useita. Laura Lindstedtin Oneiron on Pulkkisen mielestä mahtava lukukokemus. Ikisuosikkeinaan hän pitää Ian McEwanin Sovitusta sekä Sebaldin Austerlitziä.
Hän on myös innostunut Don DeLillon Valkoisesta kohinasta. Pulkkinen kertoo lukevansa kaikenlaista kirjallisuutta.
Kun Pulkkiselta kysytään, onko hän seurannut taiteilijakummimme Kari Tykkyläisen elämää, hän myöntää hieman nolona, ettei tiedä edes, kuka Tykkyläinen
on. Hän pyrkii kuitenkin ehtiessään katsomaan muutaman Tykylevitsin videon YouTubesta.
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tänään:

Viljo Lukka

”Makaronilaatikko”, nimeää monen muun nuoren tavoin lempiruuakseen 17-vuotias opiskelija Karoliina
Myllylä. Karoliinalla tosin on ruokaan tavallista syömäriä laajempi näkökulma: hän opiskelee alan ammattilaiseksi toista vuotta Oulun palvelualan opistossa.
Samassa koulussa myös toista luokkaa opiskelevalle
Matleena Kaikkoselle maistuu mikä tahansa ruoka,
kunhan se ei sisällä punaista lihaa.
Peruskoulun lopulla jatko-opiskelupaikkoja miettiessään Karoliina ja Matleena päätyivät juuri tälle alalle,
koska se tuntui parhaalta vaihtoehdolta epäselvien tulevaisuudensuunnitelmien keskellä.
”Totta kai tykkään myös laittaa ruokaa”, Matleena
vielä lisää. Nykyinen koulu tuntui myös viihtyisimmältä rakennukselta, mikä helpotti valintaa useampien
”kokkikoulujen” välillä.
Oulun palvelualan opisto on yksityinen koulu Raksilassa. Koulun perusti vuonna 1941 Marttayhdistys, joka järjestää siellä opetusta nykyäänkin.
Nuoret voivat suorittaa hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinnon ja kotityö- ja puhdistuspalvelujen
perustutkinnon. Suunnitteilla on myös ammatilliseen
peruskoulutukseen valmentava koulutus. Oulussa näitä aloja voi opiskella myös OSAO:n (Oulun seudun ammattiopisto) Myllytullin yksikössä.

Alkupaloja ja pääruokaa

Kokkiopiskelijoiden jaksot jakautuvat ammattiainejaksoihin, joiden aikana ollaan keittiöllä ja opiskellaan
ammattiin liittyvää teoriaa, sekä attoainejaksoihin,
joilla opiskellaan muita, yleishyödyllisiä aineita, kuten
matematiikkaa ja kieliä.
”Attoaineet” liittyvät myös vahvasti opiskeltavaan
alaan: englannin tunneilla käydään läpi ammattisanastoa ja matematiikkakin on sorvattu alaa tukevaksi.
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Koulupäivät Oulun palvelualan opistossa kestävät
kuudesta kahdeksaan tuntia. Lyhempinä päivinä voi olla päälle vielä teorian opiskelua.
Keittiötunneilla ollessa ei kerkeä juurikaan laskeutua
istumaan, kun töitä tehdään täysillä.
”Keittiötunnit olivat erityisesti alkuun rankkoja”, Karoliina muistelee ja samaan yhtyy myös Matleena. Kiireellisinä päivinä ruokatauotkin jäävät todella lyhyiksi.
Koulussa valmistettavat ruuat ja leivonnaiset käytetään hyväksi tarjoilemalla niitä opiskelijoille lounaalla
ja myymällä niin koulun kahvilan kautta. Opiskelijat tekevät myös tilaustöitä juhliin, kuten häihin. Osan kokkauksista opiskelijat saavat itse syödä.

Tarjolla pientä ja suurta purtavaa

Hyviksi puoliksi alalla Karoliina listaa sen, että työpäivä etenee nopeasti, kun on koko ajan jotain tekemistä
ja myös sen, että töitä varmasti riittää.
Alan asiakasläheinen puoli on Karoliinalle tärkeä:
”Kuulen asiakaspalautetta ja voin kehittyä niiden perusteella.”
Alan huonoja puolia taas on työn henkinen ja fyysinen raskaus: ruuanlaitto on vain pieni osa työtekoa ja
työajat ovat kokilla mitä ovat.
Matleenan käsityksen mukaan on helpompi työllistyä
suuriin ammattikeittiöihin ja suurien ketjujen yksiköihin kuin yksityisiin ravintoloihin.
Hän nostaa tärkeimmäksi työn metsästämisessä sen,
millainen oma asenne on ja miten suhtautuu työn hakemiseen.
Sekin vaikuttaa paljon, miten panostaa uuden oppimiseen ja omien taitojen kehittämiseen esimerkiksi
työssäoppimisjakson aikana. Silloin voi helposti tehdä
vaikutuksen ravintolan työntekijöihin ja voi saada töitä
samasta paikasta.

ravintolakokki á la carte

suurtalouskokki ruskeakastikkeessa

mediakokki pannacotta
Mediassa vain parhaita paloja
Mediassa kokkien ammatti näkyy etupäässä erilaisissa
kokkiohjelmissa, joita televisio suoltaakin aika lailla.
Niistä saa hyviä niksejä omaan ruuanlaittoon sekä innostusta kokkailuun.
Karoliina väittää kuitenkin näiden ohjelmien vääristävän kokin ammattia, sillä niissä ei kuvata muuta kuin
itse kokkaamista. Kokin ammattiin kuuluu silti olennaisesti lähes puolet ajasta vievää siivoamista. Myöskään
ammatin raskasta puolta ei päästetä näkyville ohjelmissa.
Matleenalle puolestaan media ja kokkiohjelmat olivat
piirtäneet mieleen kuvan hienossa ravintolassa työskentelevästä huippukokista, joka luo toinen toistaan
hienompia aterioita.
Todellisuus on kuitenkin ollut hieman erilainen:
opiskelut ovat alkaneet painottumalla suurtalouskokin taitoihin perehdyttämiseen. Ravintolakokin taitoja
opiskellaan enemmän vasta kolmannella luokalla.
Median huomiolta on jäänyt paitsi useita yhteiskunnan kannalta välttämättömiä töitä, joita kokit hoitavat.
Esimerkiksi koulujen ja sairaaloiden kokkien työ jää
huomiotta.
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”Kyllähän media näyttää enemmän ravintolakokin
työtä kuin suurtalouskokin työtä.”
Kokin työn haasteet ovat tulleet Matleenalle yllätyksenä - ei olekaan niin helppoa noin vain ruveta valmistamaan huippuravintoloihin kelpaavia ruokia.
Koulutus lähtikin melko pienistä ja helpoista asioista
liikkeelle. Hyväksi ravintolakokiksi hioutuminen vaatii
kuitenkin paljon työtä ja harjoittelua sekä ennen kaikkea intohimoa.

Paremmaksi kokiksi vai kahvilan pitäjäksi?

Karoliina ei näe tulevaisuuttaan välttämättä juuri kokin ammatissa.
”Totta kai haluan nähdä ja saada kokemusta eri työpaikoista”, Karoliina pohtii, mutta lisää vielä ettei tämä
ehkä ole juuri vielä hänen ammattinsa.
Matleenallakin on haaveena jossain vaiheessa jatkokouluttautua, mutta hän tahtoo kuitenkin kehittyä kokkina paremmaksi.
”Haluan ymmärtää enemmän ruuasta, sen laitosta sekä siitä, millaista ruoka parhaimmillaan voi olla
– muutakin kuin sitä ah niin pahaa makaroni-jauhelihamössöä.”
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Valinnan vaikeus

E

Sanela Memic

lämässä on monenlaisia valintoja, joita jokainen joutuu tekemään. Valintojen teko ei ole helppoa, jos vaihtoehtoja on useita.
Aina ei kannata kurottaa korkeimmalle tasolle, jonne ei välttämättä pysty - tuloksena saattavat olla epäonnistuminen ja pet-

tymys.
Lukiolainen joutuu ratkaisemaan, mitä tekisi lukion jälkeen. Osalle tulevaisuuden suunnitelmat ovat selvät. Toisten täytyy miettiä kuumeisesti, mikä sopisi itselle parhaiten. Tulevaisuudesta ei kannata kuitenkaan
huolestua, sillä lukion jälkeen on monenlaisia mahdollisuuksia.
Moni päättää hakea yliopistoon ja ammattikorkeakouluun, mutta lukion jälkeen on myös mahdollista hakea tavalliseen ammatilliseen oppilaitokseen ylioppilastodistuksella.
Luin netistä ,että hakijamäärä yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin
on vähentynyt. Syynä saattavat olla vaativat pääsykoetestit ja halu valmistua ammattiin lyhyemmässä ajassa. Vastaavasti haku yo-todistuksella
ammattikouluihin on lisääntynyt. Luulen, että sinne on helpompi hakea,
eikä alalle välttämättä ole pääsykoetestejä.
Ulkomaille voi myös hakeutua lukion jälkeen vaihtoon töihin tai opiskelemaan. Tyypillisen väylän tarjoaa esimerkiksi au pairiksi ryhtyminen.
Vaihtoon on hyödyllistä mennä, sillä oma kulttuuritietämys laajenee ja
tutustuu uusiin ihmisiin. Samalla kielitaito paranee ja saa uusia kokemuksia.
Ongelmia vaihtoon menemisessä saattaa tuottaa matkojen kalleus. Lisäksi opiskelumateriaalien ja majoituspaikan kustannukset jäävät omalle
vastuulle.

M

onia nuoria askarruttaa varmasti eniten tulevaisuuden ammatti. Toiset haaveilevat palveluammatista, jossa saa olla ihmisten kanssa. Jotkut haluavat tehdä itsenäistä ja yksinäistä
työtä vaikkapa laboratoriossa mielenkiintoisten näytteiden

parissa.
Monet saattavat miettiä, että kouluttautuisivat moneen eri ammattiin,
jotta osaaminen olisi monipuolista. Silloin ei tarvitsi huolehtia, millä alalla olisi tulevaisuudessa töitä, kun tietää pystyvänsä tekemään monenlaista työtä.
Vanhempien, ystävien ja tuttujen kannustus heijastuu paljon lukiolaisen jatkokolutukseen ja ammatinvalintaan. Alan työllisyystilanne vaikuttaa myös hakuvalintaan. Tällä hetkellä esimerkiksi sairaanhoitajista ja
siivoojista on pulaa Oulussa. Vastaavasti sihteerien, ompelijoiden ja mainonnan/markkinoinnin erityisasiantuntijoiden määrä on kasvussa.
Itse en ole varma, mitä haluaisin tehdä tulevaisuudessa, mutta olen
haaveillut laboratoriotyöstä, jossa saisi tutkia rikospaikalta otettuja näytteitä. Luulen kuitenkin, että unelmani ei koskaan toteudu. Minua kiinnostaa tämä ala, koska haluan tehdä itsenäistä työtä, jossa vaaditaan kärsivällisyyttä. Olen myös kiinnostunut biologiasta.
Toisaalta nykyaikana työn saaminen voi olla epävarmaa ,koska Suomen
taloustilanne on huono. Sitä ei kuitenkaan kannata murehtia liikaa, sillä
taloustilanne on muuttuvaa.
Opiskeluajasta kannattaa nauttia, sillä ammatin ja työpaikan saamisella
ei ole kiirettä. Jokainen voi oppia uusia asioita iästä ja elämäntilanteesta
riippumatta.
14
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KOMMENTTI
Kastellin lukion abit kävivät
marraskuussa abipäivillä Oulun yliopistossa.
Paikka oli todella suuri ja eksyminen oli mahdollista. Tarjolla oli
monia luentoja, joita jokainen sai
mennä vapaasti kuuntelemaan.
Osa luentosaleista muistutti elokuvateattereita, sillä niissä oli
penkkirivistö ja edessä valtava
valkokangas.
Lisäksi eri tiedekunnat esittelivät toimintaansa omissa pisteissään. Houkuttelevia aloja oli useitakin. Opiskelijoilta sai vapaasti
kysyä tietoa itseä kiinnostavasta
alasta. He vastasivat mielellään
kysymyksiin.
Tutustuin lähemmin biologiaan,
maantieteeseen ja biokemiaan.
Sain aloista uutta tietoa. Esimerkiksi biokemiasta kuulin, että
siellä painottuu eniten biologian
kursseista bioteknologia. Alalla on
paljon käytäntöä. Laboratoriossa
tehdään myös kokeita ja erilaisia
bakteeriviljelmiä. Joskus voidaan
tutkia eläinten sikiöitä mikroskoopilla ja ottaa näytteitä.
Biologiasta sain tietää, että kasvitiedettä on mahdollisuus opiskella sivuaineena. Lisäksi alalla
opiskellaan latinaa, jota tarvitaan
lajien tieteellisten nimien opiskelussa.
Maantieteestä kerrottiin, että
alan pääsykokeisiin valmistautumista varten ei tarvitse muuta lukea kuin aineen oppikirjat. Työllisyystilannetta kehuttiin hyväksi.

Open opiskeluvuodet
Tunnistatko meidät?

Annan hyvää palautetta vierailusta, koska tietoa sai tarpeeksi ja
opastusta esimerkiksi hakemisessa ja rakennuksessa liikkumisesta.
Lisäksi yliopistossa oli mukava ilmapiiri.
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Jotain päälle pantavaa

Voiko tämän paidan laittaa kouluun? Onkohan jollain
muulla tällainen reppu? Miten pukeutua?
Kukin valitsee vaatteensa kouluun tai
töihin oman tyylinsä mukaan. Joku
viihtyy kauluspaidoissa, toinen tuntee
olonsa mukavaksi huppareissa ja kolmas käyttää mieluiten villapaitoja.
Omaa tyyliä sitten noudatetaan orjallisesti vuodesta toiseen. Jos joskus
sattuu laittamaan yllensä tyylistään
poikkeavia vaatteita, se herättää varmasti huomiota.
Vaatetuksen perusteella ei kuitenkaan kannata tuomita ihmistä, vaikka
se jotakin henkilöstä kertookin. Pukeutumisella halutaan saada aikaan
tietynlainen vaikutus ympäröiviltä
ihmisiltä. Sillä voi myös hakea hyväksyntää, sillä samankaltainen pukeutuminen yhdistää ihmisiä.
Luultavasti on olemassa kirjoittamattomia sääntöjä ja listoja siitä, mitä
jokaisen tulisi vähintäänkin omistaa.
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Lähes jokaisella nuorella – ja monella
aikuisellakin - on Converset tai muunlaiset tennarit.
Näin on ollut jo kauan eikä tennariaikakauden loppua näy.

Kääk juhlat!

Aina kun yo-juhlat lähestyvät, monien
otsalla alkaa näkyä hikipisaroita. Miten juhliin tulisi pukeutua?
Voiko vanhaa rippimekkoa tai -pukua enää käyttää, jos se mahtuu päälle ja on vielä siisti? Onko ostettava uusimman muodin mukaiset vaatteet?
Jokainen tekee oman valintansa,
mutta yo-juhliin, kuten myös rippijuhliin, häihin ja hautajaisiinkin, odotetaan siistiä ja juhlavaa pukeutumista. Perjantai-illan kevyet bilehepenet
sekä liian juhlalliset pitkät iltapuvut
voi unohtaa, sillä ne eivät ole sopivia

Teksti: Tytti Tynkkynen
Piirrokset: Iida Jokinen
Kuvat: Eija Paso

päivätilaisuuteen. Iltajuhlaan sonnustaudutaan vasta klo 18:n jälkeen.
Muuten pukukoodi on kuitenkin
suhteellisen vapaa. Tytön ei ole välttämätöntä laittaa mekkoa ja korkokenkiä, jos hän ei niissä itse viihdy.
Siisti jakkupuku on aivan yhtä hyvä
vaihtoehto.
Tärkeintä on se, että tuntee olonsa
mukavaksi tai ainakin siedettäväksi
juhlallisemmissakin vaatteissa.
Pikkuhiljaa on yhä helpompi ja helpompi pukeutua tilanteeseen sopivalla tavalla, ei yli- eikä alipukeutuneesti.

Välineurheiluako?

Urheilun merkitys ja suosio ovat kasvaneet viime vuosina huomattavasti.
Urheilusta - etenkin salilla käymisestä - on tullut muotijuttu. Tämä näkyy

myös pukeutumisessa.
Monille on hyvin tärkeää, että liikuntavaatteet ovat viimeisimmän
muodin mukaisia. Pari vuotta vanhoja
verkkareita tuskin viitsii esimerkiksi
koulun liikuntatunnille enää laittaa.
Miten lienee viime keväänä ostetuiden lenkkareiden laita?
Tietysti urheillessa täytyy olla liikuntaan soveltuvat vaatteet, mutta ainoastaan uusimmat urheilukaupasta
ostetut vaatteet eivät ole tällaisia.
Jos ennen liikuntasuoritusta miettii enemmän omaa ulkonäköään kuin
itse liikuntaa, on syytä pysähtyä kysymään, unohtuuko liikkumisen ilo
kokonaan.

Otetaan rennosti

Lomalla ja viikonloppuisin pukeutuminen on paljon rennompaa kuin esi-

merkiksi koulussa tai juhlatilanteissa.
Kotona ulkonäöllä ei ole niin suurta
merkitystä. Saatetaan käyttää samoja
vaatteita peräkkäisinä päivinä, vaikkei tämä tulisi kuulonkaan arkisin.
Joku saattaa viettää koko päivänsä
nuhjuisessa pyjamassa rentoutuen.
Vaikka ulkona olisi pakkasta, jollakin
saattaa olla päällään shortsit ja t-paita.
Mistä tämä kertoo? Pukeudutaanko kouluun ja töihin jotakin muuta
kuin itseään varten? Työympäristö,
muiden pukeutuminen ja mahdolliset
asiakkaat voivat vaikuttaa asuvalintoihin.
Onko koti lopulta ainoa paikka, jossa uskaltaa olla juuri oma itsensä?
Kotona ympäristö on turvallinen ja
perhe hyväksyy yleensä jokaisen ulkonäköön katsomatta.
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Sanela Memic

Useimmat tuotteet ja niiden pakkaukset tehdään muovista, mikä on ympäristön kannalta huono asia.
Muovijätteen hajoaminen on luonnossa hidasta, sillä se tehdään öljystä. Lisäksi sen kierrättäminen on ongelmallista, koska muovilaatujen erottaminen toisistaan on vaikeaa. Kotitalouksissa syntyvä muovi on usein likaista ja sekalaatuista eikä se sovellu kierrätykseen. Sitä hyödynnetään kuitenkin energiajätteenä.
Suurimpana ongelmana muovijätteessä on sen päätyminen meriin, jossa se kietoutuu kelluvana jätteenä kilpikonniin, merinisäkkäisiin ja merilintuihin. Sen jälkeen se päätyy niiden ravintoketjuun ja elimistön kudokseen. Muovijäte hajoaa meressä mikroplasteiksi, jotka näkyvät
kelluvana meressä. Niitä löydetään tyypillisesti merten syrjäisistä osista.
Tyypillinen valtameri, jossa tämän tyyppinen ilmiö esiintyy, on Tyynimeri. Tyynenmeren jätepyörrettä kutsutaan englanninkielisellä nimellä Great Pacific Garbage Patch. Siellä muoviriutan korkeus voi olla jopa 10 metriä ja merivirtaukset pitävät jäteriutat liikkeessä.

Yhden aamun muovijätteet
yhden ihmisen taloudessa Oulussa.

Kaupan päälle

muovijätettä, olkaa hyvä
Mistä syntyy eniten muovijätettä koko maailmassa?
Tarja Mattila: ”Kaikenlaisista pakkausmateriaaleista, jotka on moninkertaisesti pakattu muovikalvoihin ja purkkeihin. Elintarvikkeista esimerkiksi keksipaketit voisi pakata vain pahviin.”
Olli Muranen: ”Ihmisen toiminnasta.”
PokaHontas: ”Muovipusseista ja elintarvikkeista.”
E.I.: ”Muovipulloista ja kaupan turhista pakkauksista.”

Miten muovijätteen kierrätys näkyy arjessasi?
Samuli Vainionpää: ”Muovijätteen lajitteluna.”
Tarja Mattila: ”Pullojen kierrätys.”
Olli Muranen: ”Ei mitenkään.”
E.I.:” Pullojen kierrätys.”
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Mikä on turhin tuote, josta syntyy muovijätettä?
Tarja Mattila: ”Muoviin pakatut elintarvikkeet ja tavarat. Esimerkiksi elintarvikkeista keksipaketit voisivat olla vain pahviin pakattuna.”
Samuli Vainionpää: ”Pienet muovipussit.”
PokaHontas: ”Yksittäispakatut tuotteet kuten karkkipussit.”
E.I.: ”Kaupan muovipusseista.”

Miten muovijäte vähemmäksi?

Yksittäinen ihminen voi vaikuttaa syntyvän muovijätteen vähentämiseen kulutusvalinnoillaan, esimerkiksi välttämällä muovikassien ostamista ja käyttämällä uudelleen muoviastioita, joita syntyy voirasioista ja
jugurttipurkeista. Purukumin syömisestä voi yrittää
luopua, sillä siinäkin käytetään raaka-aineena muovia.
Muovituotteiden kierrättämisessä palautuspullot on
loistava idea.
Yhteisönä taas ihmiset voivat ryhtyä vapaaehtoisiksi moniin järjestöihin, jotka vastaavat muovijätteistä
saastuneiden rantojen puhdistamisesta. Näin rannat
pysyisivät siisteinä ja miellyttävinä.

Miksi muovijäte leviää ympäristöön?

Syynä saattaa olla yksinkertaisesti ihmisten piittaamattomuus ympäristöä kohtaan. Lisäksi meillä on
taipumusta laiskuuteen emmekä jaksa viedä jätteitä
ja roskia roskikseen , vaan heitämme ne maahan tai
dumppaamme mereen. Kolmas syy lienee huolimattomuus, kun ihmiset ajattelemattaan heittävät jätteitä
ympäristöön.

Mikä vaikeuttaa muovijätteen vähentämisestä?

Nykyään tuotepakkaukset ja useat tuotteet tehdään
muovista, joten jätteen syntymistä on vaikea kokonaan
vältellä. Monissa kaupoissa voi pakata ostoksensa biohajoaviin muovipusseihin, joissa käytetään uusiutuvia
lähteitä raaka-aineina, esimerkiksi maissin tärkkelystä.
Ongelmana biohajoavissa muovipusseissa on se, että
ne hajoavat hyvin hitaasti. Niiden sisällä oleva biojäte
hajoaa nopeammin kuin itse pussi kompostissa.

Mikä neuvoksi ostoksilla?

Kuluttajan kannattaa korvata muovipussit kangastai paperikasseilla. Kaupasta voi ostaa myös kestokasseja, joihin mahtuu suuretkin ruokaostokset. Jokainen
voi suosia tuotteita, joiden valmistuksessa on käytetty
vähemmän muovia tai ei ollenkaan.

http://ec.europa.eu/environment/waste/plastic_waste.htm (12.10.2015)
http://www.helsinki.fi/kemia/opettaja/aineistot/muovit2/kierratys/index.htm(12.10.2015)
http://ec.europa.eu/environment/waste/plastic_waste.htm(12.1.0.2015)
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Vettä
valuu

... päiväkotien, koulujen, oppilaitosten sekä lasten ja nuorten
vapaa-ajan toimijoiden kestävän kehityksen ohjelma.
... keino toteuttaa maamme kestävän kehityksen strategioita.

LIIKAA

... oivallinen työkalu toteuttaa opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmien kestävän kehityksen sekä osallisuuden tavoitteita.

LIIKAA

... osa kansainvälistä Eco-Schools -ohjelmaa, joka toimii lähes
kaikissa Euroopan maissa ja on laajenemassa muihin maanosiin.

LIIKAA
Johanna Sankilampi

Meidän koulummekin on osa vihreän lipun ohjelmaa
ja pyrkii vähentämään ympäristön kuormittumista esimerkiksi erottelemalla erilaiset jätteet ruokalassa ja
kierrättämällä muitakin asioita.
Ryhmänohjaustuokiossa kakkosjaksossa teetätettiin
kysely, jossa oppilaat saivat arvioida omaa vedenkulutustaan. Kysely liittyi tämän vuoden vihreä lippu -kampanjan pääteemaan, joka on vesi.
Oman vedenkäytön arvioinnin lisäksi kyselyssä testattiin, kuinka hyvin oppilaat tietävät muun muassa,
mitä on piilovesi ja paljonko maapallon pinta-alasta on
vettä.
Osukki valitsi satunnaisotannalla jokaiselta vuosikurssilta kaksi luokkaa, joiden vastauksia tarkasteltiin
lähemmin ja niiden avulla saatiin muodostettua kuvaa
lukiolaisten vedenkäytöstä.

Hanat auki kylppärissä?

Valitsimme testiryhmiksi myös urheiluluokkia. Yhdeksi
selväksi eroksi nousi heti suihkussa käyminen: urheiluluokkalaisista 73 prosenttia käy suihkussa useammin
kuin kerran päivässä.
Tässä on hurja ero siihen nähden, että normaaliluokkalaisista vain noin 6 - 7 oppilasta vastaa käyvänsä
suihkussa useita kertoja päivässä.
Siinä, kuinka moni antaa veden valua koko suihkussa
olo ajan, esiintyi suurta jakaumaa. Noin 190 otantaan
osuneesta oppilaasta lähes 70 prosenttia sammutti
suihkun välillä.
Kyselyssä kysyttiin myös hammasmukin käytöstä.
Itse muistan hammasmukin lapsuudestani, mutta se
alkaa olla jo aika vanha tapa hampaita pestessä, joten
en yllättynyt yhtään, että vastaajista vain noin 6 prosenttia käyttää hammasmukia.
Neljäs kysymys tuotti vastaajille ongelmia, sillä muutamat eivät ymmärtäneet sitä tai pitivät sitä turhana.
Suurin osa ei vaivaudu vessassa käydessään miettimään, pitäisikö pönttö huuhdella isolla vai pienellä ve20

simäärällä. Sanotaan nyt vaikka näin:- vettä voi säästää
monella tapaa.

Piilovesi vielä monella piilossa

Seuraavat kysymykset käsittelivät lähinnä yleistietoutta vedestä.
Ensinnäkin, mikä ihmeen valuma-alue?
Valuma-alueella tarkoitetaan aluetta, josta vesistö sataa veteensä.
Kyselyssä 62 prosenttia otantaan osuneista tiesi kyseisen asian.
Toinen mahdollisesti hämmennystä aiheuttanut kysymys oli ”mitä piilovesi tarkoittaa?”
Tähän kysymykseen oikeita vastauksia tuli vain
50/190.
Osukin selvityksen mukaan, piilovedellä tarkoitetaan
esimerkiksi ruuan sisältämää vettä, jonka määrää ei
voida laskea tarkasti.
Moni oli arvannut, että piilovettä olisivat vedet lähteissä ja muissa paikoissa, joita on vaikea löytää. Nämä
vesimäärät lasketaan kuitenkin mukaan maapallon kokonaisvesimäärään, joka on 70 prosenttia.

Pisara kerrallaan

Viimeiseen kysymykseen oli vastattu lähes yksimielisesti: vain muutama oli sitä mieltä, että poliitikot ainoastaan voivat vaikuttaa Itämeren suojeluun.
Kuitenkin jokainen pystyy itse jo pienillä arkipäivän
valinnoilla vaikuttamaan siihen.
Jos kaikki ihmiset tekisivät pieniä arkipäivän valintoja, esimerkiksi sammuttaisivat suihkun shamppoon laiton ajaksi ja laittaisivat astianpesukoneen päälle vain
sen ollessa täynnä, Itämeren tilanne paranisi huomattavasti.
Niin kauan kuin muutos ei lähde meistä itsestämme
ja ajattelemme, että kyllä joku muu sen tekee, luonnon
ja vesistöjen tuho jatkuu kiivaana - ilman muutosta ainakaan parempaan suuntaan.
Yksi ihminen ei voi tehdä paljon, mutta jos on esimerkkinä muille, voi yhden ihmisen hyvistä valinnoista
tulla monen muunkin ihmisen hyviä valintoja.

Kello on 17:00.
Oulun Byströmin
nuorten kahvilan
kokoustila on täyttynyt määrätietoisista ja innokkaista
nuorista – keitä he
ovat? Pöytäkirjaan
vilkaistaessa näkyy
jonkinlainen logo,
josta erottuu hyvin
kirjaimet o, n ja e.
ONE? Mikä se sellainen on?

Ai niinkö van?

Kuva: MoWe Ny

Kast
Kastellin lukion VIHREÄ LIPPU on

Linnea (keskellä) kuvailee ONE:n ilmapiiriä rennoksi
ja mielenkiintoiseksi: ”Meillä on hyvä yhteishenki!”

Teksti: Iida Jokinen

ONE eli Oulun nuorten edustajisto on Oulun alueen 20
nuoresta koostuva vaikuttamiseen pyrkivä ryhmä. ONE
edustaa kaikkia Oulun nuoria.
Edustajiston toimintakausi on kaksivuotinen, ja jäsenet valitaan nuorisovaaleilla. Tämän hetkinen ONE
valittiin vuoden 2014 lopussa, ja ryhmä aloitti toimintansa tämän vuoden alussa.
Toimintakauden aloitus tapahtui tammikuussa leirillä, jonka aikana muun muassa tutustuttiin ja tehtiin vuoden 2015 toimintasuunnitelma asioista, joita
nuoret haluavat lähteä ajamaan. Esille nousi moneen
otteeseen nuorten tietoisuuden lisääminen erilaisista
vaikutuskeinoista.

Nuoret luovat uusia kanavia

Pian leirin jälkeen ONE:n jäsenet ottivat rohkean harppauksen Oulun valtuutettujen piiriin. Keilauksen merkeissä ONE tapasi Oulun päättäjiä, mukaan lukien Oulun kaupunginjohtajan Matti Pennasen.
Tutustumisen jälkeen ONE sai kunnian kokoustaa
valtuutettujen kanssa. Kokouksessa nousi esille nuorten aktivoiminen vaikuttamiseen sekä mahdolliset
kansainvälisyysprojektit, joita oli toivottu jo toimintasuunnitelmaa tehdessä. Lisäksi tapaamisessa luotiin
pohjaa kummivaltuutettu-toiminnalle.
ONE:n jäsen, Linnea Pitkänen, sai valtuutetukseen
Riikka Moilasen. Linnea ja Moilanen ovat tavanneet
viime keväänä muutaman kerran, ja lisäksi Linnea pääsi Moilasen kautta seuraamaan kaupungin hallituksen
kokousta, joka on normaalisti yleisöltä suljettu. Linnea
kertoo kokouksen olleen mielenkiintoinen.
Linnea Pitkänen haki ONE:n jäseneksi vaikuttamismahdollisuuksien toivossa. Hän haluaa tuoda omat
mielipiteensä esille.
”Parasta ONE:ssa on se, että saa kuulla uusista asioista, jotka koskee Oulua ja nuoria. Saan vaikuttaa niihin
ja tuoda omia ideoita esille”, Linnea toteaa.
Hänellä ei ole historiaa muissa Oulun osallisuusryhmissä, mutta työ sujuu ONE:ssa silti loistavasti.

Keväällä 2015 ONE valikoi lausuntoehdotuksia lasten
ja nuorten osallisuusryhmille tarkoitettuun Kaupunkikokoukseen. Eräs vaihtoehto oli lähteä ajamaan kouluissa tarjottavan kasvisruoan tilalta vegaaniruokaa.
Kasvisruoassa käytetään eläinperäisiä tuotteita, kuten maitoa ja kananmunaa. Vegaaniruoka on täysin
kasviperäistä.
Kuitenkaan keväällä vegaaniruoka-ehdotus ei edennyt Kaupunkikokoukseen asti.
Syksyllä ONE kuitenkin otti asian taas käsittelyyn.
Syksyllä järjestettävillä lapsille ja nuorille suunnatulla
Vaikuttajapäivillä, ONE kysyi oppilaiden mielipidettä
muutokseen. Erittäin moni oli vegaaniruoan kannalla.
”Mun mielestä ois hyvin tärkeää, että kouluihin saatais vegaaniruoka, koska kaikkien pitää saada syödä
ilmainen kouluruoka poikkeavasta ruokavaliosta huolimatta”, Linnea kertoo.
Aiemmin muun muassa kansalaisjärjestö Animalia
on ajanut vegaaniruokaa kasvisruoan tilalle, mutta se
ei ole tuottanut tulosta. Animalia on rohkaissut ONE:a
tarttumaan aiheeseen ja he ovat jopa tarjoutuneet yhteistyöhön ONE:n kanssa.

Jokainen voi vaikuttaa

ONE:n tulevaisuus näyttää kirkkaalta. Seuraavan kauden edustajat valitaan jo syksyllä 2016. Nykyisillä
edustajilla on paljon haaveita, joita he innolla lähtevät
toteuttamaan.
Linnea kertoo, että hän haluaisi, että ONE pääsisi vaikuttamaan ”isojen pöytien” asioihin. Hän myös toivoo,
että ONE:n mielipiteet ja kannat otettaisiin aina vakavasti vastaan.
Linnea rohkaisee kaikkia vaikuttamisesta kiinnostuneita mukaan.
Hän neuvoo, että aluksi kannattaa miettiä, haluaako vaikuttaa esimerkiksi oppilaskunnan hallituksessa
oman koulunsa asioihin vai onko enemmän kiinnostusta poliittisessa puolueessa vaikuttamiseen. Linnea
kehottaa ottamaan rohkeasti yhteyttä ryhmien yhteyshenkilöihin tai etsiä tietoa nettisivuilta.
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Uusia liikuntalajeja kannattaa kokeilla rohkeasti, avoimin mielin. Koskaan ei ole liian
myöhäistä aloittaa jotain tuntematonta.

lainen kuin ensimmäisen kerran jälkeen. Voin unohtaa
kaiken muun ja keskittyä vain harjoitukseen.

Erityisesti lajissa pidän siitä, miten se rentouttaa.
Samalla huomaamattaan tulee venytelleeksi. Tykkään
myös periaatteesta, ettei mitään ole pakko tehdä. Liikkeitä voi soveltaa omalle keholleen sopiviksi. Harjoituksissa voi antaa kaikkensa, mutta välillä on hyväkin
tehdä liikkeet kevyemmin.
Ilmapiiri on mukava. Kukaan ei ole tullut tunnille
arvostelemaan muita, vaan jokaisen keskittyy omaan
tekemiseensä.
On hienoa, että tällainen laji on olemassa ja ilmajoogaa voi harrastaa jopa Oulussa.

Uutta harrastusta
etsimässä
Tytti Tynkkynen

Kun astun ensimmäistä kertaa ilmajoogasaliin, minua jännittää. Valaistus on hämärä. Sinne tänne on sytytetty muutamia kynttilöitä. Katosta roikkuu violetista
liinasta tehtyjä lenkkejä, joiden alapuolelle on asetettu
joogamattoja. Taustalla soi rauhallinen, iloinen musiikki.
Myös ympärilläni olevat ihmiset ovat rauhallisia. Osa
heistä on varmaan kokeillut ilmajoogaa jo aikaisemmin.
Osa taas on samassa alkutilanteessa minun kanssani.
Tunti alkaa rentoutumisharjoituksella, jossa jokainen menee oman liinansa sisään selin makuulle. Liina
keinuu hiljalleen. Tuntuu kuin leijuisin ilmassa.
Alkumeditaation jälkeen kokeilemme erilaisia joogaasentoja, kuten aurinkosoturia. Teemme myös lihaskuntoa vaativia liikkeitä. Monelle tutusta vatsalihasliikkeestä lankusta kokeilemme versiota, jossa kämmenet
nojaavat tukevasti lattiaan mutta jalat sojottavat suorina liinan lenkissä.
Sen jälkeen nousemme lantion korkeudella olevaan
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liinaan seisomaan. Liina hieroo jalkapohjia mukavasti.
Teemme myös muutaman liikkeen pää alaspäin.

Ohjaaja kertoo koko ajan, mitä pitää tehdä, ja näyttää
samalla esimerkkiä. Hän tulee myös tarvittaessa auttamaan jokaista joogaajaa henkilökohtaisesti. Aiempaa
jooga- tai ilma-akrobatiataustaa ei siis vaadita. Toki siitä on hyötyä. Mitään liikettä ei ole pakko tehdä, jos se
ei tunnu hyvältä.
Aika kuluu nopeasti. Ilmajoogatunti loppuu rentoutukseen, yhteiseen kiitokseen ja sanaan namaste. Tunnin jälkeen oloni on rentoutunut ja kepeä.

Nykyään ilmajoogatunneilla huomaan, että pystyn
rentoutumaan paremmin, sillä liikkeet ovat tuttuja ja
uskallan luottaa liinaan.
Liikkeet tuntuvat helpommilta ja venyn enemmän
kuin aiemmin. Olen tottunut kipuun, jota liina alkuvaiheessa aiheuttaa hieroessaan lihaksia.
Silti tunne jokaisen tunnin jälkeen on lähes saman-

Päin seinää

Kun näen ensimmäistä kertaa korkeat kiipeilyseinät,
joissa on vaikka minkävärisiä ja -muotoisia kiipeilyotteita, minua alkaa jännittää hirveästi. Ohjaajaa rohkaisee kuitenkin kokeilemaan lajia. Samalla hän antaa ohjeita ja kertoo lajin turvallisuudesta.
Saan kiipeilykengät jalkaani ja minut ohjataan
boulderointiseinälle. Ohjaaja kertoo sen olevan noin
neljä metriä korkea seinä, jonka alapuolella on pehmustepatjat. Seinällä kiipeillään ilman valjaita.
Pääsen kiipeilemään ensimmäisiä kertoja. Kokeilen
erilaisia reittejä, jotka on merkattu erivärisin ottein.
Kiipeäminen tuntuu mahtavalta ja vapauttavalta. Se on
myös yllättävän helppoa. Unohdan pelon ja innostun
lajista valtavasti.
Hetken päästä käsissä, etenkin sormissa, alkaa jo
tuntua. Siirryn boulderointiseinältä automaattiseinälle. Aluksi minun täytyy kuitenkin pukea valjaat ylleni.

Ohjaaja tulee näyttämään, kuinka automaattiseinällä
toimitaan. Kiinnitän itseni valjaista vaijeriin, joka tulee
katosta.
Kiipeän muutaman metrin ylöspäin. Kiipeäminen
tuntuu paljon kevyemmältä kuin boulderointiseinällä,
sillä vaijeri keventää kiipeilijän painosta kymmenen
kiloa. Kokeilen tippua vaijerin varaan. Se laskee minut
hitaasti takaisin lattialle.
Sitten nousen kahdeksan metriä korkean seinän
ylärajaan asti. Sieltä vaijerin varaan pudottautuminen
tuntuu aluksi hieman pelottavalta, mutta laskeutuminen on hauskaa. Kokeilen erilaisia reittejä.
Kiipeän ylös asti aina uudelleen ja uudelleen, kunnes
käsivoimani ovat aivan loppuneet.
Lopulta joudun lähtemään, mutta tiedän palaavani
kiipeilykeskukseen vielä useamman kerran.
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simmäisen vuoroni avauspaikalta. Tähtääminen on vaikeaa, eikä
kiekko lennä kovin kauas. Se pysyy
kuitenkin koko ajan pelialueen sisäpuolella.
Muut pelaajat heittävät myös
kiekkonsa. Se, jonka kiekko jää kauimmaksi korista, aloittaa seuraavan kierroksen.

Seinäkiipeily on rohkaiseva ja innostava harrastus.
Siinä pääsee ylittämään omia rajojaan. Se vaatii myös
hyvää yleiskuntoa ja käsilihakset kehittyvät huomaamatta. Laji sopii kaiken ikäisille ja sen voi aloittaa koska tahansa.
Seinäkiipeilemään voi lähteä silloin, kun itselle parhaiten sopii, aivan kuten kuntosalillekin. Lajissa kehittyy nopeasti ja reittejä on tehty jokaista kiipeilijää
varten.
Kun aloittelijoille tarkoitetut reitit alkavat tuntua liian helpoilta, on aika siirtyä haasteellisempien pariin.
Eri reitit tunnistaa erivärisistä kiipeilyotteista.
Harrastusta aloittaessa korkean paikan pelkokaan
ei ole este. Seinällä voi kiivetä juuri niin korkealle kuin
itse uskaltaa. Kun kiipeily alkaa tuntua turvalliselta ja
alkaa luottaa itseensä, uskaltaa vähitellen kiivetä korkeammalle kuin aiemmin.

Kohti taivasta ja koria

Aurinko paistaa. Ei tuule juuri lainkaan. Kokeilen viskata frisbeetä muutaman kerran vapaasti ennen kuin
lähden muiden pelaajien kanssa radalle.
Sitten aloitamme leikkimielisen kisan. Aloitan en24

Heitämme muutamia kertoja.
Vaihdan kiekkoani aina sen mukaan, kuinka kaukana korista olen.
Lopuksi olen jo aivan lähellä ja saan
kiekkoni koriin.
Kun kaikki ovat valmiita, jatkamme matkaa seuraavalle väylälle.
Heitot alkavat sujua pikkuhiljaa paremmin.
Osa väylistä on huomattavasti toisia vaikeampia. Välillä edessä on puita, välillä taas suota ja heinää. Väylien
pituudetkin vaihtelevat.
Päätämme yhdessä pelata vain puolet koko kentästä
eli yhdeksän väylää. Lopuksi laskemme omat pisteemme. Se, jolla on vähiten heittoja, voittaa pelin. En voita
tällä kertaa, muttei se haittaa.

Frisbeegolfia voi harrastaa omaksi ilokseen tai halutessaan siinä voi kilpailla. Itse käyn heittämässä kiekkoa vain harrastusmielessä.
Yleensä menen frisbeegolfaamaan vain hyvällä säällä.
Olen kokeillut lajia myös vesisateella kosteassa maastossa, eikä se ollut kovin kiva kokemus. Hyvällä ilmalla
taas on vaikeaa keksiä parempaa ajanvietettä.
Frisbeegolf on mukavaa ja etenkin kavereiden kanssa
todella hauskaa. Pelatessa voi samalla vaihtaa kuulumisia ja nauttia raikkaasta ulkoilmasta. Lajissa hyvää on
myös se, että siinä kehittyy nopeasti eivätkä taidot riipu henkilön iästä.
Laji ei maksa juuri mitään. Ainakin Oulussa frisbeegolfkentille on ilmainen pääsy.
Mukaansa tarvitsee siis vain muutaman erilaisen kiekon sekä hyvän mielen.

S

e, miltä ihmisen tulee näyttää, on nykyään
hyvinkin tarkasti määriteltyä. Kouluissa stereotypioita yritetään hajottaa ja lapsista kasvattaa suvaitsevaisia kaikkia kohtaan. Jossain
vaiheessa tässä on kuitenkin menty pahasti metsään,
ja ulkonäkö paineet astuvat kuvaan jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Onko tämä nyt sitä kehitystä suvaitsevaisempaan ja hyväksyvämpään suuntaan? Sanonnan ”uskalla olla erilainen” voi tällä menolla heittää
suoraan romukoppaan, koska erilaisuus ei ole enää
hyvä asia, se tekee ihmisestä silmätikun.

K

oulukiusaaminen on puhuttanut paljon ja
siihen on yritetty tarttua monin keinoin, silti se edelleen kummittelee jokaisessa koulussa asiana, josta ei ikinä päästä lopullisesti eroon. On kehitelty teorioita, mistä kiusaaminen voi
johtua, mutta onko pohdittu tarpeeksi sitä, että se johtuisi yksinkertaisesti ihmisten kasvatuksesta, joka on
ruvennut tähtäämään siihen, että erilaisuus on huono
asia. Lapset kasvavat pienestä pitäen ympäristössä,
jossa ulkonäkö ja materialismi merkitsevät eniten. Se,
jolla on kallein laukku ja tukka hyvin, on ihminen, jota
arvostetaan ja jolta siedetään lähes millaista käytöstä
vain.

M

illoin maailma on lähtenyt menemään
siihen suuntaan, että koolla on väliä ja
rahalla saa kaiken? Kiusaaminen ei ole
enää mikään uusi trendi, siitä on muodostunut pysyvä osa koulujen arkipäivää. Kiusaaminen on levinnyt kaikkialle, ainahan sitä on ollut vähän
siellä ja täällä, mutta nyt sen vaikutukset alkavat korostua äärimmilleen, sitä on kaikkialla ja siitä ei helpolla pääse eroon. Erityisesti tyttöjen keskuudessa
kiusaaminen voi alkaa aivan tyhmistä asioista ja peliin
astuvat alusta alkaen ulkonäkö ja nykypäivän kriteerit siitä, mikä on hyväksyttävää. Jos et käytä meikkiä
eivätkä vaatteesi ole uusinta huutoa, olet automaattisesti ruma kummajainen.

T

ytöt asettavat jo itse itselleen paljon ulkonäköpaineita ja kaverien kautta niitä kasaantuu koko ajan lisää. Pitäisi alkaa tarkasti
miettiä, millaisen kuvan annamme jatkossa
omille lapsillemme. Haluammeko, että meidät määrittää luonteen ja käyttäytymisen sijaan se, kuka on
sattunut saamaan parhaat geenit ja näyttää kauneimmalta? Ehkä presidentitkin pitäisi alkaa valita älyn ja
ajatusmaailman sijaan sen mukaan, kenellä on paras
tyyli tai kuka on kaunein tai komein. Me voimme itse
vaikuttaa siihen, millaisia lapsistamme tulee. Jatkavatko he tätä samaa ulkonäön palvomista kuin me vai
päätämmekö lopettaa tämän yhdessä nyt, kun se on
vielä mahdollista? Vielä ei pääse presidentiksi pelkästään sillä, että kasvot hipovat täydellisyyttä ja tyyli on
ajan tasalla ja vähän sen ohi. Tulevaisuudessa voi olla
toisin.

Sinustako silmätikku?
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Tyttö lähtee koulusta kotiin. Hän kävelee vauhdilla kohti kotia. Hän päättää tänään mennä lyhyintä reittiä. Ei
ne ehdi saada mua kiinni, tyttö miettii. Hän kävelee nopeaa. Kun ohikulkijoita ei näy, hän pinkaisee juoksuun.
Tyttö katselee taakseen lähes koko ajan. Hän näkee tien
päässä tutun punaisen takin ja koittaa ehtiä seuraavaan
käännökseen.
Punainen takki lähestyy kuitenkin pyörällä. Tyttö valikoi sanoja mielessään, mitä hän aikoo sanoa. On puolustauduttava. Punainen takki pysähtyy tytön eteen.
”Mihin sä oot muka menossa? Et pääse minnekkään!
Hyppää mun pyörän yli! Kattokaa, ei se osaa! Vitun läski, hyppää nyt!”
Tuntematon mies pyöräilee tilanteen ohi. Hän katsoo
tyttöä silmiin ja ajaa ohi. Tyttö lähtee kävelemään takaisin koulua päin. Punainen takki seuraa. Tyttö haluaa
itkeä. Miksei tämä poika punaisessa takissa voi jättää
häntä rauhaan.
Mitä tytölle tapahtuu? Uskaltaako hän puolustautua
vai olisiko se turhaa? Miksei vastaantulija reagoi tilanteeseen? Tarina on tositarina, jonka kuulin itse kiusatulta. Miksi tällaista tapahtuu?

Kiusaamistapoja on yhtä paljon kuin on tapauksia. Jokainen on erilainen. Kouluissa ja esikouluissa kerrotaan turhan harvaan kiusaamisesta lapsille. Aihe tulee
toki esille, jos kiusaamista esiintyy. Aina kiusattu ei kuitenkaan uskalla kertoa tapahtuneesta. Tämä on täysin
ymmärrettävää. Kiusaaminen vaikuttaa sosiaaliseen
elämään, käytökseen, ajatteluun ja ihan kaikkeen.
Kiusattu saattaa hävetä sitä että häntä kiusataan tai
hän ei uskalla kertoa asiasta edes vanhemmilleen pahoja seurauksia ajatellen. Kouluissa pitäisi tämän takia
järjestää pakollisia keskusteluja oppilaan ja luottamuksellisen henkilön kesken.

Käytänteet ja oppilaiden asenteet uusiksi
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Nykyään peruskouluissa järjestetään kerran vuodessa
kehityskeskusteluja, joissa oppilas, oppilaan vanhemmat ja opettaja kokoontuvat arvioimaan oppilasta. Keskustelut on nimenomaan arviointi-painotteisia, eikä
siellä painoteta niin paljon oppilaan hyvinvointia. Ainakin omat kokemukseni arviointikeskusteluista ovat
tällaisia. Toki ohimennen kysytään kaveritilanteesta,
josta on myös helppo valehdella.
On tärkeää puuttua kiusaamistilanteeseen, jos sellaiseen törmää. Jos epäilee, että jotain kiusataan, kannattaa ottaa aihe puheeksi kiusaajan kanssa. Tilanne tulee
selvittää hellävaraisesti eikä pidä udella yksityiskohtia;
aihe on kiusatulle arka ja tunteet saattaa nousta pintaan.
Jos on ihan varma, että jotain kiusataan, mutta kiusattu ei myönnä mitään, kannattaa ottaa asia uudes-

taan puheeksi ja miettiä sopiva tapa, jolla kiusattua voi
lähestyä. Jotta hän avautuisi, pitää saada hänen luottamuksensa. Ehdottaisin esimerkiksi yhteistä toimintaa
koulun ulkopuolella. Yksinäiset kiusaamisen uhrit arvostavat tekoa enemmän kuin luuletkaan.

Kastellissakin kiusataan

Kastellin lukiossa kiusaamista esiintyy, mutta sitä ei
juuri kukaan huomaa. Keskustelin kiusaamisesta monien oppilaiden kanssa, eikä kukaan myönnä törmänneensä siihen.
On vaikeaa nähdä kiusaamista, kun keskittyy vain
omaan elämäänsä eikä poikkea rutiinista. Kehottaisin
kaikkia kääntämään katseensa muihin.
Laittakaa muut ihmiset merkille, tehkää muista
enemmän kuin vain kastellin lukion opiskelijoita ja
muistakaa hymyillä. Eikö olisikin mukava antaa itsestä
positiivinen kuva muille?
Kastelli on niin suuri koulu, että usein suurin osa oppilaista jää kasvottomiksi. Lähes jokaiselle on muodostunut piirit, joissa kouluissa liikkuu. Kuitenkin on niitä,
jotka jäävät huomaamattomiksi piirien väliin.
Toisten jättäminen huomiotta itsekkäistä syistä on
kiusaamista. Monesti ulosjääminen johtaa syrjäytymiseen ja intressi olla muiden kanssa katoaa. Tämä on
hyvin surullista.
Olen pyrkinyt juttelemaan välituntisin niille, jotka
näyttävät yksinäisiltä, tai olen huomannut kaikkien
nauravan ja haukkuvan heitä.

Ihmisyys oppiaineeksi

Entä jos lapsille opetettaisiin pienestä asti ihmisyyttä? Voisiko ihmisyydestä tulla oppiaine? Ihmisyyden
opetteleminen voisi paikata kolot, jotka jäävät joillain
kotioloissa täyttämättä. Lapset voitaisiin opettaa kunnioittamaan muita ja heille voitaisiin kertoa tosielämän
tarinoita kiusaamisesta.
Yleensä kiusaajilla on epäoikeutettu syy kiusata. Kiusaajat saattavat esimerkiksi olla kateellisia tai heillä
on huonot olosuhteet kotona. Lapset oppisivat samalla
kiusaamistilanteen väliin menemisen tärkeyden.

Haluan olla ammatiltani opettaja. Osaksi siksi, että olen
erittäin kiinnostunut tietyistä aineista koulussa. Kuitenkin iso syy ammatinvalintaani on haluni tukea muita. Kouluelämässä kasvavien nuorten parissa esiintyy
paljon kiusaamista, yksinäisyyttä ja tahallista syrjäytymistä. Haluan pyrkiä tekemään elämässäni mahdollisimman paljon hyvää muiden eteen.
Miksei tämä ole nykyään useamman ihmisen tavoite?
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Inka Homanen (oik.), Heta
Haanperä ja Pauliina Rauhala
avasivat Taivaslaulun maailmoja lukiolaisille. OSYKin opiskelijat Sampo Heikkilä ja Julia
Jussila haastattelivat.

Herkässä
tekstissä
raju
sanoma

Vaietusta aiheesta

tulee puhua

Osukki kävi tapaamassa Taivaslaulun kirjoittajaa, Pauliina Rauhalaa, ohjaajaa Heta Haanperää, sekä Haanperän ohjaaman näytelmän näyttelijää, Inka Homasta.
Tilaisuus kesti kokonaisuudessaan tunnin. Haastattelijat esittivät kolmikolle kysymyksiä, ja lopussa oli yleisön vuoro kysyä.
Taivaslaulu on tällä hetkellä asia, jolta ei voi välttyä.
Rauhalan menestynyt kirja ja Haanperän loppuunmyyty näytelmä ovat esillä kaikkialla mediassa.

Kirjasta näytelmäksi

Haanperä kertoo, ettei hänellä ole ollut ennen mitään
yhteyksiä vanhoillislestadiolaisiin. Luettuaan kirjan,
alkoi lestadiolaisuus puhutella häntä.
Haanperä tahtoi ryhtyä työstämään näytelmää Taivaslaulusta, sillä hänen mukaansa aihe sopii hyvin Ouluun ja teatterinkin tulee liikkua ajassa. Kirjan ja siitä
aiheutuneen keskustelun noteeraaminen innosti Haanperää töihin.
Haanperää kiinnitti huomiota teoksessa varsinkin ihmisten luontaisiin geneettisiin tarpeisiin sekä sosiaaliseen kasvamiseen, ja sitä, miten ne lestadiolaisuuden
piirissä toteutuvat.
Näytelmässä lestadiolaisnaista näytellyt Inka Homanen oppi ymmärtämään Taivaslaulun myötä liikkeen
todellisen kuvan. Oulun suomalaisen yhteiskoulun lukiota käyvä Homanen kertoo omistavansa ystäväpiirissään sekä vanhoillislestadiolaisuudesta eronneita että
28
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liikkeeseen kuuluvia. Hän on saanut kaveripiirissään
näytelmästä positiivista palautetta.

Todellisuuteen pohjautuva teos

Kirjan kirjoittajalla Pauliina Rauhalalla on vanhoillislestadiolainen tausta. Hän katsoo lestadiolaisuuden
aiheita tietyllä tavalla tabuna. Rauhala halusi kirjoittaa
aiheesta, josta ei voi puhua.
Hän halusi rakentaa kirjan teemojen, kuten uskon,
itseksi kasvamisen, rakkauden, sekä juurista irtautumisen ja niistä kiinni pitämisen ympärille. Rauhala painottaa, että kaikki lestadiolaiset eivät ole kuitenkaan
samanlaisia, kuin kirjassa kuvataan, ja toisaalta jotkut
saattavat aidosti pitää liikkeestä ja sen luomasta turvasta.
Haanperä huomauttaa, että kuulemansa palautteen
perusteella 20-vuotiaat liikkeeseen kuuluvat eivät tunnista itseään kirjasta, mutta 30-vuotiaat saattavat tulla
sanomaan: ”Tuo on just niin kuin meidän elämä!”

Taka-ajatuksena keskustelun herättäminen

Haanperä kertoo suhtautuvansa lestadiolaisiin osittain
ymmärtävästi. Hän ymmärtää, että arvoja halutaan
suojella. Toisaalta tutustuttuaan lestadiolaisuuteen,
hän osaa olla iloinen pienistä teoista, jotka kääntävät
liikettä avoimempaa kulttuuria kohti.
Homanen ymmärtää, mistä Haanperä puhuu. Hän

”Tyttöjen huoneesta kuuluu riitelyä. Mikä nyt on, aloin jo huutaa, mutta pysähdyin kuunteleman oven taakse. Mutta kun sää oot tässä leikissä kuollu. Sun pitää olla. Enkä oo kuollu.
En halua. Ootpas, tai en oo sun kaveri enää ikinä. Aava, sääki oot kuollu ja nouset nyt tänne ylös. Tulkaat, minun Isäni siunatut! Tuossa on sulle siivet. Ja nyt sää, Anni, yrität kans
kiivetä tänne taivaaseen. Me pukataan sut tuliseen järveen, kun sää et oo uskovainen. Pois
minun tyköäni, te kirotu! Ja sitte sää sanot auts ja oijoijoijoi.”
Pauliina Rauhalan kirja Taivaslaulu (2003) on koskettava kertomus lestadiolaisperheen
arjesta, ja kuinka uuvuttavaa se voi pahimmillaan olla. Rauhala on luonut teoksestaan
kauniin ja herkän, sekä taiteellinen kerrontatyyli kruunaa teoksen.
Teoksessa käsitellään aiheita pääosin perheen äidin, Viljan, näkökulmasta. Viljalla on
juuret vanhoillislestadiolaisuudessa ja on jatkanut yhteisön parissa koko ikänsä. Viljan
mies, Aleksi on myös lestadiolainen. Kirjan yhdeksi teemaksi kasvamisen ohella osoittautuu rakkaus.
Taivaslaulu on mielenkiintoinen kirja, joka kannattaa ehdottomasti lukea. Kirja sijoittuu Ouluun, jossa vanhoillislestadiolaisuuteen ei voi olla törmäämättä. Pidän erityisesti
kirjasta, koska se tuo esille kritiikkiä liikkeeseen kohdistuen, mikä ei ole ollut aiemmin
yhtä pinnalla.
kertoo huomanneensa, että moni lestadiolainen on
näytelmän saaman suosion myötä uskaltautunut tulla
katsomaan näytelmää jännityksestä huolimatta, ja he
ovatkin huomanneet että ei näytelmän katsominen ollutkaan niin paha juttu.
Kirjan ja näytelmän päämäärä ja tavoite on herättää
keskustelua.
Rauhala korostaa, että liikkeen kokonaisuus ei ihan
noin vain muutu, mutta yksittäiset henkilöt voivat
muuttua. Rauhala toivoo, että koko elämänsä liikkeen
varjossa eläneet voisivat kirjan myötä uskaltautua

omaan ja itsenäiseen ajatteluun.
Haanperä ilmaisee asian puhumalla ihmisen sokeasta pisteestä. Esimerkiksi länsimaissa yleinen sokea piste on raha. Haanperä kommentoi, että on paljon asioita, mitä ei nähdä. Lestadiolaisilla on tietty tapa katsoa
maailmaa, ja he näkevät mitä haluavat. Homanen lisää
tämän maailman olevan vieras, mutta tunnistettava.
Lestadiolaisuus tuo sen jäsenille erilaisen tavan katsoa,
miten maailma pyörii.
Rauhala lisää, että ihminen on mitä on, niin kaikilla
on silti sama ihmisyys.
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Joulu tulee - maailma pysähtyy
Tytti Tynkkynen

J

oululaulut raikasivat radiosta. Istuin keittiön pöydän ääressä lelulehtien, glögin ja pipareiden kanssa askartelemassa lahjatoivelistaani joulupukille. Kun sain listani lopulta valmiiksi, kiinnitin sen
ulko-oveen tontun löydettäväksi.
Seuraavan kerran kun menin ovelle, lista oli hävinnyt. Sen tilalla minua odotti pieni lahjapaketti, jonka sisältä paljastui kimaltava
joulukoriste. Hämmästyin ja jännitys valtasi mieleni. Kävin kuitenkin
ripustamassa koristeen joulukuuseen ennen kuin menin avaamaan
joulukalenterini.
Kalenterin luukuista laskin, että jouluun olisi vielä kolme viikkoa.
Mietin, miten jaksaisin odottaa niin pitkään jouluaaton mäenlaskua,
joulupukin tuloa ja lahjojen avaamista.

Y

hä edelleen löydän itseni usein miettimästä joulun tuloa. Asiat, joita joulussa erityisesti odotan ja arvostan, ovat kylläkin
muuttuneet. Odotuksen tunne on erilainen, ja jännitys on kadonnut. Silti rakastan joulun aikaa aivan yhtä paljon kuin lapsuudessanikin.
Aloitan joulunodotuksen usein jo syksyn alussa kuunnellen ensimmäiset joululaulut. Lokakuussa kiertelen kauppoihin ilmestyneet
jouluosastot hartaasti ihastellen. Samalla törmään ihmisiin, jotka jaksavat kauhistella sitä, miten aikaisin jouluhömpötys aloitetaan. Eikö
ole hyvä, että vuoden pimeimpään aikaan tuodaan vähän valoa, iloa
ja lämpöistä mieltä?
Kun illat pimenevät, laitan niin ulos kuin sisällekin jouluvaloja.
Vietän glögi-iltoja ja suunnittelen tulevaa joulua yhdessä perheeni
kanssa. Päädymme kuitenkin aina noudattamaan samaa kaavaa
kuin aiempinakin jouluina: Aamupäivällä avaamme muutamat lahjat,
syömme puuroa ja käymme pulkkamäessä. Iltapäivällä syömme jouluaterian sukulaistemme kanssa ja nautimme toistemme seurasta.
Avaamme loput lahjat illalla joulusaunan jälkeen.

P

erinteet ovat hyvin tärkeitä ja kuuluvat lähes jokaisen joulunviettoon. Ne luovat oman tunnelmansa ja tuovat turvaa. Välillä mukaan mahdutetaan uusia tapoja rakkaiden perinteiden
rinnalle. Kaikille joulu ei silti ole lämmin perinteiden täyttämä
juhla. Osa saattaa jopa ahdistua yksin, jos ei ole ketään, kenen kanssa
juhlaa viettäisi.
Jouluissa korostuu kuitenkin yhdessä olon merkitys ja toisten seurasta nauttiminen. Ihmiset ovat iloisempia ja ystävällisempiä. Kenelläkään ei ole kiire minnekään. On aikaa niin itselle kuin toisillekin. On
ihanaa lukea uutta kirjaa suun pielet suklaassa tai pelata lautapelejä
sukulaisten kanssa yömyöhään. Mitään ei ole pakko tehdä. Tuntuu
kuin koko maailmankaikkeus pysähtyisi ja rauhoittuisi joulupyhien
ajaksi paikalleen.
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Kastellin kansainvälistä
opiskelijavaihtoa
Lukuvuonna 2015-2016 kansainvälisyyttä toteutetaan Kastellissa opiskelijavaihdon merkeissä.
Huhtikuussa 2016 Kastellin lukiosta matkustaa 23
opiskelijaa ja kaksi opettajaa viikon mittaiseen vaihtoon partnerikouluumme ITC A.Zanon Udineen, Italiaan.
Yhteistyömme on alkanut jo vuosituhannen vaihteen tienoilla Comenius-projektissa. Partnerikoulumme juhlii 150-vuotista taivaltaan ensi huhtikuussa ja koulumme lisäksi Udineen saapuu myös
opiskelijoita Australiasta ja Puolasta.
Luvassa ovat ainakin vierailut Venetsiaan ja Triesten kaupunkiin.
Opiskelijavaihto jatkuu vuoden 2017 huhtikuussa, jolloin Udinesta saapuu noin 20 opiskelijan joukko Kastellin vastavierailulle.
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