9-luokkalaisten lehtiartikkeleita
Kaakkurin koulu 2017

1

Sisällysluettelo
Formula 4 – Patrik Pasma .................................................................................................................................. 2
NUORET OVAT PARASTA OPETTAJAN TYÖSSÄ .................................................................................................. 3
Vaihto-oppilaana Hollannissa ............................................................................................................................ 4
Ammattijalkapalloilijasta yrittäjäksi .................................................................................................................. 6
ANTENNI ............................................................................................................................................................ 7
Atte Jussila ......................................................................................................................................................... 8
Haastattelu Rakennusteho Oy ........................................................................................................................... 9
Männyn silmuista lääketieteellisesti merkittävä löytö.................................................................................... 10
Sotalapsena Ruotsissa 29.3.2017 .................................................................................................................... 11
Haastattelu ...................................................................................................................................................... 13
Onnellisia hymyjä uudessa palvelukodissa...................................................................................................... 14

2

Formula 4 – Patrik Pasma
Patrik Pasma on 17-vuotias autourheilija.
Patrik käy myös lukiota, joka tuo omat
haasteensa mukanaan. Pasma aloitti
autourheilu-uransa neljä vuotiaana kokeilemalla
kartingia. Ensimmäisiin karting-kisoihin hän
osallistui vuonna 2008, jolloin hän oli kahdeksan
vuotias. Kilpailut laajentuivat ulkomaille asti
Pasman ollessa 12-vuotias. Hän harrasti
kartingia kymmenen vuotta ja siirtyi sitten
formula-autoihin.
Pasman mukaan siirtymä kartingista
formuloihin oli omalta osaltaan haastava, mm. autossa oli enemmän vauhtia, radat olivat erilaisia ja auton
pito ja koko olivat erilaisia. Nykyään hän kilpailee Formula 4-sarjassa, joka on ponnahduslauta ylempiin
sarjoihin aina F1 luokkaan asti. Patrik ajaa
Carlin Racing tallissa, jossa on autoja ja
mahdollisuuksia GP2 sarjaan asti. Tavoitteena
Patrikilla on voittaa F4 sarja, jonka jälkeen
jatkaa kohti ylempiä sarjoja.
-"Ihan huippu tiimi", kertoo Patrik.
Pääasiassa Patrik treenaa Englannissa, mutta
kilpailuja on myös ollut Italiassa, Saksassa,
Ruotsissa, Bahrainissa ja Espanjassa.
Koska Suomessa ei voi treenata, pitää
matkustaa ulkomaille. Patrik matkustaa
ulkomaille n.2-3 kertaa kuukaudessa, mikä on
yksi syy siihen, miksi harrastus ei olisi mahdollista ilman sponsoreita. Sponsoreina Pasmalla on mm. Mad
Croc, Neste Oil ja Car Lake. Ajotreenien lisäksi Patrikin täytyy pitää itse huolta omasta fyysisestä
kunnostaan.
Lukion lukujärjestyksen ja treenikalenterin yhteensovittaminen on haastavaa. Koulussa on silti
suhtauduttu positiivisesti ja kannustavasti. Koska poissaoloja on paljon, on täytynyt joissakin jaksoissa ottaa
vähemmän lukiokursseja.
-"On haastavampaa opiskella ulkomailla yksin, kuin
koulussa opettajan ohjeistuksessa", kertoo Pasma.
-”Olen kiitollinen, että saan ajaa, vaikka se vaatii
paljon aikaa ja uhrauksia perheeltäkin”, sanoo Patrik.

Emma&Viola 9D
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NUORET OVAT PARASTA OPETTAJAN TYÖSSÄ

Haastattelimme Kaakkurin koulun kieltenopettajaa Sari Ojalaa hänen työstään ja urastaan. Ojala on
toiminut opettajana jo vuodesta 2004 ja siirtyi heti seuraavana vuonna opettamaan Kaakkurin kouluun.
Päätoimiseksi opettajaksi hän kuitenkin ryhtyi vasta vuonna 2006. Pääaineenaan Ojala opettaa ruotsia ja
sivuaineena saksaa. Kielet ovat aina olleet tärkeitä lapsuutensa Ruotsissa asuneelle Sarille, joka lähti
myöhemmin myös AU-pariksi Saksaan. Ja nämä ovatkin syitä miksi Ojala opettaa näitä kieliä nykyään
koulussa. Ojala on opettanut myös jonkin verran espanjaa, mutta se jäikin, kun kouluun saapui oikea
espanjan opettaja. Kysyimme myös onko Ojalalla kiinnostusta opettaa muita aineita ja hänen vastauksensa
oli, että hän voisi opettaa myös englantia.
Ujona lapsena Ojala ei haaveillut kuitenkaan opettajanurasta, vaan tulkin tai kääntäjän työt kiinnostivat
enemmän. Lasten syntyminen kuitenkin muutti Ojalan haaveita ja elämäntilannetta, ja sen seurauksena
hän toimii nykyään opettajana. " Varmaan nuoret, parasta ja hirveintä." Ojala kommentoi naurahtaen
kysymykseemme, mikä on parasta opettamisessa. Sarin mukaan jatkuvasti lisääntyvä työmäärä, uudesta
teknologiasta johtuen, on miinusta hänen työssään. Ojala ajattelee, että teknologia on muuttanut opiskelua
ja opettamista huomattavasti, ja vaikeuttanut sitä. Nuoret ovat nykyään laiskempia etsimään tietoa
kirjoista, koska sen saa nykyään helposti ja nopeasti netistä.
Opettajan työssä kesäloma on ainut kunnollinen hengähdystauko, sillä viikonloput ja pikkulomat kuluvat
aina vähän töitä tehdessä. Vapaa-aikaa Ojalalle löytyy, kun hän suunnittelee työnsä hyvin. Tämän vapaaajan Ojala liikkuen ja perheensä kanssa. Ojalalla on myös koira, jonka kanssa hän viettää aikaa. Kaiken
kaikkiaan Sari Ojala pitää opettajan työstään ja viihtyy siinä.
Nella ja Roosa 9D
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Vaihto-oppilaana Hollannissa
25-vuotias Laura Niskala opiskelee yhteisöpedagogiksi Jyväskylän humanistisessa ammattikorkeakoulussa.
Hän lähti helmikuussa viideksi kuukaudeksi Hollantiin Nijmegeniin vaihto-oppilaaksi. Kyselimme häneltä
Hollannissa asumisesta ja opiskelusta.
Laura Niskala päätyi vaihto-oppilaaksi koulun kautta. Jyväskylän Humak tekee yhteisyötä tämän koulun
kanssa, jonne Laura päätyi. Päätös lähteä syntyi halusta nähdä ja kokea arkielämää toisessa kulttuurissa ja
englannin kielen parantamisesta. Monet työnantajat arvostavat kielten osaamista sekä vaihto-oppilaana
olo antaa avoimen ja positiivisen kuvan henkilöstä. Myös koulun tarjonta on melko samanlaista kuin
koulussa, jota Laura käy Suomessa.
Ensimmäiset ajatukset olivat sekalaiset. Samaan aikaan hän tunsi jo valmiiksi ikävää läheisiinsä Suomessa,
mutta samalla hän oli todella innostunut ja jännittynyt lähtemisestä. Matka aikana ehti turhautua
lentokentillä odotteluun, heti perille pääseminen olisi ollut mukavampaa.
Opiskelu Hollannissa eroaa Suomessa opiskelusta siten, etteivät opettajat opeta teoriaa tunneilla, vaan se
täytyy opetella itse omalla ajalla. Asioiden opetteleminen ja ymmärtäminen ovat omalla vastuulla, mikä on
huono juttu silloin, kun jotain asiaa ei ymmärrä ja sen toivoisi selitettävän tunnilla. Lisäksi haastetta tuo
opiskelu englannin kielellä; lukeminen, kuunteleminen ja puhuminen englanniksi vaatii totuttelua. Päivät
eivät ole sen pitempiä kuin Suomessakaan; enintään kuudesta seitsemään tuntia ja niitäkin päiviä on vain
muutama.
Englannin puhuminen ja puheen ymmärtäminen on helpottunut ja parantunut. Omien sanojensa mukaan
Laura on rohkaistunut puhumaan englantia enemmän, eikä jännitä enää niin paljoa. Hän on oppinut
ymmärtämään myös eri aksenteilla puhuttua englantia, kun ennen ymmärsi juuri ja juuri
amerikanenglantia. Lukeminen englanniksi on vaikeinta kunnollisen sanavaraston puuttuessa. Parin viikon
hollannin opiskelun jälkeen, Laura on päätynyt tulokseen, ettei tule ikinä oppimaan kieltä, sillä se on
vaikeaa ja kamalan kuuloista. '' Kuin sekoitus saksaa, englantia ja erilaisia kurkkuäänteitä'', hän kommentoi.
Oliko hyvä idea lähteä vaihto-oppilaaksi?
'' Ehdottomasti oli. Kliseisesti: '' Täytyy mennä kauas, jotta näkisi lähelle''. Eli olen oppinut kunnioittamaan
ja arvostamaan omaa kotiani, lähipiiriä ja suomalaista kulttuuria. Moni asia on Hollannissa paremmin,
mutta myös Suomessa on paljon asioita, jotka ovat paremmin kuin Hollannissa. Vaihtoon lähteminen
opettaa itsestä sekä muista todella paljon''
Majoittautuminen tapahtuu kuusisataa-paikkaisessa asuntolassa, joka on Lauran mukaan monimutkainen
kerrostalo. Asuntola on jaettu soluihin erikseen hollantilaisille ja vaihto-oppilaille.
Yhteiselo ulkomaalaisten kanssa sujuu hyvin löytäessä oikeat ihmiset. Parhaiten se sujuu heidän kanssaan,
joilla on samoja kiinnostuksen kohteita. Juuri heidän kanssaan on helpointa olla, mennä ja tehdä. Lauran
mukaan hänen solussaan asuvien kanssa on todella helppo olla oma itsensä ja esittää omia mielipiteitä,
eikä kukaan pahoita mieltänsä. Yleisesti ihmisiin tutustuminen on kiinni siitä, oletko halukas tutustumaan
heihin ja olemaan tekemisissä heidän kanssaan. Asuntolalla tutustuminen muihin on helpompaa, sillä tietää
muiden olevan samassa uudessa tilanteessa ja kielellisesti melko samalla tasolla. Koulussa on väkisinkin
tekemisissä eri ihmisten kanssa, kun ryhmät eivät ole aina samat. Kaikki vaihto-oppilaat eivät siis ole
samassa ryhmässä tai luokassa samaan aikaan.
Suurin osa vapaa-ajasta menee opiskeluun, koska ymmärtäminen ja opiskelu ovat välillä vaikeaa. Myös
reissuja on tehty muutaman kerran; Amsterdamiin, Rotterdamiin ja Brysseliin. Myös asuntolalla hengaillaan
todella paljon kämppisten ja muiden ihmisten kanssa. Lauran mielestä välillä on myös hyvä ottaa omaakin
aikaa. Oikeastaan vapaa-ajan vietto ei eroa Suomessa vietetystä ajasta.

5
Ruokailut hoidetaan omatoimisesti. Jokainen on saanut omat ruoanlaittovälineet ja valmistavat ruoan
omalla ajalla, koska se on huomattavasti halvempaa kuin ravintoloissa syöminen. Tosin kyllä niissäkin
käydään. Lounaan syöminen on erilaista kuin Suomessa. Lounaskulttuuria ei Hollannissa oikeastaan ole.
Koululla on mahdollista syödä jotain keittoa tai leipää, mutta ne eivät aina ole kovin täyttäviä. Tämä on
Lauran mielestä vahva miinus maan kulttuurissa, kun hän on tottunut Suomessa saamaan koulussa
lämpimän lounaan. Ravintoloissakin lämmintä ruokaa aletaan tarjoilla vasta viiden jälkeen iltapäivällä.
Mitkä ovat mielestäsi hyvät ja huonot puolet Hollannissa?
'' Täällä sataa todella paljon ja koko ajan. Missään ei voi sataa niin paljoa, paitsi Suomessa kesällä, joten sää
on ollut hieman pettymys. Mainittakoon vielä hollannin kielen kamaluus. Hyviä puolia on ihmisten
ystävällisyys ja avuliaisuus. Hollantilaiset ovat myös todella hyväntuulisia. Tällaisen perusuomalaisen on
vaikea ymmärtää, kuinka joku voi olla niin hyvällä tuulella koko ajan. Täällä todella moni puhuu myös
englantia, eli ei tarvitse välttämättä opiskella hollantia pärjätäkseen pienemmissäkin kaupungeissa.
Hollannissa on kiva pyöräillä tasaisen maaston ja pyöräilijöiden kulkemismahdollisuuksien järjestämisen
takia. Pyöräily on täällä todella yleistä ja pyöräilijöille on omat tiet ja liikennevalot.''
Lauran mukaan julkinen liikenne toimii Amsterdamissa kuin unelma. Nijmegenissä bussit kulkevat ihan
riittävän hyvin esimerkiksi keskustassa käydessä. Ainoa huono puoli on, ettei bussi ei kulje myöhään illalla
tai yöllä, jolloin asuntolalle pitäisi palata melko aikaisin. Helpompaa on siis liikkua esimerkiksi pyörällä.
Junaliikenne Nijmegenistä Amsterdamiin on kuitenkin hyvä ja junia menne monta kertaa tunnissa.
Laura kannattaa ehdottomasti vaihto-oppilaaksi lähtemistä.'' Jos löytyy sellainen paikka, joka kiinnostaa ja
kurssi, mikä kiinnostaa niin kannattaa kokeilla. Minäkään en ollut, enkä ole vieläkään, varma siitä, pystynkö
olemaan täällä koko tätä aikaa vai, iskeekö jossain vaiheessa niin kova koti-ikävä, että on pakko palata
takaisin. Itsevarmuutesi vahvistuu, kun joudut olemaan vieraassa paikassa ja sinun täytyy tsempata itseäsi
koko ajan. Vaihto-oppilaana opit itsestäsi koko ajan uusia juttuja, kun syntyy uusia tilanteita, joita ei
Suomessa syntyisi '', Laura kommentoi.
Eetu, Niko, Maria ja Riikka 9D
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Ammattijalkapalloilijasta yrittäjäksi

Kokkolexin omistajat Petri Kokko (vas.) ja Antti-Pekka Keränen.
Kävimme haastattelemassa Asianajotoimisto Kokkolex Oy:n toista omistajaa Petri Kokkoa. Kysyimme
häneltä muun muassa kysymyksiä yrityksestä ja yrittäjän elämästä.
Kokkolex on ollut toiminnassa vuodesta 1978 lähtien. Yrityksen perusti Kokon isä kollegansa kanssa.
Työntekijöiden määrä on vaihdellut vuosien varrella kolmesta seitsemään. Kokkolexin juuret ovat
Pakkahuoneenkadulla, mutta nykyisin yritys sijaitsee Oulun keskustassa Kirkkokadulla.
Astuessamme sisään saimme heti ensivaikutelman asianajajan elämästä. Jouduimme odottamaan Kokkoa
yllättävän asiakastapaamisen takia. "Työ täytyy hoitaa asiakkaan toiveiden mukaisesti ja asiakkaan
toivomassa paikassa, joka sattuu harvoin olemaan Kokkolexin toimitiloissa. Asiakkaan toiveita täytyy
kuunnella tai asiakkaasta voi tulla entinen."
Kokko kertoi laajasti yrityksen perustamisesta ja ylläpitämisestä. Hän kertoi parhaita puolia yrittäjänä
olemisessa olevan vaikutusvalta sekä oman näkemyksen mukaan toimiminen. Yrittäjänä voi tehdä juuri sitä
työtä mitä haluaa. Ajankäytön hallinta on taas yksi hankalimmista puolista, ja päivät monesti venyvät
pidemmiksi kuin tavallisen työntekijän. Yrittäjän päivät ovat sisällöltään todella vaihtelevia.
Yrittäjän palkka koostuu monista vähennyksistä. Yrityksen tuloista vähennetään ensin 24% veroja, minkä
jälkeen vähennetään kulut, kuten työntekijöiden palkat, toimitilojen vuokrat ja mahdolliset vakuutukset.
"Toivotaan, että jotain jää vielä käteen" , Kokko sanoo naurahtaen.
Tiedustelimme Kokkoa myös hänen lapsuuden unelmistaan ja aikaisemmista ammateistaan. Hän kertoi
pelanneensa jalkapalloa ammattimaisella tasolla usean vuoden ajan, kunnes päätti valita vakaamman työn.
Päätökseen vaikutti enimmäkseen ikä sekä fyysiset rasitteet. Nyt hän voi nähdä tekevänsä asianajajan työtä
"niin kauan kuin puhtia riittää". Aikaisempaa työkokemusta hänellä on jalkapalloilun lisäksi ollut pankissa,
vakuutusyhtiössä sekä toisessa asianajotoimistossa. Nyt Kokko on työskennellyt isänsä perustamassa
yrityksessä Kokkolexissä jo 15 vuoden ajan.
Sade Mikkola, Ilona Ojala ja Siiri Niemelä
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ANTENNI
Haastattelimme koulumme kuuluisuutta, historian ja yhteiskuntaopin opettajaa Risto Juhani Kauppista.
Risto Juhani Kauppinen on syntynyt "iha Oulussa" ja on asunut Oulussa koko ikänsä. Hän kävi kansakoulun,
jonka jälkeen siirtyi Merikosken yläasteelle. Yläkoulun jälkeen Risto meni lukioon ja jatkoi sieltä yliopistoon
opiskelemaan historiaa. Kun Risto kävi koulua, tunnelma luokissa oli paljon virallisempi. Opettajia ei
kiinnostanut, mitä oppilaat tekivät oppituntien ulkopuolella. Opettajat ja oppilaat eivät keskustelleet
toistensa kanssa yhtä tiiviisti, kuin nykyään. Risto oli tietenkin huippu koulussa. Haastavinta hänelle oli
kielten opiskelu. Nykypäivän kouluun Risto haluaisi entisajan rauhallisuuden.
Riston unelma-ammatti lapsena oli
urheiluselostaja. Erityisesti hän halusi selostaa
yleisurheilua, hiihtoa, jalkapalloa ja
jääkiekkoa. Nuorena hän oli mukana
metsänistutuksessa. Risto on aina nauttinut
nuorten kanssa toimimisesta. Hän on tehnyt
paljon koulutyöhön liittyviä töitä, kuten
sijaisuuksia. Risto toimi myös
nuorisotyönohjaajana.
Ristolla "ei, eikö on" auto. Hän ajaa autollaan
kesäisin Kiuruvedellä. Hän tykkää kulkea
julkisilla liikennevälineillä enemmän. Ristolla
on myös muutama pyörä, joista yksi
harmillisesti varastettiin vastikään. Risto
tykkää pyöräillä keväisin ja syksyisin. Hän
harrastaa myös sauvakävelyä ja pelaa silloin
tällöin tennistä. Hän pitää musiikin
kuuntelusta ja seuraa paljon urheilua. Kuten
kaikki tiedämme, Risto tykkää myös ajoittain
pelata nettipokeria.
Riston aamut alkavat tietenkin kaurapuurolla,
joskus kananmunan kera. Päivän aikana hän
yleensä ottaa päiväunet. Koulussa
ruokavälitunnilla Risto laittaa pitkäkseen
Agricolan opettajienhuoneen punaisella
sohvalla. Iltaisin Risto menee nukkumaan
puoli kahdentoista maissa, vaikka hän haluaisi
mennä nukkumaan jo aikaisemmin. Joskus
kuitenkin kokeiden tarkistus venyy myöhään, sillä Risto on tunnollinen ja haluaa oppilaiden saavan kokeet
takaisin ajallaan.
Risto on nähnyt paljon elämää ja maailmaa. Hän on matkustellut paljon ja käynyt lähes kaikissa Euroopan
maissa. Risto haluaisi käydä vielä ainakin Kauko-Idän maissa. Risto on tavannut monia kuuluisuuksia myös
kasvotusten, kuten Juice Leskisen, Kauko Röyhkän ja Frederikin.
Ja vielä loppuun yksi höpöjuttu.
Vuonna 2004 Risto omisti vielä puhelimen jäätävällä antennilla varustettuna. Hän oli lukiolaisten kanssa
retkellä Pietarissa ja kun hän otti puhelimen taskustaan, lukiolaiset kysyivät "Mikä tuo on? Onko tuo oikia?
Voiko tuolla soittaa?"
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Tekijät: Armi, Julia ja Annika 9B

Atte Jussila
Waltzheimer on Oululainen hard rock
musiikkia soittava yhtye, jonka kaksi
ensimmäistä kappaletta Garden ja Alone
julkaistiin Tammikuussa 2017 musiikkipalvelu
Spotifyssa. Kuvassa yhtye nykyisellään.
Ylävasemmalta Elias Jurmu, Atte Jussila, Ville
Rytkönen, Mikko Alila ja Matti Barsk.
Haastattelimme yhtyeen toista kitaristia ja
Kaakkurin koulun entistä oppilasta Atte
Jussilaa. Jussila aloitti musiikkiharrastuksen,
kun alkoi soittaa kitaraa 11-vuotiaana Zero
Nine-yhtyeen kitaristin Timo Käsmän
opetuksessa. Kahden vuoden jälkeen hän haki
Oulun konservatorioon ja pääsi sisään.
Peruskoulun jälkeen Jussila meni Madetojan
musiikkilukioon, jossa musiikkiharrastus
kasvoi ennestään. Lukiossa hän sai uusia
kavereita, mukaan lukien yhtyeen muut
jäsenet.
Jussila kertoi, että he eivät ala tekemään albumia ennen levytyssopimuksen saamista. Singlejä he kuitenkin
tekevät ja seuraava julkaistaan 15.4. Lisää kappaleita he käyvät äänittämässä syksyllä ja ne julkaistaan
jossain vaiheessa ensi talvena. Levytyssopimus on tällä hetkellä yhtyeen suurin tavoite ja yksi unelmista.
Jussilalle musiikki on vielä pääasiassa ajanvietettä kavereiden kanssa. Musiikki on myös Jussilalle hyvä tapa
ilmaista itseään. Jussilan lempiartisteja on tällä hetkellä Ghost B.C. , Avenged Sevenfold ja muita hyviä
artisteja ovat mm. The Black Keys ja Arctic Monkeys.
Kysyin Jussilalta, mitä muistoja häneltä on kaakkurin koulusta. Hän kertoi, että muistaa ala-asteelta
jäämäen ja yläasteelta kaupassa käymisen ruokavälitunneilla ja kaikki vanhat kaverit. Opettajista mieleen
on jäänyt erityisesti hänen entinen luokanvalvojansa, Risto Kauppinen.
Nyt peruskoulun päättäville 9-luokkalaisille hän haluaa sanoa, että kannattaa panostaa vielä koulun
loppuun ja että koulunkäynti helpottaa, kun pääsee peruskoulusta, menet sitten lukioon tai
ammattikouluun.
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Haastattelu Rakennusteho Oy
Kuka olet ja mitä teet?
Toimistorakennusmestari. Hoidan takuutöitä, järjestän vuosikorjaukset, organisoin työmiesten
työmääräykset ja asiakkaiden reklamaatiot.
Minkälainen yritys Rakennusteho on?
Keskisuuri yritys jonka päätoimiala on asuntojen rakentaminen omakustanteisesti, eli hankitaan tontti,
suunnitellaan talot ja laitetaan myyntiin.
Missä alueilla Rakennusteholla on työmaita?
Tällä hetkellä Oulussa, Rovaniemellä, Pyhällä ja Espoossa.
Kuinka suurta liikevaihto on?
Vuonna 2016 oli 75 miljoonaa. Kasvua 77%.
Minkälainen henkilökunta Rakennusteholla on?
Hyvä ilmapiiri, osaavat asiansa. Noin 300 työntekijää.
Mikä on parasta työssäsi? Entä haastavinta?
Parasta on vapaus järjestää oma työjärjestys ja asiakastyytyväisyyden saavuttaminen.
Haastavinta on sovittaa kaikki aikataulut yhteen ja saada asiakas tyytyväiseksi oli ongelma mikä tahansa.
Minkälainen koulutustausta sinulla on?
Peruskoulun jälkeen rakennustekniikan työteknikko, johon vaadittiin vähintään kolme vuotta
työkokemusta. Myös kirvesmiehen ammattitutkinto ja mittamiehen erikoisammattitutkinto.
Mikä on ollut haastavin tilanteesi työpaikalla?
Osallistuminen luovutettavan kohteen luovutukseen ja saada hommat tehtyä määräaikaan mennessä.
Mikä on ollut suurin mokasi, jonka olet tehnyt työpaikalla?
Tilasin yhden kuorma-autollisen verran liikaa betonia, jota ei voinut palauttaa.
Minkälainen on mielestäsi hyvä työpaikka?
Hyvä työilmapiiri, luotetaan toisen tekemiseen, annetaan sopivasti vapauksia, mutta myös jonkinlaiset
suuntaviivat minkä pohjalta töitä tehdään ja annetaan positiivista ja negatiivista palautetta rakentavassa
mielessä.
Minkälainen on mielestäsi hyvä johtaja? Entä huono?
Hyvällä johtajalla on oma työ hanskassa, tietää mitä tekee, miksi tekee, mihin mennessä, luottaa, antaa
rakentavaa palautetta.
Huono johtaja ei osaa neuvotella toisten kanssa, ei näe kokonaisuutta, itsekkäät tavoitteet.
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Männyn silmuista lääketieteellisesti merkittävä löytö
Oulun yliopistolla on tehty mullistava löytö. Anna Maria Pirttilä ja Janne Koskimäki ovat saaneet selville
uuden tiedon bakteereista, mikä kumoaa aiemmat ajatukset tutkimalla männyn silmuja.
Kasvimikrologian dosentti
Anna Maria Pirttilä ja
tohtorikoulutettava Janne
Koskimäki tutkivat männyn
silmuja lähes kymmenen
vuotta ennen kuin saivat
tutkimuksensa valmiiksi.
Tutkimus oli kaiken siihen
kulutetun ajan ja vaivan
arvoinen. Tutkimus paljastaa
uuden tiedon bakteerien
vastustuskyvystä.
Tutkijat havaitsivat, että
bakteerit osaavat
puolustautua männyn
silmuissa olevia
happiradikaaleja vastaan.
Aiemmin ollaan ajateltu, että
happiradikaalit tappavat bakteerit. Myös ihmiset puolustautuvat bakteereja vastaan happiradikaaleilla,
jotka tuhoavat myös hyviä soluja.
Löydön avulla voidaan valmistaa uusia lääkkeitä, jotka voivat parantaa esimerkiksi silmänpohjan
ikärappeuman ja Alzheimerin. Tutkijat ovat jatkaneet lääkkeiden tutkimiseen. Pirttilä kertoo, että tällä
hetkellä heillä on Kuopiossa menossa kokeita ihmisen silmäsoluille.
Vaikka tällä hetkellä tutkimuksen tiedetään onnistuneen, tutkijat eivät aina tiennet, onko tutkimus
ajanhukkaa. Koskimäki oli huolissaan siitä, että oli tuhlannut kymmenen vuotta elämästään. Pirttilä taas oli
varma, että tutkimus tulee onnistumaan.
Pirttilä kertoo tutkijan työn olevan todella rankkaa. Hän sanoo: "Se on hyvin kilpailtua, että pitää olla tosi
hyvä motivaatio ja tosi paljon haluta tehdä sitä. Motivaatio pitää olla tosi korkea, että lähtee tutkijaksi."
Lähteet: Oulun yliopisto. Oululaisesta männyn silmusta ratkaisu ihmiskunnan parantumattomiin sairauksiin.
http://www.oulu.fi/yliopisto/node/38535. 31.3.2017
Ilona Savenius ja Anna-Sofia Jylhä 9c
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Sotalapsena Ruotsissa 29.3.2017
Millaista olisi lähettää oma 5-vuotias lapsensa yksin Ruotsiin pakoon sotaa? Johonkin tuntemattomaan
perheeseen moneksi vuodeksi? Entä millaista olisi pienen lapsen joutua lähtemään ypöyksin kohti suurta,
pelottavaa ja tuntematonta mailmaa? 1900-luvun alussa Suomesta lähti kaikkiaan noin 72 000 sotalasta
Ruotsiin.
Vuonna 1942 Jatkosodan aikaan Taivalkosken Metsäkylässä asunut 5-vuotias Osmo-poika oli yksi Ruotsiin
lähetetyistä sotalapsista. Osmon kotoa oli 70 kilometriä Suomen ja Venäjän rajalle, ja pommituksen äänet
kuuluivat jatkuvasti kotiin asti. Mahdollisuus venäläisten tulosta aiheutti kotona pelkoa siitä, mitä tapahtuisi
ja mihin jouduttaisiin vihollisen armoilla. Kun Osmolle ja hänen vanhemmalle veljelleen tarjoutui
mahdollisuus lähteä Ruotsiin pakoon sotaa, mahdollisuuteen tartuttin. Pojat lähetettiin pois Suomesta.
Osmo muistaa yhä matkan Taivalkoskelta Ruotsiin olleen karu ja raskas paikka pienelle lapselle. Ennen
Turkuun vievään junaan nousua jokaiselle Ruotsiin matkalla olevalle lapselle pantiin kaulaan lappu, jossa
luki hänen nimensä. Sitten joukko pieniä lapsia ohjattiin junaan ja lähetettiin tuntemattomalle matkalleen,
Osmo ja hänen isoveljensä mukaan lukien.
Turussa lapset ohjattiin Itämeren yli Tukholmaan vievään laivaan. Heidät laitettiin puutavararuumaan ja
laiva oli täysin pimeä, etteivät yläpuolella jatkuvasti lentävät Venäjän hävittäjät huomaisi laivaa. Kesken
merimatkan laiva juuttui jäihin. Lapset ohjattiin kannelle pressujen alle, koska laivan pelättiin uppoavan.
Osmo kertoo muistavansa vieläkin selvästi, miten kaikki lapset itkivät pimeässä pressujen alla. Ruotsista
saatiin kuitenkin tilattua apua ja laiva pääsi päämääräänsä, Ruotsin Tukholmaan.
Perillä Ruotsissa lapset vietiin ensimmäiseksi lastenkotiin, missä kaikilta ajeltiin hiukset täiden leviämisen
estämiseksi. Heidät myös pestiin ja heille annettiin uusia vaatteita. Osmo muistaa nähneensä siellä
ensimmäistä kertaa suihkun. Lastenkodissa vieraili ruotsalaisia perheitä, jotka valitsivat lapsista esimerkiksi
sukupuolen ja ulkonäön perusteella ottolapsia itselleen. Osmo kertoo joutuneensa itsekin esille
ruotsalaisten katseltavaksi.
Osmon kohdalle sattui onni, kun hän sai Ruotsissa omien sanojensa mukaan mahtavan perheen. Hänestä
tuli varakkaan perheen ainoa lapsi, jota pidettiin lellipoikana ja joka sai kaiken, mitä halusi. Osmon
vanhempi veli Eino sai myös hyvän perheen samasta kylästä, joten pojat sattoivat käydä toisillaan kylässä.
Osmon opittua pian uuden kielen hän alkoi pitää Ruotsia kotinaan. Hän myös meni ruotsalaiseen kouluun ja
samalle luokalle veljensä kanssa. Osmo kävi Ruotsissa koulua kolmen luokka-asteen verran.
Kuusi vuotta myöhemmin tuli eräänä päivänä Suomesta käsky, että kaikkien Suomesta lähteneiden lasten
oli poistuttava Ruotsin maalta. Paljon suomalaisia miehiä oli kaatunut sodassa, joten Suomi tarvitsi lapsensa
takaisin. Osmo kertoo, että lähtö Ruotsista Suomeen oli paljon vaikeampi kuin lähtö Suomesta Ruotsiin.
Rikkaan perheen ainoana lapsena Osmo oli Ruotsissa kuin herran kukkarossa, eikä Suomeen palaaminen
houkutellut. Osmo ja monet muut lapset revittiin uudestaan juuriltaan ja lähetettiin toiseen maahan, jossa
oli vieraat ihmiset ja vieras kieli. Osmo ei osannut enää lainkaan suomea Ruotsin vuosien jälkeen. Ruotsin
perhe päästi ainoan lapsensa Osmon matkaan kyyneleet silmissä.
Vuodet Ruotsissa olivat muuttaneet Osmoa paljon. Kun isä tuli 11-vuotiasta Osmoa Haaparantaan
vastaan, Osmo ei tunnistanut omaa isäänsä. Niin paljon mies oli vanhentunut kuuden vuoden aikana
sodassa ja kurjuudessa. Kotona Osmo ei enää ymmärtänyt perheensä puhumaa kieltä. Parin kuukauden
kuluttua Osmon lähtiessä kouluun hän ei edelleenkään tiennyt, mistä tunneilla puhuttiin. Koulussa oli
kuitenkin onneksi ruotsinkielentaitoinen englannin opettaja, jonka kanssa Osmo saattoi puhua. Muut lapset
nauroivat kuulessaan Osmon puhuvan opettajan kanssa ruotsia. Kiusaamiseksi se ei kuitenkaan yltynyt.
Osmo sai paljon kavereita Ruotsista tuoneensa uuden polkupyörän ansiosta. Pyörät olivat siihen aikaan
Suomessa harvinaisia, ja kaikki lapset halusivat kokeilla pyörää. Kielitaidon kartuttua Osmo toimi pian jo
tulkkina muille Ruotsista tuleville.
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Tänä päivänä jo kunnioitettavassa 80 vuoden iässä oleva Osmo muistelee Ruotsin vuosiaan erittäin
hyvällä. Hän kokee kasvaneensa fiksuksi pojaksi Ruotsissa käymänsä hyvän koulutuksen ansiosta. Ruotsin
vanhemmat lähettelivät eron jälkeen Osmolle hienoja lahjoja, joita Suomesta ei ollut mahdollista saada.
Lahjat sisälsivät esimerkiksi hedelmiä ja laadukasta kahvia. Ruotsin perhe pyysi usein Osmoa käymään
luonaan, mutta Osmo ei ole koskaan palannut Ruotsiin. Sieltä tulleissa ikävöivissä kirjeissä on kerrottu, että
Ruotsin vanhemmat ovat vuoranneet koko talonsa lähteneen lapsensa kuvilla.

Osmo perillä Ruotsissa uuden
perheensä luona.

Osmo (oikealla) ja isoveljensä Eino (Osmon vas. puolella)
lähdössä muiden lasten kanssa Ruotsiin nimilaput
kaulassa.

Osmo keväällä 2017 lapsenlapsensa kanssa.

Aada Jaakkola ja Laura Kurtti 9E
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Haastattelu
Haastattelimme Kaakkurin koulun yhdeksännellä luokalla opiskelevaa poikaa, joka käy töissä opiskelujen
ohella.
Hänet sai hakemaan töitä työpaikan hyvä ilmapiiri ja rento työ, jonka hän oli kuullut omilta kavereiltaan.
Hän tekee työkseen puhelinmyyntiä, Pohjolan Energialla. Hän kertoi kulkevansa töihin lämpimillä keleillä
pyörällä ja kylmemmillä keleillä bussilla. Hänen työpäivänsä kestää keskimäärin 3 tuntia, ja hän käy töissä
viikossa kokeista riippuen kolmena tai neljänä päivänä. Hänen mielestä on helpompi keskittyä myös
koulunkäyntiin, kun saa motivaatiota töistä. Hän joutui soittamaan työnantajalle yhden kerran ja sai heti
haastattelu ajan työnantajan kanssa ja pääsi töihin. Hän sanoi pitävän työstänsä paljon koska työpaikka on
lähellä. Koe numeroissa työssä käyminen näkyy enemmän positiivisesti kuin negatiivisesti. Työt ovat arkisin
koulun jälkeen joten se ei vie vapaa-aikaa viikonlopuista. Hän hakee lukioon ja sieltä kauppakorkeaan,
valmistuttuaan hän on valmis jatkamaan kaupallisella-alalla aikuisena. Työn parhaat puolet on hyvä palkka
ja rento työilmapiiri. Hänen palkkansa riippuu omasta asenteesta ja taidoista soittaa asiakkaille.

Jaakko Aunio ja Veeti Mertaniemi 9C
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Onnellisia hymyjä uudessa palvelukodissa

Aukaisemme oven ja saavumme uudenkarheaan palvelukoti Villa Sulkaan. Kodinomaisessa sisustuksessa
näkyy luonnonläheisyys ja osastot ovat saaneet nimensä tuttujen lintujen mukaan. Asukkaat ovat juuri
ruokailemassa, joten annamme heille ruokarauhan ja istumme odottamaan viihtyisään oleskelutilaan.
Joistakin pöydistä kuuluu iloista rupattelua, toiset keskittyvät ruokaan tai sanomalehtien selailuun ja joku
pyytää hoitajaa parantamaan istuma-asentoaan. Seurattuamme hetken palvelukodin elämää ensimmäinen
haastateltavamme asukas alkaa olla valmis ja saamme viettää ensimmäisen miellyttävän juttutuokion.
Ulla-Maija Hankilahti, 84-vuotias vaimo, mummo ja isomummo, on tullut palvelukotiin huonokuntoisen
aviomiehensä mukana. Haukiputaalta kotoisin oleva Ulla-Maija kertoo tehneensä töitä 30 vuotta Oulun
kaupungin palveluksessa ja olleensa 60 vuotta naimisissa. Vitsikkäällä, puheliaalla ja iloisella Ulla-Maijalla
riittää juttua, ja hän sanookin tulleensa iän myötä rohkeammaksi ja kantaaottavammaksi.
Keskustelemme aluksi uudesta palvelukodista ja kysymme, onko hän ollut tyytyväinen elämäänsä siellä. "Se
mennee ku märkä pallaa", kuuluu vastaus. Ulla-Maija kertoo käyvänsä välillä kotonaan Haukiputaalla, ja
hän on onnellinen, kun pystyy vielä kävelemään, vaikka leikkauksien jälkeen tukea tarvitseekin.
Haastattelumme pääteema on onnellisuus, niinpä kysymme, mitkä asiat saavat Ulla-Maijan onnelliseksi.
Ulla-Maija herkistyy ja sanoo kaikkein tärkeintä olevan se, että lapset, lapsenlapset ja lapsenlapsenlapset
ovat terveitä ja menestyvät elämässä. Hän kertoo heidän harrastuksistaan ja sanoo olevansa onnellinen
aina kun näkee heitä. Onnen tunnetta hän kuvailee siten, että voisi vaikka luudanvarren kanssa pyörähtää,
kun ei tanssia enää pysty. Myös kevätaurinko saa Ulla-Maijan piristymään ja mielen iloiseksi. Kun kysymme,
mitä jokainen voisi tehdä päivittäin oman onnellisuuden lisäämiseksi, hän herkistyen kehottaa olemaan
huomaavainen toisia kohtaan. Nuorille hän haluaa sanoa, miten tärkeää on kunnioittaa vanhuksia, sairaita
ja kehitysvammaisia. Lopuksi vielä juttelemme pian 100 vuotta täyttävästä Suomesta, ja Ulla-Maija sanoo
itsenäisyyden olevan kaikkein tärkeintä. Suomessa eletyn lapsuuden lempiruoka hänellä kuulemma oli ollut
ruismarjapuuro. Halauksin kiitämme Ulla-Maijaa ja hänen vieressä kuunnellutta miestä heidän antamastaan
ajastaan.
Kevätauringossa terassilla istuu kaksi asukasta, jotka kasvot kohotettuina lämpöön nauttivat upeasta
säästä. Toinen heistä lupaa vastata kysymyksiimme, ja aloitamme hänenkin kanssa haastattelun kysymällä,
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onko hän ollut tyytyväinen elämäänsä uudessa palvelukodissa. 87-vuotias Anni kehuu mukavaa
henkilökuntaa ja kertoo olevansa ensimmäistä kertaa palvelukodissa. "Kyllä olen viihtynyt, enkä lähtisi pois.
Kavereitakin olen saanut", hän vastaa hymyillen. Kun kysymme, mistä hän tulee onnelliseksi, Anni miettii
hetken ja sanoo, ettei osaa vastata. Ehdotamme saisimmeko halata häntä ja hänen kaveriaan, ja
hetkeäkään epäröimättä naiset ojentavat kätensä ja saamme lämpimän halauksen. Koskettaminen saa
ainakin heidät onnelliseksi. Myös aurinko tekee Annin onnelliseksi, ja hän kertookin tulevan usein ulos
istumaan. "Ensimmäistä kertaa kun tulin tänne, ihastuin heti tämän paikan luontoon. Puut ovat täällä
mahtavia." Anni toivoo, että elämä sujuisi onnellisesti, saisi olla jalkeilla ja ei joutuisi jäämään yksin.
Kysymme, olisiko hänellä antaa jotain elämänohjetta nuorille, ja hän vastaakin heti: "On tärkeää
kunnioittaa toista ja jaksaa kuunnella toista. Kuunnella muiden mielipiteitä." Päätämme haastattelun
kysymyksiin, mitä hän arvostaa isänmaassa ja oliko hänellä lapsena jokin lempiruoka. "Isänmaa tulee aina
vain rakkaammaksi. Lappi varsinkin on minulle tärkeä paikka, sinne on päästävä niin kesällä kuin talvellakin.
Viime hiihtoloman nautin niistä maisemista yhdessä lapseni perheen kanssa." Anni syntyi sota-aikana ja hän
kertoo ruoan olleen yksipuolista, sokeria sai hyvin harvoin. "Hillakiisseli oli semmoinen herkku, kun siihen
sai sokeria sekaan", hän naurahtaa. Siihen on hyvä päättää tämä haastattelu, niinpä kiitämme naisia ja
jätämme heidät terassille nauttimaan keväästä.
Haastattelu antoi meille hyvän mielen ja olemme iloisia, kun saimme keskustella ikäihmisten kanssa ja
piristää heidän päivää. Mielestämme jokainen nuori voisi miettiä, miten kohtelee ikääntyneitä ja muita
kanssaihmisiä. Jäimme myös miettimään, miten ikääntyneille voisi antaa enemmän aikaa omasta kiireisestä
arjestaan.
Pirjetta Adeliina Mätäsaho ja Anniina Olivia Untinen 9E

