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Joulun taikaa ja lahjojen 

aikaa 
Angelika Provalskaja 

Lunta tuiskuaa ja pikku tontut ovat lähteneet lahjaostoksille. Onko 

lahjat ostettu jo Black Friday -alennuksista vai ostetaanko ne vasta 

päivä ennen aattoa ja käytetään koko yö paketoimiseen? Kysymys 

kuuluu: miksi ylipäätään paketoida lahjoja? 

 

Nykymaailman uusi trendi on aineettomat lahjat. Kerrankin vuosi 

vuodelta kestävä ja hyvä trendi. Sanonta “Ajatus on tärkein” on vihdoin 

pantu käytäntöön. Aineettomissa lahjoissa kirjaimellisesti vain 

mielikuvitus on rajana. Lahja voi olla kotona järjestetty hemmotteluilta, 

elämysmatkan Lappiin tai lahjoitus hyväntekeväisyyteen. 

 

Pääkirjoitus 

 



 

 

 

  
Miksi valita elämyslahja konkreettisen lahjan sijaan? Ekologisuus, 

minimalismi ja maapallon säästäminen ovat avainsanoja tässäkin asiassa. 

Materialistisilla lahjoilla halutaan yleensä antaa lahjan saajalle, jokin 

konkreettinen muisto. Mikä kuitenkaan olisi sen parempi muisto kuin 

elämys? Aineeton lahja ei mene rikki, ei katoa eikä mene vanhaksi, se 

pysyy muistoissa ja sydämissä loppuun asti. 

 

Aineeton lahja sopii kenelle tahansa, jopa sellaiselle, jolla on jo kaikkea. 

Lahjasta saa helposti juuri saajansa näköisen ja se mahtuu budjettiin 

kuin budjettiin.  

 

Oikein hyvää joulua ja lomaa kaikille! Ensi vuoteen! 

 



 

 

 

  Apua Ukrainaan 

tarvitaan yhä 
Juhana Juvonen 

 

Ukraina tarvitsee monenlaista apua edelleen. Moni on avannut 

lompakkonsa, moni osallistunut vaikuttamiseen somessa ja 

mielenosoituksissa, ja moni kerännyt ja jopa vienyt tarvikkeita 

suoraan maahan. Yksi suoran toiminnan toteuttaja on Jyllan entinen 

historian ja yhteiskuntaopin opettaja Mari Hannola-Antikainen. 

Mikä oli motiivisi lähteä toteuttamaan 

hyväntekeväisyystehtävää? 

Teen joka vuosi jonkinlaisen hyväntekeväisyysproggiksen, mutta 

tähän projektiin ryhdyimme mieheni kanssa, koska ystävämme 

Jone oli jo kyseisiä avustuskeikkoja tehnyt ja asia tuntui kovin 

tärkeältä. Muistan, kun sota helmikuussa alkoi, ja itkin. Ex-

hissanopena näin tapahtumassa paljon aika synkkiä kaikuja 

menneisyydestä ja tuli toivoton olo. Ja toivottomaan oloon usein 

auttaa, kun tekee jotain konkreettista tilannetta parantaakseen, 

siksi näin. Kävin parissa miekkarissa asian puolesta, ja se ei 

tuntunut riittävältä. 



 

 

 

  

Oliko yhteistyökumppanin löytäminen helppoa? 

 Kyllä, koska meillä oli Ukrainassa luotettava kontakti, jonka 

kautta apu on mennyt aiemmin jo perille. Päädyimme myös 

siihen, että toimitamme apua nimenomaan rintamalle emmekä 

siviileille, koska siviiliapua sinne menee jo järjestöjen kautta 

runsaasti. Rintamalla on puute lämpimistä vaatteista, 

sadevarusteista ja hanskoista, droneista. Paikan päällä toimitimme 

tarvikkeita myös Mikolajevin sotilassairaalaan, jossa potilaat olivat 

ilman vettä ja puhdistustuotteita. 

Puskaradio toimi ja tosi moni ystävämme ja työkaverimme sekä 

mieheni firma MDI halusi olla mukana rahoittamassa ja 

sponsoroimassa reissua, ja halu auttaa oli todella iso. Keräsimme 

tavaroita yli 5000 eurolla! Apuna oli myös Varusteleka, joka antoi 

hankinnoista isot alennukset. Drone oli myös yksityislahjoitus, 

samoin 120 miesten fleecepaitaa. 

Olemme todella kiitollisia, että niin moni läheinen ja ystävä 

osallistui ja saimme auton täyteen tarpeellista tavaraa. Iso kiitos 

kaikille osallistuneille! 



 

 

  

Kuva: Mari Hannola-Antikainen 

Miten tavaroiden toimittaminen hoidettiin? 

Ajoimme itse autollisen tavaraa perille Lviviin Ukrainaan, josta 

Yevgenin järjestön Grand Amour Charity Fundin kautta tavarat 

vietiin rintamalle suoraan. Mikolajevin sotilassairaalaan tavarat 

toimitettiin kuriiripalvelun kautta Lvivistä, mistä itse ne laitoimme 

matkaan. 



 

 

 

  

Kuva: Mari Hannola-Antikainen 

Oliko toimittamisessa joitain vaikeuksia? 

Tullissa oli vaikeuksia saada ilmavoimien drone läpi, koska se on 

sotilaslaite. Ei ollut muita ongelmia. 

Minkälaista konfliktialueella oli toimia? 

Piti huomioida, että on sotatoimialueella. Joka paikassa sota 

näkyi metallisten tankinpysäyttäjien, tarkastuspisteiden, 

bunkkerisuojien sekä armeijan näkyvyyden kautta. Ilmahälytykset 

ovat myös arkipäivää myös Lvivissä. Ja koin kantapään kautta, 

ettei kannata valokuvata niin innokkaasti sotatoimialueella. 



 

 

 

  Kenen kanssa teit yhteistyötä konfliktialueella? 

Yevgeni Frolovin kanssa, joka on perustanut Grand Amour Charity 

Fundin. Hassua on, että alun perin tanssipukuja tekevä yritys on 

ryhtynyt auttamaan sodassa aktiivisesti. 

Oletko saanut palautetta hankkeesta? 

Kyllä, sosiaalisen median kautta ja monelta ystävältä. Palautetta 

ja kiitoksia on tullut myös Ukrainasta. Paluumme jälkeen Lviviin 

osuivat massiiviset pommitukset, ja ihmiset jäivät siellä 

kellareihin ilman sähköä. 

Tuntui kurjalta, että ihmiset, jotka olimme tavanneet juuri 

perjantaina, joutuivat seuraavana maanantaina muuttamaan 

kellareihin. 

Toteutimme sittemmin keräyksen myös powerbankeista, joista 

siellä on huutava pula. Jone vei vaimonsa Hannan kanssa ne 

perille. 

Yleisesti on vielä sanottava, että ukrainalaiset ovat rohkeita ja 

ylpeitä ihmisiä; yksikään siellä ei sanonut pelkäävänsä vaan 

taistelevansa tätä epäreiluutta vastaan. Sama päti myös lapsiin, 

heilläkin on peräänantamaton asenne! Urheita ukrainalaisia 

ihmisiä! May the force be with them. 

 



 

 

 

  

Kuva: Mari Hannola-Antikainen 



 

 

  

Hanna Jauhiainen kävi keskustelemassa ja kertomassa urastaan 

vaikuttajana ja aktivistina äidinkielen kurssilla 10.11.2022. Jauhiainen 

on jo lukioajoista lähtien ollut kiinnostunut vaikuttamisesta. 

Jauhiainen valmistui Espoonlahden lukiosta vuonna 2006, minkä 

jälkeen hän lähti opiskelemaan biologiaa yliopistoon. Samalla hän 

löysi oman kutsumuksensa: luonnonsuojelun.  

 

Vaikuttajana Jauhiainen on toiminut paitsi yksin myös Greenpeacen 

jäsenenä. Greenpeacen tavoitteena on maapallo, joka ylläpitää elämää 

kaikessa sen moninaisuudessaan. Järjestöllä on monia eri keinoja 

tavoitteen saavuttamiseksi, esimerkiksi tutkimuksien tuottaminen, 

lobbaus, suora toiminta, epäkohtien paljastaminen ja kansalaistoiminta.  

 

Sydän täynnä aktivismia 
Kaapo Ovaskainen 



 

 

 

 

  

Jauhiainen on itse ollut mukana monissa eri projekteissa, joiden 

päämääränä on ollut herättää keskustelua ja tehdä muutoksia moraalin 

sallimissa rajoissa. Hän on mm. ollut mukana järjestämässä monia 

mielenosoituksia oman vapautensa uhalla. Hän kertoi 

mielenosoituksesta, jossa hän ja yksitoista muuta Greenpeacen jäsentä 

kiipesi Slovakiassa hiilikaivoksen huipulle ja esti sen toiminnan 

tilapäisesti. Vastareaktiona Slovakian viranomaiset pidättivät aktivistit. 

Näitä syytettiin rikkeestä, josta olisi pahimmillaan voinut tulla viiden 

vuoden vankeustuomio. Tilanteeseen ratkesi, kun Greenpeacen 

lakimiehet ja mm. Amnesty reagoivat välittömästi. Ympäri Eurooppaa 

järjestettiin näyttäviä mielenosoituksia, 

Kuva: Susanna Akkila 



 

 

 

  

Jauhiainen kertoi myös muista erilaisista mielenosoitustapahtumista, 

joissa ihmiset esimerkiksi valtaavat jonkin tien tai estävät tavanomaisen 

toiminnan muulla tavalla. Hän myös pohti sitä, miten aktivisteihin 

yleisesti suhtaudutaan ja miten se taas tehostaa haluttua vaikutusta. Hän 

korosti myös erityisesti sitä, että vaikuttaminen on tehokkainta ilman 

väkivaltaa. Hyviä esimerkkejä rauhanomaisen 

kansalaistottelemattomuuden edustajista ovat mm. Martin Luther King ja 

Gandhi.  

Jauhiainen kertoi myös suhtautumisestaan ongelmiin ja kantaaotettaviin 

asioihin filosofisesta ja eettisestä näkökulmasta. Hän toi esille, miten 

monimutkaista, omistautunutta ja merkittävää aktivistien työ on, 

kertomalla esimerkiksi, millaisia tekijöitä täytyy ottaa huomioon 

kansalaistottelemattomuudessa tai muissa vaikuttamisen keinoissa. 

Esimerkiksi tiesulun yhteydessä otetaan huomioon mm. 

ambulanssiliikenne. Jauhiaisen mielestä on myös tärkeää suhteuttaa 

toimenpiteet ja mielenosoitukset oikein kantaa otettavan asian kanssa. 

Ryhmässä heräsi ajatuksia ja keskustelua siitä, millaisia eri keinot 

vaikuttaa ovat. Vierailu toi monipuolisesti esille sen, miten tavallisetkin 

ihmiset voivat vaikuttaa niin yksilön kuin yhteiskunnan tasolla.  

 

ja oikeus päätti vapauttaa aktivistit syytteistä kahden vankilassa vietetyn 

päivän jälkeen. Ryhmän kanssa pohdittiin, minkä aatteen tai asian takia 

todella olisi valmis kärsimään muutaman vuoden vankilatuomion. 



 

 

 

  

Kuva: Susanna Akkila 



 

 

 

  

Miksi teatteri on niin tärkeää? Siihen vastaa Tove Janssonin 

”Vaarallinen juhannus” -kirjassa muumien rinnalla seikkaillut 

teatterirotta Emma: ”Teatteri on tärkein asia maailmassa, koska siellä 

näytetään kaikille, millaisia he voisivat olla ja millaisia he haluaisivat 

olla, vaikka eivät uskalla, ja millaisia he ovat.” 

 

Jyllaa on hemmoteltu syksyn aikana erinomaisella teatterilla:  

 

Ykköset ja kakkoset täyttivät Kansallisteatterin ison salin, kun pääsimme 

pureutumaan Miika Nousiaisen romaanin pohjalta tehdyn 

”Pintaremontti”-näytelmän yhteiskuntakritiikkiin. Vakavia aiheita, kuten 

ihmisen riittämättömyyttä ja tarvetta lokeroida ja stereotypisoida muut, 

käsiteltiin lämpimän huumorin keinoin. Yleisö näki, että pintaremontilla 

ei peitetä rakennevaurioita. 

 

Siinä kun nuori polvi kulkee maksutonta opintietä ja nauttii Espoon 

tarjoamista lipuista, abit kustantavat tikettinsä itse. Onneksi 

naapurikunnasta löytyi edullinen helmi: Masalan nuorisoteatterin ”9 

hyvää syytä elää”. Osa abeista kärsii edelleen kollektiivisesta 

posttraumaattisesta ”Armis-kokemuksesta”, joten paikalle uskaltautuivat 

 

Teatterin taikaa 
Susanna Akkila 



 

 

 

  
 vain rohkeimmat kulttuurinystävät. Kannatti: ”Todella ammattimaista”, 

”Parasta teatteria” ja ”Todella onnistunut”, kuuluivat yleisön kommentit. 

Anna Krogeruksen tekstiin pohjautuva esitys oli raju ja rujo mutta raikas. 

Ihmisen hätää ja yhteiskunnan kipupisteitä käsiteltiin valon, toivon ja 

lohdun kautta. Näyttelijät loistivat, lavastus oli oivaltavaa, valot ja äänet 

hienosti toteutetut! Masala, me tulemme takaisin! 

Teatterirotta on oikeassa. Lisäksi teatteri täydentää lukion äikkää, joka ei 

mahdu abittiin tai luokkahuoneeseen. Teatterilavoille ja leffateattereihin 

se mahtuu. Kun lukuvuoden viimeinen Esposti on ulkona, ykköset 

suuntaavaatkin vielä yhdessä katsomaan ”Kuplan”, SEN kotimaisen 

syksyn uutuuden, joka kuulemma pitää kaikkien nähdä (Kiitos ykkösten 

puolesta Jylla-tontuille yllätysjoululahjasta!). 

Kuva: Sara Hirvonen 



 

 

  

Tulta ja tulikiveä 

Sodoman ja Gomorran 

päälle 

Iku Kekki 

Olette kenties nähneet mafiaelokuvia, kuten Coppolan Kummisedän tai 

Scorsesen GoodFellasin. Mestariohjaajien vankkumatonta työtä. 

Harvemmin ne kuitenkaan kertovat mafiasta kovinkaan paljon vaan 

käsittelevät enemmänkin muita teemoja - kuten yhdysvaltalaisen 

yhteiskunnan ongelmakohtia - mafia-aiheen avulla. Näitä elokuvia pitää 

osata katsoa oikeilla silmillä, ymmärtää elokuvan olevan elokuvaa; 

valitettavasti monen ihmisen käsitys mafiasta perustuu näihin elokuviin. 

Myytit eivät ole syntyneet tyhjästä, mutta todellisuus on karumpi, lopulta 

niin karu, ettei monikaan sitä haluaisi todistaa televisiosta. 

Matteo Garronen Gomorra (2008) riisuu kaiken ylimääräisen, hautaa 

myytit ja unohtaa kaiken mafiaan populaarikulttuurissa yhdistettävän 

glamourin. Garronen elokuva käsittelee camorraa menemällä katutasolle, 

Napolissa olevaan Scampian lähiöön. Elokuva on hyvä, mutta ei 

vaikuttavuudessa pääse lähellekään Roberto Savianon 

 



 

 

  
samannimistä dokumenttiromaania, johon elokuva löyhästi perustuu. 

Saviano, tuo tappolistalle nimensä saanut maailman meritoitunein mafia-

asiantuntija, on joutunut elämään jatkuvasti varoen jo yli viidentoista 

vuoden ajan, koska kirja paljasti asioita, joita camorra ei olisi koskaan 

halunnut paljastaa. Soluttautumiseen valmiina olleen Savianon Gomorra-

kirja oli tikarinisku pahuutta vastaan, mikä nostaa teoksen 

merkittävimpien nykykirjojen joukkoon.  

 

Camorra on Napolissa toimiva rikollisjärjestö, jonka voi sijoittaa 

maailman pahamaineisimpien joukkoon. Vastapalvelusperiaatteella 

toimivat doncorleonet ovat kaukana camorran maailmasta. Harvempi 

tietää, miten mafioiden systeemi todellisuudessa toimii. Tiesittekö 

camorran pyörittäneen huumekauppaa, jolla yksi klaani tienasi 500 000 

euroa päivässä? Tiesittekö, että camorra testaa huumeiden puhtautta 

kaduilta kerätyillä ihmisillä? Tiesittekö, että camorra kasvattaa lapsista 

sotilaita, antaa heille aseet ja opettaa tappamaan? Tiesittekö, että 

camorra repii ihmisten päitä irti kulmahiomakoneella? Tiesittekö, että 

camorra on kaupannut aseita lähes jokaiseen maailmankolkkaan, 

kaikkialle, missä vain soditaan? Tiesittekö, että camorran välikädellä 

kulkevat Kalašnikov-rynnäkkökiväärit ovat tappaneet maailmassa 

enemmän ihmisiä kuin mikään muu asia? Tiesittekö, että camorralle 

kaikki systeemin ulkopuolella olevat ovat arvottomia vihollisia? Tiesittekö 

camorran pakottavan maahanmuuttajia tekemään 15 tunnin työpäiviä? 

Tiesittekö camorran keräävän viattomilta lapsiperheiltä suojelurahaa 

jouluaattona? Pasolinin sanoin: minä tiedän ja minulla on todisteet.  

 



 

 

  
Pelkkää jätebisnestä, kuten Tony Soprano toteaisi? Ei, mutta jäte saattaa 

silti olla kaikista pahin ongelma: pahempi kuin huumeet, pahempi kuin 

aseet, pahempi kuin pakkotyö. Mitä tämä camorran harjoittama 

jätebisnes on? Se on jotain niin surullista, että sitä voi olla mahdoton 

edes käsittää. Tiesittekö, että jos kaiken rikollisjärjestöjen käsittelemän 

jätteen keräisi yhteen kasaan, muodostuisi siitä yli 15 kilometrin 

korkuinen vuori? Ajatelkaa Mount Everestiä, jonka korkeus on noin 8,8 

kilometriä. Jätettä on siis käsitelty suurin piirtein kahden Mount Everestin 

verran? Aivan. Mikä pahinta, tämä jäte käsitellään laittomasti ja täysin 

vastuuttomasti. Camorra ostaa maata, johon se voi haudata jätettä, 

katupölystä radioaktiiviseen jätteeseen, seurauksista välittämättä. 

Tiesittekö, että nämä myrkkyjätteet ovat tutkitusti aiheuttaneet 

Campaniassa syöpäpiikkejä? Tiesittekö, että Campaniasta löytyy alue, 

jota kutsutaan nimellä ”tulien maa”, alue, jonne astuvien silmät 

pullistuvat päästä myrkkyjen takia? Minä tiedän ja minulla on todisteet.   

Italia on kaunis maa, mutta sekään ei ole vain säihkettä siintävä 

valkokangas, vaan mafiat ovat suuri ongelmakohta. Turha siltä - tai 

miltään muultakaan yhteiskunnalliselta ongelmalta - on sulkea silmiään. 

Mafiaa on mahdoton pysäyttää, koska sen struktuurit ovat syntyneet jo 

ennen Italian valtion syntymistä. Täytyy muistaa se, että vaikka Italiassa 

on paljon surullista järjestäytynyttä rikollisuutta, niin siellä myös 

taistellaan sitä vastaan enemmän kuin missään muualla, mutta camorra 

on systemaattinen koneisto, jolla on kyky vaientaa vastustajansa. 

Garronen elokuva ei näytä koneiston laajuutta ja voimaa; vaikka elokuva  

 



 

 

 

  
on karu, on todellisuus valitettavasti vielä paljon karumpi, mitä yhdellä 

tyylillisesti Winding Refnin Pusheria muistuttavalla minimalistisella 

elokuvalla on mahdotonta kuvata. Mafiat ovat ennen kaikkea Etelä-

Italian ongelmakohta, mutta niiden valta ei rajoitu vain sinne. Napoli 

monella tapaa Italian tunkio, erillinen instituutio, jota italialaiset eivät 

edes pidä Italiana. Vaikkei Napoli olekaan ihan niin karu, mitä Savianon 

kirja voi antaa ymmärtää, niin Saviano ei silti keksi omiaan vaan kuvaa 

asiat sellaisina kuin ne ovat. Savianon puistattavat anekdootit kuvaavat 

jotain, mitä yhdessäkään amerikkalaisessa mafiaelokuvassa ei ole nähty. 

Pahuutta.  

 

Monet napolilaiset ovat sitä mieltä, että Saviano tahrasi kaupungin 

kansainvälisen maineen  bestseller-kirjan, palkitun elokuvan ja 

myöhemmin ilmestyneen tv-sarjan noustessa kansainväliseen suosioon. 

Italian sisällä Napolin maine oli huono jo ennen kirjan ilmestymistä: 

maan jalkapallostadionien lauluissa toivotaan Vesuviuksen pesevän 

Napolin tulella, mikä suoraan tuo mieleen Raamatun sitaatin “Herra 

antoi sataa taivaasta tulta ja tulikiveä Sodoman ja Gomorran päälle”. 

Italialaisten stereotypiat napolilaista vastaa paljon suomalaisten 

stereotypioita italialaisista: pizza, spaghetti, mafia. Stereotypioiden 

pohjalle ei kuitenkaan kannata rakentaa totuutta, vaan kokea kaupunki 

itse, sillä voimakkaita viha-rakkaussuhteita monelle synnyttänyt Napoli 

on kulttuurisesti rikas kaupunki, joka tarjoaa poikkeuksellista 

eksotiikkaa.  “Vedi Napoli e poi muori!”, nähdä Napoli ja kuolla, totesi 

Goethe jo 1700-luvulla.    

 



 

 

 

  

Knives, Andy Warhol  

 



 

 

 

 

 

 

  

Voidaan hyvin! 

Jyllassa vietettiin marraskuussa hyvinvointiviikkoa. Kun päivä lyheni 

entisestään, mepä saimme mm. pelailla, telttailla ja kuunnella 

tasokkaita luentoja. 

Keskiviikkona 16.11 ex-nyrkkeilijä Elina Gustafsson kävi pitämässä 

luennon ykkösille. Gustafsson on yksi menestyneimmistä suomalaisista 

naisurheilijoista, ja hän on voittanut uransa aikana mm. EM-kultaa ja 

MM-pronssia.  

Luento alkoi reippaasti, ja rennon määrätietoinen puhetyyli kiinnitti heti 

kuuntelijoiden huomion. Gustafsson aloitti kertomalla perhetaustastaan 

ja lapsuudestaan. Hänen tarinansa oli mielenkiintoinen ja opettavainen. 

Se alkaa rankasta lapsuudesta ja käy läpi urheilu-uran ylä-ja alamäet. 

Oppilaat varmasti arvostivat normaalista poikkeavaa “oppituntia”, jonka 

aikana sai kuunnella tunnetun henkilön luentoa.  

 

Veera Kontinen 

Dreams-lähettiläs inspiroi 

luottamaan itseensä 

 

 



 

 

 

  

Kaapo Ovaskainen 

Elina Gustafsson kertoi lapsuutensa olleen rankka, ja koulusta ja 

opiskelusta hän ei ollut yhtään kiinnostunut. Gustafsson huomasi 

kuitenkin jo nuorena olevansa urheilullisesti lahjakas, ja hän meni 

nyrkkeilysalille. Sieltä hänen menestyksekäs uransa alkoi tiukassa 

valmennuksessa. Gustafsson kertoi voittamisen ja menestyksen olleen 

hänelle todella tärkeää, mutta myöhemmin hän huomasi, että nyrkkeily 

ei ollut sitä, mitä hän elämältään halusi. Gustafssonin menestys oli suuri 

ilo hänen valmentajilleen, mutta ei parantanut Gustafssonin 

elämänlaatua. Kun hän lopetti nyrkkeilyn, hän ymmärsi mielenterveyden 

tärkeyden.  

Luennon lopussa Elina Gustafsson painotti tärkeää asiaa: Tee sitä, mitä 

itse oikeasti haluat.  

Hyvinvoinnin lähettiläs Liisa Huhta 

Liisa Huhta kävi 16.11.2022 kertomassa toisen vuosiluokan opiskelijoille 

silmiä avaavasti nuorten hyvinvoinnista ja lukiojärjestelmän monista 

epäkohdista. Huhta on aina välittänyt lasten hyvinvoinnista ja lopulta, 

monen alanvaihdon jälkeen, päätyikin hän lukion opinto-ohjaajaksi 

Tampereen yhteislyseon lukioon, jossa hän on työskennellyt kymmenisen 

vuotta. Huhta on ottanut tavoitteekseen auttaa 



 

 

 

  
nuoria lukiolaisia ottamalla kantaa ongelmiin. Sen hän tekee esimerkiksi 

tietokirjassaan “Uupuneet nuoret pärjääjät”, jossa hän kertoo, millaista 

lukio on siitä kärsineiden nuorten silmin.  Pitkä työskentely opinto-

ohjaajana on antanut Huhdalle paljon näyttöä siitä, kuinka huonosti asiat 

ovat lukion sekamelskassa ja kuinka kuormittava lukio on todella 

monelle nuorelle. Huhta kertoi meille myös, kuinka kirja tuntui kaikista 

tehokkaimmalta keinolta saada avunhuuto ilmoille, sillä muutos tarvitaan 

pikimmiten. 

 

Kuva: Susanna Akkila 



 

 

  
Huhta haluaa vapauttaa nuoret esimerkiksi lukion pelottavimmasta 

möröstä, ylioppilaskirjoituksista. Hänen mielestään lukion 

oppimateriaalien laajuus on päätähuimaava ja tahti kuin villivarsan ravi. 

Lukiolaisille luodaan turhaa stressiä luomalla vääristynyt käsitys yo-

kirjoitusten todellisesta merkityksestä. Jotkut nuoret jopa ajattelevat, että 

mikäli ei pääse ylioppilaaksi tai kirjoita kuutta laudaturia, on elämä 

pilalla. Huhta toi esille esimerkiksi kouluterveyskyselyiden pohjalta 

tehtyjä tilastoja, joista ilmenee uupumisen ja mielenterveysongelmien 

hurja kasvu. Huhta myös todisti ja konkretisoi asiaa aktivoimalla yleisöä 

ja kysymällä, tunteeko tai tietääkö kukaan jonkun uupuneen entisen tai 

nykyisen lukiolaisen. Lähes jokainen käsi nousi pystyyn! Uupumus on 

nykypäivänä todella yleinen ongelma, josta hyvin monet lukiolaiset 

kärsivät. Huhdan mukaan jotkut nuoret ovat niin tottuneita jatkuvaan 

omien resurssiensa ylittämiseen, että eivät välttämättä edes tajua, kuinka 

huono heidän tilanteensa on. 

 

Huhta toi myös esille sen, miten paljon lukio vaatii. Hänen mielestään 

opiskelun ohella kuuluisi olla aikaa omillekin intresseille, kuten 

harrastuksille. Lukio haukkaa valtavan palan opiskelijan elämästä: 

koulupäivä käy täydestä työpäivästä, jonka päälle joutuu tekemään 

hirveän läjän läksyjä, jotta pysyy tahdissa. Huhdan mielestä lukio on liian 

lyhytaikainen tämänhetkisten opiskelujen suorittamiseen. Hän haastoi 

ajattelemaan esimerkiksi, kuinka hyvä vaihtoehto on suorittaa lukio 3,5 

tai 4 vuoteen, jolloin lukujärjestykseen saa vähän väljyyttä ja kavereitakin 

mahdollisesti ehtii nähdä. Sekään ei kuitenkaan vielä riitä. On tehtävä 

 



 

 

  
totaali ja universaali muutos lukion koko 

olemukseen;  ylioppilaskirjoitukset ovat vain yksi tie tulevaisuuteen 

monien muiden ohella, kertoi Huhta. Muutoksia täytyy saada aikaan, sillä 

lisääntyvä stressi, mielenterveysongelmat ja uupumus jättävät vakavat 

jäljet opiskelijoihin. Täytyy miettiä opiskelijoiden parasta, ei sitä, kuka 

kirjoittaa kuusi laudaturia ja kuka juuri ja juuri kaikilla resursseillaan 

pääsee ylioppilaaksi, Huhta korosti. 

 

Vuorovaikutteinen luento oli niin hyvä, että jokaisen lukiolaisen 

vanhemman pitäisi lukea Liisa Huhdan kirja ja jokaisen opettajan pitäisi 

päästä hänen koulutukseensa! 
 

Kuva: Susanna Akkila 



 

 

 

 

 

  
 

Meri-Satu Sama’neh 

Siltamäestä sateenvarjorattailla Soukkaan 

 

Eräänä päivänä elokuun alussa vuonna 1994 tulin perhekerhosta kotiin 

HOAS:n opiskelija-asuntoomme 11kk ikäisen pikkutyttömme kanssa. 

Puhelin soi. Jonkin Espoonlahden lukion rehtori soitti, että tarvitsisi 

pikaisesti sijaista sairastuneen uskonnon ja psykologian opettajan 

paikalle. Olin valmistunut keväällä 1993 yliopistosta, saanut syksyllä 

ensimmäisen lapsemme ja alkanut paniikissa suorittamaan vielä 

filosofian opettajan opintoja, jotta en vaan tippuisi lopullisesti 

uraputkesta jäätyni heti valmistumisen jälkeen äitiyslomalle. Joku 

oli siis löytänyt minun hakemukseni, jonka olin lähettänyt kaikkiin 

pääkaupunkiseudun kouluvirastoihin. Rehtori kysyi puhelimessa: 

”Voisitko tulla haastatteluun?” Tiedustelin mahdollisia aikoja, koska en 

ymmärtänyt rehtorin tarkoittavan haastattelua niin pian kuin mahdollista. 

Missä tällainen Espoonlahti edes oli?! Selitin, etten saa mistään 

lapsenvahtia tähän hätään ja sovimme, että lapsi tulee mukaan. 

Kuumeisesti etsin Piltti-purkkeja ja vaippoja. Matkustin Kamppiin ja linja-

autoasemalla minut neuvottiin Soukkaan menevään 

 

 



 

 

  
bussiin. Tyttö nukkui sateenvarjorattaissa alamäen Soukasta koululle ja 

koko haastattelun ajan. Illalla soitin äidille ja kerroin, että olin saanut 

ensimmäisen työpaikkani!!! 

 

Meidän perheen Jylla 

 

Äiti ja isä ilahtuivat tietenkin tyttärensä uutisista. Jossain vaiheessa lähetin 

heille kuvan koululla olevasta Helsingin yhteislyseon ruskeasta 

koristeellisesta vanhasta ovesta (,joka on siis nyt ruokalan seinustalla) ja 

Meri-Satu ekana työvuotenaan, Meri-Satu Sama’neh 



 

 

  

Muutamat ro-luokat kävivät meillä kylässä ja eräälle 3D-luokalle järjestin 

meillä kotona puutarhajuhlat. Nuorin lapseni päätyi sitten jopa 

lukiovalinnassaan jyllalaiseksi. Oli helppo tulla tyttären kanssa samalla 

kyydillä aamutunneille, mutta en ehkä olisi välttämättä sittenkään 

halunnut päästä sisälle Jodelin maailmaan ja kuulla, mistä kaikesta 

Jyllassa tapahtuneesta siellä päivittäin keskusteltiin. 

 

yllätykseksemme tajusimme vanhempieni käyneen aikoinaan iltalukion 

Jyllassa Helsingin puolella ennen koulun siirtymistä Espooseen. 

Vähitellen minun Jyllasta tuli yhä vahvemmin myös meidän perheemme 

Jylla. Vanhempani osallistuivat koulun 80-vuotisjuhliin ja äitini kävi 

psykologian tunnilla kertomassa aivoverenvuodon jälkeisestä 

kuntoutuksesta. Mieheni paistoi alkuvuosina ahkerasti 

maailmanuskontojen kurssin loppujuhlaan pita-leipiä ja falafeleja. Lapsia 

syntyi vuosien varrella yhteensä neljä ja 

he kaikki olivat vuorotellen tutkittavina kehityspsykologian kursseilla. 

Välillä he kysyivät, milloin pääsevät taas ”koekaniineiksi”. Viime vuosina 

”koekaniineina” ovat olleet siskoni lapset… Monet teistä ovat sitten 

saaneet (tai joutuneet) tunneilla kuulla perheemme matkoista uskontoon 

liittyviin kohteisiin. Esimerkkitarinoissani ovat seikkailleet myös monet 

sukulaiset ja ystävät, mutta opiskelijat tietävät tekniikan henkilöllisyyksien 

suojaamiseksi eli 

”eräällä mun pikkuserkun miehen siskolla on ollut sellainen fobia että….”. 

 



 

 

 

 

 

  

Iloa ja surua Jyllassa 

 

On mahdotonta tiivistää, mitä kaikkea vuodet Jyllassa ovat sisältäneet. 

Täällä olen opetellut opettajana olemista, testannut opiskelijoiden 

kanssa monenlaisia opetusmenetelmiä ja korjannut tuhansia kokeita tai 

muita palautettavia töitä. Työn ohella olen kirjoittanut jo yli 25 vuoden 

ajan Uusi Arkki -kirjasarjaa ja keksinyt siihen opettajanmateriaaleja. 

Lukemattomia kertoja olen raahannut selkä vääränä 

eväspussejaopintoretkille Turun nähtävyyksiin tai Helsingin synagogaan, 

vienyt opiskelijoita moskeijoihin, Buddhalaiseen keskukseen, elokuviin, 

teatteriin, näyttelyihin, väittelyihin, nuorten filosofitapahtumaan, 

sosiaalipsykologian laitokselle jne. tai järjestänyt tunneille 

vierailijoita. Iloisen opettajajoukon ja oppilaskunnan hallituksen kanssa 

Maailmanuskontojen kurssin nyyttärit 1999, Meri-Satu Sama’neh 



 

 

 

  

Joka vuosi on opettajien kanssa muisteltu omia vanhojen tansseja, 

penkkareita ja lakkiaisia samalla, kun on seurattu nykyisten nuorten 

ainutlaatuisia juhlia katsomosta. Vanhojen tansseissa toistui usein 

nostalginen kohtaaminen sen rehtorin kanssa, joka oli palkannut 

minut Jyllaan. Hän tuli katsomaan tansseja myös eläkkeellä ollessaan ja 

kysyi joka kerta, minkäs ikäinen se sateenvarjorattaissa istunut tyttö nyt 

on. Aika tuntui kuluvan nopeasti, koska tyttö oli aina meidän molempien 

hämmästykseksi vanhentunut jo niin paljon. 

 

 

Nykyisin voi kuulostaa monen korviin jo vähän erikoiselta, kun kerron 

vastanneeni vuosikymmenten ajan päivänavauslistoista, Lucian päivän 

juhlasta, kevät- ja joulukirkoista. Uskonnonopettajan tehtävät 

kouluyhteisössä ovat kaventuneet pikku hiljaa pelkästään 

aineenopettajan rooliin. Minulle henkilökohtaisesti nykypäivän kiistat 

uskonnon näkymisestä kouluelämässä vaikkapa joulun aikaan ovat olleet 

monesti raskaita. Aikoinaan käveltiin yhdessä Espoonlahden lukioltakin 

joulukirkkoon yöllä soihtukulkueena ja aloitettiin joululoma tuttujen 

joululaulujen kaikuessa tunnelmallisessa kirkossa. Tämä voi tulla monelle 

yllätyksenä, mutta olen toiselta ammatiltani pappi ja tätä tehtävää olen  

 

olen keksinyt kokokoulun tapahtumia ja opiskelijaryhmien kanssa käynyt 

muutamia kertoja ihan ulkomaanmatkoillakin. Korona-aikana sitten 

aloitettiin ihan alusta keksimällä taas uusia tapoja opettaa ja juhlia 

etänä. 



 

 

  

 

Yli puolet elämästä Jyllassa! 

 

Jylla täyttää ensi vuonna 100 vuotta ja se sateenvarjorattaissa istunut 

tyttäreni 30. Tästä voi laskea, että Jylla on kulkenut mukana jo yli puolet 

elämästäni! Tämän vuosien varrella muuttuneen aina värikkään 

rakennuksen sisällä olen kävellyt ristiin rastiin varmaan miljoonia 

askeleita. Koulun ruokalassa olen syönyt pyöreästi yli 5000 kouluateriaa. 

Olen nauranut ihanien Jyllan opettajakollegoiden kanssa lukemattomia 

tunteja. Mahdollisesti olen opettanut ainakin yli 4000 opiskelijaa, joista 

osaan olen törmännyt myöhemmin mm. kauppakeskuksissa, 

tapahtumissa, naapuritalossa, Parikkalan jätteenlajitteluasemalla, 

televisiossa, missikisoissa sekä muutamiin täällä koululla opekollegoina. 

Lisäksi täällä nuorekkaassa seurassa olen usein nuortunut takaisin 17- 

vuotiaan tasolle ja saanut elää nuoruuden upeat hetket aina uudelleen ja 

uudelleen. Täällä on hyvä jatkaa eläkkeelle saakka. 

 

saanut toteuttaa myös Jyllassa. Vuosien varrella olen vihkinyt useita 

Jyllan opettajia sekä entisiä opiskelijoita ja kastanut jyllalaisten lapsia. 

Olen myös toimittanut kollegoiden sekä opiskelijoiden perheenjäsenten 

hautaan siunaamisia, viimeisenä palveluksena siunasin myös minut 

palkanneen rehtorin. 

 



 

 

 

 

Kiitos kaikille jyllalaisille, joiden kanssa olen viettänyt yhdessä aikaa joko 

vuosikymmenten tai yhden kurssin verran! 

 

t. Meri-Satu (Jyllan uskonnon, psykologian ja filosofian ope vuodesta 

1994) 

Jyllan 75-vuotisjuhlissa pukeuduttiin koulun 

perustamisvuoden hengessä!, Meri-Satu Sama’neh 


