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Pääkirjoitus
Kesä-Esposti
Angelika Provalskaja
Kevään viimeistä Espostia viedään ja kesäkin jo kolkuttelee ovella!
Monien kesä täyttyy osittain ja perinteisesti yo-kokeisiin lukemisesta,
niin kuin myös minunkin. Kuitenkin on tärkeää muistaa myös levätä eikä
olla vain naama kiinni kirjassa. Ja joillakin taas toisinpäin, kannattaa
myös muistaa välillä pitää se katse kirjassa.

Lomailu ja kokeisiinluku saattaa kuulostaa vaikealta yhdistelmältä. Kun
alkaa lomailemaan, saattaa käydä niin, että jää lukemiset vähäiselle.
Miten nämä kaksi saa siis yhdistettyä?

Itsekin aloitan kunnolla ensimmäisen kirjoituksiin lukemiseni kesällä,
joten en ole mikään vinkkiekspertti. Kuitenkin kuulemma lukemisen
jakaminen on hyvä idea ja siltä se kuulostaakin. Lukusuunnitelman
tekeminen on hyvä keino pitää kirjoituksiin lukeminen hyvällä mallilla.
Eikä suunnitelmaa tarvitse tehdä heti koko kesälle, voi tehdä vaikka aina
viikon tai parin suunnitelman kerrallaan. Joillekin lukusuunnitelman
tekeminen saattaa kuulostaa ahdistavalta ja sitovalta, mutta ei
aikataulujen tarvitse olla kiveen hakattuja, hyvä tavoite on esimerkiksi
tunti tai pari päivässä.

Kannattaa kuitenkin varata vaikka ensimmäiset pari viikkoa ihan vaan
lomailuun ja lukukaudesta palautumiseen, jotta motivaatiota lukemiseen
löytyisi enemmän eikä lukeminen alkaisi suoraan koulun penkiltä.

Stressatessasi lukiosta, muista, että koulusta jää paljon muitakin muistoja
kuin lukeminen ja yo-kirjoitukset, kuten abitoimittajamme Viivi Viren
muistelee. Vaikka paperit ovatkin se konkreettinen asia, mikä käteen jää,
muistoihimme ja elämiimme kuitenkin jää paljon paljon muutakin.

Muistakaa kesällä syödä jätskiä, hengailla ulkona ja olla spontaaneja!

Kuva: Lotta Matikainen

Jylla takanapäin, elämä
edessäpäin
Viivi Viren
En tunne vielä omakseni sanoa, etten enää opiskelisi lukiossa tai että
olisin sieltä valmistunut. Ajatus tuntuu vieraalta ja jopa haikealta.
Samaan aikaan uusi tuleva elämänvaihe kuulostaa jännittävältä.

Olen saanut Jyllasta mielettömän paljon: Uusia tärkeitä ystävyyssuhteita,
joista osa varmasti kantaa pidemmällekin. Olen saanut myös tutustua
ihmiseen, jota kohtaan tunnen erityistä rakkauden tunnetta. Opettajilta
olen vastaanottanut arvokkaita sanoja sekä neuvoja elämään. Tietysti
kullanarvoisia ovat monet muistot ja kokemukset Jyllasta, kuten
wanhojen tanssit, abitelttailu, penkkarit… Ne jäävät mieleen ja niitä on
varmasti ihana muistella. Jään erityisesti kaipaamaan Jyllasta jyllahenkeä.
Varsinkin nyt abivuonna, kun koulua on saanut käydä oikeasti koulussa
ystävien kesken, on yhteenkuuluvuuden tunne tullut vahvemmin esille.
Kirjoitussalissakaan ei tarvinnut tänä keväänä yksin hikoilla, vaan kaikki
olimme siellä yhdessä.

Jään kaipaamaan koulumme opettajia, heidän aitoa välittämistä ja
työpanosta. Erityisesti mieleen jää korvaamaton venäjän kielen
opettajani, jolta olen saanut oppini venäjän kielitaidosta sekä vielä lisänä
jokaiselta tunnilta hyvän mielen. Jyllan opettajat ovat antaneet
ammattitaitoista opetusta ja samalla jaksaneet aidosti huolehtia
opiskelijoiden hyvinvoinnista, heille isoin sydän <3

Lukion aikana olen saanut itsestäni uusia puolia esille ja ehkä jopa tullut
enemmän minäksi, joka oikeasti olen. On jännittävää lähteä tästä
eteenpäin, Jylla silti aina mielessä ja sydämessä mukana.

Kuva: Lotta Matikainen

Elokuvaväkivalta: nuoria
kieroon kasvattava
viihdeilmiö vai silmiä
avaava taiteen tehokeino?
Iku Kekki
Elokuvaväkivalta on alati lisääntyvä ilmiö, kuten väkivalta
populaarikulttuurin ja taiteen keinona yleisesti. Suuri kysymys on se,
minkälaisessa käyttötarkoituksessa väkivalta esiintyy ja mitä sillä halutaan
viestiä. Ihminen viihtyy väkivaltaa katsellessa tiettyyn pisteeseen asti,
kunnes se kääntyy päälaelleen, jolloin aletaan puhumaan taiteesta, jolla
halutaan ravistella katsojaa. Ikärajoituksia ei välttämättä laiteta suoraan
graafisen sisällön takia, vaan siksi, ettei liian nuorilla ole aina kyvykkyyttä
ymmärtää teoksessa esiintyvän väkivallan tarkoitusta. Valitettavaa on se,
että aikuisistakin löytyy ihmisiä, jotka ymmärtävät elokuvia täysin väärin:
amerikkalaisilla miehille tuotti ongelmia ymmärtää elämäänsä jännitystä
väkivallasta hakeville konttorirotille naureskeleva Fight Club, osa jupeista
alkoi ihannoimaan American Psychon Patrick Batemania ja uusnatsit
ottivat antirasistisen American History X -elokuvan itselleen. Surullisin
esimerkki on Oliver Stonen Natural Born Killers, josta väkivallantekijät
niin Yhdysvalloissa kuin Suomessakin ovat inspiroituneet, vaikka elokuva
on provokatiivinen satiiri amerikkalaisesta väkivaltakulttuurista. Ehkä
Voltairen Candidea pitäisi luetuttaa kouluissa vähän enemmän?

Väkivalta on ja tulee aina olemaan läsnä ihmiskunnassa, minkä vuoksi on
tärkeää, että aihetta uskalletaan käsitellä taiteessa. Väkivallan erilaisia
ilmenemismuotoja ja vaikutuksia on tuotava esille, sillä se avaa ihmisten
silmiä. Tanskalaisohjaaja Nicolas Winding Refn teki vuonna 2016
elokuvan The Neon Demon, jonka osa näki oksettavana provokaationa
ja osa taas yhtenä vuosikymmen merkittävimmistä elokuvista. Kaikkien ei
tarvitse pitää, mutta ennen täyttä tuomitsemista olisi silti hyvä miettiä,
mitä elokuvaa haluaa sanoa, sillä taide on yhteiskunnan peili.
Mallimaailmasta kertova The Neon Demon käsittelee ajankohtaisia
ongelmia, kuten kauneuden kaupallistumista, jossa ihminen on vain
koneiston hyväksikäyttämä uhri. Liialliset nuorten kauneusihanteet ja sen
synnyttämät haitat ovat paljonpuhuttuja aiheita, mutta Winding Refn
puhuu niistä röykeämmin, suoremmin ja julmemmin kuin muut; ohjaajan
on sanottu olevan ikään kuin elokuvamaailman Sex Pistols, mikä ei ole
kovinkaan kaukaa haettua. Väkivaltakuvauksien on pysyttävä ajan
kuvassa, osoitettava ettei ihminen ole pohjimmiltaan muuttunut
juurikaan. Alati kasvava viihdeväkivalta turruttaa ihmisen ja saa
unohtamaan, minkä kulissien takana väkivalta ja alistaminen oikeasti
tänä päivänä esiintyy.

Vaikka ihmisillä on yleensä kyky erottaa fiktiivinen väkivalta oikeasta
väkivallasta, niin hyvä-paha -asetelman, jossa protagonistin väkivalta on
hyväksyttävää, käyttäminen alkaa turhauttamaan. Katsoja voitaisiin ohjata
valitsemaan puolensa hahmojen tekojen perusteella, oman
moraaliskoodistonsa saattelemana, kuten Jean-Pierre Melvillen
rikoselokuvissa, joissa katsojan sympatiat kääntyvät usein
machiavellistisesti toimivien poliisien sijaan rikollisten puolelle. Gillo
Pontecorvon elokuvassa Algerian sotaa käsittelevässä elokuvassa Taistelu

Algeriasta sen sijaan sekä ranskalaiset että FLN:n jäsenet kuvataan
äärimmäiseen väkivaltaan valmiina olevina raakalaisina, sympatioiden
mennessä kuitenkin algerialaisten puolelle, koska heidän ideaalinsa oli
arvokas.

Katsojan ravistelemisen ja väkivallalla mässäilemisen raja on häilyvä.
Kaikki riippuu siitä, haluaako tekijä saada rahaa sensaation avulla vai
oikeasti sanoa jotain. Cormac McCarthyn Veren ääriin -romaani on yksi
parhaimmista kuvauksista siitä, millaisia ihmiset luonnostaan ovat. Kirja
hyödyntää Thomas Hobbesin luonnontilateoriaa, sillä McCarthyn antiwesternissä julmuus johtuu yhteiskunnan struktuurien puuttumisesta.

Veren ääriin kertoo ihmisen luontaisesta pahuudesta, mutta osalle
sivuille kirjoitettu väkivalta on liikaa. Audiovisuaalisessa muodossa kirjan
tematiikan brutaalius voisi olla vielä enemmän päällekäyvää. Kaikki eivät
tykkää väkivallan lukemisesta tai katsomisesta, mutta ei siltä voi täysin
silmiäkään sulkea,

sillä myös maailma on väkivaltainen. Yhteiskuntajärjestelmät pyrkivät
pitämään kurissa ihmisten brutaaliutta, joka kuitenkin poikkeusoloissa
aina realisoituu, kuten Francis Ford Coppola osoitti päivittämällä Joseph
Conradin eurooppalaisten julmaa kolonialistista norsunluukauppaa
käsittelevän Pimeyden sydän -klassikkokirjan tarinaa, siirtämällä sen
Vietnamin sotaan, mistä syntyi Ilmestyskirja. Nyt..

Koulunpäivä 2022
Susanna Akkila
Vanhaa kunnon Koulunpäivää eli Jyllan 99. synttäreitä juhlittiin ke
11.5.
Koulunpäivällä on pitkät perinteet: Jyllan synttäreitä on juhlittu milloin
yhdessä yläkoulun ja lukion kanssa tai milloin erikseen esim. Jyllan
musikaalin ensi-iltapäivänä. Korona katkaisi juhlinnan kahdeksi vuodeksi,
joten oli hyvä päästä taas virittelemään tunnelmia ennen ensi kevään
huikeita satavuotisbileitä!

Opettajakunta halusi, että päivästä
tulee opiskelijoiden toiveiden
mukainen, joten kaikki
suunnittelutyö ja päätäntävalta
ojennettiin ykkösille. Yli 200
ykköstä työskentelikin
kolmosmoduulin äikän
päättöpäivänä ahkerasti: ensin
ideoitiin pienryhmissä hauskoja
tapoja juhlistaa koulua, ja sitten
päätettiin demokratian hengessä
paneelikeskusteluissa, mitkä ideat
toteutettaisiin.
Kuva: Susanna Akkila

Kuva: Susanna Akkila

Synttäripäivänä kaikki suuntasivat Reksintielle, jossa oli tehty
valmisteluita jo aamusta lähtien: oli norsufudista, askartelua, limupongia,
kahootia, joogaa… ja jopa Teron surma! Kakkoset ja ykköset kiersivät
rasteja yhdessä, ja tunnelma käytävillä oli hilpeä! Maukkaan lounaan
jälkeen kakkoset pääsivät vetämään wanhojen kenraalin, ja ykkösten
päivä huipentui lähes kaikkien toivomaan vesisotaan tekiksellä.

Kuva: Susanna Akkila

Mitä palautetta päivä sai? Opettajat ainakin tykkäsivät, vaikka lakko oli jo
syönyt vähän liikaa tehokkaita tunteja. ”Juhlille pitää kuitenkin aina
löytyä aikaa”, kiteytettiin yhdessä. Samoin todettiin, kuinka tärkeää on
saada olla opiskelijoiden kanssa joskus vähän muissakin
vuorovaikutustilanteissa kuin vain oppimisen äärellä. Opiskelijatkin olivat
tyytyväisiä: ”Oli hyvä, kun rastit olivat erilaisia!” ja ”Tosi hyvä, kun pääsi
itse vaikuttamaan, millainen päivästä tuli.” Moni kiitteli iloista, positiivista
ja rentoa tunnelmaa. Oli myös kiva saada rauhassa sosiaalista tilaa ja
aikaa oman perusryhmän kanssa.

”Hyvä juttu saada Koulunpäivä takaisin”, todettiin yhdessä.

”Miksi opet oli lakossa?”
Espostoveri
Espostoveri on kuullut, että näin kysyttiin monessa ryhmässä, ja
kysymys on hyvä.
Kun lakko alkoi, opet olivat vuorotellen lakkovahteina koulun ovien
edessä - vartioimassa, ettei kukaan tule töihin. Näyssä oli jotain
liikuttavaa: siellä sitä seistiin muutaman työkaverin, parin koiran ja
useiden kylttien voimin.

Asiaan: kylteissä oli perusteluita, miksi ope lakkoilee:

Kuva: Elina Ruuska

Kuva: Susanna Akkila

Kuten lukiolainen helposti huomaa, kylttien perustelut liittyvät ennen
kaikkea yläkoulun open työhön. Mediasta taas olemme saaneet lukea,
millaisia monitoimikoneita ja loputtomiin venyviä sirkustirehtöörejä
varhaiskasvattajat ja päiväkotihenkilökunta ovat. Ja koska lukionope
kuuluu samaan sopimuspiiriin kuin edelliset ammattilaiset, liiton jäsen
lakkoilee, vaikka olisi palkkaansa ja työhönsä tyytyväinen. Toki monia
epäkohtia voi lukionopenkin työstä mainita: On kritisoitu paljon esim.
varsinaisen opetustyön lisäksi tullutta työmäärää, joka on hiipinyt arkeen
vähän huomaamattakin digitalisaation, jatkuvasti uudistuvien
opetussuunnitelmien ja pandemian myötä. Vanha kummallinen jäänne
puolestaan on se, että ope voidaan palkata vuoden ajaksi viransijaiseksi,
mutta kesän ajan joutuu olemaan työtön, ja kaupunki nappaa palkan
itselleen. On ihan tavallista, että tilanne voi toistua jopa vuosien ajan,
eikä vain nuorilla opeilla.

Mitä lukiolainen voi sitten lakosta oppia? Ainakin sen, että omista
oikeuksista kannattaa pitää kiinni ja seurata, mitkä kaikki vaatimukset ja
toimintamallit ovat omassa tulevassa työelämässä kohtuullisia. Edes
kesätyöntekijän ei kannata suostua mihin tahansa vuoroihin tai niiden
perumisiin. Jos tuntuu siltä, että omassa työpaikassasi tapahtuu jotain
epäreilua, kerro jollekin aikuiselle!

Hyvää menoa -Käytävägallup
Espostilaiset
Lukuvuosi on ohi! Järjetöntä vauhtia kaahanneet jaksot ja periodit
jättivät jälkeensä paljon. Mutta mitä? Espostilaiset kyselivät ykkösiltä
ja kakkosilta ja opettajilta:

Opet vaikuttivat erityisen tyytyväisiltä paluusta melkein normaaliin.
Korona jääköön taakse!

Sehän tarkoitti lähiopetuksen lisäksi paluuta retkille, paluuta teatteriin,
paluuta museoihin!

Opiskelijoiden asennettakin kehuttiin: ilmassa oli paljon iloa ja
riehakkuutta, paljon juhlaa ja hyvää menoa.

Teatterissa, Susanna Akkila

Museossa, Susanna Akkila

Ykköset puolestaan nostivat tärkeimmäksi lukuvuoden anniksi sen, että
kouluvuosi toi uusia kavereita. Mm. nasuja kiiteltiin, koska jo silloin löytyi
uusia ihmisiä ympärille. Kiitosta keräsivät myös koulun synttäripäivä ja
vihdoin taas toteutetut wanhat (x 2!!!) ja penkkarit, 100 aamua jne. Opet
ovat myös olleet tyytyväisiä tapahtumien järjestämisen mahdollisuuteen,
mutta monet opiskelijat olisivat kaivanneet vähemmän muuta kuin itse
opiskelua. Mielipide kyllä jakaantui: ”Teemapäivät oli kivoja, ja niitä olisi
voinut olla enemmänkin.”

Hurmaavia Wanhoja, Susanna Akkila

Ylipäätään lukiosta on karttunut paljon kokemusta, tietoa ja taitoa, ja
vaikka lukio onkin ollut yläkoulua huomattavasti haastavampaa, on se
myös ollut paljon vapaampaa.

Moni ihmetteli sitä, että vuosi on kulunut niin nopeasti. ”Nopeasti ja
paremmin kuin luulin”, yksi vastasi. ”Oli stressiä, mutta onneksi
muutakin”, ”Kokeita oli liikaa” ja ”Koko vuosi oli pelkkiä kokeita” luki
monen vastauksessa. Adjektiivit vuotta kuvaamaan ovat nekin kaiken
kattavat: opettavainen, armoton, rankka, vaikea, kiva!

Myös opettajia kehuttiin hyviksi, positiivisiksi ja mukaviksi, joitakin ihan
ihquiksikin. Opettajia varmasti ilahduttaa sekin, että moni koki oikeasti
oppineensa paljon ekan vuoden aikana.

Kakkoset ovat vastausten perusteella ainakin oppineet tiivistämisen:
tärkeimmäksi asiaksi lähes poikkeuksetta kaikki mainitsivat pelkästään
wanhat. Joku muisti, että opettajilla oli lakko.

Mitä siis vedettäisiin yhteen?

”Kiva jäädä lomalle, ja kiva sitten tulla syksyllä takaisin!”

”Yhteisöllisyyden ja välittämisen liitto on nyt aikamme airut – se on
aurinkomme ja kannattaa meitä koronan kiusassa ja sodan surussa.”

Kiitos vastanneille!
Ensi lukuvuoteen!

Sirpa Piispanen (englanti ja venäjä)

Juhani, Juha ja Jarri eikun Harri
Siitä se lähti, minun Jylla-urani. Juhani Turjanmaa oli nimittäin
rehtorina 23 vuotta sitten, kun aloitin urani Jyllassa. Sain kuulla
Juhanilta Gyllenbögelistä ja hyvästä meiningistä koulussa. Hän
oli oikeassa, meininki ja tunnelma ovat osa kouluamme ja
minulle tärkeä asia. Huraa! Juhanin jälkeen rehtoreina ovat
olleet Karjaan oma poika Harri Korhonen ja nyt meitä ohjaa
Juha Kivioja. Tsemppiä kapteeni-Juhalle!

Ylpeä ja yritteliäs
Kyllä me voimme olla ylpeitä koulustamme. Ja minä olen ylpeä
ammatistani ja toimestani. Missä muualla saan taivuttaa
verbejä, kysellä opiskelijoiden musiikkimakua eri kielillä,
askarrella julisteita seinille ja ostaa vegaanikarkkeja
opiskelijoille Jylla-päivää varten? Tästä mä tykkään ja näillä
mennään!

Lukeminen, lukujärjestys ja laudatur
Tulihan se sieltä, YO-arvosana. Ylioppilaskokeet määrittävät
opiskelijoiden ja opettajien elämää. Läheiseni ovat tottuneet
fraaseihin “koeviikon jälkeen on enemmän aikaa” ja “YOkorjausten jälkeen helpottaa”. Jaksot, lukujärjestys, kokeet,
projektiviikko - monenlaista touhua riittää. Koen olevani
työssäni kuin maanviljelijä, ensin kylvetään ja kun on
sadonkorjuun aika, niin silloin painetaan ja korjataan (ei
esimerkiksi siivota kotia:)).

Liike
Meitä ihmisiä on monenlaisia, sen sinä lukija jo tiedätkin. Minä
olen nopea liikkeissäni ja se on yleensä hyvä asia. Välillä voisi
tietysti puhaltaa ja harkita asioita enemmän. Me opetamme ja
opiskelemme kuitenkin koko persoonallamme, eikös juu?
Annetaan kaikkien kukkien kukkia ja yritetään ymmärtää
toisiamme. Huomaan pienen maailmanparantajan Oulunsalosta
nostavan päätään. Minä muistan hyvin rauhanmarssit 1980luvun alussa. Minulla oli ylläni vihreä takki, sinapinkeltainen
paita ja tukkani oli iiiiiso afro. Järkyttävä look!

Alkuperä, allitteraatio
Mistä olet kotoisin? Mikä on sinun alkuperäsi, Sirpa Piispanen?
Kyllä se on Oulu ja Oulunsalo. Myönnän, minusta on tullut
vanhemmiten nostalginen kotipaikkani suhteen. Näen
silmissäni Oulunsalon rannat, Riutunkarin ja Hailuodon-lautan.
Toinen merkittävä paikka elämässäni on ollut Pietarin iso ja
ihana kaupunki. Siellä asuin 1987-1990. Mutta tänne etelään
olen tullut, Inkoossa asun ja Espoossa opetan. Näin on ihmisen
hyvä olla.

Ai niin, se allitteraatio eli alkusointu… Minä pidän näet riimeistä ja
alkusoinnuista. Esimerkiksi minua viehättävät aurinkoiset adjektiivi,
suloiset substantiivit ja veikeät verbit. Ja loppuun, totta kai, pieni värssy
Jyllasta.

Jylla mua odottaa
ja Fordini sinne usein kurvaa.
Digikirja laulaa
ja Abittitikku palvelinkoneeseen solahtaa.
Välillä musaa soimaan
jott nuoret pääsis ruokalassa karkeloimaan.
Nouse, riennä, sä ihana Jylla
vaikk vuosia on jo sulla :)

