Forssan yhteislyseon
vuosijulkaisu 2016-2017

ylioppilaita jo vuodesta 1909

On tärkeää, että aina toisinaan katsoo maailmaa vähän tavanomaisesta poiketen, uudesta vinkkelistä, vaikka vähän vinosti. Silloin saattaa nähdä sellaista, mitä ei muuten huomaisi.
Tässä Forssan yhteislyseon vuosijulkaisussa tehdään juuri niin. Tervetuloa mukaan!
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Forssan yhteislyseon uutisia syksyltä 2016
Timo Suojoki, uusi matematiikan opettaja
Forssan yhteislyseon uusi matematiikan opettaja on
27-vuotias Timo Suojoki Tammelasta. Aikaisempaa
opetuskokemusta hänellä on Perniön yhteiskoulusta,
jossa hän opetti matematiikkaa vuoden. Hän kertoo
myös olleensa sijaisena Forssan yhteislyseossa ja opiskelleensa siellä nuorempana. Koulu on siis Suojoelle
tuttu.
Timo Suojoki kuvailee itseään rauhalliseksi opettajaksi, jonka hyviä puolia ovat vaikeidenkin matemaattisten
kaavojen selittäminen. Suojoki kertoo, ettei hän menetä
malttiaan helposti vaan selittää tehtävät kärsivällisesti
moneen kertaan, jotta ne ymmärretään.
Suojoen mielestä Forssan yhteislyseossa on laajat ja hyvät mahdollisuudet opiskella matematiikkaa. Kaikki syventävät kurssit ovat tarjolla ja peruskurssit ovat hyvin
kattavia. Hän pitää tietokonetta hyvänä apuvälineenä
matematiikan opettamisessa.

Suojoen mukaan matematiikan opiskelun kulmakivet
ovat kuunteleminen tunnilla, laskujen mekaaninen toistaminen ja kysyminen tunnilla, jos jokin on jäänyt epäselväksi. “Opettajan on vaikea tietää, onko oppilas ymmärtänyt tunnilla käydyn asian vai ei”, Suojoki toteaa.

Matematiikan opiskelun pysyvään sähköistymiseen
Suojoki suhtautuu skeptisesti. Hän kertoo olevansa utelias uudenlaisen opetustavan suhteen, mutta sähköisiin
ylioppilaskokeisiin Suojoki suhtautuu kuitenkin epäilyksellä.

“Forssan yhteislyseosta on tullut vielä hienompi remontin jälkeen”, Suojoki ylistää. Timo Suojoki on viihtynyt
yhteislyseossa hyvin ja kertoo lukiolla olevan oikein
mukavaa henkilökuntaa.

“Matematiikan opiskelu on tärkeää, koska sitä tarvitaan todella monella alalla, esimerkiksi psykologina ja
farmaseuttina”, Suojoki kertoo. Hän ei sano pitkän matematiikan olevan välttämätöntä, mutta korostaa perusmatematiikan huolellisen opiskelun tärkeyttä.

Linda Uoti ja Maisa Järvinen

Pokémon Go -villitys näkyy myös lukiolaisen arjessa
Pokémon Go on heinäkuussa 2016 julkaistu ilmaiseksi
ladattava mobiilipeli, josta tuli välittömästi maailmanlaajuinen ilmiö. Pelin idea on se, että puhelimen paikannustietojen ja kameran avulla pelaaja voi etsiä ja pyydystää pokémoneja itse ulkona liikkuen. Myös Forssan
yhteislyseon opiskelijoita on lähtenyt villitykseen mukaan.

Nokkala kertoo pelin olevan mukavaa ajankulua ja tunnustaa, että itsellä aikaa pokémonien metsästämiseen
on kulunut jopa liikaa. Mikael Timonen päinvastoin
ei pidä ideasta juosta virtuaalitodellisuuden hahmojen
perässä kaupungilla. Hän kertookin poistaneensa pelin
lähes välittömästi sen lataamisen jälkeen.
Kaikkien haastateltujen mukaan kohderyhmänä ovat he,
joiden lapsuuteen Pokémon-animaatiot ja -konsolipelit
kuuluivat, iästä riippumatta. Tämän vuoksi myös lukiolainen on melko tyypillinen pelaaja.

Lyseon opiskelija Lia Vahteraa pelissä viehättääkin
itse idea - hän on pelannut Pokémon-pelejä konsolilla
jo vuosia, ja mobiilipeli on hyvä vaihtoehto myös lukiolaisen kiireisempään elämäntyyliin. Hän kuitenkin toteaa, ettei ole juuri pelannut ajanpuutteen vuoksi. Emma

Melissa Drockila
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Ensimmäisen vuoden opiskelijat uudessa tilanteessa
Kaikilla ykkösillä oli jonkinlaisia ennakkoluuloja lukiosta. Muutamia heistä haastateltiin lukuvuoden alussa.
Haastattelussa tuli selväksi, että ennakkoluulot eivät
poikenneet toisistaan paljoakaan. Useimmat sanoivat
ajatelleensa, että lukiossa on paljon vaikeampaa. Asia
on suuremmilta osin pitänyt paikkansa. Toiset lisäsivät,
että aluksi lukiossa käsitellään myös paljon yhdeksänneltä luokalta kertaavia asioita.

täytyy ottaa vastuuta itse paljon enemmän ja oppituntienkin pituus on paljon pidempi kuin yläasteella. Erot
yläasteen ja lukion väillä ovat vaatineet totuttelua.

Isoja eroja yläasteen ja lukion välillä on joitakin. Lukioon joutuu ostamaan itse uusia kirjoja, opiskelusta

Jessica Sjöblom

Puolustusvoimien kutsunnat täyttivät
kaupungintalon

Kouluruokailuun uudistuksia teemapäivien ja toiveiden myötä

Sekä keskiviikko- että torstaiaamuina Forssan kaupungintalon valtuustosali täyttyi paikkakunnan täysiikäistyvistä nuorista miehistä. Suomen perustuslakiin
kirjatun maanpuolustusvelvollisuuden myötä kaikki 18
vuotta täyttävät miehet määrätään kutsuntoihin, joissa
tarkastetaan palveluskyky ja (ase)palveluksen sijoittumispaikka. Suurimman osan suuntana on kolmen vuoden sisällä Parolannummen panssariprikaati Hattulassa.

Erilaiset teemaviikot, kuten sadonkorjuuviikko ja toiveruokaviikot, tuovat kouluruokailuun perinteisten
ruokalajien haastajia. Toistaiseksi uusien kouluruokien
suosio on ollut vaisua ja uusien ja vanhojen kouluruokien suosiossa on ollut jopa sadan hengen ero, kertoo
Forssan yhteislyseon keittäjä Marita Rikassaari.

Ykköset silti kuvailisivat lukiota mukavaksi opiskelupaikaksi, jossa pystyy hyvin opiskelemaan mieluisia aineita. Lähes jokaista kuitenkin jännittää ainakin vähän
tuleva ensimmäinen koeviikko.

Vanhoina kestosuosikkeina pysyttelevät edelleen perinteisemmät ruoat kuten pinaattiohukaiset, ohrapuuro sekä makaronilaatikko. Sen sijaan uusien ruokien,
kuten porkkanasosekeiton ja Lindströmin kastikkeen,
menekkiä on vaikea arvioida suuren valmistusmäärän
vuoksi. Ensimmäisillä tarjoilukerroilla hävikkiä on
huomattavasti enemmän.

Tilaisuuden avasi everstiluutnantti Ville-Veikko Vuorio puheensa myötä. Puhujanpönttöön nousivat lyhyet
puheensa esittämään myös kaupunginvaltuuston, seurakunnan sekä sotaveteraanien edustajat. Avausinfoon
kuuluivat myös video- ja diaesitykset kapteeni Tero
Laakson johdolla.

Nykyisen suurkeittiöjärjestelmän takia ruokia joudutaan valmistamaan suuria määriä, jopa useille sadoille
hengille. Tämän vuoksi uusien ruokalajien valmistus ja
kokeilu on vaikeaa ja työlästä. ”Uusia ruokaehdotuksia
otetaan kuitenkin vastaan ja toteutetaan mahdollisuuksien mukaisesti”, Rikassaari tähdentää.

Osallistujille tarjottiin myös ruokailu kaupungintalon
ruokalassa. Ruokailulla pyrittiin porrastamaan lääkäri- ja kutsuntalautakuntakäyntejä, muttei ajoittaiselta
sumautumiselta silti vältytty. Lääkärikeskusteluunkin
velvoitettiin ainoastaan osa nuorista. Tärkeimmän huoneen eli kutsuntalautakunnan lisäksi kaikki kutsunnanalaiset kävivät myös uudehkossa etsivän nuorisotyön
pisteessä.

Assi Kurikka ja Juho Lehtinen

Mikael Timonen
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Lukioon valmistava koulutus avaa ovia
Janika Lukkala, Tuuli Mäkilä ja Fanny Suominen, kuvat Tuuli Mäkilä ja Marjo Ruskela

Luva-koulutus alkaa. Uusia kasvoja tulee päivittäin vastaan ja korviin kantautuu vieraita sanoja. Toisaalta koulun ulkopuolella maahanmuuttajien ja paikallisten välit kuohuvat.
Miten luva-koulutus vaikuttaa asenteeseemme Forssan yhteislyseossa? Pystymmekö olemaan
suopeita ja puhaltamaan kaikki yhteen hiileen vai käännämmekö uusille tulokkaille selkämme?
Mutta miksi koulumme ylipäätään tarjoaa luva-koulutusta maahanmuuttajille? ”Lyseo on mukana luvakoulutuksessa, koska maahanmuuttajien kotoutuminen
vaatii koulutusta, ja Forssan yhteislyseo on ainut seutukunnan koulu, joka pystyy sitä tarjoamaan”, kertoo
yhteislyseon rehtori Simo Veistola.

Kaikki alkoi jo vuosi sitten. Entiseen Rantasipi-hotelliin tuotiin bussillinen turvapaikanhakijoita paikallisten
kielteisistä asenteista huolimatta. Yli 200 turvapaikanhakijaa saapui Forssaan 13.9.2015 SPR:n toimesta, eikä
maahanmuuttovirasto ilmoittanut kaupungille mitään
etukäteen. Siksi paikalliset näkivätkin turvapaikanhakijat, nykyiset maahanmuuttajat, vaarallisina ja uhkaavina. Onko pelkoihin syytä? Loppujen lopuksi monet
ovat tulleet aloittamaan uutta elämää ja saamaan koulutusta, jota nimenomaan lukioon valmistava koulutus
heille tarjoaa.

Koulutukseen pääseminen ei ole kuitenkaan ollut itsestäänselvyys, vaan opiskelijat ovat joutuneet suorittamaan kokeen, jolla selvitettiin, ketkä kykenevät aloittamaan luva-koulutuksessa. Kokeesta luva-opiskelijat
kertovat seuraavaa: “Koe oli hieman vaikea. Yritimme
ymmärtää suomenkielisiä lauseita ja teimme oikeinväärin tehtäviä”, sanoo 28-vuotias Inas Irakista.

Koulutukseen kokeen kautta
Forssan yhteislyseo tarjoaa luva-koulutuksen avulla
maahanmuuttajille tilaisuuden opiskella ja saada valmistavaa koulutusta lukio-opintoja varten. Lukioomme
valittiin syksyllä 41 opiskelijaa 55:stä koulutukseen hakijasta. Yhdeksän heistä oli naisia ja ikäjakauma noin
18–35 vuotta. Suurin osa opiskelijoista on kotoisin Irakista ja Syyriasta. He työskentelevät nyt muiden lyseolaisten tavoin samoin periaattein.

18-vuotiaasta irakilaisesta Ruslesta koe ei ollut vaikea, koska kokeessa oli paljon tuttuja sanoja. Opiskelijat kertovat, ettei kokeeseen ollut erillistä kirjaa vaan
heidän täytyi pärjätä jo oppimansa avulla ja opiskella
oma-aloitteisesti.
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Opiskelijat suorittavat luva-koulutuksessa 25 kurssia,
joihin kuuluu esimerkiksi suomen, englannin ja matematiikan opiskelua. Suomen kielen oppiminen on jokaiselle elintärkeää, koska ilman kielitaitoa ei voi pärjätä opiskelussa ja työelämässä kovinkaan pitkälle.

3. Ovatko luva-opiskelijat muuttaneet lyseon turvallisuuden tuntua?
”Itse en koe, että turvallisuus olisi heikentynyt.”
”Aluksi oli hieman pelottavaa olla yksin käytävillä,
mutta nyt olen huomannut että heilläkin on oma elämä,
eikä pelkoon ole syytä.”
”Minusta eivät ole.”

“Suomen kieltä on vaikea oppia, mutta muuten kaikki
menee hyvin”, Inas kuvailee.
“Koulunkäynti ei ole vaikeaa, mutta koska osallistumme tunneille, joilla olemme ainoita opiskelijoita, jotka
puhuvat pääsääntöisesti englantia, niin suomeksi asioiden ymmärtäminen on hankalaa”, kertoo 18-vuotias
irakilainen Hassan.

4. Onko luva-koulutus mielestäsi hyödyllinen hanke?
”En tiedä, kuinka hyödyllinen ja toimiva luva-koulutus
loppujen lopuksi on, mutta on se tietty parempi kuin ei
mitään. Joillekin on siitä varmasti suuri hyöty.”
”Kai se on, koska heillä on jotakin hyödyllisempää tekemistä kuin olla aiheuttamassa ongelmia.”
”Luva-hanke on mielestäni hyödyllinen ja on hyvä, että
koulumme on valmis auttamaan muitakin kuin vain
suomalaisia opiskelijoita.”

27-vuotias Othman Irakista kertoo, että opettajat auttavat luva-opiskelijoita vaikeissa asioissa ja että tunnilla
he voivat puhua joko englantia tai suomea. Opiskelijat yrittävät kovasti oppia ja opettajista on siinä todella
suuri apu. “Puhumalla oppii”, Othman toteaa.
Lyseolaiset vastustavat rasismia

Lyseolaiset kertovat olleensa aluksi hämmentyneitä
opiskelijoiden saapumisesta, koska eivät joko tienneet
asiasta tai eivät osanneet varautua siihen. He voisivat
kuitenkin mieluusti tutustua paremmin.

Haastattelimme muutamaa lyseolaista ja kysyimme heidän mielipiteitään luva-koulutuksesta ja opiskelijoista.
1. Millainen asenteesi on luvaopiskelijoihin?

Rehtori Simo Veistola kertoo olevansa ylpeä lyseon
opiskelijoista. “Lukiolaiset ymmärtävät, heidän mielensä on avoin, ja mediakriittisyys tilanteessa on merkittävä.”

”Neutraali. Minulla ei ole mitään
heitä vastaan.”
”Suhtaudun neutraalisti. Annan
heidän elää omaa elämäänsä ja
he antavat minun elää omaani.”
”Minusta on hyvä, että koulussamme on luva-opiskelijoita.”
2. Onko sosiaalinen media vaikuttanut mielipiteisiisi?
”Ei oikeastaan.”
”Kyllä se on vaikuttanut. Some
värittää tarinoita ja suurentaa sillä tavoin erilaisia ongelmia.”
”Ei ole.”
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Kaija Parko opettamassa suomen kieltä
lukioon valmistavalla oppitunnilla.

“Haluan saada opiskeluni päätökseen kunnialla ja oppia hyvin
suomen kielen, jotta tulevaisuudessa pääsen opiskelemaan yliopistoon jatkamaan siitä, mihin
Irakissa jäin”, Othman kertoo.
Rusl haluaa tulla lääkäriksi ja
Inas toivoo voivansa jatkaa insinöörin töitä, joita hän teki jo
Irakissa.
Ainoa, missä on eroa, on se, että
luva-opiskelijat opiskelevat nyt
aivan uudenlaisessa ympäristössä ja ihan uudella opetusmenetelmällä. Opetusmenetelmä Suomessa on opiskelijoiden mukaan
aivan erilainen kuin Irakissa.
Täällä tietyt opettajat opettavat
tiettyjä aineita, kun taas Irakissa
opettajat eivät päätä, mitä ainetta
he opettavat, vaan kaikki opettavat kaikkea, mitä he sattuvat
nostamaan laatikosta. He eivät
myöskään käyttäneet internetiä
ja Peda.netin kaltaisia apuvälineitä opiskelussa.
Mutta ei varmasti ole mikään yllätys, että he käyttävät internetiä
ja sosiaalista mediaa paljon vapaa-aikanaan, ihan kuin mekin.
Rasismi on kuitenkin osa nykymaailmaa, eikä sitä voida
täysin välttää Forssan yhteislyseossakaan. Luva-opiskelijat kertovat yhteislyseon opiskelijoiden suhtautumisesta heihin seuraavasti: “Emme tiedä vielä. Suurin osa
opiskelijoista vaikuttaa mukavilta, mutta tutustuminen
uusiin ihmisiin on silti vaikeaa, koska osa oppilaista voi
olla rasistisia eikä rasismi näy heti ulospäin.”

Heidänkin on pidettävä ystäviinsä yhteyttä ja välillä rentouduttava. Luva-opiskelijat kertovat, etteivät
he käytä juurikaan televisiota, mutta seuraavat uutisia
kiinteästi sosiaalisessa mediassa. Tärkeintä on kuitenkin saada yhteys Irakissa oleviin läheisiin. He haluavat
tietää näiden kuulumisia, mutta vaikka kotimaassa vakuuteltaisiin, että kaikki on hyvin, niin opiskelijat ovat
huolissaan.

Olemme samankaltaisia

On varmasti vaikea elää tällaisessa tilanteessa, eikä sitä
voi käsittää, ennen kuin on itse kuullut jonkun kertovan
siitä. Siksi meidän on näytettävä, että me hyväksymme
heidät, koska jokaisella on oikeus saada toinen mahdollisuus parempaan elämään.

Loppujen lopuksi, vaikka ajatuksemme luva-opiskelijoista olisivat minkälaiset tahansa, he ovat ihmisiä. He
haluavat pärjätä opiskelussa ja saada tulevaisuudessa
mieluisan ammatin. “Haluan jatkaa opiskelua, oppia
hyvin suomen kielen, päästä yliopistoon ja tulla lentäjäksi”, Hassan kertoo.
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Opiskelijakunnan hallitus 2016 - 2017:
Puheenjohtaja: Julia Malvikko 15B
Varapuheenjohtaja: Sanni Mikola 15B
Sihteeri: Yasmin Laakso 15C
Talousvastaava: Janna-Riina Rämö 16A
Wanhojen tanssien vastaavat: Iina Tran 16A, Erika Heikkonen 16C, Wanda Salomaa 16C ja Hilma Suominen 16E
Yhteistyövastaava: Tuulia Anttila 15A
Tapahtumavastaavat: Oona Komi 15B ja Martta Ahvo 15C (myös tutor)
Huonevastaavat: Julia Leino 15A ja Veera Hovila 15D
Jäsen: Santeri Heinonen 16D

Opiskelijakunnan hallitus saattaa tuntua etäiseltä

Auttaisiko uusi valintamalli?
Melissa Drockila ja Mikael Timonen

Opiskelijakunnan hallitus järjestää monia tapahtumia ja vaikuttaa koko opiskelijakunnan asioihin opettajainkokouksissakin. Toisille hallitus jää kuitenkin hyvin etäiseksi, eikä sen toiminnasta tiedetä. Miten asiaa voisi edistää?
Lyseon rehtorin, Simo Veistolan, mielestä tärkeintä on
se, että opiskelijakunnan edustajat kantavat opiskelijakunnan äänen opettajainkokouksiin ja tätä kautta kaikkeen lukion toimintaan. Hän kertoo, että opiskelijoille
on tärkeää myös etenkin toiminnan järjestäminen ja lukiossa viihtymisen edistäminen.

Opiskelijakunnan hallituksen tehtäviin kuuluu asioihin vaikuttaminen opettajainkokouksiin osallistumalla
ja keskustelemalla kokouksissa ajankohtaisista asioista. Muita tehtäviä ovat esimerkiksi tapahtumien järjestäminen, joihin lukeutuvat mm. wanhojen tanssit ja
teemapäivä. Hallitus myös ylläpitää opiskelijakunnan
yhteyksiä esimerkiksi Suomen Lukiolaisten Liittoon ja
hankkii hyödykkeitä, kuten lehtiä ja kahvinkeittimen,
lukio-opiskelijoiden käytettäväksi. Hallitus myös ylläpitää opiskelijakunnan Facebook-sivua sekä oppikirjojen myyntiryhmää.

Veistola kyseenalaistaa nykyisen valintamenetelmän.
”Siten, että jokaiselta luokalta valittaisiin edustaja, voitaisiin välttää valitettavaa ilmiötä siitä, että hallitus ja
sen päätökset jäävät monille opiskelijoille etäisiksi”,
Veistola miettii.

Uusi opiskelijakunnan hallitus valittiin perjantaina 2.
syyskuuta 2016. Yleiskokoukseen monitoimisaliin velvoitettiin kaikki ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijat. Tässä kokouksessa käytiin läpi hallituksen toimintaa
vuosikertomuksen avulla. Kokoukseen kuuluivat perinteisesti myös tilinpäätös sekä Suomen Lukiolaisten
Liiton puheenvuoro – ja huipennuksena uuden puheenjohtajan valinta vaaleilla. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Julia Malvikko.

Hallituksen ohjaavan opettajan Jani Mäkivallin mukaan ongelma on tiedostettavissa joka vuosi. “Tilanne
ei ole optimaalinen, mutta toisaalta muissakin valintamalleissa voisi olla ongelmia”, Mäkivalli jatkaa. Hänen
mukaansa hallitus on nykyiselläkin valintamallilla tarpeeksi laajapohjainen.
Puheenjohtaja Malvikon mielestä nykyinen valintamalli
on hyvä, sillä ketään ei pakoteta hallitukseen. Hän pitää hallituksen etäiseksi jäämistä harmillisena ilmiönä.
“Hallituksen pitäisi lisätä kuuluvuuttaan ja olla enemmän yhteydessä kaikkiin opiskelijoihin”, hän pohtii.
Hänen mukaansa mahdollista valintamallin muutosta
tullaan käsittelemään hallituskaudella.

Uuden puheenjohtajan johdolla saatettiin kokous loppuun ja siirryttiin juhlasaliin järjestäytymiskokoukseen,
jossa valittiin muut hallituksen edustajat perinteisin menoin suljetulla käsiäänestyksellä.
Valintatavasta on tullut kritiikkiä, sillä se rajaa hallitukseen pääsevien tasaisuutta, mikä pahimmillaan johtaa
hallituksen “kuppikuntamaisuuteen”. Hallituksen yhteyksiä koko edustettavaan opiskelijakuntaan voisi parantaa monessa koulussa käyttöön otetulla mallilla, jossa
jokaisesta opiskelijaryhmästä valittaisiin edustaja hallitukseen, ja toimet jaettaisiin näiden edustajien kesken.

Mahdollinen ratkaisu on jo joka ryhmästä valittujen
luottamusopiskelijoiden ja hallituksen tiiviimpi yhteistyö. “Luottamusopiskelijoilla on tarpeen vaatiessa jo
nyt mahdollisuus osallistua hallituksen kokouksiin”, ilmoittaa Mäkivalli.
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Lukuvuoden tapahtumia
1. JAKSO
16.8. koulu alkoi
23.8. ykköset tutustumassa Forssan kehräämöalueeseen
25.–26.8. koulukuvaus
30.–31.8. opettajia Peda-messuilla Hämeenlinnassa
1.9. 16-ryhmien huoltajailta
2.9. oppilaskunnan yleiskokous, uuden hallituksen
valinta
16.9. syksyn yo-kokeet alkoivat

17.1. tutustumisilta yhdeksäsluokkalaisten huoltajille
18.1. Talousguru-kilpailu
19.1. saksan opiskelijoita Helsingissä
19.1. abeille info työturvallisuuskortista
24.1. Sirkka-Liisa Anttilan luento (osa Suomi 100
vuotta -kiertuetta)
29.1. kakkoset Studia-messuilla
4. JAKSO
6.–10.2. Pidä huolta -viikko
10.2. kevään ylioppilaskokeet alkoivat tekstitaidon
kokeella
16.2. penkkarit ja kakkosten juhlalounas FAI:ssa
17.2. wanhat tanssit
21.2. kirjailija ja kulttuuriantropologi Jenny Kangasvuo
vieraana kertomassa suomikummasta
8.3. Työelämän odotukset I -esitys ykkösille
9.3. saksan opiskelijoita DSD-kokeessa Turussa
31.3. ranskalaisen yhteistyökoulun (Champ Blanc,
le Longeron) opiskelijat saapuivat viikon vierailulle

2. JAKSO
7.–14.10. opiskelijoita Italian yhteistyölukiossa
7.–24.10. Rauhankasvatusinstituutin Anne Frank -näyttely
25.10. olympiakomitean vierailu
1.11. abeja tutustumassa Tampereen jatko-opintomahdollisuuksiin
2.11. lukion fysiikkakilpailu
3.11. seutukunnan ysit tutustumassa lyseoon
4.11. lukion kemiakilpailu
4.11. ykkösten päivä, teemana Harley Quinn ja Joker
7.–11.11. kansainvälisyysviikko:
8.11. kansainvälinen Forssa esittäytyi
10.11. Mikael Anderssonin Hurra en hurri -esitys

5. JAKSO
5.4. vaalipaneeli
6.4. tehtiin seuraavan lukuvuoden kurssivalinnat
11.4. hygieniapassin tutkinnon luennot ja koe
19.4. Työelämän odotukset II
21.4. opettajat retkeilemässä Turun saaristossa
24.–29.4. 15 opiskelijaa Berliinissä tutustumassa
saksan kieleen ja kulttuuriin
26.4. ykköset retkellä Helsingissä
27.4. eversti Pekka Visuri veteraanipäivän puhujana
8.–15.5. historian antiikin Kreikan kurssin matka
12.–19.5. vastavierailu Ranskan yhteistyökouluun
18.–20.5. historian valinnaiskurssi Virossa (Tallinna ja
Tartto)
3.6. kevään lakkiaiset

3. JAKSO
2.12. syksyn lakkiaiset
2.12. kuulemistilaisuus
7.12. italialainen opiskelijaryhmä viikon vierailulla
12.12. koko koulun poistumisharjoitus
14.12. jouluateria
21.12. joulukirkko, teemana pimeydestä valoon
31.12.–8.1. italialaisen Liceo A. Manzonin opettajia
job shadowing -vierailulla
12.1. abeja tutustumassa Turun yliopistoon
14.1. englanninkielinen kirjoituskilpailu
16.–18.1. talviliikuntakurssi Himoksella
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Kirje Anne Frankille
Forssa 24.1.2017
Hei Anne!
Haluan kirjoittaa sinulle , vaikka et valitettavasti tule koskaan näkemään
tätä kirjettä. Päiväkirjasi oli yksi 1900-luvun kuuluisimmista teoksista ja on yhä edelleenkin suosittu. Voi , kun olisit jaksanut taistella vielä
vähän aikaa, niin olisit päässyt vapaaksi ja takaisin koulun penkille ,
mitä todella odotit. Muistan elävästi sen päivän , kun toimitimme herra Kleimanin kanssa teille salaiseen siipeen 18 naulaa perunoita ja 11
naulaa papuja. Olitte kaikki kahdeksan vastassa nuhjuisten ja pieniksi
tulleiden vaatteiden kanssa, mutta kuitenkin hyvävointisen näköisinä.
Sisällä tuntui niin rauhalliselta, kun ulkona oli menossa pommitukset ja
miehiä sinkoili suuntaan jos toiseen huutaen . Kukaan ei halunnut olla
ulkona toisen maailmansodan jaloissa, eivät varsinkaan vainotut juutalaiset.
On kamalaa ajatella sen ajan olosuhteita! Kaksi vuotta eläen pelossa ja
ilman ulkopuolista elämää neljän seinän sisällä, en varmasti olisi pystynyt siihen . Oli sinulla onneksi siellä myös tekemistä. Sanoit minulle ,
että rakastat historiaa sekä kirjoittamista. Opiskelitkin lähes päivittäin ja
kotitöistä hoidit astiat sekä perunat Margotin kanssa. Kerroit myös, että
teillä oli tarkat rutiinit ja päiväkirjalle uskouduit kaiken sanottavasi .
Nyt salaisen siiven sekä toisen maailmansodan tapahtumia ja ajatuksiasi
lukevat lukuisat ihmiset.
Palattuani takaisin kotimaahani Suomeen jäin pohtimaan teidän jaksamistanne . Tulin kuitenkin siihen tulokseen , että pärjäisitte ihan hyvin ,
koska teillä oli auttavia ihmisiä ympärillä. He olivat todella kultaisia
otettuaan suuren riskin , niin kuin itsekin totesit. Juutalaisten auttamisesta oli nimittäin säädetty julma tuomio. Tajusin vasta kotimaahan palattuani , kuinka sekaisin Amsterdam ja oikeastaan koko maailma oli .
Sodalle ei tahtonut tulla loppua, ruuat alkoivat käymään vähiin ja
maihinnousua piti odotella. Olitte kaikki jo kärsimättömiä ja riitojen
määrä lisääntyi loppua kohden . Teistä tuli siitä huolimatta ikään kuin
yksi iso perhe . Kasvoit selvästi kahden vuoden aikana. Et enää haastanut riitaa niin paljon kuin ennen ja pohdit, miksi teit niin kuin teit.
Pyrit tulemaan toimeen myös äitisi kanssa, mikä tuotti välillä hankaluuksia, sillä olit erittäin rohkea, puhelias sekä toisinaan myös ajattelematon . Teitä kaikkia yhdisti kiinnostus ulkopuolella tapahtuviin asioihin ja kokoonnuitte kuuntelemaan radiota niin usein kuin mahdollista.
Olitte kaikki todellisia selviytyjiä ja minua harmittaa suuresti , että
emme voi tavata enää.
Parhain terveisin
Sini Sundholm
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Yhteislyseossa oli 7.–24.10. esillä Rauhankasvatusinstituutin Anne Frank – Historiaa nykypäivälle
-näyttely, johon saivat tutustua lyseolaisten lisäksi
myös Forssan yläkoulujen oppilaat sekä Wahrenopiston ryhmä.
Esillä olleet 39 näyttelypaneelia kertoivat Anne
Frankin koskettavan tarinan avulla historiasta sekä
herättivät keskustelua myös oman aikamme ennakkoluuloista, syrjinnästä ja ihmisoikeuskysymyksistä.
Näyttelyn oppaina toimivat tehtävään erikseen koulutetut lyseon opiskelijat.

Lukiolaisten kommentteja Mikael Anderssonin
Hurra en hurri -esityksestä
”Esitys oli monipuolinen, ja siihen oli tuotu useita tehosteasioita, kuten pukeutumistyyli. Hän otti yleisön hienosti mukaan
keskustelemalla ja kyselemällä yleisöltä.”
”Anderssonin puhuma ruotsi oli
sopivan helppoa. Esityksessä tulivat
esiin kaikki suomenruotsalaisuuteen liittyvät stereotypiat.”
”Esitys kannusti opiskelemaan niin monia kieliä kuin mahdollista ja käyttämään
niitä, vaikkei osaisikaan puhua niitä
kovin paljoa.”
”Hauskuutta lisäsi se, että esitys ei
ollut vain yhdellä kielellä puhuttu. Esittäjän eläytyminen nauratti
yleisöä.”
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Kaksi näkökulmaa urheiluun:
Jalostettua urheilua
Konsta Leino

Kaikki alkoi jalosta ja söpöstä ajatuksesta: jokaisen maan parhaat miehet (ja myöhemmin naisetkin) saisivat
mitellä toisiaan vastaan aina hevospoolosta koripalloon. Tuo 120 vuoden iän saavuttanut ajatus on olympialaiset nykyisessä muodossaan. Kunnioitettava ikä, eittämättä. Sille on kuitenkin tavallaan käynyt samoin
kuin ihmisvanhuksille: se on rappeutunut, näivettynyt ja houriintunut. Kyllähän Paavo Nurmi ja Hannes
Kolehmainen suorittaisivat lajinsa pitkälti samalla tavalla kuin nykyään, mutta mullistavimmat muutokset
ovat tapahtuneet kulisseissa.
Kaikella on ikävä tapa rappeutua, hienosti sanottuna korruptoitua, kun iso raha tulee kuvioihin mukaan
puhutaanpa sitten vaikka yllättävän suuresta perinnöstä tai Euroopan unionista. Aina paikalle saapuu jokin
harakka, joka alkaa vedellä naruista ja kaapii potin. Mutta nyt puhutaan olympialaisista. Vuoden 2016 Rion
olympialaisiin sotkettiin jälleen mieletön määrä rahaa, mikä valui aivan vieraisiin taskuihin. Infrastruktuurin ylläpito vaivaisen kahden viikon ajaksi vaati monta hämärää miljardia. Kodittomat, huumeveikot ja
muu karsta dumpattiin sivummalle, suunnattomia rakennuskomplekseja rakennettiin ja ympäristöongelmia
yritettiin ratkoa. Kaikki tämä, jotta länsimaalaiset saisivat syödä, juoda ja siinä sivussa käydä stadionilla
mölisemässä jotain kannustushuutoja. Hullutushan ei ottanut loppuakseen kisojen loputtuakaan. Ensinnäkin: kansainvälinen olympiakomitea peri Brasilialta tuhdin tilipussin, vaikka terveen oikeustajun mukaan
tulot olisi pitänyt jäädä Brasilialle. Toiseksi: vaivalla kyhätyt kisapaikat rapistuvat niille sijoilleen käytön
ja huollon puutteessa. Nämähän eivät ole olleet tavattomia asioita sitten Salt Lake Cityn. Isolla rahalla on
tahtipuikko väkevästi hyppysissään eliittiurheilukisoissa. Etkö usko? Katso, minne vuoden 2022 jalkapallon
MM-kisojen isännyys luovutettiin.
Me suomalaiset voimme ylpeillä sillä, että Helsingin olympialaiset 1952 olivat viimeiset dopingpuhtaat kisat. Kuulemma juuri Helsingin jälkeen trendi muuttui: suovesi ja ruisleipä vaihtuivat epoon ja hemohessiin.
Luultavasti useimmat dopingista kärynneet urheilijat ovat käyttäneet kiellettyjä aineita täysin tietoisesti ja
vapaaehtoisesti. Eräs entinen naishiihtäjä purki tuntojaan muistelmissaan todeten, että jos kultamitali on
vuoden päästä mainos- ja pr-arvoltaan miljoonan euron arvoinen, niin kyllä sen tähden kannattaa vetää
mömmöjä.
Maineen ja kunnian tavoittelu ovat myös merkittäviä vaikuttimia. Nämä ovat tavallaan ihan ymmärrettäviä
syitä, mutta dopingia käyttävien urheilijoiden pitäisi käsittää, että epärehelliset keinot vievät uskottavuutta
ja kiinnostavuutta urheilua kohtaan. Riossa olivatkin kovat otteet käytössä, nimittäin Venäjän yleisurheilijat
eivät saaneet osallistua olympialaisiin. Siellä oli toki monia, jotka olivat käyttäneet dopingia, mutta siltikin
koko manööveri kalskahti ainakin omaan korvaani pelkältä pr-tempaukselta. Rehellisyyden nimissä en enää
usko huippu-urheilijoiden, kuten Michael Phelpsin ja Usain Boltin, puhtauteen. Se ei vain tunnu mahdolliselta, ja vastaisuudessa doping-aineet tulevat olemaan aina askeleen edellä. Hauska juttu tässä on se, että
aika ajoin suomalaisurheilijoiden mitalit kirkastuvat, kunhan vain meidän uuden sukupolven isometsämme
ja myllylämme eivät sorru käyttämään norjalaisia huulirasvoja.
Itse en ole mikään urheiluhullu, en penkillä enkä kentällä, eivätkä minua juurikaan kiinnosta otteluiden tulokset, urheilijoiden uudet ennätykset tai se, millä ne on saavutettu. Silti en suostu ottamaan hiljaisen hyväksyjän ja vierestä katsojan roolia, sillä Rion kaltaiset meidän jälkeemme vedenpaisumus -asenteella luodut
urheiluriehat ovat niin monella eri tasolla väärin. Olympialaiset tuskin tulevat muuttumaan, ei ainakaan tällaisella piipityksellä. Kai tällainen pervous on heijastumaa meidän omista yhteiskunnistamme: yhteiskunta
tuottaa kaltaisiaan rikollisia, urheilijoita ja sirkushuveja.
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Jalkapallon taiteellisuudesta
Kuisma Ryödi

On lämmin kesäkuinen ilta Ranskan Nizzassa. Kävelykadut ovat normaalista poiketen tyhjillään, eikä ketään näy
missään. Nizzan jalkapallostadion Allianz-Rivieralta kantautuu kuitenkin äänekäs kuohahdus. Katsomon lehtereille ja myös sen lähistölle on pakkautunut monia kymmeniä ellei jopa satoja tuhansia ihmisiä. Vuoden 2016 EMkisojen sensaatiomaa Islanti on tasoittanut Kolbeinn Sigthorssonin upealla saksipotkumaalilla lukemat Englantia
vastaan tilanteeseen 1-1. Koko jalkapalloa seuraava maailma on ajautunut valtavan tunnekuohun valtaan tästä
silmiä hivelevästä esteettisestä nautinnosta. Juuri tällä hetkellä on tehty suurta taidetta, josta jokaiselle tapahtuman
nähneille ja kokeneille jää sydämeen palava kipinä koetusta mielihyvästä sekä pitkään säilyvä muistikuva Sigthorssonin akrobaattisesta “Nizzan ihmeestä”.
Taide on hyvin monimuotoista. Usein se on tapana mieltää kuitenkin vain kuvataiteisiin ja estetiikkaan, mikä on
tavallaan harhakäsitys. Taiteella tarkoitetaan yleisesti asioita, joilla yritetään vaikuttaa ihmisten tunteisiin ja omakohtaiseen ajatteluun. Se on myös tapa ottaa kantaa asioihin, viestiä ja tuottaa mielihyvää. On toki totta, että on olemassa monia toisistaan eroavia taidekäsityksiä, mutta taiteella on silti tapana yhdistää ihmisiä ja jopa kansakuntia.
Kaikkiin näihin taiteen määritelmiin voidaan yhdistää myös jalkapallo: tuo urheilulajeista kaunein ja todistetusti
suosituin, jota pelataan 200 maassa viidellä eri mantereella 250 miljoonan pelaajan ja seurataan vielä useamman
fanin voimin.
Nykypäivänä taiteen estetiikka ei ole enää vain sattumaa, vaan se sisältää katsojalleen tietoisesti tuotettuja elementtejä, jotka antavat ihmisille mahdollisuuden kohdistaa intohimoaan rakastamaansa asiaa kohtaan. Kyseessä
on paljon suurempi ilmiö kuin julkisen taiteen laitosten kuten esimerkiksi museoiden käsittämä maailma, johon
taiteella usein viitataan; esimerkiksi elokuvamusiikki jatkaa nykypäivänä romanttisen klassisen musiikin jättämää
taideperintöä. Jalkapallo taas puolestaan ilmaisee taiteellisen estetiikan lisäksi monenlaista tunnekirjoa ja palavaa
intohimoa yleisön ymmärtäessä, mitä on tekeillä. Pelaajat esimerkiksi tekevät kauniita harhautuksia, tuuletuksia
ja maaleja, joissa katsojat elävät mukana tehden tilanteista omia tulkintoja. Siitähän taiteessa on kyse. Taiteilijan
luoman taideteoksen ja sen tulkitsijoiden välisestä vuorovaikutuksesta.
Moni näkee jalkapallon olevan vain tv-romantikkojen haihattelua, aggressiota, turhautumista, pahoja loukkaantumisia ja pelkkää typerää peliä. Tällaisen luulisi olevan kaukana taiteesta, mutta mitä vielä. Parhaimmillaan jalkapallo on unelmia, toivoa, tunteita, arkipäivää, juhlaa. Jotain niin tuttua ja luonnollista, mutta silti koskettavaa sekä
arvokasta. Mikäli kyseiseen lajiin ja sen ottelutapahtumiin perehtyy tarkemmin, erottaa pelin sisältä myös esteettisiä silmää viihdyttäviä nyansseja, kuten rohkeaa taiteelle tyypillistä luovuutta, taktisia pelikuvioita ja sommitelmia, otteluja ratkaisevia yksilösuorituksia, kuten Sigthorssonin saksipotkumaali, ja ennen kaikkea uhrautumista,
omistautumista sekä elämistä omalle joukkueelle pelin sisällä. Joka viikko saadaan aikaan upeita runsasmaalisia
otteluita, joista upeimmat koreografiat eli pelikuviot muistetaan kymmenienkin vuosien päästä ja maaleista voi tulla klassikoita, jotka saavat jopa oman nimen kuten esimerkiksi Diego Maradonan vuonna 1986 tekemä “Jumalan
käsi”.
Jalkapallolla on tapana jakaa mielipiteitä ja herättää tunteita puolesta sekä vastaan. Toisin sanoen sillä on omat kannattajansa ja puolestapuhujansa kuin myös kriitikkonsa, vähän niin kuin taiteella yleisestikin. Asiallinen kritiikki
on oikeutettua, sillä meillä jokaisella on erilaiset taidekäsityksemme sekä oikeus olla asioista eri mieltä. Se onkin
varsin hyödyllinen tapa viedä taidetta eteenpäin. Ehkäpä tässä juuri piileekin taiteen monimuotoisuuden kauneus.
Ei siis virallisesti voida julistaa jalkapalloa osaksi taidetta, mutta oma näkemykseni on, että jalkapallo on esteettistä mutta myös ennen kaikkea tunteellista taidetta, jonka parissa ihmiset pääsevät ilmaisemaan itseään. Se on
elävä taiteen muoto, joka löytää aivan erilaisista asioista yhteyksiä toisiinsa. Tällaisia yhteyksiä löytyy esimerkiksi
menneestä ja nykyisestä ajasta, ammattilaisten huippu-urheilusta sekä lasten pihapeleistä. Jalkapallokulttuuri lämmittää maailmaa, vahvistaa ihmissuhteita, jakaa konkreettista nautintoa sekä ihmisten keholle että silmälle ja antaa
motiivin unohtaa muut arkiset huolet ainakin hetkeksi. Näistä elementeistä on hyvä lähteä vaalimaan nykyistä
kulttuuriperintöä ja rakentaa yhdessä uutta.
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Terveisiä maailmalta!

Hejssan!

6.8.2016        

I morse åkte vi till Bomarsund från vårt
härbärge Saltvik bed & breakfast. Vi hade
en guide som berättade för oss om Ålands
historia och vi gick att titta på landskap och
Bomarsunds ruiner. Vi åt lunch i Bomarsund och glass, förstås. Vi hade undervisning
ute på stranden . Senare åkte vi tillbaka till
Saltvik och gick att simma. På kvällen tittade vi på en film, Hallonbåtsflyktingen , på
svenska.
I morgon är det sista dagen av vårt språkläger här på Åland . Vi har haft en jätterolig
vecka och jag har fått många nya kompisar!
Vi har studerat och pratat svenska mycket.
Vi har besökt Ålands radio, Ålandstidningen intervjuade oss och vi åt lunch med
landshövding Peter Lindbäck . Vi besökte
Kastelholms slott, Uffe på Berget och Taffelfabriken . Vi har simmat och cyklat mycket
och ätit många glass. Jag kommer att sakna
alla.

Forssan yhteislyseo
Lyseokatu 2
30100 FORSSA

Vi ses,
Kaisa Jalli

Kaisa Jalli osallistui Pohjola-Nordenin
kielikurssille 31.7.–7.8.2016 Saltvikissa,
Ahvenanmaalla.
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Livet som au pair
Etta Melander

remmin. Lapset toimivat omaan tahtiinsa, ja arkisiin
asioihin pitää varata paljon enemmän aikaa, kuin mihin
olin tottunut.

Valmistuin viime keväänä ylioppilaaksi Forssan yhteislyseosta. Kevät oli minulle rankka, ja tiesin pian ylioppilaskokeiden jälkeen, että en tosissani hae mihinkään
kouluun opiskelemaan, vaan pidän välivuoden ja elän
hetken. Päätin toteuttaa pitkäaikaisen unelmani ja hain
au pairiksi Ruotsiin. Ei kuulosta kovin eksoottiselta,
mutta minua kiehtoo Tukholma ja ennen kaikkea kieli,
jota haluan osata niin hyvin kuin mahdollista.

On ihanaa huomata, miltä ympäröivä maailma näyttää
kolmen alle kymmenvuotiaan lapsen silmin. Vanhin
lapsista käyttää aikansa aamusta iltaan vain erilaisten
asioiden ihmettelyyn: miksi, minkä takia ja milloin ovat
kysymyksiä, joita kuulen lukuisia kertoja päivän aikana.
Keskimmäisen aika menee tanssiessa sekä laulaessa, ja
nuorin herää joka aamu kuudelta onnellisena ja iloisena.
Täytyy olla ihana tunne, kun herää joka päivä ajatukseen: “Mitä kivaa tänään tehdään?” Rakastan viettää
aikaa lasten kanssa, ja iltaisin pelailen, leikin ja olen
heidän kanssaan aina vain kun voin.

Lensin elokuun puolessa välissä Tukholmaan. Perheeni oli suomalainen ja asui noin 20 minuutin bussimatkan päässä Tukholmasta, mutta monista syistä muutin
toiseen, ruotsalaiseen, perheeseen marraskuun alussa.
He asuvat kymmenen minuutin metromatkan päässä
Tukholman keskustasta. Perheeseeni täällä kuuluvat
vanhemmat ja kolme lasta: Ebba 7v, Ellen 5v ja Adam
2,5v. Äiti Johanna on opettaja ja isä Kim työskentelee
H&M:lla managerina.

Yritän olla täysillä mukana lasten elämässä ja tekemisissä, koska tämä vuosi on ainutkertainen ja haluan, että
etenkin lapset muistavat hauskoja sekä kivoja juttuja
minusta sitten kun muutan takaisin Suomeen. Parhaimmillaan au pair on osa perhettä, ja minulle tämä perhe
on toinen perheeni ja tämä koti toinen kotini – kuinka
ihanaa, että on kaksi maata, joissa tuntee olevansa kotona!

Au pair -vuosi on rikastuttanut elämääni uusilla ihmisillä sekä valtavalla määrällä kokemuksia. Vaati rohkeutta
hypätä täysin tuntemattomaan sekä tuntemattomien ihmisten keskelle – kahdesti. Kolmen pienen lapsen kanssa eläminen ja toimiminen on auttanut minua olemaan
kärsivällisempi sekä huomioimaan muiden tarpeet pa-

Etan au pair -elämästä kertovaa blogia voi lukea osoitteessa
http://seuraaunelmaasi.blogspot.se/
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Bonustyttönä Italiassa
Aino Leppä

Haluaisitko lähteä tutustumaan toiseen kulttuuriin? Olisiko mukavaa saada ystäviä toisesta
maasta? Kiinnostaisiko oppia vierasta kieltä? Entä miltä tuntuisi ajatus kokea jotakin uutta ja
erilaista?
poskisuudelmat olivatkin ihan hauskoja ja italialaiset
osoittautuivat kivoiksi tyypeiksi!

Pieni seikkailijaihminen sisälläni heräsi ja houkutteli
lähtemään viikoksi asumaan italialaisen perheen luo.
Facebook-ryhmän kautta vaihtoparikseni valikoitui
Noemi, jonka kanssa pidimme yhteyttä koko kesän ajan
sekä pitkin syksyä vaihdon lähetessä. Ryhmän kautta
avautui myös mahdollisuus tutustua muihinkin vaihtoon
osallistuviin italialaisiin.

Viikon aikana meillä oli yhteistä ohjelmaa koko ryhmän
kesken sekä omaa aikaa perheen kanssa. Tutustuimme
italialaisten arkeen: kävimme koulussa, meidät tutustutettiin italialaisten ystäviin, kävimme heidän lempihengauspaikoissaan, tutustuimme Velletrin seutuun ja
paikallisiin nähtävyyksiin. Teimme retkiä myös mahtaviin Roomaan ja Vatikaaniin, historialliseen merenrantakaupunki Nettunoon sekä ainutlaatuiseen Ninfan puutarhaan. Olimme koko porukalla syömässä pizzaa sekä
vietimme grillijuhlaa yhden perheen kotona.

Kun lähtö lähestyi, jännitys myös tiivistyi. En ole opiskellut italiaa, joten minua jännitti, pärjäänkö pelkästään
englannin kielen kanssa. Minua myös mietitytti, miten
hyvin pystyn sopeutumaan italialaisiin tapoihin, varsinkin ajatus jatkuvista poskisuudelmista kauhistutti. Eniten kuitenkin jännitti tavata uudet ystävät sekä heidän
perheensä.

Viikko ei kuitenkaan ollut pelkkää lomailua. Kommunikointi oli välillä haastavaa, kun Google-kääntäjä ei
osannutkaan muodostaa järkeviä lauseita emmekä ymmärtäneet, mitä toinen yritti sanoa. Monissa tilanteissa tuntui turhauttavalta, kun asioihin suhtauduttiin eri
tavoin: esimerkiksi suomalaiselle on tärkeää pysyä aikataulussa, kun taas joillekin italialaisille tunnin myö-

Kun saavuimme perille, olin sekä iloinen että hermostunut. Matka Roomasta Velletriin taittui kuitenkin nopeasti katsellessa upeita jylhiä maisemia, ja samalla mieli
myös rauhoittui. Kun saavuimme Velletrin koululle ja
tapasimme toisemme, kaikki se jännitys tuntui turhalta:
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hästyminen oli ennemminkin sääntö kuin poikkeus.
Minulla tuli myös ikävä tuoreita kasviksia, kun kaikki
ruoka oli yleensä kypsennettyä, öljyttyä tai suolattua.

kuin suomalaiset, vaan ruuan jälkeen leivällä pyyhitään kaikki kastikkeet ja rasvat lautaselta ja syödään
ne. Matka oli myös kasvattava kokemus: opin, että on
oltava ennakkoluuloton sekä tulee yrittää parhaansa
toimia kuin paikalliset; näin sai reissusta enemmän irti
ja samalla myös oppii arvostamaan toista mutta myös
omaa kulttuuria. Kaupan päälle sai vielä hurjasti itseluottamusta ja varmuutta siitä, että pärjää missä vain:
ikävät tilanteet vain naurattavat jälkikäteen. Ja mikä
parasta, sain uusia ystäviä ja toisen perheen!

Mitä matka sitten tarjosi? Mukaani kertyi sadoittain
valokuvia. Opin muutamia italian kielen sanoja, myös
inside-vitsejä jäi, kun italialainen kirosana lausuttiin
samalla tavalla kuin sanoisi suomalaisittain ”katso
merta”. Opin ymmärtämään paremmin toista kulttuuria ja mieleeni jäi muutamia hauskoja erityispiirteitä,
esimerkiksi italialaiset eivät syö leipää samalla tavalla

Bonustyttö Italiasta
Piia Syrjäaho

Tarjolla olisi vieras nuori kotiin
viikoksi, ja ensireaktiona kasa kysymyksiä: Jos ei se viihdy? Jos siitä on vaivaa? Jos kielitaito ei riitä?
Entäpä paikkakunnan tarjonta –
riittäisikö pururadan valaistus iltariennoksi menevämpään menoon
tottuneelle italialaisneidolle?
Valehtelisin, jos sanoisin kaiken
menneen huippuhyvin alkumetreiltä asti. Vieraskoreus kangisti
ihan tavallisiakin vuorovaikutustilanteita ja väärinymmärryksiä
syntyi. Tyttö Italiasta esimerkiksi
luuli, ettei meillä syödä lainkaan
aamupalaa, koska suomalainen äiti ei latonutkaan kaikkea lautaselle valmiiksi. Useimpiin kysymyksiin vastattiin puolin ja toisin nyökytellen ”Yes, yes”, vaikka tiedustelun sisältö ei aivan auennutkaan.

Noemi ja Aino Tammelan Pyhäjärven jäällä.
Meille itsestäänselvyys, käveleminen järven
päällä, on toiselle aivan uusi kokemus ja ehkä
kokonaan uusi maailma.

Jo parin päivän kuluttua tavat ja rutiinit olivat kuitenkin selvillä. Suihkuun sai mennä, kun halusi, ja ruokaa
löytyi kaapeista, jos nälkä yllätti. Vilteillä ja villasukilla
selvittiin pakkasista, ja polvikipuihinkin auttoivat suomalaiset konstit. Omaa rauhaa löytyi riittävästi, vaikka
kaksi teini-ikäistä tyttölasta jakoi saman huoneen yhdessä. Ohjelmatoimistoksikaan ei tarvinnut revetä, kunhan ehti kuljetella tyttöjä sovittuihin paikkoihin, eikä
haitannut, vaikkei keilaaminen rakennekynsien vuoksi
onnistunutkaan, yhdessäolo riitti. Ja niitä sanoja etsittiin sanakirjan lisäksi Google-kääntäjästä, ja välillä naurettiin, kun tarjotut käännökset eivät osuneetkaan ihan
nappiin.

Viikko meni nopeasti, ja kotiinpaluun hetkellä halattiin
ja vähän itkettiinkin. ”Toisen äidin”, kuten Noemi alkoi
minua kutsua, nahkoihin solahtaminen sujui sittenkin
helposti. Bonustyttären sanat jäivät mieleen pitkäksi
aikaa: hän ihastui suomalaiseen kouluun, suomalaiseen
ruokaan (lämpimiin voileipiin, karjalanpiirakoihin munavoilla sekä lohiruisnappeihin) ja jopa suomalaiseen
talveen pakkasineen. Kotiinsa hän vei mukanaan paitsi
itse leipomiaan joulupipareita ja muumitavaroita myös
tunteen siitä, että nyt hänellä on täällä toinen perhe.
P.S. Helmikuussa tytär ilmoitti, että lähtisi seuraavaksi
Espanjaan. Buenas tardes, olen valmiina.
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Terveisiä historian
oppiaineen
Viron-matkalta!

Tere!

19.5.2016        

Kolmen päivän reissu Virossa on nyt päässyt
päätökseensä. Siihen on mahtunut paljon
uusia kokemuksia ja hauskanpitoa!
Ensimmäisenä päivänä ehdimme kokea
mm. Tallinnan merimuseon ja Tarton historian värittämät kadut. Seuraavan päivän
aikana pääsimme tutustumaan paremmin
Tarton vanhaan kaupunkiin , yliopistoon ,
tähtitorniin , KGB-museoon ja muutamaan
muuhunkin paikkaan . Varsinkin yliopiston
oppilasvankila oli mielenkiintoinen vierailukohde .

Forssan yhteislyseo
Lyseokatu 2

30100 FORSSA
Viimeisenä päivänä aikaa oli hieman rajallisemmin . Tähänkin päivään saimme
mahdutettua esimerkiksi shoppailua, Pyhän
Nikolaksen kirkon ja lopulta tyytyväisen
kotimatkan Jonna Tervomaan säestämällä
laivamatkalla. Reissusta selvittiin siis ehjin Terveisin Aleksandra
nahoin ja hyvillä mielin!
ja Maria Jaatsi
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Tutorvuoden tapahtumat
Tutorit olivat ryhmänohjauksissa apuna etenkin syyslukukaudella.
Tutorit osallistuivat vanhempainiltoihin 1.9. (ykkösten vanhemmat) ja 17.1. (ysien vanhemmat) sekä 3.11.
tutustuttivat ysiluokkalaisia lyseoon.
Tutorit tekivät koulusta esittelyvideon ysiluokkalaisille näytettäväksi ja värväsivät uusia tutoreita ensi lukuvuodeksi.
Tutorit järjestivät lukuisia teemapäiviä: koeviikosta selviytymisen päivä, halloween, halipäivä, vapun kasaripäivä sekä kansainvälisyysviikon yhteydessä nenäpäivä – FYL:llä oli ensimmäistä kertaa oma nenätiimi.
Kansainvälisyysviikolla 7.–11.11. tutorit olivat muutenkin erityisen aktiivisia ja tekivät paljon yhteistyötä
esim. vaihto-opiskelijoiden kanssa. Tuloksena oli aamunavauksia ja kojuja liikuntasalissa järjestetyssä messutapahtumassa.

Jatko-opintoinfot lukuvuonna 2016 - 2017
9.9.2016
14.9.2016
15.9.2016
21.9.2016
12.10.2016
13.10.2016
28.10.2016
31.10.2016
14.11.2016
15.11.2016
17.11.2016
18.11.2016
18.11.2016
21.11.2016
2.12.2016
9.12.2016
14.12.1016
14.12.2016
19.12.2016
7.4.2017
7.4.2017

Tuomas Kankare: lääketiede, Turun yliopisto
Eetu Kivirasi: teekkari-info
Petri Isola: metsuriala, nuori yrittäjyys
Jonna Salomaa: 3D-animointi ja visualisointi, Metropolia-ammattikorkeakoulu
Jaakko Mikkonen: opiskelutekniikka ja sitä kautta tehokas valmentautuminen yo-kirjoituksiin,
Eximia
Ville Hirvikoski: saksan ja venäjän kieli ja kulttuuri sekä opettajan pedagogiset opinnot,
Jyväskylän yliopisto
Marko Simi: sosionomi, HAMK
Iida Eriksson: kasvatustiede ja luokanopettajan koulutus, Jyväskylän yliopisto
Tiia Rontu: kansainvälinen liiketoiminta, Aalto-yliopisto, Mikkelin yksikkö
Lasse Paarma ja Laura Aaltonen: Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Elina Salo: rakennustekniikka, Tampereen teknillinen yliopisto
Lassi Mastomäki ja Riikka Seppälä: kone- ja rakennustekniikka, Aalto-yliopisto
Mikael Peltonen: kauppatieteet, Turun kauppakorkeakoulu
Mikko Miettinen: fysiikka, Turun yliopisto
Hamk
Mikko Saira: historia, Turun yliopisto
Mari Henttinen: politiikan tutkimuksen koulutusohjelma, Johtamiskorkeakoulu,
Tampereen yliopisto
Siiri Peltola: liikuntatieteet, Jyväskylän yliopisto
Yo-kosmetologi, Fai
Minna Romu, asianajajan työ ja oikeustiede
Eero Jalli, laskuvarjojääkärikoulutus
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Opiskelijakunnan kummitus muistelee
Koulukummituksen vaihtoehtoisia totuuksia lypsi ja muistiin merkitsi Mansu
alkuperäinen kuva: Jaana Lindfors, Foto Hellas, kuvan täydennys Piia Syrjäaho

Senhän te jo tiedättekin, että kummitus voi kulkea seinien läpi, mutta tiesittekö, että jotkut meistä vihaavat
kylmää ja kosteutta siinä määrin, että muuttavat sisätiloihin? Minä löysin puoliksi sattumalta kivan olinpaikan Forssan yhteislyseon opiskelijakunnan huoneesta.
Aluksi jouduin tekemään hiukan järjestelyjä.

tyt kahvikupit oli laitettu tiskikoneeseen, torkkupeitot
viikattu, vaatteet asianmukaisilla paikoillaan, pelit ja
pelikortit laatikoissaan. No minä poika vähän myllersin
viikonloppuna, ja maanantaiaamuna paikka oli hujan
hajan. Huonevastaava oli ymmärrettävästi raivona, ja
pöllämystyneet pojat syyttivät tätä tietenkin vainoharhaiseksi nipottajaksi. Onneksi te tavalliset kuolevaiset
ette kuule, kun aave ratkeaa hohottamaan.

Koska aaveilla ei ole fyysistä ruumista, jouduin käyttämään hyväkseni opiskelijakunnan hallituksen jäsenten
alitajuntaa. Kuiskuttelin heille, että torkkupeitot voisi
uusia, ja muutama säkkituolikin olisi aaveelle mieleen.

Toisen jäynän tein penkkaripäivänä, kun vaihdoin salaa
muutaman abin energiajuomatölkit hiukan väkevämpiin
versioihin. Abit olivat aivan ihmeissään, kun joutuivat
luovuttamaan limppariksi uskomansa tölkit pois.

Juoni onnistui, ja tavarat toimitettiin. Elämänlaatuni parani kertaheitolla. Kuitenkin ennen pitkää mielekkään
tekemisen puute alkoi vaivata. Voitte pitää minua umpikierona sikana, mutta joka tapauksessa kehittelin päivieni ratoksi kaikenlaista jäynää. Pojat olivat perjantaina
lähtiessään siivonneet jälkensä esimerkillisesti. Käyte-

Sikailuunkin saattaa kyllästyä, ja ajattelin hankkia itselleni jotain kehittävää lukemista. Kuiskuttelin yökaudet
hallituksen jäsenten korviin: Tilatkaa Cosmopolitan, tilatkaa Cosmopolitan…
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joukkosuggestion: ”Laittakai ny si tyrnästi rahhaa. Mitä
ne naapurikki muuton ajattellee…” Sain vuokrarästini
hoidettua, ja vähän jäi ylikin.

Tulihan se lehtikin sieltä aikanaan, ja sain tervehenkisempää tekemistä.
Olin hiukan pahoillani siitä, että minua ei kutsuttu kavaljeeriksi vanhojen tanssiin. Miespuolisista tanssijoistahan on yleensä aina pula, ja minulla oli jo valmiiksi
ylläni yli sata vuotta vanha liivipuku. Kostoksi ujutin
yllätystanssivideon julkiseen levitykseen. Toimenpiteeni huomattiin kylläkin melko pian ja asia korjattiin.
Tajusin pian kyllä itsekin, että näkymättömänä minusta
ei juurikaan olisi ollut hyötyä tanssijana.

Erityisen mielissäni olin opiskelijakunnan ehdotuksesta
teemapäivän ohjelmaksi. Seinät ja niiden läpi syöksähtely kun sattuvat olemaan mieliharrastukseni ja öitteni
ilo jo satojen vuosien ajan. Improvisaatioteatteriryhmä
Neljäs seinä oli siinä mielessä enemmän kuin tervetullut
ehdotus. Jos muuten haluatte lisäohjelmaksi seinänläpikulkemisperformanssin, olen kernaasti valmis esiintymään, valitettavasti kuitenkin fyysisen ruumiin puuttuessa ainoastaan näkymättömänä.

Niinpä tyydyin seuraamaan tanssijoita yleisön joukossa
täpötäydessä Feeniksissä. Hienosti kaikki meni.

Kaiken kaikkiaan voisin todeta, että Forssalla kyllä olisi
aineksia muuttua todelliseksi Aavekaupungiksi. Osittain sen takia, että täällä on todella hiljaista ja rauhallista. Ajoittain kadulla ei näy kummitusten lisäksi ristin
sieluakaan. Tärkein syy on kuitenkin se, että täällä kummituksen on todella hyvä elää ja asua. Olen viihtynyt
erinomaisesti ja tulen viihtymään vielä satoja vuosia.

Aamulla, kun vanhat kävivät lyhyillä esittelykeikoilla
eri kohteissa, minusta olisi periaatteessa ollut valtavasti
hyötyä, sillä me aaveet kykenemme liikkumaan salamannopeasti paikasta toiseen. Valitettavasti tätä taitoa
ei voi siirtää tavallisille kuolevaisille, joten vanhoilta jäi
osa vierailuista toteuttamatta. Osalle vierailukohteista
oli tarjokkaita ruuhkaksi asti, koska ymmärrettävästi
monet halusivat esittäytyä entisessä opinahjossaan.

Jos kaupungin päättäjät haluavat satsata meihin kummituksiin myös matkailuvalttina, tarjolla ihan ilmaiseksi
eräs pikku vinkki: Lisätään suvi-illan juoksuun haamumaili-osio, suojelijana Roger Bannister. Jos asia jää
kummittelemaan mielessänne, tulkaa joskus keskiyöllä
syyspimeällä huhuilemaan opiskelijakunnan ikkunan
ääreen, niin jutellaan asiasta lisää.

Tunsin olevani opiskelijakunnalle velkaa asunnon
vuokrasta, ja vanhojen tanssit tarjosivat loistavan tilaisuuden vuokrarästien korvaamiseen. Menin Feeniksin
ruokalaan, jossa tarjottiin kahvia ja viinereitä vapaaehtoista korvausta vastaan. Laitoin ilmoille alitajuisen

Opiskelijakunnan hallituksen toimintaa voi seurata mm. Facebookissa: www.facebook.com/fylhal
ja Instagramissa: www.instagram.com/fyl_opiskelijakunnanhallitus
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Mutsi somessa
Pitääkö olla huolissaan?
Ida-Lotte Peltoniemi

Viime vuosina on keskusteltu paljon lasten ja nuorten käyttäytymisestä sosiaalisessa mediassa. Vanhempi on usein
huolissaan siitä, onko lapsen sosiaalisen median käyttö turvallista ja tietääkö lapsi, mitä sinne saa jakaa. Huolestuttavampaa ilmiötä edustaa kuitenkin kasvava joukko vanhempia somessa. Me nuoret olemme kasvaneet ja kehittyneet
sähköisen vuorovaikuttamisen mukana, joten olemme ottaneet sen haltuumme paljon vaivattomammin. Vanha koira
taas ei opi uusia temppuja yhtä nopeasti, mikä aiheuttaa harmaita hiuksia meille konkareille.
On mukavaa, että äidit ja isit ovat innostuneita jostain uudesta, mutta vanhempien täytyy hieman hillitä itseään, sillä
myös internetissä vallitsee oma vakiintunut tapakulttuurinsa. Äitini kuuluu ryhmään, joka viestissään käskee syömään hymyilevän kakkahymiön saattelemana ja kertoo käyvänsä kaupassa lisäten perään viisi erilaista nauruhymiötä
ja elefantin. Isäni taas ei käytä laisinkaan hymiöitä vaan kirjoittaa kirjakielellä pitkiä virkeitä, jolloin chattien pikaominaisuus kärsii. Omassa viestittelyssäni välimerkit saavat jäädä ja pistettä käytetään vain silloin, kun ottaa aivoon.
Esimerkiksi vanhemman viesti ”Tule käymään alakerrassa.” saattaa herättää kauhunsekaisia ajatuksia siitä, mistä
pahanteosta on nyt jäänyt kiinni.
Homma lähtee kokonaan lapasesta, kun siirrytään julkisille some-kanaville. Muistatko esimerkiksi aikaa, kun Facebook oli meidän nuorten suosiossa? Jep, en minäkään! Vanhemmat valtasivat häpeilemättä koko sivuston, joka pitkään oli nuortenkin tärkeä kohtaamispaikka. Mikään ei iske imagoa niin kuin nolot nakuilukuvat vauvana! Muutakin
huomautettavaa löytyy: vanhemmille tuntuu olevan ymmärtää, ettei yksityisviestiä kirjoiteta toisen seinälle kaikkien
nähtäväksi. Omista postauksistaan ei myöskään kuulu tykätä, valmiiksi tärähtänyt kuva ei näytä yhtään sen paremmalta värifilttereillä eikä kaunistusefekti selfieissä huijaa ketään muuta kuin henkilöä itseään. Lista on loputon.
Somessa vanhempia on helppo lokeroida tyypillisien piirteiden mukaan. Osa ylläpitää jatkuvasti kuvin ja kirjoituksin
illuusiota ihanasta idyllisestä perheestään, jossa arki on aina yhtä loistoa ja askartelua. Toisilla on viikon jokaiselle
päivälle oma kliseinen mietelause: ”you only live once” tai ”haters gonna hate”. Tuoreet vanhemmat ovat kuitenkin
mielestäni lajityypeistä pahin. Olen onnellinen, ettei omia vauvakuviani ollut mahdollista jakaa aikoinaan nettiin.
Olisi kiusallista ajatella, että omat nakupelleposeeraukset olisivat olleet kaikkien nähtävillä itse siitä tietämättä. Nykyäidit tärvelevät lastensa digitaalisen jalanjäljen.
Lisäksi murtovarkaiden työtä helpottaa huomattavasti, jos kerrotaan lähdöstä viikon ihanalle perhelomamatkalle
Thaimaahan. Mieleen ei myöskään tule, että se bolivialainen Farmville-naapurikin näkee kyseisen päivityksen, kuten
myös ventovieras tamperelainen, jonka kanssa pelataan Mafia Warsia. Monella on myös osoite ja puhelinnumero
ystävällisesti henkilökohtaiseen infoon laitettuna, joten mikäpä enää tämän helpompaa hämäräpuuhastelijoille.
Nuorten näkökulmasta Facebook onkin jo mennen talven lumia. Harva alle 25-vuotias naamakirjaa enää päivittää, jos
tili ylipäätään on vielä olemassa. Elämässä siirryttiin eteenpäin, ja nuorten suosiota kasvattivat voimakkaasti muun
muassa verkkopalvelut Instagram ja Snapchat. Tappio Facebookin osalta hyväksyttiin, sillä nyt somesta innostuneilla
vanhemmilla on oma paikka, jossa he saavat noloilla keskenään sydämensä kyllyydestä. Vanhempien tietotaito on
kuitenkin kehittynyt siihen pisteeseen, että heitä on nähty harhailemassa yhä enemmän ja enemmän myös Instagramissa. Eikö Facebook riitä? Kohta pitää pelätä, että äiti keksii Snapchatin ja mystoryt on täynnä turhia videoita
kauppareissuilta. Tilanteesta täytyy todella olla huolissaan.
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Kaksi runoa toivosta
Pinja Martikainen

vaikka usvaa kaupungin yltä
edelleen putoilisi sun kaulalle ja käsivarsille,
sä olet kasvanut jo
niin paljon suuremmaksi surua,

olin kaivannut ikäni,
etsinyt valoa maan
olin kaivannut ikäni
havisin lehtenä maan

että nyt sä jo näkisit ilman silmiä,
kuulisit ilman korvia,
sä hengittäisit vaikka ilman keuhkoja,
ilman karttojasi sä seuraisit tähtiä,

olin kaivannut ikäni
turvasin jokaiseen jumalaan
olin kaivannut ikäni
tiesin en enempää saa

sä löytäisit valoa ihan mistä tahansa,
vaikka et löytäisi,
sä tekisit sitä, tiedän että tekisit,

ymmärsin pian että
irrallaan leijutaan taas
ymmärsin pian että
kaipuutaan itkee myös maa
minä ymmärsin heti
en pilviä voi koskettaa

vaikka sun ripset muuttuisivat auringonsäteiksi
ja sun arvista alkaisi kasvaa lumpeenkukkia,
sun huulilta edelleen ropisisi kauniita sanoja;

minä vapisin lehtenä
hiljalleen hiipuvan yön
minä unohdin kaiken ja
unohdin unohdettujen työn
minä vapisin lehtenä
ei kivusta kauniimmin soi
minä vapisin lehtenä
ja voi, minä niin toivoin

sä olisit kotona ihan missä vain

liityin lauluksi kasteisten peltojen
liityin lauluksi nauravien lapsien
en kaivannut enää
en yrittänyt ymmärtää
en kaivannut enää enkä
pyytänytkään enempää
tulin rytmiksi varpusten hauraisiin sydämiin
tulin voimaksi koskiin itseäin heijastaviin
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