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Hilla Holma

“Anyway is the right way”

päätoimittajalta
Olenpa kaunis. Kuinkakohan monta
kertaa olen ajatellut niin? Ääneen en ole sitä
tainnut sanoa kertaakaan, eikä minun näin
suomalaisen kasvatuksen saaneena kuulukaan. Jos kuitenkin erehtyisin näin toteamaan,
niin eiköhän niskaani satelisi joukko närkästyneitä katseita, jotka tuomitsisivat minut armotta röyhistelijäksi, hienohelmaksi tai mikä
parasta itserakkaaksi.
Niin itserakkaus. Mitä sillä oikeastaan
edes tarkoitetaan? On minun mielestäni huolestuttavaa, jos ihminen leimataan elvistelijäksi
sen tähden, että hän ajattelee positiivisesti itsestään. Eihän siinä ole mitään päätä eikä häntää. Eikös hyvänolon ja onnellisuuden lähtökohta ole se, että tykkää itsestään?
Näin olen kuullut. Ja hei, miksi sitten et pitäisi itsestäsi? Olet ainutlaatuinen.
Uniikki. Voit matkustaa maailman ympäri etsien toista samanlaista, mutta usko
minua, et löydä. Jos et olisi tuollainen, et olisi sinä. Juuri siitä syystä kaikkien tulisi
rakastaa joka ikistä senttiä itsestään. Meidän täytyy itse oivaltaa, että olemme
aivan täydellisiä juuri tällaisina, hyvine ja huonoine puolinemme. Nämä hyvät ja
huonot puolet erottavat meidät toisistamme. Ja niinhän siinä yhdessä
mainoksessakin sanotaan, erilaisuus on kaunista. Jos emme itse tajua miten ihania olemme, niin no, harvemmin sitä tajuaa sitten kukaan muukaan.
Voiko tämä itsensä rakastaminen sitten olla niin vaikeaa? No sanotaanko
nyt vaikka näin, että – ikävä kyllä – toiset eivät opi sitä koskaan. Tästä kertoo
myös masentuneiden ihmisten määrä. On tietysti vaikeaa ajatella, että on hyvä
täysin omana itsenään, kun koko ajan mediassa naaman eteen tuputetaan ohjeita
siitä, minkälainen sinun tulisi olla. Mutta mietipä jos kaikki noudattaisimme noita
ohjeita. Pyrkisimme kaikki olemaan samanlaisia. Sinne meni sitten se erilaisuus.
Kunpa vaan pystyisimme kaikki sulkemaan silmämme noilta ohjeilta, ja
olemaan onnellisia siitä, että olemme sellaisia kuin olemme. Ymmärtämään sen,
että meidän ei tarvitse muuttaa itsessämme mitään. Olemme valmiiksi jo täydellisiä.
Ja mitä siihen onnellisuuteen tulee, totta kai tarvitsemme ympärillemme
myös muita ihmisiä joita rakastaa, mutta ensin, rakasta itseäsi. Sillä pääset jo
pitkälle.
Erika Lahti, päätoimittaja

Nössö H&M lapsiteollisuuden raitapaidoissa
Hankkikaa hyvät ihmiset oikeita
vaatteita! Merkkivaatteet voivat ihan
hyvin olla samanhintaisia kun h&m rätit.
Ainoa vain on, että ne merkkivaatteet
pitää ostaa alennusmyynnistä, jos budjetti ei muuten kestä. Ei kai siinä mitään
jos osaisi edes yhdistää H&M ja merkkivaatteet, mutta tämä näinkin helppo ajatus tuntuu monella olevan niin vaikeaa.
Ja ehkä pahin ongelma meillä suomalaisilla on se, että ei tajuta piraatin ja aidon
eroa. Aina tulee jokaiselta Aasian reis-

Anyway 2008

sulta yksi gorillanpää, joka on mukamas
samannäköinen ja värinen kun se Suomessakin myytävä apinanpää mikä maksaa huimat 40• . Tuntuuko hinta tosiaan
niin suurelta? Miksi tyydytään ostamaan
myös Lindexistä näitä -70 %
alennuksessa olevia säkkejä, jotka ovat
suoria kopioita Pradan Gauffre mallista? Kannattaisi tutustua vähän enemmän
johonkin muuhunkin maailmaan kuin tähän tuppukylään. Voimme vakuuttaa,
että tämän kylän ulkopuoleltakin löytyy
elämää.
- Gorillat

anyway2008@gmail.com
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Nuorisotilat ovat
käyttöä varten!!!
Monet nuoret valittavat siitä, kun
kaupungissa ei ole tarpeeksi aktiviteetteja
heille. Kuitenkin tiedetään ihan hyvin,
että erilaisia nuorisotiloja on käytössä.
Mistä tämmöinen ristiriitaisuus?
Usein syynä on nuorisotilojen stereotyyppinen maine, epätietoisuus niiden
käyttäjien iästä yms. Kehotan kaikkia
kuitenkin karistamaan nämä epäluulot,
ja astumaan rohkeasti nuorisotiloihin.
Esim. Myllytien nuorisotalossa on tosi
mukavat ohjaajat ja tilat, joissa on kiva
viettää aikaa. Nuorisotalolle ovat kaikki
yli 7. luokalla olevat – 17- vuotiaat nuoret tervetulleita. Nuorisotalolla voit pelata pingistä, biljardia, pöytäfutista ja erilaisia lautapelejä, siellä on omatoimikahvila halvoilla hinnoilla yms. Viikonloppuna on myös leffailta. Jos et yksin
uskalla, ota kaveri mukaan ja astu rohkeasti
sisään!
Lisätietoa
www.jarvenpaa.fi/nuoret/nuorisotalot.
Minna Liimatainen

Kirppari vai Beam
Hill?
Monet nuoret kinuavat tai noh,
kinuavat vanhemmilta rahaa, jotta voivat ostaa vaatteita, teinielämän
”vitsauksia”. Onhan se kiva näyttää
kavereille hienoja uusia vaatteita. Mutta onko se aina hinnan arvoista?
Kirppariltakin ehkä löydät hienoja vaatteita. Enimmäkseen käyttökelpoisia pienellä hinnalla. Kova hinta vaiko ”löysä”
hinta?
-Nimetön

Battle between school
and snack!
Välipalat ovat kouluissa useimmiten ihan hyviä ja maittavia, välillä taas
eivät. Järvenpään kouluissa välipalan
hinta on noin 1€ . Mutta mitä tällä rahalla saa? Joskus saa lautasellisen lettuja
tai sämpylän lisukkeineen, joskus taas
ruisleivän ja lasin vettä.
Toinen valittamisen arvoinen välipala on korvapuusti, joka on kuiva ja
periaatteessa ontto. Korvapuustin kanssa saattaa saada lasillisen kylmää
kaakaota. Pulla on hyvää, mutta ei missään määrin täyttävää.
Jos sinulla on kahdeksasta neljäänpäivä, koulussa on inhokki ruokaasi ja
koulun jälkeen vielä kuoroharjoitukset,
korvapuustilla et elä. Koivusaaren koulussa toistuu suunnilleen sama kaava
välipalojen suhteen, viikosta toiseen;
rahka, ruisleipä, korvapuusti, sämpylä,
hedelmäsalaatti. Vaihtelua siis kaivataan
ja kovasti. Välipalaa ei myöskään aina
ole varattu tarpeeksi, jolloin jonon viimeiset jäävät usein ilman. Korvaukseksi he
saavat esim. omenan ja jäätelön.
Olemme laskeneet välipalan todellisen hinnan: yksittäisen ruisleivän hinta
on n. 12 senttiä. Tomaatin hinta on 10
senttiä ja kinkkusiivun hinta on suurin
piirtein 2snt/kpl. Lasillinen vettä on periaatteessa ilmaista. Välipalan hinnaksi
tulisi siis noin 25senttiä, josta kuitenkin
me köyhät koululaisnuoret maksamme
euron. Kaiken lisäksi seuraavan päivän
ruokailussa ruisleipiä jaetaan ilmaiseksi. Toki ymmärrämme, että välipalan
myynnistä on saatava jotakin voittoa,
mutta joku raja!
Surullinen(ko)_kauris

Masennusta, masennusta, masennusta...
Nuorisolla on nykyään tapana
”angstata” ja masentua, 5 % suomalaisista sairastavat masennusta, joka pahimmillaan johtaa itsemurhaan. Jotkut
niistä eivät onnistu, sattuu huonoon aikaan tai he jäävät kiinni. Älkää pitäkö
masennusta pienenä, yrittäkää tukea.
Itsemurhiin johtavat yleensä yksinäisyys
ja huono elämä, jossa kaikki menee huo-

nosti, olet yksinäinen, vanhempasi riitelevät ja huutavat sinulle, elämäsi on yhtä
helvettiä. Mutta itsemurhat eivät ole aina
oikea vaihtoehto, kärsivällisyys on tärkeä asia masentuneille, se oikea ystävä
on vielä siellä jossain. Kunhan jaksaa
odottaa. Mutta elämän lehdet voivat
myös kyllä kuihtua.
-Nimetön

Vanhemmista haittaa vai hyötyä?
Kuulen monien nuorten aina
valittelevan vanhemmistaan, kuinka he
”nolaavat” heitä ja yrittävät, päästä lastensa elämään liikaakin. Mutta voiko
vanhemmista olla hyötyäkin teiniiässäsi? Mielipiteitä ihmiset! (muistakaa että yleisimmin vanhemmat antavat teille rahaa ;) )

Mutta saattavat myös tutkia huoneita ja kiusata kavereita. Esimerkki:
Olin ulkona, kun näin vanhempani kaupassa, he tietenkin nolasivat minut
kavereitteni edessä, mutta olivat ostaneet kaupasta kaikenlaista kivaa minulle.
-Järvenpääläinen nuori

“Jos meissä ei olisi virheitä, niin emme tuntisi niin suurta nautintoa havaitessamme niitä muissa.“

Uimahalli aukeaa yleisölle perjantaina
helmikuun 15. päivä -Vihdoinki
Toimituksemme on yrittänyt ottaa
yhteyttä uimahallin henkilökuntaan puhelimitse ja käymällä
paikan päällä tehdäksemme pienen jutun ja saadaksemme kuvia,
tuloksetta. Äärettömän nokkelat
ja ovelat Anywayn toimittajat
pääsivät kuitenkin hieman aikaisemmin kokeilemaan tuliterää
uimahallia.
Ensivaikutelma oli oikein hyvä.
Rakennus oli tosin vielä hieman kesken,
mutta luulemme, että siitä tulee hieno.
Tutut vanhat avaimet oli vaihdettu
kätevämpiin
elektronisiin
”rannekkeisiin”. Pukuhuoneissa kaapin
sai valita itse ja kaappikokoja oli erilaisia. Suihkutilat olivat oikein mukavat,
mutta sauna oli pieni pettymys. Miksi ihmeessä puiset lauteet on vaihdettu
kaakelilauteisiin? Kaakeli tuntui
polttavalta ihoa vasten.
Allastila oli täysin uudistettu. Tuttu iso allas oli lasten altaan kanssa ja
niiden lisäksi oli vauva-, nuoriso-, monitoimi-, kylmä- ja hieronta-allas sekä
vesiliukumäki, joka tosin ei vielä ollut

H***a: Itseään ja seksuaalisuuttaan
työkseen myyvä henkilö, ei siis
todellakaan tarkoita idaria
Idari: Idiootti
LOL: Lots of laugh, ennen vanhaan
LOL tarkoitti ”hillittömän hauskaa”, ”naurettavaa” juttua, mutta
sanan merkitys on kääntynyt
periaatteessa samaan kuin DAA
DAA: ”Haloo!”, ”AIVOT!” ”Hei
tietenkin…” ”Todellaki” Siis
itsestään selvä asia. Ennen luokiteltiin ns. ”pissis sanaksi”, mutta
nykyään sitä käyttävät kaikki.

käytössä.
Hallista löytyi kuntosali, vesipyöriä
ja vesijumppaajia. Monia lajeja on siis
mahdollista päästä harrastamaan.
Uimahalli oli kuitenkin pieni pettymys. Olisimme kuitenkin toivoneet vielä jotain ”luksuksempaa”. Uimahallista
ei oikeastaan löytynyt mitään yllättävää

OMFG: Oh my f***ing God. (Jumalaa loukkaava lausahdus)
eikä ihmeellistä. Toki se oli hieno ja esim.
hieronta-allas oli mukava, mutta
pitkittyneestä remontista olisi voinut päätellä, että jotain erittäin mahtavaa ja ennennäkemätöntä on tulossa.
Kiva silti, että vanha tylsä halli
remontoitiin ja saimme uuden, kivan uimahallin tilalle.
Annika Varis

KANSAINVÄLISYYTTÄ JÄRVENPÄÄN KESÄSSÄ
Järvenpään nuorisotoimen kautta
kaupungin 13 – 17 vuotiaita
nuoria on kutsuttu ensi
heinäkuuksi niin Unkariin kuin
Viroon.
Jögevaan ja Saaren kuntaan matkataan heinäkuun 11. – 18.päivä.
Kymmenhenkinen ryhmä osallistuu leirille, jonka aikana tutustutaan virolaisiin
nuoriin ja näiden elämään naapurimaas-

samme. Ohjelmassa kädentaitoja, luovaa toimintaa ja mukavaa yhdessäoloa.
Perinteinen ystävyyskaupunkileiri
Unkarin Vácissa toteutuu 21. – 28.7.
välisinä päivinä. 25 leiripaikkaa tulee
hakea myös maaliskuun aikana. Leiriohjelmassa yhteistä puuhailua
unkarilaisnuorten kanssa sekä tutustumista Unkariin ja maan kulttuuriin.
Liikuntatoimi järjestää Järvenpäässä kansainvälisen leirin 31.7. 5.8. Moni-

puoliseen liikuntaan ja yhdessäoloon
keskittyvälle leirille saapuu osanottajia
Maltalta, Kyprokselta, Ranskasta, Saksasta
ja
Skotlannista.
Järvenpääläisleiriläisiä haetaan maalishuhtikuussa.
Kaikista em. leireistä tarkemmin
tietoa maaliskuussa ilmestyvässä leiritoimintaesitteessä. Lisätietoja nuorisotoimistosta/ Jari Ahola 040-315 2208/
jari.ahola@jarvenpaa.fi

OPINNÄYTETYÖN VOI TEHDÄ MYÖS ULKOMAILLA
Lähdin ystävieni kanssa viikoksi
Espanjaan toteuttamaan lopputyöni valokuvauksen. Suunnitteilla oli tehdä
vaatekatalogi. Suomen pimenevät illat
sekä viilenevät ilmat eivät soveltuneet
kesäkatalogin kuvaukseen. Ainut vaihtoehto oli lähteä ulkomaille. Mukaani
otin kaksi ystävääni ja he toimivatkin
valokuvamalleinani.
Torremolinos on jo monen vuoden
ajan ollut minulle tuttu paikka. Tiesin sieltä valmiiksi sopivat kuvauspaikat. Oli siis
selvää, että matkustaisimme kyseiseen
paikkaan. Jännitimme etukäteen syysloman säitä, sillä viime vuonna siellä
vieraillessani ilma oli hyvinkin myrskyisä ja sateinen.
Kustannukset pysyivät melko pieninä, kiitos vanhempieni omistaman
asunnon. Rahaa kului siis vain
lentolippuihin ja omiin ostoksiin.
Saavuimme Malagan lentokentälle illalla, joten kuvaus ei enää sopinut
kyseiselle päivälle. Heti seuraavana päivänä aloitimme kuitenkin kuvausurakan.
Säät olivat erinomaiset!

Tässäpä teille jotka käytätte
sanoja tietämättä niiden oikeaa
merkitystä

ten parhaat kuvausajankohdat olivatkin pilviset päivät. Yritimme kuitenkin kuvata myös varjossa, jonkin mielenkiintoisen taustan edessä.
Valokuvissani halusin korostaa kesäistä muotia, jota sitten
sovelsimme lähinnä bikineillä,
minihameilla ja pikkutopeilla. Vaatteet valitsimme juuri ennen kuvauksia. Ensi kesän muodista emme
tienneet vielä mitään, mutta valitsimme vaatteet sen mukaan, mitkä näyttivät hyviltä päällä. Tytöt
antoivat omat asukokonaisuus -ehdotuksensa, jotka hyväksytin viimeistään pienten muutosten jälkeen.

Sanni Laakkonen

Kuvauksessa haastavinta oli
paahtava kuumuus ja todella kirkas ilma.
Pimeä taas tuli yllättävän nopeasti, jo-

Viikon edetessä kuvasimme
muutamaan otteeseen auringonnousun aikaan. Välillä jäi aikaa vapaa-ajallekin. Kamera oli ahkerassa käytössä silloinkin. Loppupäivinä kirimme
kuvauksissa. Tavoitteenani oli saada noin

WTF: What the f**k? (Jokainen
suomentakoon itse)
Homo: Samaan sukupuoleen vetoa
tunteva henkilö, eli homoseksuaali,
ei siis mikään haukkumasana
Läski: Erittäin ruma nimitys ylipainoisesta ihmisestä, vastakohta
sanalle laiha
Emo: Turhasta angstaava henkilö,
jolla on siis kaikki asiat täysin ok,
mutta huomionkipeyksissään
väittää kaiken olevan huonosti.
Pukeutuu yleensä mustaan,
kirjoittaa kenkiinsä, (mustat
converset tai halpisversiot) tulkitsee kaiken kritiikkinä itseensä,
viiltelee, mutta vain sen verran
että jää jälki, (truu-emot piirtävät
haavansa) ottaa mustavalkokuvia
Galtsuun.
Keitota (=Sopata): Juoda alkoholia.
Lähetääks keittoo? >> Lähetääks
dokaa? >> Lähetääks juomaan?
>> Lähdetäänkö juomaan
alkoholipitoista juomaa?
Eikö muuten kuulostakin
coolilta?!
PS: Cool: Hieno, viilee…

kaksikymmentä käytettävää kuvaa. Ja
siinä onnistuin hyvin!
Kuvien ottaminen oli yllättävän
rankkaa, koska kuvausten välillä asuja
tuli vaihtaa hyvinkin usein. Onneksi Espanjan säät eivät pettäneet. Ilmat pysyivät kuvauksille otollisina ja mallien
lähdettyä kotiin, jäi minulle vielä vähän
aikaa lomailuun Espanjan auringossa.
Urakan jälkeen palasin jälleen
koulun penkille ja aloin suunnitella muutaman studiokuvan ottoa. Viimeiset kaksi kuukautta olen hionut lopputyötäni ja
pian se alkaa olla valmis. Hyvältä näyttää!
Enni Kaikkonen

“Kulttuuri on kuulemma sama asia kun sivistys”

NATURE MORTE JA MIKÄ SE ON
Kukaan ei käy taidemuseoissa.
iVai käykö? Museoneitsyet Henna
ja Viivi kertovat totuuden Järvenpään taidemuseosta.
Klo 15:15 Henna: Täällä on kuolemanhiljaista (Ei sovi minulle). Ensisilmäyksellä
näkyy vain puita. Joku näköjään on tykännyt niistä, täällä on 8/9 maalauksista puista.
Mielikuvitusta, hyvät herrat !
15:16 Viivi: Minuutin museovierailun jälkeen minua kyllästyttää. Kaikki työt
näyttävät ensi alkuun ihan samanlaisilta.
15.17 H: Ihan kivastihan joku on osannut
maalata joo-o...
15:18 V: Museoon tulee joku,
kerkeäaskelinen nainen. Hänellä on kädessä tekstintäyteinen paperi, varmaan teosluettelo.
Olisikohan
meidän
pitänyt ottaa sellainen? Mistä niitä saa?
Vaikutammeko amatööreiltä? Nainen ravaa
ympäri museota kuin olisi jouluostoksilla,
pysähtyy välillä johonkin tauluun ja
askeltaa eteen ja taakse. Vakoilen naisen
käyttäytymistä saadakseni selville, miten
museossa kuuluu olla.
H: Tässä Kukkia ikkunanlaudalla- työssä on hienot kehykset!
15:21 V: Olen nähnyt jo kolme Nature
morteksi nimettyä teosta. Epäselvää
on, mikä esimerkiksi kannuasetelmasta tekee
Nature
morten.
Toinen
suosittu nimi on Asetelma ja sen eri
variaatiot, kuten vaikkapa Kalaasetelma ja Naamariasetelma. Kekseliästä.
H: Alan miettiä miten tämän museon kiertely ajan olisi voinut käyttää johonkin
parempaan. Alan kyllästyä ihmeellisiin kuviin ja alastomiin ihmisiin maaluksissa.
15.23 H: Söpöjä lapsia näissä, mitään muuta mä en kyllä ymmärrä.
15.25 H: Hyi kuollut lintu ja silakoita… Kuinka kiintoisaa.
15:27 V: Haluaisin kysyä Giannino
Marchingilta ja muutamalta muulta,
miksi kukaan tahtoo maalata kuolleita kaloja. Giannino lienee kuitenkin itsekin jo kuollut.
H: PAKKO PÄÄSTÄ VESSAAN !
15:30 V: Yritän kävellä keveästi, kuin varas,
mutta
kengät
narskuvat
silti joka askeleella. Nirsk narsk nirsk narsk.
En
halua
edes
ajatella,
miltä korkokengät kuulostaisivat.

Pieter de Ring, Asetelma, öljy puulle, Sinebrychoffin taidemuseo. Kuva: KKA/ Hannu Aaltonen

15:31 H: DAMN ! Nyt Viivi tuli sanomaan,
että tuo toinen puoli ei kuulu
tähän hemmetin näyttelyyn, joka tarkottaa
sitä, että olen kiertänyt kokoajan väärää näyttelyä. FINE !
15:33 V: Mikään ei herätä mitään tunteita.
Alan
turhautua
ja
miettiä,
onko asetelmissa yleensäkään mitään järkeä.
Ainakin
niitä
on
monenlaisia, omenoista omakuviin. Yhdestä en tiedä, mitä se esittää.
H: Olen nyt siis siirtynyt Aseteltu maailmanäyttelyyn, jonka pitäisi
olla SE OIKEA. Nämä työt ovat hienompia,
ainakin tämä yksi Nature Morte ja
tällainen papukaijataulu !

15:35 H: En ymmärrä taidetta, ja mulla on
nälkä.
15:36 H: TAAS kuolleita lintuja
15:38 H: Pääkalloja & häränpäitä. Kaikki OK
?
15:39 H: Ja seuraavat 10 työtä olisin voinut juosta ohi.
15:40 V: Näyttely on kierretty. Menihän se,
mutta
mitään
näistä
en
ottaisi kotiini. Paitsi ehkä sen yhden missä
oli kärpänen.
H: Tällanen taide on kuivaa ja sekavaa (Paitsi toi taulu missä on
jotain pullia ;D)

museoesineisiin ole laitettu hintalappuja
kävijän mielenkiintoa lisäämään, voi samaistuminen olla vaikeaa. Kirjan juoni on melko
yksinkertainen. Becky shoppailee,
velkaantuu, tuhlaa ja shoppailee lisää. Hän
aiheuttaa pieniä katastrofeja eri elämänalueilla ja selviytyy lopulta yllättävällä tavalla. Kinsella saa kuitenkin hienosti taiottua
tyhjänpäiväiseen aiheeseen jännitystä.
Sympaattisen Beckyn seikkailut eivät suinkaan lopu tähän kirjaan, vaan teok-

- Oppilaat ovat iloisia, reippaita ja innostuneita, Kallio suitsuttaa.
Hän sanoo myös, että oppilaat ovat yleensä tykänneet näyttelyistä. Vika on siis meissä, jotka emme ymmärrä taidetta.
P.S. Se Nature morte tarkoittaa asetelmaa,
mutta myös kuollutta luontoa.
Viivi Koivu &
Henna Lehtonen

selle on ilmestynyt jatkoa suomeksikin jo
kolmen opuksen verran. Voisi luulla, ettei
kulutushysteerisestä naisesta jaksa jauhaa
romaanikaupalla, mutta esimerkiksi Beckyn
häät aiheuttavat uusia kutkuttavia tilanteita.
Islantilaisen Hugleikur Dagssonin

eivät oikeastaan ole edes kuvasarjoja, vaan
yksittäisiä, pelkistettyjä tikku-ukkokuvia. Eivät nämä sarjakuvat toisaalta tarvitsisikaan
yhtään monimutkaisempaa ilmaisua. Se voisi mennä jo vähän turhan ällöttäväksi.
Kuvitustakin omituisempaa kirjassa
kuitenkin on aihepiiri: kuvissa toistuvat
muun muassa itsemurhat, insesti ja
kannibalismi. Ja niin poliittisesti
epäkorrektia kuin se onkin, ne naurattavat.
Jos Saako tälle edes nauraa? ei naurata,
onnittelen: Onko toisaalta huono asia jos
lapsiaan kattilassa keittävän äidin kuva ei
saa sinua kierimään lattialla naurusta. Islannissa kirja on kuitenkin bestseller ja Suomessakin saanut julkisuutta ja lukijoita.

Saako tälle edes nauraa? on melko erikoinen sarjakuvakirja. Dagssonin sarjakuvat

Viivi Koivu

Himoshoppaajan salaiset unelmat
& Saako tälle edes nauraa?
Jos
sisälläsi
asuu
pieni
himoshoppaaja, kannattaa ehdottomasti tarttua tähän hömppäkirjaston helmeen. Sophie
Kinsellan Himoshoppaajan salaiset unelmat valottaa lontoolaisen Becky
Bloomwoodin ostostentäyteistä elämää.
Korviaan myöten veloissa oleva Becky
välttellee luottokorttilaskujen avaamista ja
yrittää ryhtyä säästökuurille – ja tuhlaa lisää.
Pientä miinusta kirja saa päähenkilön naiiviudesta. Kun Becky pohtii, miksei

- Jonkun verran käy nuoria, kertoo museovalvoja ja opas Paula Kallio. Muutoin kävijät ovat Paulan mukaan tavallista museoväkeä. Olemme lievästi yllättyneitä siitä, että
museossa nähdään nuoriakin, eikä meillä ole
hajuakaan, millaista on tavallinen museoväki. Vielä on yksi yllätys: kouluryhmät ovat
kuulema tosi mukavia.

“Elämä ilman ystäviä on kuin kaupunki ilman kahviloita”

RUMA TOTUUS JÄKEN KAHVILOISTA
Armoton
ja
julma
arvosteluraatimme testasi muutamat Järvenpään tunnetuimmista kahviloista. Näin yhteenvedon vuoksi (ja jees,
spoilaamisen ilosta) sanottakoon
että ylivoimaiseksi voittajaksi
nousi Tian Veranta. Palvelu pelasi ja valikoimat loistivat,
ulkoasusta puhumattakaan.
Kauppakujan Kahvila
Kahvi: ??
Tee: 1,2€
Kaakao: 1,5€
(Trip: 1€
Viineri: 1,5€
Donitsi 1,6€
Munkki: 1,3€
(eilisen tuotteet halvempia)
Aloitetaan nyt vaikka sillä, että kahvilan
nimi ei tullut missään esille. Ei kylttejä, ei
mitään. Valikoima oli suuri, mutta ei erityisen laadukas. Tarjolla oli vain pussiteetä.
Hinnat olivat erittäin huonosti esillä. Hinta-laatusuhde ok. Palvelu ei ollut hyvä, tai
oikeastaan sitä ei ollut ollenkaan. Ympäristö (Kauppakuja) ei miellytä silmää, vaan
tulee pakostakin nuhjuinen olo. Koko
Kauppakuja tuntuu jämähtäneen jonnekin
90-luvun alkupuolelle. Pöytäliinat olivat likaiset.
ARVOSANA 5½

Tian Veranta
Kahvi: 1,7€
Tee: 1,5€
Kaakao: 2,5€ (normaali)
Mariannekaakao: 3€
(Pieni täytetty kroissantti: 3€
Iso täytetty kroissantti: 3,5€
Crispleivos: 1,5€ )
Ulkonäkö täysi kymppi. Taustamusiikki oli
riemukasta ja soi sopivan kovalla. Teevaihtoehtoja (haudutettua) reilu kymmenen
ja jokaista sai haistaa. Myös sokerivalikoima
oli mieletön: tummaa ja vaaleaa, palasokeria,
hienoa sokeria, hunajaa, sokerikiteitä… Kahvila näyttää kalliilta, mutta tosiasiassa hintalaatusuhde on aivan kohdallaan.
Erikoiskahveja myös paljon. Tilasta oli hieman puutetta, jälkeemme tulleet asiakkaat eivät kaikki mahtuneet istumaan. (Lauantaina
klo 13) Kaakaot olivat älyttömän hyviä ja
annos oli rehellisesti reilu. Ihana, romanttinen tunnelma. Pakko päästä uudelleen!
ARVOSANA 10-

Kulmakonditoria
Kahvi: 1,9€
Tee: 1,7€
Kaakao: 2,25€
(Coca-Cola: 1,8€(0,33l))
(Toast: 4,75€ )
Hyvä valikoima suolaista ja makeaa. Hinnat
ovat törkeän korkeat, jopa pienestä kupista
kaakaota. Kodikas ja lämmin tunnelma, ikkunasta hyvä stalkata ihmisiä. Tee oli parempaa kuin kahvila Oodissa, ja siihen sai
hunajaa.
ARVOSANA 8-

Kahvila Oodi (Tarjoustalo)
Kahvi: 1,4€
Tee: 1,2€
Kaakao 1,6€
(Suklaaleivos: 2,2€)
Päädyimme siihen tulokseen, että kahvilana
paikka ei ole kovin hyvä, Tarjoustalosta tulevan hälinän takia, mutta lounaspaikkana
mainio. Valikoima oli oikean ruoan osalta laaja ja laadukas, mutta makean nälkään ei ollut
oikein muuta kuin suklaakakkua. Tunnelma
oli hallimainen katon putkien ja kauppakeskuksen melun vuoksi.
ARVOSANA 6½
Annika Varis, Jemina Knuutinen,
Viivi Koivu ja Minna Liimatainen

I Am Legend
”Miltä tuntuisi olla ainoa ihminen
kaupungissa, joka olisi täynnä eläimiä
ja hirviömäisiä ihmisiä?”

SANTERI KETTU

Kuollut mies ei palttoota kaipaa
Elokuva on tehty 40- 50-lukujen
elokuvatyyleillä, joka erottaakin tämän
muista 2000-luvun elokuvista. Tällaista
tyyliä on mustavalkoisuuden lisäksi
tietynlainenpuhetyyli, leikkaustavat ja
muuta mitä elokuvasta löytyy.
Kuollut mies ei palttoota kaipaa on
oikein mahtava teos, jossa Steve Martin
esittää upean roolin Rigby Reardon nimisenä yksityisetsivänä joka saa
hommakseen tutkiatiedemiehen murhaa.
Tähän liittyykin monta tahoa jotka
johdattavatkin etsivämme aikamoiseen
pinteeseen.
Kuollut mies ei palttoota kaipaa on
muuten aika tavallinen komedia, ellei 40- ja
50-lukujen tyyliä lasketa. Elokuvasta hyvän tekee mustavalkoisuuden tunnelma,
sekä vähän joka paikkainen hauskuus. Tällä
tarkoitan sitä, että vaikka jännittävyyttä
olisi tulossa Etsivä Rigby Reardon
kääntääkin kohdan hauskaksi tekemällä
jotain typerää.

Hyvää ja huonoa:
+ Mustavalkoisuus tuo tunnelmaa
+ Hauska
+ Hauska idea
+ Yllättäviä käänteitä
- Välillä vähän epäselvä.

I am legend kertoo miehestä, joka asuu
kaupungissa, jossa virus on muuttanut kaikki
muut ihmiset jonkinlaisiksi hirviöiksi, joiden
tehtävänä on tartuttaa terveitä.
Päivisin Tri. Robert Neville elää yksinäistä
elämää metsästäen, golfaten tai vuokraten
videoita ainoana ystävänään koiransa Sam.
Mutta auringon laskeutuessa Robert sulkeutuu kotiinsa lukiten ja peittäen ovet sekä
ikkunat ja pysyy mahdollisimman hiljaa. Robert välttelee kaikkialla muualla pimeää paitsi kotonaan ja suojelee koiraansa menemästä pimeään. Joka päivä Robert menee keskipäivällä aina samaan paikkaan odottamaan
ihmistä, joka olisi kuullut hänen
lähettämänsä radiosähkeen. Elokuvan päähenkilö pysyy kaupungissa vain, koska hänen täytyy keksiä lääke, joka parantaisi tälle
virukselle altistuneet ihmiset ja eläimet.
Tämä surullinen kauhutoiminta on oikein
hyvin toteutettu ja ideoitu. Vaikka elokuva
vaikuttaakin aika lailla pelkältä kauhulta ja
toiminnalta niin se on kyllä välillä oikein
dramaattinenkin, mutta tätä draamaa ei ole
ollenkaan liikaa. Elokuvassa on aivan erinomaiset kauhua tukevat äänitehosteet, jotka pelottavat melkein enemmän, kuin nähtävät tapahtumat. Kaikki nähtävä kauhutapahtuma on myös erinomaisesti toteutettu pimeyden vuoksi; kun yhtäkkiä näkee ihmishahmon huoneen kulmassa ja kuuluu
kova ääni niin siinä säikähtää pakosti. Ainakin elokuvateatterissa tai kotiteatterilla tämä
on hyvää katseltavaa ja kuunneltavaa.

Suosittelen elokuvaa, mutta ei liian
pelottavista elokuvista pitäville, jotka eivät
pitkästy kovinkaan helposti. Kyllä tämä varmasti kelpaa myös kauhuelokuvista pitäville.
Kunnon kotiteatteri setillä tai elokuvateatterissa tämä on oikein mukavaa katseltavaa,
kun saa äänitehosteet kuulumaan oikein
mahtavasti.
Hyvää ja huonoa:
+ Mahtavat äänitehosteet
+ Dramaattinen
+ Äkkiä tapahtuvat kohtaukset
+ Pelottava
+ Toiminnallinen
- Vähän liian pitkäveteinen

Let’s PLAY !

LYHYESSÄ
KATSAUKSESSA:
THE SIMPSONS GAME

JUICED 2 HOT PIENIÄ
AJANTAPPOIMPORT
PELEJÄ:
NIGHTS
Tyylikkäitä autoja, hyvää musiikkia, driftausta ja paljon viritys mahdollisuuksia. Mitä muuta hyvältä
autopeliltä voisi odottaa?

Homerilla on monta kykyä tainnuttaa vastustaja. Hän osaa myös pyörinä pallona ja
muuten vaan mäiskiä muita.

Nyt se on totta! Kuuluisa sarja nyt
pelinä. Onko tämä nyt hyvä vai
huono asia? Katsotaan.

Alkuvaikutelma pelistä oli hyvä. Peli
oli kyllä ahkera tilttailemaan lataustaukojen
välissä. Johtuneeko sitten ikälopusta
pelikonsolista vaiko ihan yleinen vika? Pelissä kisamuotoja löytyy kohtuullisesti, kuten driftausta, normi kilpailuja ynnä muuta.
Kiihdytyskisoja tästä ei kumminkaan löydy.
Pelissä ajellaan suljetuilla radoilla ympäri
maailmaa esimerkiksi Yhdysvalloissa, Japanissa, Italiassa ja Englannissa. Suljetuilla
radoilla ajaminen ei oikein tuonut fiilistä, kun
kerran katukisat oli kyseessä. Driftausradat
ovat sitten ihan omiaan. Eräskin driftausrata
on vain alaspäin kaartuva spiraali.
Autoja tässä pelissä löytyy kaikkiaan
92 lisensoitua mallia. Viritysosia löytyy ihan
tarpeeksi, mutta auton ulkonäköön vaikuttavia osia on karsittu Ps2 versiossa roimasti. Ja kun katukaahailusta ja tuontiautojen
tuunaamisesta on kyse niin minun mielestä
siihen ei kuulu hyperüber lamborginit sun
muut Ferrarit. Törmäysmallinnusta tässä
pelissä ei ole.
Driftaus on tässä pelissä toteutettu
hyvin, jopa Ps2 alustalla. Jopa tyhmempikin
henkilö oppii tämän.
Juiced 2 Hot Import Nights on ihan
keskivertoinen autopeli, mutta parempiakin
löytyy.
Aki Hast

Pelissä seikkailee Simpsonin perhe,
joista jokaisella on oma erikoiskykynsä. Esimerkiksi Lisa soittaa pahikset tainnuksiin
saksofonillaan ja Homer taas muuttuu isoksi palloksi ja pyörii ympäriinsä. Peliin on laitettu yli 40 minuuttia uutta animaatiota. Pelissä on myös episodeja, jotka liittyvät itse
sarjaan. Jotkin tehtävistä olivat liiankin helppoja. Grafiikat eivät myöskään olleet parasta laatua. Kamera on yksi pelin ärsyttävimpiä
puolia. Se sekoilee miten sattuu ja siinä ehtii
palaa pinna hyvin monesti. Peli on ihan
hauska ja keskinkertaista pelattavaa.
Aki Hast

Bloxorz:
http://www.albinoblacksheep.com/games/
bloxorz

Aivopähkinää
Blockout: http://pelikone.fi/pelit/
aivopahkinat/Blockout/1605

Tee oma rata pikkukelkkailijalle
Linerider 2: http://www.andkon.com/
arcade/other/lineriderbeta2/

Rakenna oma kyläsi:
Travian: http://www.travian.fi

Tee & Aja
Freerider2: http://www.freeridertracks.com/page/Free+Rider+2

Matopeli
360 Snake: http://www.arcade.fi/play/360snake.html

Legendaarinen Pong
http://pelikone.fi/pelit/arcade-pelit/Pong/
62

Funky Truck 3:
http://www.teagames.com/games/
funkytruck3/play.php
Aki Hast

CLICK, CLICK! Termit haltuun
Lehtikuvaaja Jore Puusa oli kertomassa Anywayn toimitukselle
lehtikuvauksen saloista.
Nimeltämainitsemattomat henkilöt (ei ainakaan kirjoittaja itse),
olivat hieman pihalla, joten tässä
muille samanlaisille pieni
perussanasto tärkeimmistä
termeistä.

Yhä useammalla nuorella näyttää
olevan digi- tai järjestelmäkamera.
Valokuvauksesta on tullut erittäin
suosittu harrastus viimeisien vuosien aikana nuorten keskuudessa.
Järvenpään Camera Shopin Heimo Luomanen kertoo, että nuoret ostavat useimmiten pienen ja näppärän kameran, jota on helppo kuljettaa mukanaan. Selvästi kuitenkin
harrastajien määrä on lisääntynyt, joka näkyy mm. järjestelmäkameroiden myynnissä.
–Viimeisen vuoden aikana ”järkkäreitä” on
myyty päivittäin vähintään yksi kappale,
Luomanen toteaa.
– Canon, Sony, Nikon ja Olympus ovat tämän hetken suosituimpia merkkejä. Kamerat
ovat nykyään halvempia kuin ennen ja kuvaaminen ei ole enää vaikeaa. Kuvan tuloksen näkee heti, ja niitä voi käsitellä jo kamerassa. Kuitenkin kuvia teetetään yhä enemmän, sillä kuviin sähköisessä muodossa ei
luoteta aivan täysin, hän jatkaa.

Järkkäreitä ja videokuvaa
Nälkä kasvaa syödessä ja järkkäreihin
ostetaan paljon lisää objektiiveja, salamalaitteita sekä jalustoja yms. Nykyään
objektiiveja saa myös kuvanvakaimella, joka
on erittäin haluttu ominaisuus. – Loppujen
lopuksi kameraharrastus on halpaa. Maksaa
kerran vähän enemmän hyvästä laitteesta,
jonka jälkeen ei tarvitsekaan enää sen suurempia summia maksella. Järkkärit ovat pitkä-

I S O - H E R K K Y Y S
Digikameran kennon herkkyys on
säädettävissä. Filmikamerassa valitaan tietyn herkkyinen filmi ja se kehitetään
tarvittavalla tavalla. Herkkyyden nostaminen lisää kuvan raetta tai kohinaa, mutta samalla saat käyttöösi hieman nopeampia
suljinaikoja tai pienempiä aukkoja. ISO 50200 sopii ulkokuviin ja 400-1600 ISO
sisäkuviin ilman salamaa.
“Kompaktikameroita ostetaan, koska
niillä voi ottaa kuvia ja videopätkiä”,
Heimo Luomanen kertoo.
ikäisiä laitteita, joita voi ”kasvattaa” kuvaajan tarpeiden mukaan, Luomanen kertoo.
Luomanen uskoo kuvausharrastuksen jatkuvan. – Meillä myydään myös videokameroita paljon. Ihmiset haluavat tallentaa heille tärkeät tilanteet ja asiat helposti,
heille mieluisalla tavalla, joko liikkuvana kuAnnika Varis
vana, tai valokuvina.
& Veera Pietikäinen

K O N T R A S T I
Kuvan vaalean ja tumman eroa toisistaan
kutsutaan kontrastiksi. Pienikontrastinen /
kontrastiton
kuva
on
harmaa.
Suurikontrastisessa kuvassa on lopulta vain
mustaa ja valkoista. Tasaisesti liukuva sävyala, jossa on mustaa ja valkoista mukana on
miellyttävä silmälle ja toimii painettunakin.
Kontrastiin kuuluu sana gamma. Riittää aluksi kun muistat että MAC monitorien gamma
on 1,8 ja PC monitorien 2,2.

Jos siis teet macilla kuvan se saattaa olla
tummahko PC:llä. Mutta gammaa voi muuttaa huoleti. Monet MAC käyttäjät muuttavat monitorinsa gamman PC gammaksi.
M A K R O K U V A U S
Makrokuvauksessa kuvataan kohde luonnollista kokoa isompana. Perhosen silmästä voi tulla kinoruudun 24x36 milliä kokoinen—HUOM!!!
teoriassa.
Makrokuvauksessa terävyysalue on pienen pieni. Sitä voit lisätä käyttämällä salamaa, jolloin voit käyttää pieniä aukkoja kuten 22 tai 32 tai 64…Makrokuvauksessa
käytetään usein rengasalamaa.
R E S O L U U T I O
Tarkoittaa sitä tiedon määrää, joka sisältyy
tiettyyn alueeseen, jonka digikamerasi tuottaa. Mitä pienempi resoluutio, sitä pienemmän kuvan voi kameran tekemästä tiedostosta tulostaa.
P O L T T O V Ä L I
Kertoo objektiivin tavasta “nähdä” kohde.
Normaaliobjektiivi antaa suurin piirtein vastaavan kuvakulman kuin yksi silmä.
Normaaliobjektiivi on kinokamerassa n. 50
milliä. Siten esim 200 millinen objektiivi suurentaa neljä kertaa kohdetta. ( 200 / 50 = 4)
Digien polttoväli ilmoitetaan kennon koosta riippuen eritavalla kuin isomman kinokameran.
Lähde: Jore Puusan valokuvauskoulu
www.jorepuusa.fi

“Music is life. Life is love. Love is music.”

NOW PLAYING
Järvenpääläiset nuoret laittoivat NRJ:n
listan uuteen uskoon.
TIIA VIROLAINEN

Kysymys:
Minkälainen lista syntyy, kun
järvenpääläiset nuoret pääsevät
laukomaan mielipiteitään tämän
päivän hiteistä?
Vastaus:
Pisteiltään melko tasaväkinen,
mutta sanoissaan nämä nuoret eivät säästele.

 Sikahyvä
Turhaa kuunneltavaa

Vaikka ensimmäisestä Idols-kilpailusta tuttu pikkutyttöjen päiväuni Antti Tuisku
on onnistunut pysyttelemään suosiossa jo
monta vuotta, hänen Joulutarinaa
promotoimaan sävelletty balladinsa on samalla viivalla viime vuoden Idolsista pinnalle ponnahtaneiden Anna Abreun ja Kristiina
Braskin kappaleiden kanssa.
Ruotsalainen E-Type menestyi myös
tecnho-jumputuksellaan yllättävän hyvin,
mutta toisaalta, onhan cover-biiseillään mainetta kerännyt Cascadakin supersuosittu. Ulkomaiset artistit ovat siis ainakin
järvenpääläisten nuorten suosikkeja, mieluummin kuin kotimaiset.

JÄRVENPÄÄLÄISTENNUORTENMIELIPIDENRJ:NTOP10:STÄ




1. Antti Tuisku
Valovuodet
(Varjosi Jäi)
2. Britney Spears
Piece of Me



3. Kristiina Brask
Nyt Mä Meen



4. One Republic feat.
Timbaland / Apologize



5. Anna Abreu
Ivory Tower



6. Uniklubi
Luotisade



7. E-Type
Eurofighter



8. Enrique Iglesias
Tired of Being Sorry



9. Rihanna
Don't Stop the Music



10. Avril Lavigne
Hot





"Ihanan rauhallinen ja kivat lyriikat, mutta suomeksi…"
”Vihaan Anttia”
”Koskaan en ole pitänyt Tuiskusta”
"Menevä, mutta ylimääräiset tekniikkakeplottelut häiritsee."
"Tyhmiä britneymisiä ah ah -ääniä."
"Kivan hassut sanat."
"Kivan popittava biisi, pisteitä menettää nasaliäänestä ja
lopun vinkunasta."
"Harvinaisen hyvä ääni Idols-laulajaksi."
"Ihana!!"
"Timbaland on heittänyt kivasti biittiä mukaan."
"Laulajalla on ihana ääni."
"Tarpeeksi menevä, erottuu massasta r'n'b -vivahteilla."
"Siinä on jotain kivaa."
"Hyi."
"Kuulostaa samalta kuin muutkin Uniklubin biisit."
"Ihan ok, muttei huippuhyvä."
"Laulajalla on ikävä ääni."
"Kivan iloinen ja menevä."
"Jaksaisin tanssia tätä kyllä."
"Techno, trance ynna muu jumputus uppoaa, tästä sitä löytyy
jonkin verran."
"Samaa vanhaa Iglesiasta."
"Unohtuu nopeasti."
"Valitusvirsi."
"Kiva tanssibiisi, mutta tällaisenaan ei kovin
kuunteluystävällinen." "Tähän kyllästyy."
"Hämää, että Robinilla on samantyylinen biisi."
"Ei iske."
"Toistoa, häviää muiden sekaan."
"Tämä on huippu!"

Matkailu avartaa ! New York, Bombay, Paris, Budapest...

NATIONAL TREASURE 2 IHAN KÄYPÄ SEIKKAILU
National Treasure – Salaisuuksien kirja on toimintapainotteinen,
hieman huumoria ja jopa hiukan
romantiikkaa sisältävä aarteenetsintäleffa.
Yli kaksituntisesta kestostaan huolimatta se pitää otteessaan; kädet
hikoavat eikä aika tule pitkäksi.
Kaikki ainekset ovat koossa: on historiallisia tosiasioita ja mukava päähenkilö
Ben Gates (Nicolas Cage), jonka
tarkoitusperät ovat kunnialliset. Myös kaunis nainen ja teräskatseinen pahis löytyvät.
Tämä onkin yksi elokuvan suurimmista ongelmista: ainekset ovat samat kuin suositussa Da Vinci –koodissa ja tilanteet kuin
suoraan Indiana Jonesista.
Mukaan on ympätty humoristisiksi
hahmoiksi Benin vanhemmat (taitavat Helen Mirren ja Jon Voight) ja kaveri Riley Pool
(Justin Bartha). Riitelevät vanhemmat ovat
hyvin näyteltyjä ja hauskoja hahmoja, joista löytyy myös muita kuin hassuja sävyjä.
Sen sijaan Riley on melko valju henkilö, samoin Diane Krugerin esittämä naispääosa.
Juoni on monihaarainen ja siitä putoaa helposti kärryiltä, mutta alkuasetelma on
seuraavanlainen: Tarinan pahis, Mitch Wilkinson (Ed Harris) tuo esiin palan päiväkirjaa, joka kuului Abraham Lincolnin
salamurhaajalle. Benin esi-isä joutuu
epäillyksi salamurhan suunnittelusta, joten
Ben lähtee selvittämään asiaa ja puhdistamaan sukunsa mainetta.
Da Vinci –tyyliin johtolankoja löytyy
ympäri Yhdysvaltoja ja Eurooppaa ja ratkaisut ovat toinen toistaan hämmästyttävämpiä, mutta niiden arvaaminen ensi yrittämällä ei tuota päähenkilöille minkäänlaisia vaikeuksia. Tässä on hyvät ja huonot puolensa. Toisaalta katsoja ei ainakaan pääse
tutkinnassa Beniä ja kumppaneita edelle,

Ben Gates ja Abigail Chase ovat löytäneet yllättävän johtolangan.
mutta elokuvan uskottavuus kärsii.
Joskin se kärsii joka tapauksessa myöhemmin. Ben nimittäin muun muassa
kaappaa Yhdysvaltain presidentin, salakuljettaa Buckinghamin palatsista palan kuningattaren pöydästä ja löytää kultaisen kaupungin. Ja millä rahoilla he muka matkusta-

vat ympäri maita ja mantuja? Rileyn rahat
kun ovat miljoonan miinuksella eikä
Benilläkään leffan alussa kovin hyvin
mene.
Viivi Koivu & Vilma Vantola

National Treasure 2: Salaisuuksien kirjan on
ohjannut Jon Turteltaub ja tuottaneet
Turteltaub ja Jerry Bruckheimer.
Elokuva tulee Suomen ensi-iltaan 15.2.2008
K-11

REILATEN YMPÄRI EUROOPPAA
Kaikkihan me tiedämme mitä
reilaus on, mutta kuinka tähän
reissuun sitten valmistaudutaan?
Mitä kannattaa ottaa mukaan?
Pitääkö reitti suunnitella ennen
matkaa? Paljonko kuluu rahaa?
Kysymyksiä riittäisi vaikka millä
mitalla. Suuntasinkin nuo kysymykset niille jotka tästä aiheesta
jotain tietävätkin, Heidi Leinoselle ja Hanna Linnamäelle.
Lukiolaisilla, Heidillä ja Hannalla, oli
monia syitä lähteä reilaamaan. Tytöt olivat
kuullet
kavereidensa
upeista
reilauskokemuksista, heillä oli tuttuja Euroopassa ja ystävykset vain halusivat tehdä yhdessä oikean elämän reissun.
– Ihan ensiksi mentiin nettiin katsomaan vyöhykkeitä ja maita, joissa haluttiin
käydä, Hanna kertoo.
– Sitten ruvettiin katsomaan, kuinka
kauan pitäisi tehdä kesätöitä, että voitaisiin olla se vajaa kuukausi siellä reissussa.
Sen jälkeen varailtiinkin jo lentoja, Heidi lisää.
Tytöt kyselivät myös kaikenlaisia
vinkkejä aiemmin reilaamassa olleilta

ystäviltään, mutta netistä he kertoivat
saaneensa eniten tietoa.
Reittinsä maajärjetyksen ystävykset tekivät siten, että aluksi päätettiin
maat joissa halutaan käydä, ja sitten katsottiin, että mistä mihin on lyhimmät välimatkat jne. Tietysti tärkeää oli myös
päättää, että edetäänkö pohjoisesta etelään vai toisin päin.
– Se matkan järjestys voi vaihtua
matkan aikana, tai meiltä jäi ainakin Itävalta välistä. Jos ei vaikka kiinnostakaan
mennä tai haluaa olla jossain toisessa
paikassa pidemmän aikaa, Heidi toteaa.
– Me päätettiin, että halutaan sellainen kiva rantaloma siihen alkuun, ja
lähdettiin Italiasta matkaamaan
pohjoisempaan, Hanna virnistää.
Päädyimme keskustelemaan matkan budjetista. Monilla on tietysti haaveena pärjätä mahdollisimman vähällä
rahalla.
– Ei kannata shoppailla! Heidi vastaa nopeasti.
– Sanoisin, että noin 900 • pärjää
kuukauden. Moni voi tietysti ajatella,
että pärjää 500 •, mutta tämä on meidän
mielipide, tytöt nauravat.
– Vähällä pärjää, jos haluaa.
Ikä on tietysti myös yksi asia mikä
voi mietityttää. Minkä ikäisena sinne

reissuun sitten kannattaisi lähteä?
– No ei siellä kyllä alle 16-vuotiasta
varmaan mielellään näkisi. Sekin tietysti
riippuu täysin ihmisestä. Miten luottaa itseensä, miten hyvin pärjää kielten kanssa
vieraissa maissa ja hätätilanteista. Hermoja vaaditaan, tytöt luettelevat.
Yöpyminen on tietysti yksi olennainen vaihe matkassa. Missäs sitä kannattaa sitten yönsä viettää?
– Hostelleissa, ei hotelleissa. Perusteena meillä oli yleensä hinta, että ei yli 20
• yöltä. Yritettiin etsiä läheltä elämää ja
juna-asemaa, koska niitä painavia rinkkoja
ei ollut kiva kannella pitkiä matkoja! Plussaa oli, että jos hostellissa oli netti ja vaikka aamupala sisältyi hintaan, tytöt kertovat.
Jos on tuttuja ulkomailla, kannattaa
ehdottomasti yöpyä heidän luonaan, siinä säästää paljon.
– Hostellin saa tosi halvalla, varsinkin jos nukkuu sellaisessa monen ihmisen
dormissa, ne ovat halvimpia, sanoo Heidi.
– Jotkut ajattelevat, että tulee halvemmaksi nukkua leirintäalueilla, mutta se
tulee kuitenkin samanhintaiseksi, koska
leirintaalueet eivät ikinä ole lähellä keskustaa, ja silloin täytyy käyttää kulkemiseen
enemmän rahaa, Hanna valaisee.
– Moni ajattelee myös, että teltta
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HELSINKI DESIGN
Poimimme Helsingin erikoisimmat
design-kaupat.
Helsinki10
450 neliötä muotia, sisustusta,
musiikkia, ideoita, taidetta ja
designia.
Eerikinkatu 3 , 00100 Helsinki,
puh. 010 548 9801

Nanso
Valmistaa suomalaisia designtrikootuotteita.
Mikonkatu 2
00100 Helsinki

2 or+ by YAT
Myy maailmalla tunnettujen
huippumerkkien lisäksi
suomalaista piendesignia.
Eerikinkatu 9
00180 Helsinki

Liike
myy asusteita, kenkiä ja
kaikenlaista muuta mielenkiintoista
vaihtuvilta suunnittelijoilta.
Yrjönkatu 25
Helsinki 10
p. 09 646 265

Hundpark
Liikkeessä myydään itse
suunniteltuja ja valmistettuja
tuotteita. Myymälässä myydään yksittäiskappaleita ja pieniä
sarjoja tuotteista.
Iso Roobertinkatu 17-19
00120 Helsinki

Marimekko
on kaikkien tuntema maailman
laajuinen sinnkkuelämääsarjassakin vilahtellut merkki.
Jopa Manolo Blahnik on lainan
nut Marimekon kuoseja uuteen
kesän 2008-kenkä mallistoon.

Beam
3union 4design
Tuotteet ovat käsintehtyjä yksilöllisiä tuotteita korkealaatuisista materiaaleista.
Yhteystiedot:
3D4D
Uudenmaankatu 34
00120 Helsinki
puh. 045 110 2334

olisi hyvä vaihoehto, mutta ethän sinä
voi pystyttää telttaa mihin tahansa, Heidi jatkaa.
– Bussissa oltiin yksi yö, ja sitä
me ei suositella, mutta yöjunat ovat tosi
hyviä, tytöt selostavat.
Kun matkaan on aikaa vain kuukausi, ei voi tietenkään jäädä joka paikkaan kauhean pitkäksi aikaa. Monet tekevät aikataulun, jonka mukaan kuljetaan.
– Oli meillä aikataulu, mutta se
muuttui heti! Heidi naurahtaa.
– Moni ihminen luulee, että pystyy menemään jonkun tietyn aikataulun
mukaan, mutta on kyllä ihme jos siinä
pysyy. Helposti käy niin, että menee johonkin maahan, viihtyy siellä hyvin ja
haluaa jäädä sinne pidemmäksi aikaa
kun oli suunniteltu. Suunnitelmat muuttuvat koko ajan. Täytyy elää hetkessä
vaan, hän jatkaa.
Varmasti kaikilla jää unohtumattoman matkansa jälkeen oma lemppari
etappi. Niin jäi Heidillä ja Hannallakin.
– Bratislava! Tytöt vastaavat yhteen ääneen. Heidi jatkaa:
– Siis tosiaan Bratislava on Slovakian pääkaupunki, ja se on paljon pienempi kuin Helsinki. Ehdittiin nähdä

kaikki. Saatiin vielä sellasesta vanhan
miehen itse pitämästä hostellista tosi
hyvään hintaan yksityinen huone
poreammeella, isolla kylppärillä ja
omalla keittiöllä. Siellä me myös tutustuttiin tosi mukaviin italialaisiin ja
ranskalisiin, joiden kanssa me sitten
vietettiin koko aika siellä.
– Enemmänkin ehkä ne ihmiset
oli sen Bratislavan kohokohta, tytöt
toteavat hymyillen.ssä.
Teksti: Erika Lahti
Kuva: Hanna Linnamäki

Hehkuvan valkoinen liike tarjoaa
avantgarde-merkkejä miehille sekä naisille.
Erottajankatu 15-7
00120 Helsinki

IvanaHelsinki
Suomalaista käsityötä, kirkkaita
värejä ja omaperäisiä kuvioita.
Uudenmaankatu 15
00120 Helsinki

Huomioi pakatessa:
- Hostellien säilytyslokeroihin oma
irtolukko.
- Melko vähän vaatteita (helppo
pestä hostelleissa).
- Jos lähdet kesällä viuhka
ehdoton!
- Passikopiot!
- Makuupussi turha, jos yöpyy
hostellissa
- Mukaan eurooppalainen
sairasvakuutuskortti (muuten ei saa
hoitoa).
- Lisää infoa saat netistä
osoitteesta: www.pallontallaajat.net

MIUN SHOP
myy omaa sympaattista Miun
design-vaatemallistoa.
Mallisto valmistetaan kokonaan kotimassa.
Uudenmaankatu 14
00120Helsinki
Jim Bergström &
Carolina Front

Muuta:
- Jos tiedät, että olet tulossa
myöhään kaupunkiin, soita ja
varaa hostelli etukäteen.
- Rahat kätevimmin mukana
kortilla.
- Jos maassa ei ole euroja, tarkista
valuuttakurssit, ettet tule huijatuksi.
Voit lisätä valuuttakurssit
puhelimeesi.
- Monissa vessoissa lisämaksu.
- Reissupäiväkirja suositeltava,
hauska lukea jälkeen päin. Voit
pitää myös nettipäiväkirjaa
reissustasi nettikahviloissa matkan
varrella.

“Juuri kun aloin tottua elisiseen, tulikin tämä päivä.”

Kaksi erilaista tyttöä, kaksi erilaista elämää

Gambialaisena Mariaman odotettu elinikä on 59 vuotta. Gambialaisen naisen keskipalkka on
noin 1000-1500 dalasia kuukaudessa ja lukutaito on 33% naisista. Miehistä 47% osaa lukea.

Julia

Mariama

Viisitoistavuotias Julia käy viimeistä vuotta Koivusaaren koulua.
Hänen perheeseensä kuuluu Julian lisäksi äiti, isä ja kaksi isosiskoa. Julia
harrastaa jalkapalloa, tanssia ja
kuvaamataitoa ja vapaa-aikaansa hän
viettää kavereiden kanssa. Julia saa
kuukausirahaa vanhemmiltaan noin
kolmekymmentä euroa ja vanhemmat
myös maksavat hänen harrastuksensa ja niihin tarvittavat välineet.
Julia ei vielä tiedä mitä haluaa
tehdä isona, mutta peruskoulun jälkeen hän aikoo suunnata lukioon. Julia ei osaa vielä sanoa milloin hän aikoo mennä naimisiin, aikaisintaan kuitenkin vasta 25-vuotiaana. Julia on
suomalainen koululainen, eikä maksa
koulutuksestaan mitään. Suomalaisena hänen odotettu elinikänsä on 82
vuotta. Suomalaisen naisen keskipalkka on 1464, 75 euroa kuukaudessa ja
99% suomalaisista on lukutaitoisia.

Mariama on kolmetoistavuotias
gambialainen tyttö. Hän käy seitsemättä
vuotta Bakau Schoolia ja hänen perheeseensä kuuluu äiti ja isä sekä kuusi sisarusta. Mariama on surullinen siitä, ettei
hänen äitinsä enää voi saada lapsia. Vapaa-ajallaan Mariama myy turisteille
pähkinöitä 2-5 dalasilla (30 dalasia = 1 euro).
Rahat hän antaa äidilleen ja auttaa näin
perheensä elättämisessä. Mariama pitää
jalkapallosta, mutta ei omista nappiksia eikä
palloa. Gambiassa jalkapallo maksaa 6001000 dalasia ja nappikset 1000-2000 dalasia.
Mariaman koulutuksesta Mariaman
vanhemmat maksavat 200 dalasia lukukaudelta. Lisäksi Mariaman perheen pitää
maksaa koulupuku ja opiskelumateriaalit.
Yläasteen jälkeen Mariama haluaa lukioon,
jolloin myös lukukausimaksut nousevat.
Mariaman unelmana on päästä jonain päivänä ministeriksi. Naimisiin hän arvelee menevänsä viiden vuoden kuluttua.
´

Sonja Huttunen

NUORET POLIITIKOT
kun parlamentin puheenjohtaja osallistui kaupunginhallituksen valitsemana pohjoisen ja
etelän kuntien yhteistyöohjelmaan. Tässä
hankkeessa Järvenpään yhteistyökaupunki
löytyy Afrikasta, Ghanasta Ho:n kaupungista. Matkalla nuorisoparlamentin puheenjohtaja Pekka Tuuri oli vastuussa yhteistyön
osiosta nuoret.
Kauden viimeisenä vuotenaan nuorisoparlamentti osallistuu Järvenpään kaupungin
hankkeeseen lasten ja nuorten ääni, joka ensimmäisen kerran järjestettiin viime vuonna.
Nuorisoparlamentin asema hankkeessa on
tehdä määräaikaan tehdyistä aloitteista karsinta suurta kokousta varten. Kokouksessa
ovat kaikista oppilaskunnista ja nuorisotalotoimikunnista valitut edustajat, jotka ovat
kokouksessa äänestämässä toteutettavista
ideoista kaupunginjohtajan ollessa puheenjohtajana.
Toiseksi suureksi työkseen nuorisoparlamentti on ottanut äänestysinnon lisäämisen syksyllä 2008. Järvenpäässä pidetään
nimittäin kahdet vaalit: Kunnallis- ja nuorisoparlamenttivaalit. Nuorisoparlamentti pyrkii lisäämään 13–18 -vuotiaiden äänestämistä
nuorisoparlamenttivaaleissa ja on päättänyt
tehdä työtä myös täysi-ikäisten parissa saadakseen nuorten ääntä kuuluviin kunnallisvaaleissa.

Pekka Tuuri, Kristiina Utriainen, Kati Nenonen, Laura Kanerva, Emmi Kuitunen,
Julia Tuovila, Mikko Viljanen ja Antti Silver Turussa

Järvenpään nuorten äänitorvena
toimiva nuorisoparlamentti aloittaa kevään 2008 suurin odotuksin.
Vuosi 2007 meni uuden parlamentin lämmittelyyn ja nyt nuorisoparlamentin edustajat ovatkin jo
lähes vallankäytön ammattilaisia.
Vuonna 2008 nuorisoparlamentti
osallistuu moniin hankkeisiin ja
työryhmiin ja on entistä aktiivisempi toiminnassaan.

Nuorisoparlamentin aikaansaannoksia viime vuonna oli nuorten kesätyöpaikkojen määrän kasvu kaupungilla entisestä 50:stä jopa 200:een. Ensi kesänä nuorilla tulee olemaan siis merkittävästi paremmat mahdollisuudet löytää kesätyöpaikka.
Nuorisoparlamentti
tutustui
tuusulalaisen kansanedustajan Antti Kaikkosen (kesk.) opastamana eduskuntaan.
Osallistuimme tavalliseen tapaamme myös
nuorten vaikuttajaryhmien valtakunnalliseen tapahtumaan, joka viime vuonna järjestettiin Turussa.
Kansainvälistä yhteistyötä teimme,

Tärkeää on muistaa, että me olemme Järvenpäässä nuoria varten. Toivommekin, että
meihin otetaan yhteyttä aina, kun halutaan
saada nuorten ääni kuuluviin kaupunkimme
päättäjille. Me voimme oikeasti vaikuttaa.
Kaikki ei ehkä tapahdu hetkessä, mutta muutokset ovat mahdollisia vain, jos niiden eteen
jaksetaan tehdä työtä.
Pekka Tuuri,
Nuorisoparlamentin puheenjohtaja

Miksi kannattaa vaikuttaa?
Suomalaisilla on joskus tapana olla
hieman vieraskoreita. Itsekin välillä sanon,
etten halua mehua, vaikka todellisuudessa
haluankin. Siinä sitten olen, janoisena ja
nolona.
Sama juttu on vaikuttamisen kanssa. Mitään ei saa, jos ei itse avaa suutaan.
Kotonakaan ei taida mitään tapahtua vain
sormia napsauttamalla, minun äitini ainakaan ei ole niin kiva vaikka kiva onkin. Pitää siis itse nousta sohvalta, kävellä
kaapille, ottaa lasi, kävellä jääkaapille, kaataa lasiin mehua ja kävellä sitten takaisin
sohvalle. Kuulostaa hankalalta ja tylsältä,
mutta ei se toisaalta ole. Vanhemmat eivät
voi valittaa, ettei ole noussut sohvalta
koko iltana. Ei ole jano eikä takapuoli
puudu.
Vaikuttaminen tuntuu kovin
tylsältä. Poliitikko-sanalla on kamala kaiku: eikö se ole henkilö, joka puhuu jotain,
mistä en ymmärrä mitään, ja joka pukeutuu
harmaisiin pukuihin. BORING!
Onneksi vaikuttaminen ei välttämättä ole jäykkää eikä tylsää. Käytännössä
vaikuttaminen vaatii vain vähän
viitseliäisyyttä. Karkkipaperin laittaminen
roskikseen maahan heittämisen sijasta on
jo pientä vaikuttamista, jolla saattaa olla
huimat seuraukset. Kysymys onkin asenteesta. Kouluissa toimii oppilaskuntia ja
tukioppilaita, jotka ovat oppilaita varten,
ei opettajia.
Vaivaa kannattaa nähdä sen eteen,
mitä haluaa. Lopputulos on kuitenkin vaivan arvoinen.
Sonja Huttunen

PUISTOROCK ´08 ELOKUUSSA
Järvenpään ikioma rockfestari Puistorock järjestetään tulevana suvena ensimmäistä kertaa elokuussa. Livemusa raikaa Vanhiksessa sunnuntaina 17.08. klo
12 alkaen
. Ensimmäistä kouluviikkoa on hyvä juhlistaa hyvän musan merkeissä. Järjestäjien tavoitteena on rikkoa maaginen 1000 katsojan raja.Tapahtuma on tänäkin
vuonna ilmainen !

“To be old and wise, your must be first young and stupid”

PÄIVÄ SOKEANA
Oletko koskaan tullut miettineeksi, kuinka hankalaa elämä voi olla ilman näköä?
Nuoret valittavat monista asioista,
tajuamatta oikeastaan miksi. Miksi meillä pitäisi olla kahdeksan
paria kenkiä tai viidet farkut? Entäpä ne rillit, pitääkö niiden olla
juuri ne uusimmat Diorit?
Ala-asteella yhtä vuotta ylemmällä
luokalla oli eräs poika, joka soitti upeasti pianoa. Monissa koulun juhlissa istuimme kuuntelemassa kappaleita Sibeliuksesta Michael
Jacksoniin. Vasta minun ollessani kolmannella luokalla, suurimmalle osalle
luokkalaisistani selvisi, että poika oli sokea.
Monen leuka loksahti. Ja vähemmästäkin.
Itse kärsin päänsäryistä ja näköongelmista lähes kaksi vuotta, ennen kuin
silmälääkäri määräsi minulle silmälasit. Siihen päänsäryt loppuivatkin. Molemmilla
vanhemmillani on lasit, ja samoin lähes puolella ystävistäni, enemmän tai vähemmän
pysyvät. Jos näkö on huono, hankitaan silmälasit, niinhän se Suomessa menee. En
kuitenkaan ole tullut miettineeksi, että kaikilla ei ole mahdollisuutta saada silmälaseja.

Eurohan riittää
Kansainvälinen Lions Club-järjestö
auttaa näkövammaisia ihmisiä ympäri maailmaa, erityisesti köyhemmissä maissa. Lions
Club kerää varoja Sight First II-kampanjalla,
jotta ihmisille voitaisiin tarjota silmäleikkauksia halvalla tai jopa ilmaiseksi. Esimerkiksi Kiinassa Lions Clubin avustuksen
kohteena olevat ihmiset maksavat leikkauksesta vain 20 dollaria. “Yhdellä eurolla saa
daan kustannettua yhden lapsen lääkkeet
jopa vuodeksi”, kertoo Järvenpään Lions
Clubin presidentti, Vesa Rauttu. Verrataanpa
hieman. Pelkät kehykset maksavat Suomessa monta sataa euroa, riippuen tietysti
merkistä, ja siihen kun lisätään linssit, hinta
voi nousta jopa 300 euroa.

Lions Club ja Silmäasema auttavat
Lokakuussa (2007) Lions Clubin esittelytilaisuudessa Jannella oli
mahdollisuus kokeilla sokeana kävelemistä. Kepin kanssa kävely ei sinänsä ollut vaikeaa, mutta olin tosin
tuijotellut rataa noin kymmenen minuuttia ennen kokeiluani. Mutta
sokeat eivät ehkä koskaan näe mitään.
Eivät mitään. Kuvittele jos et olisi koskaan nähnyt vanhempiasi. Tai
sisaruksiasi. Moni sokea menee onnellisesti naimisiin, koskaan näkemättä puolisoaan. Onko meillä loppujen
lopuksi niin paljon valitettavaa?
Kierrättämällä vanhat silmälasit, voidaan helposti auttaa monia
näköongelmista kärsiviä ihmisiä.
Lions Clubin yhteistyökumppanina
Sight First II -kampanjassa toimii
Silmäasema. Jokaiseen yli 120 Silmäaseman myymälästä löytyy
keräyslaatikko, johon vanhat rillit
voit viedä. Lasit matkustavat liikkeistä Lions Clubin kierrätyskeskuksiin,
joissa ne puhdistetaan, mitataan ja
tarkistetaan. Sitten silmälasit jatkavat
matkaansa joko koti- tai ulkomaisille
ihmisille, joilla ei ole varaa silmälaseihin. Aikaa luovuttaa rakkaat
näkimet, on kesäkuuhun asti, joten
nyt kaikki vanhat, laatikoissa lojuvat
kakkulat hyvään käyttöön!
Lisätietoja: www.lions.fi/
SightFirst ja www.silmaasema.fi.
Tiia Virolainen

Järvenpään Lions Clubin presidentti Vesa Rauttu ohjasi Tiia Virolaisen läpi
tolpparadan.

Eläimet pakolaisina
Jääkarhuja voi kohta tallustella Suomessakin... melkein.
Ilmastonmuutos. Pelkkä sana riittää jo
päästämään haukotuksentunteen valloilleen
monissa nuorissa. Eikä vain nuorissa, vaan
kaikenikäisissä.
Koska osa eläinlajeista elää vain tietynlaisissa elinolosuhteissa, niiden on hyvin vaikea sopeutua ympäristön äkkinäisiin
muutoksiin. Esimerkiksi jääkarhu - jonka
ihanne-elinympäristö on kylmä ja kuiva
Grönlanti - ei selviydy vähälumisissa ympäristöissä, muun muassa siksi koska sen
suojavärinä on valkoinen.
Myös monet Suomen eläimistä joutuvat kohtaamaan saman ongelman. Yksi parhaimpia esimerkkejä on uhanalainen
saimaannorppa. Jo norpan nimikin kertoo,
että sen elinympäristönä on vain Saimaa.

Kaiken takana ovat ihmiset
Norppia köllöttelee luonnossa yhä vähemmän.

Ilmastonmuutos on aiheena
ajankohtainen, kohuttu ja
kyllästyttävä. Mediassa kerrotaan
monenlaisia näkökulmia, ja aina
pitäisi yrittää keksiä uusia. Mutta usein puhuttaessa ilmaston-

muutoksesta, ensimmäisenä mieleen tulevat sen vaikutukset esimerkiksi Suomen talveen. Unohdetaan, että siinä, missä ihmisten
elinolot muuttuvat, muuttuvat
myös eläinten elinympäristöt.

Suurin osa uhanalaisista eläimistä on
uhanalaisia juuri ihmisten takia. Joko ihmiset ovat ylimetsästäneet eläimet, tai sitten
pilanneet niiden elinympäristöt. Kun
ilmastonmuutos etenee, se lämmittää ilmastoa yhä enemmän, joten, taas kerran, elinympäristöt pienenevät.

Pingviinit, jääkarhut ja muut napaalueiden asukit kärsivät ehkä jopa eniten,
sillä vaikutukset ovat napa-alueilla
katastrofaalisimmat, ja ilman paksuja lumija jääpeitteitä eläinten tavalliset ravinnonhankintatoimet vaikeutuvat tai jopa
estyvät.
Sademetsien eläimille ilmastonmuutos on toki aivan yhtä hankala asia.
Monet apinat, kuten simpanssit, orangit ja
gorillat, ovat myös uhanalaisia, ja jos niiden elinympäristöt vielä pienenevät, pienenevät varmasti samalla niiden
populaatiot.
Samalla, kun vauhkoamme siitä, mitä
ilmastonmuutos tekee meille, pitäisi
vauhkota siitä, mitä se tekee eläimille. Loppujen lopuksi, olemme vain laji muiden joukossa.
Tiia Virolainen

“Kadut ovat suolesta, siksi valitsimme käytävät.”

Minulla on pakkomielle kenkiin, ja ne
ovat tärkeä osa tyyliäni. Ostan kuukaudessa noin kolmet kengät. Rakastan erilaisia
vaatteita, eikä minulla ole mitään tiettyä tyyliä. Tykkään ostaa vaatteita ja asusteita. Parhaat kaupat suomessa ovat Lindex, Gina
Tricot, Vagabond, Vila, Jungle Bubble,
Indiska ja kirppikset. Minulla ei ole tyylimalleja, mutta muut tyylikkäät ihmiset on
jees.
Asiantuntija kommentoi: Kudotut
villapaidat ovat hänen intohimonsa. Muodikkaat hevoset pyörivät usein hänen
fantasioissaan.

Tykkään hirveästi tyttömäisistä vaatteista,
erityisesti kellohameista vaikka en niitä itse
käytäkään. Korut, 50-luku ja Twiggy on ihan
ihania.
Asiantuntija kommentoi: Taivas vain
on hänen rajanaan. Koruja hän tykkää
bongata Marilyn Monroen kuvista. Tykkää
pukeutua valkoiseen mekkoon tuulettimen
lähellä.

Tyyliäni en oikeastaan määrittelisi mitenkään tietyn tyyppiseksi. Seuraan muodin kulkua, mutta en noudata sitä orjallisesta.
Ostan sellaisia vaatteita mistä itse pidän, ja
vaatteita ostaessani pyrin yleensä myös
valitsemaan turvallisesti tuotettuja luomuksia. Rakastan erilaisia asusteita ja A-linjaa.
Asiantuntija kommentoi: Erikalla tapana hikkeillä. Koe numerot ovat yleensä
piripintaan kympin. Tyylinsä hän yhdistää
taitavasti leopardikuvioon.

En yleensä käytä housuja. Pidän
tyttömäisemmistä vaatteista, mutta en kuitenkaan röyhelöistä. Minulla ei oikeastaan
ole tyylimalleja, mutta rakastan Marilyn
Monroeta ja 50-lukua. Tyylikkäät ihmiset
inspiroivat minua.
Asiantuntija kommentoi: Kauniit sääret tuovat hänelle itsevarmuutta. Hän tykkää näytellä koipiaan lyhyissä mekoissa.

Oikeastaan tässä on päällä tällainen
after tennistunti-look. Ostan suurimman
osan vaatteistani alennusmyynneistä, näistä
vaatteista vain pusero on normaali hintainen. En osta enää vaatteita H&M:ltä ja yritän käyttää vaatteita jotka on tehty
inhimillisissä oloissa ja luonnonmukaisesti.
Ostan vaatteita sattumanvaraisista kaupoista ja joskus kirppiksiltä. Olen laukku ja koru
friikki, tykkään asusteista ja sen sellaisista.

Jim: En oikein löydä vaatteita Suomesta, joten suurin osa on ostettu matkoilta.
Minulla ei ole erityistä tyylisuuntausta eikä
roolimalleja.
Carkki: Tykkään pukeutua hauskasti
mutta tyylikkäästi. Ostan vaatteeni yleensä
ulkomailta.
Asiantuntija kommentoi: Komea pariskunta, joka on säihkyy ostoksia.

Asiantuntija kommentoi: Tyylinsä
hän pukee usein pilttimössöjen ympärille.

Tyylini on rento. Pidän erityisesti
ruutuhousuista ja värikkäistä takeista. Ostan vaatteita Union fivestä.
Asiantuntija kommentoi: Tämä villi
karju tykkää matkustella usein erilaisiin Aasian maihin. Rannalla hän polttaa itsensä
lämpöhalvaukseen asti, josta hän lähtee ostamaan erilaisia raitapaitoja. Tyylimallina
hänellä toimii Kauniista ja Rohkeistakin tuttu Ronn Moss. Hän on tutustunut Ronniin
Player yhtyeen kautta, ja fanittanut jo kymmenisen vuotta. Johan siinä on tyylikin tarttunut.

Tykkään kaikenlaisista vaatteista,
tyttömäisistä ja poikamaisista. Tahtoisin
käyttää enemmän mekkoja mutten oikein saa
mitään aikaan sen hyväksi.
Kiertelen paljon vaatekauppoja ja
kirppiksiä ja etsin erilaisia asusteita. Rakastan pukeutumista mutta joskus se tuppaa
vähän jäämään muun kiireen vuoksi. Minulla ei sinänsä ole tyylimalleja mutta Kate
Mossilla ja Keira Kngihtleylla on ihanat
tyylit.
Asiantuntija kommentoi: Tykkää kävellä autioissa taloissa, jotka häntä ravistaa. Sieltä hän kerää koruja ja pitsitoppeja.

Oscar Wilde (1856–1900): “Muoti on niin sietämätön rumuuden muoto, että se täytyy vaihtaa pari kertaa vuodessa.”

HAMEESTA MITTAA
Ovatko roiskeläpät huippumuotia
vai irstailua?
Mikä on sopiva hameen mitta?
16-vuotias Aleksi on sitä mieltä,
että hyvä helma on polviin asti.
Aleksin äiti Päivi taas on sanoo,
että helman mitta riippuu vuodenajasta: Talvella polvipituinen ja kesällä minihame on sopiva.13-vuotiaat Roope ja Jesse arvioivat hetken miettimisen jälkeen, että polven yläpuolelle ulottuva tai jopa vähän lyhyempi on hyvä.
Kauppojen hametarjonta on usein melkoisen lyhyttä. Tämä on pienessä ristiriidassa
sen kanssa, että kadulta yhytetyistä yhdestätoista henkilöstä viisi oli sitä mieltä, että
sopiva hameen mitta on polven yläpuolella.
Melko siveellistä, konservatiivista suorastaan. 15-vuotiaat Krista, Jonna ja Tiia vannovat polven ylle ulottuvan helman nimeen,

kun taas miesnäkökulmaa edustavan Masan
mielestä todella lyhyt minikin on hyvä valinta.
Vaikka nämä selväjärkiset ihmiset uskovat suurimmaksi osaksi säädylliseen polvipituuteen, toisinaan törmää järkyttävän
lyhyisiin helmoihin. Ymmärrettävää toki on,
että tyttöparoilla hämärtyvät siveellisyyden
rajat kun mainoksissa ja muotikuvissa esitellään reilusti reittä ja kehotetaan käyttämään tunikaa mekkona. Valitettavaa on, että
se, mikä muotikuvissa näyttää hyvältä, ei
aina toimi käytännössä. Esimerkkejä tästä
on lukuisia, minihame/mekko yksi parhaista. Pitkäkoipimallin päällä kolmasosametrin
reittä näyttävä mekontapainen näyttää ihan
hyvältä idealta, malli kun on muutenkin pelkkiä jalkoja.
Siispä mars H&M:lle tai muuhun halpaan minimittataivaaseen. Sovituskopissa
pyörähdellessä mini näyttää hyvältä. Ei enää
verkkareita, tästä lähin hieno uusi hamonen.
Kotiin päästessä tai viimeistään seuraavana maanantai-aamuna karmea totuus

ISKE GIMMA GALLUS
1.
Alussa on hyvä lisätä 2
kansiollista autokuvia, tämä saa tytön huomaamaan urheilulliset puolesi ja
kiinnostuksesi kaikkeen pinkkiin.
2.
Muista valita mukava ensi
asuste, jota pidät 24/7 tytön ensi tapaamisesta lähtien. Näin tyttö huomaa että sinussa on persoonallisuutta ja tahtoa elää
pysyvässä parisuhteessa. Ajan mittaan tästä
kasvaa tavaramerkkisi.
3.
Dissaa tytön mahdollisesti
parhaita gallugamui, jotta hän ymmärtää ettet
ole kiinnostunut heistä. Puutu mielellään
yhden tietyn ystävättären hiustyyliin ja
huuliin sekä niiden kokoon. Varo kuitenkin
dissaamasta liikaa jottei tyttö ala pitää sinua ns. lapsellisena.
4.
Ota selvää kaikista naaraan
tekemisistä jotta voit olla kirjautunut aina
kun hänkin on. Jos et kuitenkaan pysty tähän, voit myös olla aina kirjautuneena. Tyttö saa sinusta työhönsä paneutuvan kuvan.

5.
Liity hetkeksi Anna Abreumusiikki yhteisöön jolloin saat sälän.
Sälässä on sydän, joka saa tytön huomaamaan rakkautesi häntä kohtaan. Tosin on
olemassa vaara että muutkin naispuoliset
tuttavasi ajattelevat samoin; laita heidät
mustalle listallesi.
6.
Osoita
myöhemmin
varakkuuttasi ja kykyäsi tarjota tytölle loistelias elämä, tilaa VIP. Vaihda modejasi niin
usein kuin suinkin pystyt; tässä vaiheessa
tytön on jo hyvä nähdä että sinussa on miestä muuttumaan tilanteen mukaan.
7.
Nyt on aika ottaa käyttöön
kovat aseet; liioittele lemmittysi talon kokoa
mahdollisimman
suurissa
mittakaavoissa. Voit pian kutsua tyttöä
tytöksesi.
8.
Tässä vaiheessa tyttö ei oikein enää voi olla ihastelematta sinua, joten
on aika alkaa perustamaan sinua itseäsi
ylistäviä ja esille tuovia yhteisöjä. Muista

myös itserakkaat kuvatekstit, such as ”sanani on lakisi” and ”tahtos on mun taskussa.”
9.
Poista kaikkien poikien
kommentit. Tällöin tytsysi näkee että olet
kykeneväinen kommunikoimaan vastakkaisen sukupuolen kanssa. Jos tyttö kuitenkin
jostain syystä ryhtyy mustasukkaiseksi, voit
kommentoida itse itsellesi näyttääksesi että
sinulla on poikapuolisia ystäviäkin. HUOM!
Tässä vaiheessa olet jo poistanut naispuoliset ystäväsi mustalta listaltasi.
10.
Nyt on aika heittäytyä hurjaksi ja heittää pois ensi asuste! Tyttö on jo
niin autokuviesi ja rasistisuutesi pauloissa
ettei huomaakaan muutosta. On kuitenkin
hyvä tietää että jos olet vaihtanut/pessyt/
muuten vain kunnostanut asustetta ennen
vaihetta 10, on peli luultavasti menetetty.
TARZANTUKKA
jjepu & Veirdo & joku randomilollero
n00b ||n^

minihameesta paljastuu. Ensinnä: Sukkahousut. Jos niissä ei ole reikää tai useampia,
niihin tulee ja pian. Se on luonnonlaki. Toisekseen: Liikkuminen. Toisin kuin sovituskopissa ja muotilehdessä, oikeassa elämässä pitää myös liikkua. Hameessa pitää kävellä loskassa, pyöräillä umpihangessa, istua koulun likaisella lattialla, vääntelehtiä
yhteiskuntaopin kokeessa, maata sohvalla
ja lukuisia muita asioita.
Mutta kaikkeen tottuu. Ja
anonyyminä pysyttelevällä vanhemmalla
naishenkilöllä oli hyvä ohje: Sopiva pituus
on sellainen, mikä itsestä tuntuu hyvältä.
Viivi Koivu

Talviloma
viikolla
tapahtuu
Kaupungin nuorisotyö järjestää
myös talvilomaviikolla nuorille
monenlaisia tapahtumia: laskettelua, lätkämatsia, sählyä, bändiiltoja
ja
lomaviikon
päättäjäisdiskot 4-6 luokkalisille
ja 7-9 luokkalaisille
Maanantai 18.02. klo 15.00 – 17.00.
Avoin sählyvuoro 11 – 17 vuotiaille Järvenpään Areenalla.Ei osanottomaksua.
Tiistai 19.02. klo 11 – 15. Rantapuistossa sattuu ja tapahtuu. Ulkonuorkka
Tuusulanjärven rantamaisemissa tarjoaa tekemistä, kuumaa mehua ja grillimakkaraa. Ei
osanottomaksua. Klo 18.30 kaupungin
nuorisotalot järjestävät ensisijaisesti vakiokävijöille tarkoitetun reissun Helsinkiin seuraamaan SM-liigan jääkiekko-ottelua HIFK
– JYP. Lähtö Järvenpäästä n. klo 17.00, paluu heti ottelun päätyttyä. Osanottomaksu
5 € sisältää bussikyydin ja ottelulipun.
Ilmoittautumiset nuorisotaloille.
Keskiviikko 20.02. klo 09.00 – 20.00.
Lasketteluretki Himokselle, 11- 17 vuotiaille.
Osanottomaksu 25 € sisältää bussikuljetukset ja rinnelipun. Ilmoittautumiset
nuorisotaloille. Lähtijät tarvitsevat
huoltajalta kirjallisen luvan.
Torstai 21.02. klo 18.00 – 21.00.
”ROKKAA & ROKKIA ” – bändi-ilta
Loimulla. Lavalla mm. Crimson Mood, Three
Men Rock´n Roll Orchestra, Gunrise Nation
sekö Flavourite. Musiikin lisäksi tarjolla herkullista hernekeittoa! Ilmainen.
Perjantai 22.02. klo 18.30 – 21.30
Talvilomaviikon päättäjäisdisco 4.-6.
luokkalaisille Loimulla. Pääsyliput ovelta 2
€ . Klo 19 – 22.00 Talvilomaviikon
päättäjäisdisco 7. – 9. luokkalaisille Myllytie 3:n nuorisotalolla. Pääsyliput ovelta 2 €.
Jampan, Kyrölän ja Myllytien
nuorisotalot avoinna normaalin aikataulun
mukaisesti. Kaikki tapahtumat ja tilaisuudet
ovat päihteettömiä. Pidätämme oikeuden
muutoksiin. Lisätietoja: Jampan nuorisotalo/ Jake Suikeli 040-315 2754, Kyrölän nuorisotalo/Jari Ahola 040-315 2208, Mankalan
nuorisotalo/ Heidi Mälkönen 040-315 3691,
Myllytie 3:n nuorisotalo/ Erika Salminen 040315 3835

Urheilu on paljon muutakin kuin liikuntaa tai muuta ruumiillista toimintaa. . .

SININEN JA VALKOINEN
HURAA, HURAA!
Katsomokulttuuri.
Ensinnäkin: mitä se on? Se on monille varmasti jollain tapaa tuttu
asia, urheilu- ja musiikkitapahtumista, vaikkakaan itse sana
ei kaikille aukea.
Tässä tapauksessa sana katsomokulttuuri liittyy urheiluun. Se on hyvin laaja
käsite ja poikkeaa uskomattoman suuresti
eri lajien kohdalla. Tässä vaiheessa monille
tulee mieleen jalkapallo- ja jääkiekko-ottelut
lauluineen, kannustushuutoineen ja
suosikkijoukkueen väreihin pukeutuneine
ihmisineen.

“Heja, heja, heja!”
Jalkapallossa ja jääkiekossa katsomon
meno on aina riehakasta, eikä kukaan jää
kylmäksi. Mutta harva tulee ajatelleeksi esimerkiksi tennis-ottelua. Ihmiset istuvat hiljaa katsomossa siisteissä vaatteissaan käännellen päätään pallon tahtiin. Välillä tuomari
huutaa jotakin ja ihmiset taputtavat kohteliaasti. Myös vastustajalle. Sama ilmiö on
huomattavissa esimerkiksi hiihtokilpailuissa.
Jos ladulla tulee suomalainen hiihtäjä, kaikki kannustavat kovasti omaa maanmiestään,
mutta eivät jätä muita kilpailijoita yhtään pienempään arvoon. Mieleen on jäänyt, kun
ainaruotsalaisten tullessa huudettiin ”Heja,
heja, heja!”.

Suomifanit
Suomen jalkapallon A-maajoukkueen
kannattajat ovat olleet järjestäytynyt yhdistys vuodesta 2002 lähtien. Yhdistyksen tavoitteena on koota jalkapallosta kiinnostu-

Suomi-Azerbaidzhan-ottelussa koettiin suuria tunteita Suomen siirryttyä johtoon. Kuva: Vilma Vantola
neet fanit yhteen sekä tarjota heille tapahtumia ja muunlaisia etuja kannustuksen tiimoilta. Jääkiekossa SM-liigajoukkueiden fanit
ovat jo paljon pidempään tarjonneet
oheistoimintaa jäsenilleen.

Oletko kuullut tifosta?
Tifoilla tarkoitetaan fanien ja muiden
kannattajien järjestämää koreografiaa. Niitä nähdään usein tärkeissä otteluissa, mutta maaotteluissa ne eivät kuitenkaan ole
niin yleisiä. Poikkeuksena tästä voidaan sil-

Nettigalluppia
•
•
•
•
•

•
•

Hiihtokisojen katsojistakin löytyi yksi helmi.
Kuva: Vilma Vantola

Kyllä siellä ainakin on tosi hyvä fiilis kun Suomi
tekee maalin!
Hassut hatut!
Kannustuslauluja, värin tunnustamista, tifoja ja
savupommeja.
Siellä pitää olla sellainen jee jee Suomi-meininki!
Jari Litmanen-huudot ovat hyvä esimerkki. Ja
väriä pitää olla, sinivalkoista.
Katsomokulttuuri on sitä, että ollaan pelissä
mukana, kannustetaan omia ja pidetään ääntä.
Dissatakin saa, jos menee liian huonoksi. Ja
jotain joukkueen “asusteita” esim. kaulahuivi,
lippu, kasvomaalit jne. on myös hyvä olla.
Aalto on pakollinen joka matsissa!
Lentäviä reppuja ja kreppipaperirullia, kaveria
olkapäästä kiinni, tiukka hali ja hop hop,
brenkkua salaa, kova laulu, rumpu!

ti pitää Suomi-Azerbaidzhan ottelussa B20fanikatsomon ylle levitettyä suurta lakanaa,
josta oli tunnistettavissa suomalaisen jalkapalloilun neron, Jari Litmasen kasvot. Vaikka tifot ovat esillä vain muutaman minuutin
ajan ottelun alussa tai lopussa, ovat ne kalliita ja suuren vaivan takana. Joskus ne ovat
myös sponsoreiden tai seuran kustantamia.

Oi Suomi on niin ihana,
On meillä, sauna, viina ja kirves!
Oi Suomi on niin ihana!
On meillä, sauna, viina ja kirves!
OI SUOMI ON! OI SUOMI ON!
OI SUOMI ON! OI SUOMI ON!
Sininen ja valkoinen, huraa, huraa
Värit ovat sankarten huraa, huraa!
Hyypiä ja Litmanen ja Eremenko,
Väyrynen,
Suomi Alpeille nyt matkallaan!
Vilma Vantola &
Veera Pietikäinen

LIIKKAA, #¤%&£@ !
Koulun liikuntatunnit ovat
syvältä. Monet meistä koululaisista pitävät liikunnasta ja urheilusta vapaa-ajalla, mutta kertovat
koululiikunnan olevan tylsää ja
yksitoikkoista. Tietenkin osa oppilaista pitää liikuntatunteja
hyödyllisinä, mutta suurin osa oppilaista kyllästyy tuntien samankaltaisuuteen.

Lajit jakavat mielipiteitä

Kuntotestit turhauttaa

Kyselimme muutamilta yläaste ikäisiltä
suosikki- ja inhokkilajejaan. Erilaiset pallopelit
nousivat ylivoimaisesti kärkeen suosikkilajeina telinevoimistelun lisäksi, mutta pallopelit olivat myös monien vihaamia. Tästä
voimme päätellä, että koululiikunta tosiaan
jakaa mielipiteitä.

Koululiikuntaan kuuluu myös oleellisena osana testit, jotka saavat monet oppilaista turhautumaan ja tuntemaan itsensä huonoksi, vaikka loistavatkin joissain
lajeissa. Kaiken lisäksi testit ovat aivan liian vaativia, jolloin edes hyväkuntoiset ja
aktiiviset oppilaat eivät kykene saavuttamaan hyviä tuloksia.

Arvostelussa parantamisen varaa
Huono puoli koululiikunnan arvostelussa on se, että todistukseen ei voi saada kymppiä jos ei osoita harrastuneisuutta.
Miten voi osoittaa liikuntatunneilla
harrastuneisuutta jos omaa lajia ei liikuntatuntien ohjelmassa ole? Esimerkkilajina siitä toimii hyvin ratsastus, jota suuri osa ei
pidä edes fyysisenä harrastuksena.
Veera Pietikäinen & Vilma Vantola

Se on viihdettä, hikeä, suuria tunteita, tuskaa, dopingia, iloa, energiaa ja paljon muuta.

KURAINEN KELI EI HIIHTÄJIÄ
HIDASTANUT
Vantaan Hakunilassa järjestettiin
11.–13.1 Hiihdon Suomen mestaruus-kilpaulut, joissa samalla
juhlistettiin Suomen Hiihtoliiton
100-vuotista taivalta. Etelä-Suomen talvi on tänä vuonna ollut hyvin arvaamaton. Kuitenkin lunta
oli laduille saatu upean ja pitkän
lumetustyön ansiosta.
Takaa-ajossa hiihdetään ensin määrätty matka perinteisellä hiihtotyylillä, jonka jälkeen käydään vaihtamassa vapaan tyylin sukset ja hiihdetään sama matka uudelleen.
Sunnuntain mielenkiintoisin kisa oli
ylivoimaisesti Naisten ENERGIA takaa-ajo,
jossa vapaan tyylin alussa oli voittaja jo
selvä. Riitta-Liisa Roponen otti vesisateessa
hyvin ansaitun, jo kuudennen Suomen mestaruutensa.
-Sovittiin tyttöjen kanssa ennen kisaa, ettei hiihdettäisi kovaa, silti teki perinteisellä tiukkaa pysyä muiden mukana. Tiesin, jos pysyn perinteisellä kärjessä, ei
voittaminenkaan olisi mahdotonta. Roponen
kertasi kisan jälkeen. Kilpailuissa koettiin
Suomen talvi parhaimmillaan. Tunnin aikana koimme kaikki neljä vuoden aikaa.

Kuva: Vilma Vantola

TULOKSIA SUNNUNTAILTA 13.1.2008
Naisten 20v takaa-ajo
1. Satu Anttila, Vuokatti Ski Team Kainuu
– Ikinä en ole näin märässä kisannut,
silti ladut olivat kyllä hyvässä kunnossa! 2. Kerttu Niskanen, Vieremän Koitto
20-vuotiaiden naisten takaa-ajon toiseksi 3. Krista Lähteenmäki, Ikaalisten Urheilijat
Miehet 20v takaa-ajo
tullut Kerttu Niskanen tokaisi.
Veera Pietikäinen & 1. Ari Luusua, Ounasvaaran Hiihtoseura
2. Harri Suojärvi, Karihaaran Visa
Vilma Vantola
3. Sami Vuoti, Oulun Hiihtoseura

Naisten ENERGIA takaa-ajo
1. Riitta-Liisa Roponen, Joutsan Pommi
2. Virpi Kuitunen, Kangasniemen Kalske
3. Pirjo Muranen, Ounasvaaran Hiihtoseura
Miesten AKTIA takaa-ajo
1. Sami Jauhojärvi, Vuokatti Ski Team Kainuu
2. Olli Ohtonen, Vuokatti Ski Team Kainuu
3. Tero Similä, Ylivieskan Kuula

VOIMAA, NOTKEUTTA JA
LUOTTAMUSTA
10 FAKTAA
- Cheerleading sopii kaikille

Cheerleading on monipuolinen ja
hauska harrastus, jota voi harrastaa sisällä ja ulkona. Puolestatoista
tunnista kahteen tuntii kestävät
treenit sisältävät lihaskuntoa,
hyppyjä, stuntteja ja tanssia.

Joukkueeseen kuuluu noin kaksikymmentä iloista ja reipasta tyttöä. Joukkueet
on jaettu iän ja tason mukaan. Suomessa
järjestetään joka vuosi SM-karsinnat, johon
halukkaat voivat osallistua. Karsinnat
läpäisseet pääsevät helmikuussa järjestettäviin SM-kisoihin. Cheerleading on mukavaa ajanvietettä ja loistavaa urheilua. Täydellinen harrastus!

MM-tason urheilua
Cheerleadingin MM-kisat järjestettiin
17.–18.11.2007 ensimmäistä kertaa suomessa
Helsingin jäähallilla. Kisaamaan saapui Ukraina, Venäjä, Suomi, Norja, Tanska, Slovenia, Kiina ja Japani. Kisoissa oli kolme kategoriaa: Cheer-tanssi, Cheer-sekajoukkueet
ja Cheer naiset. Cheertanssissa voiton vei
Slovenia ja Suomi sijoittui toiseksi.
Tanssikategoriassa haettiin notkeutta,
näyttävyyttä ja vaikeutta.

SM-karsinnat 2007
Helmikuussa pidettävien SM.kisojen
karsinnat pidettiin Turussa 1.12.2007. Mukana oli yli neljäkymmentä joukkuetta eri
kategorioista. Järvenpää-Kerava-Tuusula
alueen joukkueet pärjäsivät vaihtelevasti.
Junioreiden sarjan Spirit Shakin Blizzard sijoittui 8. ja pääsi SM-kisoihin. Toinen juniorijoukkue Spirit Shakin Cyclone ja naisten
sarjan Spirit Shakin Tornado sijoittuivat sijalle17.
Veera Ovaska

1. Cheeleadin rantautui Suomeen 1970luvun lopuilla lähinnä diskotanssiharrastuksen ja amerikkalaisten elokuvien kautta.
2. Ensimmäinen cheerleadingryhmä
perustettiin Turun Trojanseihin 1983.
3. Suomen amerikkalaisen jalkapallon liitto
järjesti ensimmäiset SM-kilpailut 1985.
4. Vuonna 1995 Suomen cheerleaderit
erosivat Suomen Amerikkalaisen
jalkapallon Liitosta ja Suomen
cheerleadingliitto ry (SCL) perustettin.
5. Lajilla oli vuonna 2007 yli 3000 harrastajaa ja noin 30 jäsenseuraa (esim. Spirit
Shakin Cheerleding).
6. MM-kisat järjestetään joka toinen
vuosi, ensimmäiset kilpailut pidettiin
Tokiossa 2001.
7. MM-kilpailujen kilpasarjat jaetaan
kahteen pääsarjaan, cheer- ja tanssisarjaan.
8. Cheer-sarjassa vaatimuksia ovat muun
muassa ilma-akrobatia eli pyramidit,
heitot, nostot, joukkueen omat
kannustushuudot sekä
permantoakrobatia (kärrynpyörät, flikit,
voltit).
9. Tanssisarjassa esityksen pitää sisältää
monipuolista tanssitekniikkaa kuten
piruetteja, cheer- ja tanssihyppyjä sekä
erilaisia notkeusliikkeitä. Huudot,
pyramidit ja stuntit ovat kiellettyjä
tanssisarjassa.
10. MM-kisoihin saavat osallistua vain 16
vuotta täyttäneet.

ESPANJAN AALTOJEN
ÄÄRELLÄ
Kone rullasi tasaisesti kiitorataa
pitkin. Annika katsoi ulos
ikkunasta ja huokasi. Täällä hän
siis viettäisi seuraavat neljä
viikkoa. Tai neljä viikkoa ja
kolme päivää. Kunnes äiti ja isä
saisivat eronsa selväksi. Annika
huokasi toistamiseen. Hän ei
voinut uskoa sitä todeksi.
Hänen vanhempansa eroaisivat. Hänen
vanhempansa. Ei, ei voinut olla totta. Kaikkien muiden vanhemmat erosivat, mutteivät
hänen. Se oli kerta kaikkiaan käsittämätöntä. Onneksi Jonna oli vielä niin pieni ettei
ymmärtänyt mitä tarkoittaa kun erotaan.
Mutta Annika tiesi. Hän todellakin tiesi.
Hänen melkein kaikkien kavereiden vanhemmat olivat eronneet ja hän tiesi ettei se ollut
helppoa.
Annikan ajatus keskeytyi, kun lentäjä
ilmoitti, että kone laskeutuu vartin päästä.
Hän nojasi selkänojaan ja huokasi jälleen:
Tästä tulee rankkaa.
Annika löysi laukkunsa nopeasti hihnalta ja alkoi etsiä katseellaan tätiään, jonka
luona hänen oli tarkoitus asua. Hän ei ollut
nähnyt Saara-tätiään varmaan kymmeneen
vuoteen, ei oikeastaan sen jälkeen, kun he
olivat muuttaneet Espanjaan. Äiti oli antanut siskostaan valokuvan, joka apunaan
Annika yritti nyt etsiä häntä. Samassa
Annika huomasi naisen, joka vilkutti hänelle kiivaasti. Annika meni hänen luokseen.
”Hei Annika, oletpa sinä kasvanut!”
Saara sanoi ja halasi Annikaa. Päästyään
irti Annika huomasi itsensä ikäisen tytön ja
vähän vanhemman pojan.
“Hei”, tyttö sanoi iloisesti.”Minä olen
serkkusi Johanna.” Annika tuijotti suu auki
tyttöä. Hänen serkkunsa? Annika muisti
Johannan villinä poikatyttönä, jolla oli lyhyet vaaleat hiukset ja poikamaiset vaatteet.
Nyt Johannalla oli pitkä tummanruskea tukka, joka kiilteli kauniisti. Johannan ovaalin
muotoiset kasvot oli meikattu taidokkaasti
ja vaatteet mietitty huolellisesti. Kengät olivat kuin suoraan muotilehdestä.
”Hyvänen aika, en ollut tunnistaa sinua
lainkaan!” Annika huudahti. Johanna hymyili ja halasi Annikaa.”Tiedän, aikamoinen
muutos viime näkemältä.” Annika nyökkäsi. Johanna tarttui takanaan seisovaa poikaa kädestä.
”Annika, tässä on Mike, Mike, tässä on
serkkuni Annika.” Annikan hämmästykseksi Mike halasi häntä, mutta sitten hän muisti
olevansa Espanjassa, ei enää karussa kotisuomessa.
”No niin, mennäänpäs sitten. Annika on
varmaan väsynyt matkasta ja hän haluaa
varmasti levätä”, Saara sanoi, otti Annikan
matkalaukun ja lähti kävelemään ulos. Muut
seurasivat perässä.
Lentokentältä ei ollut pitkä matka
Saaran ja Johannan talolle. Saara ajoi pihaan
ja sammutti auton. Annika astui ulos ja katseli taloa. Talo oli uskomattoman upea. ”Tekeekö vaikutuksen kerrostalokansaan?” Johanna virnisti ja veti Annikan sisään. Sisältä talo oli vieläkin upeampi. Johanna raahasi
hänet yläkertaan. ”Tässä on minun huoneeni, sinä asut siellä kanssani.” Johanna sanoi ja avasi oven. Annika astui sisään huoneeseen ja katseli ympärilleen. Huoneessa
oli peilipöytä, iso vaatekaappi, sohva ja iso
vaatekaappi. ”Missä minä nukun?” Annika
sanoi ja laski laukkunsa lattialle.”Tässä minun kanssani”, Johanna sanoi ja hyppäsi
sängylle.”Tämä on niin leveä, että
mahdumme hyvin.” Okei, Annika sanoi ja
alkoi purkaa tavaroitaan.
Johanna hyppäsi sängyltä ja tuli avuksi. ”Miten sinä pärjäät noin vähillä vaatteilla? Olet täällä neljä viikkoa, et neljää päivää.”
”Kai täällä voi pestä vaatteita?”
”Tietenkin, mutta aiotko olla samoissa

vaatteissa neljä viikkoa ja pestä niitä siinä
välissä?” Annika nyökkäsi hieman hämillään. Johanna löi käsiään yhteen. ”Okei, tänään mennäänkin kunnolla shoppailemaan.”.
Annika nosti laukustaan farkut ja laittoi ne
lattialle.
”Johanna, olet todella kiltti, mutta olen
oikeasti väsynyt matkasta ja haluaisin levätä tämän päivän.” Johanna kohautti olkiaan.
”Hyvä on, nähdään illallisella.”
Johanna meni ulos ja laittoi
oven kiinni. Annika huokasi ja istahti sängylle. Hän oli todella väsynyt matkasta ja
kaikesta muustakin eikä Johannan pirteä
seura auttanut tippaakaan. Hän haluaisi olla
vain rauhassa seuraavat neljä viikkoa. Ja
yksin.
Hän halusi olla yksin ja ajatella.
Toisaalta liika ajattelu ei ole hyvästä
Seuraavat päivät Annika pysytteli
omissa oloissaan. Johanna kysyi häntä rannalle, kaupungille ja lenkille, mutta Annika
kieltäytyi. Hän halusi olla yksin ja ajatella.
Toisaalta liika ajattelu ei ole hyvästä, hän
mietti kävellessään rannalla. Hän oli ajatellut lakkaamatta siitä lähtien, kun isä ja äiti
olivat ilmoittaneet erostaan. Annika muisti
sen liiankin hyvin. Hän oli tullut juuri koulusta, kun isä ja äiti istuivat pöydän
ääressä.”Hei, mitä te täällä teette? Miksette
ole töissä?” hän oli kysynyt. He eivät olleet
vastanneet mitään, äiti oli vain kehottanut
häntä istumaan.”Meillä on sinulle asiaa.”
Annika oli kuullut, että kaikki vanhemmat sanovat noin, ennen kuin kertovat erostaan lapsilleen. Annika oli istuutunut ja
kuunnellut hiljaa sanomatta mitään, kun äiti
ja isä olivat lempeällä äänellä kertoneet
kasvaneensa erilleen ja he olivat päättäneet
erota. ”Mutta älä missään nimessä syytä itseäsi tästä, tämä on vain meidän välinen asia,
eikä liity mitenkään sinuun tai Jonnaan”, äiti
oli sanonut. Annika oli vain nyökännyt ja
mennyt huoneeseensa. Siellä hän oli pysytellyt koko illan.
Annika huokasi. Vaikka aikaa tuntui olevan kulunut jos monta kuukautta, samalla
se tuntui silti kuin eiliseltä. Talo oli saatu
myytyä ennätysnopeasti ja äiti ja isä olivat
löytäneet uudet asunnot nopeasti. Hän oli
saanut itse päättää kumman luona asuisi.
Hän oli mennyt äidin luo, koska se oli lähempänä koulua. Jonna on vuoroviikoin isällä ja vuoroviikoin äidillä. Oi onnekasta
Jonnaa, Annika ajatteli. Hän ei ymmärrä vielä tätä kaikkea ja kun on sen ikäinen että
ymmärtää, on jo tottunut siihen. Kolmevuo-

tias Jonna on aina innoissaan, kun oli aika
mennä isälle tai äidille, kuvittelee lähtevänsä lomalle. Kyllä Annikakin käy isällä joskus, lähinnä viikonloppuisin.

Vesi nousi aina vain korkeammalle.
Annika alkoi olla jo epätoivoinen.
Annika istahti hiekalle ja ojensi jalkansa. Tuuli puhalsi mereen aaltoja ja viilensi
Annikaa. Voisinpa vain jäädä tähän, Annika
mietti, meni selälleen makaamaan ja katseli
taivasta. Se oli kirkas ja selkeä, ei pilveäkään
missään. Hän sulki silmänsä ja vaipui pian
uneen.
Annika näki outoa unta. Hän oli pienessä huoneessa, jonka seinät olivat rautaa.
Huoneessa ei ollut ovea eikä ikkunoita.
Annika katseli ahdistuneena ympärilleen ja
huomasi ylhäällä ikkunan. Hän yritti kiivetä
seiniä pitkin onnistumatta siinä. Äkkiä hän
tunsi jalkojensa kastuvan. Hän vilkaisi alas
ja huomasi jalkojensa olevan nilkkoja myöten vedessä. Hän yritti kiivetä uudestaan ja
uudestaan, mutta putosi aina. Vesi nousi
aina vain korkeammalle. Annika alkoi olla jo
epätoivoinen. Hän yritti vielä kerran kiivetä,
mutta putosi veteen ja tällä kertaa hän upposi päätä myöten.
Hätkähtäen hän heräsi ja tunsi olevansa märkä. Hän huomasi olevansa yhä rannalla. Annika tunnusteli vaatteitaan ja huomasi ne märäksi.”Oletko kunnossa?” Annika
kuuli jonkun kysyvän. Vasta silloin hän huomasi, että joku piti hänestä kiinni. Annika
katsahti taakseen ja huomasi noin 16-vuotiaan pojan. Poika katsoi häntä huolestuneen
näköisenä ja piteli häntä vyötäröstä kiinni.
”Oletko kunnossa?” poika kysyi häneltä uudestaan. Annikka räpytteli silmiään ja yritti
saada sanaa suustaan, mutta hänen huomionsa oli kiinnittynyt tiukasti pojan kauniisiin ruskeisiin silmiin. Hän tuijotti niitä
kuin lumottu. Sitten Annika huomasi kädet
ympärillään. Ne pitelivät häntä lujasti.”Olen
kunnossa, mutta...mitä tapahtui?” Annika
kysyi.
Hän oli nähnyt unta, että hukkui, mutta
olikin
oikeasti
hukkumassa.
”Olit liian lähellä vedenrajaa. Vesi nousee
aina iltaisin korkeammalle kuin päivällä, poika vastasi ja nosti Annikan ylös. Annika
nousi huojuen ylös ja tarrautui kiinni poikaan, kun meinasi kaatua. Poika piteli häntä
pystyssä ja auttoi kävelemään. ”Missä asut?
Voin saattaa sinut kotiin”, poika sanoi, mut-

ta Annika pudisti päätään. Hän oli jo toipunut järkytyksestään ja halusi taas olla
yksin.”Kiitos avustasi, mutta pärjään vallan mainiosti yksin tästä eteenpäin.”
Annika irrottautui pojan otteesta ja ojensi
kätensä.”Kiitos vielä kerran”, Annika sanoi. Poika tarttui Annikan käteen ja Annikan
hämmästykseksi vei sen huulilleen.”Hyvää
yötä, toivottavasti näemme pian uudestaan”, poika sanoi, irrotti otteensa Annikan
kädestä ja lähti kävelemään pois päin.
Annika katsoi hetken pojan menoa ja huusi hetken mielijohteesta:”Hei!” Poika kääntyi hämmästyneenä.”Mikä on nimesi?”
Annika kysyi. Poika hymyili kevyesti.
”Roope”, poika sanoi ja käveli pois.
Annika käveli hitaasti talolle ja mietti illan tapahtumia. Hän olisi voinut hukkua, ellei tämä Roope olisi tullut apuun.
Annika ei muistanut olleensa pitkään aikaan noin lähellä toista ihmistä. Erojutun
jälkeen hän ei ollut paljoa halaillut. Ja se,
miten Roope oli suudellut hänen kättään...
Lopeta! Annika käski itseään. Lopeta tuollainen haihattelu. Turha elätellä mitään toiveita läheisestä suhteesta enää koskaan.
Kaikki päättyisi kuitenkin, niin kuin hänen
vanhempiensa liittokin oli päättynyt.
Mutta kumma kyllä hän tunsi olonsa
paremmaksi kuin moneen viikkoon. Annika
ei voinut olla hymyilemättä, kun hän ajatteli Roopea. Roope oli pelastanut hänet
mahdolliselta hukkumiselta ja oli halunnut
saattaa hänet kotiin, vaikka ei edes tuntenut häntä! Annikasta tuntui, kun hän olisi
herännyt monen vuoden unesta. Kaikki oli
niin ihanaa! Minun on pakko tavata hänet
huomenna, Annika ajatteli. Hän huomasi
olevansa perillä ja meni sisään. Johanna
istui olohuoneessa katsomassa telkkaria.
Hän nosti katseensa kuullessaan jonkun
tulevan. Annika hymyili hänelle säteilevästi.
Johanna
katsoi
häntä
hämmästyneenä.”Mitä on tapahtunut?”
Johanna kysyi. Edelleen hymyillen Annika
istuutui Johannan viereen. Johanna tarttui häntä kädestä.
”Kerro nyt herran tähden, halkean kohta uteliaisuudesta!” ”Tapasin yhden pojan...” Annika aloitti, mutta Johanna kiljaisi riemuissaan.”Voi luoja, ihanaa! Kuka se
on?” Annika nauroi ja nousi ylös.
”Mennään yläkertaan, kerron kaiken.”
”Aiotko hukkua tänäänkin?” Annika
kuuli äänen vierestään kysyvän
Aamulla, kun Annika heräsi, aurinko oli jo noussut. Annika nousi ylös sängystä ja venytteli. Hänellä oli mahtava olo.
Hän hyppäsi alas sängyltä ja meni kylpyhuoneeseen. Peseydyttyään nopeasti
Annika pukeutui nopeasti varoen
herättämästä Johannaa ja kiiruhti alakertaan. Kaikki olivat vielä nukkumassa.
Annika ei malttanut syödä aamiaista, vaan
kiiruhti ulos ja lähti juoksemaan rannalle.
Ole siellä, ole siellä, ole siellä... Annika hoki
itsekseen.
Päästyään rannalle hän vilkuili kiivaasti ympärilleen etsien liikettä, mutta ketään
ei näkynyt. Annikan pettymys oli valtava.
Hän lysähti istumaan ja oikaisi itsensä hiekalle. Taisin odottaa liikoja, Annika ajatteli
ja tuijotteli taivaalle.
”Aiotko hukkua tänäänkin?” Annika
kuuli äänen vierestään kysyvän. Annika
nousi istumaan ja näki Roopen seisovan
vieressään hymyillen. Annika kasvot alkoivat loistaa. Hän nousi kiireesti ja halasi
Roopea lujaa. Annika tunsi Roopen kiertävän kätensä hänen ympärilleen. Hän ei ollut koskaan ollut näin onnellinen. Eikä hänellä ollut edes kunnon syytä olla onnellinen, hän vain oli!
Pitkän ajan päästä Annika irrottautui
Roopesta ja hymyili tälle. Roope katsoi
häntä huvittuneena.”Tuosta voisi kuvitella, että odotit minua.” Annika hymyili entistä leveämmin.
”Niin odotinkin, koska halusin kiittää
sinua.” Roope kiersi kätensä Annikan ympärille ja veti tämän itseään vasten.
”Ai eilisestä vai?” Annika pudisti
päätään.”Sait minut uskomaan, että elämä
on elämisen arvoista.”
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