


Vihaan päiviä, jolloin en saa mi
tään aikaiseksi.
Yleensä huomaan sen jo aamusta. Valitsen vaatteita ainakin tuplasti kauemmin kuin
yleensä, kaadan kahvin kuppiin, mutta minua ei huvita juoda sitä. Matkalla bussiin
katson kelloa ja sivusilmällä näen bussin jarruttavan pysäkille, mutta en jaksa juosta.
Päivän edetessä tilanne ei parane yhtään. Äidinkielentunnin kiinnostava keskustelu
ei sytytä, ja biologiantunnilla käsiteltäessä ylppäreissä usein kysyttyä asiaa minua
nukuttaa. Esseet kasaantuvat, ilmoitusasiat lykkääntyvät: kaikki kärsivät. Illalla ko
tona koneella istuessani saan tutkielman ensimmäisen lauseen kirjoitettua, teen sen
loppuun vaikka seuraavana päivänä. Tai niin uskottelen itselleni.
  Satunnaisina, ehkä noin kerran kuukaudessa ilmaantuvina, tällaiset saamat
tomuuspäivät ovat vielä ihan siedettäviä. Silloin oikeasti tietää, että jos ei nyt ihan
seuraavana päivänä, niin ainakin sitä seuraavana, saa keskeneräiset hommat val
miiksi. Itse olen kuitenkin huomannut, että kaksi seikkaa vaikuttaa päivien esiinty
mistiheyteen: tehtävän määrä ja loman läheisyys. Nimittäin tehtävien ja pohdittavien
asioiden, kuten kouluesseiden, tutkimusten, koulun lehden juttujen, tapahtumien
suunnittelun ja minkä tahansa muun organisointiin käytettävän ajan ylittäessä tietyn
rajan mieleni tekee heittää jalat pöydälle ja miettiä seuraavaa lomamatkaa. Herk
kyys jalkojennostoololle kasvaa, mitä kauemmin on edellisestä lomasta on. Eihän
minulla kuitenkaan mitään burn outtia ole – ainakin tämän jakson jaksan vielä.
  Onneksi en taida olla yksin tämän asian kanssa ja onneksi koulussamme
on sellainen asia kuin koeviikko. Jos käy hyvä tuuri, luettavaa ei ole paljon, koska
on tippunut kursseilta palauttamattomien esseiden takia – nyt en puhu välttämättä
omasta kokemuksesta. On aikaa nukkua, nollata aivoja telkkaria töllöttäen ja hen
gata yöpaidassa koko päivä. Niin tulee oltua saamaton ikään kuin varastoon, joten
virtaa riittää muutaman päivän jälkeen ”oikeiden” hommien tekoon!
Näin koeviikolla (ja ehkä hiihtolomallakin, en ole ihan varma saatko tämän lehden
käteesi ennen sitä vai sen jälkeen) ladatuilla akuilla jaksaa! Uskoisin.

Siiri Kihlström
päätoimittaja
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Millaisia
tunteita Sär
mä 1/2010
2011 sinus
sa herättää?
Kerro meille fiiliksiäsi, kritiikkiä, kommentteja
tai kukkasia joko Särmän facebooksivulla ”Sär
mä  Kallion lukion lehti” tai laittamalla sähkö
postia osoitteeseen toimitus.sarma@gmail.com!

Toimitus kiittää!

Etusivun kuva: Vilma Vantola: ”Mikael avoimissa
ovissa”
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OPKH TIEDOTTAA

Tulossa (ainakin nämä ja luultavasti paljon muuta):

 YOkirjoitusten aikaan hallitus sulkee taas suita suklaalla

 Pian käynnistyvä Nuorten Äänihanke antaa meille mahdolli
suuden anoa rahaa johonkin yleishyödylliseen tarkoitukseen
koulullemme  ehdotuksia aletaan kerätä piakkoin!

 Keväämmällä luvassa keväinen yllätys sekä retki (ehkäpä)
Suomenlinnaan

Seuraa hallituksen toimintaa netissä:
Facebookryhmä: Kallion lukion OPKH
Blogi: http://kuuleekokallio.livejournal.com/

Mikäli mieltäsi painaa jokin kouluviihtyvyyteen tai melkeinpä
mihin tahansa liittyvä asia, tule nykimään hallituslaisia hi
hasta tai postaa vaikka jotain Facebookryhmämme seinälle!

Terveisin Hallitus.

MUISTUTAMME MYÖS VUODEN
TÄRKEIMMISTÄ TAPAHTUMISTA:

penkkareista
17.2.!
ja wanhoista, jotka
tanssitaan seuraavana
päivänä Paasitornissa

http://kuuleeko-kallio.livejournal.com/


Eräänä tuulisena päivänä kirmattuasi neljänteen kerrokseen hengähdät ja katsot ym
pärillesi. Toverisi kirjallisen ilmaisun toiselta kurssilta kertoo sinulle jotain, mitä et
olisi koskaan voinut kuvitellakaan: Eva ei pääse tunnille. Tunti on peruttu. Hämmennys
nostaa päätään.

Jos edessä on hypäri,
mitä tehdä?

Tylsä hypäri luvassa?

Teksti: Siiri Kihlström
Kuva: Vilma Vantola

Laajan tutkimuksen ja omakohtaisen koke
muksen nojalla olemme koonneet Sinulle erin
omaisen paketin hypärihäkellyksen hoitoon.
Ole hyvä!

Vinkki numero 1:
  Ota nokoset. Kun analysoit olotilaasi,
huomaat varmasti olevasi väsynyt: aamulla
aikaisen herätyksen takia, ruokailun jälkeen
hiilihydraattipöhnässä tai iltapäivällä keskit
tymistä vaatineen matematiikantunnin vuoksi.
Älä siis turhaan esitä pirtsakkaa, tirsat virkistä
vät kummasti! Hyviä spotteja tupluureille ovat
esimerkiksi:
  Oppilaskunnan huone (aka OPKH)
  2. kerroksen sohvat
  Penksu
  lähellä asuvan kaverin koti.

Jos et kuitenkaan syystä tai toisesta saa unta,
on olemassa muitakin aktiviteetteja.

Vinkki numero 2:
  Kipaise kahville! Kallio on täynnä mitä
erilaisimpia ja sympaattisimpia pikku kuppi
loita. Jokainen löytää varmasti oman suosik
kinsa – kannattaa kuitenkin myös katsastaa
vielä tuntemattomia paikkoja. Osuva palvelu
sopivan paikan löytämiseen on nettisivu eat.fi.
Ennen kadulle jalkautumista kannattaa selvit
tää tarjontaa, kenties hieman kauempaakin.
Toimittajamme kävi tarkastamassa suosituim
mat ja läheisimmät kahvilat. Niistä on hyvä
aloittaa.
  Cafe 5. linja
Hurmaavan antiikkikaupan ohessa sijaitseva
kahvila. Tarjolla pullaa, kakkua, voileipää sekä
rakennusmiehiä pöytäseurueeksi. Erittäin



kohtuullinen hintataso: suhteellisen edullista
kahvin hintaa kompensoivat keskiluokkaiset
leivonaishinnat. Valoisa, perinteikäs ja taattu
taso.
  Taikalamppu
Klassikko. Lämmin ja kotoisa paikka niille, jot
ka pitävät yllätysmomentista. Taikalampussa
ei nimittäin ole esillä minkäänlaista hinnastoa,
vaan kahvilan emäntä kertoo aina, mitä uu
nissa sattuu sillä hetkellä olemaan. Neuleita,
kasveja ja värikkäitä tilkkutöitä – mitä muuta
elämässä tarvitsee?
  Cafe Java
Omaa ketjukahvilan tutun (hinta)tason. Yksi
parhaista paikoista treffata isolla porukalla,
sillä varsinkaan päiväaikaan kahvila ei ole
tupaten täynnä. Mahdollisuus ostaa myös ruo
kaisaa salaattia ja talon viiniä.
  Harlekiini
Päivän keitto on aina tarjouksessa! Tuo mie
leen hieman vanhan huoltoaseman kahvion,
pulla on kuitenkin hyvää! Täällä on nähty mm.
Jussi Lampi (iik!).
  Subway
Kaikille kontrollifriikeille: saat tasan tarkkaan
päättää, millaista leipää syöt ja montako pap
rikaa väliin laitetaan (ei oliiveja!). Keksit on
hyviä, mutta kalliita.
  Dudii
Loistavaa thairuokaa halpaan hintaan, josta
varmasti tulee kylläiseksi. Ota mukaan ja nauti
vaikka Alli Tryggin puistossa tai röökikallioil
la. Toki voit jäädä myös paikan päälle ja vaih
taa kuulumiset myyjän kanssa.
  Galleria Keidas
Luomua, vegeä ja aika hyvää! Laaja valikoima
vegaanituotteita ja elintarvikkeita kahvila/
ravintolan lisäksi. Ystävällinen omistaja antaa
varmasti esitteen, jossa kerrotaan lisää. Galle
ria Keitaan nimen alkuosan mukaisesti kahvi
lassa järjestetään myös taidenäyttelyitä.
  Ravintola Rytmi
Improbatur kuvasi paikkaa taiteilijoiden ja
teatteriihmisten paikaksi. Jokainen tehköön
omat päätelmänsä, mutta Rytmin taidenäytte
lyt ovat
  Kulma Kahvio
Kotoisa, tarjolla kaikennäköistä ja NHLlehteä
(ei se jääkiekkoliiga). Tällä kahvilalla on sama
omistaja kuin Karhupuiston lippakiskalla, Lai
tilan limuja on tarjolla siis aina. Ulkoa sisään
katsoessa sälekaihtimet hämäävät kulkijaa
luulemaan paikkaa tylsäksi.

  Kotipizza
Jos kouluruoka ei maistunut, mutta pizza mais
tuu. Kyl te tiiätte.

Mene itse etsimään lisää. Vaikka eat.fi onkin
hieno sivusto, ei netti yllä kaikkialle. Kenties
ne hienoimmat paikat löytyvät vasta niihin
törmätessä – jalan.

Onko pankkitilisi miinuksella ja kukkarossa
rahaa vain bussilippuun? Ehkä näistä löydät
jotain vaihtelua kirjastossa datailuun,

Vinkit 3, 4 5 jne. :
  Panosta kerrankin koulunkäyntiin ja tee
kotitehtäväsi. Hyvällä tuurilla kurssikaverilla
sikin on hypäri ja voitte perustaa oikean läk
sypiirin.
  Hae musiikinluokasta kitara (Reijon tai
Matiaksen luvalla) ja laita jamit pystyyn!
  Lähde penksulle tekemään keskeneräi
siä töitäsi. Myös mm. puvuston siivousta arvos
tetaan.
  Kallion kirjastosta löydät hiljaisuuden.
Paitsi toimittaja ei kerran löytänyt, vaikka olisi
halunnut, sillä muutama nimeltä mainitse
maton, mutta kasvoista tuttu kallion ykkönen
kailotti siellä kuulumisiaan. Kallion kirjastossa
on muuten myös kirjoja ja levyjä.
  Kiasma, Ateneum, herra Google kertoo
lisää. Kaikki ne ovat ilmaisia alle 18vuotiaille.
Jos olet alaikäinen, hyväksikäytä maksutto
muutta röyhkeästi. Tämä on käsky. Ja sinä
täysiikäinen, ota vaari museoiden ilmaisista
aukioloista. Löydät ne osoitteesta http://muse
ot.fi/vapaapaasy

Mitä vielä? Jäikö jotain puuttumaan? Jos näin
on, ilmoita välittömästi loistovinkkisi Särmän
toimitukselle tai kerro se kaikelle kansalle
Särmä – Kallion lukion lehti facebooksivulla.
Ja Kallio kiittää (yeah right).



tiedätkö, mikä sinusta tulee isona?

Särmä kartoitti hieman ykkösten tulevaisuudenhaaveita.
Monelle lehden esittämiin kysymyksiin vastanneista tu
levaisuus tuntui kaukaiselta ja utopistiselta, eikä toiveam
matista ollut tietoa tai varmuutta. Muutamalta opiskelijalta
löytyi kuitenkin selkeä unelma. Tässä heistä osa:

isänmaan toivot
Teksti ja kuvat: Essi Iivanainen

”Mie oon jo vuoden verran halunnu alkaa sitte isompana poliisiks. Innostus lähti todennäköi
sesti siitä, että minun velipuoli valmistuu jouluna poliisiksi. Lisäksi innostusta lisäsi se, kun kuu
lin ettei poliisikouluun ole pituusrajoituksia, ku miulla se saattas muuten olla aika iso ongelma.
Poliisikoulussa vaaditaan myös hyvää fyysistä kuntoa ja mie tykkään hirveästi liikkumisesta.
Vaikka oonki tämmönen lyhyt ja suht pienikokonen niin ois hienoa näyttää, että myös pienistä
tytöistäki voi tulla poliiseja. Poliisin työssä kiehtoo se, että jokainen päivä on omanlaisensa.”

–Katariina Portimo

”Mä tein yläasteella paljon erilaisia ammatinvalinta testejä, joi
hin suhtauduin aika epäillen. Kuitenkin kaikissa viidessä testissä
mä päädyin siihen, että AD:n ammatti sopisi minulle kuin nyrk
ki silmään. Aloin kiinnostua ja luin erilaisista lehtiartikkeleista
sekä nettikirjoituksista viitteitä siitä, millainen ammatti on. AD
tarkoittaa art directoria eli visuaalisen suunnittelun ammattilais
ta. Tässä ammatissa tiivistyy aika pitkälti kaikki, mitä tykkään
tehdä: piirtää, suunnitella ja sommitella. Toiveeni olisi päästä
suunnittelemaan aikakauslehtien ulkoasuja.”
 –Venla Anttila

”Musta ois hirveen kiva olla luokanopettaja. Se on sellanen työ, että sen voi tehdä tosi monella
tapaa. Kalliossa opituista asioista ei ois ainakaan haittaa, koska parhaat opettajat alaasteella
oli just niitä, jotka leikki, soitti, laulo ja näytteli! Opettajan työ on aika aliarvostettua. Onhan se
oikeesti vaativaa yrittää saada lapset kiinnostuneeks tai motivoituneiks. Siinä ois ainakin haas
tetta!”
–Robert Sundman

muita vastauksia:
”päädyn varmaan Tallinnanaukiolle”
”en tiiä” x28
”haluun tehä sitä mistä tykkään, mut vielä en tiiä mistä tykkäisin”
”näyttelijä… tai joku muu lehden toimitukseen/mediaan liittyvä ammatti ois kiva” x31
”ei mitään hajua”
”…  oon kyl kirjottanu 1500 sivusen romaanin, mut emmä tiiä. Ehkä kirjailija.”
”oikeesti musta tulee vaa työtön taiteilijalusmu”
”ai onks meijän koululla lehti?!”



Anni Sinnemäki
– Huonokäytöksinen runotyttö ja
työministeri samassa paketissa

Anni  Sinnemäki  luki  pienenä  Runotyttökir
joja  ja  haaveili  kirjailijan  ammatista.  Kallion
lukio oli hänelle aikaa aikuisuuden  rajamailla
ja oman identiteetin muovautumista. Tällä het
kellä työministerillemme kuuluu hyvää, onhan
työttömyyskin  laskussa.  Puoli  vuotta  ”heittäy
tymisen” aikaa on seuraaviin vaaleihin. ”Vähän
on sellainen olo että nyt hypätään”, sanoo Sin
nemäki.

Kallion  lukioon  pääsyn  perusteet  yhä  hä
märän peitossa

Anni  Sinnemäki  kävi  Itäkeskuksen  peruskou
lua pitkää venäjää lukien ja yhdeksännen luo
kan jälkeen oli  jo päästävä muualle. Muutama
Sinnemäen  lapsuudenystävä,  sekä  joitakin
vuosia vanhemmat kaverit, joihin hän suhtautui
ihailevasti,  suuntasivat  Kallion  lukioon.  Siellä
venäjänkin  jatkaminen  oli  mahdollista,  joten
päätös  tuntui  järkevältä. Sinnemäki aloitti Kal
liossa vuonna 1989. Omien sanojensa mukaan
Sinnemäki  ei  ollut  tehnyt  juuri  mitään  taiteen
parissa,  eikä  oikein  edes ymmärrä,  miten  tuli
lopulta hyväksytyksi. Äidinkielen opettajakaan
ei ollut suostunut kirjoittamaan suositusta huo
nokäytöksiselle Annille.  ”Mä olin  niin  joutunu
huonoihin väleihin äidinkielen opettajani kans
sa,  koska  olin  ollut  huonokäytöksinen.Se  ei
suostunut kirjoittamaan mulle mitään suosituk
sia ylipäätänsä, vaikka olin ihan hyvä kirjoittaja
yläastelaiseksi. Mun luokanvalvoja oli kannus
tavampi, se uskoi että musta kannatti kirjoittaa
jotain positiivista”, Sinnemäki kertoo nauraen.
Nuorella lukion aloittaneella tytöllä oli kuiten
kin jo tuolloin kiinnostusta kirjoittamiseen sekä
hyvä keskiarvo.

Kalliossa  Sinnemäki  ei  innostunut  teatteri  tai
puheilmaisusta,  mutta  kiinnostus  kirjoittami
seen kasvoi entisestään  vaikkakin silloin kir
jallisen ilmaisun kurssien hyödyllisyys ei ollut
yhtä selvää kuin nyt. ”Ne asiat olivat sellaisia,
että en pystynyt ottamaan vastaan sitä opetusta
sillä  tavalla,  että  olisin  voinut  käyttää  sitä  hy
väkseni  siinä  hetkessä.  Ne  asiat  kypsyivät  ja
sitten  niistä  on  ollut  mulle  hyötyä. Tuntuu  hy
vältä nyt jälkeenpäin ajatella, että kaikesta sii

teksti: Anni Lehtonen ja Iida
Åfeldt
kuva: Iida Åfeldt



tärkeimpinä ympäristöasioiden, luonnonsuoje
lukysymysten  ja  energiapolitiikan  asiat.” Ym
päristöönsä
perehtyneelle  Sinnemäelle  tuskin  tulikaan  yl
lätyksenä Otto Lehtipuun (nyk. Helsingin kau
punginvaltuuston
puheenjohtaja)  pyyntö  vuonna  1998,  josko
nuori sanoittaja  lähtisi ehdokkaaksi  Helsingin
Vihreiden listoilla.
ööö ehdokkaaks siis kaupunginvaltuustoon vai
eduskuntaanko jo?
  Sinnemäelle politiikka oli kuitenkin aina
ollut  vain kiinnostuksen  kohde,  eikä  hän  ollut
koskaan ollut
mitenkään  poliittisesti  järjestäytynyt.  Hän  ei
tiennyt, kuinka politiikkaa tehdään työksi. Silti
hän päätti,
että  mielipiteitään  on  turha  vain  hautoa.  ”Kun
Otto kysyi mua, niin ajattelin, et olisi hyvä juttu
lähteä
ehdokkaaksi. Se olisi osallistumista siihen, mi
ten  meillä  päätetään  asioista  ja  miten  asioita
viedään johonkin
suuntaan. Ja niinpä vuonna 1999 lähdinkin eh
dokkaaksi.”

Työtä riittää viikonlopullekin

Nykyään  Sinnemäki  toimii  työministerinä  ja
vihreiden  hallituspuolueen  vetäjänä.  Työt  ja
kautuvat
hallituksen  politiikkaan,  asioiden  ratkaisemi
seen  ja  ennen  kaikkea  neuvottelemiseen  kai
kesta
ajankohtaisesta. Työpäivä pitää sisällään paljon
suunnittelemista, ideoimista, päättämistä sekä
ongelmien  ja  akuuttien  kriisien  ratkomista.
”Tällä  viikolla  olen  ollut  budjettikvartetissa
neuvottelemassa
Mari Kiviniemen, Jyrki Kataisen ja Stefan Walli
nin kanssa. Siellä me ollaan esimerkiksi lisätty
rahaa
työllistämiseen, liikuntajärjestöihin ja nuorten
työpajoihin.  Olen  myös  pitänyt  pressitilaisuu
den ja käynyt
läpi lehdistölle, miltä kehitys näyttää. On myös
tehty  vähän  analyysia  että  mitä  taantuman ai
kana on
tapahtunut,  mitä  on  onnistuttu  välttämään  ja
mitkä asiat tulee tästä eteenpäin olemaan vai
keita.”
Työministerin työhön liittyy myös vahvasti kes
kustelu ihmisten kanssa. Hän argumentoi omia

tä, kun on kuunnellut toisten tekstejä tunneilla
ja seurannut sitä miten muut ihmiset siinä ym
pärillä muuttuu ja kehittyy kirjoittajina, on ollut
iso merkitys siihen mitä sitä  loppujen lopuksi
on oppinut.”

Suhde kirjoittamiseen muuttui

Pienenä  Sinnemäki  halusi  kirjailijaksi.  Sillä  ei
ollut  väliä,  mitä  hän  kirjoittaisi,  kunhan  olisi
nimenomaan  kirjailija.  Lukiossa  suunnitelmat
eivät olleet yhtä selvillä kuin joskus aiemmin.
”Lukiossa mulla oli vähän sellainen vaihe, että
mä  en  halunnut  mitään.  Lukion  loppupuolella
ajattelin,  et  joo,  menen  yliopistoon  ja  musta
tulee  joku  tutkija.”  Lukiossa  Sinnemäki  tunsi
kirjoittamisen  vaikeaksi,  eikä  siksi  juuri  kir
joitellutkaan. Hän muistelee aiheidensa olleen
ankeita,  eikä  häntä  huvittanut  lisätä  ankeutta
tähän  maailmaan.  Lukion  jälkeen  Sinnemäki
lähtikin opiskelemaan filosofiaa, venäjän kiel
tä ja rjallisuutta. Muutaman vuoden aikana hän
aikuistui  enemmän  ja  vuonna  1995  hän  alkoi
jälleen kirjoittaa. Asiat loksahtivat paikoilleen,
eikä
enää tarvinnut miettiä, mitä muut tekevät: ”Neu
roottisuutta kirjoittamiseen ei enää ollutkaan.”

Politiikkaa laulun sanoissa

Oman juttunsa kirjoittamisesta löytänyt Sinne
mäki katseli jonkin aikaa sivusta, kun lukioaika
na muodostuneesta kaveripiiristä Jani Saariki
vi,  edesmennyt  Pekka  Lahdenmäki  ja  Juhana
Rossi  alkoivat  kirjoittaa  Ultra  Bra:lle  tekstejä.
Koko  idea  oli  lähtenyt  kilpailusta,  jossa  etsit
tiin uusia poliittisia lauluja. Kaveripiirin puuhia
seurattuaan  Sinnemäkikin  innostui:  ”Ajattelin,
että munkin tekisi mieli, mutta voinko mä? Jos
sain vaiheessa mä vaan omin päin rupesin te
kemään ja tuli nopeasti olo,
että tämähän olikin ihan mun juttuni.” Sinnemä
ki alkoi kirjoittaa poliittisia sanoituksia, olihan
hän ollut
pitkään yhteiskunnasta ja maailmasta kiinnos
tunut.  ”Oon  kasvanut  asenteeseen,  että  mua
kiinnostaa,
miten  asiat  tulee  jaetuksi,  mikä  on  oikeuden
mukaista, mitä lajeja säilyy, miten niitä säilyte
tään, mitkä
on  ihmeelliset metsät  ja mikä hyvä kaupunki
rakenne. Sellaiset asiat on aina ollut läsnä elä
mässäni,



ja ryhmänsä
mielipiteitä  ja  ottaa  osaa  yhteiskunnalliseen
keskusteluun,  usein  kiertämällä  ympäri  Suo
mea ja yrityksissä
vieraillen.  ”Kuuntelen  siellä  mitä  ihmiset  sa
noo, mitä on meneillään ja millaisia ihmisiä ne
etsivät töihin,
mitä on vaikea saada kaupaksi, missä ne ovat
hyviä ja missä Suomi on hyvä paikka toimia ja
missä huono,
tai  tapaan  ammattiyhdistysliikkeen  ihmisiä  ja
keskustelen  niiden kanssa niiden  toiveista  tai
huolista.”
  Puolueen  puheenjohtajana  töitä  riittää
usein viikonlopullekin, sillä aikataulu työssä on
tiivis ja rytmi nopea.
Sinnemäelle työn hyvät puolet toimivat kuiten
kin moottorina raskaista työpäivistä huolimatta
 hän saa
olla  muuttamassa  asioita  ja  vaikuttamassa  ta
pahtumiin. Oman puolueen ihmiset vaikuttavat
myös työn
mielekkyyteen:  ”Ne  on  ihmisiä,  jotka  jakavat
paljolti  samat  tavoitteet  ja  näkevät  maailman,
totta kai vähän
erilailla  kuin  itse,  mutta  kuitenkin  samalla  ta
valla.  On  hauska  tehdä  töitä  ihmisten  kanssa,
jotka ajattelevat
omalla tavallaan, mutta toisaalta niiden kanssa
kuitenkin löytää paljon yhteistä.”

Mitä Kalliosta jäi käteen?

Kallion  lukiosta  Sinnemäki  sai  työkaluja  elä
mään. Olihan se ensimmäinen paikka, jonka oli
itse valinnut
vanhempiensa sijasta. Kallion  lukio oli ensim
mäinen yhteisö, josta hän löysi oman paikkan
sa. ”Mä olin
yläasteella ollut sellainen tympee tyyppi opis
kelua  ajatellen.  Jotenkin  silloin  lukioaikana
olinkin opiskelijana
aika innostunut, mulla oli oppimisen iloa ja hy
vät opettajat. Se on varmaan vaikuttanut muhun
aika paljon
ja  ne  ihmiset  joiden  kanssa  mä  olin  jo  silloin
kaveri, ovat osa elämääni nykyäänkin. Ne ovat
ihmisiä joiden
kanssa mulle on muotoutunut sellainen perus
tapa olla maailmassa. En kyllä osaa sanoa, että
onko tästä
kaikesta  nyt  sitten  ollut  hyötyä  politiikassa.
Musta tuntuu että se ystäväpiiri, joka mulla on

ollut lukiossa ja
joiden kanssa oon vieläkin läheinen, oli kuiten
kin raaempi kuin politiikan maailma. Ehkä sen
takia olenkin selviytynyt politiikassa. ”
  Muistellessaan aikaansa Kalliossa Sinne
mäelle muistuu mieleen ainainen kahvin juonti,
nuutunut olo,
lappujen  kirjoittelu,  myöhästely  ja  lampsimi
nen  Porthaninkatua  alas  metrolle.  ”Me  aina
keitettiin
kahvia  4.  kerroksen  oppilaskuntahuoneessa,
jota  mä  otin  tunneille  mukaan  ja  sitä  läikkyi
käytäville.”
Hauskoja  kalliomuistoja  kysellessä  tulee  mie
leen penkkaripäivä. ”Penkkariajossa Jani Saa
rikivi ja Pekka
Lahdenmäki  kävi  varastamassa  lakanat  mihin
oli  kirjotettu  jotain  hauskaa.  Ne  käänsi  ne  ja
kirjoittivat niihin,
että  ”sosialismi  voittaa”  spraymaalilla.  Niinpä
meillä oli tosi tyhjä rekka, koska eihän kukaan
nyt halunnut
tulla  sellaiseen  rekkaan  missä  luki  niin,  kun
sosialismi oli muutenkin kerta kaikkiaan  juuri
romahtanut.
Niinpä meidän rekassa oli tosi vähän ihmisiä ja
me jouduttiin törmäilemään niihin laitoihin ki
peästi.”



Kauris
Sinulle  on  luvassa hyppy  tuntemat
tomaan!
Julkkisesikuva: Tommi Evilä

Vesimies
Et  ainakaan  kärsi  ”nestehukasta”
tässä kuussa: sinua ei petkuteta mu
kaan  tipaton  tammikuu  hölynpö
lyyn!
Julkkisesikuva: Matti Nykänen

Kalat
Takki  auki,  täältä  tulee  hauki,  joka
varmasti susta tykkää.
Julkkisesikuva: 2kg siika

Oinas
Saat  uuden  koiran,  ja  mielessäsi  ei
muuta pyörikään, kuin ”OI, NASsu”.
Julkkisesikuva: Tuksun koira (jos et
tajuu, kato Seiskan blogi)

Härkä
Lähdet  sonnijahtiin,  edessä  on  kui
tenkin taistelua!
Julkkisesikuva: Marja Tyrmi

Kaksonen
Löydät  kateissa  olleen  toisen  puo
likkaasi.
Julkkisesikuva: Vickan ja Daaniel

JULKKISHOROSKOOPPI



Rapu
Muutut punaiseksi, koska sinua kiehuttaa
joku lähipiirisi henkilö.
Julkkisesikuva: Anita Hirvonen

Leijona
Olet tuomittu huonoihin hiuspäiviin koko
seuraavan kuukauden ajalle.
Julkkisesikuva: Axl Smith

Neitsyt
Ensi kuussa luulet olevasi raskaana, mutta
oletkin vain lihonut.
Julkkisesikuva: Johanna Tukiainen alias
TUKSU.

Vaaka
Olet kahden vaiheilla: ottaakko tumma
vai vaalea?
Julkkisesikuva: Michael Jackson

Skorpioni
Saat yllättäviä vierailijoita, mutta varo,
he saattavat olla mustankipeitä (alias
varo myrkkyjä)
Julkkisesikuva: Lumikin äitipuoli

Jousimies
Sydämesi saa osuman tai alat harrastaa
sellon soittoa.
Julkkisesikuva: Eicca

Särmän toimitus pahoittelee käärmeenkanta
jan horoskoopin puuttumista. Ennustajamme
ei aivan ollut perillä uusimmasta päivityksestä
horoskooppeihin  asia tullaan kyllä korjaa
maan ensi lehteen. The Voicen nettisivujen
mukaan uudet horoskoopithan ovat:

20.1.16.2. Kauris
16.2.11.3. Vesimies
11.3.18.4. Kalat
18.4.13.5. Oinas
13.5.21.6. Härkä
21.6.20.7. Kaksonen
20.7.10.8. Rapu
10.8.16.9. Leijona

16.9.30.10. Neitsyt
30.10.23.11. Vaaka
23.11.29.11. Skorpio
ni
29.11.17.12 Käär
meenkantaja
17.12.20.1. Jousimies



Aleksi Bardy, 40, on tuottaja ja käsikirjoit
taja. Bardy ei olisi nuorempana uskonut pääty
vänsä tähän ammattiin. ”Jos mulle ois kerrottu,
että musta tulee liikemies ja yksityisyrittäjä, ni
mä oisin pitäny sitä haihatteluna”, hän toteaa.

Kallion kautta tvtöihin

Bardy kävi yläasteen Helsingin Normaalilyse
ossa, mutta se oikein tuntunut omalta paikalta.
Hän kuului Helsingin Sosialistisiin koululaisiin
ja  tutustui  sitä  kautta  Kallion  lukion  opiskeli
joihin. Bardy ystävineen innostui kovasti Kalli
osta ja kouluun he hakivat menestyksekkäästi
vuonna 1986.
Valmistuttuaan  Kallion  lukiosta  ylioppilaaksi
Bardy haki opiskelemaan sekä Teatterikorkea
kouluun  että  Taideteolliseen  Korkeakouluun.
Kesti  kuitenkin  viisi  vuotta  ennen  kuin  Bardy
vuonna  1994  pääsi  TaiKiin  opiskelemaan  do
kumenttielokuvaa. Noiden vuosien aikana hän
teki toimittajan töitä, kävi käsikirjoittamiskurs
sin ja valmisteli kirjoitusprojektejaan. Kouluai
koinaan  Bardy  kirjoitti  elokuvat  Levottomat  ja
Häjyt, joista ensimmäinen oli hänen lopputyön
sä. Käsikirjoittajalinja oli tullut kouluun Bardyn
opiskeluaikana, ja sieltä hän valmistui vuonna
2000.
Koulun  jälkeen,  ja  osittain  myös  sen  aikana,
Bardy  teki  tvtöitä,  mm.  Salattuja  elämiä,  Koti
katua, Tähtitehdasta  ja  Itsevaltiaita. Bardy  veti
Salatuissa  elämissä  käsikirjoitusryhmää  ja
myöhemmin  nousi  sarjan  toiseksi vastaavaksi
tuottajaksi.  Tämä  johti  HelsinkiFilmin  perus
tamiseen.  Tuotantoyhtiö  perustettiin  vuonna
2002 ja mukana yhtiötä perustamassa oli myös
Filmiteollisuus,  jonka  tytäryhtiö  HelsinkiFilmi
on.  Nykyäänkin,  HelsinkiFilmin  kasvettua,  on
yhtiöiden välillä läheistä yhteistyötä, johon on
liittynyt myös muita alan firmoja. Yhteistyö on
tiivistä, ja Bardy huomauttaakin: ”Kaikkien yh
teinen etu on aina auttaa toisia.”

Tuottaja ja käsikirjoittaja

Bardylla on kaksi tyypillistä työpäivää. Toinen
on tuottajan ja toinen käsikirjoittajan työpäivä.
Bardy aloittaa kuvailemalla käsikirjoittajan ar
kea: ”Käsikirjottamisessa suurin osa ajasta me
nee ajatteluun. Eli ei välttämättä  tarvitse  istua
koneen ääressä, vaan voi touhuta kaikenlaista.
Paras  käsikirjottajan  työpäivä  on  hyvin  laiska
päivä. Siis että lehtiä luetaan puolille päivin ja

teksti: NeaMaria Törmänen
kuva: Iida Åfeldt



ehkä joku pieni kävely ja jonkun kaupunkiasi
an toimittaminen, hakee rautakaupasta jonkun
ruuvin  ja  vähitellen  iltapäivän  mittaan  alkaa
asennoitua siihen, että pitäiskö käydä koneel
lakin hetken aikaa. Se paras työhän tulee yöllä
kuitenkin.” Tuottajan  päivä puolestaan  on  ryt
mittynyt  hyvin  eri  tavalla.  Ohjelmaan  kuuluu
joukko tapaamisia ja niiden väliin jäävällä ajal
la tehdään esimerkiksi laskelmia ja suunnitel
mia sekä kirjoitetaan tekstejä ja sähköposteja.
Tuottajan  työhön  kuuluu  paljon  matkustelua.
Monet  asiat  elokuvateollisuudessa  tapahtu
vat Helsingin ulkopuolella tai kansainvälisesti.
Tuottajan  työssä  Bardy  joutuu  matkustamaan
melkein kerran kuukaudessa ulkomaille, mutta
matkat ovat yleensä lyhyitä.

Bardyn  lempiaineita  Kallion  lukiossa  olivat
kirjallinen  ilmaisu  ja  mediailmaisu,  joka  tosin
kulki tuolloin nimellä joukkotiedotus. Normaa
leista  lukioaineista  mieleisiä  olivat  äidinkieli,
englanti  ja  lyhyt  matematiikka.  Bardy  harmit
telee, että oli ruotsin opiskelussa piittaamaton.
Tuottajan työssä hän kärsii tästä päivittäin.
Bardy listasi Kallion vahvuuksiksi muun muassa
ilmapiirin, jossa oli hyvä opiskella ja oleskella.
Kallioajoilta on jäänyt myös paljon ystäviä. Bar
dy kertoo olevansa paljon tekemisissä lukioys
täviensä kanssa niin vapaaajalla kuin elokuva
alallakin. Sellaisia ystäviä, joiden nimet mekin
tunnistamme, ovat muun muassa Aku Louhimies
ja Aleksi Mäkelä.

Millainen tulee olla, jos haluaa kirjoittaa?

Bardyn mukaan ei ole mitään sääntöä sille, mil
lainen pitäisi olla, jos haluaisi isona käsikirjoit
tajaksi.  ”Käsikirjoittajat  vaihtelee  adhdsosi
aalisista erakkoihin, lähes autistisiin ihmisiin”,
hän huomauttaa. Tuottajan muotti on kuitenkin
hieman kapeampi. ”Tuottajat ovat kohtuu sosi
aalisia ihmisiä, joiden täytyy pystyä verkostoi
tumaan ja hoitamaan asioita ihmisten kanssa”,
Bardy kertoo. Hän kuitenkin haluaa muistuttaa,
että  ihmiset  muuttuvat  ja  kehittyvät.  Lukio
laisen  luonteenpiirteet  eivät  Bardyn  mukaan
määritä  tulevaisuuden  ammattia.  Bardy  kertoi
silti  toimintaohjeita  unelman  tavoittelemiseen
  jos  haluaa  käsikirjoittaa,  tuottaa  tai  ohjata,
kannattaa aloittaa se nyt heti. Bardy suosittelee
tekemään  elokuvan  kavereiden  kanssa:  joku
käsikirjoittaa,  joku  tuottaa,  joku  ohjaa,  jonkun
isältä  lainataan  kamera  ja  pari  muuta  kaveria

otetaan  vielä  näyttelemään.  Bardy  suosittelee
myös  pyrkimään  alan  koulutukseen,  jos  haa
veilee urasta elokuvaalalla. Hänen mukaansa
Taideteollinen Korkeakoulu on paras. Bardy lis
taa koulun hyvät puolet: ”paras opetus, parhaat
resurssit,  parhaat  verkostot  ja  automaattisesti
sellanen leima otsaan, että on elokuvan ammat
tilainen.” Kaikkia mahdollisia väyliä kannattaa
hyödyntää, niin koulutusta kuin harrastuksiakin
sekä  Suomessa  että  ulkomailla.  ”Lopulta  joku
asia  johtaa  siihen  unelmaan,  tai  sitten  johon
kin toiseen unelmaan, joka on syntynyt matkan
varrella”, Bardy sanoo.

Välituntikaljoja

Monet Bardyn muistot Kallion lukiosta liittyvät
alkoholin  käyttöön.  Bardy  kertoo  nuorena  ka
vereidensa kanssa ajatelleensa, että alkoholin
käyttö olisi yhteiskunnallista kapinaa. ”Välitun
tikaljoilla käyminen oli ylpeyden aihe”, Bardy
kertoo. Päivänavaukset olivat hänen mukaansa
hauskoja  ja  todella  tärkeitä  ohjelmamuotoja.
Erityisesti  yksi  kohua  herättänyt  aamunavaus
on jäänyt Bardyn mieleen. Hän oli kavereiden
sa  kanssa  järjestämässä  kyseistä  aamunava
usta.  He  heijastivat  diaprojektorilla  seinälle
eduskuntatalon  kuvan  ja  sitten  sitä  heiteltiin
mandariineilla.  Myös  osa  yleisöstä  oli  otettu
mukaan juoneen etukäteen. Myös Kolmen Suu
ren Bileet ovat jääneet Bardyn mieleen  ja hän
oli niitä järjestämässäkin.

Mitä on vielä saavutettava?

Aleksi Bardylla on lista, johon hän on kirjannut
unelmiaan. Hän haluaisi kokeilla ammatillises
ti kaikkia  kirjoittamisen  lajeja.  Suunnitelmaan
kuuluu romaanin, runokirjan,  lastenkirjan,  tie
tokirjan,  näytelmän,  kuunnelman,  elokuvan  ja
televisiosarjan  kirjoittaminen.  Ajatus  suunni
telman takana oli kokeileminen, kunnes löytää
sen  oman  juttunsa.  ”Olihan  se  tietysti  vähän
suuruudenhullua”, Bardy myöntää. Listan toteu
tus on kuitenkin edistynyt, sillä Bardy on jo kir
joittanut  lastenkirjan,  kuunnelmia,  elokuvia  ja
tvsarjoja. Bardy paljasti Särmän  toimitukselle
vielä yhden unelmansa: ”Mä haluan, että suo
malaisia elokuvia katotaan myös ulkomailla.”



Uusi kulttuuri kiinnostaa, uusia kokemuksia
janotaan, tahdotaan tavata uusia ihmisiä ja
kokeilla erilaista elämää. Muun muassa nämä
löytyvät suosituimpien selitysten listalta, kun
kysellään syitä vaihtarihaaveisiin.
  Oman puntarointinsa asian tiimoilta
ovat jo hoitaneet rakkaan opinahjomme ykkö
set Henna Suomilammi, Tua Hytönen ja Sirri
Rimppi. Ensi syksynä he päätyvät kanslian
arkistomappiin ja heidän wilmatunnuksensa
jäädytetään, sillä suunta on lounaaseen ja
siellä isoon pahaan Ameriikkaan. Epäilemättä
tyttöjä odottaa hyvin erilainen vuosi sekä lu
kemattomat uudet elämykset. Nyt keväällä on
aikaa tiivistää jännitystä ja malttamattomana
odottaa haaveen toteutumista.

Kannattaa olla ajoissa

  Oma innostus ja motivaatio ovatkin par
haat mahdolliset eväät tälle matkalle, sen ver
ran vaivalloisesta ja kalliista lystistä on kyse.
Nykyisin Phoenixissä asusteleva kalliolais
vaihtari Priska Natri kertoo hakuprosessista: ”
Suositeltavaa olisi hakea vaihtooppilaspaik
kaa jo ennen joulua, mutta jotkin järjestöt ot
tavat oppilaita vielä alkukeväästäkin.” Priskan
mukaan prosessissa seuraa haastatteluja, ha
kemusten rustaamista, rokotteiden ottamista,
odottelua ja muuta puuhaa. Vaikka byrokratian
määrä ehkä tuskastuttaa, kannattaa lomakkeet
täyttää huolella, sillä kaduilla kuulee kauhu
tarinoita yksin epämääräisillä lentoasemilla
päiväkausia viisumia odottelevista vaihtari
raukoista. Käytännön valmisteluista hurjin on
ehkä pakkaaminen, jossa lähtö viimein konk
retisoituu. Toki on myös muistettava lentoyh
tiöiden painorajoitukset, vaikka ne saattavat
naurettavan alhaisilta tuntuakin. Kuinka pakata
elämä 20 kiloon?
  Tulevia vaihtareitamme jännittää eniten
tutustuminen, niin mennessä kuin tullessakin.

Sirri pohtii, kuinka päästä mukaan valmiisiin
kaveriporukoihin ja Tuaa puolestaan mie
tityttää omien kavereiden jättäminen Suo
meen. Oman haasteensa tarjoaa kotiinpaluu
– pitäisi löytää kavereita kakkosista, joita ei
ole koskaan nähnytkään. Uutena porukkaan
tuleminen on aina hankalaa, mutta onneksi
vaihtooppilailla on puolellaan eksoottisuuten
sa ja söpö aksenttinsa. Vanhoilta vaihtareilta
kuulee, kuinka he kulkivat ympäriinsä käsi
ojossa hokien: ”Hi, I’m PirjoMarikki and I’m
from Finland”. Loistava keskustelunaloitus, ja
kotomaastammehan riittää puhuttavaa: ”Yes
I’m from Finland yes it’s in Europe, umm no,
you know Sweden? Oh ok, well Russia then?
Yeah it’s between them, yes it’s cold there… ”
ja sama uudestaan noin 20 000 kertaa. Uusia
ihmisiä voi tavata myös harrastuksien kautta:
Henna aikoo jatkaa valokuvausta ja Tua tanssia
myös vaihtovuoden aikana.

Tilastot kertovat tulevan vuoden kulun

  Epävirallisten Rotary Youth Exchan
ge vaihtarivuositilastojen mukaan tämä
elämän paras  mutta vaikein  vuosi kulkee
jotakuinkin näin: ensin Vaihtari hermoilee
lähtöä. Sitten hän matkustaa kohteeseensa ja
on ensimmäiset päivät jetlagistä huolimatta
ylienerginen. Kiireisten ensimmäisten päivi
en jälkeen arki alkaa asettua, ja muutaman
kuukauden ajan kaikki on ihanaa, ja Vaihtari
jaksaa jopa päivitellä blogejaan. Viimeistään
marraskuussa sitten iskee kulttuurishokki
– entinen jenkkivaihtari Viivi Welin kertoo:
”Kiinnitin huomiota kaikkeen, joka erosi
vanhasta suomalaisesta tavasta esim. toimia
ihmissuhteissa tai ruokapöydässä.” Vähitel
len Vaihtari kuitenkin hyväksyy uudet tavat,
kunnes tulee joulu; pyhinä on vaikeaa olla
kaukana rakkaistaan ja omista jouluperinteis
tä. Onneksi joulun jälkeen alkaa vuoden paras

Teksti: Ina Rautiainen

Vaihdossa?
Elämän paras  mutta vaikein vuosi



aika – elämä on uskomattoman ihanaa ja joka
hetkestä on otettava kaikki irti, sillä tuleva ko
tiinpaluu häämöttää jo horisontissa. Kevät voi
kuitenkin olla vaikea kotona odottaville van
hemmille, sillä maailmasta humaltuneet lapset
eivät välttämättä jaksa kovin ahkerasti pitää
yhteyttä kotipuoleen.

Älä jää ikävän kouriin!

Jos vaihtarivuonna kuitenkin jää kotiikävä
kalvamaan, kannattaa rohkeasti tehdä asi
alle jotain. Missään tapauksessa ei saa jää
dä skypettelemään Suomeen kaikiksi öiksi,
vaan hyvä tuki voi löytyä esimerkiksi omasta
hostperheestä. Suurin osa perheistä on ihania,
ja vaihtarista voi tulla hyvinkin läheinen ja
tärkeä perheenjäsen. Viivi Welin kertoo koke
muksistaan: ”Hostperheeni oli ihan mieletön,
Mom oli todellinen äiti ja häneen sainkin par
haiten luotua yhteyden. Hänelle aina puhuin,
jos jokin vaivasi mieltäni.”
”Haluan pitää itseni kiireisenä ja aina jonkin
projektin kimpussa, jolloin en edes ehdi aja
tella Suomea. Kätevä vinkki on ladata ennen
lähtöä suomenkielistä musiikkia iPodille,
koska jo pelkästään sen kuuntelu helpottaa.
Kovimmankaan ikävän iskiessä lähteminen
ei ole vaihtoehto, eikä kannata ajatella, että
Suomessa kaikki olisi paremmin. Olen kuiten
kin ikävöinyt vähemmän kotiin kuin olin kuvi
tellut”, sanoi puolestaan Priska Natri kolmen
kuukauden vaihtariuden jälkeen.
  Itsensä kiireisenä pitäminen onnistuu
vaihtareilta yleensä helposti. Koulu vie aikaa,
vaikka ei vaihtovuosi yleensä opiskelua var
ten ole – ulkomailla poissaolokäytännöt vain
saattavat olla huomattavan tiukkoja. Mutta kou
lussa saa helpoiten uusia kavereita, ja siellä
muodostuu todellinen kuva paikallisen nuoren
elämästä. Muita tärkeitä kavereita saattaa saa
da muista vaihtareista, riippuen asuinpaikan
koosta. Muunmaalaiset vaihtooppilaat tarjoa
vat tärkeää vertaistukea ja hienoja kansainvä
lisiä suhteita myöhempäänkin elämään.

Entä paluu?

Parhaatkin jutut päättyvät aikanaan, niin myös
vaihtovuosi. Viimeinen kuukausi on täynnä
hyvästelyjä ja haikeutta. Joillekin on vuoden
aikana syntynyt vahva tunneside vaihtomaa
han, ja ikävä takaisin on kova. Toisille jää hyvä

fiilis vuodesta, tuntuu että juuri näin tämän
pitikin mennä. Kokemus oli hyvä, mutta on
myös ihanaa tulla kotiin, jota on oppinut todel
la arvostamaan. ”Paluu Suomeen sujui hyvin,
vaikka lähtö on aina vaikeaa. Olin itse asiassa
aika valmis lähtemään, sillä koin, että olin jo
nähnyt kaiken, mitä vaihtovuosi voi minulle
antaa. Pidän yhä yhteyttä lähimpiin ystäviini
jenkeissä, ja hostperheeni on tulossa ensi ke
sänä Suomeen”, tiivistää Viivi Welin.
  Entinen vaihtooppilas, 30 vuotta sitten
Kaliforniassa vuoden viettänyt Päivi Godden
summaa vuottaan: ” Vaihtooppilasvuosi oli
itsenäistymisen aikaa, ennen en juuri ollut
matkustanut ulkomailla. Opin kantamaan vas
tuun itsestäni ja rahaasioistani tuon vuoden
aikana. Opin myös sopeutumaan erilaiseen
elämään ja kulttuuriin, uuden perheen jäsene
nä.  Vaihtooppilasvuotena oppimani asiat ovat
varmasti muokanneet elämääni. On oikeastaan
aika vaikea kuvitella, millainen olisin ja mitä
tekisin nykyisin, jos minulla ei tuota kokemus
ta olisi. Nykyisessä työssäni käytän englan
ninkieltä päivittäin. Ihmisille on helppo hy
myillä ja myös tuntemattomiin on helppo ottaa
kontaktia  sitäkin pidän pitkälti tuon vuoden
ansiona.”
  Konkreettisena hyötynä vaihtovuodesta
jää siis erinomainen kielitaito, joka nykymaail
massa on aina plussaa. Ulkomailta palaa kotiin
monta kokemusta rikkaampana, ehkä jopa
hieman aikuisempana. Mutta ennen kaikkea
vaihtovuosi avaa maailman.



Kallio Looks
Goes Halloween

 Aurora Salmi

Teksti: Maria Örnberg ja Victoria Godden
Kuvaaja: Astrid Mannerkoski

1. Kuka sinä olet?
2.  Mistä idea lähti?
3. Miten toteutit pu
kusi?



Lauri Teivonen Lauri:
1. Nukentekijä. Te kaikki olette
minun nukkejani. Sillä kuka
nyt tahtoisi olla maailman ka
saan painama poloinen ihmi
nen, kun voi olla kaunis, pieni,
hauras, puhdas ja viaton nuk
ke? Sinäkin voit olla nukke... ja
sinä... ja sinä...

2. Minulla oli jo pitkän aikaa
ollut idea pelottavasta nuken
tekijän hahmosta, joka muut
taa lapset posliininukeiksi eli
yliluonnollinen sarjamurhaaja
siis. Kun Halloweenteema
julkistettiin, Nukentekijä oli
ensimmäisenä mielessä.

3. Naamion tein tuunaamalla aiemmin tekemääni kipsinaamiota.
Maalasin sen uusiksi ja leikkasin leukapalan irti. Liimasin sen
partaliimalla kasvoihini, jolloin sain aikaan efektin vatsastapu
hujan nukesta.  Maalin sain
halkeilemaan askarteluliik
keestä löytyneellä erikoisla
kalla, jolla työstin myös kau
lassa roikkuneet nukenpäät.

Jenni:
1.Voodoonukke

2.Kun tuskailin omaa pukua
ni,  Womma kertoi olevansa
voodoopappi ja siitä se idea
sitten lähti.

3.Ostin kaksi metriä juuttikan
gasta ja ompelin edeltävänä
päivänä, ihan oman pääni mukaan ilman kaavoja. Pukuun
olisi tullut myös sukkapuikkoja, mutta niitä ei tullutkaan.

Vas.
Jenni Kalilai
nen & Womma
Seppälä

 Oik.
Roope Ryoppy
& Samuel Koho



Elias:
1. Jack Skellington
2. Omasta päästä
3. Kasvot värjäsin kasvoväreillä, hiuk
set perus vappuvärillä. Puvuntakki,
kauluspaita ja huivi olivat omasta
komerosta. Opastuksena käytin You
Tubea ja Pietu Wikströmin asiantun
temusta

Elias Riipinen

 Antrei:
1.  Nukkumatti
2.  Ensin oli muutamia ajatuksia mahdollisesta puvusta,
mutta teeman julkistaminen muutti ajatuksia. Mietin miten muut
pukeutuvat, jotta olisin erilainen ja tiesin, etten halunnut mitään
liian simppeliä. Sain täydellisen vision muistaessani aikaisem
min tekemäni naamion.
3.  Asuun kuuluneet korvat ostin alunperin pirunkorvina,
jotka maalasin hiekkagessolla ja maalilla asuun sopivaksi.
Puvun valmistin ostamastani kankaasta ja täytin sen vanulla
saadakseni nukkemaisen olemuksen. Asuun kuuluivat myös
suussa ollut glowstick, joka hohti vihreää
valoa pimeässä sekä hopeinen lyhty, jon
ka sisällä oli hiilihappojäätä eli ”pahojen
unien usvaa”.

Antrei Riukula

Nita:
1.  Hiukan liian rajusti rakastettu posliininukke lastenhuo
neen hyllyn reunalta
2.  Assosioin nukketalon luontaisesti nukkeihin ja niistä taas
ensimmäisenä tuli mieleen posliiniset ”koristenuket”. Toisaalta
ne on suhteellisen söpöjä, mutta on niissä jotain kauhuelokuvista
tuttua karmivuuttakin.
3.  Viimeisenä iltana, kun alkoi hieman olla kiire, niin huoma
sin, että ihan tavallisia vaatteita luovasti soveltamalla kokonai
suus toimii. Koulutyttölook astetta verisempänä vaan.

Nita Lindfelt



Eräänä  iltapäivänä  opettajainhuoneen  kahvi
pöydälle  ilmestyi  valtava  pahvilaatikko.  Uh
kaavasta ulkomuodostaan huolimatta laatikosta
paljastui suorastaan jumalainen kätkö muffine
ja ja erään ylioppilaan henkilökohtaiset kiitok
set  opettajille.  Odottamaton  kiitos  ilahdutti  ja
hymyilytti vielä illallakin – ja se muffini oli tosi
aan jumalainen.
Seuraavana aamuna  istuin  jälleen saman pöy
dän ääressä. Olin juuri aukaissut sähköpostini
ja saanut tietää, että minulta pyydettiin kolum
nia Särmään.  Jee! Kivaa kirjoittaa  kolumni! En
olekaan  koskaan ennen kirjoittanut  kolumnia!
Noin nanosekunnin kestäneen rajattoman rie
mun  jälkeen  kuitenkin  tajusin  sen  viimeisim
män ajatukseni merkityksen:  en ole KOSKAAN
kirjoittanut kolumnia, APUA! Oikeastaan en ole
kirjoittanut  mitään  suomeksi  pitkään  aikaan.
Viimeksi tällaisissa virallisissa yhteyksissä laa
timani suomenkielinen teksti taisi syntyä Num
miPusulan lukion jumppasalissa maaliskuussa
anno  domini  1990.  Sitä  tekstiä  Franciscus  As
sisilaisen  Aurinkolaulusta  tuskin  voisin  enää
käyttää, sillä konseptipaperi taidettiin lähettää
edelleen  korkeammalle  instanssille  enkä  ole
sitä sen koommin nähnyt. Siinä siis istuin ja tui
jotin jo tyhjentynyttä muffinilaatikkoa ja voivot
telin  epätoivoista  elämäntilannettani  Alexille.
Ja kuten aina, kollegoihin voi aina luottaa – Alex
ehdotti,  että  kirjoittaisin  kiittämisestä.  Siinäpä
se!
Tässä ammatissa, tai siis tällaisen yokirjoitus
aineen  opettajana,  tulee  harvemmin  ajateltua
kiittämistä.  Ajattelu  urautuu  numeeriseen  ne
losen ja kympin välimaastoon, vaihtoehtoisesti
kiitos kurssista ja työskentelystä sen aikana voi
olla myös O tai K tai S tai H. Välillä suorastaan
harmittaa, ettei tule kiittäneeksi opiskelijaa sil
loin, kun tämä yllättää ja ylittää itsensä ja opet
tajan  odotukset  joko  tunnilla,  harjoitustyössä,
kokeessa  tai  opintomatkalla.  Joskus  kiitoksen
aiheen tajuaa vasta jälkikäteen. Onneksi tässä
kin auttaa moderni viestintätekniikka ja Wilma
– sekä avulias kollega. Tässä taannoin ihmette
lin suureen ääneen opettajien työtilassa:  ”Vä
hän törkeä tämä Wilman uusi keltainen nappu
la, onko siinä nyt mitään järkeä, että merkitään
opiskelijan kohdalle Hyvä (kun olit poissa)?”.

Minun  urautuneella  logiikallani  Wilmaan  na
putellaan myöhästymiset ja poissaolot ja kaik
ki  muunlainen  piperrys  sitten  liittynee  näihin
kahteen  ominaisuuteen.  Viisaampi  kollega
onneksi valaisi,  että  keltaisella  nappulalla  voi
myös  kiittää  hyvästä  työstä:    Hyvä  (kun  olit
hyvä)...  Nyt olenkin  sitten  yrittänyt  harjoitella
tuon auringonkeltaisen nappulan napsauttelua
niiden  tavallisten oranssin ja punaisen  lisäksi,
varsinkin suullisella kurssilla. Tosin eräs opis
kelija kertoi äitinsä väen vängällä tentanneen,
mitä ihmeen hyvää jälkikasvu oli oikein saanut
ruotsin tunnilla aikaan!
Joskus  saan  itse  lukea  kiitoksia  kurssipalaut
teissa.  Niistä  parhaita  (niitä mukavia  kiitoksia
ja  toisaalta  rakentavia  parannusehdotuksia)
olen  vuosien  varrella  säästänytkin.  On  muka
vaa  kysyä  opiskelijoilta,  miten  ensimmäistä
kertaa  vedetty  kurssi  on  sujunut  tai  opetettu
asia  omaksuttu.  Silloin  kiitokset  tuntuvat  hy
vältä. Toisinaan  kiitoksista voi  tulla myös  aika
ristiriitainen olo, niin kuin silloinkin, kun kak
koskurssin  päätyttyä  opiskelija  kiitti:  ”Kiitos,
kun keskityttiin sivulauseen sanajärjestykseen.
Vihdoinkin osaan sivulauseen suoran JA kään
teisen  sanajärjestyksen  TÄYDELLISESTI.”  AA
PUUAA!!  Mitähän  mahdoin  oikein  opettaa!  Si
vulauseessahan  on  aina  ja  iankaikkisesti  vain
se  yksi  ja  ainoa  KONSUKIEPRE  (harkitsen  va
kavasti tätä myös tatuoinniksi otsaani).   O jös
ses. Välillä taas tuntuu, että kieliopista jankkaa
misen lisäksi harhaudun tunnilla höpöttämään
omiani ja joskus se kostautuu kiitoksissa. Erään
kerran  sain  lukea  palautelapusta:  ”Kiitos,  kun
kerroit hauskoja juttuja ruotsiksi. Tällä kurssilla
opin, että koulu ei sittenkään ole se elämän tär
kein asia”. AAAPUUUAAA!!! Se kouluhan juuri
on... Tämän jälkeen seurasin kyseisen opiske
lijan opintojen etenemistä erityisellä huolella.
Onneksi etenivät!
Jokapäiväiset  herkkukekkerit  opehuoneessa
eivät ehkä tuntuisi niin mahtavilta ja aiheuttai
sivat kukkarolle kallista vaatekaapin uusimista.
Mutta yllättävä kiitos kirkasti villasukanväristä
marraskuun päivää ja antoi kolumnille aiheen.
Siispä kiitos Alex! Ja kiitos Iiris!
Tack och hej!

Kiitti vaan!
Teksti: Heidi Repo



1. Miltä näyttää unelmiesi paketti?
     a) Litteä, mieluusti kirjekuori, joka saa silmiin euron kuvat syttymään
     b) Pehmeä paketti päällystettynä ekologisesti sanomalehteen
     c) Valtavan iso punaisella joulupaperilla päällystetty, nauhoin koristeltu laatikko?
2. Mikä on lahjassa parasta?
    a) Miten paljon lahja on maksanut, kallein lahja on ehdottomasti paras
    b) Ajatus on tärkein, on ihana saada ja ihana antaa, kaverin itse tehty lahja sulattaa sydämen
    c) Jos lahja on toiveiden täyttymys, on siinä ainesta joulun parhaaksi lahjaksi
3. Miten muistat itsellesi rakkaita ihmisiä?
    a) Et vaivaudu tekemään mitään, kaikki on niin kallista ja sinulla on liian kiire muutenkin
    b) Valmistat mahdollisimman paljon itse jokaiselle jotain pientä, jouluhan on luovuuden aikaa
    c) Sinä shoppailet vanhempien rahoilla kaupat tyhjiksi, samalla saat kuntosali treeniä kun juok
sentelet kaupasta toiseen
4. Mitä kuluu ohjelmaasi jouluaattona?
   a) Nukut pitkään ja heräät juuri sopivasti valmiiseen ruokapöytään, ihanaa!
   b) Heräät ajoissa auttamaan perhettäsi viimeisissä valmisteluissa, nautit ihanasta tunnelmasta
ja joulun tuoksusta
   c) Aamu on kamalaa odotusta, vatsaa koskee etkä malta pysyä paikallasi ja odottaa hetkeä jol
loin lahjat saa avata
5. Mitä joulu sinulle merkitsee?
  a) LOMAAA!!!  Ei koulua, ei läksyjä, ei mitään, vain aikaa tehä mitä haluaa, eli bilettää..
    b)  Pidät  joulun rauhasta,  kynttilöistä  ja yhdessäolosta.  Joulun  tunnelmassa  on  se  kaikki  mitä
kaipaat
    c) Rakastat  joulukoristeita, shoppailua, kauppoja  täynnä  ihmisiä,  ihana  joulu  ja sen alennus
myynnit!

Eniten Avastauksia:
Koko joulu on mielestäsi turhaa, se on vain kaupallinen tekopyhä juhla josta ihmiset sekoavat.
Joulu saa sinut ärsyyntymään ja jo ensimmäisen viikon jälkeen joululaulut tulevat korvistasi ulos.
Sukulaiset vievät hermosi vuodesta toiseen toistuvilla kysymyksillä. Et vaivaudu mihinkään val
misteluihin,  parasta  on  kun saat huoneesi  oven  kiinni  ja  avaat  television. Vinkki:  Joskus  pieni
ryhdistys voisi auttaa sinua näkemään joulun kauneuden.
Eniten Bvastauksia:
Olet oikea joulun enkeli. Valmistaudut joulun hyvissä ajoin, autat perhettäsi ja pidät huolta yleis
ilmeestä. Lahjoja valmistellessa käytät hyväksesi kaiken materiaalin, oletkin oikein näppärä kä
sistäsi. Häärit ja käärit lahjoja myöhään yöhön kynttilät palaen. Saat joulusta voimaa, sen rauha
lumoaa sinut ja saa sinut hymyilemään. Vinkki: Muista, että et saa ottaa likaa hommaa itsellesi, ota
myös itsesi huomioon jouluvalmisteluissasi.
Eniten Cvastauksia:
Joulu saa sinut kuluttamaan huomaamattasi sievoiset summat rahaa, mutta sinusta on vain niin
ihanaa ostella. Nautit ostoskeskuksista jotka ovat täynnä joulu tunnelmaan virittäytyneitä ihmisiä
ja mitä vain voi tapahtua näin  joulun alla. Koristelet huoneesi  ja kutsut ystäviäsi glögiiltoihin.
Joulu on mielestäsi kiireistä aikaa, etkä aina ehdi pysähtyä pohtimaan sen todellista tarkoitusta.
Vinkki: Joulun mittapuuna ei aina toimi kaikkein ihanain lahja paketti, tänä jouluna voisit keksiä
muita tapoja ilahduttaa

Millainen jouluihminen olet?
 Ota selvää tämän testin avulla ja tee ensi joulusta elämäsi paras!

enää 311 päivää jouluun!

 teksti: Iida Åfeldt



Särmä  Kallion lukion lehti Särmä  Äidinkielen ja kir
jallisuuden oppikirja

Kuin kaksi vihannesta

Laula Ukko Noaa mukaillen

Next Gate messut,
koulutusmessut
Kivat messut on.

Täältä löydät matkailun
sisustuksen verhoilun.
Farmanomi, lähihoitaja,

rakennus ja muu.
Lukioita onhan noita
erilaisia kaksitoista.

Next Gate messut,
koulutusmessut
Kivat messut on.

Joulumaan sävelin

Kivaan työhön jokainen kai tahtoo löytävänsä.
Next gate messut auttaa kyllä, jos on eksy

mässä.
Katson messukartan avulla, minne mennä

voisin.
Itse täytyy päättää, vaikka opo sanois toisin.

Anssi Kelan kappaleen 1985 mukaan

Teidän tulee kouluttautua!
Teistä tulee muurareita,
taksikuskeja, suutareita,

farmanomeja, kokkeja ja teknikoita.
Teistä tulee lääkäreitä,

virkamiehiä, vääpeleitä,
kun tänään kierrätte messut oikein huolella.

Next Gate messut Wanhassa Satamassa
2.4.11. Teksti: Siiri Kihlström, Anni Lehtonen

ja Verneri Lilja

Nexy Gate koulutusmessut ysiluokkalaisille keräsi suuren joukon helsinkiläisiä
oppilaita selventämään tulevaisuuttaan. Siiri, Anni ja Verneri Kalliosta saivat kun
nian juontaa koko messut yhdessä näyttelijä Otto Kanervan kanssa. Juontotunnel
maan pääset lauleskelemalla näitä, juontajien itse kehittämiä, lauluja, joita messu
kansakin sai (lähes kyllästymiseen asti)kuulla:



Tahdotko nähdä kättesi jäljen tä
män lehden sivuilla? Onko mie
lessäsi jotain, josta Kallion lukion
tulisi tietää?

Särmä tarvitsee lisää tekijöitä!

Ota yhteyttä toimitukseen joko
sähköpostilla (toimitus.sarma@
gmail.com) tai facebookin sivulla
Särmä  Kallion lukion lehti.

Tule kirjoittamaan yksi testi, otta
maan kuva toimituksesta tai vaik
ka päätoimittajaksi! Tee toimitta
juudestasi itsesi kokoinen.


