Postia Järjelle!
Järki on saanut kuluneen lukuvuoden aikana paljon
yhteydenottoja lukijoiltaan. Maaliskuun pääkirjoituksessa
perataan palautepostia
toivuttaessa.

ylioppilaskokeista

ja

koeviikosta

Miksi vaihto-opiskelija Lizin kolumnit on suomennettu?
Lukiolaiset osaavat kuitenkin hyvin englantia.
Lizin seikkailut on käännetty suomeksi, sillä kaikki eivät
osaa englantia yhtä hyvin kuin me opiskelijat: Järjen koko
lukijakunta ei ole nauttimassa laadukasta englannin opetusta
lukiossa, joten haluamme, että jokaisella on tasavertainen
mahdollisuus lukea Lizin kertomukset. Liz tosin opiskelee
ahkerasti suomen kieltä, joten kenties loppukeväästä saamme
lukea suomea hänen omasta kynästään?
Kuulkaas. Jaoin Järki-jutun Facebookissa, jolloin linkin
yhteyteen tuli aivan väärä kuva. Missä on vika?
Toimitus on tietoinen tästä ongelmasta. Facebook poimii kuvat
linkkeihin logiikalla jota Järjen sivusto ei käsitä. Ongelman
voi välttää, kun yrittää linkin syöttämistä Facebookissa
useamman kerran ja päivittää välillä sivun – yleensä oikea
kuva löytyy parin syöttökerran jälkeen. Toistaiseksi asialle
ei Järjen sivuston päässä voida oikein mitään. Pahoittelemme
asiasta jakamiselle aiheutuvaa ylimääräistä vaivaa.
Miksi Järjen jutut ovat niin kevytmielisiä? Haluamme vakavaa
journalismia.
Järjen kantavana teemana on monipuolisuus – horoskoopppeja
tehdään yhtä suurella sydämellä kuin reportaaseja
polkupyörävarkauksista. Jokainen lehtikurssilainen kirjoittaa
itseä kiinnostavia aiheista, joten Järki on kattaus

monenlaisiin lukiolaisia kiinnostaviin aiheisiin. Otamme
mielellämme vastaan myös freelancereiden tuotoksia ja
mielipidekirjoituksia (myös vakavista aiheista).
Miten toimitukseen pääsee mukaan? Lehtikurssi vaikuttaa
kiinnostavalta.
Järkeen pääsee mukaan ottamalla yhteyttä toimittajiin
tai kaappaamalla opettaja Marjaana Svalan puhutteluun.
Puskaradion kautta voi myös kalastella tietoa seuraavan
toimituskokouksen ajankohdasta, jonne voi sitten ilmestyä
paikalle ja ilmoittautua lehtikurssille. Tarkemmin asiasta
kerrotaan täällä.
Palautetta niin hyvässä kuin pahassa voi jatkossakin aina
esittää. Erityisesti toivomme lukijoiden esittävän kommentteja
suoraan kommenttibokseissa juttujen yhteydessä. Viesti tulee
kätevästi perille myös Facebookissa tai sähköpostilla:
toimitus@jarkimagazine.fi. Yhteystiedot löydät täältä.

Oispas
tullut
talven keskelle

kesä

näin

Kesäloma. Se kuulostaa kaukaiselta, etenkin jos katsoo ulos.
Sohjoa, lunta ja mustaa maata. Viimeisten viikkojen aikana on
tapahtunut
paljon
talveen
liittyvää:
hiihtoloma,
vanhojentanssit, opiskelijakunnan hallituksen vaihtuminen,
penkkarit… Koulu tuntuu tyhjältä, kun abit ovat poistuneet
lukulomalle. (Pssst! Abishowsta voi katsoa videokoosteen ja
Opk:sta jutun piakkoin Järjen nettisivuilta!)
Jakson

loppua

kohti

kasautuvat

kurssityöt,

projektit,

kokeisiinlukemiset ja läksyt eivät näin talven jälkeen
juurikaan nosta opiskelijalle fiilistä siitä, että loma
odottaisi nurkan takana.
Innolla odotetaan kesää, sen tapahtumia ja uimarantakelejä,
mutta supisuomalaiseen tapaansa pohjoinen ilmastomme heittää
kuitenkin jäisen takatalven keskuuteemme huhtikuussa, ja
pääsiäisen aikaan kasvatetaankin rairuohon sijaan jäisiä
kikkareita. Kun Ruotsin eteläosissa voi käydä uimassa
ulkovesistöissä, Suomen järvissä jäätä on enää sentään vain
kolme senttiä.
Mutta silti: kalenterin mukaan kesäkuun alkuun on enää 95
päivää.

Askellusta eteenpäin
Pakkaskelit ovat viimein saapuneet keskuuteemme ja ulkona
hytistessä ja lumen alla piilottelevaan jäähän liukastellessa
onkin vaikea kuvitella, että olemme joka hetki askeleen
lähempänä kevättä. Valo hiipii Suomen ylle jo hieman aiemmin
kuin viikko sitten ja sen piristävä vaikutus viipyy hieman
pidempään ilonamme jokaisen päivän myötä. Uskokaa tai älkää,
pian hyytävä kylmyys on voitettu ja saamme jälleen hyvästellä
pakkasukon tämän talven osalta.
Keväällä on luvassa muitakin hyvästejä. Toukokuun lopulla
Järvenpään lukiossa jälleen suuri joukko abiturientteja
asettaa lakin päähänsä ja ottamaan askeleen kohti elämän
seuraavaa etappia. Toiset meistä jatkavat työelämään, toiset
opiskelujen pariin ja toiset ties minne au pair -vuodesta
nunnaluostariin. Järki on tietenkin hengessä mukana ja
sivuilla on muun muassa luettavissa oppilaskunnan
puheenjohtajan ja tämän kevään abiturientin Sara Niemelän

ajatuksia menneestä vuodesta ja hänen kaudestaan
puheenjohtajana ja tietenkin myös kaikki uuden oppilaskunnan
hallituksen valinnasta.
Vuoteen 2014 on mahtunut paljon. Joka vuosi toistuvat
perinteet vanhojen tansseista joulujuhlaan ovat rytmittäneet
arkeamme yhdessä oppituntien ja koeviikkojen kanssa. Lukiossa
on järjestetty vuoden aikana niin useita tapahtumia kuin
ulkomaanprojektejakin ja marraskuun Kiinan-matkasta tuleekin
nähtäville valokuvareportaasi. Sen lisäksi saamme vielä
fiilistellä joulukuussa järjestetyn suvaitsevaisuusviikon
konsertin upeita esityksiä videon muodossa. Järjen sivuilla
tietenkin.
Jonkin vanhan täytyy astua syrjään elämässä, jotta tilalle voi
tulla jotain uutta. Abien lukuloman alkaessa on minun
kolmevuotinen ikuisuusprojektini Järjen parissa saatettu
päätökseen. Tuosta matkasta voitte lukea enemmän haastattelun
muodossa Järjestä. Muiden valmistuvien tavoin lähden viimein
etsimään sitä “todellista elämää”, joka lukion kiireiden
keskellä on tuntunut ehtineen jo hukkaan. Ehkä sille olisi
lukion ja lehtikurssin jälkeen viimein tilaa?
Tahtoisin nyt omasta puolestani kiittää ja toivottaa hyvää
jatkoa ja suuresti voimia niille, jotka yhä tämänkin jakson
jälkeen joutuvat lukion penkkejä kuluttamaan. Haluaisin myös
muistuttaa teille asiasta, että antakaa kaikelle elämässä
vastaantulevalle mahdollisuus – edes näin uuden vuoden myötä.
Parhaat asiat elämässä tapahtuvat sattumalta ja vasta
kiivettyään koko mäen ylös näkee maiseman kaikessa
kauneudessaan. Ja etenkin itsensä.
Lopuksi, vaikka lehden pitkäaikaisin toimittaja siirtyykin
lukion vesiltä suuremmalle merelle, voit jatkossakin lukea
hauskoja, viihdyttäviä ja ajatuksia herättäviä juttuja
lukiolaisten elämästä, arjesta ja mieltä askarruttavista
asioista. Järkikin sen sanoo.

Sinäkin olet ihminen
Osallistuimme ala-asteella piirustuskilpailuun. Opettaja antoi
meille tehtäväksi piirtää eri maanosien ihmisiä. Muut
piirsivät ihmiset kartalle omille paikoilleen tekemään omille
maanosilleen tyypillisiä asioita ja viereen heille ominaisia
esineitä. Minä piirsin heidät riviin käsi kädessä ja
hymyilevinä.
Samanlaista ajatusta haluaisin jakaa teille tämän viikon
avulla. Tiedämme ilman erotteluakin, että olemme jokainen
erilaisia. Se kuuluu ihmisyyteen. Se kuuluu olemassaoloon. Ei
ole kahta samanlaista perhosta, ei kissaa tai edes puuta. Eikä
ole kahta samanlaista ihmistä.
Tämä viikko on valmisteltu teitä opiskelijoita varten. Liian
monet meistä ovat kärsineet tai kärsivät kiusaamisesta, ovat
yksinäisiä, eivätkä tunne olevansa hyväksyttyjä ja kuuluvansa
joukkoon. Kaikki tämä vain siksi, että meidät on määritelty
jollain tavalla erilaisiksi. Viikon aikana tulemme kuulemaan
niin
opiskelijoiden
kuin
opettajienkin
ajatuksia
erilaisuudesta, tasa-arvosta ja muiden arvojen ja valintojen
hyväksymisestä. Viikko huipentuu perjantaihin, rakkauden
päivään, jolloin hiljennymme kuuntelemaan musiikkiesityksiä
sekä fiilistelemään läpi mennyttä lakialoitetta tasaarvoisesta avioliitosta.
Miten sinä näet lukiomme tilanteen? Tämän viikon aikana
sinulla on mahdollisuus päästä kertomaan mielipiteesi ja
vaikuttamaan. Puheet ovat aina puheita, mutta nyt yritämme
kerätä teiltä opiskelijoilta ideoita ja ajatuksia siitä, miten
lukiossamme voisi parantaa yhteishenkeä ja suvaitsevaisuutta
konkreettisin keinoin. Parhaat ideat viedään eteenpäin ja
tietysti palkitaan! Viikkoon voi toki myös osallistua

valokuvakilpailun
(#myösihminen).

kautta

Instagramissa

ja

Twitterissä

Saatamme olla erilaisia ulkonäöltämme, ajatuksiltamme ja
varallisuudeltamme, mutta kaikessa erilaisuudessa olemme
kuitenkin samanlaisia. Kaipaamme toisten hyväksyntää ja
tunnetta johonkin joukkoon kuulumisesta. Hiiteen kaikki
erottelu. Te olette kaikki ihmisiä. Kaikkien muiden lailla
sinä olet myös ihminen.
#myösihminen – Suvaitsevaisuusviikko
8.-12.12.2014. Lue lisää…

Järvenpään

lukiolla

Järjen valoa harmauteen
Syksyn väriloisto on historiaa, musta jää suistaa mopoilijat
pöpelikköön ja itse kullakin pukkaa päälle ties minkälaista
köhää ja nuhakuumetta. Aamuyön tunteina ryömitään pimeydessä
kouluun, ja kotiin könytään iltahämärän jo laskeuduttua.
Loputon koulutöiden virta uuvuttaa jo sekin, mutta vallitseva
harmaus, koleus ja pimeys tuplaavat väsymyksen. Tuntuuko
tutulta?
Ei ihme, jos samaistut. Onhan taas se vuoden pimein aika,
jolloin kaikki tuntuu kaksin verroin synkemmältä. Kenties
tästä syystä kaikista kahdestatoista kuukaudesta juuri
marraskuuhun kulminoituu kaikenlainen masentuneisuus. Mutta
hei! Entä jos hakisimme valoa harmauteen keskittymällä
tulevaan? Aivan pian on talvi, ja mikäli ilmastonmuutos ei nyt
juuri tällä kertaa vie meiltä lumihankia, tuo valkovaippa
vaihtelua mustaan maisemaan. Ja mikä parasta: ei talvea ilman
odotettua joululomaa. Haavekuvat pitkistä loma-aamuista –
ilman herätyskellon kalseaa kilinää – luovat lämpöä ja lohtua
näinä marraskuisina päivinä.

Pimeyden keskellä toivoa paremmasta valaa myös Järki. Kun
kaiken kurjuuden lisäksi jo koeviikkokin kolkuttaa ovella,
konseptien karnevaalista selviää onneksi hengissä pian
julkaistavilla koeviikon vinkeillä. Henkistä tukea haettiin
taannoin Kaamoksen karkottajaisissa koko koulun voimin, ja
kyseistä tilaisuutta pääsee fiilistelemään tuloillaan olevan
videoreportaasin avulla. Eikä sovi myöskään unohtaa
vaihtarikolumnistiamme, joka perehtyy tällä kertaa
ruokakulttuurin syvyyksiin. Pitäähän sitä syödä että jaksaa!
Tätä ja paljon muuta on luvassa.
Eespäin, sanoi mummo lumessa – miksei ensilumessakin.
Marraskuusta on ennenkin selvitty ja selvitään tälläkin
kertaa. (Huiliaikaa ennen seuraavaa marraskuuta on riittävästi
– 335 vuorokautta.) Ja muistathan, että aktiivisena lukijana
voit osallistua juttujen kommentointiin ja antaa järkevää
palautetta. Siten autat meitä Järjen tekijöitäkin selviämään.

Tervetuloa!

Kuva: Henry Hedborg.
Heips. Luet Järkeä, joka on jälleen kerran uudistunut. Tästä
alkaakin jo 8. vuosikerta Järvenpään lukion omaa lehteä!
Päätoimittajiakin on ehtinyt olla jo varsin monta (uusimpana
haasteeseen olen tarttunut minä) ja julkaistua sisältöäkin
olisi konsepteissa mitattuna jo huima pino.
Näkyvin

osa

uudistustamme

ovat

nämä

uudet

verkkosivut.

Kiitokset oppilaskunnan hallitukselle verkkotilan ja tunnuksen rahoituksesta! Laajensimme lisäksi somekanaviamme ja
uudistimme visuaalisen ilmeen. Toivottavasti lopputulos on
järkeenkäypä lukijankin mielestä.
Tänä lukuvuonna Järjessä on luvassa paljon uutta ja paljon
vanhaa – toimituksessa on ennätysmäärä aktiivisia
opiskelijoita, joten kaikkea on nimenomaan paljon. Lisäksi
meillä on ensimmäistä kertaa Järjen historiassa myös vaihtoopiskelija mukana koko vuoden, joten kansainvälinen
näkökulmakin löytyy. Toimitukseen voit tutustua Toimitus sivulla.
Sinäkin voit tulla mukaan tekemään Järkeä, ryhtyä
freelanceriksemme tai lähettää vaikka mielipidekirjoituksen.

Äänesi saat kuuluviin myös osallistumalla juttujen
kommentointiin näppärästi omilla sosiaalisen median
tunnuksillasi.
Mitä täältä sitten löytyy niin paljon? Lehden osastot ovat
pääosin samat kuin viime vuonnakin. Koulun tapahtumista ja
ajankohtaisista asioista kerrotaan Uutisissa. Ilmiöt tarjoavat
laajan kattauksen luettavaa tutkivasta journalismista aina
matkailuvinkkeihin. Ihmisiä lukiolta (ja miksei muualtakin)
tavataan Ihmiset -osiossa. Luovat fiilistelyt kuten kolumnit,
pakinat ja muut ajatusleikit löytyvät Fiiliksistä. Viihde
käsittää tutut leffa-arvostelut ja horoskoopit.
Tänä lukuvuonna alkavat myös odotetut videoklipit ja reportaasit. Ne löytyvät Videot -osiosta. Huhut koulun omasta
”televisiokanavasta” ja ”aamuteeveestä” saivat alkunsa
aprillipäivän (niin, 1. huhtikuuta 2014) uutisankasta, mutta
tartumme rohkein mielin kameraan ja haasteeseen. Luvassa on
monia järkeviä videoklippejä ja -reportaaseja.
Sivustolla on pientä hienosäätöä vielä meneillään, mutta
järjenkäytöllähän pääsee pitkälle. Järkeä päähän ja
lukemistoon siis. Tervetuloa.

