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Lahjoituksia
Asialla:

Liisa älä sure!
Liisa Gawin kirjoitti Lounais-Lapissa 27.5. saaneensa
syvän haavan sieluunsa muutama vuosi sitten järjestetyssä
tornion historiaa koskevassa
kirjoitus kilpailussa.
Gawin kertoi paneutuneensa innolla aiheeseen ja kirjoitti
sydänverellä syvältä sielusta
lapsuutensa ja nuoruutensa torniosta- koti kaupungistan. Tottuneelle kirjoittajalle kaikki
tuli paperille kuin itsestään,
kuten hän asian ilmaisi. Sitten
kävi niin, että vaikka kirjoitus
tuli perille, se ei syystä tai toisesta kuitenkaan ollut kilpailussa mukana josta seikasta
hän oli hyvin pettynyt, kun ei
saanut edes mahdollisuutta.
Voin lohduttaa sinua Liisa,
ei sinulla olisi ollut mahdollisuuksia palkintosijoille, sillä
kirjoitit asuvasi kemissä.
Minä myös osallistuin samaan kilpailuun, vaikka minua
ennakolta valistettiin, että se on
turhaa vaivannäköä, sillä torniolaiset ovat niin sisäänlämpiäviä, että he eivät erehdy luovuttamaan palkintosijoja muille kuin torniolaisille. Näin minua valisti kemiläinen, Torniossa työssä käyvä tuttavani
En uskonut sitä, vaan naiiviudesani paneuduin tosissani
asiaan minäkin. Kirjoitin perusteellisesti tuntemastani elämänalasta dokumentin vuosi-

kymmenien ajalta. Siihen siihen minulla ahkerana kirjoittajana, historiaa ja kirjoittamista muillekin opettaneena oli
omasta mielestäni jonkinmoinen pätevyyskin.
Kävin itse jättämässä hengentuotteeni kilpailun järjestäjille. En ehtinyt ede vielä palata kotiini, kun kännykkäni soi
ja henkilö, jolle kirjoitukseni
jätin, kysyi lupaa saada
Julkaista tekstini seuseuraavassa Tornionlaakson vuosikirjassa. Olin soitosta kovin imarreltu ja naiivi kun olen, kuvittelin omaavani hyvät mahdollisuudet menestyä kilpailussakin, kun kirjoitukseni kelpuutettaisiin arvostettuun painotuotteeseen.
Kokonaiskuvaan sopi oikein hyvin se, että kirjoitustani ei näkynyt seuraavassa
vuosikirjassa,ei sitä seuraavassa eikä luonnollisesti tulevissakaan vuosikirjoissa, sillä kilpailun jälkeen menin kyselemään järjestäjien motiiveista,
kaikki pitänyt. Enkä nyt tarkoita sitä, että juuri minun olisi
pitänyt pärjätä.
Kolme palkintosijaa meni
torniolaisille, kuten kaverini
oli ennustanut. Voittajaksi selviytyi arvostettu keskustalainen kunnalispoliitikko, jolla oli
yhteiskunnalisista ansiostaan

oikein neuvoksen titteli. Minä
vain en tyhmyydessäni löytänyt mitään ylivertaisia ansioita hänenvoittokirjoituksestaan,
joka sitten myöhemmin julkaistiin lehdessä. Kaksi muutakin sijaa meni torniolaisille,
joiden kirjoitusten tasoista minulla ei ole tietoa, kun kiinnostus ei enää riittänyt käydä niihin kilpailun jälkeen tutustamassa.
Kaikki muukaan ei mennyt
nappiin. Sain kutsun joen talolle juhlavaan tilaisuuteen,
jossa julistettiin kirjoituskilpailun tulokset ja jaettiin palkinnot. Naiiviudessani kuvittelin
pärjänneeni, kun oikein kijeitse virallisesti kutsuttiin ottamaan vastaan palkintoa, kuten
hölmöydessäni luulin.
Kilpailun kolme parasta julistettiin, enkä minä tietenkään
kuulunut joukkoon. Mutta lavalle minäkin pääsin, sillä
kaikki hävinneetkin kutsuttiin
yksi kerrallaan yleisön töllisteltäviksi. Joukossa oli kokeneitakin kirjoittajia lähikunnista, mutta niin vain kävi, että
heidänkin kouraan työnnettiin
kuvakirja kuin lapselle namu,
ja siinä sitä oltiin puhtaan kaulan kanssa jumbopalkintona
saatu aapinen kourassa  arvaa
harmittiko! Palkinnoille yltäneille oli etu käteen ilmoitettu

heidän sijoituksestaan, sillä
toiseksi tulleella oli valmiiksi
kirjoitettu kiitospuhe mukanaan.
Tuli hakematta pirullinen
ajatus mieleen, haluttiinko hävinneitä rangaista, heidän kehnoista kirjoituksistaan houkuttelemalla heidät estradille kaiken kansan pällisteltäviksi, sen
sijaan että sinne olisi kutsuttu
kilpailun järjestäjät nuhdeltaviksi osoittamansa todella
huonon psykologian vuoksi.
Mitä tästä olisi opittavissa?
Ainakin se, että torniolaisten
kilpailuihin ei muukalaisilla
ole asiaa, ellei tällaisia kilpailuja järjestetä anonyymisti.
Vasta kilpailun ratkettua pitäisi avata suljetut kirjekuoret,
joista henkilötiedot selviäisivät.
Minulle ei tästä jäänyt mitään pysyvää henkistä tyrää,
mutta Liisa Gawinin kirjoitus
provosoi muistelemaan näinkin vanhaa asiaa. Ei sinunkaan,
Liisa kannata harmitella kirjoituksesi katoamista, sillä ei sinulla kemiläisenä olisi ollut
niissä skaboissa mitään menestymisen
mahdollisuuksia,
vaikka hengentuotteesi olisi
ollut kuinka laadukas hyvänsä.

haavan sormeensa. Perheen
pienimmät eivät saa tarttua
ollenkaan lasinsiruihin, isompienkin kannattaa suojata kätensä nahkahanskoillaÖ Tämä
ympäri Suomea ja maailmaakin levinnyt liike on lähtenyt
liikkeelle lasten toivomuksesta. Me vanhemmat ihmiset pidämme tällaista toimintaa
usein naiivina, aivan turhaan.
Pienetkin konkreettiset teot
muuttavat maailmaa. Paljon
muutakin mielenkiintoista oli
heidän nettisivuillaan, käykääpäs kurkistamassa. Kannatan
lämpimästi tätä liikettä ja suosittelen siihen osallistumista
jokaiselle!
Nautin pyöräilystä ja kävelyretkistä ympäri kotikaupunkiamme. Lumien sulettua näkymät ovat varsin ikäviä: roskia joka puolella. Eniten minua
risovat lasinsirpaleet. Olen etsinyt kaupasta lasten rikkalapiota ja harjaa, jotka pitäisin
lenkkireissuilla mukana. Saisin
samantien lasinpalaset harjatuksi pussiin kiusaamasta pyöräilijöitä ja eläimiä. Minkä ih-

meen takia niitä pulloja pitää
heitellä ja särkeä? Jättäisivät
edes pullon ehjäksi, niin saisi
joku tienatuksi muutaman sentin siitäkin. Noukin usein roskan maasta ja vien sen lähimpään roskikseen. Se ei ole vaiva eikä mikään ja hyvä mieli
tulee kaupan päälle. Eiköhän
kaikki aleta näihin talkoisiin.
Tällä tavalla me voisimme kukin osaltamme olla lisäämässä
ympäristömme viihtyisyyttä.
Tänä kaikenlaisten säästökuurien aikana voisimme hyvin
viritellä muutakin talkoohenkeä, jota Aimo Tervahautakin
yleisönosastokirjoituksessaan
Kiikelin puolesta hiljattain peräänkuulutti. (Hänen ehdottamansa arboretum luonnonkauniin Kiikelin rantaniitylle on
mainio ajatus!)
Minusta on hienoa, että jotkut koulut järjestävät siivouspäiviä koulunsa ympäristössä.
Olen nähnyt ainakin Karihaaran koululaisia siivoustalkoissa. Siinä olisi kevään viimeisille koulupäiville yleishyödyllistä tekemistä. Ehkä lapset sa-
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malla oppisivat olemaan heittämättä roskia luontoon. Luulisi hanskojen sponsoroijiakin
löytyvän näin hienoa kansalaistyötä varten. Mallikelpoista talkoohenkeä on sillä Lehtokadun varrella asuvalla miehellä, joka jo useana vuonna on
kerännyt kotikadultaan roskia
ja harjannut puista varisseita
lehtiä. Lähetänpä hänelle tässä samalla kiitoksia! Tästä
miehestä voisimme kaikki ottaa oppia.
Vielä yksi varteenotettava
idea jaettavaksi. Erään kemiläisen kerrostalon asukas keksi laittaa aikakausilehtien vaihtopöydän alakerran eteiseen.
Systeemi on toiminut niin hienosti, että jopa naapuritalojenkin asukkaat käyttävät tätä
kekseliästä palvelua tuomalla
omia lehtiä kiertoon.
Ei muuta kuin yhdessä kotiseutua kaunistamaan ja viihtyisyyttä lisäämään!
Kaisu Näykki

ditoriossa pidetty pohjustustilaisuus luentoja varten. Studia
generalian tunnelma oli innostunut, kiinnostunut ja mukava.
Luentojen aiheet olivat mielenkiintoisia ja luennoitsijat asiansa osaavia. Lukiolaiset esittivät myös kiitettävästi hyviä
kysymyksiä joka luennon jälkeen ja viimeiseksi pidetyssä
paneelikeskustelussa, jossa toimi puheenjohtajana Mika Perälä.
Tilaisuus onnistui odotusten mukaisesti ja oli varmasti
kaikille osapuolille miellyttävä kokemus. Yhtenä kohokohtana oli mielestäni se, kun prof.
Ignatius esitti erittäin kärkevää

kritiikkiä dosentti Aspin väitteestä ihmisen ja simpanssin
risteyttämisen mahdollisuudesta. Olisikin ollut hauska
kuulla luennoitsijoiden keskustelevan keskenään aiheistaan luentosarjan lopussa.
Studia generalia saisi mielestäni olla avoin kaikille, sillä läheskään kaikki lukiolaiset
eivät tule luennoille, vaikka
heillä olisi siihen mahdollisuus. Tällä tavalla saataisiin
sali täyteen asiasta oikeasti
kiinnostuneita kuulijoita ja
saataisiin aikaan vielä enemmän keskustelua. Toivoisin
myös, että ensi kerralla olisi
ainakin yksi nainen luennoi-

Ylitornio
SOS-lapsikylä

STUDIA GENERALIA - Luentoja lukiolaisille
Torstaina 27.5.2004 järjestettiin Kulttuurikeskuksen Teatterisalissa Kemin lyseon lukiolaisille Studia generalia luentosarja. Luennoimassa olivat tällä kertaa perinnöllisyyslääketieteen professori Jaakko
Ignatius, biokemian dosentti
Tuomo Glumoff, perinnöllisyystieteen dosentti Jouni Aspi
sekä filosofian lehtori Toivo
Salonen. Aiheena oli tänä
vuonna Geenit, ihminen ja
moraali.
Tilaisuus alkoi Kemin lyseon lukion rehtorin Margit Kettusen avajaispuheella, jonka
jälkeen luennot alkoivat. Aiemmin aamulla oli lukion au-
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Olinhan siellä minäkin

Pidetään huolta ympäristöstä!
Mielestäni Roska päivässä
-liike on erittäin hieno tapa pitää huolta ympäristöstämme.
Lainaan seuraavia netistä poimimiani ajatuksia kyseisestä
kansalaisliikkeestä: Näihin
ympäristötalkoihin voi jokainen meistä osallistua: Poimi
roska päivässä! Roska päivässä - eihän se ole mitään! Saatat tuhahtaa. Mutta entä jos
miljoona suomalaista osallistuu, tai kaksi miljoonaa?
Noukkii maasta ja kippaa roskikseen karkkipaperin tai pullonkorkin. Se alkaa jo näkyä
jossakin. Tiet, puistot, kadunvarret, rannat ovat vähä vähältä turvallisempia, kauniimpia
ja viihtyisämpiä. Ja niin vain
käy, että mitä vähemmän roskaa on, sitä vähemmän sitä
myös tulee. Kaunis ympäristö
innostaa pitämään huolta siisteydestä. Roska päivässä -liikkeeseen kerkeää kiireisinkin
osallistua. Ulkoillessa, kauppareissulla, työ- tai koulumatkalla; lapset, aikuiset, eläkeläiset Teroita lasten mieliin: lasinsirpaleista saa herkästi
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massa.
Studia generaliassa oli
myös eräitä muita parannettavia asioita. Taukoja oli liian
vähän. Lyhyt tauko joka luennon jälkeen olisi ollut tarpeen.
Muutamissa dioissa oli liian
pientä tekstiä, ja luennoitsijat
käyttivät välillä aivan turhia
sivistyssanoja, jotka olisi yhtä
hyvin voinut sanoa yleiskielellä. Muuten Studia generalia oli
mainio kokemus. Kiitokset tästä luennoitsijoille, opettajille ja
paikalla olleille lukiolaisille!
Doris Tuohimaa
Kemin lyseon lukion
opiskelija

