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SAKUstars kulttuuriviikon aikataulu

ti 20.4.2021

klo 9   Etälivekilpailut alkavat. klo 9   Etälivekilpailut alkavat. 

Lajit:   Valokuvataidetta päivässä, Mallin mukaan ja Runo tunnissaLajit:   Valokuvataidetta päivässä, Mallin mukaan ja Runo tunnissa

klo 12   SAKUstars 2021 AVAJAISET -lähetysklo 12   SAKUstars 2021 AVAJAISET -lähetys
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ke 21.4.2021

klo 9   Etälivekilpailut alkavat. klo 9   Etälivekilpailut alkavat. 

Lajit:   Taidetta kahdessa tunnissa, Videotarina ja ShakkiLajit:   Taidetta kahdessa tunnissa, Videotarina ja Shakki

klo 10-11   SAKUstars livekisastudiolähetysklo 10-11   SAKUstars livekisastudiolähetys

klo 12 -13   SAKUstars 2021 KAVALKADI -lähetysklo 12 -13   SAKUstars 2021 KAVALKADI -lähetys

klo 14 -15.30  SAKUstars seminaariklo 14 -15.30  SAKUstars seminaari

klo 18 -19  Stand Up -livelähetysklo 18 -19  Stand Up -livelähetys

to 22.4.2021

klo 10 -11   SAKUstars livestudiolähetysklo 10 -11   SAKUstars livestudiolähetys

klo 12   SAKUstars 2021 PÄÄTTÄJÄISET -lähetysklo 12   SAKUstars 2021 PÄÄTTÄJÄISET -lähetys

SAKUstars kulttuuriviikon aikataulu
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Katso myös ennakkolajit töiden näyttelyt: 

https://sakustars.fi/ennakko2021/
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SAKUstars 2021 kilpailun suojelijan tervehdys

Tervehdys kisailijat!
  
Luovuus ei tule koskaan samanlaisessa paketissa. Luovuuden mää-Luovuus ei tule koskaan samanlaisessa paketissa. Luovuuden mää-
rä & laajuus on tekijästä kiinni ja kuinka paljon sitä on yleensäkin rä & laajuus on tekijästä kiinni ja kuinka paljon sitä on yleensäkin 
valmis valottamaan muille. Piilotettua kykyä on hankala tunnistaa. valmis valottamaan muille. Piilotettua kykyä on hankala tunnistaa. 
Näkyväksi tuotua teosta helppo arvostella. Vaatii rohkeutta tuoda Näkyväksi tuotua teosta helppo arvostella. Vaatii rohkeutta tuoda 
taitonsa esille. On etuoikeus päästä tutustumaan tuoreisiin luo-taitonsa esille. On etuoikeus päästä tutustumaan tuoreisiin luo-
vuuden hedelmiin. Annetaan siis arvo kaikkien osallistujien kyvyille! vuuden hedelmiin. Annetaan siis arvo kaikkien osallistujien kyvyille! 
Kiitos kun saamme nauttia.Kiitos kun saamme nauttia.

Petteri TikkanenPetteri Tikkanen
sarjakuvataiteilijasarjakuvataiteilija
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Tervetuloa SakuStars 2021 kilpailuihin YSAO:lle!

Uskaltaminen ja itsensä peliin laittaminen ovat taitoja, joita elämässä tarvitaan. SAKUs-Uskaltaminen ja itsensä peliin laittaminen ovat taitoja, joita elämässä tarvitaan. SAKUs-
tars tapahtuma kokoaa vuosittain yhteen tuhansia kulttuurin ystäviä eri puolelta Suo-tars tapahtuma kokoaa vuosittain yhteen tuhansia kulttuurin ystäviä eri puolelta Suo-
mea. Tänä vuonna, poikkeusolojen takia, kilpailut järjestetään virtuaalisesti, mutta uskon mea. Tänä vuonna, poikkeusolojen takia, kilpailut järjestetään virtuaalisesti, mutta uskon 
että tapahtuman syke ei jätä ketään kylmäksi.että tapahtuman syke ei jätä ketään kylmäksi.
  
Kilpailulajeja on useita ja tulemme näkemään ja kuulemaan loisteliaita suorituksia, joita Kilpailulajeja on useita ja tulemme näkemään ja kuulemaan loisteliaita suorituksia, joita 
opiskelijamme eri oppilaitoksista tulevat toteuttamaan. Esityksissä ja teoksissa on sitä opiskelijamme eri oppilaitoksista tulevat toteuttamaan. Esityksissä ja teoksissa on sitä 
uskallusta ja taitoa, jota ammatillinen koulutus kokonaisuudessaan edustaa. Tänä vuon-uskallusta ja taitoa, jota ammatillinen koulutus kokonaisuudessaan edustaa. Tänä vuon-
na uutuutena on myös SAKUstars henkilöstösarja, saa nähdä millaisiin suorituksiin opis-na uutuutena on myös SAKUstars henkilöstösarja, saa nähdä millaisiin suorituksiin opis-
kelijoidemme opettajat ja muu henkilöstö pystyvät. Innosta, taidosta ja osaamisesta se kelijoidemme opettajat ja muu henkilöstö pystyvät. Innosta, taidosta ja osaamisesta se 
ei ainakaan jää kiinni!ei ainakaan jää kiinni!
  
SAKUstars ilmentää myös ammatillisen opiskelun toista puolta, opintoja ei tehdä vain SAKUstars ilmentää myös ammatillisen opiskelun toista puolta, opintoja ei tehdä vain 
oppilaitosta varten, vaan osaamista hankitaan elämää varten. Elämään kuuluu aina työn oppilaitosta varten, vaan osaamista hankitaan elämää varten. Elämään kuuluu aina työn 
ja opiskelun lisäksi myös harrastukset ja muut vapaan ajan aktiviteetit. Hyvät harrastuk-ja opiskelun lisäksi myös harrastukset ja muut vapaan ajan aktiviteetit. Hyvät harrastuk-
set kantavat läpi elämän. Kannustamme kaikkia kilpailijoita näyttämään parasta osaa-set kantavat läpi elämän. Kannustamme kaikkia kilpailijoita näyttämään parasta osaa-
mistaan, ja SAKUstars toimijoita ja yleisöä tukemaan opiskelijoitamme oman osaami-mistaan, ja SAKUstars toimijoita ja yleisöä tukemaan opiskelijoitamme oman osaami-
sensa esiintuomisessa. Annetaan taidon näkyä!sensa esiintuomisessa. Annetaan taidon näkyä!
  
Tule viettämään kanssamme huikea SAKUstars viikko!Tule viettämään kanssamme huikea SAKUstars viikko!
  
Kari PuumalainenKari Puumalainen
kuntayhtymän johtaja, rehtorikuntayhtymän johtaja, rehtori
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SAKU ry:n tervehdys

Uutinen ei ollut yllätys, SAKUstars-kulttuurikilpailut käydään tänä vuonna etäkisoina. Uutinen ei ollut yllätys, SAKUstars-kulttuurikilpailut käydään tänä vuonna etäkisoina. 
Pakko kuitenkin myöntää, että aluksi harmitti. Pakko kuitenkin myöntää, että aluksi harmitti. 
Harmitti Ylä-Savon ammattiopiston kisajärjestäjien puolesta, jotka olivat ehtineet laa-Harmitti Ylä-Savon ammattiopiston kisajärjestäjien puolesta, jotka olivat ehtineet laa-
tia innostavat suunnitelmat kilpailujen järjestämisestä YSAO:n kampuksella ja Iisalmen tia innostavat suunnitelmat kilpailujen järjestämisestä YSAO:n kampuksella ja Iisalmen 
kulttuuritiloissa. Ja vielä enemmän harmitti teidän opiskelijoiden puolesta, jotka olette kulttuuritiloissa. Ja vielä enemmän harmitti teidän opiskelijoiden puolesta, jotka olette 
odottaneet SAKUstarsia ja joilla kisareissu jääkin haaveeksi. Ehkä jo toisena vuonna pe-odottaneet SAKUstarsia ja joilla kisareissu jääkin haaveeksi. Ehkä jo toisena vuonna pe-
räkkäin. Mutta jos jotakin kulunut vuosi on opettanut, niin sen, että ei kannata haikailla räkkäin. Mutta jos jotakin kulunut vuosi on opettanut, niin sen, että ei kannata haikailla 
sen perään, mikä ei ole mahdollista, vaan mieluummin iloita siitä, mitä pystytään teke-sen perään, mikä ei ole mahdollista, vaan mieluummin iloita siitä, mitä pystytään teke-
mään.mään.
SAKUstars 2021 tulee olemaan monipuolinen kattaus ammattiin opiskelevien kult-SAKUstars 2021 tulee olemaan monipuolinen kattaus ammattiin opiskelevien kult-
tuuriosaamista. Saamme iloita opiskelijoiden taidoista ja heittäytymisestä. Näemme tuuriosaamista. Saamme iloita opiskelijoiden taidoista ja heittäytymisestä. Näemme 
jännitystä, eläytymistä ja onnistumisia. Aistimme taustajoukkojen kannustuksen ja ar-jännitystä, eläytymistä ja onnistumisia. Aistimme taustajoukkojen kannustuksen ja ar-
vuuttelemme, mitkä esitykset vakuuttavat tuomariston. Koemme yhteisöllisyyttä etä-vuuttelemme, mitkä esitykset vakuuttavat tuomariston. Koemme yhteisöllisyyttä etä-
yhteyksien kautta.yhteyksien kautta.
Kiitos sinulle opiskelija, joka osallistut SAKUstarseihin! Kulttuuriharrastukset ovat tär-Kiitos sinulle opiskelija, joka osallistut SAKUstarseihin! Kulttuuriharrastukset ovat tär-
keä henkireikä elämässä aina ja erityisesti tällaisina erikoisina aikoina. Kiitos, että jaat keä henkireikä elämässä aina ja erityisesti tällaisina erikoisina aikoina. Kiitos, että jaat 
osaamistasi ja tarjoat iloa meille kaikille. Hatunnosto ja lämmin halaus kaikille teille osaamistasi ja tarjoat iloa meille kaikille. Hatunnosto ja lämmin halaus kaikille teille 
YSAO:n kisaorganisaatiossa! Kiitos, että ette antaneet olosuhteiden masentaa, vaan YSAO:n kisaorganisaatiossa! Kiitos, että ette antaneet olosuhteiden masentaa, vaan 
lähditte toteuttamaan kisatapahtumaa, johon voimme kaikki turvallisesti ja hyvillä mie-lähditte toteuttamaan kisatapahtumaa, johon voimme kaikki turvallisesti ja hyvillä mie-
lin osallistua. Annetaan taidon näkyä niin kisasuorituksissa kuin järjestelyissäkin – sillä lin osallistua. Annetaan taidon näkyä niin kisasuorituksissa kuin järjestelyissäkin – sillä 
taitoa SAKUstars-väeltä taatusti löytyy!taitoa SAKUstars-väeltä taatusti löytyy!

Saija Sippola Saija Sippola 
toiminnanjohtaja toiminnanjohtaja 
SAKU rySAKU ry
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SAKUstars 2021 kulttuurikilpailut etänä

Ylä-Savon ammattiopisto sai tehtäväkseen järjestää SAKUstars kulttuurikilpailut 22 Ylä-Savon ammattiopisto sai tehtäväkseen järjestää SAKUstars kulttuurikilpailut 22 
vuoden tauon jälkeen. Edelliset kulttuurikilpailut kisailtiin Iisalmessa vuonna 1999. vuoden tauon jälkeen. Edelliset kulttuurikilpailut kisailtiin Iisalmessa vuonna 1999. 
Keväällä 2020 oli tarkoitus tutustua Helsingin SAKUstars kilpailuihin, mutta korona siirsi Keväällä 2020 oli tarkoitus tutustua Helsingin SAKUstars kilpailuihin, mutta korona siirsi 
kilpailut syksyyn. Onneksi Helsinkiin järjestyi päivän mittainen tutustumiskäynti pienel-kilpailut syksyyn. Onneksi Helsinkiin järjestyi päivän mittainen tutustumiskäynti pienel-
lä porukalla. Vuoden loppuun asti jatkoimme vielä livekilpailujen suunnittelua ja samalla lä porukalla. Vuoden loppuun asti jatkoimme vielä livekilpailujen suunnittelua ja samalla 
myös mietimme eri vaihtoehtoja, että miten kilpailut pystytään järjestämään turvalli-myös mietimme eri vaihtoehtoja, että miten kilpailut pystytään järjestämään turvalli-
sesti.  sesti.  

Vuodenvaihteen jälkeen alkoi näyttää vahvasti siltä, että etäkilpailut ovat ainut mahdol-Vuodenvaihteen jälkeen alkoi näyttää vahvasti siltä, että etäkilpailut ovat ainut mahdol-
lisuus. Helmikuun alussa tästä toteutustavasta tehtiin päätös. Kilpailutimme samalla lisuus. Helmikuun alussa tästä toteutustavasta tehtiin päätös. Kilpailutimme samalla 
ulkopuolisen asiantuntijan tueksemme ja lähdimme markkinoimaan etätoteutuksella ulkopuolisen asiantuntijan tueksemme ja lähdimme markkinoimaan etätoteutuksella 
tapahtuvia kilpailuja. tapahtuvia kilpailuja. 

Onneksi perinteiset ennakkolajit jatkoivat suosiotaan. Lähes 500 kilpailijaa oli mukana jo Onneksi perinteiset ennakkolajit jatkoivat suosiotaan. Lähes 500 kilpailijaa oli mukana jo 
ennakkolajeissa. Asiantuntijatuomarit hämmästelivät, miten upeita töitä he saivat tuo-ennakkolajeissa. Asiantuntijatuomarit hämmästelivät, miten upeita töitä he saivat tuo-
maroitavaksi. Parhaimmista ennakkotöistä järjestetään näyttely Iisalmen kulttuurikes-maroitavaksi. Parhaimmista ennakkotöistä järjestetään näyttely Iisalmen kulttuurikes-
kuksen näyttelytilaan 13.-29.4.2021. Näyttelyä pääsee ihastelemaan myös etänä. kuksen näyttelytilaan 13.-29.4.2021. Näyttelyä pääsee ihastelemaan myös etänä. 
Miten sitten saadaan SAKU-henkeä kisoihin? Kisamatkat jäävät tänä vuonna toteu-Miten sitten saadaan SAKU-henkeä kisoihin? Kisamatkat jäävät tänä vuonna toteu-
tumatta, mutta kilpailemaan onneksi pääsee etänäkin. Laadukkaiden kisalähetysten tumatta, mutta kilpailemaan onneksi pääsee etänäkin. Laadukkaiden kisalähetysten 
takaamiseksi pyysimme kilpailijoita ja oppilaitoksia lähettämään kilpailuesityksistä vi-takaamiseksi pyysimme kilpailijoita ja oppilaitoksia lähettämään kilpailuesityksistä vi-
deotallenteet etukäteen tuomaroitavaksi. Näistä koostamme viihdyttäviä lähetyksiä deotallenteet etukäteen tuomaroitavaksi. Näistä koostamme viihdyttäviä lähetyksiä 
kisapäivinä katsottavaksi. Osa lajeista toteutetaan myös virallisina kisapäivinä katsottavaksi. Osa lajeista toteutetaan myös virallisina 
kilpailupäivinä reaaliaikaisesti etänä. Kilpailupäivien aamuihin kilpailupäivinä reaaliaikaisesti etänä. Kilpailupäivien aamuihin 
kuuluu myös lIvestudiolähetyksiä suoraan Iisalmesta. kuuluu myös lIvestudiolähetyksiä suoraan Iisalmesta. 

Pidetään kisatunnelmaa yllä Pidetään kisatunnelmaa yllä 
”SAKUstars kulttuuriviikolla”. ”SAKUstars kulttuuriviikolla”. 
Uudella tapahtumaviikollaUudella tapahtumaviikolla
saadaan SAKUstars kilpailut saadaan SAKUstars kilpailut 
näkyväksi kaikissa jäsenoppi-näkyväksi kaikissa jäsenoppi-
laitoksissa ympäri Suomen.laitoksissa ympäri Suomen.
Ihanaa kisaviikkoa kaikille!Ihanaa kisaviikkoa kaikille!

Toivottaa SAKUstars 2021 Toivottaa SAKUstars 2021 
kisatoimiston väki kisatoimiston väki 

Tuija ja AnnukkaTuija ja Annukka
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Savolaiset kisaohjeet

Liian paljo hyvvee on ihanoo. 

Anna kaekkes, vua elä periks. 

Kompastelu voep estee kuatumisen. 

Joka ihteensä luottaa, se kykysä tuploo. 

Elämän tarkotus on murheen karkotus. 

Naara ittelles ennen kun muut kerkijää. 

Ikkee tulloo, vuan vanahaks ei tarvihe tulla. 

Huominen on monasti viikon kiireisin päevä. 

Jos mieles tyhjenöö, elä unneuta katkasta iäntä. 

Lukemalla ee uimaan opi, vetteen se on mäntävä. 

Ne tekköö, jotka ossoo - jotka ee ossoo, 

ne arvostelloo 

(tuntematon tekijä)
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RUNO 1 SIJA
Sara Vaali Sara Vaali 
Tampereen seudun ammattiopisto, TREDUTampereen seudun ammattiopisto, TREDU

oon viimeaikoina oppinut:oon viimeaikoina oppinut:
leikkimäänleikkimään
kaatuilemaankaatuilemaan

ihan hyvä siinä joihan hyvä siinä jo

ei tarvii pelätä putoamistaei tarvii pelätä putoamista
kuperkeikkoja,kuperkeikkoja,
lattia on ottanutlattia on ottanut
ottaa ehkä huomennakinottaa ehkä huomennakin

vastaanvastaan

käveletkävelet
kävelenkävelen
hymy ja moihymy ja moi
toiminko siis?toiminko siis?

hengitänhengitän
vessassa, käytävillä, odotushuoneissavessassa, käytävillä, odotushuoneissa

musta tulee isona eskarilainen

ja joka välissäja joka välissä
piirrän ääriviivoja uudelleenpiirrän ääriviivoja uudelleen

kerron lohtulauseita itellenikerron lohtulauseita itelleni
muksu sä pystyt siihen <3muksu sä pystyt siihen <3
pystyt pystyt pystytpystyt pystyt pystyt
urheilijoillakin on aikalisiäurheilijoillakin on aikalisiä

annan itelleni lisää aikaaannan itelleni lisää aikaa
kaatuilla, nousta ylös, tehdä kuperkeikkojakaatuilla, nousta ylös, tehdä kuperkeikkoja
viedä roskat ulosviedä roskat ulos
(ehkä itsenikin)(ehkä itsenikin)
taito sekintaito sekin

rappukäytävässä naapurirappukäytävässä naapuri
hymy ja moihymy ja moi
pidän ovee aukipidän ovee auki

myös itellenimyös itelleni

Runo- ja kirjoitelmat lajien parhaimmistot  •  RUNO
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Runo- ja kirjoitelmat lajien parhaimmistot  •  RUNO

RUNO 2 SIJA
Markku MikkonenMarkku Mikkonen
Stadin AOStadin AO

Sä jäit

Sä olit erilainen ku me muut, ehkä hyljeksyttykin, niin kai mäkin ajattelinSä olit erilainen ku me muut, ehkä hyljeksyttykin, niin kai mäkin ajattelin

Kun kukaan ei kävellyt sun luoksesKun kukaan ei kävellyt sun luokses
Kun kukaan ei kääntynyt katsomaanKun kukaan ei kääntynyt katsomaan
Kun kaikki nauroivat ja ilkkuivat vaanKun kaikki nauroivat ja ilkkuivat vaan

Sä tulit ja ojensit kätes, nostit pystyyn ja tervehdit hymyillenSä tulit ja ojensit kätes, nostit pystyyn ja tervehdit hymyillen
Sä toistit sen saman aina uudestaan, et koskaan jättänyt yksinSä toistit sen saman aina uudestaan, et koskaan jättänyt yksin

Sä näytit kaukaa niin erilaiseltaSä näytit kaukaa niin erilaiselta
Sä näytit hymyillen tien turvaanSä näytit hymyillen tien turvaan
Sä näytit mulle rauhanSä näytit mulle rauhan

Kun kaikki muut menivät, sä jäitKun kaikki muut menivät, sä jäit
Kun kaikki muut ottivat, sä aina annoitKun kaikki muut ottivat, sä aina annoit
Kun kaikki muut menivät vain me jäätiinKun kaikki muut menivät vain me jäätiin

Mä tulin aina sun luokses kun tarvitsitMä tulin aina sun luokses kun tarvitsit
Mä rakastin sua siltä puolelta, mihin kukaan ei koskaan tajunnut katsoakaanMä rakastin sua siltä puolelta, mihin kukaan ei koskaan tajunnut katsoakaan

Kun muut menivät me itkettiinKun muut menivät me itkettiin
Kun muut menivät me naurettiinKun muut menivät me naurettiin
Kun muut menivät me jäätiinKun muut menivät me jäätiin
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Kuvataidelajien parhaimmistot  •  TAIDEKÄSITYÖT

1 SIJA 
Iina Karhunen     Iina Karhunen     
Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, 
SASKY koulutuskuntayhtymäSASKY koulutuskuntayhtymä
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2 SIJA 
Tara Haukka         Tara Haukka         
Ikaalisten käsi- ja Ikaalisten käsi- ja 
taideteollisuusoppilaitos, taideteollisuusoppilaitos, 
SASKY KoulutuskuntayhtymäSASKY Koulutuskuntayhtymä

3 SIJA 
Minna Anttonen     Minna Anttonen     
Ikaalisten käsi- ja Ikaalisten käsi- ja 
taideteollisuusoppilaitos, taideteollisuusoppilaitos, 
SASKY KoulutuskuntayhtymäSASKY Koulutuskuntayhtymä

Kuvataidelajien parhaimmistot  •  TAIDEKÄSITYÖT

KUNNIAMAININNAT: 
Reetta Flythström        Keuda Reetta Flythström        Keuda 
Eeva Laine            Tyrvään käsi ja taideteollisuus oppilaitos, Eeva Laine            Tyrvään käsi ja taideteollisuus oppilaitos, 
    SASKY Koulutuskuntayhtymä     SASKY Koulutuskuntayhtymä 
Laura Lehtonen        Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, Laura Lehtonen        Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, 
    SASKY Koulutuskuntayhtymä     SASKY Koulutuskuntayhtymä 
Anne Kämäräinen        Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, Anne Kämäräinen        Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, 
    SASKY Koulutuskuntayhtymä     SASKY Koulutuskuntayhtymä 
Joona Jaakola        Tyrvään käsi- ja taideteollisuus oppilaitos, Joona Jaakola        Tyrvään käsi- ja taideteollisuus oppilaitos, 
    SASKY Koulutuskuntayhtymä     SASKY Koulutuskuntayhtymä 
Jonna Viljanen        Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, Jonna Viljanen        Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, 
    SASKY Koulutuskuntayhtymä     SASKY Koulutuskuntayhtymä 
Katja Liisa Voutilainen   Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, Katja Liisa Voutilainen   Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, 
    SASKY Koulutuskuntayhtymä     SASKY Koulutuskuntayhtymä 
Mia Haarala            Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, Mia Haarala            Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, 
    SASKY Koulutuskuntayhtymä     SASKY Koulutuskuntayhtymä 
Karina Kovaleva         Riveria Karina Kovaleva         Riveria 
Marcus Ormaa        Stadin AO Marcus Ormaa        Stadin AO 
Hanna Heiskanen ja Oosa Mononen      Ylä-Savon ammattiopisto Hanna Heiskanen ja Oosa Mononen      Ylä-Savon ammattiopisto 
Jesse Poskiparta        Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, Jesse Poskiparta        Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, 
    SASKY Koulutuskuntayhtymä     SASKY Koulutuskuntayhtymä 
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KOKONAINEN

Sinä miksi minulta lapsuuden veitSinä miksi minulta lapsuuden veit

ja kaikki ne kauheudet teit.ja kaikki ne kauheudet teit.

Tekosi kantaa läpi mun elämän,Tekosi kantaa läpi mun elämän,

ne jätti arven ikuisen ja kestävän.ne jätti arven ikuisen ja kestävän.

Vaikka toisen poskenkin käänsin,Vaikka toisen poskenkin käänsin,

silti niin valtavasti kärsin.silti niin valtavasti kärsin.

Sinä koskit minua väkisin,Sinä koskit minua väkisin,

vaikka minä itkin ja kielsin.vaikka minä itkin ja kielsin.

Kaiken tuon kestinkin, mä elän vieläkin.Kaiken tuon kestinkin, mä elän vieläkin.

En antanut niiden lannistaa, ja viedä mua mukanaan.En antanut niiden lannistaa, ja viedä mua mukanaan.

Sinun voimaasi uhmasin, itseäni puolustin.Sinun voimaasi uhmasin, itseäni puolustin.

Olen nainen, en ehjä mutta kokonainen.Olen nainen, en ehjä mutta kokonainen.

Kylkeni rikoit monta kertaa,Kylkeni rikoit monta kertaa,

ei niille mustelmien määrälle löydy vertaa.ei niille mustelmien määrälle löydy vertaa.

Kaulani ja niskani kipeät on,Kaulani ja niskani kipeät on,

ajatus nielaisemisesta mahdoton.ajatus nielaisemisesta mahdoton.

Ranteeni nurin väänsit,Ranteeni nurin väänsit,

kädet selkäni taakse kipeästi käänsit.kädet selkäni taakse kipeästi käänsit.

Pakaraani ja rintaani puristit,Pakaraani ja rintaani puristit,

jos vastaan pistin, niin kuristit.jos vastaan pistin, niin kuristit.

Runo- ja kirjoitelmat lajien parhaimmistot  •  RUNO

RUNO 3 SIJA
Heidi Manninen Heidi Manninen 
Etelä-Savon ammattiopisto, PieksämäkiEtelä-Savon ammattiopisto, Pieksämäki
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Runo- ja kirjoitelmat lajien parhaimmistot  •  RUNO

Kaiken tuon kestinkin, mä elän vieläkin.Kaiken tuon kestinkin, mä elän vieläkin.

En antanut niiden lannistaa, ja viedä mua mukanaan.En antanut niiden lannistaa, ja viedä mua mukanaan.

Sinun voimaasi uhmasin, itseäni puolustin.Sinun voimaasi uhmasin, itseäni puolustin.

Olen nainen, en ehjä mutta kokonainen.Olen nainen, en ehjä mutta kokonainen.

Jos suudella en suostunut sinuaJos suudella en suostunut sinua

samantien satutit minua.samantien satutit minua.

Kaiken tämän mukanani joudun kantaa,Kaiken tämän mukanani joudun kantaa,

en näitä voi koskaan sinulla anteeksi antaa.en näitä voi koskaan sinulla anteeksi antaa.

En sitä miten toistuvasti seinään heititEn sitä miten toistuvasti seinään heitit

ja sen jälkeen jälkesi peitit.ja sen jälkeen jälkesi peitit.

Olit kuin et olisi mitään tehnyt,Olit kuin et olisi mitään tehnyt,

Vaikka olit jälleen kehoni särkenyt.Vaikka olit jälleen kehoni särkenyt.

Kaiken tuon kestinkin, mä elän vieläkin.Kaiken tuon kestinkin, mä elän vieläkin.

En antanut niiden lannistaa, ja viedä mua mukanaan.En antanut niiden lannistaa, ja viedä mua mukanaan.

Sinun voimaasi uhmasin, itseäni puolustin.Sinun voimaasi uhmasin, itseäni puolustin.

Olen nainen, en ehjä mutta kokonainen.Olen nainen, en ehjä mutta kokonainen.
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Runo- ja kirjoitelmat lajien parhaimmistot  •  RUNO

Anna palaa

1verse: anna taidon näkyä, se antaa lisää sävyä,1verse: anna taidon näkyä, se antaa lisää sävyä,
ei haittaa vaikkei jengi sitä älyä,ei haittaa vaikkei jengi sitä älyä,
jos ne dissaa, pidä pää kylmänä,jos ne dissaa, pidä pää kylmänä,
ne ui pohjalla, ku istut isos pöydäs nöyränäne ui pohjalla, ku istut isos pöydäs nöyränä
sun taidot on kastettu pyhällä, sä loistat iha kybälläsun taidot on kastettu pyhällä, sä loistat iha kybällä
oot sun taidoist hyvin jyvällä,oot sun taidoist hyvin jyvällä,
ite kirjotan kaiken aina kynällä,ite kirjotan kaiken aina kynällä,
älä pelkää, koita olla rohkee,älä pelkää, koita olla rohkee,
unelmaski voi samalla käyä toteen,unelmaski voi samalla käyä toteen,
laita toimeks, sun vierel on possee,laita toimeks, sun vierel on possee,
läheisetki tukee sua ja antaa lovee,läheisetki tukee sua ja antaa lovee,
se hetki koittaa, ku tulee täyskuu,se hetki koittaa, ku tulee täyskuu,
nyt on se hetki, ota se haltuun,nyt on se hetki, ota se haltuun,
joo mä tiiän et on vaikeet päästä alkuun,joo mä tiiän et on vaikeet päästä alkuun,
kohtaa se jännitys, älä juokse karkuun,kohtaa se jännitys, älä juokse karkuun,

säkeistö1: hei anna palaa,säkeistö1: hei anna palaa,
älä taitojas salaa,älä taitojas salaa,
ei taitoja voi ostaa mistään rahal,ei taitoja voi ostaa mistään rahal,
joten anna vaan palaa,joten anna vaan palaa,
harva osaa samaa,harva osaa samaa,
sä oot vapaa tekee mitä vaansä oot vapaa tekee mitä vaan

KUNNIAMAININNAT
Nemtine ValeriaNemtine Valeria
Riveria OutokumpuRiveria Outokumpu
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Runo- ja kirjoitelmat lajien parhaimmistot  •  RUNO

2verse: anna mennä, älä luovuta,2verse: anna mennä, älä luovuta,
varmasti sultaki löytyy jotai luovuutta,varmasti sultaki löytyy jotai luovuutta,
jokasel on joskus epävarmuutta,jokasel on joskus epävarmuutta,
mut seki on mun mielestä vahvuutta,mut seki on mun mielestä vahvuutta,
jokasel on taidot, ne on vaan piilotettu,jokasel on taidot, ne on vaan piilotettu,
sun nimi näätsä, on tähtiin kirjotettu,sun nimi näätsä, on tähtiin kirjotettu,
ei tarvii jännittää, vaik se on jännittävää,ei tarvii jännittää, vaik se on jännittävää,
sun pitää päihittää, pelkosi kärjistää,sun pitää päihittää, pelkosi kärjistää,
ja usko ittees, se on kaikist tärkeintä,ja usko ittees, se on kaikist tärkeintä,
eikä toisten mielipiteist kannata välittää,eikä toisten mielipiteist kannata välittää,
pidä tää mieles, tää on sun polku,pidä tää mieles, tää on sun polku,
voi olla paineita, mut niihin tottuu,voi olla paineita, mut niihin tottuu,
ja jos ei onnistu, ei maailma siihen lopu,ja jos ei onnistu, ei maailma siihen lopu,
sit ku pääset vihdoin maaliin,sit ku pääset vihdoin maaliin,
saat kultasen mitalin,saat kultasen mitalin,
kaikilta löytyy talenttia,kaikilta löytyy talenttia,
rakkaudella Valeria,rakkaudella Valeria,

säkeistö2: hei anna palaa,säkeistö2: hei anna palaa,
älä taitojas salaa,älä taitojas salaa,
ei taitoja voi ostaa mistään rahal,ei taitoja voi ostaa mistään rahal,
joten anna vaan palaa,joten anna vaan palaa,
harva osaa samaa,harva osaa samaa,
sä oot vapaa tekee mitä vaansä oot vapaa tekee mitä vaan
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Kuvataidelajien parhaimmistot  •  SARJAKUVAT

  1 SIJA 
Tero Mäkinen     Tero Mäkinen     
Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, 
SASKY Koulutuskuntayhtymä SASKY Koulutuskuntayhtymä 
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Kuvataidelajien parhaimmistot  •  SARJAKUVAT

KUNNIAMAININNAT: 

Iiris Mäkinen          Iiris Mäkinen          
Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, 
SASKY Koulutuskuntayhtymä SASKY Koulutuskuntayhtymä 
Ella Tarvas          Ella Tarvas          
Omnia Omnia 
Verna Sivonen      Verna Sivonen      
Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, 
SASKY KoulutuskuntayhtymäSASKY Koulutuskuntayhtymä

3 sija 
Pinja Mäkinen     Pinja Mäkinen     
Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, 
SASKY KoulutuskuntayhtymäSASKY Koulutuskuntayhtymä

2 SIJA 
Henna Jokinen     Henna Jokinen     
Pekka Halosen akatemia, KeudaPekka Halosen akatemia, Keuda
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Voi kumpaVoi kumpa
Lapsen ääniLapsen ääni

Ihmisen sisältäIhmisen sisältä
Pieni olla taas saisPieni olla taas sais

Hyppäisin taas reunalle pilvenHyppäisin taas reunalle pilven
Sekä tietoisuudesta valuisi irti kaikki turhaSekä tietoisuudesta valuisi irti kaikki turha

Ja unohtua saisi kaikki muutJa unohtua saisi kaikki muut
Jotka matkaani eivät lähteä haluaJotka matkaani eivät lähteä halua

Sinne missäSinne missä
Hymy ei kasvoilta irtoaHymy ei kasvoilta irtoa

Tuon pienen ihmisenTuon pienen ihmisen
Ja kun vieläJa kun vielä

Kaiku vastaa horisontistaKaiku vastaa horisontista
On hyvä olla nytOn hyvä olla nyt

Ei täällä mieli voi olla särkynytEi täällä mieli voi olla särkynyt

KUNNIAMAININNAT
Mathilda MikkolaMathilda Mikkola
OmniaOmnia

Runo- ja kirjoitelmat lajien parhaimmistot  •  RUNO
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KUNNIAMAININNAT
Paula HotakainenPaula Hotakainen
Keski-pohjanmaan AmmattiopistoKeski-pohjanmaan Ammattiopisto

sinä ja minä, ehkä?

oletko mukana tässä?oletko mukana tässä?
meidän yhteisessä elämässä,meidän yhteisessä elämässä,
tahdotko tätä varmasti?tahdotko tätä varmasti?
valloitit minut niin nopeasti.valloitit minut niin nopeasti.

mitä jos alat katumaan?mitä jos alat katumaan?
sanojasi perumaan,sanojasi perumaan,
suunnitelmiasi muuttamaan,suunnitelmiasi muuttamaan,
mitä jos et minua haluakaan?mitä jos et minua haluakaan?

en halua sinua menettää,en halua sinua menettää,
unelmoin meille yhteistä loppuelämääunelmoin meille yhteistä loppuelämää
haluan meidät samaa polkua matkaamaan,haluan meidät samaa polkua matkaamaan,
käsi kädessä sitä taivaltamaan.käsi kädessä sitä taivaltamaan.

mietin sinua aina hymy huulilla,mietin sinua aina hymy huulilla,
saat minut hyvälle tuulelle pelkästään höpöttämällä,saat minut hyvälle tuulelle pelkästään höpöttämällä,
saatu sykkeenkin kohoamaan,saatu sykkeenkin kohoamaan,
hengitykseni kiivastumaan,hengitykseni kiivastumaan,

sinun seuraasi, kun pääsen,sinun seuraasi, kun pääsen,
tuoksusi huumaa minut, huomaan sen,tuoksusi huumaa minut, huomaan sen,
enkä silmiäni enää irti saa,enkä silmiäni enää irti saa,
kauneutesi minut täysin lumoaa.kauneutesi minut täysin lumoaa.
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Runo- ja kirjoitelmat lajien parhaimmistot  •  RUNO

Anna taidon näkyä

kaareen taipuu luinen jousikaareen taipuu luinen jousi
 syöksee luisen vasaman syöksee luisen vasaman
pilvenlongasta läpi tapiksi taivaan kanteenpilvenlongasta läpi tapiksi taivaan kanteen
 pohjolan suden luista pohjolan suden luista
 pohjan Akan laumoista pohjan Akan laumoista
 eto vempeleen tekijä eto vempeleen tekijä
Seppo Ilmari raudan taittaja teräksen kesyttäjäSeppo Ilmari raudan taittaja teräksen kesyttäjä
 teki ahjossaan raudasta naisen teki ahjossaan raudasta naisen
 puhkui elämän malmiin ja meltorautaan puhkui elämän malmiin ja meltorautaan
 puhalsi suulaan naisenmallin puhalsi suulaan naisenmallin
 uhkean rinnan leveän lanteen uhkean rinnan leveän lanteen
 vaimon vaativan kotia koristamaan vaimon vaativan kotia koristamaan
kuhersikuhersi
 kuukauden kuukauden
   päivät   päivät
  luita  luita
 vuollen vuollen
30 päivässä kaareen taipuvan jousen30 päivässä kaareen taipuvan jousen
 kantoi ahjoon kalkkaavan naisen kantoi ahjoon kalkkaavan naisen
  tahkosi palkeilla rautaan punahehkun  tahkosi palkeilla rautaan punahehkun
 takoi rangasta palvovan silmän takoi rangasta palvovan silmän
vaelsi maat vaelsi mannutvaelsi maat vaelsi mannut
  katosi vuosiksi meriteille  katosi vuosiksi meriteille
  sepitti sen seitsemän merta  sepitti sen seitsemän merta
  puhalsi ahjoista mammonan  puhalsi ahjoista mammonan

KUNNIAMAININNAT
Miro VäisänenMiro Väisänen
Ylä-Savon ammattiopistoYlä-Savon ammattiopisto
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Anna taidon näkyä

kaareen taipuu luinen jousikaareen taipuu luinen jousi
 syöksee luisen vasaman syöksee luisen vasaman
pilvenlongasta läpi tapiksi taivaan kanteenpilvenlongasta läpi tapiksi taivaan kanteen
 pohjolan suden luista pohjolan suden luista
 pohjan Akan laumoista pohjan Akan laumoista
 eto vempeleen tekijä eto vempeleen tekijä
Seppo Ilmari raudan taittaja teräksen kesyttäjäSeppo Ilmari raudan taittaja teräksen kesyttäjä
 teki ahjossaan raudasta naisen teki ahjossaan raudasta naisen
 puhkui elämän malmiin ja meltorautaan puhkui elämän malmiin ja meltorautaan
 puhalsi suulaan naisenmallin puhalsi suulaan naisenmallin
 uhkean rinnan leveän lanteen uhkean rinnan leveän lanteen
 vaimon vaativan kotia koristamaan vaimon vaativan kotia koristamaan
kuhersikuhersi
 kuukauden kuukauden
   päivät   päivät
  luita  luita
 vuollen vuollen
30 päivässä kaareen taipuvan jousen30 päivässä kaareen taipuvan jousen
 kantoi ahjoon kalkkaavan naisen kantoi ahjoon kalkkaavan naisen
  tahkosi palkeilla rautaan punahehkun  tahkosi palkeilla rautaan punahehkun
 takoi rangasta palvovan silmän takoi rangasta palvovan silmän
vaelsi maat vaelsi mannutvaelsi maat vaelsi mannut
  katosi vuosiksi meriteille  katosi vuosiksi meriteille
  sepitti sen seitsemän merta  sepitti sen seitsemän merta
  puhalsi ahjoista mammonan  puhalsi ahjoista mammonan

Runo- ja kirjoitelmat lajien parhaimmistot  •  RUNO

Seppo Ilmari raudan valtias teräksen herttuaSeppo Ilmari raudan valtias teräksen herttua
halkaisi laivansa karille viheriän saaren rantaanhalkaisi laivansa karille viheriän saaren rantaan
löysi saaresta morsionlöysi saaresta morsion
  neiti kesäheinän  neiti kesäheinän
 nauru kuin helkkyvä vaski nauru kuin helkkyvä vaski
 suustaan lepatti parvi perhosia suustaan lepatti parvi perhosia
osti saaren morsion Seppo neiti kesäheinänosti saaren morsion Seppo neiti kesäheinän
meripihkalla ja sepäntöillämeripihkalla ja sepäntöillä
laski morsion kasvoille palvovan silmänlaski morsion kasvoille palvovan silmän
vanhus harmajapää häränniska seppävanhus harmajapää häränniska seppä
    menetti mielensä    menetti mielensä
     silpoi sydämensä     silpoi sydämensä
   morsion rakkauden edessä   morsion rakkauden edessä
  istui rannassa odottaen nousevaa tuulta  istui rannassa odottaen nousevaa tuulta
 istui ja odotti kuusi kuunkiertoa istui ja odotti kuusi kuunkiertoa
kevät laskosti talven jäljet lieve kerrallaankevät laskosti talven jäljet lieve kerrallaan
 väistyvien jäiden narinassa uuden kesän sointi väistyvien jäiden narinassa uuden kesän sointi
  takoi pajassa taalereita  takoi pajassa taalereita
   sydämessä sammuva ahjo   sydämessä sammuva ahjo

 varusti väärällä rahalla laivan varusti väärällä rahalla laivan
         tuuli tarttui purteen         tuuli tarttui purteen
vanhus sulki silmänsävanhus sulki silmänsä
 teki neidosta lesken teki neidosta lesken
              kotia koristaa nainen lihaa ja verta              kotia koristaa nainen lihaa ja verta
  vähään tyytyvä kasvoillaan palvova silmä  vähään tyytyvä kasvoillaan palvova silmä
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Kuvataidelajien parhaimmistot  •  JULISTEET

1 SIJA 
Vera Kolyasnikova     Stadin AOVera Kolyasnikova     Stadin AO
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KUNNIAMAININNAT: 
Sanni Laasala      Keuda (Pekka Halosen Akatemia) Sanni Laasala      Keuda (Pekka Halosen Akatemia) 
Vivian Hautamäki     Koulutuskeskus Brahe/Mediakeskus Lybecker Vivian Hautamäki     Koulutuskeskus Brahe/Mediakeskus Lybecker 
Tia Saarinen          Stadin AO Tia Saarinen          Stadin AO 
Mikki Rinne           Stadin AO Mikki Rinne           Stadin AO 
Inka Käsnänen      Koulutuskeskus Brahe/Mediakeskus Lybecker Inka Käsnänen      Koulutuskeskus Brahe/Mediakeskus Lybecker 
Eeva-Maija Setälä     Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, SASKY Koulutuskuntayhtymä Eeva-Maija Setälä     Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, SASKY Koulutuskuntayhtymä 
Anni Lehto          Stadin AO Anni Lehto          Stadin AO 
Alex Salmijärvi      Luksia Alex Salmijärvi      Luksia 
Katja Niemelä      Koulutuskeskus Brahe/Mediakeskus LybeckerKatja Niemelä      Koulutuskeskus Brahe/Mediakeskus Lybecker

2 SIJA 
Nelli Klemetti     Nelli Klemetti     
Tampereen seudun ammattiopisto, Tampereen seudun ammattiopisto, 
TREDUTREDU

3 SIJA 
Jessica Juusola     Jessica Juusola     
Koulutuskeskus Brahe/Mediakeskus Koulutuskeskus Brahe/Mediakeskus 
Lybecker Lybecker 

Kuvataidelajien parhaimmistot  •  JULISTEET
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Tervetuloa ihon alle!
- runo elämisen ja rakastamisen 
taidon vaikeudesta

trauma ja rakkaus
monesko kerta kun mä tän sulle myönnänmonesko kerta kun mä tän sulle myönnän
en mä nyt haluu mitää kuolemaaen mä nyt haluu mitää kuolemaa
se rakastaa mua siks se on paikallaanse rakastaa mua siks se on paikallaan
maistut niille sun saatanan kasvismakkaroillemaistut niille sun saatanan kasvismakkaroille
onks se sellanen et sä nautit siitä vai haluut sen poisonks se sellanen et sä nautit siitä vai haluut sen pois
nyt sulta valuu kulta räkäänyt sulta valuu kulta räkää
HALUUKSÄ ET MÄ KUOLENHALUUKSÄ ET MÄ KUOLEN
sit voin hyppää ikkunast alassit voin hyppää ikkunast alas
tai siis jos pyydät nätistitai siis jos pyydät nätisti
jos joku haluu oikeesti kuollajos joku haluu oikeesti kuolla
se pitäis ottaa vakavastise pitäis ottaa vakavasti
opettajat ei tykännyt mustaopettajat ei tykännyt musta
ku tulin aina myöhässä tunnilleku tulin aina myöhässä tunnille
pakko päästä itkemäänpakko päästä itkemään
saan susta paniikkikohtauksiasaan susta paniikkikohtauksia
ja itsestäni saan semmosia kohtauksiaja itsestäni saan semmosia kohtauksia

22

et mun koko tajunta vaan kaatuuet mun koko tajunta vaan kaatuu
ja kun koitan muistella niitä ja kertoa terapiassaja kun koitan muistella niitä ja kertoa terapiassa
se vaan pyörittelee silmiä ja sanoose vaan pyörittelee silmiä ja sanoo
et voin oikeesti tosi hyvinet voin oikeesti tosi hyvin
voisiks vaan pitää mua kädestävoisiks vaan pitää mua kädestä
ja sanoo et oon tässäja sanoo et oon tässä

Runo- ja kirjoitelmat lajien parhaimmistot  •  RUNO

KUNNIAMAININNAT
Anna BatchikoffAnna Batchikoff
Länsirannikon Koulutus Oy WinNovaLänsirannikon Koulutus Oy WinNova
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älä mene ikinä pois
aamulla kysyit multa mitä unta mä näin viime yönäaamulla kysyit multa mitä unta mä näin viime yönä
mut siitä lähtie ku oot ilmestynymut siitä lähtie ku oot ilmestyny
mä nään unia vaan susta ja meistämä nään unia vaan susta ja meistä
ja muutenki aina ku laitan silmäni kiinnija muutenki aina ku laitan silmäni kiinni
mä näen vaa sinun hymysi pitkänä filminämä näen vaa sinun hymysi pitkänä filminä
josta tähtisilmäsi lumoavat mua aina uudellee ja uudelleejosta tähtisilmäsi lumoavat mua aina uudellee ja uudellee
välillä se pelottaa mua niin paljonvälillä se pelottaa mua niin paljon
ettei lähes mikään saa mua rauhottumaanettei lähes mikään saa mua rauhottumaan
mut sit muistan tai siis ikään kuin tunnenmut sit muistan tai siis ikään kuin tunnen
sun kosketuksensun kosketuksen
ja olo on ihan ku ei ois muita ihmisiä olemassaja olo on ihan ku ei ois muita ihmisiä olemassa
eikä ahdistusta maailmassaeikä ahdistusta maailmassa
sitä ei vaa tieks oo olemassasitä ei vaa tieks oo olemassa
eikä se ikinä tuu muhuneikä se ikinä tuu muhun
ja mieli huutaa vaan sua koko ajanja mieli huutaa vaan sua koko ajan
ihan kuin peläten et joku iso paha tulee viemään sut pois heti huomennaihan kuin peläten et joku iso paha tulee viemään sut pois heti huomenna
ja ainoo mikä saa mut rauhalliseks on sun syli,ja ainoo mikä saa mut rauhalliseks on sun syli,

33

välillä mä mietinvälillä mä mietin
ooksä se uni mitä mä elänooksä se uni mitä mä elän
nyt pelkään et mä heräännyt pelkään et mä herään
ja huomaan tän kaiken olevan untaja huomaan tän kaiken olevan unta

39 astetta kuumetta
tunnen itsenitunnen itseni
uudelleeen syntyneeksiuudelleeen syntyneeksi
ihmislapseksiihmislapseksi
silmäni ovat kiinnisilmäni ovat kiinni
näen läpi luomiennäen läpi luomien
auringonpaisteenauringonpaisteen
ihoni on pehmeäihoni on pehmeä
koskematonkoskematon
ÄITI OLEN VIRHEETÖNÄITI OLEN VIRHEETÖN

Runo- ja kirjoitelmat lajien parhaimmistot  •  RUNO
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ei edes kuolema minuun koskeei edes kuolema minuun koske
ei tauti minua löydäei tauti minua löydä
ei ahdistus huijaaei ahdistus huijaa
paniikki ei seuraapaniikki ei seuraa
taivas laulaa minulletaivas laulaa minulle
lausuu minun nimenilausuu minun nimeni
lämpö kutsuu minua luoksensalämpö kutsuu minua luoksensa
pitelee kuin vastasyntynyttäpitelee kuin vastasyntynyttä
voin aloittaa kaikenvoin aloittaa kaiken
alustaalusta
44

missä olet?
tähdet liukeneetähdet liukenee
lumihiutaleihinlumihiutaleihin
ne juoksee hippaane juoksee hippaa
kompastun ja lyönkompastun ja lyön
naamani kovaan kylmään asfalttiinnaamani kovaan kylmään asfalttiin
nenästäni ei ole ennen vuotanut näin paljon vertanenästäni ei ole ennen vuotanut näin paljon verta
en voi lopettaa hokemasta sun nimeäen voi lopettaa hokemasta sun nimeä
odotan tässä, kunnes tulet ja löydät minutodotan tässä, kunnes tulet ja löydät minut

avunhuuto
musta tuntuu et mä kuolenmusta tuntuu et mä kuolen
enkä ees tosta vaan kaikestaenkä ees tosta vaan kaikesta
kun ahdistun alan pidättämään hengitystäkun ahdistun alan pidättämään hengitystä
pää täriseepää tärisee
SOITTAKAA AMBULANSSISOITTAKAA AMBULANSSI
mitä sä sanoit??????mitä sä sanoit??????
mä en ole ikinä voittanutmä en ole ikinä voittanut

Runo- ja kirjoitelmat lajien parhaimmistot  •  RUNO
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kaipuu
kasvosi synnyttävätkasvosi synnyttävät
minussa mahahaavanminussa mahahaavan
revin silmänirevin silmäni
melkein pääni irtimelkein pääni irti
pimeässäkinpimeässäkin
etsin yhä varjoasietsin yhä varjoasi
seuraan yyterin aaltojaseuraan yyterin aaltoja
en välitä kylmyydestäen välitä kylmyydestä
annan meren viedä minutannan meren viedä minut
sinun luoksesisinun luoksesi
seilaan yhä syvemmälleseilaan yhä syvemmälle
pimeys ympäröi minuapimeys ympäröi minua
ehkä löydän sinut vieläehkä löydän sinut vielä

hyvästi
jätit mut tienvarteenjätit mut tienvarteen
en koskaan saanut hyvästelläen koskaan saanut hyvästellä
anteeks kun mä sanoin et oot kauneintaanteeks kun mä sanoin et oot kauneinta
mitä oon koskaan nähnytmitä oon koskaan nähnyt
se ois mun haavese ois mun haave
etten ois koskaan kääntynyt kattooetten ois koskaan kääntynyt kattoo
lähdetkö sä mun peräänlähdetkö sä mun perään
mitään ei ole enää jäljellämitään ei ole enää jäljellä
minustakaanminustakaan

Runo- ja kirjoitelmat lajien parhaimmistot  •  RUNO
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Konemusiikki, animaatiot ja videot parhaimmistot 

Animaatiot

Konemusiikki

Kunniamaininnat:
Bünyamin Bilgic       Stadin AOBünyamin Bilgic       Stadin AO
Anda Chen          Tampereen seudun ammattiopisto, TREDUAnda Chen          Tampereen seudun ammattiopisto, TREDU
Evgeni Goncharov      RiveriaEvgeni Goncharov      Riveria
Eetu Heikkinen      Stadin AOEetu Heikkinen      Stadin AO
Gabriel Keski-Korhonen     Stadin AOGabriel Keski-Korhonen     Stadin AO
Niko Nuutinen          Stadin AONiko Nuutinen          Stadin AO
Blake Wilson          Tampereen seudun ammattiopisto, TREDUBlake Wilson          Tampereen seudun ammattiopisto, TREDU
August Boesen       GradiaAugust Boesen       Gradia

KUNNIAMAININNAT:  
Inga Rantanen      Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Inga Rantanen      Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 
Salminen Suvi        Keuda, Pekka Halosen akatemia Salminen Suvi        Keuda, Pekka Halosen akatemia 
Roza Pouru           Omnia Roza Pouru           Omnia 
Grigory Maevskiy, Grigory Maevskiy, 
Aapo Möttönen ja Aapo Möttönen ja 
Valtteri Heino           Omnia Valtteri Heino           Omnia 
Milja Sissonen           Omnia  Milja Sissonen           Omnia  
Veera Pousi ja Enia Silaste      Omnia Veera Pousi ja Enia Silaste      Omnia 
 Vilho Malmi               Omnia  Vilho Malmi               Omnia 
Abdulqader Ahmed          TaitotaloAbdulqader Ahmed          Taitotalo

1. SIJA 
AnonyymiAnonyymi
Stadin AOStadin AO

2. SIJA
Petri HenteläPetri Hentelä
RiveriaRiveria

3. SIJA  
Kasimir Lindholm Kasimir Lindholm 
Stadin AOStadin AO

1. SIJA 
Heidi Luomalehto Heidi Luomalehto 
OmniaOmnia

2. SIJA  
Jimi Gustafsson ja Jimi Gustafsson ja 
Joona Siljama Joona Siljama 
OmniaOmnia

3. SIJA  
Leonardo Barzola Leonardo Barzola 
OmniaOmnia
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Konemusiikki, animaatiot ja videot parhaimmistot 

Videot

KUNNIAMAININNAT:  

Jalal Hajali ja Harith Raad Salih,   Omnia  Jalal Hajali ja Harith Raad Salih,   Omnia  
Iiris Mäkinen ja Anniina Enqvist  Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, Iiris Mäkinen ja Anniina Enqvist  Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, 
    SASKY Koulutuskuntayhtymä     SASKY Koulutuskuntayhtymä 
Gabriel Heimola    Tyrvään käsi- ja taideteollisuus oppilaitos, Gabriel Heimola    Tyrvään käsi- ja taideteollisuus oppilaitos, 
    SASKY Koulutuskuntayhtymä     SASKY Koulutuskuntayhtymä 
Eemil Karhula, Venla Hämäläinen Eemil Karhula, Venla Hämäläinen 
Aino Kataja, Julia Ivanoff, Aino Kataja, Julia Ivanoff, 
Katri Kaasalainen    Koulutuskeskus Salpaus Katri Kaasalainen    Koulutuskeskus Salpaus 
Olga Viljakainen,    Omnia Olga Viljakainen,    Omnia 
Maija Suni, Keuda    Pekka Halosen akatemia Maija Suni, Keuda    Pekka Halosen akatemia 
Aaro Rönni   Ikaalisten kauppaoppilaitos, Aaro Rönni   Ikaalisten kauppaoppilaitos, 
    SASKY Koulutuskuntayhtymä     SASKY Koulutuskuntayhtymä 
 Anna Batchikoff   Länsirannikon koulutus Oy WinNova  Anna Batchikoff   Länsirannikon koulutus Oy WinNova 
Jimi Gustafsson, Grigory MaevskiyJimi Gustafsson, Grigory Maevskiy
ja Aapo Möttönen,    Omnia ja Aapo Möttönen,    Omnia 
Jaana Sandström, Catherine NiiniaroJaana Sandström, Catherine Niiniaro
 ja Alexey Kuznetsov,    Omnia  ja Alexey Kuznetsov,    Omnia 
Toni Pitkänen, Santeri Määttänen Toni Pitkänen, Santeri Määttänen 
ja Luciano de Oliveira   Omnia ja Luciano de Oliveira   Omnia 
Enni Jaakkola, Elli Putikka Enni Jaakkola, Elli Putikka 
ja Vilja Rantanen   Omnia ja Vilja Rantanen   Omnia 
Roza Pouru   Omnia Roza Pouru   Omnia 

1. SIJA  
Tia Sarström Tia Sarström 
Keuda, Pekka Halosen akatemiaKeuda, Pekka Halosen akatemia

2. SIJA  
Ahmed Nadhim Ahmed Nadhim 
OmniaOmnia

3. SIJA /jaettu 
Danyi ZouDanyi Zou
Omnia Omnia 

3. SIJA /jaettu 
Madonna Domingos Madonna Domingos 
Saimaan ammattiopisto SampoSaimaan ammattiopisto Sampo
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Kuvataidelajien parhaimmistot  •  GRAFIIKKA

1 SIJA 
Jonna Mustonen, Keuda, Pekka Halosen akatemiaJonna Mustonen, Keuda, Pekka Halosen akatemia
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Kuvataidelajien parhaimmistot  •  GRAFIIKKA

KUNNIAMAININNAT: 

Jonna Takkunen      Koulutuskeskus Brahe/Mediakeskus Lybecker Jonna Takkunen      Koulutuskeskus Brahe/Mediakeskus Lybecker 
Paavo Havukainen   Omnia Paavo Havukainen   Omnia 
Nora Salonen       OmniaNora Salonen       Omnia

2 SIJA 
Eira Kela         Eira Kela         
Koulutuskeskus Koulutuskeskus 
Brahe/Mediakeskus LybeckerBrahe/Mediakeskus Lybecker

3 SIJA 
Mari Pitkänen     Mari Pitkänen     
RiveriaRiveria
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Runot- ja kirjoitelmat lajien parhaimmistot • RUNOT

TIMANTIT SYNTYVÄT PAINEESSA

Meitä koitetaan litistääMeitä koitetaan litistää
Valmiisiin muotteihin laittaaValmiisiin muotteihin laittaa
Luovuutemme nitistääLuovuutemme nitistää
Jos se tuottavuutta haittaaJos se tuottavuutta haittaa

Ryhdy multitaskaamaanRyhdy multitaskaamaan
Kaikenlaista osaamaanKaikenlaista osaamaan
Jopa ylisuorittamaanJopa ylisuorittamaan
Ja siitä hiljaa olemaanJa siitä hiljaa olemaan

Tarvittaessa aina joustaTarvittaessa aina jousta
Ei saisi jalustalle noustaEi saisi jalustalle nousta
Älä vaan liian kirkkaana loistaÄlä vaan liian kirkkaana loista
Se voi haavoittaa toistaSe voi haavoittaa toista

Ympäristöltä paineYmpäristöltä paine
Olla tietynlaineOlla tietynlaine
On sul pian outo maineOn sul pian outo maine
Jos oot liian erilaineJos oot liian erilaine

Ainakin moni luulee näinAinakin moni luulee näin
Mut oikeestaanMut oikeestaan
Asia onkin toisin päinAsia onkin toisin päin
Kateus yksi joka toistaanKateus yksi joka toistaan
Ajaa toisen mollaamaanAjaa toisen mollaamaan

KUNNIAMAININNAT
Senja PinolaSenja Pinola
TaitotaloTaitotalo
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Runo- ja kirjoitelmat lajien parhaimmistot  •  RUNO

Taito herättää tunteitaTaito herättää tunteita
Ja tunteiden herättäminen on taitoJa tunteiden herättäminen on taito
Erittäinkin aitoErittäinkin aito

Kaikissa meissä on potentiaaliKaikissa meissä on potentiaali
Ei oo helppoo olla millenniaaliEi oo helppoo olla millenniaali
Ainaista tasapainoiluuAinaista tasapainoiluu
Ku ei sais muka erottuuKu ei sais muka erottuu

Pitäs olla nopee, tehokasPitäs olla nopee, tehokas
Ja kokoa ajan parempiJa kokoa ajan parempi
Mikään ei riitä ja siitäMikään ei riitä ja siitä
Syntyy taitojensa suhteen yksilö arempiSyntyy taitojensa suhteen yksilö arempi

Opettele luovuutes kanavoimaanOpettele luovuutes kanavoimaan
Vahvuutes voimaksi valjastamaanVahvuutes voimaksi valjastamaan
Oleellinen joukosta huomaamaanOleellinen joukosta huomaamaan
Ja rohkeasti itsesi muille tuomaanJa rohkeasti itsesi muille tuomaan

Älä häpee olla hyväÄlä häpee olla hyvä
On taito voimavara kertyväOn taito voimavara kertyvä
Ruoki sitä, anna kehittyäRuoki sitä, anna kehittyä
Anna sun taidon näkyäAnna sun taidon näkyä
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Kuvataidelajien parhaimmistot  •  PIIRROSTAIDE 

1. SIJA 
Paula Hakala,  Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, SASKY KoulutuskuntayhtymäPaula Hakala,  Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, SASKY Koulutuskuntayhtymä
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Kuvataidelajien parhaimmistot  •  PIIRROSTAIDE 

KUNNIAMAININNAT: 

Heidi Manninen, Etelä-Savon ammattiopisto Heidi Manninen, Etelä-Savon ammattiopisto 
Kati Lehtonen,  Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, SASKY Koulutuskuntayhtymä Kati Lehtonen,  Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, SASKY Koulutuskuntayhtymä 
Iris Imberg, Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, SASKY Koulutuskuntayhtymä Iris Imberg, Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, SASKY Koulutuskuntayhtymä 
Ninni Myyryläinen, Kouvolan seudun ammattiopisto Ninni Myyryläinen, Kouvolan seudun ammattiopisto 
Jussi Pyykönen, Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, SASKY Koulutuskuntayhtymä Jussi Pyykönen, Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, SASKY Koulutuskuntayhtymä 
Ella Tarvas,Omnia Ella Tarvas,Omnia 
Jimi Tiainen, Kouvolan seudun ammattiopisto Jimi Tiainen, Kouvolan seudun ammattiopisto 
Jenna Meriläinen, Ylä-Savon ammattiopisto Jenna Meriläinen, Ylä-Savon ammattiopisto 
Eveliina Tyyskä, Kouvolan seudun ammattiopisto Eveliina Tyyskä, Kouvolan seudun ammattiopisto 
Mathilda Mikkola, OmniaMathilda Mikkola, Omnia

2. SIJA 
Ruta Zingnika, Ruta Zingnika, 
Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, 
SASKY KoulutuskuntayhtymäSASKY Koulutuskuntayhtymä

3. SIJA 
Susa Suominen, Susa Suominen, 
Koulutuskuntayhtymä GradiaKoulutuskuntayhtymä Gradia
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Runo- ja kirjoitelmat lajien parhaimmistot  •  KIRJOITELMA

Tyttö, jolla ei ollut siipiä

Loputtoman metsän takana, oksattoman puun lehtien varjossa on pieni kylä. Kylä, joka Loputtoman metsän takana, oksattoman puun lehtien varjossa on pieni kylä. Kylä, joka 
on täynnä noin polven korkuisia, ihmistä muistuttavia olioita. Tämä pieni yhteisö elää on täynnä noin polven korkuisia, ihmistä muistuttavia olioita. Tämä pieni yhteisö elää 
lähes samankaltaista elämää kuin me ihmiset, mutta kylästä kuuluu pienten siipien ha-lähes samankaltaista elämää kuin me ihmiset, mutta kylästä kuuluu pienten siipien ha-
vinaa, eivätkä linnut ole tähän syynä. Näillä pienillä Siivenkäisillä, joiksi heitä kutsutaan, vinaa, eivätkä linnut ole tähän syynä. Näillä pienillä Siivenkäisillä, joiksi heitä kutsutaan, 
kasvaa nimittäin selässä kolmen pesukarhun jalkapohjan mittaiset siivet, joilla he lentä-kasvaa nimittäin selässä kolmen pesukarhun jalkapohjan mittaiset siivet, joilla he lentä-
vät. Tai kaikki muut lentävät, paitsi Salla.vät. Tai kaikki muut lentävät, paitsi Salla.

Salla on 10-vuotias tyttö, jolla on pitkä vaaleanpunainen tukka sekä merensiniset silmät.Salla on 10-vuotias tyttö, jolla on pitkä vaaleanpunainen tukka sekä merensiniset silmät.
Hänellä on muutaman vuoden nuorempi pikkuveli Samuel sekä kaksi äitiä, Eva ja Saana.Hänellä on muutaman vuoden nuorempi pikkuveli Samuel sekä kaksi äitiä, Eva ja Saana.
Kaikilla muilla, myös Sallan perheellä, on siivet. Siivenkäiset syntyvät siivettöminä, muttaKaikilla muilla, myös Sallan perheellä, on siivet. Siivenkäiset syntyvät siivettöminä, mutta
ne kasvavat ensimmäisen vuoden aikana, kun on aika opetella lentämään. Jostain syystäne kasvavat ensimmäisen vuoden aikana, kun on aika opetella lentämään. Jostain syystä
Sallalle ei siipiä kasvanut, vaikka kaikkea kokeiltiin keijupölystä unihiekkaan.Sallalle ei siipiä kasvanut, vaikka kaikkea kokeiltiin keijupölystä unihiekkaan.

Sallalla on siivettömyytensä vuoksi vain yksi ystävä. Vuotta nuorempi Maria muuttiSallalla on siivettömyytensä vuoksi vain yksi ystävä. Vuotta nuorempi Maria muutti
vanhempiensa Heikin ja Samin kanssa vieraanmaan tammesta Sallan perheen alakertaan vanhempiensa Heikin ja Samin kanssa vieraanmaan tammesta Sallan perheen alakertaan 
viime kesänä. Tytöt ovat olleet siitä lähtien erottamattomat. He jakavat ilot, surut, mur-viime kesänä. Tytöt ovat olleet siitä lähtien erottamattomat. He jakavat ilot, surut, mur-
heet ja huolet. Vapaa-aikanaan he menevät takapihalle sammaleen peittämän suuren heet ja huolet. Vapaa-aikanaan he menevät takapihalle sammaleen peittämän suuren 
kiven päälle makaamaan ja viipyvät siellä yön pikkutunteihin saakka. Koulussa käyminen kiven päälle makaamaan ja viipyvät siellä yön pikkutunteihin saakka. Koulussa käyminen 
ei Sallalle ole kuitenkaan yhtä mukavaa. ei Sallalle ole kuitenkaan yhtä mukavaa. 

Siivenkäiset aloittavat koulunkäynnin 7-vuotiaina. Meihin ihmisiin poiketen heillä kuu-Siivenkäiset aloittavat koulunkäynnin 7-vuotiaina. Meihin ihmisiin poiketen heillä kuu-
luu liikunnan perusopetukseen lentäminen. Kolme vuotta sitten, jo ensimmäisenä kou-luu liikunnan perusopetukseen lentäminen. Kolme vuotta sitten, jo ensimmäisenä kou-
lupäivänä, Salla sai kutsumanimen “strutsi”, koska ei pysty lentämään. Salla on joutunut lupäivänä, Salla sai kutsumanimen “strutsi”, koska ei pysty lentämään. Salla on joutunut 
kokemaan kiusaamista sieltä aina tähän päivään asti. Myös Sallan vanhemmat ovat tie-kokemaan kiusaamista sieltä aina tähän päivään asti. Myös Sallan vanhemmat ovat tie-
toisia tästä, mutta koulussa ei olla saatu kiusaamista kuriin. On muutamia opettajia,toisia tästä, mutta koulussa ei olla saatu kiusaamista kuriin. On muutamia opettajia,
jotka ääneen sanomatta pitävät itsekin Sallaa outolintuna. Siivenkäisien keskuudessa eijotka ääneen sanomatta pitävät itsekin Sallaa outolintuna. Siivenkäisien keskuudessa ei
ole yli 2000 vuoteen tavattu yhtäkään siivetöntä yksilöä.ole yli 2000 vuoteen tavattu yhtäkään siivetöntä yksilöä.

KIRJOITELMA 1. SIJA
Suvi SmolanderSuvi Smolander
Saimaan Ammattiopisto Sampo, ImatraSaimaan Ammattiopisto Sampo, Imatra
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Salla istuu usein myös yksin takapihan kivellä, niin kuin myös tänä sunnuntaina. HänenSalla istuu usein myös yksin takapihan kivellä, niin kuin myös tänä sunnuntaina. Hänen
pitäisi olla jo nukkumassa, mutta Salla on päättänyt olla menemättä aamulla kouluun. pitäisi olla jo nukkumassa, mutta Salla on päättänyt olla menemättä aamulla kouluun. 
Hän kuuntelee PMMP-yhtyeen suosikkikappalettaan ja yrittää hillitä alahuulensa vapi-Hän kuuntelee PMMP-yhtyeen suosikkikappalettaan ja yrittää hillitä alahuulensa vapi-
naa.naa.

Sä kerroit, että päivänvalo pelottaaSä kerroit, että päivänvalo pelottaa
Ja silti valvot yösiJa silti valvot yösi
Etkä unta saaEtkä unta saa
En osaa auttaaEn osaa auttaa
Kai ehjin siivinKai ehjin siivin
Me vielä joskus liidetäänMe vielä joskus liidetään

Kovasta taistelusta huolimatta kyyneleet alkavat yksi toisensa jälkeen valumaan pitkinKovasta taistelusta huolimatta kyyneleet alkavat yksi toisensa jälkeen valumaan pitkin
tytön poskia. Eva on kuullut tyttärensä itkun ja kävelee takapihalle, istahtaa kivelle jatytön poskia. Eva on kuullut tyttärensä itkun ja kävelee takapihalle, istahtaa kivelle ja
sulkee Sallan syliinsä. Minuutit kuluvat eikä kumpikaan sano sanaakaan. Sallan kyyneleetsulkee Sallan syliinsä. Minuutit kuluvat eikä kumpikaan sano sanaakaan. Sallan kyyneleet
ovat kastelleet äidin paitaan ison märän läikän. Tilanne ei vaadi sanoja. Äiti tuntee tyttä-ovat kastelleet äidin paitaan ison märän läikän. Tilanne ei vaadi sanoja. Äiti tuntee tyttä-
rensä käsin lähes kosketeltavan tuskan, jota ei pitäisi olla olemassakaan. Tuskan, joka ei rensä käsin lähes kosketeltavan tuskan, jota ei pitäisi olla olemassakaan. Tuskan, joka ei 
ole jättämässä Sallaa.ole jättämässä Sallaa.

Kesä vaihtui syksyyn ja päivät lyhenivät. Sallan kouluaamut ovat vähentyneet ja yksinäi-Kesä vaihtui syksyyn ja päivät lyhenivät. Sallan kouluaamut ovat vähentyneet ja yksinäi-
set illat takapihalla lisääntyneet. Vallitseva pimeys ei ole rajoittunut vain vuodenaikaan. set illat takapihalla lisääntyneet. Vallitseva pimeys ei ole rajoittunut vain vuodenaikaan. 
Eva ja Saana ovat olleet huolissaan tyttärestään jo pitkään, mutta yrityksistä huolimatta Eva ja Saana ovat olleet huolissaan tyttärestään jo pitkään, mutta yrityksistä huolimatta 
ei koulu ole ottanut avunhuutoja vakavasti. Pienen tytön sanattomat merkit ovat huk-ei koulu ole ottanut avunhuutoja vakavasti. Pienen tytön sanattomat merkit ovat huk-
kuneet isompien alle.kuneet isompien alle.

Kun lopulta ensilumi laskeutui maahan, myös pimeys, joka oli Sallan elämässä kulkenut Kun lopulta ensilumi laskeutui maahan, myös pimeys, joka oli Sallan elämässä kulkenut 
jo pidemmän aikaa, laskeutui kyläänkin. Mustien harsojen saattelemana Salla sai siivet.jo pidemmän aikaa, laskeutui kyläänkin. Mustien harsojen saattelemana Salla sai siivet.
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MITEN MENESTYÄ OMILLA TAIDOILLA?

Taidoilla menestyminen on aiheena hyvin laaja. Käsittelen tekstissä taitoja eri näkökul-Taidoilla menestyminen on aiheena hyvin laaja. Käsittelen tekstissä taitoja eri näkökul-
mista; käsialaa, positiivisen ajattelun taitoa, kiinnostuksen kohteita, ammattitaitoja sekä mista; käsialaa, positiivisen ajattelun taitoa, kiinnostuksen kohteita, ammattitaitoja sekä 
uusien taitojen kehittämistä. Yleisesti ottaen omia taitoja voi hyödyntää tekemällä asioi-uusien taitojen kehittämistä. Yleisesti ottaen omia taitoja voi hyödyntää tekemällä asioi-
ta, joissa on hyvä. Meillä on yhteiskunnassa työnjako, että jokainen työskentelee yhdes-ta, joissa on hyvä. Meillä on yhteiskunnassa työnjako, että jokainen työskentelee yhdes-
sä ammatissa eli pyörittää taloutta omalta osaltaan taitoja ja kiinnostuksia hyödyntäen. sä ammatissa eli pyörittää taloutta omalta osaltaan taitoja ja kiinnostuksia hyödyntäen. 
Nyt siirrymme kuitenkin aiheen esittelystä itse asiaan. Nyt siirrymme kuitenkin aiheen esittelystä itse asiaan. 

Käsialakin on taito, jota voi kehittää. Itseasiassa se kehittyy ainoastaan kirjoittamalla pal-Käsialakin on taito, jota voi kehittää. Itseasiassa se kehittyy ainoastaan kirjoittamalla pal-
jon käsin. Nykyisin kaikki kirjoitetaan tietokoneella, joten siksi kädenjälki ei yleensä pääsejon käsin. Nykyisin kaikki kirjoitetaan tietokoneella, joten siksi kädenjälki ei yleensä pääse
kehittymään. Hyvällä käsialalla ei kuitenkaan voi menestyä muuten kuin saamalla siitäkehittymään. Hyvällä käsialalla ei kuitenkaan voi menestyä muuten kuin saamalla siitä
paljon kehuja. Sukupuolten eroja koskevat hassut luulot taitojen suhteen, että ei suku-paljon kehuja. Sukupuolten eroja koskevat hassut luulot taitojen suhteen, että ei suku-
puolesta johtuen kuulu tehdä jotain tai olla jotain ominaisuutta, koskevat myös käsialaa. puolesta johtuen kuulu tehdä jotain tai olla jotain ominaisuutta, koskevat myös käsialaa. 
Jotkut ovat sitä mieltä, että ei miehillä kuulu olla hieno käsiala. Tässä asiassa nähdään pe-Jotkut ovat sitä mieltä, että ei miehillä kuulu olla hieno käsiala. Tässä asiassa nähdään pe-
rinteiset sukupuolten väliset luulot taidoista. On kuitenkin totta, että naispuoliset ehkä rinteiset sukupuolten väliset luulot taidoista. On kuitenkin totta, että naispuoliset ehkä 
kirjoittavat käsin keskimäärin miehiä enemmän. Sukupuolten rajat eivät kuitenkaan ole kirjoittavat käsin keskimäärin miehiä enemmän. Sukupuolten rajat eivät kuitenkaan ole 
niin tarkkoja, ja kädenjälki kertookin enemmän ihmisestä. Hienosta käsialasta voi päätel-niin tarkkoja, ja kädenjälki kertookin enemmän ihmisestä. Hienosta käsialasta voi päätel-
lä, että ihminen pitää kauneudesta kaikin tavoin, ja hänellä on erittäin hyvät kädentaidot. lä, että ihminen pitää kauneudesta kaikin tavoin, ja hänellä on erittäin hyvät kädentaidot. 
Nopea hutaisu paperille taas tarkoittaa suurpiirteisyyttä asioissa. Jos kirjoittaa sekaisin Nopea hutaisu paperille taas tarkoittaa suurpiirteisyyttä asioissa. Jos kirjoittaa sekaisin 
tekstaus- ja kaunokirjoitusta, se voi merkitä vaihtelunhaluisuutta asioissa. Pienikokoinen tekstaus- ja kaunokirjoitusta, se voi merkitä vaihtelunhaluisuutta asioissa. Pienikokoinen 
käsiala merkitsee pienten asioiden arvostusta sekä optimistisuutta asioissa.käsiala merkitsee pienten asioiden arvostusta sekä optimistisuutta asioissa.

Onkin hyödyllistä olla optimisti eli hallita positiivisen ajattelun taito. Se tuo kestokykyäOnkin hyödyllistä olla optimisti eli hallita positiivisen ajattelun taito. Se tuo kestokykyä
erilaisiin yhteiskunnallisiin lakkoihin ja kriiseihin, luonnonmullistuksiin sekä kaikkiin mui-erilaisiin yhteiskunnallisiin lakkoihin ja kriiseihin, luonnonmullistuksiin sekä kaikkiin mui-
hinkin poikkeuksellisiin asioihin, jotka voivat aiheuttaa poikkeusoloja. Positiivisella ajat-hinkin poikkeuksellisiin asioihin, jotka voivat aiheuttaa poikkeusoloja. Positiivisella ajat-
telulla voi menestyä omassa hyvinvoinnissa ja mielensä hallinnassa. Tapahtuviin asioihin telulla voi menestyä omassa hyvinvoinnissa ja mielensä hallinnassa. Tapahtuviin asioihin 
ei aina välttämättä voi itse vaikuttaa, mutta jokaisella asialla on sekä hyvät että huonot ei aina välttämättä voi itse vaikuttaa, mutta jokaisella asialla on sekä hyvät että huonot 
puolet. On oma taitonsa, kun osaa keskittyä pelkkiin hyviin puoliin. Nyky- yhteiskunnas-puolet. On oma taitonsa, kun osaa keskittyä pelkkiin hyviin puoliin. Nyky- yhteiskunnas-
sa on totuttu niin hyvään, ettei läheskään kaikilla ole minkäänlaista kestokykyä. Mutta sa on totuttu niin hyvään, ettei läheskään kaikilla ole minkäänlaista kestokykyä. Mutta 
nyt, kun on koronatoimien kanssa eletty vuosi, voi kestokykyä helposti löytyä pienempiin nyt, kun on koronatoimien kanssa eletty vuosi, voi kestokykyä helposti löytyä pienempiin 
ja vähemmän vaikuttaviin asioihin. Kestokykyä saanut optimisti eija vähemmän vaikuttaviin asioihin. Kestokykyä saanut optimisti ei
myöskään hermostu niin helposti yhtä pienistä asioista kuin kestokyvytön.myöskään hermostu niin helposti yhtä pienistä asioista kuin kestokyvytön.

KIRJOITELMA 2. SIJA
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Koronavuosi on nimittäin auttanut minua sietämään ikäviä yllätyksiä. Aikaisemmin enKoronavuosi on nimittäin auttanut minua sietämään ikäviä yllätyksiä. Aikaisemmin en
kestänyt yhtään, jos asiat eivät menneet suunnitelman mukaan. Koronarajoituksistakestänyt yhtään, jos asiat eivät menneet suunnitelman mukaan. Koronarajoituksista
johtuen on joutunut tekemään asioita, joita tuskin olisi voinut vielä viimejohtuen on joutunut tekemään asioita, joita tuskin olisi voinut vielä viime
vuosikymmenelläkään kuvitella. Aluksi eli viime vuoden maaliskuussa ja huhtikuussavuosikymmenelläkään kuvitella. Aluksi eli viime vuoden maaliskuussa ja huhtikuussa
suhtauduin asiaan todella pitkin hampain. Kuitenkin jo kesään mennessä hyväksyinsuhtauduin asiaan todella pitkin hampain. Kuitenkin jo kesään mennessä hyväksyin
koronan “osaksi elämää”, ja päätin vähentää joitain aiempia tottumuksia, kutenkoronan “osaksi elämää”, ja päätin vähentää joitain aiempia tottumuksia, kuten
matkustamistani ja liikkumistani muutenkin. Ajattelin siis, etten palaa enää entiseenmatkustamistani ja liikkumistani muutenkin. Ajattelin siis, etten palaa enää entiseen
matkustamisen tyyliin koronan jälkeenkään, koska näin on ympäristölle parempi ja rahaamatkustamisen tyyliin koronan jälkeenkään, koska näin on ympäristölle parempi ja rahaa
kuluu vähemmän. Kestokyvyn olen tunnistanut itsessäni viime syksynä. Esimerkiksikuluu vähemmän. Kestokyvyn olen tunnistanut itsessäni viime syksynä. Esimerkiksi
syksyllä oli mahdollista, että tietojen siirto EU-alueelta Yhdysvaltoihin olisi kielletty. Täl-syksyllä oli mahdollista, että tietojen siirto EU-alueelta Yhdysvaltoihin olisi kielletty. Täl-
löin olisi Facebook lähtenyt EU:sta. Olen rakentanut kyseiseen palveluun huomattavan löin olisi Facebook lähtenyt EU:sta. Olen rakentanut kyseiseen palveluun huomattavan 
osan elämääni, joten ihan pikkujuttu ei asia ollut. Kuitenkin aloin harmittelemisen sijaan osan elämääni, joten ihan pikkujuttu ei asia ollut. Kuitenkin aloin harmittelemisen sijaan 
pohtia, että jos näin käy, otan talteen kaverieni syntymäpäivät ja puhelinnumerot sekä pohtia, että jos näin käy, otan talteen kaverieni syntymäpäivät ja puhelinnumerot sekä 
lataan Iltalehden sovelluksen puhelimeeni. Jälkeenpäin hämmästyin, että eikö tämän pi-lataan Iltalehden sovelluksen puhelimeeni. Jälkeenpäin hämmästyin, että eikö tämän pi-
täisi olla ylitsepääsemätön harmillinen asia. Tässä voi siis esimerkiksi huomata sen, mitä täisi olla ylitsepääsemätön harmillinen asia. Tässä voi siis esimerkiksi huomata sen, mitä 
hyötyä on, kun sietää ei-toivottuja yllätyksiä. Kestokyky on siis todella hieno ominaisuus, hyötyä on, kun sietää ei-toivottuja yllätyksiä. Kestokyky on siis todella hieno ominaisuus, 
jonka löytyessä itseltä asiat sujuvat hyvin, sillä muutokset ovat ainoa pysyvä asia elämäs-jonka löytyessä itseltä asiat sujuvat hyvin, sillä muutokset ovat ainoa pysyvä asia elämäs-
sä. Muutoksista ja ikävistä asioista ylipääsemiseksi on hyvä, että on kiinnostuksenkohtei-sä. Muutoksista ja ikävistä asioista ylipääsemiseksi on hyvä, että on kiinnostuksenkohtei-
ta. Mukavia asioita tehdessä voi unohtaa ainakin hetkeksi muun ikävän.ta. Mukavia asioita tehdessä voi unohtaa ainakin hetkeksi muun ikävän.

Kannattaa tehdä asioita, jotka kiinnostavat! Juuri sellaiset asiat jäävät helpommin mie-Kannattaa tehdä asioita, jotka kiinnostavat! Juuri sellaiset asiat jäävät helpommin mie-
leen. Siksi menestyksen kohdetta etsiessä kannattaa kehittää jo valmiina olevia vahvuuk-leen. Siksi menestyksen kohdetta etsiessä kannattaa kehittää jo valmiina olevia vahvuuk-
sia. Jos on hyvä kädentaidoissa, kannattaa tehdä paljon käsitöitä. Jos taas pitää urheilusta,sia. Jos on hyvä kädentaidoissa, kannattaa tehdä paljon käsitöitä. Jos taas pitää urheilusta,
kannattaa harrastaa joukkuepelejä ja kehittää omaa kuntoa. Ja jos pitää tekniikasta,kannattaa harrastaa joukkuepelejä ja kehittää omaa kuntoa. Ja jos pitää tekniikasta,
kannattaa sitä opiskella mahdollisimman paljon, jotta voi itse vaikkapa korjata autoa,kannattaa sitä opiskella mahdollisimman paljon, jotta voi itse vaikkapa korjata autoa,
korjattavissa olevia kodinkoneita ja muuta vastaavaa. Kiinnostukset voivat myös muut-korjattavissa olevia kodinkoneita ja muuta vastaavaa. Kiinnostukset voivat myös muut-
tua iän myötä. Jos vaikkapa on ollut lapsena kiinnostunut liikennesäännöistä ja autollatua iän myötä. Jos vaikkapa on ollut lapsena kiinnostunut liikennesäännöistä ja autolla
ajamisesta, voivat motivoivat asiat olla erilaiset lähempänä 20 ikävuotta. Jos tämäajamisesta, voivat motivoivat asiat olla erilaiset lähempänä 20 ikävuotta. Jos tämä
esimerkkihenkilö on omaksunut nuoruudessa kirjallisen ilmaisun, voi häntä innostaaesimerkkihenkilö on omaksunut nuoruudessa kirjallisen ilmaisun, voi häntä innostaa
autokoulun teoriatehtäviä enemmän oman blogin pitäminen tai muu vastaava asia, jossaautokoulun teoriatehtäviä enemmän oman blogin pitäminen tai muu vastaava asia, jossa
esiinnytään useille ihmisille kirjoittamalla. Asiathan kiinnostavat vapaaehtoiselta pohjal-esiinnytään useille ihmisille kirjoittamalla. Asiathan kiinnostavat vapaaehtoiselta pohjal-
ta eniten. Tässä skenaariossa on kyse siitä, että motivaatio vaikuttaa asioidenta eniten. Tässä skenaariossa on kyse siitä, että motivaatio vaikuttaa asioiden
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kiinnostavuuteen. Tälle esimerkkihenkilölle lapsuuden aikaisesta kiinnostuksesta onkiinnostavuuteen. Tälle esimerkkihenkilölle lapsuuden aikaisesta kiinnostuksesta on
saattanut myöhemmin tulla pakon tuntuista, koska hän on huomannut, ettei autollasaattanut myöhemmin tulla pakon tuntuista, koska hän on huomannut, ettei autolla
ajaminen olekaan täysin samanlaista rentoa, hauskaa ja huoletonta tekemistä kuin oliajaminen olekaan täysin samanlaista rentoa, hauskaa ja huoletonta tekemistä kuin oli
pienestä pitäen olettanut. Ja tämän skenaarion esimerkkihenkilöhän olen minä. Tietysti pienestä pitäen olettanut. Ja tämän skenaarion esimerkkihenkilöhän olen minä. Tietysti 
on kivaa saada ajokortti, mutta ensisijainen kiinnostus on nykyisin toinen. Kun erityisestion kivaa saada ajokortti, mutta ensisijainen kiinnostus on nykyisin toinen. Kun erityisesti
lapsuudessa liikennesäännöt olivat minulle kaikkein suurin kiinnostus, saman asianlapsuudessa liikennesäännöt olivat minulle kaikkein suurin kiinnostus, saman asian
nykyään ajaa kirjoittamisen riemut.nykyään ajaa kirjoittamisen riemut.

On erilaisia diagnosoituja erityispiirteitä, kuten Aspergerin oireyhtymä. Siinä tyypillinenOn erilaisia diagnosoituja erityispiirteitä, kuten Aspergerin oireyhtymä. Siinä tyypillinen
tuntomerkki on vain yhdestä asiasta kiinnostuneisuus. Minulla on tämä Aspergertuntomerkki on vain yhdestä asiasta kiinnostuneisuus. Minulla on tämä Asperger
diagnosoitu, mutta se ei näy kaikilla täysin samalla tavalla. Nimittäin mielestäni ei pitäisidiagnosoitu, mutta se ei näy kaikilla täysin samalla tavalla. Nimittäin mielestäni ei pitäisi
olla yhteen asiaan jumittunut, vaan on hyvä, että on monipuoliset taidot ja kiinnostukset. olla yhteen asiaan jumittunut, vaan on hyvä, että on monipuoliset taidot ja kiinnostukset. 
Kuitenkin itsestä löytyviä taitoja on hyvä hyödyntää elämäntehtävänsä löytämiseen.Kuitenkin itsestä löytyviä taitoja on hyvä hyödyntää elämäntehtävänsä löytämiseen.
Elämäntehtävä voi olla myös vaikka jokin tärkeä harrastus. Elämässähän on oltava myösElämäntehtävä voi olla myös vaikka jokin tärkeä harrastus. Elämässähän on oltava myös
jotain mukavaa toimintaa pelkän työn lisäksi. Ei jaksa opiskella tai tehdä töitä, jos ei ikinäjotain mukavaa toimintaa pelkän työn lisäksi. Ei jaksa opiskella tai tehdä töitä, jos ei ikinä
tee mitään rentouttavaa ja palauttavaa nautinnollista asiaa. Vaikka työ olisi mukavaa, ontee mitään rentouttavaa ja palauttavaa nautinnollista asiaa. Vaikka työ olisi mukavaa, on
siinä kuitenkin ikäviä velvollisuuksia.siinä kuitenkin ikäviä velvollisuuksia.

Ammatithan ovat syntyneet siitä, joku on ollut hyvä jossakin. Myös toiset ovat pyytäneet Ammatithan ovat syntyneet siitä, joku on ollut hyvä jossakin. Myös toiset ovat pyytäneet 
häntä tekemään vastaavia asioita itsellekin palvelukseksi, ja maksaneet siitä korvauksenhäntä tekemään vastaavia asioita itsellekin palvelukseksi, ja maksaneet siitä korvauksen
tavalla tai toisella. Nykyään ammattiasiat toimivat huomattavasti eri tavalla. Pitää ollatavalla tai toisella. Nykyään ammattiasiat toimivat huomattavasti eri tavalla. Pitää olla
peruskoulu käytynä ja virallinen ammattitutkinto, jotta työhön voi hakea. Tässä on kui-peruskoulu käytynä ja virallinen ammattitutkinto, jotta työhön voi hakea. Tässä on kui-
tenkin yhteistä muinaisen ajan kanssa se, että taitoja voi hyödyntää siinä, mitä elinkei-tenkin yhteistä muinaisen ajan kanssa se, että taitoja voi hyödyntää siinä, mitä elinkei-
non hankkimiseksi tekee. On tärkeää, että on ammatti, jossa jaksaa työskennellä. Siitä non hankkimiseksi tekee. On tärkeää, että on ammatti, jossa jaksaa työskennellä. Siitä 
johtuen ennen työnhakua kannattaa ajatella, että minkä asioiden tekemisestä pitää ja johtuen ennen työnhakua kannattaa ajatella, että minkä asioiden tekemisestä pitää ja 
millainen on ihmisenä. Alan vaihtaminen on myös täysin hyväksyttävää, jos on kylläs-millainen on ihmisenä. Alan vaihtaminen on myös täysin hyväksyttävää, jos on kylläs-
tynyt syystä tai toisesta nykyiseen työhön. Joskus jostain uudesta asiasta voi kiinnostua tynyt syystä tai toisesta nykyiseen työhön. Joskus jostain uudesta asiasta voi kiinnostua 
niin paljon, että haluaa siihen ammattilaisena erikoistua.niin paljon, että haluaa siihen ammattilaisena erikoistua.
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On täysin mahdollista kehittää myös kokonaan uusia taitoja. Ihmisen aivoissa on käy-On täysin mahdollista kehittää myös kokonaan uusia taitoja. Ihmisen aivoissa on käy-
tössä niin sanottu “rajaton liittymä” eli aivoista ei lopu tallennustila kesken. Teoriassa voi tössä niin sanottu “rajaton liittymä” eli aivoista ei lopu tallennustila kesken. Teoriassa voi 
siis noin vain päättää opetella jonkun täysin uuden taidon ihan täydestä tietämättömyy-siis noin vain päättää opetella jonkun täysin uuden taidon ihan täydestä tietämättömyy-
destä lähtemällä. Mieleen jääminen vaatii kuitenkin kiinnostuksen ja motivaation, jotendestä lähtemällä. Mieleen jääminen vaatii kuitenkin kiinnostuksen ja motivaation, joten
käytännössä tämä ei olekaan ihan niin mahdollista toteuttaa. Jos vaikkapa ihmisellä ei olekäytännössä tämä ei olekaan ihan niin mahdollista toteuttaa. Jos vaikkapa ihmisellä ei ole
kielipäätä, eivät uudet kielet tartu päähän. Motivaation lisäksi toinen tekijä uusien tai-kielipäätä, eivät uudet kielet tartu päähän. Motivaation lisäksi toinen tekijä uusien tai-
tojen oppimiseen on itseensä uskominen. Kun ei itseensä usko, ei silloin ainakaan jää tojen oppimiseen on itseensä uskominen. Kun ei itseensä usko, ei silloin ainakaan jää 
mitään mieleen. Jos taas ajattelee, että pystyy asian oppimaan, on kyky uuden omaksu-mitään mieleen. Jos taas ajattelee, että pystyy asian oppimaan, on kyky uuden omaksu-
miseen parempi. On kuitenkin hyvä, että ihminen käyttää menestyäkseen niitä lahjoja, miseen parempi. On kuitenkin hyvä, että ihminen käyttää menestyäkseen niitä lahjoja, 
jotka jo ovat valmiina. Yleensä jokainen on paras asian tuntija juuri niissä asioissa, jotka jotka jo ovat valmiina. Yleensä jokainen on paras asian tuntija juuri niissä asioissa, jotka 
osaa joosaa jo
valmiiksi. valmiiksi. 

Kaikki ovat hyviä jossakin asioissa. Kaikilla on siis täysin mahdollista löytää miellyttäväKaikki ovat hyviä jossakin asioissa. Kaikilla on siis täysin mahdollista löytää miellyttävä
ammatti, ja se on tulojen saamiseksi tärkeää. Elämässä menestymisen salaisuus on, ettäammatti, ja se on tulojen saamiseksi tärkeää. Elämässä menestymisen salaisuus on, että
vahvistaa niitä taitoja, jotka hallitsee hyvin. Yllättävää ammatin valinnoissa saattaa olla,vahvistaa niitä taitoja, jotka hallitsee hyvin. Yllättävää ammatin valinnoissa saattaa olla,
että aikuisena joutuu juuri siihen ammattiin, jonka nuoruudessa näkee itselle sopimatto-että aikuisena joutuu juuri siihen ammattiin, jonka nuoruudessa näkee itselle sopimatto-
mana vaihtoehtona. Olen kuullut useammalta opettajaltani tämän saman tarinan.mana vaihtoehtona. Olen kuullut useammalta opettajaltani tämän saman tarinan.
He ovat ajatelleet, että ainakaan opettaja ei ole itselle oikea ammatti, vaikka toisin onHe ovat ajatelleet, että ainakaan opettaja ei ole itselle oikea ammatti, vaikka toisin on
kuitenkin käynyt. Saman olen huomannut itsekin. Kun ennen hakuani merkonominkuitenkin käynyt. Saman olen huomannut itsekin. Kun ennen hakuani merkonomin
perustutkintoon pohdin itselle sopivaa koulutusvaihtoehtoa, kyseenalaistin merkono-perustutkintoon pohdin itselle sopivaa koulutusvaihtoehtoa, kyseenalaistin merkono-
min soveltuvuutta. Ala on kuitenkin ollut mieluinen. Joskus ammatti voi siis löytyä myösmin soveltuvuutta. Ala on kuitenkin ollut mieluinen. Joskus ammatti voi siis löytyä myös
kyseenalaistamisen kautta. Mutta onko kuitenkaan oikea tekniikka elämäntehtävänkyseenalaistamisen kautta. Mutta onko kuitenkaan oikea tekniikka elämäntehtävän
löytämiseksi valita se vaihtoehto, jota eniten epäilee?löytämiseksi valita se vaihtoehto, jota eniten epäilee?
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Nedo Tuunainen, Nedo Tuunainen, 
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Joulutarina

Joulu on tulossa, tuumi Joulunhenki. Saapuu aina samaan aikaan.Joulu on tulossa, tuumi Joulunhenki. Saapuu aina samaan aikaan.
Joulunhenki oli tunnetusti täsmällinen. Joka vuosi hän lähtee matkaan levittämäänJoulunhenki oli tunnetusti täsmällinen. Joka vuosi hän lähtee matkaan levittämään
joulumieltä kaikkien olentojen sydämiin. Lukuunottamatta pieniä arkoja otuksia, jotkajoulumieltä kaikkien olentojen sydämiin. Lukuunottamatta pieniä arkoja otuksia, jotka
pysyttelevät piiloissaan kallionkoloissa tahi puunrungoissa, eivätkä uskalla tulla esiinpysyttelevät piiloissaan kallionkoloissa tahi puunrungoissa, eivätkä uskalla tulla esiin
tervehtiäkseen edes häntä. Hänhän on itse hyväntahdon perikuva! Nuo pikkuraukattervehtiäkseen edes häntä. Hänhän on itse hyväntahdon perikuva! Nuo pikkuraukat
jäävät paljosta paitsi, onhan joulu parasta mitä kuvitella voi!jäävät paljosta paitsi, onhan joulu parasta mitä kuvitella voi!
Hengen oli siis jälleen aika lähteä vaellukselleen. Henki ei malttanut odottaa ihmistenHengen oli siis jälleen aika lähteä vaellukselleen. Henki ei malttanut odottaa ihmisten
kohtaamista. Ihmisiin joulumieli tarttui kovin helposti. Jotkut heistä odottivat joulunkohtaamista. Ihmisiin joulumieli tarttui kovin helposti. Jotkut heistä odottivat joulun
saapumista jo kuukausia ennen varsinaisen juhlan aattoa. Joillekin joulumielestä jäisaapumista jo kuukausia ennen varsinaisen juhlan aattoa. Joillekin joulumielestä jäi
pysyvä olotila, ja he puuhastelivat jouluaskareiden parissa ympäri vuoden. Tämä ilahduttipysyvä olotila, ja he puuhastelivat jouluaskareiden parissa ympäri vuoden. Tämä ilahdutti
henkeä kovasti. Tosin, hän muisti ikäväkseen, että oli ihmisissä niitäkin yksilöitä jotkahenkeä kovasti. Tosin, hän muisti ikäväkseen, että oli ihmisissä niitäkin yksilöitä jotka
olivat immuuneja joulumielelle. Vaikka hän miten yritti, he pysyivät happamina jaolivat immuuneja joulumielelle. Vaikka hän miten yritti, he pysyivät happamina ja
kärttyisinä, suorastaan inhosivat pelkkää ajatustakin joulusta. Inhoavat joulua? Henkikärttyisinä, suorastaan inhosivat pelkkää ajatustakin joulusta. Inhoavat joulua? Henki
pudisti päätään eikä voinut ymmärtää. Kyllä jokaisen pitäisi rakastaa tätä sydäntalvenpudisti päätään eikä voinut ymmärtää. Kyllä jokaisen pitäisi rakastaa tätä sydäntalven
juhlaa, joka tuo valoa vuoden pimeimpään aikaan. Jouluperinteiden vaaliminen oli sekin juhlaa, joka tuo valoa vuoden pimeimpään aikaan. Jouluperinteiden vaaliminen oli sekin 
hyvin tärkeää. Hengen iloksi, tämä onnistui ihmisiltähyvin tärkeää. Hengen iloksi, tämä onnistui ihmisiltä
hyvin. Varsinkin niiltä, joilta joulumieli ei tuntunut lähtevän kesälläkään.hyvin. Varsinkin niiltä, joilta joulumieli ei tuntunut lähtevän kesälläkään.
Erityisesti hengen mieleen olivat ihmisten itsensä tekemät koristeet sekä herkut. Hän Erityisesti hengen mieleen olivat ihmisten itsensä tekemät koristeet sekä herkut. Hän 
piti kovasti myös veistoksista, joita ihmiset muovasivat lumesta ja jäästä. Hämmästyttä-piti kovasti myös veistoksista, joita ihmiset muovasivat lumesta ja jäästä. Hämmästyttä-
vän taitavia olentoja, henki tuumi. Saada aikaan sellaisia taideteoksia, vieläpä ilman tai-vän taitavia olentoja, henki tuumi. Saada aikaan sellaisia taideteoksia, vieläpä ilman tai-
kuutta! Hän arvosti sitä uurastusta ja vaivaa jonka he näkivät ilahduttaakseen kanssaih-kuutta! Hän arvosti sitä uurastusta ja vaivaa jonka he näkivät ilahduttaakseen kanssaih-
misiään. Eikä ilahduttamiseen tarvittu edes joulumieltä, vaikka joskus pieni ripaus ei ollutmisiään. Eikä ilahduttamiseen tarvittu edes joulumieltä, vaikka joskus pieni ripaus ei ollut
pahitteeksi. Henkeä hieman hävetti, miten kaikki onnistui häneltä vain sormiapahitteeksi. Henkeä hieman hävetti, miten kaikki onnistui häneltä vain sormia
napsauttamalla.napsauttamalla.

KIRJOITELMA 3. SIJA
Velin MarikaVelin Marika
OmniaOmnia
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Omissa mietteissään hän kulki lumisten metsien halki kohti ihmisasutusta.Omissa mietteissään hän kulki lumisten metsien halki kohti ihmisasutusta.
Mutta mitä lähemmäs hän pääsi, sitä enemmän lumipeite hupeni. Mitäs tämä nyt on?Mutta mitä lähemmäs hän pääsi, sitä enemmän lumipeite hupeni. Mitäs tämä nyt on?
Hän kysyi itseltään, kun lumesta ei näkynyt enää hiutalettakaan. Paljas, musta maa,Hän kysyi itseltään, kun lumesta ei näkynyt enää hiutalettakaan. Paljas, musta maa,
siinsi kauas hänen ympärillään. Eihän tämä sopinut alkuunkaan! Lumi oli tärkeä ele-siinsi kauas hänen ympärillään. Eihän tämä sopinut alkuunkaan! Lumi oli tärkeä ele-
mentti joulumielen luomisessa, eikä missään näkynyt kinostakaan. Ei lumen puuttumi-mentti joulumielen luomisessa, eikä missään näkynyt kinostakaan. Ei lumen puuttumi-
nen aivan epätavallista ollut. On tätä nähty ennenkin, hän mutisi.nen aivan epätavallista ollut. On tätä nähty ennenkin, hän mutisi.
Kesän ja syksyn henget ovat ilmeisesti naruttaneet Talvenhenkeä. Kunhan eivät otaKesän ja syksyn henget ovat ilmeisesti naruttaneet Talvenhenkeä. Kunhan eivät ota
tavaksi! Mitä siitä tulisi, jos talvet olisivat lumettomia vuodesta toiseen? Joulumieli aina-tavaksi! Mitä siitä tulisi, jos talvet olisivat lumettomia vuodesta toiseen? Joulumieli aina-
kin kärsisi, vaikka henki on yrittänyt muistuttaa ihmisiä, ettei joulumieli riipu siitä onko kin kärsisi, vaikka henki on yrittänyt muistuttaa ihmisiä, ettei joulumieli riipu siitä onko 
maassa lunta vai ei. Silti hän ei voi moittia niitä jotka odottavat lunta jouluksi, hänestäkin maassa lunta vai ei. Silti hän ei voi moittia niitä jotka odottavat lunta jouluksi, hänestäkin 
se kuuluu asiaan, ja jos sitä ei tule, on joulu pilalla. Silloin ei hänen vierailunsakaan auta se kuuluu asiaan, ja jos sitä ei tule, on joulu pilalla. Silloin ei hänen vierailunsakaan auta 
joulumielen herättämisessä.joulumielen herättämisessä.
Häntä surettaa kuitenkin lumenpuutetta enemmän se, etteivät ihmiset ole nyt voineetHäntä surettaa kuitenkin lumenpuutetta enemmän se, etteivät ihmiset ole nyt voineet
rakentaa pihoilleen niitä kauniita taideteoksia, jotka kruunaavat hänen matkansa.rakentaa pihoilleen niitä kauniita taideteoksia, jotka kruunaavat hänen matkansa.
Joulukoristeet ja valot, jotka on ripustettu kuistille ja puiden oksille, näyttävät nekinJoulukoristeet ja valot, jotka on ripustettu kuistille ja puiden oksille, näyttävät nekin
luultavasti latteammilta. Eivät yhtä hienoilta ja juhlavilta.luultavasti latteammilta. Eivät yhtä hienoilta ja juhlavilta.
Huoli varjosti hänen mieltään kun hän jatkoi matkaansa.Huoli varjosti hänen mieltään kun hän jatkoi matkaansa.
Ensimmäisenä, hän saapui keskisuureen kylään, missä hänen pelkonsa oli totisinta totta!Ensimmäisenä, hän saapui keskisuureen kylään, missä hänen pelkonsa oli totisinta totta!
Missään ei näkynyt ketään, ei ihmisiä eikä eläimiä. Pimeyttä kaikkialla, lukuunottamattaMissään ei näkynyt ketään, ei ihmisiä eikä eläimiä. Pimeyttä kaikkialla, lukuunottamatta
väriseviä katulyhtyjä, sekä siellä sun täällä ikkunoista kajastavia himmeitä valoja.väriseviä katulyhtyjä, sekä siellä sun täällä ikkunoista kajastavia himmeitä valoja.
Missä ovat jouluvalot? Missä koristeet? Yleensä ihmiset ovat aloittaneet maltillisenMissä ovat jouluvalot? Missä koristeet? Yleensä ihmiset ovat aloittaneet maltillisen
valmistelun ennen hänen saapumistaan. Onko joulumieli kadonnut kaikilta? Onko lumivalmistelun ennen hänen saapumistaan. Onko joulumieli kadonnut kaikilta? Onko lumi
todella niin tärkeää?todella niin tärkeää?
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Henki kulki verkkaisesti hiljaisella kujalla, kunnes hän pysähtyi. Pienen ateljeen rappusillaHenki kulki verkkaisesti hiljaisella kujalla, kunnes hän pysähtyi. Pienen ateljeen rappusilla
istui taiteilija surkean näköisenä. Henki päätti lähestyä tätä. Tavallisesti henget eivätistui taiteilija surkean näköisenä. Henki päätti lähestyä tätä. Tavallisesti henget eivät
näyttäytyneet ihmisille kuin poikkeustapauksissa. Tämä jos mikä on poikkeavaa! Todel-näyttäytyneet ihmisille kuin poikkeustapauksissa. Tämä jos mikä on poikkeavaa! Todel-
linen hätätila! Taiteilija katsahti outoa, sinertävään kaapuun pukeutunutta isokokoistalinen hätätila! Taiteilija katsahti outoa, sinertävään kaapuun pukeutunutta isokokoista
hahmoa, joka lipui jostain hänen eteensä. Hän ei osannut sanoa, oliko tämä mies vaihahmoa, joka lipui jostain hänen eteensä. Hän ei osannut sanoa, oliko tämä mies vai
nainen, vai ihminen laisinkaan, mutta hengen helpotukseksi hän ei näyttänyt piittaavan.nainen, vai ihminen laisinkaan, mutta hengen helpotukseksi hän ei näyttänyt piittaavan.
Yleensä ihmiset pelästyvät kun kohtaavat jotain heille vierasta ja selittämätöntä.Yleensä ihmiset pelästyvät kun kohtaavat jotain heille vierasta ja selittämätöntä.
Henki kysyi, miksi taiteilija oli niin murheissaan. Taiteilija selitti, miten hän valmisti jokaHenki kysyi, miksi taiteilija oli niin murheissaan. Taiteilija selitti, miten hän valmisti joka
vuosi joulutervehdykset ja lahjat, suvulle ja ystäville, sekä kylän joulumyyjäisiin. Mutta,vuosi joulutervehdykset ja lahjat, suvulle ja ystäville, sekä kylän joulumyyjäisiin. Mutta,
tänä vuonna hän ei ollut tehnyt ensimmäistäkään. Henki tiesi mistä oli kyse. Taiteilijalla tänä vuonna hän ei ollut tehnyt ensimmäistäkään. Henki tiesi mistä oli kyse. Taiteilijalla 
ei ollut joulumieltä. Eivät silloin jouluteoksetkaan onnistuneet. Taiteilija surkutti joulunei ollut joulumieltä. Eivät silloin jouluteoksetkaan onnistuneet. Taiteilija surkutti joulun
lähestyvän huimaa vauhtia, vaikka hänestä näytti siltä kuin koko juhla olisi peruttu tältälähestyvän huimaa vauhtia, vaikka hänestä näytti siltä kuin koko juhla olisi peruttu tältä
vuodelta. Henki mietti kuumeisesti. Ei joulua voi perua! Hänen oli tehtävä jotain asialle.vuodelta. Henki mietti kuumeisesti. Ei joulua voi perua! Hänen oli tehtävä jotain asialle.
Hän kiitti taiteilijaa juttutuokiosta ja lähti kovaa vauhtia kohti kylän rajaa.Hän kiitti taiteilijaa juttutuokiosta ja lähti kovaa vauhtia kohti kylän rajaa.
Talvenhengen on tuotava lumi takaisin! Vain hän voi pelastaa joulun!Talvenhengen on tuotava lumi takaisin! Vain hän voi pelastaa joulun!
Joulunhenki etsi Talvenhenkeä, kunnes löysi tämän korkealta tunturista. Talvenhenki eiJoulunhenki etsi Talvenhenkeä, kunnes löysi tämän korkealta tunturista. Talvenhenki ei
ollut yhteistyöhaluinen. Hän kyhjötti luolan nurkassa ja näytti masentuneelta.ollut yhteistyöhaluinen. Hän kyhjötti luolan nurkassa ja näytti masentuneelta.
Hän oli vieläkin vihainen kesän ja syksyn hengille, jotka olivat huiputtaneet häntäHän oli vieläkin vihainen kesän ja syksyn hengille, jotka olivat huiputtaneet häntä
siirtämään talven alkamista monella kuulla. Ne pahuksen juonittelijat, Joulunhenki mu-siirtämään talven alkamista monella kuulla. Ne pahuksen juonittelijat, Joulunhenki mu-
tisi, varsinkin ovela Kesänhenki, joka tahtoisi lämmön jatkuvan vuoden ympäri. Mutta tisi, varsinkin ovela Kesänhenki, joka tahtoisi lämmön jatkuvan vuoden ympäri. Mutta 
eihän se ole mahdollista! Maailman tasapainohan siitä järkkyisi jos olisi vain yksi vuoden-eihän se ole mahdollista! Maailman tasapainohan siitä järkkyisi jos olisi vain yksi vuoden-
aika. Ei semmoista kuumuutta kukaan kestä loputtomiin.aika. Ei semmoista kuumuutta kukaan kestä loputtomiin.
Joulunhenki puhui Talvenhengelle monta tuntia, yrittäen saada tämän vakuuttuneeksiJoulunhenki puhui Talvenhengelle monta tuntia, yrittäen saada tämän vakuuttuneeksi
talven tarpeellisuudesta muuallakin kuin korkeiden tuntureiden huipuilla.talven tarpeellisuudesta muuallakin kuin korkeiden tuntureiden huipuilla.
Lopulta Talvenhenki suostui lähettämään maahan hennon lumisateen, vaikka häntä eiLopulta Talvenhenki suostui lähettämään maahan hennon lumisateen, vaikka häntä ei
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kiinnostanut lainkaan tehdä palvelusta ihmisille. Joulunhenki kiitti Talvenhenkeä ja lähtikiinnostanut lainkaan tehdä palvelusta ihmisille. Joulunhenki kiitti Talvenhenkeä ja lähti
kiireesti takaisin. Ihmiset ja talvi...siinä oli kyllä varsin hankala yhdistelmä, pohtikiireesti takaisin. Ihmiset ja talvi...siinä oli kyllä varsin hankala yhdistelmä, pohti
Joulunhenki. Useimmat ihmiset eivät pitäneet talvesta, sen kylmyydestä ja pimeydestä.Joulunhenki. Useimmat ihmiset eivät pitäneet talvesta, sen kylmyydestä ja pimeydestä.
Ehkäpä sen vuoksi, ei Talvenhenki pitänyt ihmisistä. Siksi hän teki joskus ikäviä temppuja.Ehkäpä sen vuoksi, ei Talvenhenki pitänyt ihmisistä. Siksi hän teki joskus ikäviä temppuja.
Kuten: jäädytti tiet peililiukkaiksi, tai lähetti lunta niin paljon, että ihmisillä oli täysi työKuten: jäädytti tiet peililiukkaiksi, tai lähetti lunta niin paljon, että ihmisillä oli täysi työ
pihojen ja teiden raivaamisessa. Siksi tarvitaan joulua tuomaan heille iloa ankeaan tal-pihojen ja teiden raivaamisessa. Siksi tarvitaan joulua tuomaan heille iloa ankeaan tal-
veen!veen!

Parin päivän päästä oli maa aivan valkoinen. Nyt voi joulu alkaa, tai niin Joulunhenki luuli.Parin päivän päästä oli maa aivan valkoinen. Nyt voi joulu alkaa, tai niin Joulunhenki luuli.
Kylässä mikään ei ollut muuttunut, vaikka lunta oli teillä ja pihoilla, talojen katoilla...!Kylässä mikään ei ollut muuttunut, vaikka lunta oli teillä ja pihoilla, talojen katoilla...!
Lapset ovat kyllä lumoutuneita lumesta, mutta joulumieltä se ei ollut tuonut.Lapset ovat kyllä lumoutuneita lumesta, mutta joulumieltä se ei ollut tuonut.
Hengen täytyi istua pohtimaan asiaa ankarasti. Missä vika, kun lumikaan ei auttanut.Hengen täytyi istua pohtimaan asiaa ankarasti. Missä vika, kun lumikaan ei auttanut.
Hän istui pitkän tovin puiston penkillä ja mietti. Hän mietti surullista taiteilijaa,Hän istui pitkän tovin puiston penkillä ja mietti. Hän mietti surullista taiteilijaa,
joulutervehdyksiä, koristeita, valoja, veistoksia ja herkkuja... kunnes hänen päähänsäjoulutervehdyksiä, koristeita, valoja, veistoksia ja herkkuja... kunnes hänen päähänsä
pälkähti kummallinen ajatus. Jospa vika onkin hänessä? Hän purskahti raikuvaanpälkähti kummallinen ajatus. Jospa vika onkin hänessä? Hän purskahti raikuvaan
nauruun. Joulunhenki, kadottanut joulumielen? Ennenkuulumatonta! Suorastaannauruun. Joulunhenki, kadottanut joulumielen? Ennenkuulumatonta! Suorastaan
luonnotonta! Mutta, olipa ajatus kuinka naurettava, niin sen täytyy olla.luonnotonta! Mutta, olipa ajatus kuinka naurettava, niin sen täytyy olla.
Hänen on palautettava joulumieli itselleen, jotta joulu pelastuisi.Hänen on palautettava joulumieli itselleen, jotta joulu pelastuisi.
Hän nousi, sulki silmänsä ja aloitti tanssin. Tanssiessaan ympäri puiston hän mumisiHän nousi, sulki silmänsä ja aloitti tanssin. Tanssiessaan ympäri puiston hän mumisi
jonkinlaista mantraa, lausui loitsuja, kuten: sydämeeni joulun teen ja tule joulu kultai-jonkinlaista mantraa, lausui loitsuja, kuten: sydämeeni joulun teen ja tule joulu kultai-
nen. Hän jatkoi koko päivän aina seuraavaan aamuun asti.nen. Hän jatkoi koko päivän aina seuraavaan aamuun asti.

Aamulla, henki vaelsi kylän halki toivoen, että rituaali oli onnistunut. Hetken oli aivanAamulla, henki vaelsi kylän halki toivoen, että rituaali oli onnistunut. Hetken oli aivan
hiljaista, kunnes hänen korviinsa kantautuivat tutun laulun sanat. Laulun joka kertoihiljaista, kunnes hänen korviinsa kantautuivat tutun laulun sanat. Laulun joka kertoi
joulusta! Henki riemastui. Joululauluja! Hän rakasti niitä valtavan paljon, olipa hänjoulusta! Henki riemastui. Joululauluja! Hän rakasti niitä valtavan paljon, olipa hän
toiminut muutaman innoittajanakin. Pian syttyivät ensimmäiset valot puihin jatoiminut muutaman innoittajanakin. Pian syttyivät ensimmäiset valot puihin ja
ikkunanpieliin. Ensimmäiset lumiveistokset olivat kohonneet. Ihmiset kulkivatikkunanpieliin. Ensimmäiset lumiveistokset olivat kohonneet. Ihmiset kulkivat
Joulunhengen ohitse puhuen tulevaan juhlaan valmistautumisesta. Henki hyppeliJoulunhengen ohitse puhuen tulevaan juhlaan valmistautumisesta. Henki hyppeli
riemuissaan, hän oli onnistunut palauttamaan joulumielen! Nyt ovat asiat taas mallil-riemuissaan, hän oli onnistunut palauttamaan joulumielen! Nyt ovat asiat taas mallil-
laan. Hän olisi tahtonut jäädä seuraamaan jouluvalmistelujen etenemistä, mutta hänen laan. Hän olisi tahtonut jäädä seuraamaan jouluvalmistelujen etenemistä, mutta hänen 
oli kiiruhdettava eteenpäin. Vielä oli paljon tekemistä. Hän oli ollut niin tohkeissaan ih-oli kiiruhdettava eteenpäin. Vielä oli paljon tekemistä. Hän oli ollut niin tohkeissaan ih-
misten taidoista, että oli unohtanut omat kykynsä. Pitäähän taidon antaa näkyä, myös misten taidoista, että oli unohtanut omat kykynsä. Pitäähän taidon antaa näkyä, myös 
hänen itsensä.hänen itsensä.
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Kuvataidelajien parhaimmistot  •  VALOKUVAT 

1. SIJA 
Mikko Kovanen, Mikko Kovanen, 
Stadin AOStadin AO
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Kuvataidelajien parhaimmistot  •  VALOKUVAT

KUNNIAMAININNAT 

Enni Ravander-Määttä, Koulutuskeskus Brahe/Mediakeskus Lybecker Enni Ravander-Määttä, Koulutuskeskus Brahe/Mediakeskus Lybecker 
Samir Zarrouk, Business college Helsinki Samir Zarrouk, Business college Helsinki 
Sera Tanto, Omnia Sera Tanto, Omnia 
Johannes John, Keuda, Pekka Halosen akatemia Johannes John, Keuda, Pekka Halosen akatemia 
Margarita Simonova, Keuda Margarita Simonova, Keuda 
Tom Johansson, Omnia Tom Johansson, Omnia 
Miritza Lepistö, Careeria Miritza Lepistö, Careeria 
Iiris Mäkinen, Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos,  SASKY Koulutuskuntayhtymä Iiris Mäkinen, Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos,  SASKY Koulutuskuntayhtymä 
Miro Turkkila, Keuda Miro Turkkila, Keuda 
Taina Tervola, Kainuun ammattiopistoTaina Tervola, Kainuun ammattiopisto

3. SIJA 
Mervi Suutarinen,  Mervi Suutarinen,  
Ylä-Savon ammattiopistoYlä-Savon ammattiopisto

2. SIJA 
Mira Hartikainen, Mira Hartikainen, 
Keuda, Pekka Halosen akatemiaKeuda, Pekka Halosen akatemia
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Runo- ja kirjoitelmat lajien parhaimmistot  •  KIRJOITELMA

”Antaa taidon näkyä”

Meitä on moneen junaan. On siis myös varsin luonnollista, että meillä kaikilla on erilaisiaMeitä on moneen junaan. On siis myös varsin luonnollista, että meillä kaikilla on erilaisia
taitoja ja kykyjä, jotka olisi tärkeää saada näkymään entistä paremmin.taitoja ja kykyjä, jotka olisi tärkeää saada näkymään entistä paremmin.

On taiteilijaa, maalaria, puuseppää, valo-/videokuvaajaa, kokkia, sairaanhoitajaa,On taiteilijaa, maalaria, puuseppää, valo-/videokuvaajaa, kokkia, sairaanhoitajaa,
rekkakuskia, kaupanmyyjää, opettajaa, ja lukuisia muita, jotka ovat taitoja vaativia töitä.rekkakuskia, kaupanmyyjää, opettajaa, ja lukuisia muita, jotka ovat taitoja vaativia töitä.
Kaikki taidot eivät tietenkään ole näkymättömiä, mutta (erityisesti) taiteelliseen suun-Kaikki taidot eivät tietenkään ole näkymättömiä, mutta (erityisesti) taiteelliseen suun-
taan kaatuvilla taidoilla on usein melkoisen suuri vaara jäädä näkymättömiksi. Kuten taan kaatuvilla taidoilla on usein melkoisen suuri vaara jäädä näkymättömiksi. Kuten 
vaikkapa kirjoittajalla. Kaikki lukevat joka päivä jotain kirjoitettua tekstiä, mutta kuinka vaikkapa kirjoittajalla. Kaikki lukevat joka päivä jotain kirjoitettua tekstiä, mutta kuinka 
moni oikeastaan pysähtyy miettimään, kuka kyseisen tekstin on kirjoittanut? Kirjoitta-moni oikeastaan pysähtyy miettimään, kuka kyseisen tekstin on kirjoittanut? Kirjoitta-
minen on taito, joka näkyy, mutta taidon taitaja usein jää huomiotta. Tietenkin kirjoista minen on taito, joka näkyy, mutta taidon taitaja usein jää huomiotta. Tietenkin kirjoista 
puhuttaessa asia on eri, mutta esimerkiksi aikakausilehdissä, sanomalehdissä ja netissä puhuttaessa asia on eri, mutta esimerkiksi aikakausilehdissä, sanomalehdissä ja netissä 
maininta tekijästä on usein laitettu pienellä fontilla johonkin artikkelin reunaan, jos si-maininta tekijästä on usein laitettu pienellä fontilla johonkin artikkelin reunaan, jos si-
täkään. täkään. 

Mikään ei kuitenkaan tule meille automaattisesti, ikään kuin ”tippuisi taivaasta”. Ei ole Mikään ei kuitenkaan tule meille automaattisesti, ikään kuin ”tippuisi taivaasta”. Ei ole 
tekoälyä, joka voisi korvata ihmisen vuosisatoja kehittämiä perinteisiä taitoja. Siksi asioi-tekoälyä, joka voisi korvata ihmisen vuosisatoja kehittämiä perinteisiä taitoja. Siksi asioi-
ta, joita me osaamme, olisi tärkeää vaalia kunniakkaasti.ta, joita me osaamme, olisi tärkeää vaalia kunniakkaasti.

Älä siis pelkää näyttää taitojasi, vaan anna niiden näkyä. Julkaise kuva työstäsi, linkitäÄlä siis pelkää näyttää taitojasi, vaan anna niiden näkyä. Julkaise kuva työstäsi, linkitä
video, äänite tai biisi, näytä ihmisille mitä olet saanut tehtyä. Ole ylpeä kättesi jäljestä.video, äänite tai biisi, näytä ihmisille mitä olet saanut tehtyä. Ole ylpeä kättesi jäljestä.

Meillä kaikilla on jotain, mikä tekee meistä ainutlaatuisia. Meillä kaikilla on jotain, mikä tekee meistä ainutlaatuisia. 

Muista myös antaa muille kunniaa heidän tekemistään töistä, sillä kenenkään motivaatio Muista myös antaa muille kunniaa heidän tekemistään töistä, sillä kenenkään motivaatio 
ei jaksa ilman positiivista ja rakentavaa palautetta. Sinulle pieni ja mitätön kommentti, ei jaksa ilman positiivista ja rakentavaa palautetta. Sinulle pieni ja mitätön kommentti, 
kuten vaikkapa yksinkertainen ”hieno työ” kehu, voi tehdä toisen päivästä paremman, ja kuten vaikkapa yksinkertainen ”hieno työ” kehu, voi tehdä toisen päivästä paremman, ja 
palauttaa mielenkiinnon taidon harjoittamiseen, jos se oli vaarassa hiipua.palauttaa mielenkiinnon taidon harjoittamiseen, jos se oli vaarassa hiipua.

Kehukaa ja kannustakaa siis surutta, jotta taidoilla olisi jatkossakin harjoittajia.Kehukaa ja kannustakaa siis surutta, jotta taidoilla olisi jatkossakin harjoittajia.

KUNNIAMAININNAT 
Alppimaa NikiAlppimaa Niki
RiveriaRiveria
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Runo- ja kirjoitelmat lajien parhaimmistot  •  KIRJOITELMA

Elämän aakkoset

A niin kuin Alku kaiken kauniin.A niin kuin Alku kaiken kauniin.

Silti elämän sanotaan olevan tuskaa ja kärsimystä, kuoleman odotusta. Että on suuriSilti elämän sanotaan olevan tuskaa ja kärsimystä, kuoleman odotusta. Että on suuri
helpotus, kun se päättyy ja saa karistaa tämän maan tomut jaloistaan. helpotus, kun se päättyy ja saa karistaa tämän maan tomut jaloistaan. 
K niin kuin Kiitos, joka lopussa seisoo.K niin kuin Kiitos, joka lopussa seisoo.

L niin kuin Loppu.L niin kuin Loppu.

A ja L ovat toisiinsa sidotut. Kuin jin ja jang, jotka lujasti syleilevät toisiaan. Ne rutistuvatA ja L ovat toisiinsa sidotut. Kuin jin ja jang, jotka lujasti syleilevät toisiaan. Ne rutistuvat
yhteen loppumattomina toistensa toistoina. Ja välillä on vaikea nähdä kirjaimia niidenyhteen loppumattomina toistensa toistoina. Ja välillä on vaikea nähdä kirjaimia niiden
väliltä.väliltä.

N kertoo Näkyvästä vain sen minkä kulloinkin tahtoo nähdä. Tähden tuikekin on jo H –N kertoo Näkyvästä vain sen minkä kulloinkin tahtoo nähdä. Tähden tuikekin on jo H –
Heijastus Historian.Heijastus Historian.

Joskus V niin kuin Vieras ravisuttaa. Vieras K: na, kun Kuollut koira seisoo metsätiellä. Ä:Joskus V niin kuin Vieras ravisuttaa. Vieras K: na, kun Kuollut koira seisoo metsätiellä. Ä:
nä, kun Ääni, jota ei enää ole, kuiskaa korvaan. U:na, kun Unessa kohtaa sen mistä muutnä, kun Ääni, jota ei enää ole, kuiskaa korvaan. U:na, kun Unessa kohtaa sen mistä muut
kuulevat vasta aamun koittaessa.kuulevat vasta aamun koittaessa.

Haetaan tupla Ässiä; Syitä ja Selityksiä. Kaivetaan kuoppaa, kierretään kehää.Haetaan tupla Ässiä; Syitä ja Selityksiä. Kaivetaan kuoppaa, kierretään kehää.

Teen tarjoaa Totuuden värikäs kirjo. Y kuin Ymmärrys, ettei selityksiä ole, Teen tarjoaa Totuuden värikäs kirjo. Y kuin Ymmärrys, ettei selityksiä ole, 
eikä niitä tarvita.eikä niitä tarvita.

KUNNIAMAININNAT 
Eklund AstaEklund Asta
KeudaKeuda



5858
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Seitsemän sinisen salaisuus

Simo oli mummolassa yökylässä. Hän mutusteli iltapalaa, ja katseli samalla ulosSimo oli mummolassa yökylässä. Hän mutusteli iltapalaa, ja katseli samalla ulos
ikkunasta. ”Mitä nuo ovat, mummo?” Simo kysyi. ”Ai nuo isot kumpareet tuolla kauka-ikkunasta. ”Mitä nuo ovat, mummo?” Simo kysyi. ”Ai nuo isot kumpareet tuolla kauka-
na? Ne ovat vaaroja, sellaisia tositosi isoja mäkiä”, mummo selitti. ”Minusta näyttää niin na? Ne ovat vaaroja, sellaisia tositosi isoja mäkiä”, mummo selitti. ”Minusta näyttää niin 
kuin siellä olisi hurjan iso lohikäärme”, Simo pohdiskeli.kuin siellä olisi hurjan iso lohikäärme”, Simo pohdiskeli.

Mummo peitteli Simon nukkumaan ja toivotti hyvää yötä. Huoneeseen laskeutui hämärä Mummo peitteli Simon nukkumaan ja toivotti hyvää yötä. Huoneeseen laskeutui hämärä 
ja oli ihan hiljaista. Yhtäkkiä ikkunan takaa kuului kuin pientä raapimista. Simo kurkistija oli ihan hiljaista. Yhtäkkiä ikkunan takaa kuului kuin pientä raapimista. Simo kurkisti
varovasti verhon raosta ja mitä ihmettä: ikkunan takana odotti ihan oikea lohikäärme!varovasti verhon raosta ja mitä ihmettä: ikkunan takana odotti ihan oikea lohikäärme!
”Simo, tule mukaan!” se kehotti. Hämmästyneenä Simo kapusi ulos ikkunasta, ja hyppäsi”Simo, tule mukaan!” se kehotti. Hämmästyneenä Simo kapusi ulos ikkunasta, ja hyppäsi
lohikäärmeen selkään. ”Kukaan ei tiedä salaisuutta, mutta sinä olet viisas poika, Simo.lohikäärmeen selkään. ”Kukaan ei tiedä salaisuutta, mutta sinä olet viisas poika, Simo.
Sinä arvasit ihan oikein! Päivisin minä nukun ihan hiljaa paikallani, ja ihmiset luulevatSinä arvasit ihan oikein! Päivisin minä nukun ihan hiljaa paikallani, ja ihmiset luulevat
minun olevan vain kaukainen vaarajono. Mutta yöllä minä herään ja käyn katsomassaminun olevan vain kaukainen vaarajono. Mutta yöllä minä herään ja käyn katsomassa
onko maailmalla kaikki hyvin. Nyt pääset mukaani!”onko maailmalla kaikki hyvin. Nyt pääset mukaani!”

KUNNIAMAININNAT 
Korhonen RiittaKorhonen Riitta
Kainuun ammattiopistoKainuun ammattiopisto
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He nousivat taivaalle ja pian lohikäärme kertoi Simolle, että alhaalla näkyvät KajaaninHe nousivat taivaalle ja pian lohikäärme kertoi Simolle, että alhaalla näkyvät Kajaanin
kaupungin vanhan linnan rauniot. ”Oi, siellä olisi kiva käydä joskus seikkailemassa!”, kaupungin vanhan linnan rauniot. ”Oi, siellä olisi kiva käydä joskus seikkailemassa!”, 
SimoSimo
innostui. ”Käy vain, mutta ole varovainen linnan kummituksen kanssa!” lohikäärme innostui. ”Käy vain, mutta ole varovainen linnan kummituksen kanssa!” lohikäärme 
neuvoi. ”Mutta käännytäänpäs nyt hieman pohjoiseen, minulla alkaa olla valtava jano!” neuvoi. ”Mutta käännytäänpäs nyt hieman pohjoiseen, minulla alkaa olla valtava jano!” 
PianPian
lohikäärme laskeutuikin suurensuuren vesiputouksen äärelle. ”Tämä paikka onlohikäärme laskeutuikin suurensuuren vesiputouksen äärelle. ”Tämä paikka on
Hepoköngäs. Täällä minä käyn usein juomassa kun janottaa, vesi ei lopu kesken ja riittääHepoköngäs. Täällä minä käyn usein juomassa kun janottaa, vesi ei lopu kesken ja riittää
kun avaan suuni. Ihan kuin joisin suoraan jättiläisten vesihanasta!” Ja todentotta: kunkun avaan suuni. Ihan kuin joisin suoraan jättiläisten vesihanasta!” Ja todentotta: kun
lohikäärme hyppäsi putouksen juurelle ja avasi ammottavan kitansa, vesi syöksyi suoraanlohikäärme hyppäsi putouksen juurelle ja avasi ammottavan kitansa, vesi syöksyi suoraan
lohikäärmeen valtavaan nieluun. ”Kylläpäs helpotti!”, lohikäärme sanoi ja röyhtäisi pääl-lohikäärmeen valtavaan nieluun. ”Kylläpäs helpotti!”, lohikäärme sanoi ja röyhtäisi pääl-
le.le.
Ohhoh, sitä ei ehkä olisi kannattanut tehdä, sillä lohikäärmeen kidasta nousi samassaOhhoh, sitä ei ehkä olisi kannattanut tehdä, sillä lohikäärmeen kidasta nousi samassa
sankka savupilvi, joka ympäröi heidät ja koko seudun. ”Jaahah, aamusumu nousee”,sankka savupilvi, joka ympäröi heidät ja koko seudun. ”Jaahah, aamusumu nousee”,
lohikäärme virnisti. ”On kotiinpaluun aika.”lohikäärme virnisti. ”On kotiinpaluun aika.”

Lohikäärme avasi mummolan kamarin ikkunan hännällään, ja Simo laski huimanLohikäärme avasi mummolan kamarin ikkunan hännällään, ja Simo laski huiman
liukumäen lohikäärmeen selkää pitkin ja hyppäsi häntähyppyristä suoraan omaanliukumäen lohikäärmeen selkää pitkin ja hyppäsi häntähyppyristä suoraan omaan
vuoteeseensa.vuoteeseensa.

Aamupalapöydässä Simo katseli jälleen ikkunasta kaukana siintäviä sinisiäAamupalapöydässä Simo katseli jälleen ikkunasta kaukana siintäviä sinisiä
vaaranhuippuja ja muisteli öistä seikkailuaan erityisen ystävänsä kanssa.vaaranhuippuja ja muisteli öistä seikkailuaan erityisen ystävänsä kanssa.
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1. SIJA
Hassan Asad Khatib, Hassan Asad Khatib, 
Stadin AOStadin AO
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KUNNIAMAININNAT

Tuomas Tolonen, OmniaTuomas Tolonen, Omnia
Maiju Viljanen, OmniaMaiju Viljanen, Omnia
Julia Hovivuori,Tampereen seudun ammattiopisto, TREDUJulia Hovivuori,Tampereen seudun ammattiopisto, TREDU
Valeriia Masliukova-Malova, Kouvolan seudun ammattiopistoValeriia Masliukova-Malova, Kouvolan seudun ammattiopisto
Erika Malmstedt, OmniaErika Malmstedt, Omnia
Paavo Havukainen, OmniaPaavo Havukainen, Omnia
Verna Sivonen, Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, SASKY KoulutuskuntayhtymäVerna Sivonen, Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, SASKY Koulutuskuntayhtymä
Siiri Salokannel, Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, SASKY KoulutuskuntayhtymäSiiri Salokannel, Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, SASKY Koulutuskuntayhtymä
Lotta Liimatta, Kouvolan seudun ammattiopistoLotta Liimatta, Kouvolan seudun ammattiopisto
Vilho Malmi, OmniaVilho Malmi, Omnia
Kia Vainikainen, Savon ammattiopistoKia Vainikainen, Savon ammattiopisto
Solveig Juslin, OmniaSolveig Juslin, Omnia
Rosalina Rosa, Koulutuskeskus SalpausRosalina Rosa, Koulutuskeskus Salpaus
Oleg Afonichev, Business College HelsinkiOleg Afonichev, Business College Helsinki
Iiris Kakkuri, Yksinkertaisuudessaan taidokas teosIiris Kakkuri, Yksinkertaisuudessaan taidokas teos
Kaisa Saano, Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, SASKY KoulutuskuntayhtymäKaisa Saano, Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, SASKY Koulutuskuntayhtymä
Mikael Alanko, Koulutuskeskus salpausMikael Alanko, Koulutuskeskus salpaus

3. SIJA
Tuomo Hämäläinen, Tuomo Hämäläinen, 
RiveriaRiveria

2. SIJA
 Jonna Viljanen,  Jonna Viljanen, 
Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, 
SASKY KoulutuskuntayhtymäSASKY Koulutuskuntayhtymä
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Maalla ja maailmalla 
– kotona Iisalmessa.

Kansainvälisten yritysten Iisalmi 
tarjoaa sinulle osaamisen paikkoja 

ja ihmisenmyötäisen elämän.

iisalmi.fi/byiisalmi 
#byiisalmi  #tehdäänihmeitäyhdessä

UUSI TRENDIMAKU 
MEHUKIVENNÄISVESIIN!

Verigreippi – uusi trendikäs 
makupari suositulle 
KevytOlo Sitruuna 

-mehukivennäisvedelle.
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Taitto: Advertiina / paino: Ecoprint 2021Taitto: Advertiina / paino: Ecoprint 2021



Kolme
hyvää syytä 
opiskella 
meillä

Laadukkaat 
oppimisympäristöt

Lähiopetus, eYSAO
ja yrityksissä 
tapahtuva oppiminen
aidoissa tilanteissa

Opiskelijoina nuoria ja
aikuisia yli 4 000
noin 150 kunnasta

Logistiikka
Luonnonvara

Palvelu
Rakentaminen

Teknologia
Työelämä

Yhteiset tutkinnon osat

Ammatilliset perustutkinnot,
ammattitutkinnot,

erikoisammattitutkinnot
sekä ammattipätevyys- ja 

lyhytkoulutukset.

YSAO 
Asevelikatu 4
74100 Iisalmi

Antaa
taidon
näkyä.

Toimipisteet 
Iisalmi, Kiuruvesi, 
Siilinjärvi, Vieremä
ja Liperi

Tervetuloa
löytämään oma polku

itsellesi tai yrityksellesi!

Nuori tai  
aikuinen  
jatkuva haku 
kaikkiin  
tutkintoihin

Antaa
taidon
näkyä.

www.ysao.fi
Seuraa meitä:
#ysao #jatkuvahaku

#yläsavonammattiopisto

#byiisalmi


