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pääkirjoitus  s.3
Lehden päätoimittaja, järjestökonkareista konkarein, 
kirjoittaa elämästä ja Lukiolaisista, tai oikeastaanhan ne ovat 
kai sama asia. 

tärkeitä tyyppejä  
– tutustu ja pidä mielessä! s.4–5
Lukiolaisten sekaan kokoukseen on soluttautunut joukko 
erilaisia ihmissieluja. Heidät on syytä tunnistaa, ja kohdatessa 
palvoa kuin viimeistä päivää.

kokouksen puheenjohtajien terveiset s.6–7 

Liittokokous XXXVIII:n arvoisat höpönassupuheenjohtajat 
Risto ja Jussi, kokouksen johtamista hoitavat supersankarit, 
muistelevat omia kultaisia SLL-aikojaan ja antavat sinulle 
eväitä tulevaan.

sll–suomi–sll-sanakirja  s.8–9
Liko, latu, tosu, tahvo, keke, häh? Nämä kaikki ovat liittoko-
kouksessa varmasti kuultavia lyhenteitä (paitsi häh, tai no 
varmaan sekin). Likokonkarit ovat paatuneita SLL-slangin 
puhujia, mutta tämän sanakirjan avulla sinäkin voit ymmärtää 
tuon jalon kielen. Miten helpottavaa.

tervetuloa kajaaniin!!  s.10
Jotta tälläkin lehdellä on yleissivistystä kohentava vaikutus, 
muutama fakta viikonlopun majapaikasta, hurmaavasta kaupun-
gista kainuussa! 
 
piiritoimikunnan terveiset  s.11 
Piiritoimikunnan puheenjohtajisto Santeri ja Iina kertovat tällä 
sivulla piiritoiminnan parhaista puolista ja siitä, miksi juuri 
sinun tulisi lähteä mukaan piiritoimintaan.

lukaksen löpinät  s.12
Istuva puheenjohtajamme Lukas kannustaa tekstissään 
jokaista nauttimaan ja kokeilemaan liittokokouksessa 
vaikuttamista. 

 
 
 

vilhelmin viisaudet s.13
Istuva palvelusektorin varapuheenjohtajamme Vilhelm  
jakaa omia ajatuksiaan siitä, miltä tuntuu lähteä toimintaan 
myöhempään.

kokouskäyttäytymisen aatelia  s.14
MMiten liittokokouksessa on suositeltavaa käyttäytyä? Mitä 
koussalissa saa olla mukana? Selvitä se täältä!

ehdolla puheenjohtajistoon  s.15–27
Vuoden 2023 puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajiksi 
ehdolla olevat kertovat laajasti omasta tietotaidostaan tämän 
liiton johtamiseen. Lisäksi heistä jokainen antaa sinulle 
liittokokousvinkin – tutustu, haasta, ihmettele!

kokousglooria – mistä sitä saa lisää?  s.28
Niille, joille mikään ei riitä. Klikkiotsikko? Kyllä ja ylpeä siitä.

ehdolla liittohallitukseen  s.29–39
Tulevia valtakunnan merkkihenkilöitä, nykyisiä vahvoja 
visionäärejä. Tutustu, kyseenalaista, vaadi lisää ja jännitä 
heidän puolestaan.

pöntössä pönttöilemättä  s.40
Pöntössä ei kannata pönttöillä pöntösti. Kuinka pönttöillä 
vähemmän pöntösti? Ota selvää ja vältä pönttöys! 

likoisuusasteet s.41
Katso mihin soppaan kastoit pikkusormesi. Se vie sielusi ja 
esikoislapsesi. Pakoreittiä ei ole.

sanottua 2022 s.42-43
Eli Likon Seiska. Mitä liittohallitus, piirien puheenjohtajistot 
ja toimisto ovat oikeasti linjanneet vuoden aikana? Laudatur 
paljastaa. Valmistaudu skandaaliin!

hevonpaskabingo takakansi
Peli, jota voit pelata kokouksen aikana. Voittajalle mainetta ja 
kunniaa.
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sesti joku muu henkilö. Osa kuvista on kaivettu interwebsin pimeästä 
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Muuta: 
Suomen Lukiolaisten Liitto on sitoutunut kulttuuri-, mielipide- ja 
tiedelehtien liitto Kultti ry:n ja aikakauslehtien liiton jäsenenä 
noudattamaan Julkisen sanan neuvoston Journalistin ohjeita. 
Elikkäs sananvapaus. Jos peräosastoasi hiertää ja pahoitat mielesi 
jostain lehden sisällöstä, harmi juttu. Palautteen voit lähettää 
osoitteeseen Perälänkatu 69, 12345 Forssa. Palaamme asiaan 
uuden työviikon alkaessa. Paitsi, että ei palata, sillä tämä lehti 
ilmestyy vain kerran. Kerran, mutta loisteliaasti.

 SISÄLLYSLUETTELO 

TÄMÄ LEHTI ON LAUDATUR

Oikeastaan se oli vahinko, että 
päädyin Lukiolaisten Liittoon ja ensim-
mäiselle tapahtumalleni. Olinhan sentään 
sanonut, että en ota lukiossa yhtään mitään 
ylimääräistä sisältöä elämääni. Nyt voin 

kuitenkin todeta, että Lukiolaisten liitto ei ollut ylimää-
räinen sisältö, enkä rehellisesti kadu yhtäkään sekuntia 
sitä, että lähdin mukaan tähän järjestöön. Minulta, pieneltä 
16-vuotiaalta kontiolahteltaiselta, olisi jäänyt niin monta 
hienoa kokemusta kokematta ja ystävää tapaamatta. Ihana 
lukija, pysähdy hetkeksi ja katso ympärillesi – olet mukana 
maailman huikeimmassa järjestössä, uskalla antaa oma 
sydämesi tälle toiminnalle. 
 Tätä tekstiä kirjoittaessa minulla on takana neljä 
vuotta Lukiolaisten Liitossa. Alussa kaikki oli jännittävää 
ja uutta, enkä oikeastaan tiennyt miten asiat toimivat. 
Kuitenkin piakkoin jo huomasin, että toiminta oli imaissut 
minut mukaansa ja Lukiolaisten Liitosta oli tullut suuri osa 
arkeani. On sanomattakin selvää, että nämä vuodet ovat 
sisältäneet myös ylämäkiä, mutta ne ovat vain kasvattaneet 
minua ihmisenä. Välillä on hassua ajatella, millainen 
ihminen olisin ilman Lukiolaisten Liittoa, koska olenhan 
kasvanut tässä järjestössä viidesosan omasta elämästäni 
ja toiminta on seurannut jokaista päivää enemmissä tai 
vähemmissä määrin. 
 En kuitenkaan halua jäädä kiinni ajatukseen siitä, 
millainen olisin ilman Lukiolaisten Liittoa, vaan haluan 
kiittää tätä järjestöä jokaisesta hetkestä, jonka olen saanut 

jakaa tämän järjestön kanssa. Lukemattomat uudet ystävät, 
matkustetut tunnit, käydyt tapahtumat ja istutut kokoukset. 
Ulkopuolisen korvin nämä asiat kuulostaisivat hulluudelta, 
mutta antaisin, mitä vaan, jotta saisin kokea nämä kaikki 
kokemukset uudestaan ensimmäistä kertaa. Toivon sydä-
meni pohjasta, että jokainen teistä innostuu ja jää toimin-
taamme vielä liittokokouksenkin jälkeen. Ette voi menettää 
mitään lähtemällä mukaan. 
 Olette onnekkaita, kun olette päättäneet tulla Liitto-
kokoukseen ja pääsette kokemaan kaiken yhdessä muiden 
ihanien ihmisten kanssa. Samaan aikaan olen pahoillani 
kaikkien muiden puolesta. Heidän, jotka eivät koskaan 
lähteneen toimintaan. He eivät tule koskaan olemaan yhtä 
onnekkaita kuin te, eivätkä he tule koskaan tietämään, miltä 
tuntui olla Lukiolaisten Liiton toimija. Lukiolaisten Liiton 
toimija, jonka tunnistaa vielä monenkin vuoden jälkeen 
tanssimassa liittotanssia riversiden soidessa. 
 Tämä pääkirjoitus saattaa kuulostaa sinun korvaasi 
romantisoidulta kuvalta Lukiolaisten Liitosta, mutta 
tällainen Lukiolaisten Liitto on juuri minulle. Tämä on 
viimeisiä hetkiä, kun pääsen vaikuttamaan teidän upeiden 
tulevaisuuden toimijoiden, piirihallituslaisten, liittohalli-
tuslaisten ja puheenjohtajiston jäsenien ajatuksiin. Toivon, 
että pidätte mielessänne sen, että yksikään minuutti, jonka 
annatte Lukiolaisten Liitolle ei mene hukkaan. Lupaan 
sen. Kantakaa tuota ajatusta lämmöllä mukana ja toimikaa 
parhaaksi näkemällänne tavalla. Halataan, kun tavataan <3

Emmiina Kuisma
Varapuheenjohtaja 2022

PÄÄKIRJOITUS
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KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAT

Risto Lahti ja Jussi Mäkinen

Kokouksen puheenjohtajat nuijivat kokouksen läpi sellaisella voimalla, ettei kannata jäädä pilkkua 
rakastelemaan. He jakavat puheenvuorot, tulkitsevat menettelytapajärjestystä ja pitävät huolen, 
että pönttöön uskaltautuvat delegaatit pysyvät aiheessa eivätkä karkaa sen viereen. Ja etteivät 
naamat kävisi kyllästyttämään, nämä kaksi sankaria hallitsevat puheenjohtajan nuijaa vuorotellen!

TEKNISEN SIHTEERISTÖN VANHIN

Adam Zeidan

Liiton järjestöasiantuntija Adam johtaa liittokokouksen teknistä sihteeristöä ja vastaa käytännön 
järjestelyistä. Kun Adam käskee hyppäämään, liittokokousväki kysyy: ”Kuinka korkealle?” 
Adamliini tietää lähtökohtaisesti kaikesta kaiken, joten ole yhteydessä asiassa kuin asiassa. Adam 
päivystää numerossa 040 720 4355.

TEKNISET SIHTEERIT
Tekniset sihteerit – tuttavallisemmin tekniset – ovat suurimmilta osin entisiä Lukiolaisten toimi-
joita, jotka huolehtivat Adamin johdolla kaikista juoksevista asioista. He sihteeröivät toimikun-
nissa, vastaanottavat kokousedustajat kokoussaliin, kilauttelevat kelloa puheenvuorosi loppumisen 
merkiksi, hoitavat tekniikan, kiillottavat puheenjohtajan nuijan ja ovat alituisessa hälytysvalmiu-
dessa koko viikonlopun ajan. Kyseessä kovan luokan asiantuntijoita – heille en ryppyilisi!

KOKOUKSEN PÄÄSIHTEERI

Matti Mannonen

Liittokokouksen pääsihteerinä toimiva Matti eli Masa valvoo, että tehdyt päätökset ovat Suomen 
lain ja Suomen Lukiolaisten Liiton sääntöjen mukaisia. Reipas ja aina valmis Matti vastaa 
kokouksen sisältöön liittyviin kysymyksiin ja auttaa kriisi- ja hätätilanteissa. Matin tavoittaa 
numerosta 040 828 6258.

PÖYTÄKIRJASIHTEERIT

Iiris Hynönen ja Ville Koivisto

Jäsenpalvelu- ja hallintosihteeri Ville sekä sosiaalipoliittinen asiantuntija Iiris pitävät kokouksen 
pöytäkirjan ajan tasalla – huolella, tarkkuudella ja rakkaudella. Seinäjoelta ja Leppävirralta 
lähtöisin olevat pöytäkirja-bossit tietävät miten kokouksen on syytä edetä, joten puheenvuorolo-
makkeet on syytä toimittaa heille ajoissa: ennen puheenvuoroa tai viimeistään heti sen päätyttyä. 
Kuten vanha sananlasku kuuluu: ole tarkkana kuin Hynönen-Koivisto!

JOKAPAIKANHÖYLÄ 
Eetu Saari

Fiksu, huolellinen, ihana ja paras tapahtumasihteeri-Eetu on Adamin oikea ja vasen käsi. Eetu 
suorittaa erilaisia tärkeitä ja joskus salaisia tehtäviä, jotka ovat välttämättömiä liittokokouksen 
onnistumisen kannalta. Ongelma jossakin? Eetu on luultavasti jo hoitamassa sitä!

YHDENVERTAISUUSTARKKAILIJAT 

Iiris Hynönen, Tiia Penttinen ja Ville Koivisto

Yhdenvertaisuustarkkailijat eli yv-tarkkailijat valvovat kokousta kokonaisuutena koko ajan. 
Minkäänlaista häirintää tai epäasiallista käytöstä ei sallita: ei siis kiusata, ahdistella, painosteta 
tai haukuta – ei livenä eikä somessa. Jos kuitenkin kohtaat liittokokouksen aikana epäasiallista tai 
epätasa-arvoista kohtelua, voit ilmoittaa siitä lomakkeen (bit.ly/epakohta2022) kautta, ja vastauksia 
käsittelevät vain nämä yhdenvertaisuuden lähettiläät! Voit tulla myös suoraan jututtamaan.

ÄÄNTENLASKIJOIDEN VANHIN

Juuso Kurttila

Jokaisesta piiristä on valittu ääntenlaskija ja hänelle henkilökohtainen varaedustaja. Ääntenlas-
kijoiden vanhimman tehtävänä on johtaa tämä armada läpi niin kokouksen asiaäänestysten kuin 
henkilövaalien ja varmistaa, että tuloksia tulee ja ääntenlaskijat pysyvät kurissa. Jos piiristä ei ole 
ääntenlaskija paikalla koko kokouksen ajan, Juuso huomaa sen ensimmäisenä.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VANHIN

Mikko Jaskari

Ahkera liittohallituslainen Mikko katsoo silmä tarkkana, että pöytäkirjantarkastajat pysyvät 
kokoussalissa alusta loppuun. Lähitulevaisuudessa tämä kielioppimestari myös tarkastaa pöytä-
kirjan. Sinua ja sanomisiasi valvotaan.

ISTUVA LIITTOHALLITUS
Vuoden 2022 timanttinen, äärimmäisen ahkera ja joskus sekopäinen Suomen Lukiolaisten Liiton 
liittohallitus on kaikkien liittokokouspumaskasta löytyvien asiakirjojen takana. Tämä kokous ei ole 
heille läheskään ensimmäinen pyöritellessä sana- tai lausemuotoja, työkaluja, toimintamalleja tai 
sanaa ‘fresh’. Liittohallitus vastaa puheenjohtaja Lukaksen suulla jokaiseen muutosehdotukseen – 
joko puoltaen tai ei. Näissä päissä on tietoa, joten tule haastamaan! 

EHDOKKAAT
Luottamustehtäviin ehdolla olevat ihmiset erottuvat liittokokousväestä koko viikonlopun ajan – tai 
näin sen ainakin pitäisi mennä. Kysy ja kyseenalaista ehdokkaiden viisauksia, sillä sinulla on valta, 
voima ja kunnia olla valitsemassa Suomen Lukiolaisten Liitolle paras mahdollinen johto vuodelle 
2023. Ehdokkaiden esittelyt löytyvät myös tämän lehden sivuilta! 

KOKOUKSEN OIKEASTI TÄRKEÄT LÄSNÄOLIJAT
Vuoden 2022 puheenjohtajisto — tuo ammattilaisista ja asiantuntijoista koostuva hauskin, nöyrin 
ja seksikkäin kolmikko kautta aikain. Emmiina Kuisma, Lukas Virtala ja Vilhelm Vähäsilta omaavat 
paljon periaatteita. He linjaavat tarvittaessa ja tarvitsematta faktoja Suomesta, lukiolaisista ja Luki-
olaisista. Heidät tavoittaa koko liittokokouksen ajan, jos tilanne sitä vaatii. Kuuntele ja usko heitä.

“Perfect, perfect, perfect”
Liittokokous ei pyöri itsestään, vaan paikalla on monia tärkeitä tyyppejä. 
Siksi nämä ihmiset on hyvä painaa mieleen heti kokouksen aluksi. Ota 
ainakin Adamin ja Matin puhelinnumerot talteen, sillä jos kajaanilaiset 

sekoittavat pääsi, vain he voivat auttaa.

 TÄRKEITÄ TYYPPEJÄ –  
 TUTUSTU JA PIDÄ MIELESSÄ! 
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Arvoisa liittokokousedustaja, 
Istuin kanssasi samoissa saappaissa Vaasan 
liittokokouksessa vuonna 2008. Minut 
oli raahattu puoliväkisin mukaan, koska 
kotipiirimme POP oli järjestämisvastuussa 

iltajuhlista. Lupaukset hyvistä iltabileistä olivat varmasti yksi 
osallistumiseen lopulta vaikuttanut tekijä. 
 Suomen Lukiolaisten Liiton toimintaan mukaan 
lähteminen on ollut valehtelematta yksi suurimpia elämääni 
vaikuttaneita päätöksiä. Pienen maalaiskylän aralle pojalle 
liiton toiminta toi sellaisia kokemuksia ja osaamista, jotka ovat 
sekä kasvattaneet ihmisenä, sekä antaneet eväitä työelämään. 
 Lukiolaisten Liitossa opin, miten erilaisista todelli-
suuksista Suomi rakentuu. Ihmiset tulivat toimintaan hyvin 
erilaisista taustoista. Emme olleet kaikista asioista samaa 
mieltä silloin, emmekä ole nytkään, mutta kunnioitamme 
toinen toistamme tästä huolimatta. Tästä sulatusuunista 
kannattaa nauttia, sillä muutoin nykyelämä tuntuu ajavan 
meitä vääjäämättä samanmielisten ihmisten seuraan. 
 Tekemisen kautta oppia ja kokemusta kertyi. Vapaa-
ehtoistoiminnan johtamisessa korostui hyvän yhteishengen 
vaaliminen. Kun tili oli tyhjä, järjestettiin tuhannelle hengelle 

opiskelijabileet Rytmikorjaamolla. Poliisille riitti hommia ja 
aineellisiakin vahinkoja syntyi, mutta rahaa saatiin merkittä-
västi piirin toimintaan.  
 Kymmenien koulunkäyntien jälkeen mukaan tarttui 
aimo annos esiintymiskokemusta, josta on ollut hyötyä 
myöhemmissä tehtävissä. Kun lukiolaiskortille ei löytynyt 
paikallisia jäsenetuja, niitä hankittiin mukavien tempauspäi-
vien, yhteisesti asetettujen tavoitteiden ja sopivien palkintojen 
kautta. Tiedotteiden ja dokumenttien muotoilun lomassa 
kehittyi kirjallisen ilmaisun taito.  
 Töitä tehtiin paljon, opintojenkin kustannuksella, 
mutta mukava toiminta ja yhteiset onnistumiset veivät 
mennessään. Yksi kasvattavimmista kokemuksista oli hävitä 
liiton PJ-vaali tiukasti, mutta tulla valituksi varapuheenjoh-
tajan tehtävään. 
 Vuodet Lukiolaisten Liitossa rakensivat pohjan sille, 
kuka nyt olen. Suomen Lukiolaisten Liiton toiminnan jälkeen 
tieni vei kunnanvaltuustoon, yliopistoon, vaikuttajaviestinnän 
konsultiksi, ministerin erityisavustajaksi ja toimitusjohtajaksi. 
Löysin kutsumukseni suomalaisten maatalousyrittäjien, 
etenkin kotieläintilojen toiminnan puolestapuhujana ja 
kehittäjänä.  
 SLL:n toiminnassa toteutimme rohkeasti hullunroh-
keita, mahdottominakin pidettyjä hankkeita. Tätä samaa 
rohkeutta on tarvittu myös työelämässä, on kyse ollut sitten 
lainsäädäntöhankkeiden edistämisestä, tai toimenpiteistä 
suomalaisen ruuantuotannon vastuullisuuden parantami-
seksi. 
 Ensimmäistä kertaa liittokokoukseen osallistuvalle 
kannustan: rohkeasti puhujapönttöön, siitä se lähtee. 
 Toivotan sinulle ikimuistoista liittokokousta!

Risto Lahti
Varapuheenjohtaja 2011 

Liittohallituksen jäsen 2010 
Pohjanmaan piirin puheenjohtaja 2009

 TERVEISET KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJILTA!  Kun sinua vielä tehtiin. Ehkä 
vanhempiesi toimesta sinua jo ihmeteltiin, 
pestiin ja pyöriteltiin, joitakin teistä vasta 
tehtiin, silloin minä edustin Mikkelissä 
tamperelaisen Kalevan lukion oppilaskuntaa 

Lukiolaisten Liiton liittokokouksessa 2005. Se oli minun 
ensimmäinen SLL:n tapahtuma. 
 Olen kirjaimellisesti rivistä poimittu SLL:n aktiivi. 
Minulla ei ollut aikomuksia pyrkiä edes oman oppilaskunnan 
toimintaan mutta liiton silloinen varapuheenjohtaja Lasse 
Leponiemi jäi jutulle pitämänsä koulukäynnin jälkeen. Toden-
näköisesti haastoin hänet jostain koulukäynnillä esitetystä, 
olin nuori ja kärkäs siis viisaimmillani. Lasse myötäili ja kehui 
näkökulmaani ja pyysi mukaansa seuraavan viikon päivä-
retkelle Hämeenlinnan lukioihin. Lasse tuskin kehui näkö-
kulman takia, vaan siksi että Lasse oli ja on edelleen armoitettu 
kauppamies. (Googleta lisää Lasse Leponiemi).  
 Lassen sanat silloin käytävällä jäi ystäväni mieleen, hän 
muistutti niistä pari vuotta myöhemmin. Lasse oli maininnut 
että voisin viihtyä ja pärjätä Lukiolaisten Liitossa. Lasse myi 
minulle rakkaaksi osoittautuvan harrastuksen, valtavasti 
elämänkokemusta tiiviissä paketissa ja vaikutti kasvuuni 
enemmän kuin voi kuvitella. Liitto on koulukäynneillä kaup-
patavaraa, silloin myytiin erityisesti lukiolaiskorttia, opiskeli-
jakorttia jolla saa kaikki ne edut mitä silloin tarjosi myös VR. 
SLL oli paketoinut palvelun hyvin ja ykköstuote oli kunnossa. 
Kuvallinen kova muovinen todiste siitä että lukiolainen on 
enemmän kuin lukiolainen – opiskelija.  
 Minä olin jääkiekkoilija ennen opiskelijakortin 
kohottamaa statusta. Takana kausi C-junioreiden SM-sarjassa, 
tamperelaisittain se tarkoitti silloin takatukkaa ja typeryyttä. 
Jo ennen lukion aloittamista opo ohjasi päätökseen käydä 
lukio neljässä vuodessa. Tiedätte, että neljän vuoden opiskelu 
lukiossa tarkoittaa lisääntyvää vapaa-aikaa ja vapauksia tai 
paremman mahdollisuuden panostaa opintoihin. Valitsin 
ensin mainitut. Elämäni parhaita valintoja.  
 Aloin käydä epäsäännöllisesti liiton tapahtumilla, otte-
luohjelma varasi viikonloppuni mutta toiminta oli innostavaa 
ja houkuttelevaa. Liiton yhteisö oli silloin(kin) valloittava ja 
houkuttava, mutta erityisesti liitossa tehty liiketoiminta ja 
tapahtumien järjestäminen kiehtoi. Lukiolaisbileet oli silloin 
piiritoiminnassa varsinainen rahasampo ja niillä rahoilla kehi-
tettiin muuta toimintaa ja rahoitettiin reissuja liiton tapahtu-
miin. 2006 ystävä Lukiolaisten Liitosta houkutteli hakemaan 
liittohallitukseen. Kokoustaminen ja asioista tappeleminen 

olikin ihanaa ja pelit sai väistyä kokousviikonloppujen tieltä. 
Lopulta työskentelin kymmenen vuotta nuorisojärjestöissä 
luottamustoimisena ja ammatikseni.  
 Lukiolaisten Liitto avasi minulle näköaloja yhteis-
kuntaan, toi verkostot tullessaan ja oli minulle kaipaamani 
ammatti- ja korkeakoulu. Ymmärrän nyt että sillä ei ole 
merkitystä mitä olet tänään tai huomenna, minne päädyt 
opiskelemaan tai työskentelemään. Sillä on merkitystä että 
olet tänä viikonloppuna täällä, olet matkalla ja nauttimassa. 
Antamassa ja saamassa.  
 Palataan vielä päiväretkelle Hämeenlinnaan. Vapaa-
päivä koulusta, Lasse otti kyytiinsä ja vietimme päivän kiertäen 
kaikki Hämeenlinnan päivälukiot. Olin mukana pitämässä 
koulukäyntien esityksiä vain Lasselta kuulemaani kopioiden. 
Lyseossa söimme oppilaskunnan hallituksen jäsenten kanssa. 
Seurana viehättäviä tyttöjä ja keskustelun aiheena naapu-
ripöydän ”jäkärit.” Niin hämeenlinnalaiset kutsuivat lätkä-
poikiaan. Haukuimme pukeutumista ja hiuksia, nauroimme 
heidän typeryydelle. Lopulta ruokailun sekä hauskan keskus-
telun päätteeksi paljastin olevani ”jäkäri” itsekin.  
 Se tyttö olikin lopulta syy miksi Mikkelin liittokokouk-
seen lähdin. Minä valitsin tytön ja juhlat, liitto valitsi minut. 
Sillä mitä silloin lähdin liittomatkaltani hakemaan ei ollut 
merkitystä, löysin jotain mitä en olisi osannut etsiä, itseni.

Jussi Mäkinen 
Varapuheenjohtaja 2008  

Liittohallituksen jäsen 2007 
Hämeen piirin piirihallituksen varajäsen 2006
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KAUNIITA LYHENTEITÄ

SLL – Suomen Lukiolaisten Liitto, eli valtakunnan paras 
järjestö jo vuodesta 1985. Virallinen lyhenne on tosin 
Lukiolaiset, sillä SLL on käytössä Suomen luonnonsuoje-
luliitolla :D

SLL:n merkittäviä elimiä

liha – Liittohallitus, eli liittokokousten välillä liiton ylintä 
päätäntävaltaa käyttävä toimielin.
piha – Piirihallitus, piirijärjestön toimintaa johtava elin. 
PTMK – Piiritoimikunta, eli piiri- ja jäsenjärjestöjen 
puheenjohtajistoista koostuva toimielin, joka kehittää 
piirien toimintaa liittohallituksen rinnalla. 
liko – Liittokokous, eli liiton ylin päättävä elin. Tämä 
tapahtuma on just tää kuuluisa liko.

SLL:n kirjavia asioita eli asiakirjoja

tahvo – Tavoiteohjelma, eli asiakirja, joka kertoo liiton 
viralliset kannat edunvalvonnallisiin kysymyksiin 
seuraavalle vuodelle. Visio täydellisestä lukiolaisuudesta 
lukioineen ja lukiolaisineen.
tosu – Toimintasuunnitelma, eli asiakirja, joka kertoo 
tavoitteiden ja toimenpiteiden muodossa, mitä SLL ja sen 
piiri- ja jäsenjärjestöt tekevät ensi vuonna.
tasa-arvo ja yv-suunnitelma – tasa-arvo- ja yhdenvertai-
suussuunnitelma. Asiakirja, joka määrittää Lukiolaisten 
kannat näihin liittyviin asioihin..
otoke – Osavuositoimintakertomus. Tuo paljon puhuttu 
piiri- ja jäsenjärjestöjen toiminnan raportoinnin työkalu, 
jolla mitataan piiri- ja jäsenjärjestöjen toiminnan laatua.

Muut esille tulevat asiat

Impro – Improbatur. Lehti Suomen Lukiolaisten Liiton 
jäsenille. Laudaturin isosisko ja isoveli. Paljon parempi 
tuotos – kannattaa lukea!
Likolatu  – Liittokokous Laudatur -lehti. Tuo suuren-
moinen, ainoastaan kerran vuodessa ilmestyvä julkaisu. 
Julkaistava ilmestys. Ilmestyvä ilmestys. Julkaistava 
julkaisu. Luet sitä tälläkin hetkellä. Nauti, älä kadota. 
Tätä ei saa sähköisenä – tämä lehti on nykyaikaa. 
toimarit – Liiton työntekijät eli toimihenkilöt, jotka 
tekevät väsymättä töitä lukiolaisten eteen osoitteessa 
Töölönkatu 35B.
toimija – jokainen henkilö, joka on Lukiolaisten Liiton 
toiminnassa. Tämä sisältää niin konkarit kuin ensikerta-
laisetkin. Tässä siis jokaiselle teistä identiteetti. 

Piiri- ja jäsenjärjestöt

FIBS – SLL:n jäsenjärjestö IB-opiskelijoille
HEP – Helsingin lukiolaiset 
HÄP – Hämeen lukiolaiset 
ISP – Itä-Suomen lukiolaiset
JSP – Järvi-Suomen lukiolaiset
KAP – Kaakkois-Suomen lukiolaiset
LAP – Lapin lukiolaiset
LSP – Lounais-Suomen lukiolaiset
PIP – Pirkanmaan lukiolaiset
POP – Pohjanmaan lukiolaiset
PSP – Pohjois-Suomen lukiolaiset
UMP – Uudenmaan lukiolaiset

ITSEARVOISIA JA KULTAISIA SANONTOJA

”Ei ole ollut tapana tässä liitossa.”

Kuullaan useimmiten vanhan ja kyynistyneen toimijan 
suusta ”kun ei ole ennenkään tehty niin ei tehdä nytkään” 
-asenteella. Tyytymättömyyden ilmaisu puheenaiheena 
olevaa tahoa tai henkilöä kohtaan, käytetään usein 
sarkastiseen sävyyn mutta toisinaan hyvinkin rankai-
sevasti. Tätä lausetta seuraa usein liuta ajan kultaamia 
muistoja, joilla ei tässä hetkessä ole mitään arvoa.

”Liitto lähemmäs lukiolaisia!”

Tämä lentävä lause kuullaan lähes poikkeuksetta jokaisessa 
liittokokouksessa. Sisältää suuren tavoitteen ja oivalluksen 
liiton yhdestä merkittävimmästä tavoitteesta. Voidaan 
lausua myös muodossa ”Lukiolaiset lähemmäs liittoa!”.

”Sisäistäviestintää on parannettava!”

Kuullaan ihmisen suusta, joka ei ole osannut kysyä tai 
ei ole kuunnellut. Ensimmäinen sana saatetaan joissain 
tilanteissa korvata sanalla ‘tiedotusta’.

”Piireille enemmän valtaa!”

Usein ensi kertaa vaaleissa ehdolla olevan suusta pääsevä 
lause ennen äänestystä. Tuskin tulet kuulemaan toista 
kertaa, mikäli henkilö valitaan.

”Toimijoita on osallistettava”

Osallisuus! Aina ja kaikkialla pitää osallistaa, ainakin jos 
mielipidettä kysyy ehdokkaalta. Vakiokeino osallisuuteen 
on kysely – sillä ratkaistaan varmasti kaikki ongelmat! 

“Piirien välistä yhteistyötä on lisättävä”

Joidenkin mielestä synonyymi sanalle piiribingo, mutta 
kaikkien muiden mielestä tämä on ratkaisuna jokaiseen 
ongelmaan. Piirien välinen yhteistyö sisältää toimintaa 
yhteisistä piirituokioista, jaettuihin ideoihin ja yhteisiin 
iltaohjelmiin. Jokainen varmasti ymmärtää, että tämä 
ratkaisee toimijoiden uupumuksen ja resurssipulat.

 

”Tarjotaan työkaluja – –”

Liiton tehtävä. Onko kyseessä meisseli vai virveli, sano 
sinä se. Jos kyllästyt sanaan ”työkaluja”, suosittelemme 
käyttämään tilalla ”eväitä”, “resursseja” tai “paukkuja”.
 
”FIRE!”

Tämä huuto kuuluu sen osallistujan suusta, joka 
havaitsee puhujan äkillisen jäätymisen tai teknisen 
ongelman. Huudon kuullessasi hakkaa käsiäsi yhteen 
ja huido joka suuntaan. Myös asiaan kuuluva suhina on 
erittäin tärkeää. Tämä antaa aikaa ja energiaa puhujalle, 
jotta tämä voi koota itsensä ja jatkaa sulavasti.

”Piirejä on kannustettava – –”

Ratkaisee kaikki järjestölliset ongelmat eli menee samaan 
rasiaan kuin osallistaminen ja piirien välinen yhteistyö.

“Jes", "Jees"

Fysiikan lakien mukaan jokainen vaalipaneelivastaus 
alkaa jommallakummalla näistä. Kuullaan usein myös 
puheenvuorojen alussa.

”Tähän ei ollut tarpeeksi resursseja.”

Ei ollut aikaa/rahaa/jaksamista, you name it. Käytetään 
usein jonkun pahoittaessa mielensä, kun jotain ei tapah-
tunut. Mainitaan yleensä ponsivastauksien yhteydessä. 
Koronavuosina tähän on usein yhdistetty “koronan takia”.

“Rancca, Cevätpäivät, Liittococous…”

Eli rankka, Kevätpäivät ja Liittokokous. Tämän kryptisen 
koodin selvittää helposti korvaamalla c-kirjaimen k-kir-
jaimella. Voit soluttautua porukkaan lisäämällä omaan 
puheeseesi c-kirjaimia. Helppoa, eikö vain!

 SLL–SUOMI–SLL-SANAKIRJA 
“Hei, hei, tota jooh”

Kaikkia edellä mainittuja lausahduksia kuulet 
varmasti liittokokouksen aikana. Usein näiden 
lauseiden käyttäjillä ei ole juurikaan konkreettista 
sanottavaa ja konkretian puutetta pyritään verhoa-
maan näiden lausahdusten taakse. Sikäli kyseiset 
lauseet ovat todella tärkeitä ja usein sisältävät pitkän 
ajatteluketjun, jonka lopputulos tämä lausahdus on.
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 TERVETULOA KAJJJAANIIN 

• Kajaani, oikeaoppiselta kirjoitusasultaan Kajjjaani, on Kainuun maakuntakeskus. 
Kainuun 70 tuhannen asukkaan väestöstä puolet asuu Kajjjaanissa. Kuitenkaan 
Kainuussa vierailevat, eivät useimmiten piipahda Kajjjaanissa, vaan Sotkamossa 
sijaitsevassa Vuokatissa, jota pidetään alueen suurimpana vetonaulana.

• Kajjjaanin suurimpiin nähtävyyksiin kuuluu Kajjjaanin rauniolinna, joka on 
maailman pohjoisin kivilinna. Raunio on erittäin hyvien kulkuyhteyksien äärellä, sillä 
raunioiden yli kulkee vilkas maantiesilta, joka kruunaa raunioilla vierailun. Linna on 
niin upea,  että kaupunki on suunnitellut sen uudelleenrakentamista.

• Kajjjaani onkin hyvä paikka paeta kiireitä, sillä täällä vuorokauteen mahtuu 26 tuntia. 
Kyseessä onkin oma aikavyöhyke, joka on kehittynyt suojassa ruuhkaparvilta ja 
jonotukselta. Kajaanin aikavyöhyke sopii Lukiolaisten liiton toimijoille, jotka haluavat 
menestyä koulussa, liitossa, sekä nauttia vapaa-ajasta. Tähän ei kehä kolmosen sisällä 
pystytä.

• Sosiaalisia tilanteita ei kannata pelätä, sillä kainuulainen on tunnetusti sellainen, että 
se katsoo vierasta vähän pitempään, ennen kuin virkkaa mitään. 

• Nälkää ei Kajjjaanissa tarvitse kokea, sillä kaupungista saa Suomen parasta ruisleipää. 
Suurin syy leivän ylivertaisuuteen on yli 80 vuotta vanha taikinajuuri, joka on 
edelleen käytössä. Tätä leipää kannattaa käydä kokeilemassa!

"Kajaani - elämää 26/7"

Kajjjaanin kaunis rauniolinna ja upea Ahontie.. 

Kirjoittanut: Johannes Heikkinen, mukana Anna-Petra Oikarinen ja Viivi Heikkinen

Arvon lukiolaiset!  
Terveiset piiritoimikunnan puheenjohta-
jistolta! Upeaa, että matkasi on johtanut 
Lukiolaisten Liiton liittokokoukseen. Olet 
tällä hetkellä elämäsi sisältörikkaimman 

ja hienoimman viikonlopun äärellä päättämässä tärkeistä 
lukiolaisia koskevista asioista. Liittokokouksen aikana tulet 
tapaamaan mitä viisaampia ja terävimpiä ihmisiä ympäri 
Suomen. Tulet näkemään, kokemaan ja tuntemaan sellaisia 
asioita, joiden olemassaolo on ollut sinulle täysi tuntematto-
muus tähän asti. Kuten vanhat, viisaat ja komeat liittoalumnit 
usein kertovat: “Liittokokous on paras juttu, mitä voi housut 
jalassa tehdä”. 
 Joka vuosi lukiolaiset tekevät liittokokouksessa 
elämänsä parhaimman päätöksen; he päättävät lähteä 
mukaan piiritoiminnan syövereihin. Piiritoiminnan kautta 
pääset kasvamaan, oppimaan ja jopa rakastumaan. Piiri-
toiminnan kautta saat kokemuksia, joita et löydä mistään 
muualta. Pääset tapaamaan lukiolaisia ympäri Suomen, 
järjestämään huikeita tapahtumia ja kuuntelemaan pian 

edesmenneen Mikko Jaskarin villejä novelleja yömyöhään! 
Yritysyhteistöiden järjestely, alueen lukioissa kiertely ja 
mökkeily uusien ihmisten kanssa on sellaisia asioita, joita 
et pääse tekemään muualla – ainakaan lukioaikana. Tätä et 
Slice-jäsenyydellä saa! 
 Pian koittavat piirikokoukset, joissa jokaiselle 
piirille valitaan uusi piirihallitus. Me halutaan haastaa juuri 
sinut – kaikkivaltias lukiolainen – hakemaan oman piirisi 
piirihallitukseen. Haasta, kokeile ja keskustele. Kävele 
rohkeasti yleisön eteen ja pidä sinun näköisesi vaalipuhe. 
Nauti ystävistä, liitosta ja kaikista niistä kokemuksista, joita 
tulet lukioaikana saamaan. Muista, että jännittäminen on 
normaalia. Myös me aikanamme kävelimme kaikkien eteen 
kädet täristen ja ääni väristen pitämään puhe.  
 Piiritoiminta on kuin sarjojen katselu. Uskaltaudut 
testaamaan uutta, tykästyt ja lopulta jäät koukkuun! Lähde 
mukaan elämäsi parhaalle matkalle ja ylitä itsesi. Vuosien 
kokemuksella voimme luvata sinulle yhden asian – tätä 
päätöstä et tule katumaan!

Santeri “UMP-daddy” Tiainen ja  
Iina-Lotta “baby grill” Kuisma 
Piiritoimikunnan puheenjohtajisto

 
Piiritoimikunta (PTMK) on piirien puheenjohtajistoista koostuva toimielin ja vertaistukiryhmä, joka 

kehittää toimikautensa aikana piirien toimintaa ja tekee yhteistyötä piirirajoja rikkoen.  
Piiritoimikunta haluaa luoda parempaa huomista jokaiselle piiritoimijalle. Lisäksi piiritoimikunta 

linjaa, että ananas kuuluu pitsaan ja Kouvola tulee valita Suomen uudeksi pääkaupungiksi.

 PIIRITOIMIKUNNAN TERVEISET 
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Muistan jonkun selittääneen 
minulle ensimmäisessä liittokokouk-
sessani, että viidennen liittokokouksen 
kohdalla saa nimensä lehteen. 
Päällimmäinen ajatukseni tuolloin oli 

varmaankin, että miksi kukaan olisi niin pitkään lukiolaisju-
tuissa mukana. 
 Neljä vuotta, koko lukio ja muutama kokemus 
myöhemmin olen jotenkin päätynyt siihen pisteeseen, 
että nimeni mainitaan viidennen liittokokuksen kohdalla 
kyseisessä lehdessä. En todellakaan ajatellut päätyväny tähän 
pisteeseen, mutta mikäs siinä. Hauskaa on ollut, paljon on 
opittu ja muistot pysyvät mukanani ikuisesti. 
 Liittokokous on joka ikinen kerta kaikin puolin aivan 
järkyttävä kokemus. Onneksi aika kultaa muistot, eikä tätä 
tekstiä kirjoitellessa hirvitä juuri ollenkaan lähteä Kajaaniin. 
Vaikka salissa istuminen saattaa olla aika ajoin puuduttavaa, 
on se kuitenkin ainutlaatuista. Tylsätkin hetket unohtuvat, 
kun pääsee pönttöön vastustamaan liittohallituksen älyt-
tömiltä kuulostavia esityksiä. Jos olet ensimmäisiä kertoja 
liittokokouksessa, on tärkeä muistaa: keskusliitto on aina 
ollut, keskusliitto on ja keskusliitto tulee aina olemaan paha. 
 Parisen vuotta keskusliitossa toimineena uskallan 
ehkä kuitenkin sanoa, ettei se ole pahaa pahuuttansa paha. 

Liiton toimintaa tehtäessä täytyy valitetettavasti pitää 
mielessä tietynlaisia realiteettejä, kuten ajan ja rahan rajattu 
määrä. Kaikkia ideoita ei aina pystytä toteuttamaan eikä asiat 
aina mene suunnitelmien mukaisesti. Yritys ja panostus on 
aina kovalla tasolla, mutta se ei kuitenkaan aina näy ulospäin. 
 Tämä kriittinen ja ajoittain jopa raivoisa asenne on 
kuitenkin koko liittomme kehityksen suola. Mikäli aina 
oltaisiin tyytyväisiä siihen, mitä kaikki tekevät, ei mikään 
asia menisi eteenpäin. Muutos kumpuaa aina jostakin, Lukio-
laisten tapauksessa aktiivisista piiritoimijoista, jotka uskovat 
omaan tekemiseen. 
 Neuvoksi sinullekin, rakas lukiolainen: ole eri mieltä, 
uskalla haastaa ja luota itseesi. Vaikka valtaosa liittokoko-
uksestasi menisi penkissä nuokkumiseen tai Clash Royalen 
pelaamiseen, niin kuullessasi sinua kiehtovan sanan tai 
aiheen, oli se sitten äänestysikäraja, vegaaniruoka tai yliop-
pilaskirjoitukset, älä epäröi tuoda omaa mielipidettäsi esille. 
Nosta lappusi ilmaan ja astele pönttöön kertomaan näkemyk-
sesi. Lähes kolmensadan lukiolaisen edessä puhuminen on 
jännittävä, mutta unohtumaton kokemus. 
 Mitä liittokokouksessa teetkään, niin muista nauttia 
ajasta. Niitä ei kuitenkaan pääse elämässään liikaa kokemaan 
ja ajan kullatessa muistot haikailee allekirjoittanutkin vielä 
joskus näitä aikoja.

Vielä viimeisen kerran päässäni 
jyskyttää ajatus. Ajatus, jota on kelattu 
monta kertaa niin eteen kuin taakse. 
Ajatuksesta muodostuu tunne, tunne 
siitä, että jotain merkityksellistä on 

jäämässä taakse. Tunne valtaa koko kehon ja keskittymiseni 
herpaantuu nykyhetkestä. 
 Palaan mielessäni takaisin aikaan, jolloin minulla ei 
vielä ollut Lukiolaisia elämässäni. Koko elämäni oli jotain 
muuta kunnes keväällä 2019 minut raahattiin melkein 
kädestä pitäen ensimmäiselle tapahtumalleni. Kiinnostus 
toimintaa kohtaan ei syttynyt heti, mutta se jäi kytemään. 
Pienestä kipinästä syttyi lopulta lokakuussa Watereilla pieni 
liekki, mutta elettiin kuitenkin vielä aikaa, jossa Lukiolaisilla 
ei olisi vakiintunutta paikkaa elämässäni.  
 Syksyn aikana minua pyydettiin mukaan liittoko-
koukseen, piirien tapahtumille ja piirikokoukseen. “Ei mulla 
ole aikaa ja suunnitelmat on jo tehtynä”, vastasin joka kerta. 
Vaikka en osallistunut edes piirikokoukseen, oli jostain silti 
jäänyt ajatus piirihallitukseen hakemisesta. Hain videolin-
japuheella, joka oli kuvattu kiireellä auton etupenkillä erään 
teollisuushallin parkkipaikalla. Minuutin mittainen teos, 
josta paistoi enemmin rohkeus ja into hakea kuin itse asian-
tuntemus. Työ kantoi hedelmää hallituspaikan muodossa. 

 Tuosta marraskuisesta päivästä tulee kuluneeksi 
tänä vuonna kolme vuotta. Kyllä, kolme vuotta. Tässä 
vaiheessa on helppoa sanoa, mitä olisi pitänyt tehdä tai mihin 
osallistua. Olisit lähtenyt heti mukaan, kun aloitit lukion. 
Mikset osallistunut liittokokouksiin tai muille tapahtumille? 
Mitä tärkeämpää sinulla muka oli? Hyvä kysymys jota tulee 
pohdittua aina välillä. Lopulta vastaan kuitenkin aina: 
“En mieti sitä mitä olisin voinut tehdä, vaan sitä mitä olen 
tehnyt.” 
 Olen lähtenyt mukaan toimintaan myöhemmin kuin 
heti lukion alussa, mutta se ei ole rajoittanut mitenkään 
minun mahdollisuuksiani tehdä tässä järjestössä sitä, mitä 
haluaisin. Siksi Lukiolaiset ovatkin niin äärimmäisen hieno 
järjestö, jonka toiminnassa etenemiseen ei vaadita tietyn 
raamin tai muotin noudattamista. Voit pyrkiä juuri sinne 
minne itse haluat, siinä vaiheessa kun haluat. Älä siis pelkää 
sitä, että olisit myöhässä, sillä Lukiolaisissa mikä tahansa on 
mahdollista kunhan vain rohkeutta ja itsevarmuutta löytyy. 
 Palaan ajatuksistani nykyhetkeen. Minun aikani on 
tullut siirtyä eteenpäin ja olen siihen myös valmis. Tulevai-
suuden vain aika voi näyttää.

Lukas Virtala
Puheenjohtaja 2022

Suomen Lukiolaisten Liitto

Vilhelm Vähäsilta 
Varapuheenjohtaja 2022

Suomen Lukiolaisten Liitto

 VILHELMIN VIISAUDET: 
 “ÄLÄ MIETI SITÄ MITÄ OLISIT VOINUT TEHDÄ,  

 VAAN SITÄ MITÄ OLET TEHNYT” 

 LUKAKSEN LÖPINÄT: 
 KESKUSLIITTO PAHA 
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 EHDOLLA 
PUHEENJOHTAJISTOON 2023

SIVUT 16–25

 KOKOUSKÄYTTÄYTYMISEN 
 AATELIA 

1. kuuntele kokouksen puheenjohtajaa tarkasti, hän antaa ohjeet joka 
kohdan käsittelystä.

2. Liittokokouksen turvallisuusohjeiden noudattaminen on jokaiselle 
velvoittavaa ja tätä valvotaan.

3. Täytä puheenvuorolomake aina ennen puheenvuoroa tai heti sen jälkeen.

4. Älä hukkaa tavaroitasi. Varsinkaan edustajakorttia.

5. Näytä kaulanauhassa roikkuva edustajakortti salin ovella aina.

6. Vaalimainontaa saa harrastaa käytävillä, mutta ei kokoussalissa 
tai liittokokouschatissa. Seiniin eikä omiin vaatteisiin ei saa kiinnittää mitään 
vaalituotteita.

7. Vesipullo on jees. 

8. Kännykät ja läppärit on pidettävä ehdottoman äänettöminä, eikä 
niillä saa häiritä kokouksen kulkua. Pidä huolta myös oman laitteesi akunkestosta. 

9. Tarvittaessa kysy apua ja neuvoja. Saat varmasti vastauksen, joku viisas aina 
tietää vastauksen.

10. Liko on ihmisen parasta aikaa! Ole skarppina, osallistu rohkeasti 
kokoukseen ja pidä hauskaa <3

Muista ainakin nämä

“Ämmä vittu alkaa disrespectaa, haista paska mitää sää 
vittu luulet et mä alan tommosta kuuntelee.”

“Siis kuka vittu sä oot?”
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Miksi haet puheenjohtajaksi?
Olen Liitossa toimiessani hankkinut monipuolista koke-
musta ja kokonaisvaltaista näkemystä toiminnastamme ja 
sen kaikista osa-alueista. Mielestäni hyvä puheenjohtaja on 
kuitenkin pelkän tietotaidon lisäksi reilu ja helposti lähes-
tyttävä, johtaen toimintaa omalla esimerkillään. En hakisi 
puheenjohtajaksi, ellen kokisi olevani näitä asioita, ja juuri 
oikea henkilö tähän pestiin.

Miten ystäväsi kuvailisi sinua?
“Saskassa yhdistyy Mulanin vastuuntunto, Nasun avuliaisuus 
sekä Simban luotettavuus — kaikki yhdessä paketissa Alad-
dinin leveällä hymyllä varustettuna.”

Mikä on mielestäsi toimintasuunnitelman tärkein kärki-
hanke? Miten lähtisit toteuttamaan sitä?
Tärkeintä on keskittyä edunvalvonnan osion I kärkihankkeen, 
eli eduskuntavaalikampanjan, toteuttamiseen. Ensi vuonna 
järjestettäviin eduskuntavaaleihin liittyvä valmistelutyö on 
pitkälti jo tämän vuoden aikana tehty, mutta keväällä on 
toteutuksen aika. Puheenjohtajana lähtisin tavoitteellisesti 
hakemaan Lukiolaisille näkyvyyden paikkoja ja tuomaan 

esille lukiolaisille tärkeitä asioita suoraan median edustajille. 
Edunvalvonnallisessa viestinnässä meidän tulee olla entistä 
reaktiivisempia ja kiinnostavampia, hyödyntäen monipuoli-
sesti eri sosiaalisen median palveluja, jotta saamme äänemme 
kuuluviin julkisessa keskustelussa

Mikä on sinun suurin kehityksen kohteesi?
Lukiolaiset on minulle viime vuosien aikana ollut erittäin 
tärkeä yhteisö, ja siksi olenkin tehnyt asioita yhteisten asioiden 
eteen suurella palolla ja intohimolla. Huomaan kuitenkin 
usein tekeväni liikaa ja oman jaksamiseni kustannuksella. 
Puheenjohtajistolla on suuri vastuu omalla esimerkillään 
näyttää suuntaa ja kehittää Liiton toimintakulttuuria. Näyttää, 
että toimintaa voi tehdä myös hyvinvoinnista huolehtien. 
Minun täytyykin siksi erityisesti kehittyä omasta jaksamises-
tani huolehtimisessa.

Opiskelijakuntajäsenyys on julkaistu tänä vuonna. Miten 
konkreettisesti kehittäisit opiskelijakuntajäsenyyttä?
Yksi suurimmista uusien opiskelijakuntajäsenten hank-
kimiseen liittyvistä haasteista on se, että liittymisen voi 
tehdä ainoastaan opetuksen järjestäjä tai rekisteröityneenä 

yhdistyksenä toimiva opiskelijakunta. Opiskelijakuntien 
rekisteröitymisohjeistusta täytyykin päivittää ja täsmentää, 
ja opiskelijakuntajäsenille tulee tarjota konkreettista hyötyä 
tuovia täsmäkoulutuksia esimerkiksi rekisteröityneen 
yhdistyksen kirjanpitoon ja hallintoon liittyen. Pyritään siis 
helpottamaan opiskelijakuntien liittymistä kaikin keinoin, ja 
tarjotaan kumppanuuksien kautta houkuttelevia, opiskelija-
kuntia aidosti hyödyttäviä etuja!

”Edunvalvonnallisessa 
viestinnässä meidän tulee 
olla entistä reaktiivisempia ja 
kiinnostavampia, hyödyntäen 
monipuolisesti eri sosiaalisen 
median palveluja.”

Koulutus- ja tapahtumatarjonnan uudistus etenee ensi 
vuonna. Millaisia palvelutapahtumia Lukiolaisten pitäisi 
lähteä järjestämään vuonna 2024?
Palvelutapahtumia suunniteltaessa täytyy keskittyä ennen 
kaikkea nykyistä laajemman lukiolaiskohderyhmän tavoitta-
miseen. Toteuttamalla kumppanuuksien kanssa suurempia 
kaikille lukiolaisille suunnattuja tapahtumia, voimme 
kasvattaa jäsenyyden houkuttelevuutta merkittävästi. Esimer-
kiksi lukiolaisille suunnatut festarit tai muut musiikkitapah-
tumat voisivat houkutella sellaisia lukiolaisia mukaan toimin-
taan, joita emme aikaisemmin ole tavoittaneet. Tai miksipä ei 
vaikka tuotaisi takaisin Lukiolaisten omaa laskettelureissua 
palvelutapahtuman muodossa?

Mitä hakemallasi sektorilla täytyy ensi vuonna huomioida 
eduskuntavaalikampanjaa toteuttaessa?
Edunvalvontasektorilla tehdään ensi vuonna paljon töitä 
eduskuntavaalien tiimoilta. Kampanjaa toteutettaessa onkin 

äärimmäisen tärkeää, että Liiton puolesta tarjotaan aidosti 
kattavat materiaalit piiritoimijoille paikallistason kampan-
joinnin toteuttamiseen. Ensi vuonna yhdenkään toimijan 
ei tule kokea jäävänsä yksin vaalityön kanssa, eikä uupua 
Lukiolaisten vaalikampanjan toteuttamisen seurauksena.

Mikä on tärkein keino saada jatkuvuutta niin Lukiolaisten 
liitossa kuin piiri- ja jäsenjärjestöissäkin?
Jatkuvuuden muodostumista tukee nimenomaan kiinnostava 
ja monipuolinen tapahtumatarjonta. Tapahtumien mark-
kinointia tulee kehittää, ja tulevien palvelutapahtumien 
yhteydessä täytyy asettaa panoksia myös uusien toimijoiden 
hankkimiseen ja heidän sitouttamiseen toimintaan. Ennen 
kaikkea täytyy keskittyä siihen, että Lukiolaiset nähdään 
vastaanottavana ja avoimena yhteisönä, sekä siihen, että piiri- 
ja jäsenjärjestöjen toimintaan on helppoa lähteä mukaan myös 
kesken vuoden.

Miksi tämän lehden lukijan tulisi antaa äänensä sinulle?
Antamalla äänesi minulle, saat puheenjohtajan, joka osaa 
vastata tiukkaankin kysymykseen tilanteessa kuin tilanteessa. 
Puheenjohtajan, joka johtaa Liittoa varmalla otteella, mutta 
muistaa myös huolehtia kaikkien mielipiteiden kuulumisesta. 
Puheenjohtajan, joka on myös ystävä; helposti lähestyttävä, 
joustava ja välittävä.

Mainitse kolme eniten arvostamaasi entistä tai nykyistä 
liittotoimijaa. Perustele.
• Emilia Uljas
• Lukas Virtala
• Roosa Ylinampa

Näitä henkilöitä yhdistää moni arvostamani piirre: ahkeruus, 
ystävällisyys sekä säkenöivä valovoimaisuus.

 SASKA KOLEHMAINEN 
PUHEENJOHTAJAKSI

”Liittokokouksessa ollessasi edustat yli 300 lukiolaista; anna 
siis äänesi ajatuksella, osallistu keskusteluun, ja ennen kaikkea 
muista myös pitää hauskaa!”

SASKAN LIITTOKOKOUSVINKKI:

IKÄ: 19

LUKIO: Ressun lukio,  
 valmistunut keväällä 2022

PIIRI:  Helsingin Lukiolaiset

LEMPIEMOJIT: 💀🤨❤

”Tulen alunperin Helsingin sydämestä 
Töölöstä, nykyisin kuitenkin asustelen rapakon 
toisella puolella Sompasaaressa. Elementissäni 
olen siemaillessa itsekeitettyä cappuccinoa 
parvekkeella sateisena sunnuntaiaamuna, 
mutta en myöskään vierasta kiireistäkään 
tekemisen meininkiä.”
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Miksi haet puheenjohtajaksi?
Tiedän, että ensi vuosi on varmasti haastava. Meidän on 
kyettävä vastaamaan niin järjestön sisäisiin haasteisiin kuin 
tehtävä isosti edunvalvontaa, varsikin eduskuntavaalien 
saralla. Näihin haasteisiin vastaamaan on valittava henkilö, 
joka pystyy heti tammikuusta tarttumaan sarviin ja johtamaan 
Lukiolaisia. Ja se henkilö olen minä.

Miten ystäväsi kuvailisi sinua?
Näin ystäväni minua kuvailivat, kun tämän kysymyksen heiltä 
kysyin: “Akseli on helposti lähestyttävä ja sellanen niinku 
kaikkien kaveri” ja ”Akseli on henkilö, joka on aina saatavilla 
ja johon voi aina luottaa riippumatta siitä oliko kyseessä joku 
kriisi johon tarvitsee tukea vai kaljalle lähtö”.

Mikä on mielestäsi toimintasuunnitelman tärkein kärki-
hanke? Miten lähtisit toteuttamaan sitä?
Toimintasuunnitelman tärkein kärkihanke on ehdottomasti 
edunvalvonta-osion ensimmäinen kärkihanke, jossa puhutaan 
erityisesti eduskuntavaalien alla tehtävästä työstä. Lähtisin 
toteuttamaan kärkihanketta nostamalla Lukiolaisille tärkeitä 
teemoja julkiseen eduskuntavaalikeskusteluun tarvittaessa 

terävilläkin kannanotoilla. On tärkeää, että otamme vaalien 
alla rohkeasti kantaa ihmisiä puhuttaviin aiheisiin. Kun 
saamme meille tärkeille teemoille näkyvyyttä, lähtevät päättä-
jätkin niitä todennäköisemmin edistämään.

Mikä on sinun suurin kehityksen kohteesi?
Olen tietyllä tavalla välillä aika varauksellinen ihminen. 
Sovittelun mielessä tarvittaessa kannoissani olen joustanut 
ja jättänyt kaikkein räikeimmät mielipiteet sanomatta. Olen 
kuitenkin onnistunut vähentämään tätä itsesensuuria ja 
pystynyt ottamaan terävämmin kantaa. Varsinkin ensi vuonna 
puheenjohtajana näen, että tärkeää olisi mennä suuntaan, 
jossa Lukiolaiset eivät pelkää ottaa relevantteihin keskuste-
luihin hieman rajumminkin kantaa.

Opiskelijakuntajäsenyys on julkaistu tänä vuonna. Miten 
konkreettisesti kehittäisit opiskelijakuntajäsenyyttä?
Meidän on lisättävä hyötyjä, joita opiskelijakunta saa opiske-
lijakuntajäsenyyden myötä. Nykyisten etujen, kuten yhden 
ilmaisen Water osallistumisen lisäksi, olisi hyvä tarjota etuja, 
jotka hyödyttäisivät koko opiskelijakuntaa, esim. abihuppa-
reihin liittyen. Ideaalisti näkisin opiskelijakuntajäsenyyden 

väylänä, jonka avulla opiskelijakunta saa helposti lukiolleen 
hankittua abivaatteet, penkkarikarkit ja miksei vaikka yliop-
pilaslakitkin. Konkreettisesti tämä toteutetaan lähestymällä 
näitä palveluja tarjoavia tahoja.

Koulutus- ja tapahtumatarjonnan uudistus etenee ensi 
vuonna. Millaisia palvelutapahtumia Lukiolaisten pitäisi 
lähteä järjestämään vuonna 2024?
Palvelutapahtumien tulisi olla itsessään lukiolaisia kiinnos-
tavia, jotta niiden markkinointikin olisi piiri- ja jäsenjärjes-
töjen kannalta kevyempää kuin esim. Waterien. Se millaisia 
palvelutapahtumia järjestetään tulisi kartoittaa lukiolaisille 
suunnatuilla kyselyillä, jotta voimme tarjota aidosti lukio-
laisten tarpeisiin vastaavia tapahtumia.

Mitä hakemallasi sektorilla täytyy ensi vuonna huomioida 
eduskuntavaalikampanjaa toteuttaessa?
Edunvalvontasektorilla on koko kampanjan vetovastuun ohella 
erittäin tärkeä vastuu huolehtia eduskuntavaalikampanjaa 
jalkauttavien ihmisten hyvinvoinnista. Kokisin, että puheen-
johtajana yksi minun tärkeimmistä tehtävistä olisi pitää huoli 
siitä, että työtaakka jakautuisi vaalien alla mahdollisimman 
tasaisesti.

Mikä on tärkein keino saada jatkuvuutta niin Lukiolaisten 
liitossa kuin piiri- ja jäsenjärjestöissäkin?
Tärkeää on pystyä ottamaan toimijoita mukaan toimintaan 
myös kesken vuoden. Nämä toimijat lähtevät todennäköi-
semmin sitten mukaan syksyn liitto- ja piirikokouksiin ja sitä 
kautta jatkavat toimintaa siitä seuraavalle vuodelle. Myös 
perehdytykseen on tärkeää kiinnittää huomiota, ettei uusien 
hallitusten tarvitse aloittaa tyhjästä, vaan vuosien ajan kerätty 
tieto auttaa uusia toimijoita.

Miksi tämän lehden lukijan tulisi antaa äänensä sinulle?
Ehdoton vahvuuteni on mun vuosien aikana kertynyt kokemus 
edunvalvonnasta ja vaikuttamistyöstä ylipäätäänsä. Olen 
ihmisläheinen ja johtajana huolehdin myös muiden osallista-
misesta ja jaksamisesta. Minusta saatte Lukiolaisille puheen-
johtajan ensi vuodelle, joka on valmis tekemään hommia 110 
prosenttisesti heti ensimmäisestä päivästä alkaen.

”Minusta saatte Lukiolaisille 
puheenjohtajan ensi vuodelle, 
joka on valmis tekemään 
hommia 110 prosenttisesti 
heti ensimmäisestä päivästä 
alkaen.”

Mainitse kolme eniten arvostamaasi entistä tai nykyistä 
liittotoimijaa. Perustele.
• Emilia Uljas  toimiessaan lukiolaisten puheenjohtaja 

2021 edusti juuri sellaisia taitoja puheenjohtajana, joita 
arvostan. Hän sanoi asiat juuri niin kuin ne olivat, turhaa 
kaunistelematta.

• Eina Mäkelän  työtä on tänä vuonna ollut ilo seurata. 
Vaikka polku ei aina ole ollut ruusuisin, on Eina aina piirin 
toiminnassa vilpittömästi pyrkinyt parhaimpaan ja jaksanut 
hymysuin jatkaa eteenpäin. 

• Lukas Virtala  on ollut erinomainen kasvo Lukiolaisille 
tänä vuonna. Toiminnallaan hän on myös edistänyt hyvää 
ilmapiiriä ja tuonut tietynlaista hyvää rentoutta vakavem-
piinkiin tilanteisiin.

 AKSELI KÖNGÄS 
PUHEENJOHTAJAKSI

”Jokaisella teistä on puheoikeus. Älkää pelätkö käyttää sitä!”

AKSELIN LIITTOKOKOUSVINKKI:

IKÄ: 19

LUKIO: Oulun Lyseon lukio, 
 valmistunut keväällä 2022

PIIRI:  Pohjois-Suomen Lukiolaiset

LEMPIEMOJIT: ❤⛷️🔥

”Olen Akseli Köngäs, Könkään Akseli. 
Alunperin Oulusta, mutta muutin töiden 
perässä nyt syksyllä Helsinkiin. Luonteeltani 
olen empaattinen ja sosiaalinen; kaikki 
huomioon ottava. Meitsi tunnetaan hienoista 
sukista, hiihdosta ja erittäin laadukkaista 
kokkaustaidoista.”
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Miksi haet varapuheenjohtajaksi?
Mulle on tärkeää, että kaikilla olisi hyvä olla tässä liitossa. 
Osaan kannustaa ja inspiroida, kuunnella ja tukea, olla läsnä 
ja huomioida. Nämä taidot ovat tärkeitä järjestösektorin 
varapuheenjohtajalle. Mulla on palava into ja motivaatio lähteä 
kehittämään tätä sektoria parempaan suuntaan. Pahimman 
koronatilanteen vallitsiessa livetapahtumat jäivät kokonaan 
pois ja sen vuoksi muun muassa yhteisöllisyys ja toimijoiden 
hyvinvointi kärsi. Mulla on ideoita ja tietämystä järjestösekto-
rilta ja siksi eniten annettavaa juuri tähän pestiin.

Miten ystäväsi kuvailisi sinua?
Ystäväni kuvailisi mua lämpimäksi ja empaattiseksi. Myös 
avarakatseiseksi ja idearikkaaksi. Olen kuullut myös optimistia 
ja rohkeaa. Joskus mua on kuvattu myös rentona ja huonoja 
läppiä heittävänä tyyppinä, ripauksella seikkailunhalua.

Mikä on mielestäsi toimintasuunnitelman tärkein kärki-
hanke? Miten lähtisit toteuttamaan sitä?
Hyvinvoiva toimintakulttuuri, järjestösektorilta. Muutos lähtee 
avoimuudesta ja siitä, että vaikeistakin asioista puhutaan.  
 

Jotta tämä olisi mahdollista, meidän pitäisi saada lisättyä 
yhteisöllisyyttä ja kasvattaa “me-henkeä”. Huolehtisin, 
että liitossa olisi turvallinen ja avoin tila keskusteluille. 
Pyrittäisiin pitämään enemmän koulutusta hyvinvoinnista 
heti, kun uusia toimijoita perehdytetään tehtäviin sekä 
muistutettaisiin enemmän siitä, että hyvinvointi on etusijalla. 
Kannustaisin toimijoita lomien pitämiseen, joka madaltaisi 
sen tällä hetkellä korkealla olevaa kynnystä. Kiittäisin 
toimijoita entistä enemmän ja vakiinnuttaisin kiittämisen 
toimintakulttuuriimme.

”Muutos lähtee avoimuudesta 
ja siitä, että vaikeistakin asioista 
puhutaan.”

Mikä on sinun suurin kehityksen kohteesi?
Stressin sietäminen. Haluan parantaa stressin sietokykyjä ja 
löytää keinoja hallita sitä paremmin. 

Opiskelijakuntajäsenyys on julkaistu tänä vuonna. Miten 
konkreettisesti kehittäisit opiskelijakuntajäsenyyttä?
On tärkeää, että toimijat saisivat kattavia koulutuksia ja lisää 
perehdytystä opiskelijakuntajäsenyydestä, jotta he pystyi-
sivät markkinoimaan sitä kouluille ja rehtoreille paremmin. 
Tällä hetkellä jäsenyys on jäänyt vielä etäiseksi ja on vaikea 
lähteä markkinoimaan asiaa, joista ei ole paljoa tietämystä. 
Tekisin kyselyitä lukiolaisille opiskelijakuntajäsenyydestä 
ja ottaisin niiden tulokset aidosti huomioon, sillä tavoite on 
saada jäsenyydestä entistä houkuttelevampi ja kannattavampi 
opiskelijakunnille.

Koulutus- ja tapahtumatarjonnan uudistus etenee ensi 
vuonna. Millaisia palvelutapahtumia Lukiolaisten pitäisi 
lähteä järjestämään vuonna 2024?
Tapahtumien pitää olla lukiolaisten näköisiä ja sellaisia, joista 
he hyötyvät. Yhteistyökumppanien pitää jakaa samanlaiset 
arvot lukiolaisten kanssa. Kartoittaisin lukiolaisten tarpeita ja 
ajatuksia palvelutapahtumakonseptia varten.

Mitä hakemallasi sektorilla täytyy ensi vuonna huomioida 
eduskuntavaalikampanjaa toteuttaessa?
Toimijoiden hyvinvointi ja se ettei heitä kuormiteta liikaa. 
Selkeät ohjeet, tavoitteet, palkinnot ja seurantataulukot 
ehdokastapaamisissa ovat kannustavia, motivoivia, palkitsevia 
ja stressiä lievittäviä tekijöitä, jotka pitäisi ottaa huomioon 
lukiolaisten kampanjoidessa. Pyrkisin myös ettei piirien välille 
syntyisi kilpa-asetelmaa vaan kannustaisin enemmän piirien 
väliseen yhteistyöhön ja toisten auttamiseen.

Mikä on tärkein keino saada jatkuvuutta niin Lukiolaisten 
liitossa kuin piiri- ja jäsenjärjestöissäkin?
Se, että ihmiset viihtyvät toiminnassamme ja kokevat työnsä 
antoisaksi. Meidän täytyy myös tarjota tarpeeksi informaatiota 
eri pesteistä ja kannustamaan toimijoita hakemaan niihin.

Miksi tämän lehden lukijan tulisi antaa äänensä sinulle?
Olen valmis antamaan kaikkeni ja olemaan äänesi arvoinen 
varapuheenjohtaja. Lähtisin kehittämään toimintaa tehok-
kaasti, määrätietoisesti ja johdonmukaisesti.

Mainitse kolme eniten arvostamaasi entistä tai nykyistä 
liittotoimijaa. Perustele.
• Emmiina Kuisma  on lämminhenkinen ja ystävällinen 

persoona. Ihailen Emmiinassa hänen tapaansa kohdata 
ihmisiä ja olla hyvin huomioon ottava muita kohtaan.

• Hugo Paananen  on hauska, loistava esiintymään ja 
hienoa esimerkkiä näyttävä tyyppi. Hän oli myös hyvä 
palvelusektorin varapuheenjohtaja. 

• Edit Euro  on helposti lähestyttävä ja ihana 
ihminen. Hän on mielestäni onnistunut lisäksi hyvin 
häirintäyhdyshenkilönä.

 ADA MUSTONEN 
VARAPUHEENJOHTAJAKSI

”Ennen kaikkea muista nauttia ja ottaa kaikki ilo irti likosta!”

ADAN LIITTOKOKOUSVINKKI:

IKÄ: 18

LUKIO: Tampereen yhteiskoulun lukio

PIIRI:  Pirkanmaan Lukiolaiset

LEMPIEMOJIT: 🦭💕🫂

“Pohjanmaalta kotoisin, Tampereella asuva 
ja syksyllä valmistuva 18-vuotias lukiolainen. 
Iloitsen arjessa pienistä asioista: auringon valo, 
kahvin tuoksu ja hitaat aamut. Tykkään elää 
täysillä ja nauttia hetkessä elämisestä!”
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Miksi haet varapuheenjohtajaksi?
Haen järjestösektorin varapuheenjohtajaksi, koska koen omat 
vahvuudet sellaisiksi, joita järjestösektorin varapuheenjoh-
tajan pestissä tulee tarvitsemaan. Hyvinvoiva järjestökulttuuri, 
kriittisyys ja kehityslähtöisyys ja osaamisen tunnustaminen 
liitossa ovat kokonaisuuksia joita haluan päästä työstämään 
ensi vuonna, ja joihin omaan vahvoja visioita ja ideoita. Haluan 
olla luomassa, kehittämässä  ja mahdollistamassa hyvinvointia 
tukevaa ja merkityksellistä lukiolaistoimintaa jokaiselle 
lukiolaiselle.

Miten ystäväsi kuvailisi sinua?
Mukaansatempaavana, intoa pursuavana, hulvattomana ja 
ymmärtäväisenä yassified-queeninä.

Mikä on mielestäsi toimintasuunnitelman tärkein kärki-
hanke? Miten lähtisit toteuttamaan sitä?
Järjestötoimintasuunnitelman kärkihanke nro. 1: Hyvinvoiva 
toimintakulttuuri. Siihen kiteytyy niitä asioita, jotka ovat 
aina puhututtaneet liitossa ja nyt ne on nostettu laajemmaksi 
kokonaisuudeksi, jota kehittää tulevana vuonna. 

 Heti alkuvuodesta on tärkeää luoda turvallinen tila 
aidolle keskustelulle ja vuorovaikutukselle sekä palautteen 
antamiselle ja vastaanottamiselle. Muutos ei tule tapahtumaan 
silmänräpäyksessä ja strategisella johtamisella on suuri rooli 
liiton avoimen keskustelu- ja toimintakulttuurin luomisessa.
 Oikeasti hyvinvoinnin edistämiseksi tulee toiminnan 
kuormittavia tekijöitä tarkastella sektoreittain ja eri tasoilla 
järjestössä, pohtien miten toiminnasta tulee hyvinvointia 
tukevaa, kuormittavuuden sijaan.
 Ensi vuonna tulee pysyvästi vakiinnuttaa jokaiseen 
piiri- ja jäsenjärjestöön häirintäyhdyshenkilötoiminta. 
Liiton, sekä piiri- ja jäsenjärjestöjen häirintäyhdyshenki-
löiden tulee kokoontua pitkin vuotta ja kehittää sitä kautta 
yhdenvertaisuustoimintaa.

”Lukiolaisten Liitossa omasta 
työstä tulee vihdoin saada aitoa 
kiitosta.”

 HUGO PYLKKÖ 
VARAPUHEENJOHTAJAKSI
IKÄ: 20

LUKIO: Salon lukio, 
 valmistunut keväällä 2021

PIIRI:  Lounais-Suomen Lukiolaiset

LEMPIEMOJIT: 🥰✨🥺

”Moii, oon Hugo, oon alunperin Salosta, 
mut asun nykyään Helsingissä. Mä tykkään 
yliromantisoida mun elämää ja nauraa mun 
omille vitseille. Aurinkomerkiltä oon rapu ja 
mun lempi Disney-elokuva on Vaiana. Parasta 
elämässä on Lukiolaisten Liiton lisäks hyvä 
kahvi, livemusiikki ja astrologia.”

Mikä on sinun suurin kehityksen kohteesi?
Omien tarpeiden tiedostaminen ja itsereflektointitaidot. 

Opiskelijakuntajäsenyys on julkaistu tänä vuonna. Miten 
konkreettisesti kehittäisit opiskelijakuntajäsenyyttä?
Opiskelijakuntajäsenyys ei saa jäädä paikalleen sellaisenaan 
ja sitä tulee kehittää jatkuvasti. Nykyisille ja tuleville opiske-
lijakuntajäsenille tulee teettää jäsenkysely ja aidosti kuulla 
opiskelijakuntien toiveita ja ajatuksia. Opiskelijakuntajäse-
nyyden tulee myös mahdollistaa opiskelijakunnan valmiudet 
kannustaa lukiolaisia liiton toimintaan ja yksilöjäseneksi. 

Koulutus- ja tapahtumatarjonnan uudistus etenee ensi 
vuonna. Millaisia palvelutapahtumia Lukiolaisten pitäisi 
lähteä järjestämään vuonna 2024?
Bileitä, reivejä ja festareita unohtamatta, tulee myös huomi-
oida lukiolaisten ja sitä kautta palvelutapahtumien moni-
naisuus. Lanien, urheilutapahtumien ja messujen lisäksi, 
kansainvälisiä mahdollisuuksia tulee myös pohtia. Palvelu-
tapahtumien tulee tavoittaa mahdollisimman laajoja määriä 
lukiolaisia.

Mitä hakemallasi sektorilla täytyy ensi vuonna huomioida 
eduskuntavaalikampanjaa toteuttaessa?
Eduskuntavaalikampanjointi ei saa kaatua yhden ihmisen 
harteille ja lukiolaisten äänen kuuluminen aidosti niinkin 
merkittävissä vaaleissa kuin eduskuntavaaleissa vaatii 
vastuualue- ja piirirajojen ylittävää yhteistyötä. Piiri- ja 
jäsenjärjestöissä #yhdessä mentaliteetti ja vertaistukiryhmissä 
piirien välisen yhteistyön mahdollistaminen on kriittistä.

Mikä on tärkein keino saada jatkuvuutta niin Lukiolaisten 
liitossa kuin piiri- ja jäsenjärjestöissäkin?
Toiminnan tulee olla kaikille saavutettavaa. Jokaisen tulee itse 
pystyä määrittämään oman työn panos ja määrä mitä antaa 

toiminnalle. Toiminnan tulee antaa enemmän kuin ottaa, eikä 
ottaa enemmän kuin antaa. Tarinat hyvinvointia syövästä 
toiminnasta ei houkuttele ketään.

Miksi tämän lehden lukijan tulisi antaa äänensä sinulle?
Lukiolaisten Liiton järjestösektorilla tarvitaan määrätietoista, 
kriittistä ajattelutaitoa omaavaa tyyppiä, jolla on konkreettisia 
ideoita ja taito nähdä monesta näkökulmasta asioita. Esimer-
killä johtavaa, aitoa ja kannustavaa ihmistä.
 Lukiolaisten Liitossa omasta työstä tulee vihdoin saada 
aitoa kiitosta. Toimintamallit muuttuvat vain, kun niitä muute-
taan. Mä en pelkää muutosta, enkä halua että Lukiolaiset vie 
lukiolaisilta enemmän kuin se antaa. Olen nähnyt, kuullut ja 
oppinut ja nyt on mun aika antaa takaisin. Olen se tyyppi joka 
aidosti tiedostaa kokonaisuudessaan Lukiolaisten merkityksen 
kasvattijärjestönä.

Mainitse kolme eniten arvostamaasi entistä tai nykyistä 
liittotoimijaa. Perustele.
• Hugo Paananen, huhhuh mikä tyyppi. Inspiroivimpia, 

aidoimpia ja itselle merkityksellisimpiä tyyppejä mun 
aikanani tässä järjestössä. Hugossa on karismaa, rohkeutta 
ja lämpöä.

• Eevi Kirsilä, Eevin taito kannustaa, ajatella ja nähdä 
jokainen on antanut mulle toiminnassa ihan älyttömästi. 
Jos joku niin Eevi on kyennyt motivoimaan ja kannusta-
maan mua joka hetkessä. Kiitän Lukiolaisten Liittoa Eevistä. 

• Nea Järvi,  Nea innosti, opetti ja jaksoi olla pitkin yhteistä 
aikaamme toiminnassa aina läsnä. Nean tapa katsoa 
maailmaa ja taito keskustella on avannut myös mun koko 
maailmankuvaa, ja opettanut älyttömästi.

”Vaikuta ja kuuntele. Kerro aidosti mitä sä ajattelet. 
Sun ajatuksilla on mitä suurin paino ja merkitys! :3”

HUGON LIITTOKOKOUSVINKKI:
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Miksi haet puheenjohtajaksi? 
Olen liittourani aikana kartuttanut sellaista osaamista, josta 
tiedän olevan hyötyä puheenjohtajana toimiessa. Tiedän, että 
olisin tässä työssä elementissäni ja pääsisin hyödyntämään 
sekä kaikkea kerryttämääni tietoa, että tätä liittoa kohtaan 
kokemaani rakkautta. Minusta tämä järjestö saa itsensä 
näköisen ja arvoisen johtajan.

”Minusta tämä järjestö saa 
itsensä näköisen ja arvoisen 
johtajan.”

Miten ystäväsi kuvailisi sinua?
“Ella on aurinkoinen ihminen, jolla on sydän paikallaan. 
Kun Ella päättää tehdä jotain, hän ei anna periksi. Hän osaa 
kuunnella ja pystyy näkemään asioissa puolia, mitä muut eivät 
välttämättä huomaa.” - paras ystäväni 

“Ella on elämänhalun ja virran pesäke, joka säteilee energi-
aansa ympärilleen.” - pj-parini piirihallitusajoilta

Mikä on mielestäsi toimintasuunnitelman tärkein kärki-
hanke? Miten lähtisit toteuttamaan sitä?
 “Mul ei menis ku 20 minsaa hakee sut äänestämään.” 
 Eduskuntavaalikampanjointi tulee aloittaa täysillä heti 
vuoden alusta. Se onnistuu kattavilla koulutuksilla, esimer-
kiksi Talvipäivillä, ja tarjoamalla materiaalipaketti vaalityöhön, 
kuten vaalipaneelien järjestämiseen. Materiaalipaketista tulee 
kerätä palautetta, ja tehdä tarvittaessa uutta sisältöä. Ehdok-
kaiden tapaamiseen kannustavat erilaiset kisat ja aktiivisesta 
vaalityöstä palkitseminen.
 Lisäksi presidentinvaalikampanjaa tulee lähteä suun-
nittelemaan toimijoiden kanssa. Kampanjan täytyy olla valmis 
toteutettavaksi jo loppuvuodesta.

Mikä on sinun suurin kehityksen kohteesi?
Tykkään tehdä monia asioita yhtä aikaa, koska se auttaa usein 
keskittymään. Se kuitenkin saattaa joskus johtaa siihen, että 
asioita on pöydällä liikaa samaan aikaan. 

Opiskelijakuntajäsenyys on julkaistu tänä vuonna. Miten 
konkreettisesti kehittäisit opiskelijakuntajäsenyyttä?
Tarjoamalla jäsenopiskelijakunnille koulutuksia mm. opis-

kelijakuntatoiminnasta ja edunvalvonnasta. Liiton tulee 
laatia malleja yhteydenpitoon ja pitää säännöllisesti yhteyttä 
jäsenopiskelijakuntiin. Pitämällä aktiivisesti yhteyttä voidaan 
potentiaalisiin ongelmiin puuttua mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa ja tarjota tukea opiskelijakunnille. 

Koulutus- ja tapahtumatarjonnan uudistus etenee ensi 
vuonna. Millaisia palvelutapahtumia Lukiolaisten pitäisi 
lähteä järjestämään vuonna 2024?
Palvelutapahtumien tarkoitus on tavoittaa lukiolaiset, joita 
liitto ei tällä hetkellä tavoita. Tällaisia kohderyhmiä ovat mm. 
henkilöt, jotka eivät ole kiinnostuneita vaikuttamisesta. Heitä 
voitaisiin houkutella erilaisilla harrastamiseen painottuvilla 
tapahtumilla. Tällainen voisi esimerkiksi olla Helsingin 
piirin harrastekurssista inspiraatiota ottava harrastemessu-
tapahtuma yhteistyössä liiton jo olemassa olevan kumppanin 
Messukeskuksen kanssa. Kuitenkin tärkeintä suunnitellessa 
palvelutapahtumia on huomioida lukiolaisten toiveet, kysy-
mällä suoraan, mitä he haluavat.

Mitä hakemallasi sektorilla täytyy ensi vuonna huomioida 
eduskuntavaalikampanjaa toteuttaessa?
Vaaliteemojemme tulee olla ehdokkaiden, lukiolaisten ja 
median tiedossa. Tämän saavutamme osallistumalla aktiivi-
sesti julkiseen keskusteluun vaaleista ja tekemällä kampanjas-
tamme vaikuttavamman kuin koskaan ennen.
 On myös erittäin tärkeää panostaa piiritason eduskun-
tavaalityöhön, sillä juuri siellä ehdokkaat näkevät nuorten 
välittävän vaaleista. Vaikuttaminen jatkuu myös vaalien 
jälkeen, joten on tärkeää tavata ja keskustella myös valittujen 
edustajien kanssa.

Mikä on tärkein keino saada jatkuvuutta niin Lukiolaisten 
liitossa kuin piiri- ja jäsenjärjestöissäkin?
Yhteydenpito. Kun toiminnasta kiinnostunut henkilö kokee, 
että liitossa on joku tuttu, kynnys osallistua uusiin tapah-
tumiin ja lähteä mukaan piiri- tai jäsenjärjestön toimintaan 
pienenee. Esimerkiksi osallistujien kontaktointi välittömästi 
tapahtumien jälkeen on tärkeää.

Miksi tämän lehden lukijan tulisi antaa äänensä sinulle?
Pääsin vuonna 2019 tekemään liiton edellisiä eduskuntavaa-
leja, jotka sytyttivät rakkauteni edunvalvontaan. Opin silloin 
taitoja, jotka auttaisivat tuomaan lukiolaiset esiin päättäjille 
niin, että tavoitteemme näkyvät seuraavassa hallitusohjel-
massa ja luovat pohjaa lukiolaisten hyvinvoinnille tulevai-
suudessa. Haluan päästä hyödyntämään tätä osaamistani ja 
näyttää taitoni johtajana.

Mainitse kolme eniten arvostamaasi entistä tai nykyistä 
liittotoimijaa. Perustele.
• Edit Euro, liha 2022. Edit on yksi välittävimpiä ja 

hyväsydämisimpiä ihmisiä, joita olen koskaan tavannut. 
Edit osaa huumorintajullaan ja lämmöllään aina motivoida 
jaksamaan, vaikka kaikki tuntuisi paskalta.

• Oskari Päätalo, HÄP vpj 2021. Oskari on korvaamaton 
ihminen, joka asiantuntijuudellaan vakuuttaa kenet 
tahansa puolelleen. Oskari on sanavalmis, eikä pelkää 
olla eri mieltä. Osa saattaakin ehkä muistaa vuoden 2021 
liittokokouksesta Oskarin soppatykki-vision. 

• Aleksi Aalto,  liha 2018. Aleksi on ystävä, joka tulee 
Turusta Sysmään asti päästäkseen pariksi tunniksi yliop-
pilasjuhliin. Aleksin apuun voi tukeutua tilanteessa kuin 
tilanteessa, oli kyseessä sitten meemien keksiminen tai 
piirikokouksen kellotus.

IKÄ: 20

LUKIO: Lahden yhteiskoulun lukio, 
 valmistunut syksyllä 2021

PIIRI:  Hämeen Lukiolaiset

LEMPIEMOJIT:  🥺💛💀 ️

”Helsinkiläistynyt pienen paikkakunnan, 
Sysmän, kasvatti, joka rakastaa viherkasveja, 
villasukkien neulomista, Antti Tuiskua 
sekä Lukiolaisia <3 Haaveena pieni mökki 
keskellä metsää ja ainakin viisi kissaa. 
Tunteellinen ja empaattinen, olenhan kuitenkin 
horoskoopiltani kalat.”

 ELLA SILTANEN 
PUHEENJOHTAJAKSI

”Älä pelkää puolustaa omia mielipiteitäsi 
ja kysy rohkeasti, jos et tiedä jotain.”

ELLAN LIITTOKOKOUSVINKKI:
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Miksi haet varapuheenjohtajaksi? 
Ensi vuonna Lukiolaiset tarvitsevat palvelusektorille ihmisen, 
jolta löytyy ideoita ja visioita uusille konsepteille. Olen tähän 
täysin oikea henkilö ja siksi haenkin palveluvarapuheenjohta-
jaksi: osaamiseni tiivistyy palvelupuolen eri osa-alueilla. 
 Olen kerryttänyt liittourani aikana tietotaitoa, josta 
tiedän olevan hyötyä varapuheenjohtajan pestissä. Koen 
uudistamisen ja uudistumisen tärkeänä asiana Lukiolaisissa 
ja haluan päästä edistämään tätä. Olen valmis antamaan kaik-
keni sen eteen, että Lukiolaisista tulee ensi vuonna tavoiteltu 
yhteistyökumppani.

Miten ystäväsi kuvailisi sinua?
“Netta on oma-aloitteinen tietäen, mitä haluaa tehdä. Hän ei 
pelkää haasteita, vaan uskaltaa altistaa itsensä oman muka-
vuusalueen ulkopuolelle. Netta on sosiaalinen ihminen, josta 
huokuu helposti lähestyttävyys.

Mikä on mielestäsi toimintasuunnitelman tärkein kärki-
hanke? Miten lähtisit toteuttamaan sitä?
Palveluiden toimintasuunnitelman tärkein kärkihanke on 
Brändin kirkastaminen – se tiivistää hyvin myös kaksi muuta 
kärkihanketta. 

 Kärkihanketta tulisi lähestyä analysoimalla nykyistä 
tilannetta. Millainen brändimme yleisesti on? Entä millainen 
brändi tapahtumilla on? Missä mättää? Miten saisimme 
selkeyttä ja kiinnostavuutta? Vastauksia näihin kysymyksiin 
saataisiin tarkastelemalla esim. somen käyttäjäanalyysejä ja 
kyselyillä. Kyselyihin voi olla vaikeaa saada vastauksia, mutta 
ne voitaisiin toteuttaa mm. matalalla kynnyksellä story-posta-
uksissa. Saamamme datan perusteella luodaan uusia pohjia ja 
suunnitelmaa konkretian tasolla toteuttamiseen.

Mikä on sinun suurin kehityksen kohteesi?
Suurin kehityksen kohde on muiden tarjoaman avun hyödyn-
täminen. Olen välillä sortunut kiireen alla  ja määrätietoi-
suuden vuoksi siihen, etten ole oikein kuunnellut muita. Olen 
sokeasti luottanut siihen, että tehdessäni asiat itse niin ne 
tulevat tehdyksi parhaalla mahdollisella tavalla. Olen oppinut, 
että tämä harvemmin pitää paikkansa.

Opiskelijakuntajäsenyys on julkaistu tänä vuonna. Miten 
konkreettisesti kehittäisit opiskelijakuntajäsenyyttä?
Lähtisin tarkastelemaan ja kehittämään tarjoamiamme koulu-
tuksia. Kun hetkellä tarjoamme jano- ja tutor-koulutuksia, 
tulevaisuudessa voisimme tarjota myös vaikuttamiskoulu-

tuksia tai muita lukiolaisia kiinnostavia koulutuksia – joko 
niin, että koulutamme itse tai mahdollistamme koulutukset 
ulkopuolisten tahojen järjestämänä. 

Koulutus- ja tapahtumatarjonnan uudistus etenee ensi 
vuonna. Millaisia palvelutapahtumia Lukiolaisten pitäisi 
lähteä järjestämään vuonna 2024?
Mm. musiikki- ja muita taidefestareita, vaikuttamissemi-
naareja sekä valtakunnallisia “bileitä”. Tärkeintä palveluta-
pahtumissa on, että ne tavottaisivat myös lukiolaisia, jotka 
haluavat liiton toiminnassa mukana olemisesta enemmän 
elämyksellistä.

”Tärkeintä palvelutapahtumissa 
on, että ne tavottaisivat myös 
lukiolaisia, jotka haluavat liiton 
toiminnassa mukana olemisesta 
enemmän elämyksellistä.”

Mitä hakemallasi sektorilla täytyy ensi vuonna huomioida 
eduskuntavaalikampanjaa toteuttaessa?
Palvelusektorilla huomiota tulee kiinnittää viestinnässä: sen 
tulee olla aikataulussa ja laadukasta, mutta samalla huomi-
oiden, ettei Lukiolaisten muu viestintä unohdu.

Mikä on tärkein keino saada jatkuvuutta niin Lukiolaisten 
liitossa kuin piiri- ja jäsenjärjestöissäkin?
Paikallisedut  ja paikalliset tapahtumat piiritasolla lisäävät 
jatkuvuutta. Paikallisilla tapahtumilla saamme toimintaan 
mukaan lukiolaisia, joista osa saattavat kiinnostua tapahtu-
mien lisäksi myös muusta toiminnastamme. 

 Valtakunnallisella tasolla meidän täytyy kiinnittää 
huomiota toimintakulttuuriin. Lisäämme toimijoiden intoa 
jatkaa, kun varmistamme, ettei liiton toiminta käy kenenkään 
jaksamisen päälle ja toiminta pysyy mielekkäänä. On erityisen 
tärkeää, että toimimme omien arvojen mukaisesti. Puuttu-
malla mahdollisiin epäkohtiin sekä häirintään konkreettisesti 
varmistamme toimijoiden turvallisuuden tunnetta. 
 Ennen kaikkea Lukiolaisten liiton täytyy tehdä lukioelä-
mästä vaikuttavampaa, hauskempaa ja edullisempaa, kuten verk-
kosivuillamme lukee. Toiminnasta saa eniten irti silloin, kun 
se antaa enemmän kuin ottaa. Hyvinvoivien ja innokkaiden 
toimijoiden määrä varmistaa jatkuvuuden tulevaisuudessa.

Miksi tämän lehden lukijan tulisi antaa äänensä sinulle?
Arvoisa lukija: ansaitsisin äänesi liittokokouksessa, jotta liitto 
saisi innokkaan palvelusektorin varapuheenjohtajan. Ihmisen, 
joka suhtautuu intohimoisesti niin tapahtumaviestinnän, 
kumppanuuksien kuin palvelutapahtumien suunnitteluun. 
Antamalla äänesi minulle, annat äänesi henkilölle, joka on 
määrätietoinen ja omistautunut sille, mihin ryhtyy.

Mainitse kolme eniten arvostamaasi entistä tai nykyistä 
liittotoimijaa. Perustele.
• Adina Nivukoski. Loisti edustaessaan Lukiolaisia 

luoden meille vahvaa brändiä. Hän on myös osoittanut, että 
uskomalla omiin taitoihinsa, kaikki on saavutettavissa.

• Hugo Paananen. Niin varapuheenjohtajana kuin 
nykyisellään, Hugo on osoittanut kuinka Lukiolaiset on 
mediaseksikäs yhteistyökumppani. 

• Mikko Jaskari.  Kuinka voisikaan olla arvostamatta 
kävelevää tietopankkia, jonka sanaan voi luottaa aina?

 NETTA VARONEN 
VARAPUHEENJOHTAJAKSI

”On enemmän kuin ok vetää puheenvuoro pois, jos samat asiat 
on sanottu. Käytä aikasi mieluummin vaikka hevonpaskabingoon!”

NETAN LIITTOKOKOUSVINKKI:

IKÄ: 20

LUKIO: Vaskivuoren musiikkilukio, 
 valmistunut keväällä 2021

PIIRI:  Uudenmaan Lukiolaiset

LEMPIEMOJIT: 🙄☀❤

”20-vuotias espoolainen (ja epäironisesti 
ylpeä siitä). Kotikunnasta huolimatta pärjäisin 
erinomaisesti Kajaanin metsässä, mutta 
en mielellään luopuisi kaupunkielämän  
hienouksista. Parasta vapaa-ajalla on brunssit 
ja hetket ystävien kanssa <3”
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Surettaako jo nyt, että liittokokous ei voi jatkua ikuisuuksiin? Ei hätää, seuraavat kaksi viikkoa tarjoavat 
sinulle elämäsi kokoukset sisältäen tarjoilut, hyvän tunnelman sekä upeat, ihastuttavat ja kannustavat 
ihmiset.

Liittokokous on koko Lukiolaisten Liiton ylin päättävä elin – alueellisten piiri- ja jäsenjärjestöjen 
toiminnassa vastaava on taas piirikokous eli piko tai vuosikokous eli GA. Nappaa talteen oman alueesi 
päivämäärä ja kysy puheenjohtajistoltasi lisää. Be there or be square!

Finnish International Baccalaureate Society 26.11. @Helsinki 
Helsingin lukiolaiset    19.11. @Helsinki
Hämeen lukiolaiset     26.11. @Lahti
Itä-Suomen lukiolaiset     19.11. @Kuopio
Järvi-Suomen lukiolaiset    12.11. @Jyväskylä
Kaakkois-Suomen lukiolaiset   19.11. @Kouvola
Lapin lukiolaiset     19.11. @Kemi
Lounais-Suomen lukiolaiset   12.11. @Turku
Pirkanmaan lukiolaiset     12.11. @Tampere
Pohjanmaan lukiolaiset     20.11. @Seinäjoki
Pohjois-Suomen lukiolaiset    12.11. @Oulu
Uudenmaan lukiolaiset    19.11. @Helsinki

 KOKOUSGLOORIAA – MISTÄ SITÄ SAA LISÄÄ? 

 EHDOLLA 
LIITTOHALLITUKSEEN 2023

SIVUT 30–39

 “And the best part of this plan is… no one can stop me”

“It’s gonna be me”
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Vakuuta lukija motivaatiostasi hakea liittohallitukseen.
Me lukiolaiset tarvitsemme helposti lähestyttävän, näkemyk-
sellisen ja päämäärätietoisen tekijän vahvistamaan järjes-
tömme toimintaa ja vaikuttamista. Tarvitsemme tekijän, jolta 
löytyy niin substanssiosaamista kuin käytännön kokemusta. 
Tekijän, joka välittää.

Uskon olevani juuri se tekijä.

Mikä on mielestäsi liittohallituksen tärkein tehtävä ensi 
vuonna?
Liittohallituksen tärkein tehtävä ensi vuonna on pitää 
lukiolaisten asiaa esillä eduskuntavaalikampanjallaan. 
Eduskuntavaaleissa valitut tulevat päättämään asioista, jotka 
vaikuttavat lukiolaisten arkeen vaaleja seuraavan neljän 
vuoden ajan. Meillä on tärkeä vaikuttamisen paikka sitouttaa 
päättäjiä meille tärkeiden tavoitteiden toteuttamiseen tulevalla 
vaalikaudella.

Minkä asian luulet tuottavan sinulle eniten haasteita 
liittohallitustyöskentelyssä?
Opiskelun, töiden ja liiton yhteensovittaminen tulee varmasti 
tuottamaan minulle haasteita. Haasteista huolimatta tulen 
olemaan ehdottoman sitoutunut tehtävääni niin kuin olen 
tämänkin vuoden aikana osoittanut piiriä johtaessani. Järjes-
telmällisyys ja ajanhallinta ovat vahvuuksiani, ja siksi myös 
uskonkin, että tulen pääsemään haasteista yli.

Koska ensi vuonna ei päivitetä toimintasuunnitelman ja 
tavoiteohjelman lisäksi muita asiakirjoja, niin voisi olla 
hyvä hetki tarkastella tapaa työstää asiakirjoja Luki-
olaisten liitossa. Tarvitseeko asiakirjatyöstöprosessia 
mielestäsi kehittää? Jos kyllä, niin miten?
Ensi vuonna on erinomainen mahdollisuus tarttua asia-
kirjatyöstön kehittämiseen. Työstö on tehtävä toimijoille 
läpinäkyvämmäksi ja toimijoille on varmistettava todellinen 
mahdollisuus osallistua asiakirjojen valmisteluun.
 Liittohallituksen ja piiritoimikunnan tulisi kokoontua 
yhteiseen asiakirjaviikonloppuun. Erillisissä viikonlopuissa 
toimielinten välinen viestintä on toimimatonta. Yhteisessä 
viikonlopussa päästään helpommin vaihtamaan ajatuksia 
asiakirjoista.

Millä uudella tavalla varmistat sen, että liittohallitus 
kuulee paremmin piiri- ja jäsenjärjestöjä.
Liittohallituksen tulisi osallistaa piiri- ja jäsenjärjestöjä 
paremmin järjestämällä näille muutaman kerran vuodessa 
kysely ajankohtaisista päätettävistä asioista ja kannoista.

Mainitse kolme eniten arvostamaasi entistä tai nykyistä 
liittotoimijaa. Perustele.
1. Puheenjohtajaparini Olivia on ollut minulle tuki ja turva 

vaikeissakin hetkissä ollessani liiton ja piirin toiminnassa.
2. Edeltäjäni Helsingin piirin varapuheenjohtajana Lukas 

on ollut myös esimerkkinä minulle erityisesti toimiessaan 
liiton puheenjohtajana.

3. Kolmantena arvostan itseäni. Itsearvostus tukee hyvin-
vointia ja voin suositella sitä kaikille.

 AUGUST KIATTRAKOOLCHAI 
LIITTOHALLITUKSEEN

IKÄ: 18

LUKIO: Ressun lukio

PIIRI: Helsingin Lukiolaiset

LEMPIEMOJIT: ❤�️�😂
”Olen helsinkiläinen abi, joka arvostaa ihmisissä avoi-
muutta, lähestyttävyyttä ja ennakkoluulottomuutta. 
Ystävät kuvailisivat minua helposti innostuvaksi, 
höpsöksi ja haaveilijaksi. Odotan joulua innolla ja 
onneksi kirjoitushetkellä jouluun on vain 75 päivää, 4 
tuntia, 22 minuuttia!”

Vakuuta lukija motivaatiostasi hakea liittohallitukseen.
Vahva tietämys asioista tukee suurta rakkautta Lukiolaisten 
liittoa kohtaan. Ensimmäisestä päivästä asti olen tiennyt, että 
mun toiminnassa ei ole pelissä henkilökohtaiset tavoitteet, 
vaan yhteisön tavoitteet kaikkien yhteisen hyvän eteen. Olen 
antanut liitolle todella paljon, mutta paljon töitä on yhä jäljellä. 

Mikä on mielestäsi liittohallituksen tärkein tehtävä ensi 
vuonna?
Liittohallituksen tärkein tehtävä tulee olemaan jatkuvuuden 
varmistaminen. Esimerkiksi toimijoiden hyvinvoinnista 
huolehtiminen luo liitolle jatkuvuutta, joka on merkittävän 
tärkeää liiton tulevaisuuden kannalta.

Minkä asian luulet tuottavan sinulle eniten haasteita 
liittohallitustyöskentelyssä?
Joskus kieltäytyminen on minulle hankalaa, sillä nautin 
tekemästäni työstä niin paljon. Kaiken työn vastaanottaminen 
luo välillä tilanteita, joissa tekemistä on yksinkertaisesti liikaa 
ja aikatauluttamisesta tulee hankalaa. Kun käyttää harkintaa 
tehtäviä vastaanottaessa, pysyy oma ajankäyttö paremmin 
hallinnassa.

Koska ensi vuonna ei päivitetä toimintasuunnitelman ja 
tavoiteohjelman lisäksi muita asiakirjoja, niin voisi olla 
hyvä hetki tarkastella tapaa työstää asiakirjoja Luki-
olaisten liitossa. Tarvitseeko asiakirjatyöstöprosessia 
mielestäsi kehittää? Jos kyllä, niin miten?
Mielestäni nykyinen asiakirjatyöstöprosessi on toimiva, eikä 
prosessia tarvitse lähteä muuttamaan. Huomio tulee kuitenkin 
kiinnittää asiakirjatyöstön aikana riittävään tauotukseen sekä 
työstöön osallistuvien henkilöiden hyvinvointiin.

Millä uudella tavalla varmistat sen, että liittohallitus 
kuulee paremmin piiri- ja jäsenjärjestöjä.
Piiritoimikunta, eli ptmk pääsee edustamaan piirien puheen-
johtajistoja liittohallituksen kokouksiin. Usein ptmk on 
käsitellyt kokouksissa ainoastaan piirien puheenjohtajistojen 
asioita. Tulevaisuudessa ptmk:n tehtävänä liittohallituksen 
kokouksissa olisikin aina tuoda esiin jokaisen piirin kuulu-
miset, jolloin liittohallitukselle tulee entistäkin paremmin 
tietoon piiri- ja jäsenjärjestöjen tilanne.

Mainitse kolme eniten arvostamaasi entistä tai nykyistä 
liittotoimijaa. Perustele.
1. Emmiina Kuisma. Järjestösektorin varapuheenjohtaja 

-22. Emmu oli se tyyppi, joka toimi mun ensimmäisenä 
toimijavuotena mun vertaistukiryhmän vetäjänä ja sai 
oloni arvostetuksi. Emmu välittää kaikista aidosti, jota 
ihailen todella paljon.

2. Aapo Nikula. KAP varapuheenjohtaja -21. Aapo on se 
ihminen, joka sai mut mukaan Lukiolaisten liiton toimin-
taan. Aapo pyysi, pakotti ja onnistui. Aapon ansiosta oon 
päässyt kokemaan elämäni parhaimmat lukiovuodet. 

3. Santeri Tiainen. UMP varapuheenjohtaja, PTMK 
puheenjohtaja -22. Pääsin onnekseni viettämään juuri 
Santerin kanssa älyttömän rankan ja vaativan vuoden 
piiritoimikunnan puheenjohtajistossa. Arvostan Santeria 
toimijana, puheenjohtajana sekä varsinkin mun hyvänä 
ystävänä.

 IINA-LOTTA KUISMA 
LIITTOHALLITUKSEEN

IKÄ: 18

LUKIO: Kuusankosken lukio

PIIRI: Kaakkois-Suomen Lukiolaiset

LEMPIEMOJIT: 😼😻💅
”Rakastan sadetta, ruskaa ja pientä viimaa. Podcasteihin 
nukahtaminen, realityohjelmista spekulointi ja kaakaon 
juominen on niitä asioita, joista nautin aidosti. Aurinko-
merkkinä toimii kalat - sen saatoitkin jo arvata.”
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Vakuuta lukija motivaatiostasi hakea liittohallitukseen.
Kaksi vuotta on kuljettu käsi kädessä Lukiolaisten Liiton 
kanssa. Päiviä sekä tunteja on käytetty tämän liiton kehittä-
miseen. Tekemisen palo ei ole kuitenkaan hiipunut missään 
vaiheessa, vaan tiedän ettei aikani ole vielä tullut päätökseen.
 Lukiolaisten Liitto tarvitsee helposti lähestyttäviä sekä 
välittäviä ihmisiä päättämään tärkeistä asioista. Suuri motivaa-
tioni, kehittämisen haluni sekä määrätietoisuuteni loistavat 
minussa.

Mikä on mielestäsi liittohallituksen tärkein tehtävä ensi 
vuonna?
Mielestäni ensi vuoden tärkein tehtävä on olla tukena piiri- ja 
jäsenjärjestöjä edunvalvontatyössä. Eduskuntavaalit tulevat 
kovaa kyytiä ja niihin tulee panostaa. Vaalikampanjaa tulee 
tehdä lukiolaisten näköisesti, jolloin se tavoittaa lukiolaiset ja 
ehdokkaat.

Minkä asian luulet tuottavan sinulle eniten haasteita 
liittohallitustyöskentelyssä?
Liittohallitustyöskentelyssä haasteita minulle saattaisi tuottaa 
asioiden priorisointi. Olen helposti innostuva ja paljon ideoita 
omaava persoona, joka lähtee helposti moneen asiaan mukaan. 
Lopulta kuitenkin tulee raja vastaan, jolloin huomaan ettei 
paukut riitä kaikkeen.

Koska ensi vuonna ei päivitetä toimintasuunnitelman ja 
tavoiteohjelman lisäksi muita asiakirjoja, niin voisi olla 
hyvä hetki tarkastella tapaa työstää asiakirjoja Luki-
olaisten liitossa. Tarvitseeko asiakirjatyöstöprosessia 
mielestäsi kehittää? Jos kyllä, niin miten?
Tällä hetkellä  toimijoita osallistetaan asiakirjatyöstöön 
forms -kyselyiden avulla, joihin saa jättää mielipiteitä eri 

asiakirjoista. Kyselyt ovat kivoja, mutta eivät saavutettavia, 
kun niitä ei jaksa täyttää täydellä keskittymisellä. Kyselyiden 
rinnalle voisi kehitellä asiakirjailtamia, jolloin kaikki haluk-
kaat toimijat pääsisivät kokoontumaan yhteen ja kertomaan 
ajatuksia asiakirjoihin.

Millä uudella tavalla varmistat sen, että liittohallitus 
kuulee paremmin piiri- ja jäsenjärjestöjä.
Liittohallitus voisi luoda toimijoille avoimen palautekysely-
lomakkeen, jota seurattaisiin ympäri vuoden. Lomakkeeseen 
saisi piiri- ja jäsenjärjestöt kirjoittaa anonyymisti ajatuksiaan 
ja mielipiteitään asioista, joita halutaan liittohallituksen 
kuulevan. Lomakkeeseen voisi kirjoittaa esimerkiksi kehi-
tysideoita, jotka liittohallitus käsittelee omana kohtana 
kokouksessaan.

Mainitse kolme eniten arvostamaasi entistä tai nykyistä 
liittotoimijaa. Perustele.
1. Silvia Flink. Silviasta huokuu positiivisuutta, omis-

tautumista sekä motivaatiota kehittää toimintaa myös 
haastavissa olosuhteissan.

2. Emmiina Kuisma. Emmiina on todella empaattinen, 
välittävä sekä luotettava ihminen, jota ihailen suuresti! 

3. Mikko Jaskari. Mikko on se ihminen, jolta uskaltaa 
kysyä kysymyksen kun kysymyksen. Ihailen erityisesti 
Mikon näkemyksiä asioista sekä rohkeutta toimia omana 
itsenään.

 EMILIA MELENDER 
LIITTOHALLITUKSEEN

IKÄ: 19

LUKIO: Seinäjoen lukio,  
  valmistunut keväällä 2022

PIIRI: Pohjanmaan Lukiolaiset

LEMPIEMOJIT: 🥺😻✨
”Moi! Oon Emilia suoraan avaruuden pääkaupungista 
eli Seinäjoelta. Ystävät kuvailevat minua empaatti-
seksi, helposti lähestyttäväksi ja välittäväksi. Pidän 
Disney+:sta, hitaasti alkavista aamuista ja muumeista, 
erityisesti haisulista.”

Vakuuta lukija motivaatiostasi hakea liittohallitukseen.
Olen viimeisen vuoden ajan toiminut piirin puheenjohtajis-
tossa, sekä ollut aktiivisesti mukana liiton ja piiritoimikunnan 
toiminnassa. Tämä kertoo osaamisestani, innokkuudestani 
sekä tavoitteellisuudestani. Olen rohkea ja haluan puuttua 
epäkohtiin. Minun kauttani asiat eivät jää vain puheen tasolle, 
vaan ne etenevät oikeisiin toimenpiteisiin. Olen valmis teke-
mään työtä sen eteen, että Lukiolaisten Liitto voisi olla kaikille 
sellainen koti, mitä se on minulle ollut.

Mikä on mielestäsi liittohallituksen tärkein tehtävä ensi 
vuonna?
Mielestäni liittohallituksen tulee kiinnittää huomiota ja 
panostaa piirikummitoimintaan sekä toimijoiden hyvinvoin-
tiin. Piirikummitoiminnasta tulee luoda kaikkia palvelevaa 
ja avointa sekä ryhmäytymistä ja yhteishenkeä edistävää. 
Toimijoiden hyvinvointiin tulee panostaa esim. lomailun ja 
palkitsemisen kautta. 

Minkä asian luulet tuottavan sinulle eniten haasteita 
liittohallitustyöskentelyssä?
Olen tunnollinen kaikkia asioita kohtaa mitä teen, joten 
minulla on vaikeuksia priorisoida asiat tärkeysjärjestykseen ja 
tunnistaa se, että kaikkeen ei tarvitse panostaa samalla tavalla 
tai saman verran. 

Koska ensi vuonna ei päivitetä toimintasuunnitelman ja 
tavoiteohjelman lisäksi muita asiakirjoja, niin voisi olla 
hyvä hetki tarkastella tapaa työstää asiakirjoja Luki-
olaisten liitossa. Tarvitseeko asiakirjatyöstöprosessia 
mielestäsi kehittää? Jos kyllä, niin miten?
Mielestäni asiakirjatyöstöä tulee kehittää niin, että piirejä 
ja toimijoita kuullaan enemmän itse työskentelyvaiheessa, 
eikä vasta liittokokouksessa. Lisäksi asiakirjatyöstöön tulisi 
panostaa niin, että turhat ”meemeilyt” jätettäisiin pois, jotta 
niistä ei käytäisi turhaa keskustelua liittokokouksessa, vaan 
liittokokouksessa pystyttäisiin käymään keskustelua oikeasti 
relevanteista asioista.

Millä uudella tavalla varmistat sen, että liittohallitus 
kuulee paremmin piiri- ja jäsenjärjestöjä.
Uudistaisin piirikummitoimintaa täysin niin, että siitä hyötyisi 
jokainen liitossa toimiva. Uudistus huomioisi piirin puheen-
johtajiston ja piirihallituksen lisäksi myös piirin toimijat, joille 
piirikummitoiminta on usein hyvin vierasta.

Mainitse kolme eniten arvostamaasi entistä tai nykyistä 
liittotoimijaa. Perustele.
1. Vilma Sirkelä on ystävällinen ja avoin sekä häneen 

voi aina tukeutua niin liittoasioissa kuin yksityiselämän 
murheissa.

2. Akseli Köngäs on tunnollinen, osaava ja kaikkien kaveri. 
Hän ei pelkää haasteita ja on aina valmis tarjoamaan 
auttavan käden. 

3. Petra Oikarinen on periksiantamaton työmyyrä, joka 
on antanut tälle liitolle sekä minulle erittäin paljon. 

 EINA MÄKELÄ 
LIITTOHALLITUKSEEN

IKÄ: 18

LUKIO: Naantalin lukio 

PIIRI: Lounais-Suomen Lukiolaiset

LEMPIEMOJIT: 🤟👸🍒
”Oon Eina Mäkelä, pirteä ja mielenkiintoinen turku-
lainen. Mun lempipuuhia on somettaminen, nukkuminen 
ja koirien kanssa hengailu <3 Mua on kuvailtu haus-
kaksi, toimeliaaksi ja idearikkaaksi kikkurapääksi. Meitsi 
tunnetaan oudosta karkkimausta.”
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Vakuuta lukija motivaatiostasi hakea liittohallitukseen.
PSP:ssä olen toiminut piirihallituksessa ja sen puheenjohtajis-
tossa, olen siis päässyt kehittämään järjestöämme käytännön 
tasolla. Minulla on kuitenkin vielä annettavaa ja ideoita, joiden 
uskon toteutuvan parhaiten liittohallituksessa.

Mikä on mielestäsi liittohallituksen tärkein tehtävä ensi 
vuonna?
Eduskuntavaalit, mm. esimerkin näyttäminen ja piiri- ja jäsen-
järjestöjen tukeminen vaaleihin liittyvän työn kanssa, sillä 
sitä on paljon. Läpi vuoden taas tapahtumien kehittäminen 
parempaan suuntaan ja uusia tapahtumapaikkoja miettiessä 
esteettömyyden priorisoiminen.

Minkä asian luulet tuottavan sinulle eniten haasteita 
liittohallitustyöskentelyssä?
Liittohallituslaisille tarjoutuu paljon mielenkiintoisia mahdol-
lisuuksia toimia erilaisten projektien parissa. Kaikkea ei ole 
kuitenkaan tarkoitettu yhdelle ihmiselle ja kaikkeen ei yksin 
voi revetä säilyttäen työn jäljen laadukkaana. Uskon siis itsel-
leni mielenkiintoisimpien projektien valitsemisen tuottavan 
haastetta.

Koska ensi vuonna ei päivitetä toimintasuunnitelman ja 
tavoiteohjelman lisäksi muita asiakirjoja, niin voisi olla 
hyvä hetki tarkastella tapaa työstää asiakirjoja Luki-
olaisten liitossa. Tarvitseeko asiakirjatyöstöprosessia 
mielestäsi kehittää? Jos kyllä, niin miten?
Asiakirjatyöstöstä tulee kehittää osallistavampi, jotta ne edus-
tavat aidosti kaikkia lukiolaisia. Tällä hetkellä Liiton toimijoita 
ja opiskelijakuntia ei osallisteta riittävästi.

Millä uudella tavalla varmistat sen, että liittohallitus 
kuulee paremmin piiri- ja jäsenjärjestöjä.
Luodaan vertaistukiryhmille tavoitteet ja vuosikellot, joita 
pyritään toteuttamaan. Näin vertaistukiryhmien toiminta 
on suunnitelmallista ja jokainen jäsen saa mahdollisimman 
paljon irti ja kykenee näin oman vastuualueensa kohdalta 
kehittämään piirinsä toimintaa.

Mainitse kolme eniten arvostamaasi entistä tai nykyistä 
liittotoimijaa. Perustele.
1. Susa Kilpiä: Susa toimi PSP:ssä ahkerasti ja ansiokkaasti 

ennenkuin itse olin piirin toiminnassa. Silti Susan tekemä 
työ on minulle tuttua ja jokaisena omana piirivuotenani 
Susa on ollut auttavana kätenä.

2. Johannes Heikkinen: Johanneksen kanssa toimimme 
2021 jäsenhankintavastaavina. 2022 olen saanut Johan-
neksen puheenjohtajaparikseni. Johannes on opettanut, 
tukenut ja ollut ystävä niin minulle kuin kaikille muillekin 
toimijoille. Ei ole ihmistä joka ei pitäisi Johannesta 
nöyränä kovan työn puurtajana ja täydellisenä ystävänä. 
Ilman Johannesta ei olisi sitä Petraa kuka olen. 

3. Eina Mäkelä: Einan toimintaa pääsin viime vuonna 
seuraamaan hieman etäämpää. Einasta huokui jo silloin 
rakkaus Lukiolaisia kohtaan. Nyt olen päässyt tutustu-
maan Einaan lähemmin ja tekemään töitä yhdessä, josta 
olen kiitollinen. Einaan voi aina luottaa, ei ole mitään, 
mitä en Einan käsiin uskaltaisi jättää. 

 ANNA-PETRA OIKARINEN 
LIITTOHALLITUKSEEN

IKÄ: 17

LUKIO: Madetojan musiikkilukio

PIIRI: Pohjois-Suomen Lukiolaiset

LEMPIEMOJIT: 😽⚡🤍
”Olen Anna-Petra, tutummin Petra. Kotoisin olen 
Pohjois-Pohjanmaan helmestä, Oulusta. Ystäviäni 
lainaten, olen peloton toimimaan tilanteessa kuin tilan-
teessa. Puhuttaessa irtokarkeista tai saliurheilusta olen 
niin innoissani, että silmät kiiluvat.”

Vakuuta lukija motivaatiostasi hakea liittohallitukseen.
Vaalien huuma iskeytyi minuun jo viime vuoden liittokokouk-
sessa, kun pääsin seuraamaan ensimmäisiä liittohallitusvaa-
lejani. Ehdokkaidenvälinen yhteinen jännittäminen sai minut 
haluamaan päästä myös itse kokemaan tuo vaalien adrenaliini.

Mikä on mielestäsi liittohallituksen tärkein tehtävä ensi 
vuonna?
Mielestäni tärkeintä on panostaa freshiin eduskuntavaalikam-
panjointiin seuraavan vuoden aikana, jotta voimme yhdessä 
saada vaaleista mahdollisimman lukiolaisten näköiset. On 
tärkeää ajaa, että jokainen eduskuntaan valittava ehdokas olisi 
lukiolaismyönteinen ja valmis yhteistyöhön.

Minkä asian luulet tuottavan sinulle eniten haasteita 
liittohallitustyöskentelyssä?
Isoimmaksi haasteekseni luulen muodostuvan kaikkien 
aikataulujen ja deadlinejen perässä pysyminen. Aktiivisena 
ihmisenä elämä on täynnä vilskettä ja hulinaa, joten joskus 
on haastava ehtiä oikeaan paikkaan oikeaan aikaan. Uskon 
kuitenkin pystyväni selättämään tämän haasteen kunnon 
niskaotteella.

Koska ensi vuonna ei päivitetä toimintasuunnitelman ja 
tavoiteohjelman lisäksi muita asiakirjoja, niin voisi olla 
hyvä hetki tarkastella tapaa työstää asiakirjoja Luki-
olaisten liitossa. Tarvitseeko asiakirjatyöstöprosessia 
mielestäsi kehittää? Jos kyllä, niin miten?
Nykyinen toimijoiden osallistaminen asiakirjojen kirjoitta-
miseen on mielestäni upeaa. Kuitenkin asiakirjat saattavat 
vaikuttaa toimijoille osin etäiseltä ja byrokraattiselta sekamels-
kalta. Olisi siis hyvä lähteä kehittämään asiakirjoista entistä 
ihmisystävällisempiä.

Millä uudella tavalla varmistat sen, että liittohallitus 
kuulee paremmin piiri- ja jäsenjärjestöjä.
Tulevan vuoden liittohallitus pääsee yhdessä piirihallitusten 
ja toimijoiden kanssa fiilistelemään sekä bondaamaan uusissa 
piiritapaamisissa. Liittohallitus matkustaa kunkin piirin 
alueelle ja järjestää yhdessä piirihallitusten tapaamisia ilman 
osallistumiskynnyksiä.

Mainitse kolme eniten arvostamaasi entistä tai nykyistä 
liittotoimijaa. Perustele.
1. Mikko Jaskari. Mikko on auttanut minua pääsemään yli 

suurimmistakin liittourani haasteista, joita tämän vuoden 
aikana eteeni on lentänyt. Tälle Pohjanmaan liittohisto-
rioitsijalle ei voi yhtäkään kysymystä heittää, johon hän ei 
osaa vastata.

2. Vilhelm Vähäsilta. Daddyksikin kutsuttu Vilhelm on 
henkilökohtaisen liittourani yksi kulmakivistä. Aidosti 
inspiroiva ihminen, joka ei haasteita pelkää. 

3. Tua Halen. Koko liiton historian suurimpana Jouluintoi-
lijana tunnettu Tua toimi kaikkien tapahtumien hengen 
ylläpitäjänä ja tunnelman keventäjänä. Tuan höpinöitä 
kuunnellessa saatoin toimijana aidosti rentoutua ja vain 
nauttia tunnelmasta. Kertakaikkiaan upea persoona.

 SAMUEL  
 OLIVEROS DE NORDENFLICHT 
LIITTOHALLITUKSEEN

IKÄ: 18

LUKIO: Turun klassillinen lukio 

PIIRI: Lounais-Suomen Lukiolaiset

LEMPIEMOJIT: 💯✨😈
”Moikku! Meikä on abivuotta käyvä turkulainen liittoin-
toilija. Olen oikea tapahtuma-pro, eli osaan suunnitella 
pirskeet kuin pirskeet. Mikään ei ole minulle tärkeämpää, 
kuin nuorten mahdollisuuksien ja tasa-arvon edistä-
minen. Meikäläisen lempi vapaa-ajan puuhaa on tarrojen 
liimailu.”
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Vakuuta lukija motivaatiostasi hakea liittohallitukseen.
Vaikean vuoden yritysyhteistyövastaavana jälkeen lause 
“niiden jäsenyydestä ei oo mitään hyötyä mulle” on yksinker-
taisesti muuttunut liian henkilökohtaiseksi minulle ollakseni 
tekemättä asialle jotain.

Mikä on mielestäsi liittohallituksen tärkein tehtävä ensi 
vuonna?
Tuoda palvelusektorin monivuotiset kärkihankkeet päätök-
seen siten, että liitto todella voi kasvaa seuraavina vuosina 
50 000 jäsenen suuruiseksi. Lukiolaisten status esimerkiksi 
edunvalvonnan kentällä ei yksinkertaisesti toteudu ilman 
mahdollisimman kattavaa, liittoon positiivisesti suhtautuvaa 
jäsenistöä. Liittohallituksen tehtävä ensi vuonna onkin tuottaa 
teräviä ratkaisuja varmistaakseen, että opiskelijat kokevat 
jäsenyyden välittömästi hyödylliseksi ensimmäisenkin 
jäsenvuoden jälkeen.

Minkä asian luulet tuottavan sinulle eniten haasteita 
liittohallitustyöskentelyssä?
Sidosryhmien kanssa työskentely – tuottava neuvottelu on 
opiskelijajärjestön asemassa aina vaikeaa, oli kyseessä sitten 
lukiolaisten etujen ajaminen, kv-järjestöjen kanssa säheltä-
minen tai kilpailullisen lukiolaisalennuksen hankkiminen.

Koska ensi vuonna ei päivitetä toimintasuunnitelman ja 
tavoiteohjelman lisäksi muita asiakirjoja, niin voisi olla 
hyvä hetki tarkastella tapaa työstää asiakirjoja Luki-
olaisten liitossa. Tarvitseeko asiakirjatyöstöprosessia 
mielestäsi kehittää? Jos kyllä, niin miten?
Asiakirjatyöstön demokratiaa aina voi ja tulee kehittää. Liit-
tohallituksen kokoustiedotteiden tulisi reflektoida asiakirjoja, 

jotta niiden toteutumisesta tiedetään jo kauan ennen otokeita 
tai liittokokousta. Liittohallituksen asiakirjaesityksissä 
tulisi myös selvästi ilmetä viime versiosta muutetut kohdat, 
jotta ne olisivat selkeitä myös liittokokoukseen ensi kertaa 
osallistuville.

Millä uudella tavalla varmistat sen, että liittohallitus 
kuulee paremmin piiri- ja jäsenjärjestöjä.
Molempien puolten tulee olla tietoisia liiton kokonaiskuvasta 
– liittohallituksen läpinäkyvyyden lisäksi sen jäsenet voisivat 
kierrellä omien kummipiiriensä lisäksi myös muiden piirihal-
litusten kokouksissa. Näin liittohallitus voisi oma-aloitteisesti 
kartoittaa piirien yhteisiä ongelmia ja pohtia niille liittotason 
ratkaisuja paljon tehokkaammin.

Mainitse kolme eniten arvostamaasi entistä tai nykyistä 
liittotoimijaa. Perustele.
1. Saska Kolehmainen tutustutti minut liiton toimintaan 

ja on sen jälkeen ollut esimerkki samalla hyvin asiantun-
tevasta, mutta myös persoonallisesta ja lähestyttävästä 
toimijasta.

2. August Kiattrakoolchai on osoittanut tietävänsä koko 
yhdistyslain ulkoa ja siten onnistunut pitämään piirimme 
kasassa erittäin vaikeista ajoista huolimatta. 

3. Toivo Vasara ei ole enää pitkään toiminut liitossa, mutta 
hänen tapansa kohdata jokainen yksilönä on edelleen 
ihailtavaa. 

 VEIKKA ORMIO 
LIITTOHALLITUKSEEN

IKÄ: 17

LUKIO: Ressun lukio

PIIRI: Helsingin Lukiolaiset

LEMPIEMOJIT: 😈🥴‼️
"Moikka! Meitsi on Veikka ja asun melkein Helsingissä. 
Suurena teen ja satiirin ystävänä tykkään nauraa ja 
iltaisin rauhoittua progemusiikin äärellä. Parhaimmil-
lani lumoudun kitaransoittoon, järjestöpöhinään ja 
Rocky-elokuviin. Motto: kaikkea pitää aina kokeilla.”

Vakuuta lukija motivaatiostasi hakea liittohallitukseen.
Liittokokous, vaalit ja sitä edeltävät viikot ovat todella jännit-
tävää aikaa, pelottavaa jopa. Ehdolla on aivan järjettömän 
upeita henkilöitä, joilla monilla on enemmän kokemusta 
Liiton toiminnassa kuin minulla. Kuitenkin minä, Laura 
Palmén, olen ehdolla, koska välitän Liiton toiminnasta ja 
tiedän, että minulla on tarjottavaa Lukiolaisten Liitolle ja sen 
kehitykselle.

Mikä on mielestäsi liittohallituksen tärkein tehtävä ensi 
vuonna?
Ensi vuonna liittohallitus tulisi pyrkiä rikkomaan muun 
muassa tapahtumien ja viestinnän kautta liittohallitukesta 
syntynyttä vaikeasti lähestyttävää kuvaa. Tämä on erityisen 
tärkeää, jos halutaan Liiton toiminnan ja tapahtumien 
viestittyvän mahdollisimman avoimina, sillä opiskelijakunta-
jäsenyyden kautta viestintä tulee lisääntymään.

Minkä asian luulet tuottavan sinulle eniten haasteita 
liittohallitustyöskentelyssä?
Koulun ja liittohallitustyöskentelyn tasapainottaminen tulee 
olemaan haastavaa, mutta se on haaste, jonka otan mielelläni 
vastaan.

Koska ensi vuonna ei päivitetä toimintasuunnitelman ja 
tavoiteohjelman lisäksi muita asiakirjoja, niin voisi olla 
hyvä hetki tarkastella tapaa työstää asiakirjoja Luki-
olaisten liitossa. Tarvitseeko asiakirjatyöstöprosessia 
mielestäsi kehittää? Jos kyllä, niin miten?
Asiakirjatyöstöprosessia tulisi kehittää luomalla opiskelijakun-
nille parempia mahdollisuuksia päästä vaikuttamaan niihin.

Millä uudella tavalla varmistat sen, että liittohallitus 
kuulee paremmin piiri- ja jäsenjärjestöjä.
Pidetään etenkin tapahtumissa enemmän hetkiä, jolloin ks. 
järjestöissä olevat henkilöt pääsevät alhaisella rimalla kokoon-
tumaan ja kertomaan fiiliksiään yhdessä liittohallituslaisten 
kanssa turvallisessa tilassa. Tällöin myös ajan myötä liitto-
hallituksen ja ks. järjestöjen välille kehittyy tila, jossa pystyy 
helpommin viestimään sisäisesti.

Mainitse kolme eniten arvostamaasi entistä tai nykyistä 
liittotoimijaa. Perustele.
1. Adina Nivukoski: legenda ja suuri inspiraation lähde. 

Vaikka en valitettavasti hänen toimintaansa ole päässyt 
näkemään, niin Adinan historia Liiton toiminnassa on 
asia, jota en voi muuta kuin ihailla.

2. Hugo Paananen: vastuullinen ja määrätietoinen henkilö 
humoristisella ja freshillä otteella. On ihailtavaa, kuinka 
Hugo pystyy erinomaisilla puheillaan saamaan kenet 
tahansa motivoituneiksi menemään mukavuusalueen 
ulkopuolelle Liiton toiminnassa. 

3. Mikko Jaskari: kuka voisikaan unohtaa tätä muumeja 
rakastavaa lempeää ja rauhallista yksilöä vahvalla persoo-
nalla, joka vetää tilanteessa kuin tilanteessa nokkelia “sun 
mutsis” -vitsejä. Ihailen aidosti, miten Mikolta löytyy aina 
vastaus kaikkeen.

 LAURA PALMÉN 
LIITTOHALLITUKSEEN

IKÄ: 17

LUKIO: Ressun lukio

PIIRI: Helsingin Lukiolaiset

LEMPIEMOJIT: 😎🌴🤺
”Morjens! Meikä on Laura Palmén, epävirallisemmin 
Palmumies ja oon tän vuoden toiminut hallintovastaavana 
(ja epävirallisena meemivastaavana) Helsingin piiri-
hallituksessa. Tänä vuonna aion kuitenkin hakea liitto-
hallitukseen, jossa haluan päästä kehittämään rakasta 
Liittoamme.”
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Vakuuta lukija motivaatiostasi hakea liittohallitukseen.
Liitto kasvatti minua. Teki minusta vahvan, määrätietoisen, 
ymmärtäväisen ja auttoi löytämään itseni. Nyt haluan jakaa 
tätä eteenpäin. Haluan, että jokainen, joka tänne eksyy - löytää 
jotain mahtavaa itselleen.

Mikä on mielestäsi liittohallituksen tärkein tehtävä ensi 
vuonna?
Liittohallituksen tulee keskittyä ensi vuonna monenlaisten 
lukiolaisen tavoittamiseen. Tämän voisi toteuttaa tuomalla 
uusia tapahtumia, jotka eivät olisi niin koulutuspainotteisia. 
Esimerkiksi huvitapahtumat tavoittavat helposti uusia 
toimijoita. Myös uudenlaisten viestintäkanavien aktivoimiseen 
tulee panostaa ja mm. TikTokin kautta voi aktivoida eri kohde-
ryhmiä. Lukiolaisten Liitto on kuitenkin jokaista lukiolaista 
varten.

Minkä asian luulet tuottavan sinulle eniten haasteita 
liittohallitustyöskentelyssä?
Olen tunteellinen ja empaattinen, joten saatan innostua liikaa 
minulle tärkeistä asioista, jolloin saatan ajattella myös liian 
tunteellisesti.

Koska ensi vuonna ei päivitetä toimintasuunnitelman ja 
tavoiteohjelman lisäksi muita asiakirjoja, niin voisi olla 
hyvä hetki tarkastella tapaa työstää asiakirjoja Luki-
olaisten liitossa. Tarvitseeko asiakirjatyöstöprosessia 
mielestäsi kehittää? Jos kyllä, niin miten?
Asiakirjatyöstöä tulisi kehittää ensinäkin selkeyttämällä sitä 
toimijoille. Prosessia voisi avata entistä enemmän Syyspäivillä 
tai pitää erillinen koulutus, että miten asiakirjoihin pääsee 
vaikuttamaan. Olisi myös hyvä, että Syyspäivien asiakirja-
työstön tulokset olisivat selkeästi nähtävillä tapahtuman 
jälkeen.

Millä uudella tavalla varmistat sen, että liittohallitus 
kuulee paremmin piiri- ja jäsenjärjestöjä.
Tällä hetkellä liittohallitus tekee yhteistyötä enimmäkseen 
piiritoimikunnan kanssa, jolloin piiritoimijat jäävät sivuun. 
Yksi tapa saada piirejä paremmin kuulluksi on vertaistuki-
ryhmien aktivointi ja säännöllisten tapaamisten järjestä-
minen, jolloin liittohallituslaiset kuulevat kaikkien piirien 
vastuualueiden kuulumiset tasaisin väliajoin.

Mainitse kolme eniten arvostamaasi entistä tai nykyistä 
liittotoimijaa. Perustele.
1. Shilan Moulani. Toimi LSP:n piirihallituksessa vuosina 

2020, 2021, 2022 ja teki hurjasti edunvalvontatyötä 
koronasta huolimatta. Mielestäni hän ei koskaan saanut 
tarpeeksi kiitosta tehdystä työstä, joten koen tärkeäksi 
mainita hänet tässä.

2. Tua Halen. En ole koskaan nähnyt ihmistä, joka omalla 
positiivisella energialla innostaisi näin hyvin! Vain Tua sai 
satoja lukiolaisia laulamaan joululauluja jo lokakuussa!

3. Nella Ilola. Tätä tyyppia voisin kuvailla sanalla rohkea. 
Hän lähti täysillä toimintaan lukion ykkösellä tunte-
matta yhtään ketään, pääsi LSP:n piirihallitukseen 2022, 
menestyi ja ylitti itsensä!

 VLADISLAVA SILKINA 
LIITTOHALLITUKSEEN

IKÄ: 18

LUKIO: Turun klassillinen lukio

PIIRI: Lounais-Suomen Lukiolaiset

LEMPIEMOJIT: 🪆👠🌴
”Moikka rakkaat! <3 Oon Vladislava tai lyhyesti Isla ja 
opiskelen abivuotta Turun Klassillisen lukion ilmaisu-
linjalla. Tykkään taiteesta, auringonkukista, maatuska 
nukeista, punaisesta väristä, mutta ennen kaikkea 
lukiolaisista! Ystäväni sanovat, että olen vahva ja 
vastuuntuntoinen."

Vakuuta lukija motivaatiostasi hakea liittohallitukseen.
Liittohallitus tarvitsee joukkoonsa motivoituneita ja ahkeria 
tyyppejä. Koen olevani vahvasti molempia. Sen lisäksi minulla 
on tarjota ensi kaudelle idearikkautta, kannustavuutta ja 
lämminhenkisyyttä.

Mikä on mielestäsi liittohallituksen tärkein tehtävä ensi 
vuonna?
Liittohallituksen tärkein tehtävä ensi vuonna on toteuttaa 
toimintaansa lukiolaisbarometrin tulosten pohjalta ja lisää-
mällä yhteistyötä eri alojen asiantuntijoiden kanssa lukio-
laisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Myös eduskuntavaaleihin 
panostaminen lukiolaisia kiinnostavalla tavalla on erittäin 
tärkeä tehtävä. 

Minkä asian luulet tuottavan sinulle eniten haasteita 
liittohallitustyöskentelyssä?
Pidän uusista haasteista ja niiden asettamisesta, sillä ne ovat 
saaneet minut ylittämään itseni ja kasvattamaan uskoa omaan 
osaamiseen. Suurin haasteenii saattaa kuitenkin olla uusien 
työskentelytapojen ja tiedon sisäistäminen. Vaikka rakastankin 
uuden oppimista, liittohallitustyöskentely eroaa huomattavasti 
oppimastani piirihallituksessa toimimisesta. Tiedän kuitenkin 
onneksi, että hallitus tulee koostumaan tänäkin vuonna 
upeista tyypeistä, jotka tukevat ja opastavat minua olemaan 
paras versio itsestäni. 

Koska ensi vuonna ei päivitetä toimintasuunnitelman ja 
tavoiteohjelman lisäksi muita asiakirjoja, niin voisi olla 
hyvä hetki tarkastella tapaa työstää asiakirjoja Luki-
olaisten liitossa. Tarvitseeko asiakirjatyöstöprosessia 
mielestäsi kehittää? Jos kyllä, niin miten?
Mielestäni ei. Tutustuessani asiakirjojen työstöön, olen 
havainnut prosessin toimivaksi. Työ on huoliteltua ja tarkkaan 
harkittua taaten toimivat ratkaisut ja toivotut lopputulokset.

Millä uudella tavalla varmistat sen, että liittohallitus 
kuulee paremmin piiri- ja jäsenjärjestöjä.
Piirikummien ja vertaistukiryhmien lisäksi olisi erittäin 
tärkeää, että liittohallitus tehostaisi suoraa kommunikointia 
ja yhteistyötä piiri- ja jäsenjärjestöjen kanssa. Olisi hienoa, 
jos liittohallitus järjestäisi esimerkiksi iltamia ja koulutuksia 
paikallisen toiminnan kehittämiseksi. Näin liittohallitus voisi 
saada myös tehokkaammin uusia ajatuksia ja kehitysehdo-
tuksia omaan toimintaansa.

Mainitse kolme eniten arvostamaasi entistä tai nykyistä 
liittotoimijaa. Perustele.
Nykyisen piirihallituksemme puheenjohtaja Emilia 

Melender  on osoittanut, ettei tärkeintä ole määrä vaan 
laatu. Pitkän liittouran sijasta on tärkeämpää, että osoittaa 
aktiivisuutta ja kiinnostusta toimintaa kohtaan. Emilia on 
rohkaissut minua tavoittelemaan unelmiani ja näyttänyt siinä 
erinomaista esimerkkiä. 
 
Edit Euro ja Akseli Köngäs ovat inspiroineet minua 
aitoudellaan, positiivisuudellaan ja sydämellisellä otteellaan 
edunvalvontaa kohtaan. Kiitos heidän, paloni edunvalvontaa 
kohtaan on horjumaton.

 MERILII TOIVONEN 
LIITTOHALLITUKSEEN

IKÄ: 18

LUKIO: Kurikan lukio

PIIRI: Pohjanmaan Lukiolaiset

LEMPIEMOJIT: 🌸🐢✨
”Kuvailisin itseäni unelmoivaksi ja suurella sydämellä 
varustelluksi pakkaukseksi. Rakastan paljon, ja annan sen 
näkyä. Mä uskon kuitenkin unelmien kertovan ihmisestä 
enemmän kuin luettelo adjektiiveja. Tässä siksi muutamia 
mun haaveita ensi vuodelle: oma kisu, valmistuminen ja 
liha. <3”
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Älä epäröi!

Pyydä puheenvuoro ja mene. Sinulla ei ole mitään 
hävittävää. Kyrsiikö jokin asia? Tuleeko liittohalli-
tukselta pelkkää hömppää? Onko sinulla pointti, 
jota muut eivät ole älynneet? Pistääkö toisen 
kokousedustajan puheet vihaksi? Nostatko keskus-
teluun tajunnan räjäyttävän idean? Jos vastauksesi 
on kyllä, sinulla on syy kavuta pönttöön.

Tiedä, mistä puhut.

Tutustu käsiteltävään asiaan ja seuraa keskustelua. 
Kun olet koko ajan kartalla, et nolaa itseäsi muita 
turhauttavilla irrallisilla puheenvuoroilla. Muista 
silti, että mokaaminenkin on ok, ja virheistä oppii.

Mieti, mitä sanot.

Asiaa liittokokouksessa on paljon. Ota siis tavoit-
teeksesi viedä keskustelua eteenpäin ja nostaa 
esiin uusia ajatuksia tai näkökantoja käsiteltävään 
asiaan. Pönttöön ei kannata tulla toteamaan, että on 
samaa mieltä kymmenen edellisen puhujan kanssa 
– erityisesti, jos tavoitteenasi on vain päästä sano-
maan ”ja olen muuten ehdolla liittohallitukseen”

Jäsentele puheenvuorosi etukäteen.

Liittokokouspuheenvuorot eivät ole yleensä 
valmiiksi kirjoitettuja puheita, mutta puheenvuo-
rossa on hyvä olla napakka rakenne. Listaa siis 
muutamalla ranskalaisella viivalla ydinpointit 
paperille ja käytä listaa tukena puhuessasi. Näin et 
unohda mitään, mutta et myöskään jaarittele. Muis-
tathan, että useimpiin puheenvuoroihin on rajattu 
minuuttimäärä!

Vakuuta asialla ja hyvällä retoriikalla.

Kokousedustajat saat puolellesi painavalla asiaan 
perustuvalla argumentaatiolla. Lisää kuitenkin 
puheeseesi myös retorisia keinoja, kikkailua ja 
nokkeluuksia. Tämä ei lisää vain puheenvuorosi 
viihdearvoa, vaan myös vaikuttavuutta. Roiskuva 
retoriikka muistetaan. Ethän kuitenkaan mene 
kenenkään henkilöön tai ole muutoin loukkaava.

Sinulla on valta. 

”Sana on vahva. Sana on viisas. Sana voi olla 
tappava.” Näin kirjoittaa Sofi Oksanen muinaisessa 
ylioppilaskokeessakin käytetyssä sananvapauden 
päivän ilmoituksessa. Liittokokouksessa sana on 
valtaa. Yksi painava ja vaikuttava puheenvuoro 
voi muuttaa tämän 50 000 jäsenen liiton suuntaa. 
Käytä siis se valta, joka sinulla on.

 PÖNTÖSSÄ 
 PÖNTTÖILEMÄTTÄ 

Toimittanut Daniel Sazonov vuonna 2011 Lukiolaisten Helsingin piirin perinteikkääseen Heppilehteen. 
Päivitetty 2020-luvulle syksyllä 2020.
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Ensimmäinen liko

Eksyksissä olemisen tunnetta enemmän kuin koskaan 
ennen elämässä. Juhlallinen olo Maamme-laulua laulet-
taessa. Pelkoa kokouksen ankaraa puheenjohtajaa kohtaan 
ja valtavaa kunnioitusta niitä kohtaan, jotka puheenjoh-
tajan julmista mulkoiluista huolimatta uskaltavat käyttää 
puheenvuoroja kokouksen kuluessa. Vaikeuksia pysyä 
hereillä kokouksen kuluessa. Epämääräistä mielenkiintoa 
henkilövalintoja kohtaan. Viikon henkinen krapula ja 
fyysinen väsymys.

Toinen liko

Kasvavaa itsevarmuutta. Maamme-laulu kovaa ja korkealta. 
Edellisvuotta treenatumpi pää ja parantunut kyky taistella 
väsymystä vastaan. Hämärä käsitys kokouksen menette-
lytapajärjestyksen yksityiskohdista. Pakonomaista intoa 
asiakirjojen käsittelyyn. Käsittämätöntä kiihkoa henkilö-
valintojen lähestyessä. Ensimmäiset liko-kyyneleet. Parin 
päivän päästä uskomaton fyysinen väsymys ja vuoden 
henkinen krapula.

Kolmas liko

Hämärää ymmärrystä kokouksen puheenjohtajan sielun-
elämää kohtaan. Leipääntyneisyyttä Maamme-lauluun. 
Osin riemastunut, osin kauhistunut olo siitä, että osaa 

menettelytapajärjestyksen jotakuinkin ulkoa. Hinku 
viilata pilkkua tavoiteohjelmatyöryhmässä. Pientä kutinaa 
vatsanpohjassa sunnuntaiaamuna. Seesteinen euforia 
sunnuntai-iltana. Loppuelämän henkinen krapula.

Neljäs liko

Hämmästyneisyyttä siitä, että oma nimi löytyy kokouksen 
esityslistasta. Äänen värinää Maamme-laulun aikana. 
Velvollisuudentuntoista kiinnostusta asiakirjojen käsit-
telyyn. Sammumatonta mielenkiintoa henkilövalintojen 
tuloksia kohtaan. Parantumatonta kyvyttömyyttä pitää 
silmiä auki kokoukselle osoitettujen tervehdysten aikana. 
Haikeutta. Monelle viimeiset liko-kyyneleet.

Viides liko

Huh. Alat olla legenda, joita ei ole montaa. Muistelet 
ensimmäistä liittokokoustasi haikeudella, jos sen vain 
dementialtasi muistat. Mieletön halu pyytää työjärjestys-
puheenvuoro ennen kuin turhan pönttöpuheen pitäjä edes 
avaa suutansa. Sinun ylläsi todella hehkuu SLL-aura. RIP.

                                                                                                                         

Jos tunnistat itsesi jostain näistä kuvauksista, voit olla 
varma että olet pinttynyt SLL-toimija tai ainakin kasva-
massa sellaiseksi. Älä taistele vastaan. Toimijana on kivaa.

 LIKOISUUSASTEET 
SLL-toimijan ura on liittokokousten jaksottama. Liittokokous on monille ensikosketus liittoon, jotkut 

tulevat siellä myös valituiksi elämänsä muuttaviin luottamustoimiin. Seuraavassa esitän teorian 
siitä, kuinka SLL-untuvikosta kasvaa täysioppinut järjestönero liittokokousten kuluessa. Empiirinen 

tutkimuskohteeni on löytynyt lähempää kuin arvaattekaan…

Asia- ja kirjoitusvirheet päivittänyt Emmiina Kuisma vuoden 2022 liko-Laudaturiin. Tekstistä poistettu ajasta ikuisuuteen siirtyneen Tua Halenin päivitys¹⁰ 
(2021) tekstistä poistettu ajasta ikuisuuteen siirtyneen Emmi Söderholmin päivitys⁹ (2020) ajasta ikuisuuteen siirtyneen Antti Kiven päivitys⁸ (2019) ajasta 
ikuisuuteen siirtyneen Mikael Lehtosen päivitys⁷ (2018) ajasta ikuisuuteen siirtyneen Venla Kinnusen päivitys⁶ (2017) ajasta ikuisuuteen siirtyneen Auli Piipa-
risen päivitys⁵ (2016) ajasta ikuisuuteen siirtyneen Juuso Kurttilan päivitys⁴ (2015) ajasta ikuisuuteen Mikko Martikkalan päivitys³ (2010) ajasta ikuisuuteen 
siirtyneen Elina Uutelan päivitys² ajasta ikuisuuteen siirtyneen Anni Kosusen päivityksestä ajasta ikuisuuteen siirtyneen Käräjätoimikunnan tekstistä.

Kirjoittanut Satu Tuomikorpi liittokokouslaudaturiin 22.11.2002.

Viidennen likon lisännyt 2016 Auli Piiparinen. Tämän kirjoituksen aiheuttajaa, Elli Luukkaista,  

haluamme kiittää ahkerasta ja pinttyneestä liittokokousvaikuttamisesta.

Viidennen likon olemassaolon vahvistanut 2018 Mikael Lehtonen. Tämän vahvistuksen aiheuttajaa, Alvar Euro,  

haluamme kiittää perin sitkeästä ja myös pinttyneestä liittokokusvaikuttamisesta. 

Viidennen likon normalisoi 2019 Antti Kivi. Tämän normalisoinnin aiheuttajaa, Antti Kiveä,  

haluamme kiittää hyvin sitkeästä ja myös hyvin pinttyneestä liittokokousvaikuttamisesta.

Viidennen likon teki jo perinteeksi 2020 Emmi Söderholm. Tämän perinteen aiheuttajaa, Emmi Söderholmia,  

haluamme kiittää hyvin sitkeästä ja myös hyvin pinttyneestä liittokokousvaikuttamisesta.

Viidennen likon pintytti 2021 Hugo Paananen. Tämän pinttymän aiheuttajaa, Hugo Paanasta,  

haluamme kiittää hyvin sitkeästä ja myös hyvin pinttyneestä liittokokousvaikuttamisesta.

Viidennen likon aktualisoi 2022 Mikko Jaskari, Ella Siltanen, Netta Varonen ja Lukas Virtala. Tämän aktualisoimisen aiheuttajia, Mikko Jaskaria,  

Ella Siltasta, Netta Varosta ja Lukas Virtalaa, haluamme kiittää hyvin sitkeästä ja myös hyvin pinttyneestä liittokokousvaikuttamisesta.

toim. huom.
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LUKIOSTA LUKEMATTA LÄPI:

"Alkaa näyttää jo Pohjanmaalle!" –Iiris jossain  
Hämeenlinnan kohdalla

"Siis onks Tikkurila Vantaalla?" – Akseli

”En tienny et hepokatti on oikee eläin” – Emmiina

 

PIIREILTÄ PÄÄSSYTTÄ:

 ”Piirtäkää te muut, niin mä ajattelen.” – Felix, UMPin 
hallintovastaava, amazing racen mastermind -pisteellä
 
”Ihan ku ois ottanu viinashotin” – Emma, JSP:n varapu-
heenjohtaja, kun maistoi guacamolea
 
”Mä yllätyn, että Kuusamossa on lukio” – Henna, Lapin 
puheenjohtaja
 
“Ptmk on kriisissä”– August, HEPin varapuheenjohtaja, 
liittohallituksen asiakirjaviikonlopussa
 
”Annoin niille semmosen kuvan et ne oikeesti vaikutti 
asioihin, vaikka ne ei oikeesti vaikuttanu mihinkään”  
– Santeri, UMP:n varapuheenjohtaja
 
“Siis mun nimen saa droppaa missä vaan ihan luvalla 
paitsi jos poliisi kyselee” – Iina, KAPin varapuheenjohtaja
 
“Missä on Jyväskylä?” – Milla, JSP:n puheenjohtaja 

”Kyl mäki mieluummi oisin kuollu ku häkissä” – 
Matias, ISPin varpuheenjohtaja

”Ihmisoikeudet säilytän vaan koska perustuslaki ei 
anna myöden” – Iina, KAPin varapuheenjohtaja 

TÖITÄ TÖÖLÖNKADULLA:

“Ilmapiiri on positiivinen ja rahakas” – mediamyyjä 
 
“Muistathan sä Netta että vaikka sä iloitset nyt ni sä voit 
yhä epäonnistua” – Eetu

Hugo Pylkkö huudattaa yleisöä talvipäivillä: "Kun mä 
sanon ILTA, te kirjotatte chättiin OHJELMA, ILTA 
-------" 
”Likossa olin ilmopisteellä ja se oli elämäni hirveimpiä 
tunteita” – Eetu

  “Mä en kyl Netta oo ihan varma ymmärrätkö sä mitä 
meemi tarkottaa” – Sanni keskustellessaan viestinnän 
asiantuntijan kanssa 

''Luottamuksella vilautan'' – Matti

"Kokeile, miten hyvältä se myyrän takapuoli tuntuu"  
– Aliisa 

HIEMAN HÄMMENNYSTÄ:

”Edes mun setti ei oo valmis mut saskan on” – Adam 
kommentoidessa workshoppeja

”Ville vitun rotta on mulle pullan velkaa” – Lukas kun 
muisteltiin perjantaipullavoittajia

 

 SANOTTUA 2022 

LIHALTA LIPSAHTANUTTA:

"Mut ylipäätään kummipiirien ahdistelu on aina hyvä 
idea" – Saska

”Mä en varmaan seittemältä oo ajokunnossa” – Eevi 
päihteettömällä tapahtumalla

Edit, Eevi ja Emmiina halaa toisiaan: ”Tiiätteks mikä Eevi 
on” no ”väliliha”

”Vaikka kuinka paljon suhmuroinnista tykkään niin 
tästä suhmuroinnista mä en tykkää” – Vilhelm

“Kannustaminen on kyl tosi huono” – Netta Varonen 
 
”Nykyään tutustuminen on nii vaikeeta ku ei saa olla 
feikki” – Hugo Pylkkö 
 
 “Ihana toi siili" – Akseli katsoessaan kuvaa virtahevosta

 
TÄYTTÄ TOTTA:

”Mut sängyt on parempii ku miehet” –  Ella Lundson, 
ISPin puheenjohtaja

“Eihän tapahtumien lisäks oo mitään muuta 
toimintaa”  
– Ella Siltanen

"Hyvin mutkatonta, eli siinä ei tunnu olevan mutkia" 
- Miltsi
 
"Mä vannon ettei tää imuri tekis ees fritsua" – Tiia

“Saa toki olla väärässä. Eiku siis eri mieltä!” – Netta H 
 
“Jos on paska opettaja, niin hänellä on varmasti myös 
muita puutteita” – Edit
 
 

KIROTTUJA KEHONOSIA…:

”Jos te haluutte varpaita nii nuolkaa varpaita” – Lukas 

”Sukat on melkein ku OnlyFans” – Ville
 
"Se mitä liitto ei korvaa nii laitetaan varpaat korvaan" 
– Matias

PALJASTUKSIA:

”On paljon asioita, joista olen vastuussa, mutta kuten 
huomataan niin en mä niitä asioita kuitenkaan tee.”  
– Lukas K. Virtala 

"Loppujen lopuks omatunto ja moraali on vaan 
tunteita." – Viltsu 

”Siis kuka on keksinyt et annetaan nuorten 
järjestäytyä” – anonyymi korpikeikan osallistuja 
 
”Toimijat loppuu – se on hyvä!” – Matti
 
”Nuoriso on aina ollut hunningolla” – Opetusministeri 
ennen lähetystä

"Tekään ette riitä" – Matti 
 
“Sanotaan näin suoraan, että piirit rikkoo lakia'' 
– Mikko

"Haluan kiittää ministeri Honkosta. Vaikka tää idea 
olikin kerrassaan tyhmä, niin tuntuu hyvältä olla 
relevantti edes joskus." – Lukas



Vegaaniruoka ”Koska korona” Jäsenrekisteri Rancca Aluevaalit

Osallisuus Villieläin Telegram TikTok "Liittohallitus ei 
puolla"

Eduskuntavaalit Huutista "Mutsis" Improbatur Piirien välinen 
yhteistyö

Kotu Toimijoiden 
palkitseminen Hyvinvointi Brändiuudistus Piiritoimikunta

Opiskelijakunta-
jäsenyys "Fresh" ”Faktahan on se” Pönttöneitsyys Työkalut

Kiinnostaako kuunnella liibalaabaa? Kaipaatko virikettä, jotta sinustakin tulee aktiivisen kuuntelun 
ammattilainen? Laita rasti ruutuun joka kerta, kun sana tai termi mainitaan jossakin taivutusmuodos-
saan. Kun saat viisi ruutua vaakaan, pystyyn tai vinottain, nouse ylös ja huuda ”HEVONPASKAA!”

HUOM! Hevonpaskabingoa voi pelata aina kokouksen aikana, lukuunottamatta linja-, kannatus- 
ja kiitospuheenvuoroja.

 HEVONPASKABINGO 

❤❤
❤️

😍 😍

😍

“Anteeks herra, mutta oletko kenties  
vähän väärässä paikassa?”


