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Koululla klo 12. Aulassa on käytävällä lääkealan aikuisopiskelijoiden happening: tuote-esittelyjä, 

käsihierontaa. Keskellä aulaa on sakin (ammattiin opiskelevien yhdistys) info piste, jossa kaksi 

nuorta miestä päivystää. Noukin esitteen ja jäsenlomakkeen. Aulan jumppasalin puoleiselle seinälle 

on ilmestynyt kuvistöitä minäkuva/identiteetti näytti olevan teemana. Yhdessä kuvassa oli ikään 

kuin palapelin paloja, toisessa mustalla luullakseni lyijykynällä tehdyssä työssä oli sex & drugs & 

rockn’ roll –tematiikkaa, yhdessä heleitä värejä ja taivaansininen polkupyörä keskellä. Ulkonakin 

oppilaitokseen tuovalla kävelyreitillä oli tilataideteoksia, joista osaa jo tuuli ja sade oli riepotellut. 

Seinillä on myös pahvisia julisteita fuksiaisista (21.9.) ovat kaikille paitsi aikuisopiskelijoille.  

 

12.24 

 

Istun käytävällä lattialla teorialuokan ulkopuolella. Käytävän ja luokan välissä on muutama 

neliönmuotoinen ikkuna, siitä näin että edellinen tunti oli menossa. Käytävä on n. 2 m. leveä, 

lattialla ruskeahko linoleumi, jossa vihertäviä ja kellertäviä kolmioita. Seinät ovat alhaalta 

puoleenväliin asti pastelliturkooseja. Käytävän toisessa päässä istuu lattialla joukko opiskelijoita 

(kaikki naisia), ”pulina” täyttää käytävän. En ole varma, alkaako ph:projektin purku suoraan vai 

vasta 13.15., en oikein saanut lukujärjestyksestä selvää. Opiskelija, joka ei muistaakseni ollut 

tiistaina tulee luokasta jättäen oven raolleen. Palaa takaisin ehkä parin minuutin päästä. Jostain 

syystä nyt jännittää enemmän kuin tiistaina; vatsaa kourii, syke tuntuu kohoavan – viimeksi ruumis 

ei reagoinut näin. Pelkään etten osaa olla, ehkä Tarjan (ope) viimeksi ilmaisema varautuneisuuskin 

vaikuttaa. Mietin miten ylipäätään olisi mahdollista päästä opiskelijoiden kanssa juttusille. 

Ilmeisesti pk-projektin purku alkaakin vasta 13.15.  

 

Käytävä on hiljentynyt, luokastakaan ei kuulu mitään. Jotenkin käytävän väreistä ja kelmeistä 

loisteputkivaloista tulee mieleen sairaala. Kaikki toiminnan jäljet näkyvät aulatilassa. Ilmastointi 

hurisee, kengänkorkojen ja sulkeutuvien ovien ääniä. Kuinkahan kauan näissä yleisissä tiloissa voisi 

olla ilman että kukaan ihmettelisi.  

12.48 alkaa luokasta kuulua puhetta. Ehkä tunti on lopuillaan. Onkohan välissä taukoa? Toivon, että 

joku opiskelijoista tulisi juttelemaan – ottaisi mukaan.  

12.50 tulee neljän opiskelijan ryhmä (naisia) viereisen luokan ovelle – täyttää käytävän sorinalla. 

Opiskelijoita tulee lisää.  

12.57 jollekin ryhmälle kuulutetaan tunnin olevan luokassa 105, ryhmillä on koodi ja open nimi. 

Kuinkahan kauan kestää oppia oman ryhmän koodi? Oman luokan eteen tulee 2 opiskelijaa, joita en 

ainakaan muista tiistailta, eivätkä he noteeraa minua. Mietin, pitäisikö mennä juttelemaan. Ovi 

aukeaa ja he menevät sisään. Ope lähtee 13.00 huikaten ovelta heippa. Kehtaisiko mennä sisään. 

Jospa ovi olisi jäänyt auki, mutta onko tämä niin opiskelijoiden omaa tilaa ettei sinne kehtaa välissä 

mennä. Jännää ettei kukaan lähde luokasta mihinkään, vaikka olisi kai vartin tauko. Kokoan itseni 

ja yritän sisään, mutta ovi onkin lukossa. Saan hyvän syyn odottaa Tarjan saapumista paikalle. 


