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Litterointimerkinnät 
 
Haastattelija 1: Guruh 
Haastettalija 2: Saman 
Vastaaja 1: Jarppi 
Vastaaja 2:  HP 
  
Sa- Sana jää kesken 
(sana) Epävarmasti kuultu jakso puheessa tai epävarmasti 

tunnistettu puhuja 
(-) Sana, josta ei ole saatu selvää 
(--) Useampia sanoja, joista ei ole saatu selvää 
  
, . ? : Kieliopin mukainen välimerkki tai alle 10 sekunnin tauko 

puheessa 
 
[musiikkia] 
 
Guruh:  
Tervetuloa Business College Helsingin Opiskelijat On Live -podcastiin, Duudsonien 
Jarppi ja HP. Minä olen opiskelija Guruh – 
 
Saman: 
Ja minä olen Saman. 
 
Guruh:  
Meillä on teille, Jarppi ja HP, muutama kysymys opiskelurauhasta, ystävyydestä ja 
yhteistyöstä. Muistatteko hyviä ystäviä kouluajaltanne? 
 
Jarppi:  
No kyllähän niitä sieltä kouluajoilta muistaa. Että ainaki itsellä on, varmasti siis 
kaikilla muillakin Duudsoneilla oli aika laaja se kaveriporukka. Että vaikka ehkä 
sieltä ajosta ne ystävät, jotka on jääny aktiivisimmin tähän omaan elämään, on 
justiin Duudsonit. Että mehän ollaan Jukan ja Jarnon ja HP:n kans sieltä ala-
asteelta asti tunnettu. Mutta toki sitte omilla tahoillamme oli myös sitten ne muut 
ystävät. 
 
HP:  
Niin ja kyllä sieltä on itelle myös jääny tavallaan hauskaa, et nyt on myös sellasii 
kavereita tullu, kenen kaa vaikka yläasteaikana oli paljon tekemisissä, niitä on nyt 
palautunu. Ja tietenki kun vaikka itelläni on tullu lumilautailun kautta ja sitten taas 
opiskelujen kautta on kyllä tullu ystävii ja tuttuja sit ympäri Suomenmaata. Ja 
sitten taas säännöllisen epäsäännöllisesti tulee oltua kyllä yhteydessäki sellasiin 
kavereihin, jotka sitte on jääny mukaan kulkemaan. 
 
Guruh:  
Jos joku kokee yksinäisyyttä koulussa, onko teillä joku lääke siihen, joku vinkki? 
 
HP: 



Aika tollasen laajan kysymyksen ootte esittäny. Näähän ei oo ikinä hirveen 
helppoja asioita. Ja myös jotenkin se, et ku me ollaan kaikki niin eriluontoisia ja -
luonteisia ihmisiä. että osa luontaisesti, esimerkiks, jos on vähän introvertti 
henkilö, niin viihtyy omissa oloissaan. Mut ehkä sitten tohon yksinäisyyteen, niin se 
on hirveen helppo sanoo sivusta, et jos vaan uskaltaa mennä juttelemaan  
jollekin, niin se voi johtaa sit johonkin hyvään lopputulokseen. Mutta mä myös 
uskon, että kun se on yksi tie, mikä siihen voi vaikuttaa. Et on itse aktiivinen, 
mutta myös se, että vaatii rohkeutta tietenkin ihmisiltä ympäriltä. Et jos itse 
näkee, että joku vetäytyy porukasta tai on, niin se, että uskaltaa mennä kysyy 
ihan vaan että mitä kuuluu. Ja ehkä sellanan ajatus mun mielest siitä, että sehän  
ei heti tarkoita, et jos sä meet juttelemaan jollekin ihmiselle, et teidän pitäis olla 
täysin sielunkumppaneita ja siitä pitäis tulla syvä, pitkä ystävyys. Vaan myös 
meillä jokaisella on myös ns. kevyempii tuttuja. Elikkä et neki on myös tärkeitä, et 
on ihmisiä, kenen kanssa voi ihan vaan pari sanaa vaihtaa ja sen ei tartte ollakaan 
sen syvempää. 
 
Jarppi:  
Niin, kyllä varsinki tällasessa koulu-opiskeluympäristössä, että ku se on kuitenkin 
isolta osalta myös sosiaalisten taitojen opettelua ja paikkansa löytämistä, ni 
kannustais myös muita ihmisiä nimenomaan lähestymään, jos näkee, että joku jää 
vähän sinne sivuun porukasta. Toki nyt on pakko sanoa, että nämä vallitsevat 
maailmanajat, että tässä on se pari vuotta kärvistelty koronan kanssa ja 
opiskelijoilta on riistetty se sosiaalinen kanssakäyminen siitä koulupaletista. Niin 
hattua pitää nostaa kyllä kaikille, jotka sitä omaa kouluansa pelkästänsä pystyy 
tossa ympäristössä eteenpäin viemään. Että toivotaan nyt, että rajoituksia ei enää 
tuu ja pääsee siihen ns. normaaliin. 
 
Saman: 
Parempaan suuntaan. No mistä luulette, että levottomuus, häiriökäyttäytyminen 
johtuu nuorilla? 
 
HP:  
Siihen on varmasti erittäin paljon asioita. Yksi on aikakausiero. Somen ja YouTuben 
ja kaikkien ton kautta siel on siis hirveästi positiivista. Mutta mä uskon, että se on 
myös yksi asia, mikä lisää tiettyä rauhattomuutta. Kun meillä on kaikki maailman 
tieto tällä hetkellä, kulkee meidän taskussa. Me katotaan ihan hirveästi vaikkapa 
videoita. Jos mietitään esimerkiksi nyt erittäin suosittua alustaa kun TikTok. Niin 
TikTokissa on suunnilleen, sulla on puoli sekuntia aikaa lukita katsojan 
mielenkiinto. Joka tarkoittaa sitä, että kun näitä on enemmän käytetty ja totuttu 
käyttämään videoita, ni ihmisethän myös tottuu siihen. Et meidän pitää tosi 
nopeasti saada ärsyke, mikä meitä kiinnostaa. Ja vaikka YouTube on muuttunu 
vuosien varrella niin, että ennen siellä pysty tekee pitempiä, vähän rauhallisempia 
videoita. Mut yhtä lailla siellä, niin alkuun pitää tapahtuu tosi nopeasti ja koko aika, 
että katsojalla pysyy mielenkiinto. Joten toisin sanoen varmasti myös näissä ollaan 
luotu sitä sellasta, et koko aika pitää tapahtua ja pitää olla kivaa. Pitää olla 
mukavaa.  
 
Mut sit kuitenki elämässä on tosi paljon niitä asioita, jotka vaatii vaan 
istumalihasta ja pitkäjänteisyyttä siihen tekemiseen. Et kaikki ei tuukaan nopeesti. 
Niin mä uskon, että siinä on yksi asia, mikä ehkä mahdollistaa. Ja sit uskallan tässä 
kohtaa myös sanoo sellasen, että nää on valtiovallan päätöksiä. Mutta esimerkiksi 
jos mietitään koulumaailmaa, kuinka opetussuunnitelma on muuttunu, niin siellä 



ollaan lisätty vastuuta opiskelijalle. Mut mun mielestä olis hyvä myös, että ihan 
uskallettais katsoo taaksepäin, et mitä asioita ollaan tehty koulussa oikein. Ihan 
sellasta niin sanotusti perus koulunkäyntii, joka oli aika oppikirjapohjasta. Mut et 
aina ei tarttekaan miettiä, mitkä on jotenkin mahdollisimman laajoja asioita. Koska 
mun mielestä ei ole myöskään reilua, et vaikka meillä on tietoa, mut se, että nuori 
heitetään suoraan siihen tilanteeseen, että no tee tästä kokonaisuus. Ja se vaatii 
tosi paljon taas tietenkin opettajilta ammattitaitoa, että osataan ohjata ja olla siinä 
vieres tukemassa. Tähän ei oo siis helppoa vastausta ja mäkin nyt puhun vähän 
sieltä ja täältä huomioita, mutta elämässä mikä on. 
 
Jarppi:  
Nii ja kyllähän varmasti tämä, mä väitän, että isossa osassa sitä nuorten 
levottomuutta on se, että kasvetaan siihen ympäristöön, että ae on tosi nopeeta 
leikkausta nimenomaan some-alustoilla. Ja se huomio pitää, sit sinne myös 
syötetään sellaista sisältöä, et se jää siihen koukkuun heti. Koska muuten ne ei 
kattos sitä videota tai klippiä loppuun. Et tavallaan se, että pelätään tylsistymistä, 
kun kaiken aikaa eletään siinä ympäristössä, että pitää olla jotain tekemistä. Niin 
kannustaisin kyllä siihen, että kokeilis tietosesti jättää ne puhelimet ja kaikki. 
Opiskella vaan kirjasta ja opetella tylsistymään.  
 
Koska sitten tavallaan, kun sulta riisutaan kaikki ärsykkeet, niin se myös antaa 
tilaa luovuudelle. Senhän näkee lapsista, että lapsilta kun riistetään se videopeli, 
ne kiukuttelee ja itkee siinä viisi minuuttia. Mut kyllä sitten, jos ei sitä peliä saa 
takaisin, niin yllättävästi rupee legot kiinnostaan tai kepit sieltä mettästä ja sit 
keksitään se leikki. Ja se tulee tosi äkkiä sen jälkeen, kun ne riisutaan ne padit ja 
muut. 
 
HP:  
Ja ehkä sellasta, mun mielest mistä sen voi kokeilla, ni on se, että jos vaikka käyt 
kaverin kanssa kahvilla. Niin kokeile, sopikaa yhdessä, et nyt on sellanen 
kahvihetki, et kumpikaan meistä ei kato puhelinta eikä näytä mitään kivaa videoo, 
minkä on nähny vaikka kuinka. Vaan nyt on hetki, et me ollaan tässä kahvilla. Ja 
me ei katota yhtään mitään puhelimesta. Ja sit myös siinä huomaa, että 
minkälaista keskustelua alkaa syntyä, kun ei voikaan vedota siihen, et ooksä oksa 
nähny tän postauksen ja ooks sä nähny tätä. Mutta et se vaatii myös vähän ehkä 
opettelua siihen, että sen tietoisesti puhelimen vaikka jättää pois hetkeksi.  
 
Saman: 
Guruh, kokeillaan joku päivä. 
 
Jarppi:  
Onnistuuko? 
 
Guruh:  
Katotaan, varmaan.  
 
(HP): 
Niin, täähän on hyvä, katotaan, et pystytsä ees lupaamaan, et kyl mä kahvin ajan 
pystyn olee ilman puhelinta – 
 
[naurua] 
 



Guruh: 
Pitää testaa ihan ensin. 
 
Saman: 
Voitas kokeilla joku päivä. No valittavasti väkivalta on lisääntynyt nuorten 
keskuudessa ja koulussakin. Millaisia tukitoimia näkisitte häiriökäyttäytyville 
nuorille esim. koulussa tai perheen tueksi? 
 
Jarppi:  
No jotenki siis tämäki on hyvin laaja ja vakava aihe tietysti sinänsä, että kiitos 
näistä kysymyksistä. Mutta en mä tiedä, siis onks se suoraa tukea näille nuorille ja 
näin. Mut jotenki tuntuu, että nykypäivän koulumaailmassa myös sille aikuisen 
auktoriteetille ei oo tilaa. Eli tavallaan ne aseet, mitä ehkä aikasemmin. Totta kai 
on ollu häiriökäyttäytymistä ja on ollu tappeluita ja kaikkee on ollu aina ennenki. 
Ettei se oo tämän ajan pelkästäänsä ongelma ja haaste. Mutta se, että nykyään 
kun opettajilla ei ole hirveästi valtuuksia puuttua mihinkään. Ja jos joku opettaja 
yrittää siihen puuttua, niin heti siellä on joku kuvaamassa ja siit tulee hirvee juttu. 
Et se on kynnys myös lähteä perkaamaan viriäviä asioita, sellaisia tilanteita, jotka 
näkee että kytee, niin ne on aika olemattomat. Mun mielestä se, että palautettais 
se auktoriteetti niille ihmisille, joilleka se kuuluu, että heil ois työkaluja myös sitten 
ehkä aktiivisemmin puuttua. 
 
HP: 
Ja ehkä tämä on lähteny ihan myös siellä alakoulumaailmasta. Että siinä kohtaa, 
ku on ruvettu miettimään, et on koulun ja kodin yhteistyö, niin se on ehkä jossain 
kohtaa ymmärretty väärin, että se tarkottaisi sitä, että kodit voivat vaikuttaa 
koulun toimintaan. Kun kyl se, meil on niin korkeasti koulutetut opettajat ja hyvät 
opettajat, et pitäis olla heti ymmärrettävää, että opettajat hoitaa kyllä asiat siellä 
koulussa. Ja kotien tehtävä ei oo puuttua siihen. Vaan se yhteistyö tarkoittaa sitä, 
että koti on tukemassa sitä hommaa ja antaa. Mä tarkotan sitä esim., että kaikista 
pahimpiinhan on se, että koulussa tapahtuu jotain ja asioita selvitellään. Jos kotoo 
tulee viesti, et ei meidän lapsi oo tehny mitään, niin silloin siinä koko aika 
vanhemmathan tekee jo sitä myyräntyötä sieltä. Jolloin se vanhempien toimi 
heikentää jo opettajan auktoriteettia.  
 
Et tää on ikävä kyllä vaan asia, minkä aikuiset eli vanhemmat ovat aloittaneet, että 
tää on lähteny menemään tähän jamaan. Näin mä uskon. Ja kun ite on kuitenkin 
kasvanu siihen, et aikusilla on paljon kokemusta ja nimenomaan sielt 
elämänkokemuksen puolelta, niin sellainen terve kunnioitus ja ylipäätään kohtelias 
käytös muita kohtaan. Että ehkä yleisesti ottaen, kun sanoit tästä, et on eripuraa, 
ei pelkästään sinne väkivaltapuolelle. Mut kun välillä tuntuu siltä, et myös kun sitä 
somee vaikka käytetään, niin sitähän käytetään sellasena avautumiskanavana. Ja 
tää ehkä koskee enemmän nyt aikuisia, ikävä kyllä. Mutta et on unohdettu se tapa, 
et meitä on monenlaisia, se on rikkaus ja meillä on erilaisia mielipiteitä. Ja meillä 
on oikeus siihen omaan mielipiteeseen. Mut se, että mun ei tarvitse tykätä kaikista 
ihmisistä. Mut se ei tarkoita sitä, et mä en voi tulla toimeen niitten kanssa.  
 
Ni ehkä se sellanen ymmärrys nimenomaan siihen, että vaikka toi tyyppi ei ole 
minun luontoinen, ajattelen jopa, että hän on ärsyttävä. Mut eihän se anna mulle 
mitään oikeutta, et mä voisin ruveta sorsimaan toista vaan sen takia, et musta 
tuntuu, että se on ärsyttävä. Koska ihan vaan villi veikkaus, ni mä ärsytän tosi 



monta ihmistä. On paljon ihmisii, joka ei tykkää musta. Kukaan meistä ei oo 
yhtäkkiä jotenki parempi kun toinen. 
 
Guruh: 
No onko teillä vinkkejä kiusatulle nuorisolle tai ylipäätään ketkä kokee tällaisia 
asioita? 
 
HP:  
Mä toivon rohkeutta puhua asiasta. Puhua asiasta kotona. Puhua asiasta ihmisille, 
ketä on ympärillä. Jos se tapahtuu koulussa, niin että siitä uskaltaa mainita 
koulussa opettajille. Ja mä toivon rohkeutta niille aikuisille, että ne myös uskaltaa 
puuttua tilanteisiin. 
 
Jarppi:  
Nii ja kyllä sitten jos ajattelee ihan tällasta klassista tilannetta, että on kiusaaja ja 
sitte on kiusattu, ja varsinki ku puhutaan nuorista ihmisistä, niin kannattaa myös 
muistaa, että todennäköisesti siinä tilanteessa on kaksi nuorta, jotka tarvii apua. Et 
totta kai se kiusattu, että hän pääsee siitä kiusaamistilanteesta eroon. Kyl mä 
väitän, että hyvin monessa kohtaa jotain pahaa oloa siinä puretaan väärin keinoin, 
kun ruvetaan kiusaamaan. Että myöskään et sitä kiusattua ei jätetä heitteille, vaan 
sil on varmaan taustalla joku isompi syy, miksi se sitten heijastuu väärillä keinoin. 
 
Saman: 
Kyllä. Tähän loppuun vielä vähän positiivisempaan suuntaan kysymys. 
Kertokaahan Duudsonien viisi vinkkiä hyvään nuoruuteen ja sitä kautta toivoa 
tulevaisuuteen. 
 
HP: 
Yksi erittäin hyvä, millä mä oon ainaki pärjänny, sellainen tietty ”go with the flow” 
–asenne. On paljon asioita, et sitä tulevaisuutta murehtimalla ja miettimällä ne 
asiat siellä tulevaisuudessa ei muutu. Joten toisin sanoin jossain kohtaa, vaikka 
koulussa on tällainen hieno sanonta, kun että opiskelen elämää, en koulua varten. 
Niin kyllä mä ainakin myönnän rehellisesti, mä oon opiskellu koulua varten, en 
elämää varten. Eli kyllä mä oon menny kurssi kerrallaan, mitkä pitää suorittaa. Ja 
elänyt elämää siinä läsnä. Kyllä ne asiat sitten sieltä lutviutuu.  
 
Ja myös aikanaan opiskeluvaiheessa huomasin sellasen, että jos stressaaminen ei 
saa mua toimimaan tehokkaammin, niin sehän on täysin hukkaan heitettyä 
energiaa. Eli tavallaan ymmärrys siitä, että älä stressaa asioita vaan sen 
stressaamisen ilon takia. Sitten jos se stressi aiheuttaa sulle sen, et okei, sit sä 
toimit tehokkaasti ja saat asiat hoidettua, ni anna sitten mennä vaan stressin 
kautta. Mutta se on hukkaan heitettyä aikaa. Tai ylipäätään se, että rupeette 
miettimään, et no sitte ku mä oon viiden vuoden päästä, niin sit mä oon siellä. No 
elämän mutkassa kerkee tapahtuu niin paljon asioita, et sä voit asettaa sellasia 
tavoitteita. Mut muista olla tässä hetkessä, koska tää hetki on vaan se ainut, mikä 
tarkoittaa ja merkitsee. 
 
Jarppi:  
Niin, no opettelee elämään nimenomaan niissä hetkissä, mitä tulee. Et kyllähän toi 
niinkun opiskeluaika, se on mahtavaa aikaa. Jättää niitä puhelimia pois ja on 
oikeasti läsnä niille ystäville, jotka siinä ympärillä on, niin sieltä varmaan sikiää 
mahtavia ideoita. Ja ehkä sellainen yksi asia, minkä mä olisin halunnu aikanansa 



koulussa aikuiselta tai opettajalta kuulla, että kun muistaa, että ressas sitä esim. 
ysiluokan jälkeen, että nyt mun pitää tietää, mihin mä meen. Meenkö mä 
ammattikouluun vai lukioon. Ja jos mä meen ammattikouluun, mun pitää tietää, 
mitä mä teen lopun elämäni.  
 
Sitten mä menin ammattikoulun kautta, jätin sen kesken, kävin kymppiluokan ja 
siirryin lukioon. Koska mulla ei ollu hajua, se oli ihan väärä ala, mihinkä lähin. Mä 
ajattelin, et nyt mul on lukio aikaa vielä miettiä. Mut sit tuli taas sama tilanne. 
Lukion jälkeen pitäis tietää se, että mitä sä teet lopun elämää. Ku eihän se niin oo. 
Että nykyään se on enemmän sääntö ku poikkeus, että ne urat pirstaloituu vuosien 
saatossa. Lähdetään tekee jotain, mut sä hyppäätkin ihan täysin uudelle alalle. 
Että muistais sen, että tekee nyt jotain, mikä kiinnostaa ja suuntautuu siihen.  
 
Mutta muistaa myös se, et se ei tarvi olla sun loppuelämä. Sä voit monta kertaa 
vaihtaa, vaikka olis paperit luettu, jos sul on on hyvä työpaikka. Jos ei se enää 
kiinnosta, sulla on mahdollisuus suuntautua vaihtaa. Et sellainen armollisuus 
itsellensä siinä, että unohtais sen pelon, että jos mä nyt valitsen väärin. Että sitten 
mun loppuelämä on tuhoon tuomittua ja hirveän tylsää suorittamista. Niin ei se oo 
se. 
 
HP: 
Niin, ne on vaan valintoja. 
 
Guruh: 
Jes, hei kiitos paljon HP ja Jarppi teidän ajasta ja arvokkaasta sanomasta nuorille. 
Kiitos, kun tulitte vieraaksi Business College Helsingin Opiskelijat On Live –
podcastiin. 
 
Saman:  
Kiitos. 
 
Jarppi:  
Kiitos teille. 
 
HP:  
Kiitos. 
 
[musiikkia] 


