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Totuus amispojista
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Harva ihmisryhmä on yhtä stereotypisoitu kuin ammattikoulua käyvät nuoret miehet.
Mutta millaisia he ovat oikeasti? Luppo hyppäsi amisauton takapenkille, väänsi nupit
kaakkoon ja yllättyi perinpohjaisesti. SONJA HUHTANISKA, TEKSTI // SONJA HUHTANISKA & PEKKA AHO, KUVAT
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Eino LappaLainEn ja Oskari Huhtamäki eivät epäröineet ottaa toimittajaa
kyytiinsä. He olivat innokkaita keskustelemaan ammattikoululaisiin liittyvistä yleistyksistä. –Ei pidä paikkaansa,
että amikset vain kittaavat kaljaa
ja kulkevat koko ajan likaisissa
vaatteissa, Lappalainen oikoo.

N

issanin hytin hämärästä kurkistaa kaksi uteliasta silmäparia.
Ammattikoululaiset Oskari Huhtamäki, 18, ja hänen
paras ystävänsä Eino Lappalainen, 18, viettävät lauantaiiltaa istumalla autossa rovaniemeläisen
parkkihallin katolla.
Työnnän pääni ikkunasta sisään.
– Terve, mie teen lehtijuttua amiksista.
Saanko tulla kyytille?
Huhtamäki vilkaisee takapenkille. Siellä lojuu vain kaksi kananuudelipakettia.
– No tule.
Istuudun sinitukkaisen Lappalaisen
taakse ja kiskaisen oven perässäni kiinni.

Huhtamäki ottaa henkoset sähkötupakastaan ja puhaltaa autoon tuttifrutintuoksuisen harmaan höyrypilven.
Hetkeksi etupenkillä istuvat pojat katoavat kokonaan näkyvistäni.
SAmANlAINEN näköalattomuus vaikuttaa

leimaavan koko amiskulttuuria. Ainakin, jos
uskomme median yksipuolista uutisointia.
Ne juo. Ne on rapakunnossa. Ne lopettaa
koulut kesken.
Myönteiset tarinat ammattikoululaisista
ovat harvassa. Otan asiakseni etsiä sellaista
googlesta, samalla tavalla kuin maineestaan
tarkka amispoika saattaisi tehdä.
Aloitan kirjoittamalla hakukenttään ”ammattikoululainen”.
Saan tulokseksi Helsingin Sanomien uutisia. Ne on otsikoitu ”Monen ammatti-

koululaisen kunto on pohjalukemissa” ja
”Neljä kaaviota näyttää, miten suuri ero on
ammattikoululaisten ja lukiolaisten elintavoissa”.
Okei, pitää olla tarkempi. Kirjoitan hakukenttään ”ammattikoululaisen mahtava suoritus”.
Saan tulokseksi keskusteluforumeille
johtavia linkkejä. Ne on otsikoitu: ”Onko
muita, joiden poika/tyttöystävä EI pääse
lakkiaisiisi?” ja ”Kouluterveyskysely osoittaa, kuinka ammattikoululaiset ovat saaneet kotoa huomattavasti huonommat lähtökohdat”.
Öh... okei?
Kokeillaanpa jotakin muuta tähän väliin.
Kirjoitan googleen ”ylioppilaan mahtava
suoritus”.
Kappas. Hakutuloksissa Yle, Kaleva ja

Iltalehti hehkuttavat 8, 9 ja 12 ällän ylioppilaita.
En suostu luovuttamaan. Virittelen monia erilaisia hakuja. Vasta yhdistelmä ”ammattikoulu, työllistyminen” tuottaa tärppejä, joita voi kutsua etäisesti myönteisiksi.
Niidenkin joukossa, heti kolmantena, komeilee kuitenkin linkki keskustelupalstalle. Se on otsikoitu: ”Häpeän silmät päästäni, jos poikani menee ammattikouluun”.
Jokin tässä nyt haiskahtaa. Eikä se ole
tuttifrutti.
EN SuOStu uskomaan, että koko totuus

amiksista on kerrottu. Se on vielä tuolla
jossakin.
Aloitan etsinnät Lapin ammattiopiston
konehallista. Oskari Huhtamäki ja Eino
Lappalainen saavat odotella höyrypilven

harmaassa halauksessa hetken. Ensin työ,
sitten huvi.
Öljyn ja metallin tuoksuinen halli vilisee
sinisiin haalareihin pukeutuneita nuorukaisia, joilla on mustaksi värjäytyneet sormet.
Monia heistä koneet ovat vetäneet puoleensa jo pienestä pitäen.
Valkoisen Wolksvagenin konepellin alta
löydämme jotakin, mitä ei googlen hakutuloksista päätellen pitäisi olla olemassa:
tyytyväisen, ahkeran amiksen.
Tuleva autoasentaja Jussa-Matti Ylinampa, 18, vaihtaa parhaillaan moottorin
jakohihnaa. Hän kertoo mielellään työn vaiheista. Valitettavasti lukiolaisaivoni eivät
ymmärrä niistä mitään, joten en voi toistaa niitä tässä.
Ylinammalle uravalinta oli helppo nakki.
Lukio ei käynyt edes mielessä.

– Pänttäys ei ole minun juttu.
Hänen kotikonnuillaan ”Hevonjeerassa”, eli Tiaisen kylässä, ei ollut juuri muuta
tekemistä kuin rassailla mopoja, kelkkoja
ja traktoreita. Siitä on ollut paljon hyötyä
ammattikoulussa.
Ylinamman on vaikea käsittää, että hänen opintonsa ovat jo loppusuoralla. Aika on mennyt hurauksessa, kun on saanut
tehdä sitä mitä rakastaa.
– Yläaste kesti pirun kauan, kun piti tankata kaikkia tyhjänpäiväsiä aineita. Ei siinä
uskontoa paljon tarvi, kun vääntää autonrengasta irti.
Aamen.
JO JOutuI armas aika, eikä mulla vieläkään

ole mitään käryä siitä, mitä haluan elämälläni tehä.

Tältä tuntuu monesta peruskoulunsa
päättävästä. Se näkyy tilastoissa: toisen
asteen opinnot jäävät osalta kesken. Ammattikoululaiset iskevät hanskat tiskiin
lukiolaisia useammin.
Mistä se johtuu? Yhtenä syynä lienee
se, että lukiolainen saa kolme ylimääräistä vuotta aikaa miettiä, miksi haluaa tulla isona.
Lapin ammattiopiston autoasentajalinjalla keskeyttämiset ovat monia muita aloja
harvinaisempia. Ylinamman kollegat Niko
Merta, 17, ja Tomi Laitinen, 16, ovat silti
nähneet joidenkin luokkakavereiden lähtevän lätkimään konehallista.
He ymmärtävät hyvin, miksi.
– Jo yläasteella pitäis tietää, mitä haluaa tehä. Vanhemmat ja opo hiostaa niskan
päällä. Siinä voi tulla tehtyä väärä valinta,

Merta kuvailee nuorten kokemia paineita.
Laitisen mielestä yläasteen opinto-ohjaus kaipaa kehittämistä.
– Sen pitäis olla yksilöllisempää. Kyseltäisiin tarkemmin, mitä vois haluta ja annettaisiin sitten tietoa siitä.
tulEVA autoasentaja Laitinen on asian

ytimessä.
Yksi yleisimmistä syistä opintojen keskeytymiseen on hatarin pohjatiedoin tehty
uravalinta. Nuoret luottavat liikaa kavereiden antamiin tietoihin ja suosituksiin. Kun
opinnot sitten alkavat, ne eivät välttämättä vastaakaan omia odotuksia.
Toinen yleinen syy on se, että omalle unelma-alalle ei ole päästy eivätkä
Jatkuu seuraavalla aukeamalla
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”Osalla on se
periaate, että
work hard, play
hard. Ite juon
maksimissaan
kerran kuussa.
Mielummin mie
käytän rahat
autoon kuin
veän kurkusta
alas.”

Jatkuu edelliseltä aukemalta
muut alat kiinnosta tarpeeksi. Ammattikoulut ovat kasvattaneet vetovoimaansa
viimeisen 10–15 vuoden aikana, mikä näkyy kilpailun kiristymisenä yhteishaussa.
Myös oppimisvaikeudet ja mielenterveysongelmat ovat tavallisia syitä koulusta
eroamiselle. Osa nuorista ei yksinkertaisesti jaksa pyristellä muiden mukana.
Vuonna 2015 Rovaniemen koulutuskuntayhtymän järjestämästä ammatillisesta
peruskoulutuksesta erosi 146 nuorta henkilöä. He eivät siirtyneet toiseen koulutukseen tai työmarkkinoille.
Negatiivisten eroamisten määrää on
onnistuttu vähentämään merkittävästi
viimeisen parin vuoden aikana. Nuorille
tarjotaan yhä useammin mahdollisuutta
siirtyä opinnoistaan niin sanottuun valmistavaan koulutukseen, jossa he voivat
ottaa opiskelutaitoja haltuun ja kokeilla
erilaisia tutkintoja.
Toisaalta pelkkä eroamisten vähentäminen ei välttämättä selkiytä nuoren tulevaisuutta pitkällä tähtäimellä, vaikka se
näyttääkin hyvältä kuntayhtymän tilinpäätöksessä.
– Yks tuttu on kierrellyt jo neljä vuotta
eri aloilla, Tomi Laitinen kertoo.

JuSSa-MaTTI YLInaMPa

OlEmmE paenneet konehallin meteliä pie-

neen luokkahuoneeseen.
Tuntuu ikävältä eritellä näille mukaville nuorille miehille, millainen kuva heistä mediassa muodostuu. Haluan kuitenkin tietää, missä määrin tilastot ja median
ruokkimat stereotypiat pitävät paikkansa
heidän lähipiirissään.
Alkoholinkäytöstä rohkenen tiedustella Jussa-Matti Ylinammalta, sillä hän on
täysi-ikäinen.
– Osalla on se periaate, että work hard,
play hard. Ite juon maksimissaan kerran
kuussa. Mielummin mie käytän rahat autoon kuin veän kurkusta alas.
Autoalan opettaja Ville Määttä vastaa
alaikäisten puolesta.
– Monella asuntolassa asuvalla lähtee
mopo keulimaan, kun on päästy äidin ja
isän helmoista, eikä kukaan ole valvomas-

VIIKONVAIHDE // O9

Lauantaina 3. syyskuuta 2016

menevän kuoreen, jos se ei puhu, JussaMatti Ylinampa pohtii.
Niko Merta puolestaan kertoo tulevaisuuden toiveistaan koskettavan avoimesti.
– Odotan sitä, että olis säännöllinen tulonlähde, kavereita ja jossakin vaiheessa
perhe. Ylipäänsä, että olis rutiinia elämässä. Joku syy miksi herätä aamulla.
Herkästi hymyilevä Laitinen on vaiteliaampaa sorttia.
– Kun vaan sais töitä.
Olen utelias kuulemaan mitä nämä fiksut kaverit ajattelevat tavasta, jolla media
usein esittää ammattikoulua käyvät nuoret, erityisesti miehet.
– Tulee siitä sellainen eriarvoisuuden
tunne. Ehkä se on edelleenkin niin, että
ihmiset pitää lukiota ja ammattikoulua
eriarvoisina, Ylinampa pohtii.
– Maisterit kattoo alaspäin likaisissa
haalareissa käveleviä, Laitinen hymähtää.
Haluaisin sanoa, ettei se ole totta. Mutta googlesessio kummittelee mielessäni.
Kello tulee kolme, pojat lähtevät. ”Hevonjeerasta” kotoisin oleva Ylinampa menee asuntolaan, Merta ja Laitinen lähistöllä sijaitseviin koteihinsa. Myöhemmin
illalla he saattavat piipahtaa parkkihallin
katolle moikkaamaan kavereita.
Parkkihalli on tärkeä paikka. Siispä minäkin palaan sinne.
KuN tuttifrutille tuoksuva höyrypilvi haih-

oskari HuHtaMäki täytti 18 vuotta 15 000 kilometriä sitten. Hän on öisillä kaduilla kuin kotonaan.

sa. Joukossa tyhmyys tiivistyy.
Ei ole tavatonta, että opettaja saa poissaolevalta oppilaalta tekstiviestin: Sori, mulla
on krapula. Ei pysty tulemaan. Silloin kyse
on kuitenkin yleensä täysi-ikäisistä.
Moista on vaikea kuvitella tapahtuvan
lukiossa. Toisaalta ammattikoulussa kanssakäyminen opettajan ja oppilaan välillä
tapaa olla epämuodollisempaa.
– Täällä voi heittää läppää. Opettajat kettuilee takaisin, Niko Merta kuvailee.
Kaikille kolmelle nuorelle on tarjottu
joskus huumeita kotibileissä, festareilla
tai kadulla.

PäIHtEIDEN käytön ohella ammattikoulu-

laisia parjataan erityisesti heidän elämäntavoistaan. Tupakointi on huomattavasti
yleisempää kuin lukiolaisilla, liikunta vähäisempää ja vapaa-ajalla syötävä ruoka
usein epäterveellistä.
– Aika todenmukaiselta tuo kuulostaa.
Siitä jäi vain pois, että juovat energiajuomaa niin, että hampaat sulaa suuhun, opettaja Ville Määttä huokaisee.
Hän on pannut merkille, että uusien
opiskelijoiden peruskunto on käynyt vuosi
vuodelta huonommaksi.
– Osa ei jaksa enää edes pulttia aukais-

Niko Merta, 17, ei pahemmin välittänyt koulusta yläasteella. Ammattikoulussa hän on päässyt vihdoin toteuttamaan itseään.

–Huomasin, että opin paljon paremmin tekemällä kuin lukemalla.

ta. Vääntävät naama punaisena, eikä mitään tapahdu.
Kaikkiin tämäkään yleistys ei kuitenkaan päde.
Esimerkiksi snowcrossia harrastava Tomi Laitinen treenaa kuusi kertaa viikossa
ja noudattaa tarkkaa ruokavaliota.
Niko Merta ei juurikaan harrasta liikuntaa, mutta pulttien kanssa hänellä ei ole
ollut vaikeuksia. Vapaa-ajalla hän ajelee
kavereiden kanssa kevarilla ja pelaa tietokoneella.
Säännöllinen sauhuttelu ei ole Lapin ammattikouluissa niin yleistä kuin voisi luulla.

IsovelI
isoveli maanitteli Jussa-Matti Ylinampaa, 18, suuntaamaan
päänsä. – Sanoin, että en lähe alalle, joka ei kiinnosta.

Terveyskyselyssä 33 prosenttia vastaajista
ilmoitti tupakoivansa päivittäin. Jäljelle
jää 67 prosenttia, jotka eivät tee samoin.
Merta on yksi heistä.
TArKKAIlEN nuorukaisia heitä haastatel-

lessani. Kukaan ei vaikuta tympääntyneeltä kysymyksiini.
Tässä kohtaa havahdun ensimmäiseen
omaan ennakkoluulooni. Olin kuvitellut,
etteivät amispojat mielellään jaa asioita.
Olin väärässä.
– Mulla on kaksi tosi hyvää kaveria, joille
voin kertoa aivan kaiken. Ihminen tuntuu

tuu Nissanin hytistä, saan jälleen näkyviini
Oskari Huhtamäen ja Eino Lappalaisen.
Toisilleen he ovat vain Osku ja Eino.
Tuleva autoasentaja ja merkonomi, jotka
ovat pitäneet yhtä ala-asteen ensimmäiseltä luokalta saakka.
– Mie olen vaan tämmönen asentaja. Tuo
on ne aivot, Osku virnistää ja nyökkää Einoa kohti.
Olen utelias. Haluan tietää, mitä nuorukaiset täällä parkkihallin katolla puuhaavat iltaisin.
– Tapetaan aikaa. Kuunnellaan musiikkia
ja raatataan kaikesta, mitä mieleen juolahtaa. Seksiasioista perämoottoreihin,
Osku kuvailee.
– Niin. Olipa sitte ryppy rakkaudessa tai
persvaossa, Eino säestää kaunopuheisesti.
Mutta ennen kaikkea tänne tullaan ta-

LVI-puolelle, koska siellä on hyvät palkat. Pikkuveli piti silti oman

paamaan kavereita. Ohitsemme lipuu auto toisensa perään. Kaikissa on joku Oskun ja Einon tuttu. Osassa on kyydissä
myös tyttöjä.
– Lukiolaiset on epäsosiaalisempia kuin
amikset. Ne vain pänttää yksinään. Amiksilla on yhteinen juttu, mikä tuo ne yhteen, Eino pohtii.
Siltä vaikuttaa. Viereemme pysähtyy
musta auto täynnä nuoria poikia. Kuljettaja avaa ikkunan ja tervehtii.
– Meillä on täällä toimittaja takapenkillä,
Osku yrittää huutaa moottorin jylinän ja
rikkinäisen pakoputken paukkeen ylitse.
– Mikäh, kaveri huutaa otsa rypyssä.
– TOIMITTAJA!
– AI MIKÄH?
Yö hämärtyy. Tiedustelen Oskulta ja Einol-

ta, voisimmeko käydä kaupungilla heittämässä hieman sitä tarunhohtoista hurua.
En ole koskaan ollut amisauton kyydissä.
– No mikä ettei.
Osku käynnistää auton ja ohjaa sen alas
pimeään parkkihalliin. Kun lähestymme
katutasoa, hän kysyy ohimennen:
– Haluatko muuten kuulla vähän syvää
bassoa?
– No mikä ettei, vastaan vuorostani, ja
Osku vääntää huolella virittämiensä stereoiden nupit kaakkoon.
Korviini iskeytyy läpitunkeva, sykähtelevä paine, joka saa silmät pullistumaan
päässä. Puristan muistiinpanojani rystyset valkeina.
Luoja armahda. Nyt on hurjaa.
– Mie olen soitattanu näillä parhaimmillaan 151,16 desibeliä, Osku kertoo huolettomasti.
En uskalla kysyä, missä lukemissa parhaillaan liikumme. Melu luokitellaan kuulolle haitalliseksi, kun se ylittää 85 desibelin rajan.
NYT KuN tajuntani on jo kertaalleen rä-

jäytetty, uskallan siirtyä syvällisempiin
aiheisiin.
Öisen kaupungin halki ajaessamme tiedustelen kaveruksilta, mikä heidät tekee
onnelliseksi.
Samassa tunnistan itsessäni jo toisen
ennakkoluulon. Huomaan pelkääväni, et-

tä Osku ja Eino nauravat tunteikkaalle kysymykselleni.
En voisi olla enempää väärässä. Saan
niin rehelliset vastaukset, että sydäntä
riipaisee.
– Minun elämä alkoi, kun täytin 18 ja sain
ajokortin. Ajaminen on ainoa asia mitä
tykkään tehä, Osku kertoo.
Myös Eino viihtyy ratin takana. Mutta
on jotakin muutakin.
– Mie tykkään meikata. Laitan dramaattiset mustat rajaukset silmiin, sinistä huulipunaa ja lakkaan kynnet. Se tekkee minut
tosi onnelliseksi. Olen siis sateenkaarikansaa, hän täsmentää.
Tajuan, että tässä autossa pelkääjänpaikalla istuu poikkeuksellisen rohkea nuori
ihminen. Tänään Einolla ei satu olemaan
meikkiä. Harmi. Se olisi näyttänyt upealta kuvissa.
Vilkaisen uteliaasti taustapeiliin, nähdäkseni miten Osku suhtautuu asiaan. Katulamppujen valot lipuvat tämän kasvoilla.
– Monet ei hyväksy Einoa. Mie en välitä.
Ei sole poka mikhän.
Jassoo. Nojaudun taaksepäin ja räpyttelen silmiäni hämmentyneenä. Tässä heitettiin nyt kerralla aika monta amisstereotypiaa tienvarteen.
Hiljenemme hetkeksi. Osku keskittyy
ajamiseen, Eino ja minä katselemme hämäriä katuja. Avoimesta ikkunasta virtaa
sisälle raikasta yöilmaa.
– Sano jos tullee kylymä, Osku muistuttaa.
Tulin etsimään totuutta amiksista. Taisin tavoittaa ainakin osan siitä, hennon
häivähdyksen.
Se on paljon raikkaampi kuin yksikään
wunderbaum.
Juttuun on haastateltu myös Lapin ammattiopiston rehtori Taisto Arkkoa, koulukuraattori Miia Karvoa ja opinto-ohjaaja Annukka
Nuolimäkeä.

a katso video
www.lapinkansa.fi &
www.pohjolansanomat.fi

TomI laITInen, 16, lähti ammattikouluun, vaikka yläasteella opo tuntui tuputtavan kaikille vain lukiota. Hän ei ole

katunut ratkaisuaan. –Täällä saa olla just sellainen kuin on, kukaan ei kato oudosti.

