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Kirjailija keskeltä yläkoulua
Kirjan ja ruusun päivää vietetään vuosittain 23. päivä huh‐
tikuuta. Kirjan ja ruusun päivä on lähtenyt barcelonalai‐
sen kirjakauppiaan ideasta, ja päivämäärä 23.4. on kirjal‐
lisuuden historiassa merkittävä päivä. Juuri kyseisenä päi‐
vänä vuonna 1616 klassikkokirjailijat Shakespeare ja Mi‐
guel de Cervantes kuolivat. Kirjan ja ruusun päivän perin‐
teenä on, että mies antaa naiselle punaisen ruusun ja nai‐
nen miehelle kirjan. Perinne on lähtenyt keskiaikaisesta
legendasta Pyhästä Yrjöstä.Nykyään Suomessa valitaan

na, ja lukeminen lisääntyi paljon, kun oma lukutaito
kehittyi. Viidennellä luokalla muiden oppilaiden tuskail‐
lessa sijamuotoja oli Paretskoi niistä innoissaan. Yläkou‐
luikäisenä Paretskoi kuului bändiin, jonka kappaleiden
sanoituksia hän kirjoitti. Siitä lähtien kirjoittaminen on
ollut osa miehen elämää. Nuorena aikaa kului musiikki‐
hommiin ja tyttöihin, mikä vähensi Paretskoin lukemista.
Lukioajoilta miehelle on kuitenkin jäänyt mieleen Ilmari
Kianton kirja Punainen viiva. ”Jostain syystä oli kauhea

vuosittain kirjailija, joka kirjoittaa kirjan Kirjan ja ruusun
päivään.

kiire ja kirja jäi lukematta”, myöntää Paretskoi, mutta ker‐
too lukeneensa kirjan omantunnon tuskissa jälkeenpäin,
kun opettaja kehui Paretskoin kirjasta tekemää työtä. Äi‐
dinkielenopettajaksi Paretskoi päätyi, kun lapsuuden haa‐
veet Batmanin tai rokkitähden urasta eivät ottaneet tuulta
alleen.

Kallaveden lukiossa Kirjan ja ruusun päivää vietettiin
myös 23.4. ja koululla oli vieraana iisalmelainen kirjailija ja
äidinkielenopettaja Jyri Paretskoi. Paretskoi on yläkoulun
äidinkielenopettajana Iisalmessa Juhani Ahon koulussa.
Miehen perheeseen kuuluu kaksi aikuista lasta ja vaimo.
Koulutiensä Paretskoi aloitti Talluskylän ala‐asteelta ja
jatkoi Tervon yläasteelle. Lukion hän kävi Pielavedellä ja
valmistui vuonna 2004 kasvatustieteen maisteriksi Joen‐
suun yliopistosta.
Paretskoi kertoo kiinnostuksen kirjoihin ja kieliin lähte‐
neen jo pienestä. Hänen äitinsä luki hänelle kirjoja lapse‐

Paretskoi on kirjoittanut Shell`s Angles ‐nimistä nuorille
suunnattua kirjasarjaa, johon kuuluu neljä kirjaa. Lisäksi
hän on kirjoittanut tuoreempaa kirjasarjaa K15, johon
kuuluu kolme kirjaa. Aikuisille suunnattu Nimetön on
uusi aluevaltaus Paretskoilta kirjojen parissa.. Äidinkie‐
lenopettajana Paretskoi on saanut huomata nuorten kiin‐
nostumattomuuden lukemiseen ja kirjoihin. Niinpä Pa‐
retskoi kysyi nuorten mielipiteitä siitä, mitä hyvässä kir‐

Opiskelijat haastattelivat Paretskoita ja pääsivät myös näyttelemään hänen kirjoittamaansa tekstiä.

jassa tulisi olla. Vastaukseksi tuli: nuoria, huumoria ja
mopoja. Näiden tietojen pohjalta hän kirjoitti ensimmäi‐
sen Shell`s Angles ‐kirjan, jonka pääosassa onkin kolme
mopopoikaa.
Yhdeksi syyksi lukemisen vähenemiseen nuorten keskuu‐
dessa Paretskoi nostaa älypuhelimien tulon. Ne vievät ai‐
kaa nuorilta lukemisesta. Koulussa nuoria innostetaan lu‐
kemaan, mutta Paretskoi on opettajana toimiessaan oi‐
valtanut, ettei kannata pakottaa oppilaita lukemaan juuri
tiettyjä kirjoja. Aikaa tulisi käyttää omavalintaisen ja mie‐
luisen kirjan löytämiseen. ”Ei voi olla yhtä kirjaa, josta
kaikki olisivat kiinnostuneita”, toteaa Paretskoi. Parets‐
koin mukaan lukemisen tulisi olla osa jokapäiväistä elä‐
mää, kuten hampaidenpesun. Lukeminen nimittäin vai‐
kuttaa suoraan siihen, miten ajatuksia jäsennetään. Pa‐
retskoi mainitseekin, että ylioppilaskokeissa pärjäävät
parhaiten ne, jotka lukevat hyvin.
Paretskoi käy kiertämässä kouluissa ympäri Suomea ja
kertomassa lukemisesta ja kirjoistaan. Lisäksi hän kirjoit‐
taa kolumneja Savon Sanomiin ja Iisalmen Sanomiin. Yk‐

si suuremmin julkisuuteen noussut miehen kolumni on
2016 julkaistu kolumni nimeltä Tolkun ihmiset. Kyseinen
kolumni käsittelee maahanmuuttoa ja on saanut huomi‐
ota jopa itse presidentiltä. Kolumnin julkaisun jälkeen
Niinistö soitti Paretskoille ja kehui kolumnia. Sitä ei vai‐
mokaan heti uskonut.
Paretskoi on tyytyväinen äidinkielenopettajana yläkou‐
lussa toimimiseen ja sanoo nuorten kanssa työskentelyn
olevan sitä, mitä hän haluaa tehdä. Tällä hetkellä miehel‐
lä on neljä kirjaa erilaisissa vaiheissa tulossa. Paretskoilla
on tavoite kirjoittaa elämänsä aikana niin paljon kuin ai‐
ka vain sallii. Ensi kesäksi Paretskoi on vaimolleen luvan‐
nut, että kirjoittaa vain vähän, mutta myöntää, ettei ole
varma, toteutuuko lupaus.

LUMI TUUNAINEN
KUVAT JAANA RÄISÄNEN

Maaliskuun kiekkohuumaa
uusitussa jäähallissa
Kerta toisensa jälkeen se vaan yllättää. Jännitys. Vaikka kyseessä olisi
synkän syyskuun tiistainen kiekkoilta tai merkityksettömiä runkosarjan
viimeisiä pelejä. Aina kun hallin sisään astuu mukava jännitys valtaa ke‐
hon ja niin käy myös tälläkin kertaa. Kalpalla on lähes olemattomat
saumat kevään jatkopeleihin, mutta silti tunnelma on sähköinen.
Paikkani on Kalpan vaihtoaition takana, joten pystyn hel‐
posti seuraamaan penkin tapahtumia. Pelin alkuun on
vain muutamia minuutteja, mutta jo nyt näkee, että hal‐
lissa on paljon vapaita paikkoja. TPS saapuu kentälle. Osa
yleisöstä viheltelee ja buuaa. Muutamia TPS:n kannatta‐
jiakin on paikalla ja he antavatkin joukkueelleen raivoi‐
sat aplodit.
Hallissa alkaa soimaan Fall Out Boy'n The Phoenix ja ko‐
tiyleisö alkaa rytmikkäästi lyömään kättä yhteen. Kuulut‐
taja päästää kotijoukkueen kentälle, ja rytmikäs taputus
jatkuu. Lopulta kaikki on valmista: pelaajat asettuvat aloi‐
tusympyrään ja tuomari pudottaa kiekon jäähän.
Pelin alku on TPS:n hallintaa, ja muutama yläpuolellani
istuva turkulaiskannattaja onkin heti näkemäänsä tyyty‐
väisiä. Kiekko pyörii jatkuvasti kotijoukkueen puolustus‐
päässä ja yläpuoleltani kuuluukin tuttuja sanontoja
"Miksi et lauo?!" ja "Pitikö siitä vielä syöttää?". Kalpa saa
paineen purettua, mutta katsomossa muutama innokas
fani alkaa jo turhautua ”Kalpa, peliä!” ‐huuto kuuluukin
jo hieman turhautuneesti.
Mitä pidemmälle erä menee, sitä paremmin Kalpa pääsee
peliin kiinni ja kotijoukkue onkin jo erän loppupuolella
hallitsevampi osapuoli. Turkulaiskannattajat manaavatkin
järkyttäviä pelinavauksia ja pelaajien välitkin kasvavat
kuulemma liian suuriksi. Kotiyleisö innostuu ensimmäi‐
sessä erässä pari kertaa. Toinen näistä tapahtuu, kun vasta
18‐vuotias superlupaus Kaapo Kakko hankkii itselleen
kahden minuutin jäähyn estämisestä. Niiralan montun
yleisö antaakin raikuvat aplodit, kun Kakko valuu kohti
jäähyaitiota. Muuten ensimmäisen erän anti jää vähäisek‐
si.
Erätauolla teen kyselyä uudesta hallista. Monen paikal‐
laolijan mielestä halliremontti tuli tarpeeseen. Parhaiksi
uudistuksiksi eniten ääniä saavat uusi mediakuutio ja uu‐
det paikat lähempänä kaukaloa. Myös hallin ympäri käve‐
lemällä pääseminen on monen mukaan hyvä uudistus.
Puolestaan uudet ringside‐katsomopaikat eivät juurikaan
ole säväyttäneet näköesteiden takia vaan paikat ostetaan
mieluiten muutama rivi ylempää. Uusista K‐18 ‐paikoista
ihmiset eivät myöskään pidä. Niiden myötä yksi seisoma‐
katsomo muuttui täysin K‐18 ‐alueeksi, mikä on närkäs‐
tyttänyt joitakin katsojia. Kannattajien mielestä paikkoja
on liikaa niiden kysyntään verrattuna, sillä halli on yleen‐
sä tyhjimmillään juuri sillä alueella.

Toinen erä alkaa. Kalpa jatkaa siitä, mihin ensimmäisessä
erässä jäi. Savolaisjoukkue saa pitkiä hyökkäyksiä turku‐
laisten päähän, mutta palkinto jää saamatta. Nyt on puo‐
lestaan TPS:n kannattajien vuoro turhautua omiensa pe‐
liesitykseen. Miksi tuo pakkipari on koko ajan jäällä? Sel‐
vä paitsio! Tuomari, unohtuiko pilli kotiin?! Lopulta erän
loppupuolella Kalpan oma kasvatti Eetu Luostarinen
puikkelehtii kahden TPS:n pelaajan ohi ja terävä ranne‐
laukaus uppoaa ohi hölmistyneen TPS‐vahti Rasmus Tir‐
rosen. Yleisö repeää ja maalisummeri alkaa soimaan.
Luostarisen huulilta on helppo lukea muutama terävä sa‐
na, kun hän tulee antamaan yläviitoset joukkueensa kans‐
sa. Kuparinen on rikottu, tästä tulee vielä hieno vääntö!
Erän lopussa Kakko nappaa itselleen jälleen kaksiminuut‐
tisen, ja tälläkin kertaa hän urputtaa tuomareille tuo‐
miosta, mikä saakin yleisön innostumaan ja lyömään
kättä yhteen samassa tahdissa musiikin kanssa.

Toisella erätauolla takanani oleva makkarakoju kerää pit‐
kät jonot luokseen. Makkaran ja popcornin tuoksut leijai‐
levat hallissa. Hallin ovet käyvät tiuhaan tahtiin, kun ih‐
miset ramppaavat edestakaisin sisältä ulos. Jäänhuoltoko‐
ne on saanut työnsä tehtyä, ja jäälle astelevat väliaikakisan
kilpailijat. He yrittävät saada laukaistua kiekon keskiym‐
pyrästä pieneen reikään keskellä maalia. Palkinto on
mahtava: maailmanympärimatka. Tälläkään kertaa kum‐
pikaan kisaajista ei osu ja palkinto jää jälleen odottamaan
uusia yrittäjiä.
Kolmas ja ratkaiseva erä saadaan käyntiin pitkältä tuntu‐
van erätauon jälkeen. Vierasjoukkue ottaa itselleen erän
ensimmäiselle puoliskolle muutaman tyhmän jäähyn,
joista Kalpa pääsee kokeilemaan omaa ylivoimapeliänsä.
Ylivoima on tahmeaa: jopa kiekon hyökkäysalueella tuo‐
minen tuottaa vaikeuksia. Yleisö alkaa hermostumaan. Ei
se nyt noin vaikeaa voi olla! Ylös sieltä! Huudot kaikuvat
hallissa. Ylivoimilla ei tule tulosta. Jännitys alkaa jälleen
nousta huippuunsa.
TPS runnoo väkisin hyökkäyksiä kohti Denis Godlan var‐
tiomaa Kalpan maalia. Godla tekeekin muutaman hyvän
torjunnan ja pitää näin pelin yhdessä nollassa. Kolmisen
minuuttia ennen päätöserän loppua turkulaiset hyökkää‐
vät vasemman kautta ja saavatkin hyvän laukaisupaikan.
Laukaus lähtee terävästi kohti alanurkkaa. Godla ei ehdi

millään eteen. Kiekko osuu tolppaan, ja tolpan kilahduk‐
sesta syntynyt ääni kiertää hallia. "Olisiko meillä kerran‐
kin onni matkassa?" kuuluu vierestäni lausahdus.
TPS ottaa vielä loppuhetkillä Tirrosen pois maalinsa suul‐
ta ja hakee tasoitusta kuudella viittä vastaan. Kalpa onnis‐
tuu kuitenkin hankkimaan vierasjoukkueelle jäähyn.
Aloitus siirtyy myös vierailijoiden päätyyn ja Tirrosen on
palattava takaisin maalinsa suulle.
Turkulaisvierailijat voittavat aloituksen, ja heidän puolus‐
tajansa yrittääkin saada kiekon nopeasti keskialueelle. Tä‐
mä yritys kuitenkin epäonnistuu, kun purku osuu linja‐
tuomariin ja kimpoaa suoraan Kalpan kapteeni Tommi
Jokiselle, joka liruttaa kiekon nätisti Tirrosen jalkojen vä‐
listä maaliin. Yleisö villiintyy, kun voitto varmistuu. Pelin
päätyttyä kotijoukkue jää kiittämään fanejaan ja yleisö
antaakin kilpipaidoille suosionosoituksensa. Voitto mer‐
kitsee, että kuopiolaisilla on vielä mahdollisuudet play‐
oﬀeihin, mikä näkyykin hallilta poistuvien kasvoilta
pienenä hymynä.

ALEKSI JUNNILA

Kiekkopeleissä on aina monenikäistä yleisöä ja kaikenlaisia ihmisiä laidasta laitaan.

