
Koulu Afrikkaan – lukiolaisten 
hullusta ideasta kasvoi 
valtakunnallinen kampanja 
 
 
Lyseonpuiston lukion oppilaskunnassa 
mietittiin keväällä 2007 tapaa osallistua 
koulun tuleviin 100-vuotisjuhliin.  
 
Koululla on vahva auttamisen perinne, 
joten keräys olisi komea tapa juhlistaa 
Lapin vanhinta lyseota. Perustettiinhan 
itse koulukin keräysvaroin, kun 
Rovaniemelle haluttiin korkeamman 
asteen koulutusta.  
 
Monet järjestöt kauppaavat verkossa 
toisenlaisia lahjoja: turhan krääsän 
sijaan päivänsankarin nimissä voi 
lahjoittaa puuntaimia, koulupuvun tai 
vaikka lehmän.  
 
Oppilaat huomasivat Kirkon 
ulkomaanavun sivuilta seuraavan lahjan: 
”Koulu, hinta 30.000 euroa. Lisää 
ostoskoriin”. Mikä olisikaan upeampi 
tapa juhlia omaa historiaa kuin laittaa 
hyvä kiertämään ja perustaa koulu 
Afrikkaan? 
 
- Ajatus tuntui yksinkertaisesti liian 
hyvältä että sen olisi voinut jättää 
kokeilematta, kertoo silloinen 
oppilaskunnan varapuheenjohtaja Teppo 
Säkkinen.  
 
 
Ideasta kampanjaksi 
 
- Kansainvälisyys on tärkeä osa lukiomme 
identiteettiä, kertoo opo Anu Turunen, 
joka on työnsä puolesta ollut mukana 
kampanjassa.  
 
Ihan kylmiltään keräykseen ei lähdetty, 
sillä oppilaiden kanssa järjestetään 
vuosittain joku tempaus, vaikkapa 
hyväntekeväisyysiltamat tai keräys 
huumeidenvastaiseen työhön. 

 
Kirkon Ulkomaanapu tuntui heti hyvältä 
kumppanilta: järjestö vastaisi hankkeen 
toteutuksesta Pohjois-Kivun 
maakunnassa Kongon demokraattisessa 
tasavallassa ja opiskelijoiden tehtäväksi 
jäisi vain rahankeruu.  
 
Ensimmäisenä lahjoittajatahona oppilaat 
ajattelivat paikallisia yrityksiä. 
 
- Yhteistyö yksityisen sektorin kanssa ei 
ollut aivan niin helppoa kuin ensin 
ajattelimme. Kävin itse viime syksynä 
läpi 40 yritystä joista vain 5 lähti heti 
mukaan, Teppo muistelee.  
 
Lopulta tämäkin oli opettavainen 
kokemus:       
- Uskottavuuteen on panostettava, 
tiedettävä taustat ja osattava esittää 
asia yritykselle ymmärrettävällä tavalla, 
sillä rahanpyytäjiä kyllä riittää. 
 
Vastaanotto oli positiivisempi, kun rahaa 
oli jo kasassa. Yrityksiltä saatiin myös 
palveluita: esimerkiksi opiskelija Elina 
Uutelan suunnittelema kampanjajuliste 
on painettu ilmaiseksi.  
 
 
Kahvia ja yövalvomista 
 
Yritysyhteistyön osoittauduttua 
haasteelliseksi opiskelijat tajusivat, että 
keräyssumma on revittävä pienistä 
puroista ja laajalta alueelta.  
 
Anu, Teppo ja opettaja Sirkka 
Veikkolainen pitivät ideapalavereja 
aluksi joka viikko. Koulun vanhoille 
oppilaille lähetettiin sähköpostia ja 
entinen opettaja Eeva Ahtisaari suostui 
keräyksen suojelijaksi.  
 
Lukio-opiskelun lomassa ei luulisi olevan 
aikaa keräykseen, jossa olemattomalla 
budjetilla haalitaan kasaan enemmän 
rahaa, kuin keskivertosuomalainen 
tienaa vuodessa. 



 
- Yöllähän näitä hommia tehdään ja 
Teppo ainakin toimii kahvin voimalla, 
valaisee oppilaskunnan 
tapahtumavastaava Jari Hast. 
 
Työtä oli edessä enemmän kuin kukaan 
ensin tajusi.  
 
– Hankkeesta pyrittiin alusta lähtien 
tekemään kaikkien yhteinen, korostaa 
Sirkka, joka on ollut mukana koulun 
kansainvälisyyshankkeissa yli 10 vuotta.  
 
– Emme halunneet tästä mitään pienen 
kuppikunnan juttua, eikä homma sillä 
tavalla olisi onnistunutkaan, myös Teppo 
tähdentää. 
 
Kun tehtävä vaikutti mahdottomalta, tuli 
apu yllättävältä taholta: tehokkaimmiksi 
lahjoittajiksi osoittautuivat toiset 
nuoret. 
 
 
Valtakunnallinen verkko tuottaa tulosta 
 
Rovaniemi alkoi näyttää pieneltä 
paikalta kerätä vaadittua summaa, joten 
verkot oli heitettävä laajemmalle. 
 
Teppo lähti puhujamatkoille Suomen 
lukiolaisten liiton tapahtumiin ja sai 
huomata, että yksittäisen ihmisen 
innostus voi koskettaa muitakin. 
 
- Opiskelin Kongon historiaa ja mietin 
myös riskejä, joita hankkeeseen liittyy. 
Siellähän on taisteltu yli 10 vuotta, joten 
koulun rakentamisesta ei tule helppoa, 
Teppo arvioi. 
 
Oppilaskunnat Kittilästä Tampereelle 
lahjoittivat omien päivätyökeräystensä 
tuoton kampanjalle. Suurimman 
lahjoituksen, peräti 2.235 euroa, teki 
rovaniemeläinen Rantavitikan 
peruskoulu. 
 

Myös Suomen lukiolaisten liitto näki 
lyskalaisten ponnistuksissa jotakin 
ainutlaatuista, sillä lukion oppilaskunta 
valittiin tänä syksynä vuoden 
oppilaskunnaksi.  
 
- Oli tärkeä huomata että tällainen 
hanke vaatii aikaa, ei koulu voi toimia 
yhtä nopeasti kuin yritys tai virallinen 
kansalaisjärjestö, Sirkka huomioi.  
 
Nuorten maailmassa pelataan erilaisilla 
säännöillä kuin mihin keski-ikäiset 
varainhankkijat ovat ehkä tottuneet.  
 
- Yksi hauskimmista lahjoituksista oli 
helsinkiläisen nimimerkki Miaxx:n 
osallistuminen käytettyjä lukiokirjoja 
kauppaavan yrityksen IRC-galleriassa 
järjestämään kilpailuun, Teppo kertoo. 
 
- Yritys lupasi 400 euroa sille, joka keksii 
parhaan tavan käyttää summan, jonka 
kierrätyskirjoilla voi lukioaikana säästää. 
Mia esitti Koulu Afrikkaan -kampanjaa, 
voitti kisan, ja kampanja sai rahat. 
 
 
Afrikka ei ole tyhjä kohta kartalla 
 
- Meille lyskalaisille on ollut tärkeää, 
että hanke on saanut kannatusta myös 
muualla Suomessa, korostaa 
tokaluokkalainen Saana Havupolku.  
 
Mukana olleet abit suuntaavat ensi 
vuonna suureen maailmaan, jossa 
kampanjaan osallistumisesta on varmasti 
hyötyä monella tapaa. 
 
- Aikaisemmin Afrikka oli minulle lähinnä 
valkea läiskä kartalla, mutta nyt tiedän 
ainakin Kongosta jotakin, Jari paljastaa. 
 
- Minäkin luen ulkomaanuutisia entistä 
tarkemmin, sillä olemme pohtineet 
konfliktin vaikutusta hankkeemme 
onnistumiseen, kertoo Saana. 
 



- Meistä kärsimystä ei voi priorisoida. Jos 
kauempana asuvien hätää ei nähdä, 
suljetaan samalla silmät myös 
lähimmäistemme ongelmilta, analysoi 
Iiris Kestilä, jonka panos hankkeeseen on 
ollut taidenäyttelyn järjestäminen. 
 
 
Yhteisöllisyyden voitto 
 
Nyt puoltatoista vuotta ja noin 33.000 
euroa myöhemmin kampanjan aktiivit 
voivat rentoutua ja nauttia työnsä 
hedelmistä. 
 
Tapaamme Tepon, Anun, Jarin, Saanan 
ja Iiriksen Pimeä manner – näyttelyssä, 
jonka työt ovat lukiolaisten käsialaa.  
 
- Nimi ei viittaa vain Afrikkaan, sillä tuo 
pimeä manner voi sijaita myös meissä 
itsessämme, Iiris korostaa. 
 
Gallerian lattiaa peittää hiekkakerros, 
joten jokainen kävijä jättää oman 
jälkensä näyttelyyn, nauraa galleristi 
Vele Varjo, jonka lähti innolla 
oppilasnäyttelyyn mukaan. 
 
- Kyllä tässä on ollut hirveästi hommaa, 
mutta se on lisännyt koululaisten 
yhteishenkeä ja koko koulun 
yhteisöllisyyttä, kertaa Anu tunnelmia 
kampanja-ajalta. 
 
- Mukana on niin monta koulua, yritystä 
ja muuta porukkaa, että tuhannet 
ihmiset ovat edes hetken miettineet 
koulutuksen tärkeyttä. Jo se itsessään on 
tärkeä tulos ja palkitsevaa meille, 
opiskelijat tiivistävät. 
 
Saara Koikkalainen 
 
Kirjoittaja on rovaniemeläinen sosiologi, 
joka asui vuosina 1996-97 Ugandassa, 
Kongon naapurimaassa. 


