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- Mikään ei ole sattunut yhtä 
paljon kuin kiusaaminen 
Duudsonitvierailivat Kuoppiksell^MLLVihdin osastonYutsumina 

Duudsonien Hannu-Pekka "H-P" Parviainen ottaa 
valkoisen, sileän A4-kokoisen paperin käteensä 
ja näyttää sitä Kuoppanummen koulun lavalta 
katsomassa oleville Vihdin 7.-luokkalaisille. 
Sitten hän rypistää paperin käsissään 
välkivaltaisen näköisesti, heittää sen maahan ja 
hyppii päällä. Nostaessaan paperin näkyville se on 
kutistunut pieneksi ja ryppyiseksi. Vaikka paperin 
avaa, se ei enää suoristu entiselleen. 

• Vieressä sejsova Jarno 
"Jarppi" Leppälä kertoo, 
että Duudsonien Jarno Laa-
sala oli kiusaamisen koh
teena koulussa: 

- Vieläkin, kun hän muis
telee asiaa, häneltä pää
see itku. Oli nimittelyä, tö
nimistä, pipon heittämis
tä lumihankeen ja vastaa
vaa. Jarnon mukaan mikään 
haaveri tai loukkaantumi
nen ei ole sattunut yhtä 

paljon kuin kiusaaminen. 
Nuppineulan voisi kuulla 

putoavan lattialle, sillä sa
lillinen seiskaluokkalaisia 
kuuntelee hiirenhiljaa mitä 
Duudsoneilla on sanottavaa 
kiusaamisesta. 

Jukka oli kiusaaja 

Duudsoneilla on koke
musta myös kiusaajan roo
lista: 

Kiusaamisesta puhuminen veti vakavaksi niin yleisön kuin 
esiintyjätkin. 

Otalammen 7C-luokka pääsi yhteiskuvaan Duudsonien kanssa. 
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Kelly Mustonen, Aamu Helenius ja Eleonoora Omenainen ali 
tivat 7.-luokan Kuoppanummen koulussa elokuussa. He oli 
erittäin kiinnostuneita kiusaamisen vastaisesta tilaisuudes 
Duudsonien esityksen lisäksi paikalla oli MLLn luennoitsijo 
jotka pitivät kiusaamiseen liittyviä työpajoja. 

- Jukka Hilden muutti 
ala-asteikäisenä Seinäjoelle 
pienemmältä paikkakunnal
ta. Heti alkuun Jukka päät
t i , että hän hakee uudesta 
koulusta oman paikkansa 
eikä jää kenenkään jalkoi
hin. Kun hän sitten tuli ko
valla ryminällä ja töminällä 
uuteen kouluun, moni muu 
jäi jalkoihin. Jukka onkin 
sanonut, että koulukiusaa
minen on ainoa asia, jota 
hän on koskaan katunut, 
Leppälä sanoo vakavana. 

Kuminauha sattuu 
vain hetken 

Duudsonit ovat kerto
massa kiusaamisesta Vih
din 7.-luokkalaisille MLL 
Vihdin osaston kutsumi
na. Kiusaamisen vastaises
sa kampanjassaan Duuds
onit ovat parhaimmillaan. 
Poppoon imago yhdistet
tynä kiusaamisenvastaiseen 
kampanjaan toimii nuorille, 
jotka mielellään vastaanot
tavat asiaa hurjia temppuja 
tekeviltä kavereilta. 

Tilaisuus alkaa odotusten 

mukaisesti kipeää tekeväl
lä tempulla. H-P ja Jarppi 
venyttävät paksun kumi
nauhan äärimmilleen, toi
nen pää kietaistuna toisen 
pään ympärille toinen pää 

omissa käsissä. Yhtäaikaa 
he päästävät kuminauhan 
irt i ja se lätsähtää suoraan 
naamaan. Kuminauhan isku 
naamalle sattuu kuitenkin 
vain hetken. Kiusaamisesta 

jää elinikäiset arvet. 
Tempun jälkeen yleisö 

on hereillä ja voidaan käy
dä tarkemmin itse asiaan. 

Energian voi 
käyttää muuhun 

- Me harvoon vakavoidu
taan minkään asian eressä, 
mutta yks asia minkä eh-
kääsemisessä me halutaan 
olla mukana on kiusaami
nen. Yksinkertaasesti se 
on perseestä ja ihan tur
haa vie kaikkien osapuol
ten, niin kiusatun ku kiu-
saajanki energiaa. Sen ener
gian vois käyttää moneen, 
paljo järkevämpään asiaan, 

Duudsonien esitys alkoi kipeää tekevällä tempulla. Kuminauhan läsähdys kasvoihin sattuu vain hetken, 
mutta kiusaamisen jäljet näkyvät loppuelämän. 

Jarppi toteaa. 
Duudsonit kertovat 1 

Iijoille oman menest] 
rinansa, jonka toteuti 
nen vei aikaa ja vaati 
jon työtä. Mikään ei sy 
nyt silmänräpäyksessä 
vastoinkäymisiltä vält 
He ovat tunteneet toisi 
alakoulusta asti ja mui 
tivat kuulijoille ettei D 
sonien syntyminen olii 
lut mahdollista, jos he 
sivat kiusanneet toisia 

Julkkis ei ole 
ammatti 

Lopuksi oli kysyrm 
vuoro. Oppilaat kyse 
kaikenlaista maan ja 
vaan välillä. Kun Du 
onit kysyivät mikä or 
pilaiden mielestä he 
menestymisensä salaii 
vastasi joku oppilaista 
halu julkisuuteen. Vai 
ei ollut oikea ja H-P p: 
puheen siitä, miten ju 
ei ole ammatti: 

- On eri asia, jos j 
suutta tulee työn k 
kuin se, että pyrkii 
julkisuuteen. Julkisui 
sa sinällään ei ole m 
tavoiteltavaa. 

Tilaisuuden päätt 
Duudsonit ja koulu 
allekirjoittivat sopi 
sen, jonka mukaan j 
nen pyrkii tekemään 
paremman koulun pue 

Kaikki kuuntelemasi 
vat pääsivät myös yht< 
vaan luokittain Duuds 
kanssa, -to 



aikanaan lapsiakin terveyskeskuksissa ja sairaaloissa noitanut 
terveydenhoitaja Raisa Minkkinen tyttärensäAadan (3) kanssa. 
- Olen hoitanut lastenosastolla potilaita, joilla ei ole ollut roko-
tuksia ja joille on sen vuoksi käynyt huonosti. Nyt, kun Suomikin 
kansainvälistyy, voi tänne tulla ihan mitä tahansa tauteja, joita 
ei ole saattanut vuosikymmeniin tai koskaan täällä ollakaan, 
Raisa painottaa. Lisäksi tietenkin rokottamattomat lapset ovat 
riski toisille lapsille. 

IILLlltl OctllaOLLUIl uuuuun, ui- JlLeXl IV L OlLJVCtlBLl V tX 11 l Diil i i l LUllIöOll Icll lVOCll. ix 11 i U1C1I JLJY3LV11YL ~a.ytXlH~e3.tHly LlViUllLCIÖlil i iULOJil , J Kjiit* u n o\x*JiiX iti aaurtLiivaiiitt. -cw 

ut yhtä 
sn 
n kutsumina 

i vakavaksi niin yleisön kuin 

Kelly Mustonen, Aamu Helenius ja Eleonoora Omenainen aloit
tivat 7,-luokan Kuoppanummen koulussa elokuussa. He olivat 
erittäin kiinnostuneita kiusaamisen vastaisesta tilaisuudesta. 
Duudsonien esityksen lisäksi paikalla oli MLLn luennoitsijoita, 
jotka pitivät kiusaamiseen liittyviä työpajoja. 

H-P Parviainen Duudsoneista havainnollisti paperin avulla miltä kiusatusta tuntuu. Rypistetty paperi ei 
koskaan enää suoristu, kun sen kerran rypistää. 

- Jukka Hilden muutti 
ala-asteikäisenä Seinäjoelle 
pienemmältä paikkakunnal
ta. Heti alkuun Jukka päät
t i , että hän hakee uudesta 
koulusta oman paikkansa 
eikä jää kenenkään jalkoi
hin. Kun hän sitten tuli ko
valla ryminällä ja töminällä 
uuteen kouluun, moni muu 
jäi jalkoihin. Jukka onkin 
sanonut, että koulukiusaa
minen on ainoa asia, jota 
hän on koskaan katunut, 
Leppälä sanoo vakavana. 

Kuminauha sattuu 
vain hetken 

Duudsonit ovat kerto
massa kiusaamisesta Vih
din 7.-luokkalaisille MLL 
Vihdin osaston kutsumi
na. Kiusaamisen vastaises
sa kampanjassaan Duuds
onit ovat parhaimmillaan. 
Poppoon imago yhdistet
tynä kiusaamisenvastaiseen 
kampanjaan toimii nuorille, 
jotka mielellään vastaanot
tavat asiaa hurjia temppuja 
tekeviltä kavereilta. 

Tilaisuus alkaa odotusten 

mukaisesti kipeää tekeväl
lä tempulla. H-P ja Jarppi 
venyttävät paksun kumi
nauhan äärimmilleen, toi
nen pää kietaistuna toisen 
pään ympärille toinen pää 

omissa käsissä. Yhtäaikaa 
he päästävät kuminauhan 
irt i ja se lätsähtää suoraan 
naamaan. Kuminauhan isku 
naamalle sattuu kuitenkin 
vain hetken. Kiusaamisesta 

jää elinikäiset arvet. 
Tempun jälkeen yleisö 

on hereillä ja voidaan käy
dä tarkemmin itse asiaan. 

Energian voi 
käyttää muuhun 

- Me harvoon vakavoidu
taan minkään asian eressä, 
mutta yks asia minkä eh-
kääsemisessä me halutaan 
olla mukana on kiusaami
nen. Yksinkertaasesti se 
on perseestä ja ihan tur
haa vie kaikkien osapuol
ten, niin kiusatun ku kiu-
saajanki energiaa. Sen ener
gian vois käyttää moneen, 
paljo järkevämpään asiaan, 
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oi kipeää tekevällä tempulla 
jet näkyvät loppuelämän. 

Jarppi toteaa. 
Duudsonit kertovat kuu

lijoille oman menestysta
rinansa, jonka toteutumi
nen vei aikaa ja vaati pal
jon työtä. Mikään ei synty
nyt silmänräpäyksessä eikä 
vastoinkäymisiltä vältytty. 
He ovat tunteneet toisensa 
alakoulusta asti ja muistut
tivat kuulijoille ettei Duud
sonien syntyminen olisi ol
lut mahdollista, jos he oli
sivat kiusanneet toisiaan. 

Julkkis ei ole 
ammatti 

Lopuksi oli kysymysten 
vuoro. Oppilaat kyselivät 
kaikenlaista maan ja tai
vaan välillä. Kun Duuds
onit kysyivät mikä on op
pilaiden mielestä heidän 
menestymisensä salaisuus, 
vastasi joku oppilaista, että 
halu julkisuuteen. Vastaus 
ei ollut oikea ja H-P pitikin 
puheen siitä, miten julkkis 
ei ole ammatti: 

- On eri asia, jos julki
suutta tulee työn kautta 
kuin se, että pyrkii vain 
julkisuuteen. Julkisuudes
sa sinällään ei ole mitään 
tavoiteltavaa. 

Tilaisuuden päätteeksi 
Duudsonit ja koululaiset 
allekirjoittivat sopimuk
sen, jonka mukaan jokai
nen pyrkii tekemään töitä 
paremman koulun puolesta. 

Kaikki kuuntelemassa oli
vat pääsivät myös yhteisku
vaan luokittain Duudsonien 
kanssa, -to 
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90-92 prosentin tuntumaan. 
MPR-rokotuskattavuus, joll
ia saadaan suoja muun mu
assa tuhkarokolle, oli Suo
messa vuonna 2012 synty
neillä lapsilla 95,4. 

Seuraavana tulisi hinkuys
kä. Bakteerin kiertoa ei ole 
pystytty pysäyttämään, sillä 
markkinoilla olevat rokot
teet eivät pure tautiin täy
dellisesti, vaikka estävätkin 
vaikeat tautimuodot. Roko
tukset aloitettiin neuvolois
sa jo vuonna 1952. Hinku
yskä voi olla pienelle vau
valle herkästi kohtalokas. 

Tauteja saattaa tulla yk
sittäisinä tapauksina 

Myöhemmin tulisivat 
muut taudit, joissa perus-
uusiutumisluku on alhai
sempi. Jokaisella viruksel
la ja bakteerilla on oma pe-
rusuusiutumislukunsa, joka 
tarkoittaa sitä, kuinka mon
ta altista yksi infektoitunut 
pystyy tartuttamaan. Tuh
karokolla arvo on kaikista 
rokotuksilla ehkäistävistä 
taudinaiheuttajista suurin. 

- Rokotuksista ei kanna
ta tinkiä. Valtakunnallinen 
rokotusohjelma on tarkas
t i mietitty. Sitä noudatta

malla pystytään suojamaan 
ihmisiä sairauksilta, toteaa 
Purhonen. 

Narkolepsiaongelma 
lisäsi kriittisyyttä 

Mistä rokotusvastaisuu-
den lisääntyminen sitten 
johtuu? Yksi merkittävä syy 
on se, että vuoden 2009 si-
kainfluenssapandemian jäl
keen Suomessa havaittiin 
lasten ja nuorten narkolep-
siatapausten lisääntyneen. 
Pandemrix-rokotukset kes
keytettiin elokuussa 2010 
varotoimenpiteenä. 

Pandemrbc-rokote ja sitä 
edeltänyt mallirokote olivat 
käyneet läpi EU:n lääke
lainsäädännön edellyttämät 
tutkimukset ennen myyn
tiluvan myöntämistä. Täl
lä tai millään muullakaan 

rokotteella ei tiedetty ole
van haittavaikutuksena nar
kolepsiaa. 

Syyskuussa 2010 THL 
asetti Kansallisen narko-
lepsiatyöryhmän, joka sel
vitti narkolepsian, sikain-
fluenssan ja sikainfluenssa-
rokotteen välisiä mahdolli
sia yhteyksiä. 

L o p p u r a p o r t i s s a a n 
31.8.2011 työtyhmä tote
si, että Pandemrix-rokotus 
oli myötävaikuttanut Suo
messa 4 - 1 9 -vuotiailla ha
vaittuun narkolepsian l i 
sääntymiseen. Työryhmän 
mukaan näyttää todennä
köisimmältä, että rokote 
oli lisännyt narkolepsiaa 
yhteisvaikutuksessa altista
van perimän ja muun ym
päristötekijän tai -tekijöi
den kanssa. 

- Halusimme tehdä jotain 
isompaa ja nimenomaan nuorille 
• Idea Duudsonien tuomi
sesta Vihtiin lähti liikkeel
le MLL Vihdin vapaaehtois
ten koulutuksessa tammi
kuussa. 

- Halusimme tehdä jotain 
vähän isompaa ja vaikut
tavampaa ja nimenomaan 
nuorille, kertoo MLL Vih
din osaston puheenjohtaja 
Vaula Hacklin. 

- Duudsonien kalente
rista varattiin hyvissä ajoin 
aika ja suunnittelu lähti 
liikkeelle siitä. Tapahtuma 
kaikkineen oli useamman 
tuhannen euron hintainen, 
mutta yhteistyökumppanei
na olleiden yritysten ja yh
distysten tuella toteutus on
nistui loistavasti. 

- Tietysti paikallisyhdis
tyksen vapaaehtoisten pa
nos on ollut niin suunnit
telussa kuin toteutuksessa 
merkittävä, Vaula Hacklin 
muistuttaa, -to 

MLL Vihdin osaston puheenjohtaja Vaula Hacklin, Kuoppanum
men koulun rehtori Tuija Laukkanen sekä vihtiläinen kansan
edustaja Eerikki Viljanen (kesk) pääsivät lavalle jututettavaksi 
ennen Duudsonien esiintymistä. Eerikki Viljanen muisteli omaa 
kiusaamistapaustaan: - Minullahan on tämä puhevika. Kiu
saaminen aiheesta oli koulussa lähdössä käyntiin, kun eräs 
vanhempi oppilas puuttui asiaan ja sai näin kiusaaminen 
loppumaan heti alkuunsa. Kiusaamiseen pitääkin puuttua aina. 


