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PÄÄKIRJOITUS

Karjasillalta kampuslukioihin
4.3.2016
Kevään koulutaival kulkee eteenpäin joutuin. Kouluvuoden tapahtumat penkkareineen ja
vanhojentansseineen alkavat olla takanapäin, ja on aika suunnata katse kohti tulevaa. Kesää kohti kiiruhtaminen sujuu nyt ehkä vielä kepeämmin kuin edellisvuonna – olemmehan palanneet remontin jälkeen Karjasillalta takaisin Pohjankartanoon. Uljas uusi Pohjankartano tarjoaa raitista hengitysilmaa ja viihtyisän tilan levähdyspaikaksi kevätkiireiden
keskelle.
Remontti muutti Madetojassa muutakin kuin kahvion infrastruktuurin ja luokkien numerojärjestyksen. Tiivis kouluyhteisö kohtasi uudenlaisia haasteita, kun tunnit olivat eri kouluilla eikä välitunneilla ollut aikaa leppoisaan seurusteluun. Oli taitettava matkaa kahden
koulun välillä. Kahviossa lorvimisen sijaan oli rämmittävä loskasäässä ja pakkasjäässä, ja
matkan varrella kaveriporukat muotoutuivat uudelleen. Perinteiset ruokalan syntymäpäiväveisuut jäivät vaisuiksi, kun osa onnentoivottajista ruokaili toisella koululla. Yhteinen
tila on yllättävän tärkeä tekijä yhteishengen muodostumisen ja kouluidentiteetin kannalta,
ja Karjasillan käytävät nielaisivat osan kouluyhteisön yhteenkuuluvuudesta. Madetojan
henki kuuluu Madetojan tiloihin.
Oulun kaupunki ei allekirjoita yhtä jaloa ajatusmaailmaa kouluidentiteetin tärkeydestä, ja
nykyinen Oulun lukiomalli halutaan laittaa kunnolla uusiksi. Kampuslukiouudistuksen

myötä pienet lukiot yhdistyisivät muutamaksi suureksi kouluksi keskustan alueelle. Lukiot saisivat sulauttaa omat traditionsa yhdeksi suureksi kokonaisuudeksi.
Pohjankartanon remontti velvoitti bussimatkailijat kulkemaan muutamaa pysäkkiä pidemmän koulumatkan Karjasillalle, ja se johti – ainakin allekirjoittaneella – kriisiin kouluaamuina, sillä bussiin piti lähteä jopa kymmentä minuuttia aikaisemmin! Jos lähilukioita
lakkautetaan ja kouluja yhdistetään, aamun bussikoitoksista tulisi hankala missio yhä useammalle Oulun alueen lukiolaiselle. Reuna-alueiden asukkaat joutuisivat käyttämään
koulumatkaansa huomattavan lohkon lukio-opiskelijan kiireisestä päivärytmistä.
Muutoksia on luvassa, eikä tuttuun ja turvalliseen ehdi hektisessä nykymaailmassa pysähtyä pitkäksi aikaa. Nauttikaamme hengähdystauosta niin pitkään kuin voimme – pian on
taas aika juosta.
Maria Muilu, päätoimittaja

REPORTAASI

Wanha on kaunis, ökö on ruma
Jo vuosikaudet on Madetojan ensimmäisen vuoden opiskelijoille järjestetty vanhojenpäivän yhteydessä ökötys: leikkimielinen tapahtuma, jossa ykkösten
päänmenoksi keksitään erilaisia haasteita ja kilpailuja. Tämä vuosi ei tuonut
poikkeusta – perinteeseen tosin tuli pieni muutos, kun ökötys suoritettiinkin
edellisen vuoden palautteesta viisastuneena niin sanotun ököradan muodossa.
Anna-Beata Koskelo 19.2.2016
Pohjankartanon kolmannessa kerroksessa on iloinen mutta hieman jännittynyt tunnelma,
kun upeisiin mekkoihin ja pukuihin tälläytyneiden wanhojen ohjauksessa olevat ököt joutuvat sonnustautumaan jos jonkinlaisiin vermeisiin. Pukeutuminen sujuu sutjakkaasti, ja
pian näkökenttä täyttyy toinen toistaan mielenkiintoisemmista ilmestyksistä: yksi on pukeutunut vauvaksi, toinen sinappipurkiksi ja jotkut muuten vain omalaatuisiin vaateyhdistelmiin.
”Minun ökölle keksimä asuni oli isäni inspiroima”, kertoo wanha Hanna Riekki. ”Menee
vain kotona kaapille ja ottaa rumimmat vaatteet mitä löytää”, kuvaa ökötysvaatteiden et-

sintää puolestaan Ella Inget. Tyttöjen mielestä vaatteiden löytäminen ei ollut vaikeaa; kun
lisätään vielä asuun esimerkiksi laskettelulasit, tyrmäävä kokonaisuus on valmis.
Käytävässä raikuu. ”Wanha on kaunis, wanha on kaunis, ökö on ruma, ökö on ruma”,
kuuluu lähes sadan jonossa kulkevan ökön suusta. ”Kovempaa!” huutavat wanhat, ja laulu sen kuin yltyy. Ökökulkue johdatetaan ryhmittäin luokkiin, joissa heitä odottaa yllätystehtäviä. Yhdessä luokassa leikitään Romeoa ja Juliaa: ököt joutuvat vuorotellen lausumaan
toisilleen rakkaudentunnuksia purskahtamatta nauruun. Toisessa luokassa mittelöidään
pareittain ilmapallojen poksauttelussa – loppua kohden jotkut taipuvat jo mitä kummallisimpiin asentoihin yleisön osoittaessa suosiotaan. Konttaamiselta ei tänäkään vuonna vältytä, kun yhdellä pisteellä ökötettävät etsivät silmät kiinni lattialta pusseja. Ököt pääsevät
myös muodostamaan ryhmissä still-kuvia annetuista tilanteista eli menemään erilaisiin
asentoihin ja pysymään paikoillaan kuin valokuvassa.
Vuorojen vaihtuessa kuljetaan letkassa ympäriinsä ja lauletaan taas perinteistä ökölaulua –
pikaisen laskutoimituksen mukaan noin 758 kertaa koko päivän aikana – niin että se varmasti soi jok’ikisellä päässä yhä ensi vuonna. Kun kaikki ryhmät ovat käyneet jokaisessa
luokassa, siirrytään kulkueena alakertaan juhlasalin eteen, missä laulavat ököt muodostavat kunniakujan päivän tähdille, wanhoille. Salissa saadaan varmasti monen mielestä päivän parasta antia, kun vuorossa ovat nauruhermoja hykerryttävä ökövideo ja tittelien jako: estradille pääsevät muun muassa vuoden barbiet sekä vuoden ökö. Ökötyksen päätteeksi kaikki ökötettävät kantavat vielä ruoat pöytään heidät stailanneille wanhoille.
Maaria Littow ja Helmi Pudas 1B-luokalta pitivät ökötyksessä eniten ilmapallojen poksauttelusta ja ökövideosta. ”Aluksi jännitti, mutta kun saatiin kamat päälle ja alettiin laulamaan, niin helpotti”, Pudas sanoo. Pudas ja Littow ovat yhtä mieltä siitä, että ökörata
olisi voitu suunnitella paremmin. ”Välillä jumitettiin käytävällä, ja tuntui, että kakkoset
koko ajan improvisoivat lisää tekemistä”, tytöt tuumivat. Vaikka välillä odottaminen tylsistytti, ökötys oli heidän mielestään kokonaisuudessaan mukava kokemus.
Ella Ingetin ja Hanna Riekin mielestä edellisen vuoden ökötys oli hauskempi, vaikka se
olikin nöyryyttävämpi. ”Olisi voitu pitää se vanha käytäntö, jossa kaikki olivat salissa,
mutta tehtävien ei olisi välttämättä tarvinnut olla niin pahoja kuin viime vuonna”, Inget
pohtii. Inget ja Riekki mielsivät ökötyksen suunnittelun helpoksi eikä lainkaan isotöiseksi.
Kysyttäessä, miltä tuntuu olla wanha, he vastaavat yksissä tuumin: ”Mukavalta! Aivan
mahtavaa!” □

ARVOSTELU

Kaikki kuningasta kumartakoot
Madetojan musiikkilukion ja Oulun konservatorion joulukuusta asti harjoiteltu
yhteisproduktio, Elvis Presleyn musiikista koostuva A Tribute to the
King -konsertti oli jymymenestys. Sekä maksullinen että koululaisille järjestetty
maksuton esitys keräsivät Pohjankartanon juhlasalin täpötäyteen faneja ja muita kuulijoita. Konsertti oli täynnä niin yllätyksiä kuin varmoja palojakin.
Aapo Rautio, 23.2.2016. Päivitetty 23.3.2016.
Tiistai 23. helmikuuta. Koko Pohjankartanon juhlasali on täyttynyt yläastelaisista sekä tietysti lukiolaisista odottaen jo pitkään kohistun laulaja Elvis Presleyn kunniaksi rakennetun A Tribute to the King -konsertin alkua. Valot himmenevät tarkasti kello 13.00. Puheensorina lakkaa orkesterin saapuessa soittopaikoilleen. Viritysten loputtua kapellimestari
Jaakko Jauhiainen astelee tutulle paikalleen tervehtien äänenjohtaja Katariina Rumpusta.
Jauhiainen kohottaa kätensä ensimmäisen kappaleen alkamisen merkiksi. Mikä klassikko
sieltä tulisikaan? Hound Dog? Vai Viva Las Vegas? Yllätyksen määrä oli suuri, kun elokuvaklassikko 2001: Avaruusseikkailun kuuluisan tunnusmusiikin alkusävelet täyttävät salin.
Toimivan soiton ansiosta näinkin yllättävä valinta toimi erinomaisena aloituksena tällaiselle konsertille. Elviksen kasvot ilmestyvät valkokankaalle, ja konsertti on valmis alkamaan toden teolla.
Yleisön päät alkavat heti heilua musiikin tahdissa, kun rytmikäs rumpukomppi aloittaa
instrumentaalipotpurin, josta ainakin Hound Dogin, kauniiden viulu- ja puhallinosuuksien
johtaman Love Me Tenderin sekä jykevän Jailhouse Rockin kykenee erottamaan.
Potpuria seuraava lyhyt katkelma Elviksen live-esiintymisestä aloittaa koko konsertin mittaisen perinteen. Lyhyt video ennen varsinaista kappaletta paljastaa hieman Elviksen alkuperäiskappaleesta. Ensimmäisenä kuullaan bluesmainen Heartbreak Hotel, yksi Elviksen
tunnetuimpia kappaleita, jonka viekoittelevalla äänellään upeasti tulkitsi konservatoriolainen solisti Miia Laitinen.
Heartbreak Hotelia seurasivat vähemmän tunnetut Let it Be Me sekä jatsahtava Fever, jotka
tasapainottivat esitystä ennen hieman räväkämpiä Stuck on Youta ja rytmikästä Little Less
Conversationia. Konsertti olikin hyvin rakennettu vuorottaen balladeja, nopeampitempoisia ja rauhallisia kappaleita. Myös vaihtuvat solistit ja taustalaulajat tekivät jokaisesta
kappaleesta omanlaisensa.

Seuraavaksi kuultiin Elvis-balladeista suurin, Can’t Help Falling in Love, jonka kauniilla
äänellään lauloi Alisa Ojanen. Hillittyine soitto-osuuksineen kappale kuulosti jo ammattilaistason esitykseltä. Sitä seuraavien muutaman balladin jälkeen Elviksen kasvot ilmestyivät tuttuun tapaan valkokankaalle, tällä kertaa klassikko Jailhouse Rock. Yleisön odotellessa
tuttuja alkuääniä kuului sen sijaan jotain aivan muuta. Mutta eikö James Bond -teemainen
abigaala mennyt jo? Yllätys oli päällimmäisin tunne, kun klassikkokappale sovitettuna
tunnettuun 007-musiikkiin lähti soimaan salissa. Saaga Laurin salaperäinen ääni toi kappaleeseen eräänlaisen hämybaaritunnelman, jota hänen ja taustalaulajiensa sulavat liikkeet
tukivat.
Konsertin loppupuolella kuultiin upea Always on My Mind, jota seurasi alkuperäistä rytmikkäämpi Love Me Tender Ojasen tulkitsemana. Alusta asti tuntui vähän oudolta, kun
rauhallinen balladi oli sovitettu näin radikaalisti R’n’B-tyyliseksi kappaleeksi. Vaikkakin
se kuulosti mainiolta ja rytmikkäältä, ei sitä kovinkaan Elviksen muistoa kunnioittavana
voinut pitää, etenkään räppiosuuden loputtua. Ojanen räppäsi sekä lauloi erinomaisesti,
mutta sovitusmuutos oli hieman liian rohkea ottaen huomioon, kuinka suuri klassikko oli
kyseessä.
Konsertin päätti mahtipontisesti Antti Alatörmäsen hyvällä meiningillä laulama Suspicious Minds svengaavine rytmeineen ja elvismäisine tanssiliikkeineen. Kapellimestari Jauhiainen innostui jopa hyppäämään laulun viimeisellä iskulla! Mahtava lopetus muutoinkin
mahtavalle konsertille! Lopuksi solistit Alatörmänen, Ojanen, Lauri, Laitinen, In the Gheton
ja Feverin laulanut Meri Maukonen sekä muun muassa Let it Be Men laulaja Jannaliina
Jussinniemi antoivat kiitoksensa yleisölle. Yleisölle, joka pystyi hymy huulilla lähtemään
ulos salista tietäen, että näki juuri upean, juhlallisen esityksen yhden kaikkien aikojen suurimman laulajan musiikin täyttämänä. □

KUVAREPORTAASI

Hulinapäivät
Vuoden 2016 hulinapäivät vietettiin torstaina 18. helmikuuta. Päivän ohjelmassa
oli abigaala, opettajien kahvitus, abitanhut, abien kanto rekkoihin, ykkösten
huuto ja Katson virran kalvohon -laulu Madetojan patsaalla. Tässä lyhyt katsaus
päivän tapahtumista.
Kuvat: Tommi Kuisma Teksti: Aapo Käkilehto

Vuoden abiturientit

Abitanhut

Abit olivat panostaneet omiin asuihinsa

Ykösten sambakulkue huutopaikalle

Madetojan rekka

Toinen madetojan rekoista

Abiturientit laulavat kappaletta, Katson virran kalvohon, Madetojan patsaan äärellä

KUVAREPORTAASI

Madetojan wanhat tanssivat
Tommi Kuisma 19.2.2016

Madetojan musiikkilukion mummomusikaali
MUTRIX

”Ukit mummot meille kertoi tarinoita menneitä, entisajan askareita heille hyvin
tärkeitä. Niistä syntyi performanssi madislaisten käsissä. Kuunnelkaa ja nauttikaa, mennyt aika aistikaa!”
Markus Hopia 23.3.2016
MUTRIX pyörähti käyntiin toisen jakson alussa. Ennakkotehtävän pohjalta kerätyistä
ikäihmisten kertomuksista valittiin käyttökelpoisimmat musikaalin rakentamista varten.
Musikaalin ohjaajina Anne Ålander ja Johanna Kemppainen poimivat tarinoissa esille
nousseita kappaleita. Valmiita kappaleita jouduttiin käyttämään lyhyen harjoitteluajan
vuoksi.
Heti ensimmäisestä tunnista lähtien kaikille tehtiin mahdollisimman selväksi, ettei tuleva
kurssi olisi selkeä. Kurssilaiset jakaantuivat ryhmiin, joissa alettiin ideoida eri kohtauksia.
Kolmen ryhmän tuloksena saatiin päätös musikaalin rakenteesta. Päätettiin luopua kokonaan yhtenäisestä juonesta ja tehdä performanssi. Tarkoituksena oli luoda erillisiä kohtauksia ja tapahtumia ikäihmisten kertomuksista. Alku sijoittuisi heidän lapsuuteensa, ja
esitys päättyisi aikuisuuteen. Vahvoina teemoina sille nostettiin sota, nuoruudenrakkaus
ja pelto.
Harjoittelukertoja oli kolmesti viikossa, mikä tuntui liian vähältä. Puolessa välissä kurssia
kaikki oli levällään eikä mikään tuntunut menevän eteenpäin. Ainoat, jotka hyppivät iloissaan eteenpäin menon vuoksi – jota kurssilaiset eivät itse sillon huomanneet – olivat ohjaa-

jamme. Olimme aiemmin kuulleet Löpötissä mukana olleilta kertomuksia keskeneräisyydestä, loppukiireestä, stressistä ja kuuluisasta inkiväärijuomasta. Viimeisellä viikolla
huomasimme itsekin olevamme samassa pisteessä mutta ilman inkiväärijuomaa. Esitys
tuntui esittämiskelvottomalta. Kaikkia kappaleita ei nimittäin osattu ulkoa, kohtaukset
olivat hätäisiä, ja rockin tanssi oli kesken.
Ensimmäisen ensiintymispäivän aamuna kaikki oli saatu purkkiin. Kohdeyleisönä olivat
ikäihmiset, joten MUTRIXia lähdettiin viemään vanhainkoteihin. Se sai lämpimän vastaanoton, ja heti tehtiin uusi esiintymistilaus. Esitykset Hiirosen vanhainkodilla ja Caritaskodilla olivat erittäin tunteikkaita ja koskettivat paljon näyttelijöitä. Myöhemmin järjestettiin näytös myös vanhemmille ja tuttaville. Loppusyksystä kokosimme MUTRIXin taas ja
teimme päivän kiertueen, jonka aikana kävimme kolmessa eri vanhainkodissa. Kiertuettamme tuki Pohjolan Matkat, joka antoi päiväksi käyttöömme linja-auton.
Nyt syksyn kiireet ovat vaihtuneet kevään kiireiksi ja esitykset ovat enää kaunis muisto.
Silti MUTRIX on jäänyt meihin. Osallistuimme lauantaina 19.3. Nuori Kulttuuri -säätiön
järjestämään Oulun seudun aluekatselmukseen, josta karsittiin kolme ehdokasta Vaasassa
järjestettävään valtakunnalliseen Teatris-tapahtumaan. Tapahtuma järjestetään toukokuun
lopussa ja parhaimmat esitykset palkitaan. Koulultamme Oulun seudun aluekatselmukseen MUTRIXin lisäksi osallistui Lauluyhtye Madetojan makkaraperunat. Jatkoon päässeiden esitysten kriteerit kerrottiin julkistamishetkellä. Teoksen tuli olla itse kirjoitettu ja
nuorten itse pääosin tekemä. Esityksistä tuomaristo mainitsi yleisöön asti näkyneen tekemisen, ryhmien yhteishengen ja riemun. Koulustamme jatkoon pääsi yksiryhmä, ja se oli
MUTRIX. Saimme positiivista palautetta, ja esityksessä yleisövalssia pidettiin erityisen
tärkeänä kohtauksena.
Nyt olemme lähdössä toukokuun lopussa edustamaan koulumme lisäksi myös Oulua
Vaasaan. Haluan näin juttuni lopussa kiittää ohjaavia opettajia, jotka ovat jaksaneet ohjata
meitä ja tsempata, vaikka kaikki ei aina olekaan mennyt putkeen. Kiitos rehtorillemme
Jani Syrjälälle, jonka työrupeama tulee olemaan vielä edessä – koskien matkamme kustannuksia. Iso kiitos myös muiden aineiden opettajille, joiden tunneilta olemme luikkiineet
pois MUTRIX syynä. Kiitos myös opiskelutoverillemme, jotka ovat katselleet meitä ymmärtämättä, mikä meillä oikein on, aina kun väsymys on treenien ja esitysten jälkeen saanut yliotteen. Suurimman kiitoksen tahdon osoittaa MUTRIXissa mukana olleille näyttelijöille. On ollut huikea tehdä teidän kanssanne yhteistyötä. Olemme kokeneet yhdessä niin
iloja kuin surujakin, ja toivon omasta puolestani, että kokemukset eivät loppuisi tähän.
MUTRIX-mummomusikaali: Lena Malaniak 1B, Aapo Rautio 1C, Venla Suopanki 1C, Sonja Hiltunen 2A,
Markus Hopia 2A, Minna Hautakangas 2A, Mimosa Kangas 2A, Susanna Kerttula 2B, Veera Mommo 2B,
Essi Kerttula 2B, Ella Liinamaa 2B, Heidi Kurikka-aho 2B, Selma Kiuru 2C, Ada Skytte 2C, Anette Silvamaa 2C, Ronja Tolonen 2C, Vera Ruokonen 2C, Elli Seppänen 2C, Taru Salonurmi 2C, Suvi Väyrynen
2C; ohjaavat opettajat: Anne Ålander ja Johanna Kemppainen. □

PÄÄTOIMITTAJALTA

Aika alkaa nyt
Jo joutui armas aika – joskaan ei minun kellossani. Käytin pitkään
rannekelloa, joka ei millään käynyt pidempään kuin muutaman
tunnin kerrallaan. Se oli kuitenkin soma asuste, ja sen korjattavaksi vieminen tuntui ylitsepääsemättömän työläältä, joten pidin sitä urheasti ranteessani sen
käytännön hyödyn puutteesta huolimatta. Turhamaisuuteni herätti jatkuvaa ivaa: ”Maria,
paljonko kello on?”
Toisinaan on hyvä unohtaa ajan mittaaminen ja antaa sen vain soljua omalla painollaan.
Ajan virtaan heittäytyminen ja raukea mindfulness-ajattelu on kuitenkin usein helpommin
sanottu kuin tehty – lukioaika on ollut suurta deadline-jatkumoa ja tärkeää tulevaisuudensuunnittelua, jotka kumpikin velvoittavat miettimään elämän aikataulua lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Selvitäkseen velvollisuuksista kunnialla on joutunut koulimaan itsestään
järjestelmällisen ja määrätietoisen toimijan, joka aikuisen tavoin hoitaa asiat ajallaan tarkan aikataulun mukaan. Vaihtoehtoisesti on täytynyt kestää ne viimeisen illan kauhunhetket, jotka jokainen ajankulun pakoilija joutuu kohtaamaan. Arvata saattaa, kumpaan kategoriaan putoaa ihminen, jolle viisi minuuttia ja viisi euroa verottava rannekellon korjautus
on liian suuri ponnistus.
Asioiden lykkääminen yhä tuonnemmas ei aina ole paha asia – pieni kiire on usein mainio
muusa ja motivaattori, ja lyhyen aikarajan sisällä tehty työ tai päätös saattaa olla vapaa
liiallisen suunnittelun tuomista paineista. Lukioajan viime hetken esseet ja pikakirjoitetut
kotiläksyt ovat kartuttaneet ainakin nopeaa toimintakykyä ja vaikuttavan taidon improvisoida, mutta laiskuuden akateeminen hyöty jää muutoin marginaaliseksi. En kannusta
jatkuvaan prokrastinaatioon sen häilyväisistä hyödyistä huolimatta, sillä asioiden jatkuva
lykkääminen aiheuttaa elämässä muutakin kuin rästitehtäviä.
Maailma ei aina voi odottaa tekojamme, ja vetkuttelullaan saattaa antaa monien mahdollisuuksien lipua ohitseen. Ajaton haahuilu on onneksemme kuitenkin sallittavaa vielä tässä
vaiheessa, olemmehan nuoria, eikä meillä ole kiire minnekään. Vaikka yksi mahdollisuus
lipuisi ohi – olipa se sitten korkeakoulupaikka, kesätyö tai ihmissuhde, ehdimme tarttua
vielä useaan seuraavaan. Ajan kulumisesta ja käsittelystä ei tule ahdistua, vaan aika on
otettava kumppaniksi, joka lempeän määrätietoisesti työntää meitä elämässä eteenpäin.
Eräänä päivänä minä lopulta kypsyin kuittailuihin ja vein kelloni korjattavaksi. Koneisto
saatiin jälleen toimimaan, mutta rihkamakellon muovinen etulasi hajosi kellosepän käsittelyssä. Sain valita rimpulaisen kellovainaani tilalle liikkeestä upouuden ajannäyttäjän.
Uusi kello muistuttaa nyt ranteessani opettavaisesti siitä, kuinka palkitsevaa pitkään lykättyjen asioiden hoitaminen voi olla. Ennen kaikkea toimiva kello luo tunteen siitä, että

minulla on homma hallussa. Voin ainakin uskotella itselleni tulevani hiljalleen järjestelmälliseksi ja tehokkaaksi nyt, kun rannekelloni ei enää ole pelkkä esteettinen asuste.
”Maria, paljonko kello on?”
Viimeinkin minä osaan vastata kysymykseen milloin vain.
Maria Muilu

MATKAREPORTAASI

Kulttuuria konserteista karaokeen
Madetojan kulttuurimatka 12.–14. toukokuuta 2016 Helsinkiin paljastui jälleen
jymymenestykseksi. Useiden konserttien, kulttuurikohteissa vierailujen ja shoppailureissujen värittämän matkan jälkeen pystyi hyvillä mielin palaamaan kotiin.
Aapo Rautio 12.5.2016
Vielä aamun sarastaessa aikaisena torstaiaamuna alkoi Pohjankartanon koulun parkkipaikka täyttyä lukuisista opiskelijoista vanhempineen ja matkalaukkuineen. Jo kauan
hehkutettu kulttuurimatka Helsinkiin oli alkamaisillaan. Monella aamu oli saattanut alkaa
jo noin kello 5.00, joillain aiemmin, toisilla taas myöhemmin. Kaikki kuitenkin odottivat
innolla alkavaa matkaa.
Kello 6.45 opiskelijat alkoivat siirtyä numeroituihin linja-autoihin, joIssa bussin valvovat
opettajat pitivät nimenhuudon. Reissu oli kaikilla valmis alkamaan kello 7.00, jolloin bussit kaarsivat matkaan kohti ”Stadia”.
Muutamine pysähdyksineen matka sujui joutuisasti. Useimmissa busseissa, aikaisesta herätyksestä huolimatta, tunnelma oli korkealla. Musiikki raikasi, korttia pelattiin ja elokuvaa katseltiin. Joukkoruokailu tapahtui Jyväskylän yliopiston ravintoa Lozzissa, jossa ruokaa saattoi joutua odottamaan kymmeniäkin minuutteja tilan pienen koon ja suuren syöjämäärän takia. Tulevilla kulttuurimatkoilla ruokailujen samanaikaisuuteen voisikin ehkä
kiinnittää enemmän huomiota, onhan nopeasti syömään pääseminen nälkäisenä mukavampaa kuin odottelu. Mutta lopulta, vatsat täynnä, saatoimme lähteä kohti seuraavaa
pysähdystä, Lahden Sibeliustaloa.

Noin kello 14.30 saavuimme Sibeliustalolle, missä kuulimme kapellimestari Okko Kamun
läksiäiskonsertin kenraaliharjoituksen. Pitkän päivän jälkeen esitys lukuisine keskeytyksineen oli kuitenkin melko väsyttävä. Monen madetojalaisen saattoi nähdä nukkuvan paikoillaan, muutamasta opettajasta puhumattakaan. Mutta kiinnostuneet kuuntelivat hartaasti, ja olihan kuulluista teoksista erityisesti Sinfonia nro 9 hyvin voimakkaana mahtipontisen kuuloinen.
Viimeinen reissunpätkä vei meidät kohti hotelli Korpilampea, jonne bussit hieman eri aikoihin saapuivat. Väsyneet matkalaiset saattoivat rentoutua saunomalla taikka uimalla
joko uima-altaassa tai lammessa. Joidenkin iltaan kuului ulkona kävelyä, istuskelua kavereiden kanssa tai omassa huoneessa oleskelua. Lopulta yhteisen iltapalan jälkeen saattoi
Madetojan musiikkilukion väki siirtyä hyvillä mielin unten maille.

Yövyimme ja oleilimme tapahtui Hotelli Korpilammella, joka osoittautui todella viihtyisäksi ja luonnonläheiseksi paikaksi.

Matkanteko sujui joutuisasti neljän Pohjolan Matkan linja-auton voimin.
Anna-Beata Koskelo 13.5.2016
Heräsimme perjantaiaamuna noin kello yhdeksän, emme ehkä pirteinä kuin peipposet
mutta yhtä kaikki iloisin mielin ja odotukset korkealla tulevasta kaupunkipäivästä. Kun
huoneen viimeinenkin unikeko oli kiskottu ylös punkasta, raahustimme yltäkylläiselle
hotelliaamiaiselle.
Pian maittavan aamupalan jälkeen suuntasimme kohti Helsinkiä, jossa kävimme bussiryhmät vuoron perään tutustumassa Kansallisoopperaan sekä Musiikkitaloon. Oopperatalossa kuulimme kaikenlaista muun muassa upean rakennuksen historiasta, ja ennen kaikkea pääsimme kurkistamaan oopperan ja baletin kulisseihin – näimme muun muassa paljon hienoja pukuja, rekvisiittaa ja maskeeraushuoneen. En voinut kuin monttu auki ihmetellä sitä, millainen eri taiteenalojen ammattilaisten kirjo voi yhteen rakennukseen mahtua.
Musiikkitalossa meille kerrottiin mielenkiintoista tietoa esimerkiksi rakennuksen arkkitehtuurista: saimme nähdä mahtavan konserttisalin puromaisine portaineen ja savusaunamaisine tunnelmineen. Pääsimme myös tutustumaan talossa toimivaan SibeliusAkatemiaan, joka varmasti herätti monen madetojalaisen mielenkiinnon.
Kun kaikki bussilastilliset olivat käyneet tutustumassa molempiin rakennuksiin, lähdimme Sibelius-lukiolle syömään. Ruokailun jälkeen meillä oli iltapäivä aikaa tehdä Helsin-

gissä mitä huvitti. Sivistyneimmät kenties porhalsivat päätä pahkaa erinäisiin kulttuurikohteisiin, toiset taas eivät voineet vastustaa kaupungin kattavia ostosmahdollisuuksia.
Minä ja toverit päädyimme kompromissiin: ensin oli pakko kiertää muutamat pakolliset
vaatekaupat, mutta loppuaika kului enimmäkseen ulkona nauttien aurinkoisesta kevätsäästä ja loistavasta seurasta. Varsinaisissa kulttuurikohteissa ei vapaa-ajalla tullut käytyä,
nähtiinhän niitä matkalla aimo annos muutenkin, mutta toisaalta itsessään Helsingissä
oleskelu katsellen erilaisten ihmisten vilinää ja kauniita rakennuksia – tai vaikka eri murteiden ja kielten kuunteleminen väkijoukossa – voi olla kulttuurielämys parhaimmillaan,
taitavista katusoittajista puhumattakaan.
Kun olimme ensin käyneet haukkaamassa hieman hiukopalaa, kipitimme suoraa päätä
takaisin Musiikkitalolle, jossa pääsimme kuuntelemaan Radion sinfoniaorkesterin konserttia. Ohjelmassa oli barokin, uusklassismin ja romantiikan ajan sävellyksiä, joiden parissa
oli ihana rauhoittua pitkän mutta huikean päivän jälkeen. Tasokkaan orkesterin soittoa oli
ilo kuunnella, eikä penkissä istuminen tällä kertaa edes pitkästyttänyt!

Konsertin jälkeen palasimme voipuneina hotellille, jossa vuorossa oli pian iltapala. Sen
jälkeen ilta sujui varsin hauskoissa merkeissä, kun meillä oli lupa vain olla ja ottaa kaikki
ilo irti ainutlaatuisista hetkistä ainutlaatuisten ihmisten kanssa. Uusia puolia opettajakun-

nasta tuli esiin, kun muiden muassa arvoisa rehtorimme pääsi esittelemään laulutaitojaan
karaokessa. Me olimme sillä välin ulkona autuaan tietämättöminä kyseisestä näytöksestä,
mikä jäi hieman harmittamaan, mutta onneksi saimme nähdä jälkikäteen videomateriaalia
tapahtuneesta.
Kokonaisuudessaan päivä oli niin mahtava, ettei nukkumaankaan maltettu mennä turhan
ajoissa, ikään kuin univelkaa ei olisi jo valmiiksikin kertynyt riittämiin. Vaikka oli perjantai 13. päivä, suuremmilta kommelluksilta vältyttiin. Vain mukavat muistot jäivät elämään
ja päivästä tullaan puhumaan vielä pitkään, ehkä vuosienkin päästä.

Päivällä tutustuimme hienon moderniin Musiikkitaloon, jossa kävimme illalla kuuntelemassa upean
konsertinkin.

Myös Kansallisoopperaan kävimme tutustumassa päivällä. Oli hieman sääli, ettemme päässeet seuraamaan oopperaa tähän upeaan saliin matkan aikana.

Helena Suomala 14.5.2016
Useat opiskelijat nousivat jo ennen kahdeksaa ja aloittivat aamunsa reippaasti lähtemällä
uimaan tai tekemällä muita aamutoimiaan. Noin 8.00 oltiin sitten valmiita aamupalalle,
joka olikin hyvin monipuolinen ja herkullinen, olihan se hotelliaamiainen. Kun aamupala
oli nautittu, aloitettiin tavaroiden pakkaaminen ja huoneiden siivous, sillä kello 10.00 kaiken oli tarkoitus olla valmista ja matkamme jatkua. Vielä ennen lähtöä lauloimme kiitokseksi hotellin henkilökunnalle Finlandian ja Sydämeni laulun.
Tämän jälkeen suuntasimme matkamme Tuusulaan, Ainolaan Sibeliuksen haudalle, jossa
myös lauloimme Finlandian ja Sydämeni laulun. Oli palkitsevaa katsella, kun kuuntelijat
puhkesivat ihan kyyneliin laulumme aikana. Laulujen jälkeen kaikki neljä bussia suuntasivat Aleksis Kiven kuolinmökille, Halosenniemeen ja Ainolaan.
Aleksis Kiven kuolinmökillä saimme kuulla ensin Kiven elämästä. Kirjailija syntyi vuonna
1834 Nurmijärvellä ja kuoli 38-vuotiaana Tuusulassa vuonna 1872. Kiven ainoa romaani

Seitsemän veljestä sai ilmestyessään murska-arvostelut, mikä johti Kiven mielenterveyden
järkkymiseen. Viimeiset kuukautensa hän asui veljensä hoidossa Tuusulassa, jossa hän
kuoli vain 38-vuotiaana.
Kun olimme kiltisti kuunnelleet esittelyt, saimme myös käydä mökin sisällä katsomassa,
ihailemassa ja ihmettelemässä.
Halosenniemessä saimme taas kuulla ensiksi hieman sen historiaa. Halosenniemi oli suomalaisen taiteilijan Pekka Halosen kotitalo. Halonen syntyi Lapinlahdessa syyskuussa
1865. Syksyllä 1890 Halonen lähti Pariisiin opiskelemaan. Matkallaan hän tutustui tulevaan puolisoonsa Maija Mäkiseen. Maijan vanhempien kieltoyrityksistä huolimatta he
menivät naimisiin 1895. Yhdessä he rakennuttivat Halosenniemen talon. Halonen käytti
teoksissaan usein mallina omina lapsiaan, jotka eivät kuitenkaan itse useinkaan oikein pitäneet siitä. Halonen kuoli 68-vuotiaana Tuusulassa 1933.
Myös Halosenniemen esittelyn jälkeen saimme katsella ympärillemme ja katsella sisällä
olevaa taidenäyttelyä. Siellä emme kuitenkaan saaneet kuvata sisällä, mikä oli hieman
harmi, sillä talo oli hyvin kaunis sisältä.
Myös Ainolassa riitti paljon ihailtavaa sen isossa puutarhassa. Monet meistä ottivat paljon
kuvia ja ihailivat kaunista maisemaa. Ketään ei myöskään, ainakaan paljon, häirinnyt edes
pieni sadekuuro, jonka saimme suoraan niskaamme. Kun pääsimme sitten sisälle, oli oppaallamme meille taas kiinnostava kertomus.
Ainola oli suomalaisen säveltäjän Jean Sibeliuksen, hänen vaimonsa Ainon ja heidän viiden tyttärensä kotitalo. Sibelius syntyi Hämeenlinnassa vuonna 1865. Hän aloitti pianotunnit seitsemänvuotiaana ja jatkoi alakoulusta Hämeenlinnan normaalilyseoon, jossa ollessaan hän alkoi intohimoisesti harjoitella viulunsoittoa. Päästyään ylioppilaaksi Sibelius
aloitti lakimiehen opinnot Helsingissä, mutta jo vuoden jälkeen opinnot keskeytyivät musiikin vietyä huomion lakiopinnoista. Vuosina 1885–89 Sibelius opiskeli Helsingissä muun
muassa nykyisessä Sibelius-Akatemiassa.
Myöhemmin Sibeliuksesta tuli osa taiteilijoiden nuorsuomalaishenkistä ryhmää, jonka
muodostivat hänen lisäkseen Akseli Gallen-Kallela, Pekka Halonen, Eero Järnefelt ja Arvid Järnefelt, Eino Leino, Robert Kajanus, Juhani Aho sekä Eero Erkko. Useat ryhmän jäsenistä muodostivat sittemmin naapuriyhteisön Tuusulanjärven ympäristöön. Vuonna

1892 Sibelius solmi avioliiton Aino Järnefeltin kanssa. He saivat kuusi tytärtä, joista kolmas kuitenkin menehtyi lapsena. Sibelius kuoli 91-vuotiaana vuonna 1957.
Sen jälkeen, kun kaikki bussit olivat käyneet jokaisessa kolmessa paikassa, suuntasimme
matkamme Järvenpään seurakuntaopistolle syömään noin kello 15.00. Siellä söimme ihanan lounaan jonka jälkeen noin kello 16.00 alkoikin sitten kotimatka. Matka takaisin sujui
nopeasti ja iloisissa merkeissä kun muisteltiin yhdessä edellisten päivien tapahtumia ja
saatuja uusia muistoja, tarinoitiin ja piirrettiin kulttuurimatkavihkoon. Koululle saavuimme hyvissä ajoin jo noin 23.00. Oli se kyllä ihana ja ikimuistoinen matka, josta kaikki
saivat varmasti mukavia muistoja. □

LUKIJOIDEN LÄHETTÄMÄÄ

Makkaraperunoiden matka Tveriin
Torstaina 18.5.2016 klo 11.05 hyppäsimme junaan Oulun rautatieasemalta ja suuntasimme
nokkamme kohti Tveriä. Lähdimme esiintymismatkalle lauluyhtye Madetojan Makkaraperunoilla. Matkan tarkoituksena oli siis käydä itärajan takana esittämässä Riiuuperformanssia, jossa olemme yhdistäneet vanhaan kansanperinteeseen ja -musiikkiin moderneja elementtejä.
Junamatka sujui rattoisasti, ja olimme seuraavana aamuna turvallisesti perillä Tverissä.
Meitä vastassa oli Tverin Suomalaisen kulttuurin keskuksen puheenjohtaja Olga Vojakina, joka vastasi matkamme järjestelystä. Hänen järjestämänsä lyhyen kiertoajelun jälkeen
saavuimmekin Musorgskin musiikkilukiolle, jossa meitä odotti aamupala.
Aamupalan jälkeen pääsimme tutustumaan venäläisiin kansanmusiikkiperinteisiin. Musiikkilukiolaiset esittivät meille perinteisiä venäläisiä lauluja ja tansseja, joihin pääsimme
hetken kuluttua myös mukaan. Lounaan jälkeen pääsimme itse esiintymään lukion pieneen konserttisaliin, minkä jälkeen muutamat lukion oppilaat esittivät meille vielä omia
esityksiään. Esitysten jälkeen muun muassa lauloimme yhdessä oppilaiden kanssa venäläisiä lauluja. Vaikka yhteistä kieltä oli vaikea löytää, – venäläisethän ovat tunnettuja heikosta englannin kielen taidostaan – pystyimme silti kommunikoimaan lukion oppilaiden
kanssa enemmän tai vähemmän sujuvasti.
Seuraava päivä alkoi vierailulla Samovaarimuseossa, jossa pääsimme osallistumaan perinteiseen teenjuontiseremoniaan. Museossa ja varsinkin seremoniassa opimme paljon venäläisestä teenjuontikulttuurista – venäläisten teenkulutus onkin suorastaan massiivista, ja
ruokajuomana Venäjällä tarjotaan ainoastaan teetä.
Teenjuonnin ja lounaan jälkeen menimme kulttuuripalatsille esiintymään Ystävyyden
seppele -tapahtuman gaalakonserttiin. Esiintyminen meni hyvin, ja yleisö piti performanssistamme. Saimme myös kuulla muiden tapahtumaan osallistuneiden esityksiä. Tapahtumassa oli useiden eri kulttuurien edustajia ja esityksiä laidasta laitaan. Ilta jatkui, ja menimme kaupan kautta hotellille illalliselle. Positiivisena yllätyksenä hotellilta löytyi sauna,
jossa pojat kävivät illallisen jälkeen.
Seuraavana aamuna lähdimme tutustumaan läheiseen Torzhokin kaupunkiin. Siellä kävimme Vasiljovo-nimisessä ulkoilmamuseossa ja kultalankamuseossa. Kävimme myös
matkamuistomyymälässä. Torzhokin alueen luonto on erittäin upeaa ja arkkitehtuuri erittäin taidokasta sekä silmiähivelevää.

Illalla suuntasimme takaisin Tverin rautatieasemalle, hyvästelimme Olgan ja hyppäsimme yöjunaan. Yöunet jäivät kuitenkin valitettavan lyhyiksi useiden aamuöisten passintarkastuksien takia. Loppujen lopuksi päästiin kuitenkin perille kotiin. Matka oli upea kokemus niin esiintymisten kuin myös venäläiseen kulttuuriin tutustumisen kannalta.
Jami Kontturi ja Taneli Mikkola

KOLUMNI

Lehtorin muistelmia: Madetoja musiikillisena matkana
Kirjoituksessa yliabiturientti pohtii koulumme vaikutusta musiikillista kehitystä
ja elämää suuntaavana tekijänä. Mukana on myös muistoja Madetojan musiikkitapahtumista ja musiikinopettajista.
Mika Paaso 28.5.2016

Taival Madetojalla alkaa olla minun osaltani ohi. Vuoden ”tavallista” pidempään täällä
oleskeltuani voin väittää kokeneeni hitusen enemmän kuin kolmen vuoden opiskelija, joten päätin jakaa hieman musiikillisia kokemuksiani tältä matkalta ainutlaatuisessa musiikkilukiossamme.
Ensimmäisen vuoden opiskelijana tulin kouluun kuten kaikki muutkin minua edeltäneet
oppilaat: pelokkaana, uusista asioista jännittyneenä ja halukkaana sopeutua kouluun sekä
sulautua joukkoon mahdollisimman hyvin. Hyvin nopeasti huomasin yhden asian, joka
erotti Madetojan kaikista aiemmin käymistäni kouluista. Täällä minun ei tarvinnut sulautua mihinkään: oli vain yksi suuri joukko, joka koostui erilaisista persoonallisuuksista ja
yksilöistä värikkään mosaiikin tavoin.
Musiikki oli yläkouluajoista asti ollut yksi määrittelevä tekijä minussa. Monet muistavat
minut nimenomaan ”sinä pianistina”. Madetojalla tämä kehitys jatkoi luonnollisesti samaan suuntaan. Sain tukea ja ohjausta alusta asti Anne Ålanderin ja muiden musiikinopettajien tunnistaessa potentiaalini ja halutessa valjastaa sen. Tämä on yksi hieno piirre
koulumme yhteisössä: jokaisen oppilaan vahvuudet tunnistetaan jo varhain ökövuoden
alussa ja niitä pyritään vaalimaan sekä kehittämään oppilaan hyödyksi. On silti mainittava, että suuri osa ensimmäisestä vuodesta kului koulumme laajan tarjonnan kartoittamiseen ja sieltä omia kiinnostuksiani vastaavien kurssivalintojen tekemisen omaksumiseen.
Toisen vuoteni käytin ensimmäisenä vuonna löytämälläni polulla kulkien, lähinnä sivistäen itseäni klassisen musiikin suhteen käymällä musiikkitiedon kursseilla ja solistisen ai-

neen pianotunneilla. Myös ”Unski” Kaikkosen teorian ja säveltapailun tunnit jäivät vahvasti mieleen: näiden pahamaineisinakin tunnettujen tuntien aikana osaavassa opastuksessa sisäsyntyinen kykyni tunnistaa populaarimusiikin sointuasteita kuulokuvan perusteella sai valtavasti tuulta alleen. Suosittelen Madetojan pitkän teorian käymistä kaikille,
jotka ottavat musiikillisen kehityksensä vakavasti.
Kolmas vuosi oli uuden löytämisen ja kokeilemisen aikaa. Pääsin syksyllä mukaan Jaakko
Jauhiaisen johtamaan Oulu Youth Jazz Orchestraan (OYJO), mikä avasi täysin uusia ovia
kevyen musiikin suuntaan. Aiemmin väheksymäni kevyt musiikki olikin nyt musiikillisesti kiehtovaa; jazz tarjosi harmoniallisesti ja soitannallisesti täysin vieraita vesiä klassisen
musiikin parista tulleelle keltanokalle. Tutustuin bänditoiminnan ja soittamisen kautta
myös uusiin ihmisiin. Oli hienoa huomata, että Madetojalla oli niin paljon samanhenkisiä
ihmisiä, joille en ollut aiemmin puhunut sanaakaan. Abivuodelta jäi mieleen erityisesti
Klassisen musiikin iltapäivä (ja Fantaisie Impromptu, teos jota en olisi kuvitellut uskaltavani
soittaa ihmisten edessä ennen Madetojalle tuloani). Myös Turussa pidetyt musiikkilukiopäivät olivat hieno matka, jonka aikana sain paljon uusia ystäviä kouluun kanssani tulleiden ihmisten kirjoittaessa Madetojalta. Oli mielenkiintoista myös tavata myös muiden
musiikkilukioiden opiskelijoita ja nähdä heidän performanssejaan.
Neljäs vuosi toi mukanaan nelosluokkalaisen stigman ja tilanteen, jossa kaikki vuosikurssilaiseni olivat valmistuneet. Tavallisessa lukiossa olisin varmasti jäänyt yksin, mutta Madetojalla musiikki toimi ihmisiä yhteen liimaavana tekijänä. Sain nopeasti ystäviä ja ihmisiä, joiden kanssa saatoin olla välitunneilla. Kuluva vuosi on mennyt hyvin nopeasti hitaahkon syksyn jälkeen, ja olen saanut paljon mukavia muistoja tältäkin vuodelta. Ylioppilaskirjoitukset, vitsinä lähtenyt Pokémon-esitys Klassisen musiikin iltapäivässä, Kevyen
musiikin maraton, Taiteiden ilta, Madrock… Tavallisten kurssien jäätyä vähemmälle minulle tarjoutui mahdollisuus olla lähes kyllästymiseen asti mukana erilaisissa musiikkiprojekteissa. Kurkistuksen eteläamerikkalaiseen rytmimusiikkiin sain Mikko Alanteen
vetämässä salsabändissä. Esiintymiskokemusta ja taskurahaa tuli sopivasti Mäkelän Juhalta saamieni keikkojen mukana.
Koen lähteväni Madetojalta kypsempänä, osaavampana ja musiikillisesti monipuolisempana ihmisenä. Koulumme avoin ilmapiiri on innostanut minua kokeilemaan uusia asioita, jotka olisivat muutoin jääneet näkemättä ja kokematta. Jokainen täällä viettämäni vuosi
on ollut mielenkiintoinen yhdistelmä vanhaa ja uutta, tuttuja ja uusia asioita. Musiikkilukiomme tarjoaa ainutlaatuisen oppimisympäristön, joka tukee oppilaan vahvuuksia ja
kannustaa kokeilemaan ja oppimaan uutta. ”Musiikkileikkikoulu” on termi, jota kuulee
usein käytettävän koulustamme lähinnä ivailumielessä, mutta ehkä siinä piilee totuuden
siemen. Olen kiitollinen saatuani mahdollisuuden valmistua juuri tästä musiikkileikkikoulusta. □

HISTORIA 12.3

Jokeritehtävä: Kerro lukiolomastasi
Ilkka Pokkinen 28.5.2016
27. toukokuuta klo 13.08, missä on kahvion täti?
Miksi täällä on abeja? Onko poronhoitoon omaa
lukiota? Miksi jätin kirjoittamisen viimeiseen
päivään? Mitä kaikkea onkaan tapahtunut näiden
kolmen vuoden aikana?
Ensimmäisenä päivänä Madetojalla minulla ei ollut
hajuakaan siitä, mitä lukioaikani tulee sisältämään.
Näin vain ruman betonirakennuksen täynnä ihmisiä.
Juhlasalissa
istuessani
näin
lukemattomia
silmäpareja, ja lavalla joku pitkä punahiuksinen
nainen nauroi äänekkäästi. Jotkut väittävät naurun
laukaisevan jännitystä, mutta tällä naurulla ei ollut
todellakaan sellaista vaikutusta. Luuliko hän tämän
olevan joku vitsi? Me olemme tulleet tänne
opiskelemaan ja sivistämään itseämme. Sitten alkaa
puhe jostain kumman kermakakuista ja kerman
osuudesta opinnoissa. Mitä täällä lukiossa oikein
tehdäänkään?
Ihmeellistä Madetojassa on ollut se, ettei minään
aamuna ole ollut ikävä lähteä kouluun. Ei sillä, että olisin erityisemmin lukijatyyppiä ja
kouluvuosi olisi lempivuodenaikani. Ökövuotena kaikki oli uutta, tutustui uusiin
ihmisiin, pääsi soittamaan, kaikki koulun eri tapahtumat, opettajien eri persoonat ja
kaikkea muuta jännittävää. Ei sitä miettiny, mihin aikaan pääsisi lähtemään kotiin.
Hiljalleen entinen kaveripiiri vaihtui, ja vapaa-ajan viettokin tapahtui keskustassa. Tässä
on teinipeili musta ja Muilusta kulttuurimatkalla Jannen kämpiltä.
Kakkosvuoden suurin ero ensimmäiseen oli Karjasillalle muutto. Ei ollut enää kahviota,
missä pystyi vain hengailemaan kavereiden kanssa. Koulujen jatkuva vaihtaminenkaan ei
ollut mitään miellyttävintä puuhaa. Mutta tähänkin muutokseen tottui pian. Omalla
kohdallani musiikki alkoi yhä enemmissä määrin viemään aikaa, ja T-merkinnät pystyi
hoitamaan sitten joskus. Lukiokin oli jo puolessa välissä, ja kohta pitäisi tietää, minne
aikoo seuraavaksi suunnata elämässään. Kakkosvuonna oli myös Löpöti-musikaalin
näytökset, ja tässä osa meiän sakista.

Abivuosi ei nyt mikään vuosi ollut. Tai ei se siltä ainakaan tuntunut. Jos hetkeksikään
unohti kalenterin valvomisen, niin aikaa katosi kuukausia. Ja kuinka sitä aikaa olisi
tarvinnutkin ylioppilaskirjoitusten, keskeneräisten kurssin ja kaiken muun suorittamiseen.
Asioita ei voinut enää siirtää myöhemmäksi, vaan ne oli tehtävä saman tien. Aika
Madetojalla oli melkein lopuillaan.
Tällä hetkellä ei voisi uskoa mitä kaikkea tähän kolmeen vuoteen on mahtunut. On tehnyt
asioita, joihin ei olisi ikinä uskonut pystyvänsä. Ehkä kuitenkin lukion paras juttu on ollut
uusi sosiaalinen verkosto, jossa sai ja saa olla osallisena. Musiikin yhdistäminen ihmisissä
Madetojalle ei ole mikään korulause. Onhan tietysti tyyppejä, joiden kanssa ei ole mitään
musiikillista toimintaa yhdessä, mutta ydinkaveriporukan kasaaminen tällaisen
teeman päälle on paljon helpompaa. Väsättiinkin kolmen vuoden aikana maailman paras
bilebändi, Extreme Sexdream!
Lopuksi
haluaisin
kiittää
akatemian lisäksi jokaista ihmistä,
joka on tehnyt näistä kolmesta
vuodesta
elämäni
tähän
mennessä parhaat, ja erityisesti
Annea,
joka
opetti
epäonnistumisen
tärkeyden,
ja
Mikkoa,
joka
löi
minulle
salsaorkesterissa käteen basson,
vaikken sitä osannut soittaakaan.
□

RUNOJA
Kahvi kylmää kuin
ranteeseen tarttuvat
sormet
kummatkin jättävät jälkeensä
jäljen
joka haihtuu jääden
muistoksi
muistoksi, joka palaa
aina uudelleen
ja uudelleen. uudelleen.

Humisee.
Humisee niin kovin. Maailma humisee
äänettömänä. Humisee niin kovaa, että
korviani särkee. ”Olisit jo hiljaa!”
huudahdan rukoillen ja vaivun maahan.
Onko hiljaisuutta olemassa? Voiko sitä
kuulla, jos aina humisee? Onko humina
korvissani – pääni sisällä? Onko humina
kiirettä vai äänettömyyttä? Onko hum

Kaikki sulautuu kosteaan harmauteen
piilottaa pysäyttäen ajan
olen turvassa
en näe eteeni, mutta
silti tässä on hyvä
niin turvallista
niin utuista
kuin sadussa olisi
on helppo hengittää
piilossa kaikelta
kosteassa harmaudessa

Pelkään pimeyttä
vaikka odotankin sitä hetkeä
kun kaikki vaipuu
harmauden pisaroihin

Pelkään kirjoittaa
vain koska siinäkin voi
epäonnistua ja kaatua
kuten kaikessa
Pelkään ääniä
räsähdyksiä ja kuiskauksia
sillä koskaan ei tiedä
sattuvatko ne
Silti kirjoitan pimeässä
kuunnellen hiljaisuutta
poissa mukavuusalueeltani
ja hymyilen

Näen linnun, joka huutaa
yksinäisyyttään. Se tekee minut
surulliseksi, mutta samalla lohdulliseksi.
En ole ainoa hukkaan joutunut. Huudan
takaisin ja jään katselemaan sen
loittonevaa kuvajaista, joka lopulta
haihtuu äärettömyyteen. Istun ja odotan
tähtiä. Tähtiä, jotka tyhjentävät kaiken
tuoden levollisen ahdistuksen. Jos jäisin
tähän ja unohtuisin. Häipyisin linnun
lailla osaksi linnunrataa, jäisin tähtien
varjoon.

Roosa Kalaoja

RUNOJA

Tankakokoelma
Aapo Käkilehto 27.5.2016

Tässä on kymmenen tanka-runon kokoelma, jotka on valittu ÄI3.2- ja ÄI3.3ryhmäläisten tunnilla anonyymeinä tekemistä runoista. Tanka-runojen valintaaiheena oli koulunkäynti. Kaikkien ÄI-ryhmäläisten runot olivat mahtavia, mutta en voinut mahduttaa niitä kaikkia tänne.

Koeviikko
Julma, pelottava
Painaa mielemme alas.
Pudottaa minut takaisin todellisuuteen.
Ahdistus.

Aamu
Tuskallinen, toistuva
Pakko nousta väkisin
Enempää ei voisi ärsyttää
Kouluaamu

Väsymys
niin kaamea.
Mitään ei jaksa.
Ei ole minua varten.
Riesa

Kello
tikittävä kello
pommin lailla tikittävä
liian nopeasti eteenpäin käyvä
sekuntikello

Puhelin
Ystävä, vihollinen
Pulpetilla ne värisee.
Minuakin aivan liikaa häiritsee.
Riesa.

Taulukkokirja
hyödyllinen, ihana
susta tiedon tarkistan
olet paras, sua rakastan
maol

Ruoka
Päivän pelastaja
Makea tai suolainen
Rakastan sitä koko sydämestäni
Bae

Ystävä
auttavainen, uskollinen
tarpeen tullen kärsivällinen
hän on mua varten
ystävä

Uni
Pehmeä, sumuinen.
Siihen aina vajoan.
Enkä tahdo lähteä pois.
Lepotila.

Vapaus,
rentouttava, kiireetön.
Pysyy aina mielessä.
Se on kohta täällä.
Loma.

VALIOESSEE

Frida Kahlo: Omakuva, jossa näkyy piikikäs kaulakoru ja kolibri (1940)

Kim Kardashian – Kahlon veroinen taiteilija?
Frida Kahlo ja Kim Kardashian ovat kumpikin aikansa tärkeitä kulttuurivaikuttajia. Meksikolainen Kahlo oli 1900-luvun merkittävimpiä naistaiteilijoita, jonka tragedian ja tuskan
värittämä elämä ja voimakkaat öljyvärimaalaukset inspiroivat ja kiinnostavat ihmisiä vielä
pitkään hänen kuolemansa jälkeenkin. Yhdysvaltojen seurapiiritähti Kardashian on kuuluisalla perheellään ja tositelevisio-ohjelmillaan saavuttanut aseman yhtenä 2000-luvun
suosituimmista julkisuuden henkilöistä. Näitä tummapiirteisiä naisia yhdistää se, että
kumpikin on tunnettu erityisesti omakuvistaan. Omakuva, jossa näkyy piikikäs kaulakoru ja
kolibri (1940) on yksi Kahlon lukuisista omakuvamaalauksista, joiden tunnistettava tyyli

nosti Kahlon maailmanlaajuiseen tietoisuuteen. Kardashian päivittää säännöllisesti älypuhelimella kuvattuja omakuvia sosiaaliseen mediaan. Mitä eroa naisten omakuvilla loppujen lopuksi on, ja miksi harva luonnehtisi Kim Kardashianin selfie-kuvia taiteeksi?
Kahlon maalauksen Omakuva, jossa näkyy piikikäs kaulakoru ja kolibri nykyinen säilytyspaikka on Nikolas Muray collection Texasin Austinissa ja sen mitat ovat 61,25x47 senttimetriä.
Kahlon tyylille ominaisesti maalauksen värit ovat voimakkaat ja selkeät. Taiteilija katsoo
maalauksessa katsojaa kohti ylväänä ja tuiman ilmeettömänä. Hän on kuin viidakon kuningatar vihreän lehdistön katveessa apinan, kissan ja kolibrin ympäröimänä. Piikkiköynnös hänen kaulansa ympärillä nirhaa ihon rikki, mutta ilmekään värähtämättä hän pysyy
vahvana. Kahlon omakuva on malliesimerkki siitä, kuinka taiteilija paljastaa symbolisin
keinoin jotain itsestään katsojalle. Kahlo tarjoaa piikikkääseen kaulakoruun kiedotun kärsimyksensä esille riisuttuna ja voimakkaana.
Selfie-kulttuurissa omakuvat ovat usein konkreettisesti riisuttuja, ja bikiniselfien taustalla
harvemmin kytee halu kuvata oman sielunelämän myrskyjä. Se onkin merkittävä ero klassisen omakuvan ja selfie-kuvan välillä – ensimmäinen pyrkii moniulotteiseen ilmaisuun ja
kuvaa kohteensa lisäksi abstrakteja tunteita, kokemuksia ja mielipiteitä, kun taas jälkimmäisessä kuvaaja pyrkii suoraviivaisesti esittämään ulkonäkönsä mahdollisimman imartelevalla tavalla. Frida Kahlon Omakuva, jossa näkyy piikikäs kaulakoru ja kolibri kuvaa suurta
fyysistä ja henkistä kärsimystä, jota taiteilijan kokema vakava auto-onnettomuus ja syrjähypyistän tunnettu kumppani Diego Rivera aiheuttivat. Selfie-kuvissa elämän ongelmat
peitetään tarkkaan harjoitellun hymyn ja uhkeiden kurvien tai kiinteiden lihaksien alle,
eikä kuviin kätketä tulkinnanvaraista symboliikkaa.
Selfie on kuvaajalleen armollinen. Yläviistosta otettu kasvokuva piilottaa näppärästi kaksoisleuan, ja vartaloa oikeaoppisesti vääntelemällä tasapaksuinkin suomalaispirkko voi
saavuttaa peiliselfiessään Kim Kardashianin rehevän lantion. Kuvankäsittely ja helppokäyttöiset filtterit auttavat jokaista itsensä kuvaajaa pyrkimään niin lähelle täydellisyyttä
kuin suinkin mahdollista. Omakuvan piirtäminen tai maalaaminen on siihen nähden
huomattavasti raadollisempaa. Luodakseen omin käsin kuvan itsestään on tarkasteltava
ulkonäköään armotta kaikkine epätäydellisyyksineen. Vaikka taiteilija ei ikuistaisi jokaista
kehonsa epäkohtaa paperille, kuvan luominen vaatii aktiivista itsensä ulkoista ja sisäistä
tutkiskelua. Valokuvalle voi helposti valehdella vaikkapa hymyn tai pyykkilautavatsan,
mutta kuvan piirtyessä esiin tekijän oman käden kautta valehtelu on hankalampaa.
Frida Kahlo on itse päättänyt jokaisen omakuvansa siveltimenvedon, värisävyn ja yksityiskohdan. Hän on kuvannut itsensä juuri sellaisena kuin näkee ja kokee olevansa, kaunistelematta yhteenkasvaneita kulmakarvojaan ja viiksenhaiveniaan. Taideteos on sisäisen
maailman visuaalinen esitys, siinä missä selfie keskittyy ulkoiseen maailmaan. Selfie esittää kohteensa sellaisena kuin hän haluaa muiden näkevän itsensä. Moderni teknologia ja
sosiaalinen media ovat luoneet kulttuurin, jossa jokaisen on oltava edukseen esillä jatkuvasti. Olemassa oleminen on havaituksi tulemista, ja nykyään havaituksi tuleminen hoituu

nopeasti älypuhelinta näppäilemällä. Pintapuoliset selfie-kuvat kuitenkin katoavat yleensä
yhtä nopeasti kuin syntyivätkin. Kim Kardashianin vuosi sitten julkaisema kuva lemmikkikissan kanssa ei enää kiinnosta ketään, mutta Frida Kahlon omakuva on tunnettu vielä
yli 70 vuotta sen valmistumisen jälkeenkin. Taide jättää todellisen jäljen maailmaan, selfiet
ovat kertakäyttötavaraa.
Toisaalta voidaan miettiä, tekevätkö nykyaikaisen tekniikan käyttö ja ympäröivän maailman alati kiihtyvä nopeatempoisuus selfieistä sen vähemmän taidetta kuin Frida Kahlon
omakuvista. Jos Omakuva, jossa näkyy piikikäs kaulakoru ja kolibri olisikin tulevaisuudesta
saapuneella älypuhelimella kuvattu etukameraselfie, menettäisikö se taiteellisen ilmaisuvoimansa? Näyttävästi lavastettu ja sommittelultaan ja värimaailmaltaan tyylikäs kuva voi
olla taidetta, vaikka se olisikin nykyään arkipäiväiseksi ilmaisukeinoksi katsottu selfiekuva. Nopeasti napattu selfie on myös autenttinen vallitsevien kauneusihanteiden ja yhteiskunnallisten asenteiden kuvaaja. Kim Kardashianin kauneusleikkauksin korjattu
kroppa tai nuoren pojan yhteiskuva poikaystävänsä kanssa näyttävät vain esteettisiltä
otoksilta sosiaalisen median uutisvirrassa, vaikka ne tosiasiassa ovat monitasoisia aikansa
kuvaajia – aivan kuten Frida Kahlon omakuva, joka kuvastaa naisen kamppailua vaikeuksia vastaan 1940-luvulla.
Ihminen on perusolemukseltaan egosentrinen olento, ja omakuvien luominen on ollut osa
kulttuuria läpi ihmiskunnan kehityshistorian. Jo esihistoriallisella ajalla esi-isämme ikuistivat itsensä kalliomaalauksiin. Halu luoda kuva itsestään tuntuu olevan sisäänrakennettu
ihmisen ominaisuus, ja vilpittömästä luomisen kaipuusta syntynyt teos on taidetta. Kim
Kardashian silti tuskin kuvaa selfie-kuviaan vilpittömän luomisen kaipuun vallassa, eikä
hänen tai muiden selfie-kuvaajien luova anti millään yllä Frida Kahlon kaltaisen ikonisen
taiteilijan tasolle. Nykyajan selfie-kuvat ovat kuitenkin luontevaa jatkoa vuosituhansien
aikana kehittyneelle omakuvakulttuurille, ja vaikka toistaiseksi niiden taiteellista arvoa ei
tunnusteta, tekniikan huima kehitys tulee varmasti ravisuttamaan käsitystämme taiteesta
tulevina vuosikymmeninä. Ehkä jonain päivänä Kim Kardashianin selfiet vetävät vertoja
Frida Kahlon maalauksille.
Maria Muilu
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