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PÄÄKIRJOITUS

Nuori, villi ja vapautunut?

langat irti menneisyydestä keskittyen täysillä tulevaan, siirryin madislaiseksi.

”Lukio on ihmisen parasta aikaa”, vai kuinka se olikaan? Olisiko korrek-

Tietenkin edelle mainitsemani tapahtui niin pienissä osissa, etten voi sa-

timpaa sanoa elämän olevan ihmisen parasta aikaa? Miksi parhaan ajan

noa itse tietoisesti tehneen valintojani. Ensimmäisen kerran, kun joku

täytyisi olla vain nyt, kun se voi olla aina vain senhetkisessä tilanteessa?

edes mainitsi minulle sanaakaan ”madiksen hengestä”, nauroin vain,
koska se kuulosti minusta niin absurdilta ajatukselta. Nauraessani nau-

Lukion viimeisen vuoden käynnistyessä useimpien abien tunteet ovat
varmasti olleet jännityksessä kirjoituksiin mutta myös haikein mielen lukion jo kohta päättyessä. Ympärillä olevat ihmiset vaihtuvat, ja uudet
tuulet tulevat pyyhkäisemään tämänkin elämänvaiheen läpi. Ketä me

roin ironisesti omalle tulevaisuudelleni päin kasvoja. Pala palalta Madis
alkoi saada otteen minusta, vaikka koetin pyristellä tietoisesti vastaan.
Ja kyllä, hakeuduin toimintaan tietoisesti mukaan, mutta se johtui halusta kehittää itseäni – ei ollakseni osa Madiksen yhteisöä.

tulemme näkemään vielä viidenkin vuoden päästä, ja ketkä ovat vain
nyt osa elämäämme?

Ensimmäisen vuoden jälkeen olin kuitenkin saanut uuden tarkoituksen
mennä kouluun. Minua odottivat uudet ihmiset, seikkailut ja hauskan-

Astuessani itse sisään jylhistä Madetojan pääovista ensimmäistä kertaa
madislaisena en tuntenut olevani enää elossa. Ympärilläni olevat ihmiset olivat muukalaisia, tuntemattomia olioita, joiden kanssa olin vapaaehtoisesti suostunut viettämään kolme vuotta. Ajatus itsessään tuntui
vaikealta, käytännössä lähes mahdottomalta. Alkusokin jälkeen aloin varovasti askel askeleelta hyväksyä peruskouluaikojen olevan ohi ja siirtää
katseeni kohti tulevaisuutta. Siinä hetkessä, kun lopulta päästin viimeiset

pito. Eiväthän ne koskaan loppuisi? Vasta toisena vuodena huomasin,
miten voisin hyödyntää musiikkia ja ottaa hauskanpidosta hyötyäkin irti.
Muutamat keikat ja muut esiintymiset värittivät arkea omalla tavallaan,
ja elämä alkoi näyttää erilaisia puolia itsestään. Toisen vuoden alussa
kielsin oman edistykseni edelleen olleen Madiksen ansiota mutta aloin
olla jo innoissani hyvästä elämänvalinnasta.

Toisen vuoden lopulla olin onneni kukkulailla kaikista hyvistä asioista,

eläkepäivien antoisaan ja armolliseen vapauteen. Mitä Venäjä-projektin

joita olin kokenut, ja lähdin innolla odottamaan abivuoden alkua, joka

matkoilta tunnen Kynkkistä, hän on sydämellinen, eloisa ja ihanan läm-

tuli nopeampaa kuin ikinä osasin arvatakaan. Mukana tulivat stressi, ah-

min ihminen, joka on tehnyt hienon ja pitkän uran opettajana. Olen

distus ja loputtomalta tuntuvat odotukset ja paineet, joita kaikki kohdis-

myös iloinen, että niin hieno ihminen on päätynyt juuri Madikselle opet-

tivat kohta valmistuvia kohtaan. Yhtäkkiä aikaa ei ollutkaan. Ei aikaa ren-

tamaan. Kynkkiksen eläkkeelle jääminen avasi myös omat silmäni, sillä

toutua kavereiden seurassa tai viettää huolettomia lauantai-iltoja jazz-

laulaessani jäähyväisiä muiden venäjäprojektilasten kanssa huomasin

levyjen parissa. Kaikki se, mistä olimme kääntäneet norsuja tai mistä

kunkin ajan päättyvän aikanaan. Kynkkisen tavoin pitää keskittyä tuleviin

olimme naljailleet luokkien esityksissä ensimmäisestä vuodesta lähtien,

kohtaamisiin ja uusiin haasteisiin.

olikin totta. Kaikki hyvä loppuu aikanaan, niinhän sitä sanotaan.
Tärkeintä on nauttia tästä hetkestä, jota saamme nyt elää, ja kokea niin
Tänä syksynä voin todeta, että Madis sai lopulta otteen minusta. Vaikka

paljon kuin voimme. Abivuosi ei ole onneksi edes meille vielä puolessa

kuinka yritin, eroahdistus on tänä syksynä vallannut täysin mieleni, sillä

välissä ja saamme nauttia niin paljon kuin pystymme tulevista kirjoituk-

tuntuu inhottavalta jättää koti, joka Madiksesta minulle on tullut, taak-

sista, yhteisistä oppihetkistä, onnistumisen elämyksistä ja lopulta valko-

seen. Rakastan sitä, kuinka erilaiset opiskelijat saavat tuoda itseään ilmi

lakin päähän painamisesta. Sitä ennen kuitenkin elämme kaikin voimin

ja kuinka jokainen kerta, kun tulen kouluun, tunnen lämpimän sylin, joka

tämän abivuoden, sillä vaikka elämä muuttuu ja uudet tuulet puhalta-

ottaa minut vastaan äidillisellä otteella. Olen itkenyt, nauranut ja tuskail-

vat, meillä on silti aina toisemme. Totuus kaiken kaikkiaan on se, ettei

lut Madiksella ja Madiksen takia, mutta jopa tässä vaiheessa voin todeta

Madis lähde meistä koskaan pois.

sen olleen sen arvoista.

Tänä lukuvuonna äidinkielen ja venäjän lehtorimme Marja Kynkäänniemi eli ”Kynkkis” jäi eläkkeelle ja siirtyi Madiksen kehdosta

Stella Vikstedt

SPEKTAAKKELI

Vuoden 2019 norsuilu
Teksti Lauri Paananen ja Roope Rautio Kuvat Tuomas Launimaa 30.9.2019
Ököjen ihan oma esitys. Mahdollisuus esiintyä koko koululle yhdessä kavereiden kanssa. Saada tuntuma, miltä vaikuttaa olla ison
luokan esiintyjä ja harjoitella esitystä isolla kokoonpanolla, jonka
kanssa monet tuskin ovat monestikaan toimineet. Jokavuotinen ja
aina yhtä salainen Norsunkääntö, esitys, jota kaikki kakkoset ja
abit odottavat. Tämänvuotinen norsunkääntö oli meidän ököjen

Norsunkäännön kappaleessa ”Lakkia mää metsästän” mel-

mielestä menestys! Kun näin ensimmäisen esityksen jälkeen pohtii

kein kaikki ykköset olivat näyttämöllä.

esitystä, tulevat mieleen ensimmäisenä esityksen energisyys, rytmi
ja kaikkien osallistuminen. Ja kuten tavallista, kaikki oli mahdol-

Tämänvuotinen Norsunkääntö koostui eri kappaleista eri kokoon-

lista, kiitos kaikkien osallistujien, opettajien, puhaltimien hyvän vi-

panoilla. Lavalta siirtyminen soittamaan oli iso asia, johon panos-

reen ja Jaakko Pohjolan!

tettiin. Kun yhdessä hetkessä olimme kaikki lavalla laulamassa, toisessa olimme jo paikoillamme soittamassa kappaleita. Meidän yhteishenki näkyi Norsunkäännössä jo alkuvaiheissa. Saimme kaikki
tehtäviä ja kotiläksyjä ihan ensimmäisestä harjoituksista asti viimeisimpiin. Etenemistahti oli nopea ja esitys pitkä, joten tehtävää
oli meidän osaltamme paljon.

Ensimmäisestä esityksestä jäi mieleen esityksen energisyys ja kaik-

pääosin kolmesta eri jäsenestä: Eemeli Vaarasta, Eeli Polvelasta ja

kien oppilaiden panostaminen. Myös kappaleiden ja näin koko

Jere Seppälästä.

Norsunkäännön aihe ja rytmi tulivat selvästi esille. Ilman opettajia
olisi Norsu kääntynyt varmasti väärään suuntaan ja eksynyt esi-

Eemelillä ja Eelillä on ollut aiempaa kokemusta esiintymisestä Rap

tyksen polulla monta kertaa. Jaakko Jauhiainen panosti bändin

Pojat-nimisestä yhtyeestä. He olivat aktiivisia Metsokankaan kou-

toiminnan tehokkuuteen ja toimi bändin vetäjänä. Anne Ålander

lulla ennen kuin jatkoivat tänne Madikseen. Täällä he nousivat nyt

oli koreografiapuolella ja teki siitä energiaa hyökyvän. Johanna

valokeilaan Norsunkäännössä. ”Tämä on nyt tämmöistä, uusia

Kemppainen auttoi meitä hyvin sanojen ja laulustemmojen

tuulia ja uusia kokemuksia”, Eemeli Vaara kertoo. Yhtyeen jäsenet

kanssa.

laativat sanoitukset mielikuvituksella täysin itse, ja he ottavat sanoituksiin mukaan ajankohtaisia ja hieman tuntemattomampiakin
meemejä esille.
”Me halutaan sanotuksilla vaikuttaa ja tehdä niistä järkevät, mutta
samalla tehdä niistä semmoiset hauskat ja humoristiset ja tuoda
iloa yleisölle”, Jere Seppälä kertoo. Valitettavasti Jere Seppälä ei
ollut mukana esityksessä. Hänet soolon aikana korvasivat Martti
Tiainen ja Vilho Mällinen.

Bändi ”Lakkia mää metsästän” -kappaleen aikana.
Norsunkäännössä oli myös mukana räppäystä. Haastattelimme
tätä Waka Waka -kappaleen aikana valokeilaan päässyttä DJ Eno
ja Rap-solisti-artistit -yhtyettä. Tämä hiphop/rap-yhtye koostuu

Lopussa oli kumarrusten aika.
Norsunkäännön Waka Waka -kappaleen rap-kohtaus.
Norsunkääntö oli meidän ököjen mielestä ihan mahtava kokemus! Voimme sanoa sen kaikkien ököjen puolesta. Norsunkääntö
on kyllä hieno asia ja mahtava perinne, jota toivottavasti jatketaan
maailman loppuun asti. Me odotamme mielellämme seuraavan
vuoden Norsunkääntöä. Kiitos vielä kaikille mukana olleille henkilöille. Norsu on nyt virallisesti käännetty!

Toisen vuosikurssin opiskelijat kävivät opintomatkalla Helsingin yliopistossa tutustumassa
fysiikan ja kemian laboratorioihin.

Luentojen ja tutustumisten välissä oli aikaa rentoutua yliopiston aulan tiloissa.

Opintomatkan ensimmäisenä päivänä työskentelimme
Gadolin-laboratoriossa muun muassa kasvihuoneilmiötä
ja apteekin lääkevalmistajan päivää tutkien. Päivän
päätteeksi kuulimme esittelyn matematiikan, fysiikan ja
kemian opinnoista, ja näimme myös erilaisia demoja.

Toisena päivänä pääsimme F2k-laboratorioon, jossa kuulimme esittelyn fysiikan opiskelusta ja teimme erilaisia
töitä esimerkiksi ääneen ja kaasuspektreihin liittyen.
Saimme myös tutustua kemiallisen aseen kieltosopimuksen instituuttiin, Verifiniin.

.

Matkan loppuhuipentuma oli yritysvierailu Fazerille.

KUVAREPORTAASI

Kostamus kuvina
Kuvat: Hanna-Leena Hildén

’

AJANKOHTAISTA

Hallituksen kuulumisia
Hanna-Leena Hildén ja Stella Vikstedt

Elokuun ensimmäisissä kokouksissa suunnittelimme tulevan kauden
vuosikelloa ja laadimme sen pohjalta toimintasuunnitelman ja budjetin
valmiiksi. Nämäkin tiedostot löydät drive-kansiostamme sähköisenä.
Tänä vuonna tulostimme suunnitelmamme myös paperiversioina ja
kiinnitimme ne hallituksen tilan seinille niin, että muistamme käydä joka

Luvassa opiskelijakunnan hallituksen viimeaikaisia kuulumisia sekä tietoa tärkeistä päätöksistä ja uudistuksista.

kokouksessa läpi tulevat tapahtumat ja hoitaa niihin liittyvät.

Syyskuu
Elokuu
Pidimme kokouksia syyskuussa kahteen otteeseen – arviointiviikko ja
Hallituksen toimintakausi 2019–2020 sai alkunsa elokuun syyskokouk-

syksyn kirjoitukset pitivät kiirettä yllä koko kuukauden ajan. Kokousten

sessa, jossa jäsenet pääsivät äänestämään opiskelijakunnallemme edus-

vähäisyys ei kuitenkaan tarkoittanut hallituksen hiljaiseloa.

tajat uusista ykkösluokkalaisista. Puheenjohtajaksi tulevalle kaudelle valittiin Ella Limingoja ja varapuheenjohtajaksi Atte Antikka – molemmat
ainoina ehdolle asettujina. Muut vastuualueet jaettiin järjestäytymisko-

Muistimme eläkkeelle jäävää äidinkielen ja venäjän ihanaa lehtoria

kouksessa myöhemmin. Uudet jäsenet ja vastuutehtävät on lueteltu

Marja Kynkäänniemeä pienimuitoisella lahjalla sekä yhteisellä esityksellä

elokuun kuukausitiedotteessa, jota pääset tarkastelemaan joko In-

venäjä-projektilaisten kanssa.

stagramistamme @madlukiolaiset tai drive-kansiostamme, johon löytyy
linkki tämänkin artikkelin lopusta.

Toisen jakson alussa järjestimme jo toista kertaa kirjakirppiksen, joka sai
paljon suosiota opiskelijoiden keskuudessa ja menestyi hyvin.
Kirjakirppiskonseptia jatkamme alamme pitää näillä näkymin joka jakson alussa niin, että kirjat pääsevät kiertoon opiskelijaystävällisemmällä
budjetilla.

Syyskuussa järjestimme myös lukuvuoden ensimmäisen – jo viime
vuonna suosiota saaneen välituntidiscon tällä kertaa ysäriteemaisena!
Pysykää kuulolla Instagram-käyttäjällämme: siellä mainostamme tällaisia päivää piristäviä tapahtumia.

Halusimme vielä kannustaa kaikkia opiskelemaan ahkerasti, sillä syyslomaan on enää vain vähän päiviä jäljellä.

<3:llä hallitus
Instagram & Snapchat: @madlukiolaiset
Madopkh drive: https://drive.google.com/drive/folders/1cxOnzdUyygxYHmpsVC6QpzvBtOAyrsNW?usp=sharing
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