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PÄÄKIRJOITUS

Kuin kotoa pois muuttaisi
Madetojan musiikkilukiosta poistuminen on todella vaikeaa, sillä yhteisömme avoimuus
on tehnyt siitä ikään kuin toisen perheen. Ennen penkkaripäivää olin tuskin edes miettinyt
asiaa siltä kannalta. Pidin Madetojan suureen ja avoimeen yhteisöön kuulumista jo melkein itsestäänselvyytenä, kunnes totuus vihdoin iski. En tulisi enää ikinä kävelemään koulumme aulan ovista opiskelijana. En tulisi enää ikinä istumaan kahvion pöytien ääressä
rupatellen tämän suuren yhteisön jäsenten kanssa kaikesta joutavasta tai oikeasti tärkeistä
asioista. Lukio on osaltamme ohi. Abijoukko on poistunut ja jättänyt tilaa uusille opiskelijoille.
Helpommin sanottu kuin tehty, kuten tässä tilanteessa voisi sanoa. Lukulomalle lähteminen ei ollut yhtä vaivatonta kuin ajattelin. Elämä on hyvin erilaista ilman sitä tiivistä porukkaa, jonka ansiosta ei ärsyttänyt herätä kuudelta aamulla kouluun. Joka ikinen päivä
tuon kahden ja puolen vuoden opiskelun aikana tuntui lähes poikkeuksetta edellistä paremmalta, kunnes yhtäkkiä päivät olivat jo loppuneet. Vaikka nyt voi nukkua pitkään ja
aikatauluttaa päivänsä miten haluaa, sen yhteisön läsnäolon puute on jättänyt elämään
suuren aukon.

Vastikään juttelin eräälle yhdeksäsluokkalaiselle hänen jatko-opinnoistaan, onhan yhteishaku kuitenkin käynnissä. Hän sanoi etsivänsä tulevalta lukioltaan ”mukavaa ja avointa oppimisympäristöä, ja tietysti hyvää ryhmähenkeä”, johon ehdotin oitis Madetojan musiikkilukiota. ”Mutta eikö siellä oo vaan musiikinteoriaa ja kaikkee sellasta?” Olin yllättynyt vastauksesta, sillä koulumme ryhmähenki on sen paras elementti. Minulle Madetojan
taika ei ikinä johtunut musiikista. Se kenties on meitä kaikkia yhdistävä tekijä, mutta ihmiset tekevät Madetojan musiikkilukiosta mielestäni parhaan lukion. Sain kyseisen peruskoululaisen ennakkoluulot lopulta käännettyä, ja vakuutin hänet hakemaan lukioomme.
Penkkaripäivä oli ehdottomasti yksi parhaista nuoruusvuosieni päivistä. Aamusta iltaan
sai juhlistaa lukioaikojen päättymistä oppilaiden ja opettajien kanssa. Päivän aikana ilon ja
naurun keskeltä kuulin kuitenkin yhden lauseen, joka kiteytti kaiken: ”En mä halua lähteä
vielä.” Se iski syvälle, ja lujaa. Tajusin tuntevani samoin. Lukiomme yhteisön jäsenistä on
tullut meille suuri perhe, josta ei haluaisi päästää irti. Ei vielä. Jos väittäisin, etten haluaisi
elää vielä yhtä normaalia lukiopäivää noiden ihmisten kanssa, valehtelisin.

Aika on mennä eteenpäin, vaikkei juuri haluaisi. Tiedän kuitenkin, että kymmenien vuosien päästä muistelen lukioaikojani lämmöllä. Joten haluaisin jokaiselle abille, ökölle, vanhalle, opettajalle ja henkilökunnan jäsenelle omistaa seuraavan viestin: kiitos parhaista

vuosista, jota kaltaiseni pieni opiskelijapoika on ikinä elänyt. Ja teille, jotka vielä kouluun
jäätte: pitäkää hauskaa. Nauttikaa jokaisesta päivästä, jonka vietätte koulussamme. Vaikka
abit ovat poistuneet koulusta, uusia ja uusia yhteisön jäseniä saapuu koko ajan. Ihmiset
vaihtuvat, mutta yhteisö elää. Tämä ajatus on mielestäni todella kaunis. □
Aapo Rautio, päätoimittaja

REPORTAASI

Ehdokkaat esiin Madetojan salilla
Madetojan salilla järjestettiin 10.1.2018 presidenttiehdokkaiden tentti, jossa käsiteltiin muun muassa Pohjois-Suomen asioita, turvallisuuspolitiikkaa ja arvojohtamista. Paikalle oli ilmaantunut kiitettävä määrä ihmisiä, ja luonnollisesti
muun median lisäksi myös Leevin toimitus oli edustettuna.

Presidenttiehdokkaat vetivät kiinnostuneita paikalle, mutta saliin olisi mahtunut enemmänkin katsojia.

Anna-Beata Koskelo
Tunnelma on vähintäänkin latautunut, kun Madetojan salilla odotetaan Ehdokkaat
esiin -presidentinvaalitenttiä alkavaksi. Paikalle on kerääntynyt madetojalaisryhmän lisäksi lukuisia katsojia, joskin vapaitakin paikkoja jää jäljelle. Ihmiset eivät suotta peittele
mielipiteitään: monet kantavat mukanaan ehdokkaansa kannatuskylttiä tai rintaneulaa.
Aplodit raikuvat, kun kaikki kahdeksan kandidaattia lopulta astelevat musiikkilukiolaisille tutulle lavalle.
Alussa juontaja muistuttaa, että tilaisuus on hyvin harvinaislaatuinen. Kyseessä on nimittäin ensimmäinen kerta koskaan, kun kaikki presidenttiehdokkaat ovat kokoontuneet vaalitenttiin Pohjois-Suomeen. Ohjelman kulku selviää pian: pääteemoina ovat PohjoisSuomi, turvallisuuspolitiikka ja arvojohtajuus. Yleisö on itse voinut lähettää ehdokkaille
kysymyksiä ennakkoon muutaman viikon ajan.
Jokainen aihealue alkaa leikkimielisellä sanatestillä. Ehdokkaan on kerrottava mahdollisimman nopeasti ensimmäinen asia, joka annetusta sanasta tulee mieleen. ”Perusominaisuus, joka on saanut lähtönsä Pohjois-Suomesta”, toteaa vasemmistoliiton Merja Kyllönen
sanasta ”sisu”. ”Hyvää”, kuuluu keskustan Matti Vanhasen ytimekäs vastaus sanaan ”poronkäristys”. Jokaisen ehdokkaan on myös kerrottava vihreää tai punaista kylttiä nostaen
kantansa johonkin asiaan, kuten siihen, pitäisikö itsenäisyyspäivän vastaanotto joskus järjestää Pohjois-Suomessa. Vastaus tähän on yksimielinen ”kyllä”.
Pohjois-Suomesta puhuttaessa esille nousevat muun muassa pohjoissuomalainen yrittäminen, Kainuun sähkönjakeluongelmat, koulutus sekä nuorisotyöttömyys. ”Oulussa on
erityinen tilanne, sillä täällä on Suomen nuorin väestö, jonka keski-ikä on 27 vuotta”, toteaa SDP:n ehdokas Tuula Haatainen.
Välillä ehdokkaat keventävät tunnelmaa nasevilla kommenteillaan. RKP:n Nils Torvalds
kritisoi Sauli Niinistön saamelaisille pitämää puhetta, johon presidentti vastaa petraavansa
seuraavalla kerralla. ”Seuraavaa kertaa ei tule”, tokaisee Torvalds herättäen hilpeyttä yleisössä.
Turvallisuuspolitiikan ollessa aiheena pöydälle nostetaan muiden muassa ikuisuuskysymys Nato, terrorismi ja Suomen kannalta tärkeimmät valtionpäämiehet. Perussuomalaisten Laura Huhtasaari nostaa Donald Trumpin tärkeimmäksi, kun taas vihreiden Pekka
Haavisto turvautuisi länsinaapuriin.
Ajankohtaisista teemoista nousevat esille erityisesti aktiivimalli, mutta myös #metookampanja puhuttaa. ”En minä ole havainnut”, kommentoi Paavo Väyrynen seksuaalista
häirintää eduskunnassa mutta toteaa kuitenkin, että ilmiössä pitäisi olla nollatoleranssi.

Kysymys presidentin vallasta saa aikaan monipuolista keskustelua. Osa poistaisi presidentin armahdusoikeuden, osa pitää nykyistä käytäntöä hyvänä. Kiistanalainen on myös
kysymys siitä, pitäisikö presidentillä olla oikeus hajottaa eduskunta – Laura Huhtasaaren
myönteinen kanta ei miellytä kaikkia ehdokkaita.
Aivan lopuksi otetaan esille kiistakysymys, joka sinetöi varmasti viimeisimmänkin epäröijän ehdokasvalinnan. ”Onko se juustoleipä vai leipäjuusto?” juontaja kysyy ehdokkailta.
”Juustoleipä”, sanoo Merja Kyllönen. ”Leipäjuusto”, hihkuu enemmistö. Sauli Niinistö
toteaa tulkinnanvaraisesti asian riippuvan siitä, onko päällä leipä vai juusto.
Tilaisuuden päätyttyä salista lipuu pois kuulemaansa varsin tyytyväinen ihmisjoukko.
”Oli yllättävän mielenkiintoinen tilaisuus – minä jopa ymmärsin jotain!” kuuluu opiskelijoiden suista. Saattoivatpa jotkut päästä vielä kuvaan itse istuvan presidentin kanssa. □

Iiris Muraja (vas.), Fanni Korhonen ja Siiri Laurila pääsivät poseeraamaan tasavallan presidentti Sauli
Niinistön kanssa. (Kuva: Siiri Laurila)

ARVOSTELU

Tunnelmaa ja taituruutta Taiteiden illassa
Jo pitkään perinteenä jatkunutta Taiteiden ilta -tapahtumaa vietettiin tänä
vuonna hyisenä ja pimeänä tammikuun iltana. Madetojan musiikkilukion lahjakkaiden opiskelijoiden valmistelemia ohjelmanumeroita kuultiin Pohjankartanon aulassa, juhlasalissa sekä akustisesti luentosalissa.
Laura Halonen
Luentosalin esiintyjäkaarti oli virkistävän
monipuolinen. Odotetusti ohjelmassa oli
pääsääntöisesti
klassisempaa
tuotantoa
muun muassa Claude Debussyltä, jonka
Suite Bergamarque menuetin esittäjänä toimi
vaihto-oppilaamme Yuka Miyake. Kontrabasson käsittelytaidoista sai olla kade, sillä
Ronja Leskelän ja Jenni Laurilan esittämät
Largo ja Allegro con spirito Henry Ecclesin
sonaatista kaikuivat tilassa juhlallisesti.
Joukkoon mahtui myös mitä hykerryttävimpiä esityksiä, kuten Eveliina Jäntin, Sanni
Veteläisen sekä Veera Sippolan esittämä
Tuomas Veturin Teemakappale. Kuultiinpa
salissa nokkahuilutrioakin!
Taiteiden illassa kuulluista yksittäisistä kokoonpanoista Madetojan musiikkilukio voisi
saada loistavia lippulaivoja ja vientituotteita,
kuten jo ammattimaisen koreografian kera
esiintyneet Madetojan Makkaperunat hyvin
Otso Clarot. Kuva: Tuomas Launimaa.
ovat osoittaneet. Saara Kajulan sekä Iisa
Vallirinteen Fly Me to the Moon sai odottamaan kaksikolta lisää. Niin ikään P!nkin Just give me a reason -kappaleen voimakkaalla
tunnelatauksella esittäneitä Jenna Näykkiä ja Laura Lapinkangasta haluaisi taatusti jokainen kuulla coveroimassa, tai kenties esittämässä omia kappaleita, enemmänkin.

Hienoinen pettymys liittyi
kuitenkin tapahtuman organisoinnista vastaaviin ja sitä
kautta yleisöön. Liekö johtunut tapahtuman ajankohdasta
ja kestosta, klo 19:00–22:30
maanantai-iltana ennen korotuskoepäivää, etteivät kaikki
yleisössä jaksaneet osoittaa
kiinnostusta jokaista esitystä
kohtaan. Lahjakkaista metallimiehistä koostetun Mitral
Valven
aloittaessa
kello
kymmenen jälkeen ei juhlasalissa ollut enää kuin kourallinen katsojia. Tämä samainen
ilmiö nähtiin jo Kevyen Musiikin maratonissa. Toki tällaisissa useiden lavojen tapahtumissa ovat epätasaisuudet
yleisömäärissä mahdollisia.
Taiteiden illassa, kuten muissakin lukion tapahtumissa,
esiintyminen vaikuttaa positiivisesti opiskelijoiden eri- Mitral Valve, etualalla Roope Forsberg.
näisten musiikinkurssien ar- Kuva: Tuomas Launimaa.
viointiin. Näin ollen olisi hyvä, että mahdollisimman moni kokoonpano saisi esiintyä niin halutessaan. Näitä mahdollisuuksia on onneksemme monia: Klassisen musiikin iltapäivä, KeMu, Taiteiden ilta sekä
myöhemmin keväisin koittava MadRock. Näissä tilaisuuksissa, joissa esiintyjät ovat puskeneet itseään äärirajoille timanttisen lopputuloksen aikaansaamiseksi, kuuntelevan joukkion paikallaolo olisi vähintäänkin odotettua. Kaikki esitykset olivat tälläkin kertaa jokaisen harjoitteluminuutin väärti. □

HAASTATTELU

Säväri I
Mika Alila

Sävellystyöpajakonsertti eli säväri on kahdesti kevätlukukaudella järjestettävä
tapahtuma, jossa Madetojan musiikkilukion opiskelijat saavat esittää omia sävellyksiään. Sävellystyöpaja on yksi lukiomme valinnaisista musiikkiryhmäaineista. Sävellyksiä voi olla tyyliltään laidasta laitaan, ja kokoonpano voi olla mikä tahansa.
Ensimmäisessä sävärissä päästiin tänä vuonna kuulemaan, mitä abiturienttimme aistivat.
Aiheeksi päätettiin nimittäin ottaa aistit. Haastateltavana on oman säväribiisinsä esittänyt
abiturientti Veera Parkkinen.
Nyt kun sävärikonsertti on ohi, niin mikä sinulla jäi päällimmäisenä mieleen? Oliko omassa tai jonkun toisen esityksessä jotain kiinnostavaa?
– Päällimmäisenä jäi mieleen se jännitys ja tunnelma, mikä siellä oli (ainakin esiintyjien
kesken). Kaikki esitykset olivat tosi kiinnostavia, ei ollut tylsää.
Olitko aiemmin ollut sävellystyöpajassa tai muuten säveltänyt itsenäisesti? Vai oliko tämä
ensimmäinen kerta?
– Nyt oli ihan eka kerta ikinä.
Kun sentään olet Madetojan eliittiä ja varmasti käynyt muutaman musiikin teorian kurssin, niin miten olet soveltanut taitojasi sävellystyössä?
– Noh, teoriatietojen pohjalta valitsin sointukierrot ja tein melodian. Jousisovitusta tehdessä teoriasta oli myös hyötyä.
Olit kuulemma keksinyt itse koko sävärin aiheen. Mistä tämmöinen aihe nousee?
– Oltiin ensimmäisellä alla säväriohjaustunnilla, ja Jaakko Jauhiainen (eli yksi ohjaavista
opettajista) sanoi (suunnilleen näin): ”Koska tämän vuoden sävärillä ei vielä ole aihetta,
niin meidän ryhmän tehtävä on keksiä aihe. Nyt jokainen teistä kirjoittaa muutaman aiheen paperille, ja käydään niitä sitten läpi. Aikaa minuutti.” Paniikissa sitten eka mieleen
tuleva ”aihe” oli aistit. Sitten se tuli valituksi muiden ryhmäläisten innostuessa aiheesta.
Mitä vinkkejä antaisit aloittelevalle säveltäjälle tai vaikka seuraaville säväriläisille?
– Ainakin että ei kannata luovuttaa, vaikka haasteita tulee sävellyksen kanssa ja myös että
ei kannata verrata muiden teoksiin vaan olla ylpeä itsestään ja aikaansaannoksistaan.

Kiitos Veera haastattelusta ja onnea ylioppilaskirjoituksiin.
– Kiitos!
Kyseessä oli siis vuoden ensimmäinen sävellyskonsertti, jossa meidän abiturienttimme
pääsivät esittelemään teoksiaan. Myöhemmin keväällä on kuitenkin tulossa sävellystyöpajan toinen osa, jossa meidän 1. ja 2. vuoden opiskelijat pääsevät näyttämään kyntensä.
Odottakaamme siis syntyviä teoksia innolla. □

Jos saisin miljoona euroa, minä…
Emmi Löppönen ja Linda Kärppä

Vaikka olemme rampanneet jo pidemmän aikaa tuoreimpien opettajiemme tunneilla ja hieman jo tutustuneet heihin, mieleemme juolahti muutama asia, joita
emme vielä tienneet heistä. Mitä Maria Kouri tekisi miljoonalla eurolla? Entä
onko Janna Väänäsellä jokin erityistaito, josta kaikki eivät tiedä? Lähdimme
selvittämään näitä mieltä askarruttavia asioita ystäväkirjateemaisella haastattelulla ja saimme kuin saimmekin vastauksia kysymyksiimme.

Ruotsin opettaja Maria Kouri:
Vapaa-ajallani minä viihdyn metsässä ja nautin takkatulesta.
Päiväni lähtee hyvin käyntiin, kun käynnistän
pyykkikoneen ennen aamukahvia.
Lempiartistini tai -bändini: hmm, ei ketään
erityistä tällä hetkellä, mutta viime aikoina autossa on soinut aika usein Bo Kaspers orkester.
Vahvin aineeni lukiossa oli ruotsi, tykkäsin
kun kursseilla luettiin kirjoja.
Heikoin aineeni lukiossa oli kemia.
Jos saisin miljoona euroa, minä ostaisin heti
koko perheelle menoliput Islantiin.
Kuuntelen salaa Spotifysta… ei kuulu paheisiini tällä hetkellä.
Paras piirre toisessa ihmisessä on luotettavuus.
Mieleenpainuvin muisto lapsuudestani: Moottorikelkkaretket
aurinkoisina
talvipäivinä.

Eväskorissa oli lämmintä kaakaota ja äidin leipomia korvapuusteja, ja nuotiolla paistettiin
makkaraa.
Kovin moni ei tiedä minusta sitä, etten ole ostanut moneen vuoteen yhtään muovikassia.
Paras neuvo minkä olen saanut: Lapset ovat pieniä vain hetken. Ole heidän kanssaan silloin!
Koirat vai kissat? – Koirat.

Psykologian ja uskonnon opettaja Janna
Väänänen:
Vapaa-ajallani minä leikin, luen, liikun ja löhöilen.
Päiväni lähtee hyvin käyntiin kahvilla ja hiljaisuudella. Eli hyvin harvoin.
Lempiartistini tai -bändini: hmm...vaikkapa
Vesala ja jo edesmennyt PMMP.
Vahvin aineeni lukiossa oli matematiikka ja
uskonto.
Heikoin aineeni lukiossa oli fysiikka.
Jos saisin miljoona euroa, minä jemmaisin
rahat varmaan tilille pariksi vuodeksi ja koittaisin toipua järkytyksestä. Tavallinen arki on
ihmisen parasta aikaa, sitä en muuttaisi.
Kuuntelen salaa Spotifysta Antti Tuiskua
silloinkin, kun lapset eivät sitä vaadi.
Paras piirre toisessa ihmisessä on empaattisuus ja hyväntahtoisuus.
Mieleenpainuvin muisto lapsuudestani: telttareissut äidin ja siskon kanssa pitkin Suomen leirintäalueita.
Kovin moni ei tiedä minusta sitä, että osaan ajaa kaivuria.
Paras neuvo minkä olen saanut, on äitini "totta aina toinen puoli".
Koirat vai kissat? – Kissat. □

REPORTAASI

Penkkarit 2018
Mika Alila
15. helmikuuta pääsimme jälleen todistamaan perinteistä penkkarihulinaa. Abit olivat pukeutuneet upeisiin ja näyttäviin asuihin, joista osa nostatti meissä hilpeyttä ja osa noudatti
nykykulttuurin ilmiöiden tarkkoja rajoja. Ulkonäöltään tapahtuma oli merkillinen.
Päivää vietettiin madetojalaisittain perinteisellä kaavalla. Aamulla jo kello 8 päräytettiin
huikea show, kun abigaala kutsui Madetojan väen vuoden suurimpaan show’hun. Eturiviläisenä todettakoon, että se oli kultaa.
Päivän riehakkain osuus alkoi, kun alkoi soida samba. Musiikin tahdissa abiturienttimme
kannettiin lava-autoihin, joilla he sitten lähtivät kohti kiertoajelua. Sambajoukko lähti kohti osuuspankkia ottamaan mittaa rakkaasta Lyseosta.

Kiertoajelu päättyi Leevi Madetojan patsaalle, jolla laulettiin kyseisen herran teos Katson
virran kalvohon opettajamme Johanna Kemppaisen johdolla. Penkkaripäivä päättyi siihen,
vaikkakin abit lähtivät omiin juhliinsa.

Päivä oli täysin abiturienteillemme omistettu, mutta esille täytyy nostaa meidän ihanat
ensimmäisen vuoden opiskelijat. He jaksoivat kantaa abeja, tehdä upeat kyltit autoihin,
pitää sambakulkuetta, siivota jälkiä ja huutaa kovaan ääneen. Kiitos heille!

Mutta suurin kiitos kuitenkin abiturienteillemme! □

KUVAREPORTAASI

WANHAT 2018
Petra Kiiskinen ja Matilda Koistinaho

ELOKUVA-ARVOSTELU

Tuntematon sotilas
Janica Keränen

Aku Louhimiehen ohjaama Tuntematon sotilas perustuu Edvin Laineen 1955 ohjaamaan
elokuvaan ja 1954 julkaistuun Väinö Linnan saman nimiseen sotaromaaniin. Elokuva kertoo jatkosodasta, joka käytiin Suomen ja Neuvostoliiton välillä 25.6.1941–19.9.1944. Elokuvassa pääosissa näyttelevät Eero Aho (Rokka), Johannes Holopainen (Kariluoto), Jussi
Vatanen (Koskela), Aku Hirviniemi (Hietanen), Hannes Suominen (Vanhala), Paula Vesala (Lyyti), Samuli Vauramo (Lammio), Joonas Saartamo (Lahtinen), Arttu Kapulainen
(Susi), Andrei Alén (Rahikainen), Juho Milonoff (Honkajoki) ja Matti Ristinen (Sarastie).
Sivurooleissa nähtiin muun muassa Robin Packalen (Hauhia) ja Pirkka-Pekka Petelius
(Kaarna).
Elokuva sai ensi-iltansa elokuvateattereissa 27. lokakuuta 2017. Helmikuussa elokuvasta
tuli ensimmäinen suomalainen elokuva lähes viiteenkymmeneen vuoteen, joka saavutti
miljoonan katsojan rajan. Elokuva sai myös 11 Jussi-ehdokkuutta muun muassa parhaasta
miespääosasta, ohjauksesta ja elokuvasta.
Aku Louhimies otti todellisen haasteen vastaan, kun hän päätti alkaa ohjaamaan ja kirjoittamaan uutta Tuntematonta sotilasta. Haasteena Louhimiehelle oli alkuperäisen tarinan
muuttaminen modernimpaan muotoon. Hän ei vain luonut vanhaa uudelleen, vaan hän
loi vanhan rinnalle myös uutta. Mielestäni hän onnistui siinä paremmin kuin kukaan olisi
osannut odottaa. Kun menin katsomaan elokuvaa, en uskonut, että se tulisi olemaan hyvä.
Uskoin, että uusi Tuntematon tulee olemaan yhtä pitkästyttävä ja tylsä kuin edeltäjänsäkin. Näin ei kuitenkaan ollut. Elokuvassa ei ollut yhtään tylsää hetkeä, ja mielenkiinto elokuvaan säilyi koko ajan, vaikka elokuva kesti lähes kolme tuntia. En kuitenkaan pitänyt
siitä, että kohtausjärjestys oli välillä vähän sekalainen. Elokuvan grafiikat oli myös tuotettu loistavasti, ja elokuvat erikoistehosteet olivat päätähuimaavia. Mielestäni elokuvassa
parasta kuitenkin oli se, että suurin osa legendaarisista lausahduksista oli säilytetty uuteenkin versioon. Minun henkilökohtainen suosikki on ylivoimaisesti: ”Tulta munil!”
Eero Ahon esittämä Rokka on kyvykäs taistelija, mutta saman rajattoman rohkeuden
kääntöpuoli saa hänet kulkemaan sovittua kaavaa vastaan, ja vakavassa paikassa nämä
piirteet kasvavat kaikesta piittaamattomaksi toimintavimmaksi. Aku Hirviniemen esittämä Hietanen on hyvin leikkisä, ja leppoisa persoona pitää muiden mielialat korkealla, ja
kamalan lopun lähestyessä tämä auttaa muita. Jussi Vatanen on erinomainen Koskela, luja
miehistöstä kohonnut komentaja, joka ylläpitää moraalia.
Louhimies on onnistunut myös roolituksessa mahtavasti. Jussi-gaalassa parhaana miespääosana pidettyä Eero Ahon roolisuoritusta Antero Rokkana ei voi muuta kuin ihailla.

Aho oli mainio valinta Rokan rooliin, sillä hän osasi eläytyä rooliinsa todella hyvin. Mielestäni Rokan rooli oli koko elokuvasta parhaiten toteutettu ja vaikein rooli näytellä. Muita
uskomattoman hyviä roolisuorituksia mielestäni olivat Aku Hirvieniemen ja Jussi Vatasen
suoritukset. Yksi asia minua kuitenkin jäi roolituksessa häiritsemään. En ymmärrä, miksi
elokuvan pieneen sivurooliin oli pitänyt palkata niin suosittu henkilö kuin Robin Packalen. Olisi ollut eri asia, jos hänellä olisi ollut isompi rooli, mutta se jäi vain ärsyttämään,
kun melkein heti valkokankaalle astumisen jälkeen hän jo kuoli.
Elokuvan tarina perustuu hyvin tärkeään osaan Suomen historiaa, ja sen takia suosittelenkin kaikkia katsomaan tämän elokuvan. Elokuvan veti minut kuitenkin hiljaiseksi, sillä se
oli raskasta katsottavaa. Se sai minut henkilökohtaisesti miettimään todella, mitä Suomen
historiassa on joskus tapahtunut ja miten asiat ovat onneksi nykyään paremmin. Louhimiehen Tuntematon on paljon traagisempi elokuva kuin edeltäjänsä, joten en sen takia
suosittele elokuvaa heikkohermoisille. □

HAASTATTELU

Madislainen lavalla
Veeti Kainulainen Kuva: Oulun teatteri

Madetojan abiturientti Jami Kontturi on osana Oulun
teatterin My Fair Lady -produktiota tanssivassa ja laulavassa ensemblessä. Leevi-lehti haastatteli Kontturia
teatteritunnelmissa.

Miten päädyit teatterille?
Jami: Iskä lähetti minulle linkin teatterin sivuille, missä haettiin tanssivia ja laulavia ihmisiä vuonna 2018 pyörivään musikaaliprojektiin. Lähetin hakemuksen, aiemmassa kokemuksessa kaikki Lauluklubista Tuiran seurakunnan pääsiäismusikaaliin. Sain sitten sähköpostin, jossa kutsuttiin toiseen vaiheeseen ja lähetettiin nuotteja, jotka täytyi opetella
hakupäivää varten. Hakupäivänä oli biologian koe, joka meni täysin penkin alle, koska
stressasin koe-esiintymistä paljon enemmän.
Itse koe-esiintymisessä oli laulu- ja tanssiosio. Lauluosiossa käytiin läpi ne kappaleet, joihin sähköpostissa lähetettiin nuotit. Tanssiosiossa taas käytiin läpi lyhyt koreografia, joka
oli meille laulajaporukalle hieman helpotettuna versiona.
Juoni tiivistyi, kun sain sähköpostin, jossa sanottiin, että en päässyt mukaan tällä kertaa.
Tein kuitenkin isäni neuvon mukaisesti, ja laitoin kohteliaan kiitosviestin vastauksena.

Kului pari viikkoa, jolloin sain soiton Merja Larivaaralta, joka sanoi, että he ovat päättäneet suurentaa ensemblen kokoa aiemmin suunnitellusta ja että minulle saattaisi olla tilaa
sittenkin. Kävin vielä yhdessä koe-esiintymisessä, jossa minulle parinkymmenen minuutin
jälkeen sanottiin: "Tervetuloa mukaan." En tiedä lainkaan, kuinka paljon tuo kiitosviesti
vaikutti mahdollisuuksiini, muttei siitä varmaan haittaakaan ollut.
TL;DR: Mukaanpääsy oli yhdistelmä laulutaitoa, hyvänä tyyppinä olemista – suosittelen
kaikille, se on tärkeä "taito" – ja tuuria.

Paljonko musikaalia on harjoiteltu?
Jami: Musikaalin harjoitukset alkoivat marraskuun lopussa – epämukavasti koeviikon
alussa, mutta siitä lisää myöhemmin. Jouluun asti harjoituksia oli noin kolmena päivänä
viikossa, usein sekä päiväharjoitus (4 tuntia, tyypillisesti 10–14) että iltaharjoitus (tyypillisesti 18-21.30). Joulun jälkeen harjoituksia alkoi olla lähes joka päivä aamuisin ja iltaisin,
erityisesti viimeiset kaksi viikkoa olivat täynnä harjoituksia. Luonnollisesti kappaleita ei
myöskään alettu opettelemaan paikan päällä, vaan ne täytyi opetella enimmäkseen kotona.

Miten koulutyön ja teatterin yhteensovittaminen on onnistunut?
Jami: Noh, enimmäkseen olen ollut varsin onnellisessa tilanteessa, sillä nämä harjoitukset
ovat sattuneet hyvälle ajanjaksolle. Alussa ollutta koeviikkoa lukuun ottamatta harjoitukset ovat olleet kolmannella jaksolla, jossa, näin abina, ei ollut kuin kertauskursseja. Päätin
siis olla menemättä millekään kertauskurssille ja käydä vain harjoituksissa.
Ongelmaksi muodostui kuitenkin koeviikko, jolloin minulla ei kyllä tainnut olla kuin neljä
koetta. Kolme kyseisistä harjoituksista onnistui kuitenkin osumaan kokeen päälle. Jouduin
leikkimään melkoista taikuria loihtiessani kokeet mahdollisiksi tehdä teatteriharjoitusten
lomassa. Yhden tein vielä seuraavalla koeviiikkolla :D. Jos olisin ollut koulussa samanaikaisesti, kotona tehtävää koulutyötä olisi varmasti ollut valtavasti.

Mikä on parasta teatterityössä?
Jami: Ehdottomasti esiintyminen. Täällä Pohjankartanon Alla, niin mukava kuin se projekti olikin, oli itselleni hieman pettymys, kun en päässyt lavalle laulamaan ja tanssimaan.
MFL antoi minulle uuden mahdollisuuden musikaaliesiintymiseen sekä antoi mahdollisuuden tehdä ammatillisesti suosikkiasiaani maailmassa. Nautin joka hetkestä lavalla täysin siemauksin, toivottavasti jokaiselle löytyy samankaltainen kiinnostuksen kohde. Muita

mahtavia asioita ovat olleet työryhmän jäsenet, joista jokainen on mahtavaa seuraa, ja
tanssikohtaukset.

Mitä olet saanut teatteriperiodista?
Jami: Monenlaisia asioita. Ensimmäinen, ja tärkein, on työkokemusta alasta, joka minua
kiinnostaa. Kokemus on kasvattanut minua huomattavasti, ja on ollut erittäin mielenkiintoista olla mukana tekemässä erittäin taitavien ammattilaisten kanssa. Kokemus on saanut
myös huomaamaan, miten pitkä matka minulla on vielä kuljettavana, ennen kuin olen aivan ammattilaisen tasolla. Nuorena kuvittelee helposti itsestään liikoja, ja hyvä henkinen
läpsäisy takaraivoon tekee itse kullekin hyvää silloin tällöin. Lisäksi kokemus on pistänyt
minut liikkeelle, joten voisin väittää olevani nyt paljon paremmassa kunnossa kuin marraskuun alussa.
Lisäksi kokemus on antanut minulle unelman jota tavoitella. En tiedä vielä, mitä siitä tulee, mutta kuten isoveljeni neuvoi minua joskus: jos sitä aikoo koskaan yrittää, niin nuorena on hyvä aika!

Aiotko jatkaa näyttelijän uralla?
Jami: Mahdollisesti. Aiemmin mainitsemani unelma olisi olla musikaalinäyttelijä ulkomailla, mutta se ei välttämättä ole kovin realistista. Aika kuitenkin näyttää! Olen myös
hakenut ensi vuonna olevaan Peppi Pitkätossuun mukaan, mutta vielä en ole kuullut teatterilta takaisin.

Terveisiä Leevin lukijoille?
Jami: Kiitos, jos jotakuta jaksoi kiinnostaa tarpeeksi, että luki tämän haastattelun. Shout
out musiikinopettajille, erityisesti Mari Klemettilälle, joka oli lukioajan lauluopettajani.
Muistakaa kaikki myös opiskella, vaikka tähtäimessä kuinka olisikin taito- tai taideala.
Eipähän myöhemmin jää harmittamaan, että hukkasi sen mahdollisuuden. □

ARVOSTELU

Ryysyistä rikkauksiin

Kuva: Oulun teatteri, Jussi Tuokkola

Oulun teatteri jatkaa musikaaliproduktioiden tuotantoa My Fair Ladyn voimin.
Veeti Kainulainen
Oulun teatteri on esittänyt useita huippusuosittuja musikaaleja, kuten The Addams Family
(2015) sekä Housut pois! (2013). Teatterilla on siis niin tietotaitoa kuin resursseja laadukkaiden musikaalien toteuttamiseen, ja onkin ilo nähdä Alan Jay Lernerin ja Frederick
Loewen My Fair Lady Suurella näyttämöllä. Tuplaensi-iltansa 26. ja 27. tammikuuta saanut
musikaali on vetänyt salin täyteen miltei joka näytöksessä, eikä lainkaan syyttä.
My Fair Lady perustuu George Bernard Shaw’n Pygmalion-näytelmään sekä Gabriel Pascalin samannimiseen elokuvaan. Musikaalin päähenkilö Eliza Doolittle (Yasmine Yamajako & Rosanna Kemppi) on 1800-luvun alun Lontoon kaduilla kukkia kaupitteleva nuori
nainen, joka on kauniista ulkonäöstään huolimatta rahvaanomainen ja ronski. Kohdattuaan Elizan kielitieteilijä Henry Higgins (Kari-Pekka Toivanen & Janne Raudaskoski) lyö
vetoa ystävänsä eversti Pickeringin (Mikko Leskelä) kanssa: Higgins pystyisi kasvatta-

maan Elizasta hienostuneen seurapiirinaisen kuudessa kuukaudessa. Higgins ottaa Elizan
suojiinsa opintojen ajaksi, eikä erilaisten luonteiden ja tapojen synnyttämiltä konflikteilta
voi välttyä.
Yasmine Yamajako tekee loistavan tulkinnan Eliza Doolittlenä. My Fair Lady on ennen
kaikkea Elizan tarina, ja on ilo seurata hänen kehitystään tarinan aikana katutytöstä itsenäiseksi hienostonaiseksi. Kari-Pekka Toivosen Henry Higgins jää hieman laimeaksi hahmoksi, eikä hahmon narsistisuutta ja välinpitämättömyyttä tuoda esille tarpeeksi. Pääkaksikon rooleissa nähdään myös Rosanna Kemppi sekä Janne Raudaskoski, ja parivaljakot
vaihtelevat miehitystä näytösten välillä. Pääroolien tuplaus tarjoaa näytöksiin uusia tulkintoja, ja olisi mielenkiintoista nähdä toinenkin parivaljakko lavalla. Show’n todellinen
tähti on kuitenkin Hannu Pelkosen esittämä Alfred P. Doolittle, Elizan isäukko. Pelkonen
on juuri oikea valinta ryypiskelyyn taipuvaksi filosofoijaksi, jonka monologit ja karismaattiset laulukohtaukset jättävät hymyn huulille.
Musikaali etenee sulavasti kohtauksesta toiseen, ja siitä sopii kiittää Pasi Hiltulan johtamaa orkesteria sekä tanssivaa ja laulavaa ensembleä. Hiltulan lisäksi Madetojan väriä tunnustavat orkesterin puolella Jaakko Jauhiainen sekä ensemblessä Jami Kontturi. Pienempi orkesteri värittää lavan tapahtumia mainiosti, eikä Jussi Lampelan sovitus epäröi ottaa
pieniä, virkistäviä vapauksia alkuperäisteoksesta. Kohtauksiin mukautuva ensemble on
ensiluokkainen tunnelmanluoja: ilmeikkäät ja osaavat näyttelijät puhaltavat eloa niin Lontoon kapakkaan kuin juhlaviin tanssiaisiin. Mikko Koivusalon suomennos puhaltaa eloa
teksteihin, ja laulujen sanat jäävät soimaan päähän pitkäksi aikaa. Käännös sisältää muutamia epäkohtia, kuten englannin kielen rappion päivittely suomen kirjakielen ja murteiden kautta tai Elizan Käy Kii (Show Me) -laulun sävyn muuttuminen. Kokonaisuudessaan
haastava käännöstyö on kuitenkin tehty onnistuneesti, eikä hampaankoloon jää paljoa.
Oulun teatteri on jälleen tuottanut onnistuneen produktion. My Fair Lady on huikeaa ilottelua, jossa näyttelijät pääsevät loistamaan monenlaisissa tilanteissa. Vanhan koulukunnan
musikaali tuodaan onnistuneesti hieman nykyaikaistettuna pohjoiseen, eikä karvan verran
alle kolmituntisen näytöksen aikana ole tylsistymisvaaraa. Teatterin seuraava musiikkiproduktio on Oulun Konservatorion kanssa yhteistyössä toteutettava The Four Note ooppera, joka saa ensi-iltansa 13.4.
Oulun teatteri: My Fair Lady. Käsikirjoitus ja sanoitukset: Alan Jay Lerner. Musiikki:
Frederick Loewe. Suomennos Mikko Koivusalo. Ohjaus Merja Larivaara. Keskeisissä
rooleissa Yasmine Yamajako, Rosanna Kemppi, Kari-Pekka Toivonen, Janne Raudaskoski, Mikko Leskelä, Anneli Niskanen, Hannu Pelkonen. Orkesterin johto: Pasi Hiltula. Koreografia Katja Koukkula ja Jussi Väänänen. Lavastus Kalle Nurminen. Ensi-illat
26. ja 27.1. suurella näyttämöllä.

Telkkarin valossa peili
hivenaineita youtube-videoista
kirkas tuoli jolla Pää istuu
omalla painollaan lentävät lentokoneet
siniset kuuntelijan kasvot
urheiluseura ottamassa kantaa
kivijalka hukuttanut itsensä
kirja vailla kansia tai hyllyä
kuu pidoissa jotka kuuluivat auringolle
perhosten kämmeniin kasvaa karvoja
Pentagon syöksee tulta lastensairaaloihin
talvi kyseenalaistaa keskittyneet silmät
kallista juustoa köyhien jääkaapissa
Perkele rynnii takariviin ja kiroaa jumalansa
viini maistuu vedeltä ja ristin jäänteiltä.
Petteri Parkkila

