


Mikä tämä on?

Pääkirjoitus on lehden päätoimittajan kirjoittama artikkeli. Siinä otetaan yleensä 
kantaa johonkin ajankohtaiseen kysymykseen, ja se on useasti mielletty nimensä 
mukaisesti lehden ytimeksi. Se sijaitsee lehden aloitussivulla. Sanomalehdessä voi 
myös olla kaksi pääkirjoitusta, joiden yhteydessä voidaan julkaista muitakin asiaan 
liittyviä kirjoituksia (esimerkiksi vierailevilta asiantuntijoilta). Aikakauslehdissä voi-
daan pääkirjoitusta käyttää lehden sisältöjen lyhyeen esittelyyn.

Näin fiksu on jokaisen opiskelijan paras kaveri, Wikipedia. Se, että hain Wikipedi-
asta tietoa asiasta nimeltä pääkirjoitus, kertoo mielestäni (innosta tärisevässä) kä-
dessäsi olevan lehden tuottoprosessista melko osuvasti. Olen lähes sataprosenttisen 
varma, että taikasana tee-se-itse, omat, kannustavat sanani muille toimittajille ”Sano 
sit jos tarviit apuu, mut ei meist kukaa kyl tiiä kai yhtään enempää” ja välillä hyvin-
kin sekavasti järjestetyt kokoukset olivat Juuri Ne Seikat joiden ansiosta tämä lehti 
on edes olemassa. Toki saattaa myös olla, että asiaan vaikuttivat hieman myös seinäl-
le laittamani ilmoitus ja pari ihan ok toimittajanalkua jotka vastasivat kutsuhuutoon 
lehden perustamisen puolesta. Ainiin, ja tekivät ne pari juttuakin.

Koska me täällä toimituksessa tiedämme lehdenteosta suunnilleen yhtä paljon kuin 
Sinä, parasta olisi kuulla millaisen reaktion Särmä saa sinussa aikaan. Mikä ikinä se 
onkaan, viisastumme siitä (toivottavasti). Jos et uskalla päin naamaa laukoa totuuksia, 
voit myös esim. käydä Särmän Facebook -ryhmässä Kallion Lukion Lehti keskustele-
massa aiheesta tai kirjoitella nimettömiä lappuja ja sujautella niitä toimittajien tas-
kuihin tai laittaa vaikka seinälle. (Jos laitat seinälle, kannattaa kysyä oppilaskunnan 
hallitukselta minne sen laitat, ettei mene tarkoin harkittu järjestys sekaisin!)

Pus ja kiitos,
Siiri Kihlström
päätoimittaja

ps. Sara ja Mia on ihania.
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12.2 Teemapäivä ystävänpäivän kunniaksi

12.2 Ylioppilaskirjoitukset alkavat Hallitus järjestää jälleen ”sulje 
suusi suklaalla” -kampanjan. Kun kuljet käytävillä hiljaa, saat suklaa-
ta. Kampanja jatkuu 29.3 asti, jolloin kirjoitukset loppuvat.

2.3 Hallitus on tavattavissa koulun Avoimet ovet –tapahtumassa

3.3 Hallitus kertoo toiminnastaan 1. vuosikurssin vanhempainillassa

21.3 Nuorten Ääni –finaali. Hallitus esittelee koulun varainkeruukoh-
teen, eli uudet rummut, päättäjille. 

22.4 Ilmaisutaidon lukioiden yhteistempaus Turussa. Menossa mukana Ju-
hana Herttuan koulu Turusta, Tampereen yhteiskoulu ja tietenkin Kallio.

30.5 Vappumarssi ja –naamiaiset

3.6 Hallituksen organisoima koko koulun kevätretki.

4.6 Viimeisen jakson kokeiden palautus ja hallituksen järjestämää yllä-
tysohjelmaa opiskelijoille.

Kevään tullen hallitus järjestää kaikkea jännää ohjelmaa muun muassa 
joustolle.

Virallisempia asioita käsitellään hallituksen kokouksissa rehtorin ja 
opettajien kanssa.

Kaikista tapahtumista informoidaan tarkemmin lähempänä tapah-
tumapäivää, seuratkaa ilmoitustauluja !

Hallitukseen voi ottaa yhteyttä milloin vain 
esim. sähköpostitse: maria.s.penttila@edu.hel.fi

OPKH TIEDOTTAA

kuva: Mia Finnilä



Kolmen suuren bileet järjestettiin taas tammikuussa, kuten on tehty jo aikojen alus-
ta lähtien, eli vähintään 5 vuotta. Bileet olivat Gloriassa nyt kolmatta kertaa. Ennen 

Gloriaa Kolme Suurta on juhlittu Wäis-
kissä. Bileiden järjestäjinä toimi, ku-
ten aina ennenkin, Kallion, Sibiksen ja 
Torkkelin oppilaskuntien hallitukset. 
Yhteistyö toimi tänä vuonna erityisen 
hyvin, ja vaikka Kalliolaisten oli vaikea 
olla vitsailematta Torkkelin kustannuk-
sella, kaikki sujui sovussa, Kallion op-
pilaskunnan hallituksen puheenjohta-
ja Maria Penttilä vakuuttaa. 

Ohjelmassa oli runsaasti bändejä, joka 
koulusta yksi, Kalliosta jopa kaksi, Wi-
fetime experience ja Pasa. Bändien li-
säksi ohjelmassa oli Sibis showband, 

joka oli viihdyttämässä juhlijoita myös viime vuonna tosin hieman eri kokoonpa-
nolla ja suuri playback-laulukilpailu, jonka Kallio luonnollisesti voitti luontaisen 
korkean desibelitasonsa ansiosta. Yleistä heilumistakin (joidenkin tapauksessa 
tanssimista) harrastettiin sibisläisen DJ:n valitseman musiikin tahtiin. 

Kaiken juhlimisen keskellä kulki hallituslaisia valvomassa että kaikki sujuu suun-
nitelmien mukaan, eikä suuria katastrofeja pääse syntymään. Suurilta vastoinkäy-
misiltä vältyttiin sekä suunnittelu että toteutus vaiheessa, vaikka pari vahvistinta 
olikin kadoksissa ja pohjakassan puuttuminen myöhästytti hieman bileiden alkua. 
Gloria pysyi pystyssä vaikka paikka olikin tupaten täynnä: juhlijoita oli yhteensä 
noin 700. Valtakunnassa siis kaikki hyvin, ainakin ensi vuoden bileisiin asti.

Kolmen suuren bileet

kuva ja teksti: Sara Sandström



Sarvikuonot
Ohjaus Caitlin Baran
Esitykset 21.1.-2.2.2010

Sarvikuonot vie katsojan aivan toiseen maail-
maan. Kaupungin ihmisten elämää hämmentä-
vät ensin yksi tai kaksi yksi- tai kaksisarvista 
sarvikuonoa, ja pian koko kaupunki on täynnä 
näitä savannin sarvipäisiä eläimiä. Toisia sar-
vikuonot hämmästyttävät tai pelottavat, toisia 
ihastuttavat ja eräät kieltävät niiden olemas-
saolon aina omaan muodonmuutokseensa 
saakka. Näytelmä on hallittu kokonaisuus, ja 
absurdit juonenkäänteet tuntuvat kummallisen 
luonnollisilta: totta kai ihmiset voivat muuttua 
sarvikuonoiksi, ja tietenkin koira on kissa koska 
sillä on neljä jalkaa. Näytelmästä teki vaikutta-
van sen tunnelma, jossa on jotakin ainutlaatuis-
ta. Todellisuuden ja fantasiamaailman rajalla 
häilyminen tuo oudon tunteen perusolettamus-
ten järkkymisestä ja ehdoton tunnelman luoja 
on myös näyttelijöiden yhteispeli, joka toimii 
ihailtavasti. Tekemättä sen syvällisempää ana-
lyysiä näytelmän kantavista teemoista totean, 
että Sarvikuonot herätti ajatuksia ja toimi näyt-
telemisen, yleistunnelman ja kokonaisuutensa 
puolesta erittäin hyvin.

Sanottua
"Ei hitsi, ihanan moniulotteinen. Pisti mietti-
mään ryhmäpainetta ja yksilöllisyyttä uusin sil-
min."
"Keskikohta vähän jumitti paikallaan, alku oli 
paras!"
"Niin outo mut jotenki ihan sika hyvä!"
"Tatu on ihana!"
"Puhutteleva."

teksti: Mari Ahjokangas
kuva: Karoliina Pulkkinen



Tuoksukuulia pölynimuriin
Ohjaus Pinja Hirvonen
Esitykset 22.-27.1.2010

"Tarinoita älykkäistä ja älyttömistä, tavallisista ja tavattomista ihmisistä." 
Naulan kantaan. Pienet kohtaukset kuvaavat vuorotellen älykkäiden ja älyttömien, tavallisten ja 
tavattomien ihmisten elämää. Asetelma tuntuu hajanaiselta, mutta tarinat yhdistyvät, kun eripu-
rainen pariskunta, katusoittelija, imurikauppias, pississiskokset ja kumppanit paljastuvat pikku 
hiljaa kuka kenenkin sukulaiseksi, ystäväksi tai hyvänpäiväntutuksi. Tekemisen puutetta, sunnun-
taisiivousta, ihastumista ja kinastelua, hahmojen väliset kemiat toimivat ja tunnelma on leppoisa. 
Pelleily myy, mutta kannattaako imurien kauppaaminen? Tuoksukuulia pölynimuriin löytää hie-
nosti arjen komiikan, ja onnistunut roolityö sekä napakka dialogi takaavat katsojalle naurukohta-
ukset ja ennen kaikkea hyvän mielen.
Elämänmakua!

Sanottua
"Ihan niinku meiän perhe mökille lähössä."
"'Pelleilijöiden  roolisuoritus oli bueno!"
"Kaikki hahmot oli hirmu hyviä, mutta loppu jäi vähän hajanaiseksi"
"Ihan hilpeä!"

teksti: Mari Ahjokangas
kuva: Viveka Uuskoski



Ranskalaiset ja unkarilaiset vierailivat luonam-
me 15.–24.1. ja muutama projektiin uskaltau-
tunut poikakin ihastutti Kallion tyttöjä koulun 
käytävillä. Projektissa on ollut kyse näyttis 
proggiksesta, jossa teemme näytelmää Unka-
rin ja Ranskan teatteri-festivaaleille. Yhteensä 
meitä on 40 ja usein tuli ajateltua, että miten iki-
nä näin monen ihmisen kanssa onnistuu teatte-
rin tekeminen. Todellisuudessa on ollut haus-
kaa huomata, että ilman yhteistä kieltä, teatteri 
on yhteinen kielemme ja sitä puhuessamme 
olemme yhtä. Näistä 40 ihmisestä onkin yhtäk-
kiä tullut tiivis ”teatteri-perhe”, jolla on enem-
män yhteistä kun moni aluksi luuli. Ystävysty-
minen on ollut kuitenkin lähtökohtana kaikelle 
mitä olemme tehneet. Meidän viikkomme yh-
dessä heidän kanssaan sisälsi paljon ohjelmaa; 
luistelua, pulkkamäkeä, jääkiekkoa ja Fazerilla 
käynnin. Viikon aikana huomasi, että Ranskassa 
vallinneet kielimuuri ja ujous olivat kadonneet 
jopa unkarilaisten osalta. Pystyimme seuruste-
lemaan paljon vapaammin, kuin ystävät yleen-
sä, kielimuurista huolimatta. Viikon päätteeksi 
esittelimme vanhemmille ja ystäville sen, min-
kä siihen asti olimme saaneet valmiiksi. Kaikki 
sujui vähintäänkin loistavasti!

Kulttuurierot aiheuttivat usein hämmennystä, 
mutta myös opettivat. Usein hirveässä kiirees-
sä ranskalaiset jäivät huolettomina vaihtamaan 
poskisuudelmia ja juttelemaan kuulumisia, kun 
muut kävelivät jo monta metriä edellä. Tämä 
kuitenkin opetti meitä lähtemään aina sen ver-
ran aikaisemmin, että ranskalaiset ehtivät vaih-
tamaan poskisuudelmansa ja silti ehdimme 
ajoissa määränpäähän. 

Nyt kun ”ranskikset” ja ”unkkikset” ovat läh-
teneet, tajuamme miten paljon todella pidäm-
me heistä ja miten ihana viikko meillä onkaan 
takana. Nyt huomaamme kaipaavamme heitä 
paljon. Laskemme päiviä jälleennäkemiseen 
ja odotus on suuri! Onneksi ikävää lieventää 
nykyajan teknologia ja kätevä Facebook, jonka 
kautta voi pitää yhteyttä yllä! Monet ystävyys-
suhteet varmasti säilyvät ja niitä on helppo 
käyttää hyödyksi kun matkustelee! 

Ranskalaisia suudelmia

teksti: Iida Åfeldt
kuva: Elina Määttä



Olavi Uusivirta, 
edesmenneen Fu-
gu-yhtyeen rumpa-
li ja Zulu-ohjelman 
juontaja. 

Olavi Uusivirta on saa-
vuttanut 26 ikävuo-
teensa nähden paljon. 
Mielenkiintoista on, 
että samaan aikaan hän 
osaa mielestään kaik-
kea vain vähän eikä oi-
kein mitään kunnolla. 
No, Olavin lahjakkuu-
desta voi näköjään olla 
aika montaa mieltä. 
Hänen kolmas levyn-
sä Minä olen  hullu oli 
nimittäin kriitikoiden 
suosima ja odotettu 
neljäs levy ilmestyy 

huhtikuussa. Teatterikorkeakoulussa on par-
haillaan menossa viimeisten vuosien maisteri-
opinnot,  joista moni muu saa vain haaveilla. 

Tällä hetkellä käynnissä on maaliskuussa 
valmistuvan musiikkiteatterinäytelmän har-
joitukset, jonka yhtenä säveltäjänäkin hän on 
toiminut.

Musiikillisen uranuurtamisensa Olavi aloitti 
rumpujen soitolla 8-vuotiaana, ja myöhemmin 
mielessä siinsikin ura rumpalina, ei niinkään 
laulajana tai näyttelijänä. Muut instrumentit ki-
tara, laulu ja piano tulivat kuvioihin vasta myö-
hemmin. Kallion Lukion taipaleen hän aloitti 
vuonna 1999 Kruununhaan musiikkiluokan 
jälkeen. ”Meillä oli siellä Krunassa sellainen 
Fugu-bändi, joka siis tarkoittaa japanilaista 
pallokalaa. Kitaristi Jussi Nikkilältä sain ide-
an, että jos hakisikin Sibiksen sijasta Kallioon, 
joka vaikutti opetustarjonnaltaan monipuo-
lisemmalta, ja jossa musiikinopetuksellakin 
tuntui olevan vahva sija. Pikkuhiljaa Kallio vain 
alkoi tuntua läheisemmältä.” Kallioon tultua 
alkoi myös teatteri viedä Olavia mukanaan ja 
jossain vaiheessa jo tulla tasavahvaksi mu-
siikillisen puolen kanssa. ”Kyllähän Kalliossa 
kuitenkin säilyi se musahomma. Siellä syntyi 
tokana vuonna bändi, jonka ajoista koske-
tinsoittaja Jiri ja basisti Jaakko ovat säilyneet 
mukana. Meidän eka keikka oli itse asiassa 
Kolmen suuren bileissä joskus 2001 tai 2002”.



Ajautumisen aika
Omaan ammattiinsa päätymistään Uusivirta ku-
vaa ajautumisen leimaavaksi prosessiksi, asiat 
vain sattuivat menemään ja palaset loksahte-
lemaan paikoillensa.  Mietteissä pyörivät niin 
sosiologian, valtiotieteiden kuin suomalaisen 
kirjallisuuden opinnot, mutta teatteri vei pi-
simmän korren. Teak:iin hän ei kuitenkaan heti 
abivuoden jälkeen ensiyrityksellä päässyt ja 
vuosi siitä eteenpäin ilmestyikin esikoisalbu-
mi, kalliomaisesti nimetty Nuoruustango.  ”Sii-
hen aikaan ajauduin Ylelle tekemään sellaista 
nuorten keskusteluohjelmaa kuin Zulu Henna 
Vännisen kanssa. Se oli ihan mielenkiintoista, 
vaikken koskaan ollutkaan tehnyt mitään sen 
tyyppistä.” Vuoden verran Zulua juonnettuaan 
Olaville kuitenkin riitti ja oli taas aika keskit-
tyä musahommaan. Ilmestyi toinen levy Me ei 
kuolla koskaan, jota seurasi pari vuotta tiiviisti 
keikkoja. Jossain vaiheessa kiinnostus teatteriin 
taas vahvistui ja Olavi päätti osallistua toista 
kertaa pääsykokeisiin. Kolmannella tärppäsi.

Ankara ja antava Teak vastakohtana 
omaehtoiselle musiikin tekemiselle
Teak on Olavin mukaan opinahjona hyvin kou-
lumainen, sieltä ei lintsailla ja kuri on kova. ”Se 
on kuitenkin hyvin pitkälti sellaista ryhmän 
kanssa ja pareittain tekemistä ja paljon paritöi-
tä mikä olisi käytännössä mahdotonta jos aina 
joku puuttuisi. Se on kuin yliopisto-opiskelun 
vastakohta.” Opiskelu on aikaa vievää ja parin 
ensimmäisen vuoden aikana ei oppilailla käy-
tännössä ole mahdollisuuksia vapaa-aikaan. 
Opetuksen tasosta Olavi ei kuitenkaan löydä 
valittamisen varaa. ”Liian vähän korostetaan 
sitä, miten paljon se opetus tähtää oikeastaan 
harjoittelun opettelemiseen ja nimenomaan te-
atterinäyttelemiseen. Teakissa opetuksen yti-
messä on oppia miten teatteriesitystä harjoi-
tellaan osana ryhmää ja esimerkiksi kameran 
kanssa tekeminen on oikeastaan todella pieni 
osa opetusta.” Näyttelijän ja muusikon ammat-
tien sovittaminen yhteen ei kuitenkaan ole aina 
helppoa. ”Kyllähän se niin menee, että aina sii-
nä jompikumpi puoli kärsii tai sitten kärsivät 
psyyke ja yöunet.” Olavi on kuitenkin saanut 
molemmat puolet jotenkin jaksotettua: talvet 
on omistettu koululle ja pitkät kesälomat taas 
musiikille ja tämä onkin tuntunut mielekkääl-
tä jaolta. Hän ei ole haaveillut kumpaankaan 
keskittymisestä, vaan mielessä siintää jo uusia 
haaveita pariksi vuodeksi kirjoittamiselle 

ja lukemiselle omistautumisesta. ”Kyllä mä luu-
len että siihen kyllästyisi jos tekisi vuosikausia 
samaa juttua, mä oon kuitenkin luonteeltani 
sellainen persoona, että veri vetää aika mo-
neen suuntaan.” 

Muutos lauluntekijänä
Olavi ei ole ollut koskaan mikään synnynnäi-
nen harjoittelija lyhyen pinnansa takia. Siksi 
omien laulujen tekeminen tuntuikin kaikista 
omimmalta. Ensimmäiset biisit tuli ”räpellet-
tyä” lukioaikoina ja niiden ensiesitys tapahtui 
musiikin lukiodiplomia tehdessä. Aikuistues-
saan hän on oppinut etäännyttämään näkö-
kulmaansa laulunkirjoittajana. ”Aiemmin sitä 
jotenkin oksensi ne siitä omasta elämästään ja 
problematiikastaan suoraan, eikä osannut käsi-
tellä omaa tekstiä objektiivisesti, ulkopuolises-
ti.” Nykyään muusikko osaa maustaa tekstejään 
jollakin fiktiivisellä aineksella saadakseen nii-
hin lisää eloa. Usein lauluntekijä on kuitenkin 
joutunut huomaamaan, että teksti on valmis 
vasta kun se on laulettu studiossa ja levy on 
painossa. Siinä vaiheessa on mahdotonta enää 
kajota tekeleeseen ja on hyväksyttävä että se 
on valmis. Viime vuosina Olavi on myös kiin-
nostunut suomalaisesta 50-luvun jälkeisestä 
modernista runoudesta,  joka ennen tuntui jo-
tenkin vaikeaselkoiselta. ”Sellainen lukutaito 
on kehittynyt, mikä toivon mukaan ilmentyy sii-
nä miten käsittelee lukemiaan tekstejä, miten 
ne voi avautua.”
 

Kultaisia Kallioaikoja
Kalliota muistellessaan Olaville tulee ensim-
mäisenä mieleen hyvä henki. Stereotypiat ak-
tivisti-vegaani-sivarityypeistä eivät mitenkään 
häiritsevästi näkyneet, ja jotenkin sitä itsekin 
alkoi enemmän tai vähemmän asettua samaan 
muottiin. Aamunavausten muistelu kuitenkin 
kirvoittaa ex-kalliolaisen kasvoille hymyn. 
”Ykkösellä mulla oli tosi kova esiintymisvim-
ma ja hirveä hinku päästä aamunavaukseen. 
Mietin pitkään mitä se olis ja lopulta päädyin 
esittämään pienen kokoonpanon kanssa Unto 
Monosen tangoja. Monet ihmettelivät, kun oli 
vielä nimellä yhteys Olavi Virtaan ja sitten nää 
tangot.” Puhekilpailuunkin Olavin oli päästävä 
heti ensimmäisenä vuonna, jännityskynnyksen 
ylittäminen tuntui olevan senaikainen projekti. 
”Mua jännitti niin paljon että mulla käytännös-
sä meni taju sen puheen aikana. Se jännitys 



kasvoi niin suureksi etten mä muista puolia-
kaan siitä puheesta, kai se liittyi jotenkin Noki-
aan. Se on ihan kullanarvoista, että esiintymis-
tä oli mahdollista treenata niin kannustavassa 
ilmapiirissä.”  

Ville Blåfield, 
to taal i luuse-
reihin kuuluva 
päätoimittaja

Ville Blåfield on 
mielenkiintoinen 
esimerkki siitä, 
kuinka urallaan 
voi edetä nope-
asti ja vielä ilman 
sen suurempaa 
koulutusta tai tit-
teleitä. Kalliosta 
uloskirjoitettuaan 
hän pääsi saman 
tien kokeilemaan 
siipiään toimitta-
jana ja ne siivet 
ovatkin kantaneet 
hänet moniin eri-
laisiin ja mielen-
kiintoisiin työ-
tehtäviin, joista 
viimeisin on Nyt 
-liitteen päätoi-
mittajana.
 
Kalliosta 
happireikä                                                                                                                
Kalliossa Blåfield 

aloitti vuonna 1996, ”mulle oli ihan selvää, että 
mä haluan johonkin sellaiseen lukioon missä 
on ilmaisuainepainotus. Teatteri ja kirjoitta-
minen oli silloin sellaisia tärkeitä juttuja, että 
sellaset yleissivistävät opinnot ei olleet mi-
tenkään läheisiä asioita.” Blåfield oli kuitenkin 
varma että Kallion lukion ovet eivät hänelle 
avautuisi huonon keskiarvonsa takia, ” mä 
muistan sen päivän kun mä fillaroin kattomaan 

niitä tuloksia ja porthaninmäki oli tosi raskas 
pyöräillä ylös. Mua vastaan tuli joku hysteeri-
sesti itkevä 15-vuotias tyttö. Siinä vaiheessa mä 
tajusin tän tilanteen vakavuuden ja mun sydän 
rupesi hakkaamaan.” Blåfield oli siihen aikaan 
teatterinuoria. Veri veti enemmän näyttämölle 
kuin viestintäalalle, jolla molemmat vanhem-
mat työskentelivät. Kalliossa tapahtui kuitenkin 
herääminen: se olikin kirjoittaminen joka kiin-
nosti. ”Mä luulen että Kalliossa ennen kaikkea 
ne mediailmaisun opinnot oli ne jotka jotenkin 
sytytti mua. Mä koin ne mielenkiintoseks, en 
että mä olisin ollut niissä lahjakas. Mun lukion 
päästötodistus kyllä kertoo, etten ollut miten-
kään tähtioppilas missään.” Itse koulunkäynti 
oli Villelle yhtä mälsää kuin se oli ollut aiem-
minkin ”Mulla ja mun kaverilla Tanjalla oli yli-
oppilaslakin kultaisen lyyran vieressä kirjaimet 
TL. Ne tulee siitä että me kutsuttiin itseämme 
totaaliluuseri-klubiks, koska ainakin mulla oli 
sellasia vaiheita, et mä en siihen ja siihen ai-
kaan voinut käydä koulussa siinä ja  siinä ker-
roksessa, koska mun piti varoo jotain tiettyä 
maikkaa, et se ei tuu mua vastaan, koska mä 
olin niin kauan lintsannu sen tunneilta.”  Ainut 
happireikä Villelle, kuten monelle muullekin, 
oli ilmaisutaito.

Ylioppilaasta iltasanomiin                                                                                                           
Kalliosta ylioppilaaksi kirjoitettuaan Blåfield 
päätti hakea kesätöihin eri lehtiin ”kyllä mä jo 
aattelin että tää toimittajan työ saattaisi kiinnos-
taa.” Nuoren, kokemattoman 19 vuotiaan oli kui-
tenkin lähes mahdotonta saada edes kesätöitä 
alalta. Blåfieldiä lykästi. Mediailmaisussa oli 
siihen aikaan kurssi, jolla mentiin yhdeksi päi-
väksi seuraamaan jonkin toimituksen työsken-
telyä. Blåfield oli Iltasanomilla yhden päivän, 
josta toimituspäällikkö sattumalta muisti hänet 
ja päätti kutsua pojan haastatteluun.  ”Ja sitten 
siinä vain kävi niin, että ala vei mukanaan.” Ke-
sän jälkeen Blåfield huomasi työskentelevänsä 
Iltasanomilla tuuraajana ja kohta jo vakituisena. 
Iltasanomissa vietettyjen viiden vuoden aikana 
ehti Blåfield välissä käydä vuoden mittaisen 
Laajasalon kristillisen opiston tiedotusopin 
linjan, samaan aikaan tehden iltatöitä Iltasano-
milla. Hän aloitti myös teatteritieteen opinnot 
yliopistolla, mielessä teatterikriitikon työnku-
va.  Iltasanomien uutis- ja viihdetoimituksesta 
Blåfield kuitenkin siirtyi Suomen kuvalehteen, 
jossa hän toimi kolme vuotta toimittajana teh-
den liiankin paljon teatterikritiikkejä.



Teatteri oli siihen asti kulkenut Blåfieldin mu-
kana, mutta teatterikriitikkona toimimisen jäl-
keen, se alkoi vähitellen tippua pois. ”Suomen 
kuvalehdellä teatterikriitikkoja oli niin vähän, 
että piti käydä aivan hirveästi teatterissa ja 
kun ne ensi-iltasumat oli, niin oli joka ilta te-
atterissa. Mä muistan sen hetken kun mä siellä 
niin kyllästyin teatteriin, kun oli kattonu ja kir-
jottanu siitä niin paljon. Yhtäkkiä siitä jotenkin 
katos se magia, tai näki liikaa keskinkertaista 
teatteria, kyllä mä kuitenkin oon aika hyvä kyl-
lästymään.” Kuvalehdestä Blåfield teki urallaan 
suuren hyppäyksen ja ryhtyi Seuran toimitus-
päälliköksi. ”Mä olin vielä 25-vuotias silloin, 
eli 10 vuotta nuorempi kuin kukaan siellä toi-
mituksessa. Se oli aika hankala keikka, mutta 
tosi mielenkiintoinen ja opettava.” Seurassa 
vuoden työskenneltyään Blåfield vaihtoi Hel-
singin Sanomien Nyt -liitteeseen. Siellä Blåfiel-
din pestinä oli puoli vuotta toimitussihteerin 
työ. Pian hänen tulonsa jälkeen Nyt -liitteen 
silloinen päätoimittaja Reetta Räty jäi kuitenkin 
äitiyslomalle ja Blåfield sai paikan päätoimitta-
jana, jona on toiminut nyt 3,5 vuotta.

Päivästä toiseen                                                                             
Toimittajan työn parhaaksi puoleksi Blåfield 
mainitsee sen, että jokainen päivä on erilai-
nen.” Jos on vielä kirjottavana toimittajana, niin 
se on mahtavinta kun tulee aamulla töihin ja 
siinä sitten päätetään, että tänään sä teet jutun 
ravustuksesta ja huomenna osavuosikatsauk-
sesta ja ylihuomenna miss Suomesta. Työnsi-
sältö siis menee siis uusiksi ihan joka päivä ja 
se on ihan mahtavaa.”  Esimiehenä toimiminen 
ei kuitenkaan ole aivan yhtä ailahtelevaista, 
sillä aina löytyy samat byrokraattiset hommat, 
jotka pitää hoitaa. Päätoimittajana Villen tehtä-
viin kuuluu toimia noin 20 henkisen toimituk-
sen esimiehenä, sopia lomista, jakaa toimit-
tajien töitä ja sopia kuka kirjoittaa mistäkin, 
sekä johtaa Nyt -liitteen pidemmän tähtäimen 
suunnittelua. Päätoimittajan täytyy olla myös 
yhteyksissä markkinointi- ja mainososastoihin, 
tutkia lukijatutkimuksia ja edustaa Nyt – liitet-
tä Helsingin Sanomien muihin osastoihin päin. 
”Yleissähläämistä, että toimituksella olisi rau-
ha tehdä töitään. Työt menevät myös aalloittain, 
nyt suuri ja tärkeä projekti on kesätoimittajien 
valinta, joka on tapa rekrytoida tällä alalla. Sen 
jälkeen taas alkaa kehityskeskustelukierros 
jokaisen työntekijän kanssa, siitä minkälaisia 
uranäkymiä he kokevat itsellään olevan ja 

ja miten he kokevat oman työnsä.”   Kirjoitta-
mista Blåfieldin toimenkuvaan ei enää kuulu 
”mä yritän aina välillä raivata aikaa kirjoitta-
miselle, että säilyisi se että miks mä haluan 
olla tällä alalla. Musta on hienoa olla journa-
listi ja tykkään kirjoittaa.” Monen kuukauden 
tauon jälkeen kirjoittaminen kuitenkin tuntuu 
usein mahdottomalta, mutta tunne siitä kun 
vihdoin onnistuu, on Blåfieldin mielestä mah-
tava.

Elämänsä onnellisin                                                                                                                                   
Kalliosta Blåfieldille tulee mieleen ihanat ja 
onnelliset vuodet. Abirekan kyydissä hän 
muistaa ajatelleensa, että ” nyt mä varmaan 
oon onnellisin mitä mä tuun koskaan ole-
maan”. Läheisimmiksi ystäviksi on jäänyt 
lukioaikainen kaveriporukka, jota Kallion ko-
kemukset jaksaavat vuosienkin jälkeen sitoa 
yhteen. ”Kun me kokoonnutaan, niin sillä millä 
alalla meistä kukakin on, ei ole mitään väliä, 
koska me ollaan yhtäkkiä takasin siinä puhik-
sen luokassa”. Samalla kaveriporukalla tehtiin 
myös ikimuistoinen Espanjan matka lukion 
toisella luokalla. ”Me haluttiin lähteä lomalle 
Los Gigantesiin ja se ajankohta milloin me 
haluttiin, lähteä sattui kouluajalle, kuinkas ol-
lakaan. Mietittiin, että miten me saataisiin lupa 
ja keksittiin että tehdään siitä kouluprojekti. 
Meillä oli silloin meneillään median video-
kurssi ja niinpä me tehtiin siitä sellainen selos-
tuspaperi, että kuinka me tutkittaisiin sillä 
videolla espanjalaisten ja suomalaisten eroja”. 
Sen aikainen rehtori Seppo Nyyssönen kat-
soi paperia hymyillen, 6 luokkakaveria haki 
lupaa yhteistä viikon espanjan matkaa varten. 
Aika läpinäkyvää. Nyyssönen kuitenkin sanoi 
vain, että ”antaa mennä, eiköhän teillä ole noi 
kouluhommat ihan ok.” Niinpä kaveriporukka 
pääsi rälläämään Espanjaan ja videostakin tuli 
niin hieno, että jokainen sai kyseisestä median 
kurssita erittäin hyvän arvosanan. Ville myös 
mainitsee monien Kallion perinteiden ole-
van unohtumattomia, ” siellä se yhteisö toimi 
jotenkin hirveen hienosti, Kalliolle kukkulalle 
ja kaikki muutkin traditiot, ne ovat oikeasti 
jotenkin tärkeitä ja koskettavia.” Ville muistaa 
vieläkin Kalliolle, kukkulalle -laulun kolman-
nen äänen, eli ei sekään oppi turhaa ole ollut!

Teksti: Anni Lehtonen ja Iida Åfeldt
Kuvitus:  Iida Åfeldt





Kallion Lukion lehti ”Särmä” tapasi abiturientti Emma Honkasen, joka kertoi into-
himostaan taitoluisteluun ja sen tuomista kokemuksista ja haasteista.
Jo kuusivuotiaana taitoluistelun aloittanut opiskelija kertoo, mikä lajissa viehättää 
ja mikä siitä tekee juuri hänelle sopivimman. 

Aloitit taitoluistelun jo 6-vuotiaana, 
mikä sai sinut aloittamaan juuri tämän 
lajin?
”Paras kaveri harrasti taitoluistelua, ja se sai 
mutkin mukaan. Se taisi muutenkin olla siihen 
aikaan yleinen harrastus mihin vanhemmat 
pisti lapsensa. Siitä mä sitten jatkoin, eikä ker-
taakaan ole ollut mielessä vaihtaa muuhun.”

Mikä on taitoluistelussa parasta?
”Siinä yhdistyy urheilu ja taide. Ja siinä voi aina 
kehittyä. Se on hirveän tekninen ja monipuo-
linen laji mikä johtuu siitä että et ole koskaan 
valmis, vaan aina on jotain kehitettävää. Lisäk-
si siinä yhdistyy musiikki. Se on kuitenkin ur-
heilua, mutta esittäminen ja tulkinta ovat isossa 
roolissa.”

Mikä tekee siitä juuri sinulle sopivim-
man lajin?
”Tykkään haasteista, ja se todellakin tarjoaa 
niitä. Lisäksi liikkeistä on monipuolinen kirjo. 
Esiintyminen on myös todella tärkeää. Siinä 
on myös sitä vauhdin hurmaa, mikä viehättää. 
Laji vaatii myös niin paljon keskittymistä että 
se suo taukopaikan esimerkiksi kaikista koulu-
kiireistä.”

”Jos yhdellä lauseella pitäisi kuvata, sanoisin, 
että se on glamouria taideurheilua”

Miten olet onnistunut jakamaan ajan 
koulun/kavereiden ja luistelun välillä ja 
mitä haasteita se on tuonut?
”Onhan se tosi haasteellisista. Mutta kun on 
paljon tekemistä, niin sitä oppii tehokkaaksi ja 
käyttää ajan hyödyksi. Että eihän siinä hirveästi 
ehdi mitään telkkaria katella, mutta yllättävän 



paljon ehtii kun vaan järjestelee aikaa.  Mutta 
ei se ole koskaan tuntunut pahalta mennä luis-
telemaan, kun se on kuitenkin sitä mitä haluaa 
tehdä. ja kyllähän sitä vapaa-päiviäkin ehtii pi-
tämään. Eli esim. jos on pippalot ja kisat sama-
na päivänä, niin kyllä sitä mieluummin menee 
kisoihin, pippaloita tulee kuitenkin aina.”

Yksittäinen paras kokemus taitoluiste-
lusta?
”Pääsin ensi kerran akselihypyn. Oltiin vielä 
melko pieniä, ala-asteella ja oli harjoiteltu jo 
parivuotta joka ikisissä harkoissa. Se alkoi jo 
tökkiä kun se ei vaan mennyt ja tuli ensikerran 
fiilis ettei jaksanut mennä harkkoihin. Mutta 
kun ensimmäisen kerran sai sen liikkeen me-
nemään, niin fiilikset olivat ihan huikeat. Se oli 
se tähtihetki!”

Mitkä ovat vahvuutesi ja missä on vielä 
parannettavaa?
”Vahvuudet ovat siinä, että olen sellainen rä-
väkkä tekijä. Hypyt sujuvat hyvin. samoin 
esittämisvarmuus on vahvuuksia. Kehittää voi 
askeleita ja piruetteja, niitä pitää harjoitella 
muutenkin hirveästi”

Onko vielä jotain suuria tavoitteita taito-
luistelijana?
 ”No uusia temppuja haluaa oppia aina, mutta 
varsinaisesti sijoitustavoitteita ei ole. Enemmän 
sellainen taitojen ylläpitäminen ja se että oppii 
uutta. Ja kisoissa käyminen tietysti.”

Miten näet tulevaisuutesi taitoluistelun 
parissa?
” Valmennan nyt jo jonkin verran. Sitä haluan 
ehdottomasti jatkaa, sillä se on tosi palkitsevaa 
ja siinä on hommaa hirveästi, esimerkiksi käy-
dä kursseja ja kehittyä kouluttajana ja valmen-
tajana. Se on sellainen keino miten haluaisin 
pitää taitoluistelun elämässä.

Nyt Vancouverin olympialaiset lähesty-
vät ja paljon pohditaan suomalaiskak-
sikon Laura Lepistö - Kiira Korpi mah-
dollisuuksista kisoissa, minkä kokoiset 
uskot näiden kahden suomalaistoivon 
mahdollisuudet olevan?
”Musta tuntuu että hyvät mahdollisuudet. Se 
vaatii nappisuoritukset, tai muilta epäonnistu-
misia, koska kaikki luistelijat kuitenkin tähtää-
vät sinne ja ovat huippukunnossa. Lisäksi var-
sinkin Amerikassa ja Japanissa on niin kovia 
luistelijoita että mitali voi olla aika kaukana. 
Mutta sijat 5. ja 6. voi olla ihan mahdollisia. 

Kummalla uskot olevan paremmat mah-
dollisuudet, Korvella vai Lepistöllä?
”Laura on sporttinen, Kiira taas pehmeämpi. 
Laura räväkämpi. Molemmat sisukkaita, Lau-
ralla ehkä hivenen enemmän määrätietoisuut-
ta, joten vois kuvitella että hän, mutta kyllä 
Kiirallakin on kaikki ominaisuudet mitä me-
nestykseen tarvitaan.”
 

Oletko itse jonkin urheilulajin intohimoinen har-
rastaja.
Tule pukuhuoneen lokerosta ulos ja kerro tari-
nasi Kallion lukion lehteen. Tiedossa mainetta ja 
kunniaa.
Ota yhteyttä osoitteeseen: ilari.isotalo@edu.hel.



näkökulma: Kaikkien aikojen jääkiekkoturnaus
Kun talviolympialaiset järjestetään Kanadassa, 
ei ole ihme, että kisojen ykköspuheenaiheek-
si nousee jääkiekko. Kärjistetysti kisaisännät 
näkevät kisat turnauksena, joissa pelataan 
jääkiekkoa ja vähän jotain muuta. Tällä kertaa 
kiekkoturnaus kuitenkin ansaitsee kaikki ylis-
tykset, sillä tulossa ovat kaikkien aikojen ko-
vatasoisimmat kisat. Sen takaavat huippukovat 
joukkueet, jotka koostuvat, ei enempää eikä 
vähempää kuin maailman parhaista pelaajista. 
Lisäksi uudelleen lämmennyt jääkiekon kylmä 
sota Kanadan ja Venäjän(entisen Neuvostolii-
ton) välillä lisää lisäjännitteitä kisoille. Suomi 
lähtee kisoihin haastajana.

Kisojen suurin ennakkosuosikki on kotijouk-
kue Kanada, eikä suotta. Pelkkiä nimiä pape-
rilla katsottaessa joukkue on aivan suvereeni. 
Kanadan joukkueen laajuudesta kertoo se, että 
kisojen ulkopuolelle jääneistä pelaajista esi-
merkiksi vaikkapa Shane Doan tai Dion Pha-
neuf menisivät heittämällä Suomen avausvii-
sikkoon. Manageri Steve Yzerman on koonnut 
nuoren, mutta erittäin kokeneen joukkueen. 
Joukkue koostuu NHL:n suurimmistä tähdistä, 
joita johtaa ykköskentässä Kanadalaisen urhei-
lun ja jääkiekkoilun tämän hetken ruumiillistu-
ma, Sidney Crosby. Ei ole ihme, että Kanadassa 
odotetaan vain kultaa. 

Kanadan lisäksi suurimpiä suosikkeja mes-
tareiksi ovat Venäjä ja jossain määrin nuori ja 
nopea USA:n joukkue. USA on saanut kasattua 
tasaisen ja erittäin monipuolisen joukkueen 
kisoihin, joka hyvänä päivänä taistelee kynsin 
hampain aivan kärkisijoista. Edes joukkueen 

yliarvostettu egoisti päävalmentaja Ron Wilson 
ei pysty heikentämään nuorta joukkuetta. 

Suurin huoli Kanadan mestaruusjuhlille on kui-
tenkin vahva ja taitava kaksi kertaa maailman-
mestaruuden putkeen voittanut Venäjä, jolla 
on kisojen ehdottomasti taitavin joukkue. Maa-
ilman parhaalla jääkiekkoilijalla, Aleksandr 
Ovechkinillä, varustettu joukkue on palaut-
tanut vanhan jääkiekkomaailman tasapainon, 
jossa kaksi suurta, Kanada ja Venäjä taistelevat 
kiekkomaailman herruudessa. Klassinen vään-
tö Kanadan kovuuden ja Venäjän taidon välillä 
on palannut jäädäkseen. 

Tämä tarkoittaa että Toronton 2006 olympia-
laisten finalisteille Suomelle ja Ruotsille jäävät 
haastajan roolit. Kisojen luonne, joissa joukku-
eet pelaavat lyhyen ajanjakson aikana monta 
ottelua, takaavat sen, ettei yllätyksiltä vältytä. 
Loistavalla maalivahtipelillä ja hyvällä roolituk-
sella Suomi taistelee myös verissä päin kirk-
kaimmista mitaleista. Koska kisat ovat todella 
tiheät aikatauluiltaan tärkeäksi seikaksi nouse-
vat sopeutumiskysymykset, ja se kuinka nope-
asti joukkueet saavat pelin uomiinsa. Suomen 
joukkueen vahvuus onkin jälleen joukkuepeli, 
sillä Jukka Jalonen on onnistunut kokoamaan 
joukkueen, jossa jokaisella pelaajalla on tarkat, 
ja omia ominaisuuksia vastaavat roolit.

Kisat ovat kultaiselle ikäpolvelle viimeiset, ja 
mitä todennäköisimmin Saku Koivu, Teemu Se-
länne, Jere Lehtinen, Ville Peltonen ja Kimmo 
Timonen jättävät maajoukkueelle hyvästit. Toi-
vottavasti kultaisissa tunnelmissa.



Näin seuraat 
Vancouverin 
olympialaisia

Tulevat Vancouverin olympialaiset ovat aiheuttaneet varmasti visaista pohdintaa 
ongelmallisten kellonaikojen suhteen. Koska kisat pidetään Kanadan länsiran-
nikolla sijaitsevassa suurkaupungissa, tulevat lähetykset läpi yön. Kallion lukion 
lehti ”Särmä” otti selvää miten seuraat kisat putoamatta normaalista päiväjärjes-
tyksestä pois. 

Kisat Vancouverissa tarkoittavat sitä että kilpai-
lut pyörivät läpi yön alkaen keskimäärin noin 
klo 20 illalla ja loppuvat aamuisin seuraavana 
päivänä. Mikäli kisoja tahtoo katsoa intensii-
visesti, joutuu omaa unirytmiään muuttamaan 
radikaalisti. TV2, joka on kisojen pääkanava, 
näyttää suoria lähetyksiä Kanadasta yhteensä 
250 tuntia, joten lähetyksien puutteesta kisojen 
seuraaminen ei riipu. 

Suomalaisten kannalta tilanne ei kuitenkaan 
ole niin synkkä. Esimerkiksi Aino-Kaisa Saari-
sen taistelu vapaan 10 km voitosta alkaa nimit-
täin ma 15.12 jo klo 20. Lisäksi Leijonat pelaavat 
avausottelun samaan kellon aikaan keskiviik-
kona 17. 2 

Muut leijonien alkusarjan ottelut alkavat tosin 
vasta klo 7 aamulla, mikä aiheuttaa varmasti ko-
vaa pohdintaa varsinkin maanantaina 22.2 en-
simmäisten tuntien tarpeellisuudesta(Kallion 
Lukion lehti huomauttaa kuitenkin, ettei suo-
sittele eikä ota vastuuta mistään poissaolosta), 
jolloin Suomi kohtaa rakkaan vihollisemme 
Ruotsin. Myös lauantainen ottelu Saksaa vas-
taan alkaa aamulla klo 7.

Myöskään mäkihyppy ei mene puoltayötä 
myöhemmäksi, joten mäkikotka Janne Ahosen 
leiskautuksia pystyy seuraamaan ilman ylimää-
räisiä kofeiiniannoksia. Sen sijaan taitoluistelu, 
lumilautailu ja freestyle ovat lajeja, joiden seu-
raaminen vaativat jo huomattavasti enemmän 
valvomista. 

Aamuisin yönsä onnellisesti nukkuvia palvele-
vat TV2:n kisastudio, joka varmasti kertoo joka 
aamu suomalaisten suoritukset, ainakin jos me-
nestystä tulee.

urheliutoimittaja ja -valokuvaaja: Ilari Isotalo



Iida, 16

Ostelen vaatteita 
ulkomailta ja kirp-
pareilta. Parasta on, 
että kaikki vaatteet 
kaapissani sopivat 
toisiinsa. Inspiroi-
dun kavereista ja 
blogeista. Tärkeätä 
ovat silmälasit ja 
tietynlainen mini-
malismi.

Mari, 16

Minua inspiroi 
60-luku, kontras-
tit ja maskuliini-
suus, ja se näkyy 
pukeutumises-
sani. Kirpparit 
ja Carlings ovat 
luottopaikko-
jani. Rakastan 
lyhyitä hiuksia, 
jotka yleensä 
herättävät paljon 
ennakkoluuloja, 
mikä ärsyttävää.

teksti ja kuvat: 
Milla Piiroinen ja Teemu Kuoppamaa



Nanna, 16

Tyylini on 
graafinen ja 
inspiroidun 
ympäristöstä. 
Merkit ovat 
tärkeitä tyy-
lissäni. Mi-
nimalistinen 
väriskaala 
pukeutumises-
sani on yleistä, 
yksinkertai-
suus on kau-
nista.

Andrei, 18

Paikka, mistä löy-
dän suurimman 
osan vaatteistani, 
on kotini suuri 
ullakko täynnä 
kaikkea ja vähän 
lisää. Muuten 
käyn kirpputo-
reilla ja erikois-
vaatekaupoissa. 
Pukeudun aina 
fiiliksen mukaan.

 

Mona, 16

Ostan vaatteita 
kirppareilta ja ta-
vallisista kaupois-
ta. Poimin vinkkejä 
ja ideoita kavereil-
ta ja muualta ym-
päriltäni

Vilma, 16

Kadulla käve-
levät ihmiset, 
kaverit ja muu 
ympäröivä 
maailma toimii 
innoittajani. 
Tärkeintä on, 
että kuteeni ovat 
minunlaisia ja 
viihdyn niis-
sä. Shoppaan 
ulkomailla, 
kirppareilla ja 
massakaupois-
sa. Yritän välttää 
turhaa ostelua.



Terry Gilliamin ohjaama, Heath Ledgerin vii-
meiseksi roolisuoritukseksi jäänyt The Imagi-
narium of Doctor Parnassus on mielenkiintoi-
nen tapaus. Joulupäivänä Suomessa ensi-iltansa 
saanut elokuva vilisee tähtinäyttelijöitä Johnny 
Deppistä Jude Lawiin, ja yhdistelee viihdyttä-
västi fantasiaa sekä todellisuutta.

Imaginaario on sirkusta muistuttava, paikas-
ta toiseen kiertävä spektaakkeli, joka johdat-
taa ihmiset haavemaailmoihinsa peilin kautta. 
Tohtori Parnassoksen (Christopher Plummer) 
mielessään rakentamassa ulottuvuudessa on 
mahdollisuus valita onnen ja kurjuuden välil-
lä. Imaginaario ei kuitenkaan vedä asiakkaita 
enää entiseen tapaan, ja niinpä tri Parnassus ja 
hänen tyttärensä Valentina (Lily Cole) kahlaa-
vat rahavaikeuksissa. 

Kuin tilauksesta imaginaarion väki pelastaa 
pulasta muukalaisen (Heath Ledger), joka pal-
jastuu varsinaiseksi myyntitykiksi. Valentinalle 
selviää kuitenkin pian, ettei muukalainen Tony 
ole ainoa, jolla ei ole puhtaita jauhoja pussis-
saan: tri Parnassus kertoo lyöneensä kauan 
sitten vetoa paholaisen kanssa saavuttaakseen 
kuolemattomuuden. Ikuisen elämän toteutumi-
seksi tohtorin tulee kuitenkin luovuttaa tyttä-
rensä paholaiselle tämän täytettyä 16 vuotta.

The Imaginarium of Doctor Parnassus
Kuinka ollakaan, Valentinan 16-vuotissyntymä-
päivää lähestyy. Yllättäen paholainen suostuu 
kuitenkin lyömään uuden vedon, ja tohtorin on 
tehtävä kaikkensa tyttärensä pelastamiseksi. 

Elokuvan juoni on kuin käsistä lipsuva märkä 
saippua: siitä ei saa kunnon otetta. Aineksia 
on liikaa muodostamaan eheää kokonaisuutta. 
Ledgerin roolin viimeisteleminen korvaamalla 
hänet muilla näyttelijöillä on kunnioitettava rat-
kaisu, vaikka sen toteutus jääkin paikoin tön-
köksi. Lily Cole sen sijaan yllättää positiivisesti 
ja on roolissaan uskottava. Myös Tom Waitsin 
roolisuoritus paholaisena osuu nappiin. 

The Imaginarium of Doctor Parnassus on elo-
kuvana ihan viihdyttävä, muttei kuitenkaan 
huippuluokkaa. Vaikka Ledgerin osuus ei päätä 
huimaa ja jää “ihan kiva” -asteelle, lopputeks-
tien fraasi “A film by Heath Ledger and friends” 
nostaa silti tipan linssiin. 

kuva: finnkino

teksti: Laura Korpikunnas



Jos rakastat on laatuunsa nähden turhan ylimainostettu musiikkielokuva. (Toki on 
hyvä, että suomalaiset leffat tahkoavat rahaa, ehkäpä niiden laatu siten kohenee 
joku päivä)

Elokuva kertoo tarinan mi-
nisterin tyttärestä Adasta, 
hellitellystä ainoasta lapses-
ta, josta kasvaa varsinainen 
lehmä. Erään huuruisen illan 
päätteeksi hän ajaa kolarin 
ja menettää muistinsa. Hän 
muuttuu täysin, tapaa ulko-
maalaistaustaisen Tonin ja 
rakastuu. Adalle selviää, että 
hänen aiheuttamassa kola-
rissa loukkaantunut mies on 
Tonin isä. Adaa painaa syyl-
lisyys, eikä hän tiedä mitä 
tehdä.

Asiahan vain on niin, että 
melankolisten elokuvien 
tekeminen sujuu suomalai-
silta kuin vettä vain, mutta 
iloisille käy helposti hassus-
ti. Ei elokuva kamalan huono 
ollut, alun kökköisyydestä 
huolimatta se parani loppuaan kohden. Uudet kasvot valkokankaalla toivat mukavaa piristystä 
ja jotkut lauluista oli sovitettu todella hyvin. Dialogeissa olisi kuitenkin ollut toivomisen varaa, 
nuorten päähenkilöiden vuoksi kielen olisi pitänyt olla enemmän heidän suuhunsa sopivaa, 
eikä niin kirjakieltä lähentelevää. Tanssikohtaukset olivat lähes poikkeuksetta huonoja, ammat-
titanssijat olisivat olleet poikaa. Pahimmassa tapauksessa pilasivat tanssi ja laulu hetken täysin, 
kuten kävi esimerkiksi kolarikohtauksessa. Tonin isä on jumissa autossa ja pelastajien pitäisi 
olla auttamassa häntä, eikä tanssimassa ja laulamassa iloista rallatusta. 

Roolihenkilöistä erityismaininnan ansaitsevat Tonin äiti, joka on varsinainen elämänviisauksia 
lateleva supermamma, sekä muistinsa menettäneen Adan uusi työkaveri, josta tulee hänelle ys-
tävä. Tämä keski-ikäinen ystävätär vastasi hyvin pitkälti elokuvan komediapuolesta ja ainakin 
edessäni istuneeseen viisikymppiseen raksamieheen hänen hauskat sutkautuksensa selkeästi 
tehosivat. Loppujen lopuksi elokuvan hyvyys/huonous riippuu pitkälti siitä, millä fiiliksellä sitä 
katsoo.

Jos jonkinasteisen tukkoisuuden pystyy sivuuttamaan ja romanttiset elokuvat uppoavat, niin elo-
kuva kannattaa ihmeessä käydä katsomassa. Jos eivät ja olet tosikko, sivuuta tämä elokuva. 

Jos Rakastat 
Ohjaus Neil Hardwick 2010

kuva: finnkino

teksti: Victoria Godden



Ikuista vampyyriviikonloppua viettävät kave-
rukset ovat saaneet toisen levynsä Contran 
julki. Afrikkalaisia viboja musiikkiinsa yhdis-
tävä bändi oli korkeiden odotusten kohteena 
ensimmäisen levynsä – Vampire Weekendin – 
jälkeen. Ensimmäinen 
levy oli täynnä hittejä, 
joiden nerokkaat ly-
riikat ja iloiset soundit 
eivät jätä rauhaan.

Contra lähtee vauh-
dikkaasti vauhtiin 
Horchata – biisillä. ”In 
December, drinking 
horchata…” laulaa 
ihanainen Ezra Koening. Tästä haaveillaan 
pysäkillä jäisen viiman tunkeutuessa takin 
kauluksesta odottaessa sitä ratikkaa, joka ei 
koskaan tule. Levyn keskeltä löytyy kolmen 
vahvan kappaleen putki. Taxi Cab, Run ja 
sinkkulohkaisu Cousins jäävät heti kummitte-
lemaan mielen perukoille.

Vampire Weekend – Contra
 Toiseksi viimeinen biisi Diplomat’s Son jättää 
hyvän mielen päälle pidemmäksi aikaa. Ai-
empaan levyyn verrattuna Contra on kokonai-
sempi ja hillitympi. Silti bändin uusin on suu-
relta osin raikas, elämäniloinen ja riehakas. 

Mieleen nousee edel-
leen keltauimapöksyi-
set pojat rakentamassa 
hiekkalinnoja rannalla. 
Levy on tehty pieni lap-
sekas virne huulilla. Hit-
tien puutteesta syytetyn 
Contran sinkkulohkaisu 
Cousins osoittaa, etteivät 
muusikoiden vauhti ole 
suinkaan hiipumassa.

Kun kylmä jäätää varpaat kuolioon, ota juo-
maksi horchataa ja musiikiksi Vampire Wee-
kend. Let winter’s hottest beachparty begin!

Darth Wader Kallion lukio logo

Kuin kaksi vihannesta

teksti: Milla Piiroinen
kuva: Sara Sandström



Palkintotehtävä
Keitä koulumme opettajia kätkeytyy seuraavien anagram-
mien taakse? Palauta vastauksesi lehden toimituskunnan 
edustajalle tai osoitteeseen toimitus.sarma@gmail.com 
helmikuun loppuun mennessä, oikein vastanneiden kesken 
arvomme tikkarin!

- Kuun nallepiiri
- Ilo rajata
- Airin lisäkamat
- Kastenimi Eve
- Koala osasi
- Turkanen, mitali!
- Reima pito jatkuu
- Hamusi rajat
- Näin vain nenät
- Oma kotkamarsu

Sanottua
Opettajien suusta kuulemme totuuden.

”Nyt puhutaankin niin kiinnostavasta aiheesta, että oikeastaan voisitte nukkua. Ai, 
mutta tehän nukuttekin jo.”
Jari aalto

”Niin, onko sinua moitittu siitä, että se olisi liian pieni?”
Tuire keskustelee käsialasta miespuolisen oppilaan kanssa

Mitä sinä kuulit opettajan sanovan viime tunnilla? Kerro meille, parhaat lausahdukset pääsevät 
lehteen.

Ideoita, ajatuskia, kritiikkiä? Jotain muuta mielen päällä? Ota 
yhteyttä Särmän toimitukseen livenä tai pistä meiliä osoittees-
seen toimitus.sarma@gmail.com

tekstit: Tuuli Mäenpää
kuva: Sara Sandström




