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SUorASTAAn hengästyt-
tää, kun Oulunkylän yhteis-
koulun aktiiviset lukiolaiset 
Juuso Jääskeläinen, Sonja 
Merinen, Janne Mustonen 
ja Maiju Sipiläinen kerto-
vat, mitä kaikkea he tekevät 
koulun musikaalin parissa: 
Janne näyttelee, Juuso näyt-
telee, soittaa kitaraa ja lau-
laa, Maiju näyttelee, soittaa 
rumpuja, puvustaa ja mas-
keeraa ja Sonja soittaa pia-
noa ja näyttelee. Kaikille 
riittää myös järjestelytehtä-

oltiinks meki 
sellasii…

Oulunkylän yhteiskoulun musikaali tuo lavalle tuulahduksia menneiltä vuosikymmeniltä. 

viä varsinaisen esiintymis-
lavan ulkopuolelta, ja näy-
teltäviä roolejakin jokaisella 
on enemmän kuin yksi.

Kaiken tämän vaivannä-
ön takana on marraskuun 
alussa ensi-iltaan tuleva Ol-
tiinks meki sellasii –musi-
kaali. Se kuuluu tänä vuon-
na 90 vuotta täyttävän Ou-
lunkylän yhteiskoulun juh-
lavuoden tapahtumiin. Mu-
sikaalin käsikirjoittaja ja oh-
jaaja on OYK:n äidinkielen-
opettaja Satu Mäkinen, ja 

musiikki on tilattu helsin-
kiläiseltä säveltäjältä Juha 
Kujanpäältä. Koko toteu-
tus maskeerauksia, valai-

sua ja tekniikkaa myöten 
hoituu lukiolaisten omin 
voimin. 

20-luvulta 2000-luvulle

Oltiinks meki sellasii ker-
too kronologisesti etene-
vän tarinan menneistä vuo-

sikymmenistä, nuorisokult-
tuurista ja Oulunkylän yh-
teiskoulun 90-vuotisesta 
historiasta 1920-luvulta ai-
na 2000-luvulle. Yhdistävä-
nä teemana on nuoruus ja 
nuorten elämä. 

– Musikaali on jännä lä-

Sonja Merinen (vas.), Maiju Sipiläinen, Mikko valtonen ja janne Mustonen harjoittelevat 
musikaalia varten koulun jälkeen ja viikonloppuisin.

pileikkaus siitä, miten me 
nähdään vanhusten aika-
kaudet, tiivistää Janne Mus-
tonen musikaalin ytimen. 

Eri vuosikymmen-
ten tunnelmat kuulu-
vat musiikissa. 40-lu-
vun kohtauksiin hei-
jastuvat sotavuosien 
menetykset, kun taas 

50-luvulla kuullaan ilois-
ta ylistystä sen ajan suurel-
le ihmeelle Coca-Colalle.
70-luvun laulut yllyttävät
nuoria ottamaan kantaa, ja 
2000-luvulla kuullaan ny-
kylukiolaisten oman ajan 
kaikuja. 

”Musikaali on jän-
nä läpileikkaus 
siitä, miten me 
nähdään vanhus-
ten aikakaudet

– Nykynuori tunnistaa
itsensä 2000-luvun koh-
tauksesta, Sonja Merinen 
luonnehtii musikaalin vii-
meistä kohtausta.

Musikaali yhdistää 
ogelilaisia

Sonja, Maiju, Janne ja Juu-
so jaksavat puurtaa musi-
kaalin harjoitusten parissa 
pitkien koulupäiviensä jäl-
keen. - Koska se on haus-
kaa! kertoo lukiolaisnelikko 
yksinkertaisen perusteluk-
si. Musikaaliprojektin hy-
väksi puoleksi he mainitse-
vat myös sen, että yhdessä 

tehden tutustuu uusiin ih-
misiin myös oman kaveri-
piirin ulkopuolelta. 

Musikaalilaisten kiirei-
nen syksy huipentuu mar-
raskuun alussa, jolloin mu-
sikaalia esitetään kaikil-
le avointen iltanäytösten li-
säksi myös oman koulun 
väelle sekä oulunkyläläisille 
koululaisille ja vanhuksille. 

Oltiinks meki sellasii 
-musikaalin näytökset ovat
Oulunkylän yhteiskoulul-
la (Siltavoudintie 24) ma
10.11. klo 19 ja ke 12.11. klo
19. Lippuja (10/5 e) myy-
dään ovella ennen esitystä.

90

Lankamaailma avasi 
toisen myymälän 
liikekeskuksessa

hUhTikUUn lopussa Ou-
lunkylän yhteiskoulun 9D 
luokka lähti leirikouluun 
Islantiin.

Rahaa oli kerätty jo seit-
semännen luokan alusta as-
ti. Lisäksi saatiin avustusta 

Oulunkylän yhteiskoulu 
juhlii tänä vuonna 90 toi-
mintavuottaan. Juhlia vie-
tetään lauantaina marras-
kuun 8. päivänä kolmen eri 
tilaisuuden muodossa.
Päivällä on ensin kutsuvie-
rasjuhla, jonka jälkeen ilta-
päivällä kello 16–18 koulul-
la on avoimet ovet, jolloin 
entiset oppilaat voivat tul-
la katsomaan vanhaa kou-
luaan ja tapaamaan opis-
kelukavereitaan. Tässä yh-

Juhlat marraskuun 8. päivänä
teydessä entisillä oppilail-
la on myös mahdollisuus 
järjestää luokkakokouksia. 
Juhlinta jatkuu illalliskor-
tin lunastaneille koululla 
kello 18.30 ohjelmallisena 
iltajuhlana.
Lisätietoa avoimista ovista 
ja iltajuhlasta löytyy kou-
lun verkkosivuilta www.
oulunkylanyhteiskou-
lu.fi ja Facebook-sivuil-
ta www.facebook.com/
oulunkylanyhteiskoulu

jokiseikkalulla kylmä jokivesi roiskui päälle, mutta se ei menoa haitannut.

OULUNKYLÄN YHTEISKOULUN 9. LK

leirikoulussa islannissa
Oulunkylän yhteiskoulussa on tapana, 
että matemaattis-luonnontieteellisesti 
painotettu luokka tekee matkan johonkin 
luonnontieteelliseen kohteeseen Suomessa 
tai ulkomailla.

Pohjola-Nordenilta ja Ou-
lunkylän Lions Clubilta. 

Ensimmäisenä päivänä 
käytiin vierailulla islanti-
laisessa koulussa ja iltapäi-
vällä rentouduttiin Blue La-
goonin kuumilla lähteillä. 

Tiesitkö tämän Islannista?
 Islannissa on lampaita kaksinkertainen määrä ver-

rattuna ihmisiin.
 Koulussa ei anneta jälki-istuntoa ja tukiopetus 

maksaa.
 Maan kaikki havupuut on istutettu.
 Joulukuusen sijaan käytetään joulumäntyä.
 Joulupukkeja on 13.
 Hanasta tuleva kylmä vesi on lähdevettä. Kuuma 

vesi otetaan maan alta tulevasta kuumasta lähteestä, 
ja se haisee rikin takia pilaantuneelta kananmunalta.

 Kuumia lähteitä syntyy ja kuolee koko ajan: uuden 
lähteen syntyminen takapihalle ei ole tavantonta, ja 
joskus uusi lähde saattaa syntyä myös talon alle.

 Maan kaikki hevoset ovat islanninhevosia, sillä he-
vosten maahantuonti on kielletty.

 Makeanveden kalalajeja on vain neljä.
 Pienessä, alle 4000 asukkaan kaupungissa voi olla 

kymmenen golfkenttää.

Viikon aikana käytiin muil-
lakin retkillä: nähtiin kau-
niita luonnonnähtävyyksiä, 
kuten geysirit Geysir ja St-
rokkur ja Gullfoss-vesipu-
tous, sekä patikoitiin Hel-
gafell-vuoren päälle. Osal-
listuttiin myös vauhdikkaa-

seen jokiseikkailuun. Yh-
tenä päivänä valassafaril-
la bongattiin ainakin lah-
tivalaita, delfiinejä sekä 
pyöriäisiä. 

Matkalta oli tuomisi-
na monia mahtavia muis-
toja, valokuvia ja videoi-

ta mutta myös paljon uni-
velkaa. Parasta olivat kui-
tenkin yhdessäolo ja kaikki 
hauskat kommellukset, jot-
ka paransivat luokkahen-
keä entisestään. 

Leirikoulu on ehdotto-
masti yksi parhaista koke-

muksista peruskoulun aika-
na, ehkä jopa paras. Matka 
oli todella upea päätös yh-
deksännelle luokalle.

Tiedättekö muuten, mi-
tä kannattaa tehdä, jos ek-
syy islantilaiseen metsään? 
– Nousta seisomaan.




