Billie Eilish vie kuuntelijat
mukanaan
synkkään
ajatusmaailmaansa
Kalifornialainen teinipoppari Billie Eilish on viime aikoina
ollut yksi median puhutuimmista henkilöistä. Koko maailma on
haltioissaan uudesta artistista, joka vasta julkaisi
debyyttialbuminsa.
musiikkimaailmalle?

Onko

hän

sukupolvensa

pelastaja

Billie
Eilish,
koko
nimeltään
Billie Eilish Pirate Baird O’Connell, on noussut
maailmanlaajuiseksi suosikiksi lyhyen ajan sisällä. Hänet
tunnetaan
melankolisesta
popmusiikistaan: Eilishin debyyttialbumi When We All Fall
Asleep, Where Do We Go? nousi heti maaliskuussa 2019
ilmestyttyään listaykköseksi. Eilish on syntynyt joulukuussa
2001, mikä tekee hänestä ensimmäisen 2000-luvulla syntyneen
artistin, jolla on albumi listaykkösenä.
Eilishin debyyttialbumilta ilmestyi etukäteen singlet You
Should See Me In A Crown ja When The Party’s Over vuoden 2018
puolella. Seuraavat singlet Bury A Friend ja Wish You Were
Gay julkaistiin vuoden 2019 alkupuolella. Albumin viides ja
viimeinen single Bad Guy ilmestyi albumin kanssa samana
päivänä 29. maaliskuuta 2019. Albumilla on 13 kappaletta sekä
13
sekuntia
kestävä
aloitus
nimeltään
!!!!!!!,
jossa kuullaan Eilishin ja hänen veljensä naurua sekä albumin
aloitussanoja.
Eilishin kappaleiden nimet kirjoitetaan tyyliteltynä pienillä
kirjaimilla. Hänen debyyttialbuminsa nimi on kirjoitettu
puolestaan kokonaan isoin kirjaimin.
Eilishilla

on

yhteinen

kappale

amerikkalaisen

artistin Khalidin kanssa. Kappaleen nimi on Lovely ja se
kirjoitettiin
13
Reasons
Why
–tv-sarjaa
varten.
Lovelyn musiikkivideolla on YouTubessa 301 miljoonaa
näyttökertaa. Eilishilla on useita muitakin musiikkivideota.
Billie Eilishin musiikki on tyyliltään pop-musiikkia, jossa
sekoittuvat
elektroninen
musiikki
sekä indiemusiikki. Eilishin sanoitukset ovat synkkiä, jopa
painajaismaisia. Hänen albuminsa nimestäkin saa jo
käsityksen Eilishin synkistä ajatuksista. Eilish on nuoresta
iästään riippumatta kokenut elämässään sen verran asioita,
että niistä kehkeytyy hyviä sanoituksia kappaleisiinsa. Hänen
kappaleensa
Wish
You
Were
Gay
kertoo
pojasta,
josta Eilish tykkäsi aidosti, mutta ei saanut häneltä
vastakaikua. Eilish toivoi, että poika ei ollut kiinnostunut
naisista lainkaan, ettei Eilish tuntisi olevansa huonompi kuin
muut tytöt. Hänen kappaleissaan käsitellään myös muun muassa
itsensä etsimistä, itsekriittisyyttä sekä rakkautta.
Eilish on maininnut musiikillisiin idoleihinsa kuuluvan muun
muassa Justin Bieber, Amy Winehouse, Kendrick Lamar sekä
Tyler, The Creator. Hän on maininnut kaikkien aikojen
lempikappaleekseen Draken ja Lil Waynen kappaleen The Motto.
Billie Eilish pitää paljon hip hop- musiikista, vaikka hänen
oma tuotantonsa ei sitä olekaan.
Eilish julkaisi ensimmäisen kappaleensa Ocean Eyes vuonna
2016. Alusta alkaen Eilishin veli Finneas O’Connell on ollut
kirjoittamassa siskolleen kappaleita yhdessä tämän kanssa sekä
toiminut
hänen
tuottajanaan.
Hän
käyttää taiteilijanimeä Finneas, tyyliteltynä FINNEAS. Hän
keikkailee Eilishin mukana ja kirjoittaa musiikkia myös
itselleen. Finneas on julkaissut omaa musiikkia, mutta ei ole
vielä julkaissut kokonaista albumia.
Heidän vanhempansa Maggie Baird sekä Patrick O’Connell ovat
näyttelijöitä. Molemmat heistä esiintyvät muun muassa
elokuvassa
Life
Inside
Out
(2013).

Myös Finneas esiintyy kyseisessä elokuvassa.
Eilish on puhunut avoimesti Touretten syndroomastaan.
Hän kärsii tic-oireista, mutta ei anna niiden haitata hänen
uraansa. Ihmiset joskus pilkkaavat häntä sen takia, mutta hän
on ymmärtänyt, että se on yleistä ja monet ihmiset pystyvät
samaistumaan Eilishin oireisiin. Hän ei kuitenkaan heti
kertonut asiasta julkisesti, koska hän ei halunnut tulla
muistetuksi vain Tourettestaan.

Lähteet:
https://youtu.be/OjWsugnahJ0
https://youtu.be/p18pYDqRgEs
https://youtu.be/aOrv50LDDNY
https://www.local10.com/entertainment/billie-eilish-first-arti
st-born-in-2000s-to-have-no-1-album
https://en.wikipedia.org/wiki/Billie_Eilish
https://en.wikipedia.org/wiki/Finneas_O%27Connell

Jo vuosisadan
ilahduttanut

maapallolla
salapoliisi

Sherlock
takaisin

Holmes

on

tullut

Veikeästä salapoliisista Sherlock Holmesista on tehty vuosien
aikana muun muassa kirjoja, elokuvia ja tv-sarjoja. Doctor Who
-sarjan käsikirjoittajat loivat oman mielettömän versionsa
Sherlock Holmesista ja toivat hänet nykypäivään.
Jokaiselle varmaankin tulee jonkinlainen mielikuva nimestä
Sherlock Holmes. Hän on alun perin skotlantilaisen
kirjailijan Sir Arthur Conan Doylen 1880 -luvulla luoma
salapoliisihahmo. Holmesin ensiesiintyminen tapahtui Doylen
kirjassa A Study In Scarlet, joka on julkaistu vuonna 1887.
Vuonna 2010 julkaistiin ensimmäinen tuotantokausi Sherlock
–tvsarjasta, jossa brittiläinen näyttelijä Benedict Cumberbatch o
n astunut Sherlock Holmesin rooliin. Martin Freeman puolestaan
on värvätty Holmesin apurin John Watsonin rooliin. Sarjasta
löytyy muitakin tuttuja hahmoja, kuten Sherlock Holmesin
vihollisia ja tuttavapoliiseja, mutta uusia tuttavuuksiakin
löytyy runsaasti ja ne tekevätkin sarjasta kiinnostavan ja
koukuttavan.

Freeman
ja
rooleissaan.

Cumberbatch

Sarjan jaksojen nimissä sekä niiden tapahtumissa on paljon

viittauksia ja yhtäläisyyksiä alkuperäisiin Sherlock Holmes romaaneihin. Esimerkiksi sarjan ensimmäinen jakso on nimeltään
A Study In Pink, joka nimensä sekä tapahtumiensa perusteella
perustuu Doylen ensimmäiseen Sherlock Holmes -romaaniin.
Sherlock Holmes ja John Watson myös asuvat samassa kirjoista
tutussa osoitteessa, 221B Baker Streetillä. Monista
yhtäläisyyksistä huolimatta sarja on kuitenkin moderni ja
sijoittuu nykypäivän Lontooseen. Kännykät ja muut laitteet
ovat tärkeässä roolissa salapoliisitehtävissä.
Sarjan on käsikirjoittanut Steven Moffat sekä Mark Gatiss,
jotka ovat kummatkin kirjoittaneet myös muun muassa Doctor Who
-sarjaa. Mark Gatiss on tunnettu myös näyttelijän taidoistaan
ja näytteleekin Sherlock -sarjassa Sherlockin veljeä Mycroft
Holmesia.
Sarja on huumorilla varustettu, mutta toki salapoliisin työt
ja murhat sekä muut rikokset tuovat siihen jännitystä. Sarjaa
voisi suositella aivan kaikille, niillekin, jotka eivät ole
aikaisemmin olleet Sherlock Holmesista kiinnostuneita – tämä
sarja saa mielen muuttumaan!

Benedict Cumberbatch
Sherlockin
roolissaan.
Sarjaa on tuotettu tähän mennessä neljä tuotantokautta, jossa
on jokaisessa kolme jaksoa. Neljäs kausi sarjasta julkaistiin
vuonna 2017. Sarjan kaikki kaudet sekä vuoden 2016
erikoisjakso löytyvät muun muassa Netflixistä. Vielä ei
ainakaan ole tiedossa, onko sarjaa luvassa lisää.

Lähteet:
https://www.bbc.co.uk/programmes/p04pblld/p04pt0hl
https://en.wikipedia.org/wiki/Sherlock_Holmes
https://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Conan_Doyle
https://en.wikipedia.org/wiki/Sherlock_(TV_series)
https://en.wikipedia.org/wiki/Steven_Moffat
https://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Gatiss

Palavia autoja ja rummutusta
yleisössä – Maailmankuulu duo
esiintyi Suomessa
Supersuosittu yhtye Twenty One Pilots konsertoi Helsingin
jäähallissa 6.2. Suomessa ennenkin esiintynyt bändi sai
jälleen tuhannet fanit keikalleen.
Jokainen on varmasti joskus kuullut ohiolaisesta
duosta, Twenty One Pilotsista. Laulaja ja multiinstrumentalistista, Tyler Josephista, sekä rumpalista,
Josh Dunista, koostuva yhtye on nykyisin yksi maailman
kuuluisimmista bändeistä. He ovat tällä hetkellä kiertueella
ja konsertoivat Suomessakin, Helsingin jäähallissa.

Suomalaiset fanit olivat mielettömän innoissaan bändin
saapumisesta Suomeen. Jo kauan ennen keikan alkua
innokkaimmat olivat jonottamassa sisäänpääsyä. Ovien
avaamisaikana jono lähenteli kilometrin pituutta ja
porukkaa saapui koko ajan lisää. Ovet itse halliin aukesivat
vasta seitsemältä, ja kahdeksan aikoihin hallilla aloitti
lämppäribändi The Regrettes. Twenty One Pilots -fanit ottivat
kalifornialaisen lämmittelijän hyvin vastaan, ja he saivatkin
raikuvat suosionosoitukset.
Iltayhdeksältä katsojat kiljuivat jo jännityksestä ja
odottivat lavalla olevan verhon laskeutumista. Vihdoinkin
alkoi kuulumaan musiikin tahteja, kun Twenty One Pilots asteli
lavalle ja aloitti konserttinsa. Hallissa alkoi raikaamaan
heidän tuore hittinsä, Jumpsuit. Bändi soitti yli puolitoista
tuntia taukoamatta. Yleisö piti mielettömän kovaa ääntä koko
keikan ajan ja lauloi biisien aikana mukana.

Yleisö

sai

nauttia

Tyler

Josephin

monimuotoisesta

musikaalisuudesta, kun hän lauloi, räppäsi sekä huusi
kappaleitaan ja sai sillä yleisön pauloihinsa. Joseph myös
soitti montaa eri instrumenttia biisien aikana — hänen
bravuurinsa, ukulele, oli katsojille mukava piristys.
Josh Dun rumpaloi koko keikan ajan täysillä ja hänen koko
rumpusettinsä pomppi miehen mukana. Hän kuitenkin piti pienen
tauon ja tuli sanomaan yleisölle muutaman sanan. Hän oli
opetellut sanomaan suomeksi ”tervetuloa”, mikä ilahdutti
faneja. Hän myös heitti voltin pianon päältä jaloitellessaan
rummuilta.

Myös
yleisö
pääsi
osallistumaan
rumpalointiin,
kun Dun rumpuineen siirrettiin yleisön käsillä pitämän tason
päälle. Häntä ei onneksi tiputettu ja fanit saivat
nauttia rumpaloinnista aivan uudella tasolla.

Josh

Dun

yleisön
päällä.

rummuttamassa

pitelemän

levyn

Twenty One Pilots julkaisi vuoden 2018 lokakuussa uusimman
albuminsa nimeltään Trench. Kiertueen nimi on The Bandito
Tour, joka on viittaus albumin kappaleisiin. Fanit olivat
tohkeissaan keikalla soitetuista kappaleista, sekä vanhemmista
että uusimmista. Monet fanit olivat tehneet itselleen asuja,
jotka muistuttivat musiikkivideoissa näkyviä pukuja. Myös
Tyler Josephilla oli monia erilaisia asuja,
vaihteli soitettavan kappaleen mukaisesti.

joita

hän

Koko keikan ajan palavat autot, soihdut, erilaiset valot,
savukoneet, videot sekä animaatiot loivat huikean tunnelman
saliin. Yhtyeellä oli ison lavansa lisäksi pienempi lava,
jonne he siirtyvät soittamaan muutaman kappaleen ajaksi.

Twenty One Pilots soitti
muutaman kappaleen niin
sanotulla ”kakkoslavalla”.
Rauhallisten kappaleiden aikana katsojat heiluttelivat
puhelimiensa taskulamppuja ja keinuttivat käsiään. Menevämpien
biisien aikana kuitenkin koko konserttisali meni ihan
sekaisin. Lane Boy on yksi yhtyeen hieman vanhemmista ja
tunnetuimmista kappaleista. Biisin aikana Joseph käski yleisön
mennä matalaksi, ja niin sanotun breakdownin eli biisin
huippukohdan iskiessä hyppiä hullunlailla. Se onnistui
yleisöltä, ja tunnelma pysyi suurenmoisena koko keikan ajan.
Jokainen kappale sai mielettömiä reaktioita aikaan yleisössä,
mutta erityisesti yhtyeen hitit Car Radio, Stressed Out,
Heathens, The Judge, Chlorine, Lane Boy sekä keikan
aloituskappale Jumpsuit saivat yleisön hullaantumaan.

Hallin
toisessa
päädyssä
sijaitsi
torni, jonne Tyler
Joseph
kapusi
räppäämään.
Tyler

Joseph

kiitteli

moneen

kertaan

faneja

keikalle

tulemisesta,
jonottamisesta
kylmässä
ulkoilmassa ja show’n huikean tunnelman ylläpitämisestä.
Joseph oli erittäin kiitollinen fanien lisäksi myös koko
tiimille, joka auttaa jokaisen konsertin järjestämisessä,
lämppäribändille
Josh Dunille.

sekä

tietenkin

parhaalle

ystävälleen

Yhtyeen poistuttua lavalta yleisö ratkesi suuriin
suosionosoituksiin ja saikin bändin vielä takaisin lavalle
encoren ajaksi, jolloin he soittivat kappaleet Chlorine sekä
Leave The City ja päättivät shown’sa kappaleeseen
Trees. Keltaiset konfetit liitelivät yläilmoista ja savukoneet
pauhasivat, kun Dun ja Joseph, kummatkin siirtyivät yleisön
pitelemien levyjen päälle rummuttamaan kappaleen lopputahteja.
Twenty One Pilots on konsertoinut Suomessa aikaisemminkin,
ja he kuulemma tulisivat mielellään uudelleenkin.

Yhtyeen loppukumarrus
yleisön hullaantumaan.

sai

Pyhimyksiä
ja
kuolemanrangaistuksia
–
Tiesitkö
tämän
ystävänpäivästä?
Alkaa olla taas se aika vuodesta, kun joka puolella näkee
sydämiä ja suklaata. Ensi viikon torstaina 14.2. niin
pariskunnat kuin sinkutkin eri puolilla maapalloa viettävät
ystävänpäivää.
Ystävänpäivän juurten uskotaan juontavan 200-luvun Roomaan,
jossa
rakkauden
ja
avioliittojen
suojeluspyhimys,
Pyhä Valentinus, levitti rakkauden sanomaa. Tarinan mukaan
Valentinus ajatteli, että sotimisen sijaan sotilaille olisi
parasta mennä rakkaidensa luokse. Kehotettuaan sotilaita
jättämään armeijan Valentinus sai kuolemanrangaistuksen.
Pyhä Valentinus kuoli 14. helmikuuta, ja päivä on nimitetty
hänen kunniakseen. Englannin kielessä päivä kulkee
nimellä Valentine’s Day, kun taas Suomessa se tunnetaan
nimellä ystävänpäivä. Suomeksikin se on käännetty nimellä

Valentinen päivä, mutta ystävänpäivä on paljon käytetympi
nimike. Ystävänpäivänä nimipäiviään viettävät Tino, Voitto ja
Valentin, jotka nimistäkin päätellen ovat selkeästi
liitoksissa Valentinen päivään.
Saksassa ystävänpäivästä käytetään nimeä Valentinstag,
Espanjassa el Día de San Valentin, Hollanissa Valentijnsdag ja
Ranskassa Saint Valentin. Nämä kaikki nimet ovat peräisin
Valentinuksesta. Ruotsissa ystävänpäivä kulkee nimellä Alla
hjärtans dag, tarkoittaen kaikkien mielitiettyjen päivää, joka
nimitykseltään eroaa monesta muusta, mutta juhlana se on
samankaltainen.
Toinen usein ystävänpäivään liitetty hahmo on Amor, joka
tunnetaan myös nimellä Cupido. Amor on roomalaisessa
mytologiassa esiintyvä rakkauden jumala, ja hänen äitinsä on
rakkauden jumalatar Venus. Amor on usein kuvattu rakkauden
nuolia ampuvaksi pikkupojaksi, ja hän tulee esille nimenomaan
rakkaustarinoissa.
Vaikka päivää vietetäänkin ympäri maailmaa rakastavaisten
juhlana, suomalaiset ovat sen ristineet ystävänpäiväksi.
Ystävänpäivästä on tullut suomalaisille nimenomaan juhla,
jossa juhlistetaan ystävyyttä ja muistetaan lähimmäisiä
korteilla ja muilla välittämisen eleillä.
Ystävänpäivää juhlistetaan monin eri tavoin eri kulttuureissa,
ja se on toisissa paikoissa paljon suurempi juhlapäivä kuin
muualla. Kaikkialla kyseistä juhlaa ei ole omistettu ystäville
tai Pyhän Valentinuksen muistamiselle, vaan nimenomaan
rakastavaisille ja rakkauden juhlistamiselle.
Etelä-Koreassa ystävänpäivää juhlitaan todellakin koreasti.
Ystävänpäivä on omistettu siellä nimenomaan miehille, kun
naiset ostavat kumppaneilleen ja läheisilleen lahjoja.
Vastavuoroisesti seuraavassa kuussa vietetään toista
ystävänpäivää, joka kulkee nimellä “White Day”, jolloin miehet
puolestaan muistavat läheisiään. Myös Japanissa ystävänpäivää

vietetään samalla tavalla kahtena erillisenä juhlapäivänä.
14.2. on myös todella suosittu päivä naimisiinmenolle, koska
sitä pidetään vuoden romanttisimpana päivänä. Vietä sinäkin
lempeää ystävänpäivää, äläkä unohda muistaa lähimmäisiäsi
kivoilla yllätyksillä!

Lähteet:
http://www.tunturisusi.com/amor/amor.htm
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/tiesitko-taman-ystavanpaiv
asta-lue-miksi-tanaan-juhlitaan/3194940#gs.NPe7LCeE
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2013/02/04/ystavanpaiva-142
https://www.ef.fi/blog/language/ystavanpaiva-ympari-maailmaa/
https://www.tridindia.com/blog/how-to-say-happy-valentines-day
-in-different-languages-translate-valentines-day/

Urapäivään mahtui vauhtia ja
vilinää – entiset lukiolaiset
valtasivat lukion
Marraskuun alussa Järvenpään lukiolla pidetään perinteinen
urapäivä, joka sisältää uraesittelyitä laidasta laitaan.
Lukiolaiset kulkevat koulun käytävillä esittelypisteeltä
toiselle mussuttaen pisteiltä saamiaan karkkeja ja
hypistellessään saamiaan esitteitä.
Torstaina

1.11

Järvenpään

lukiolla

järjestettiin

jokavuotiseksi perinteeksi muodostunut urapäivä. Lukiolaiset
pääsivät tutustumaan eri ammatteihin sekä erilaisiin jatkoopintomahdollisuuksiin omien kiinnostuksen kohteidensa
mukaisesti.
Urapäivässä nähtiin tänä vuonna iso kasa esittelyitä eri
ammateista ja kuultiin entisten Järvenpään lukion
opiskelijoiden kertomuksia heidän urapolustaan. Lukiolaiset
saivat
valita
omien
mieltymyksiensä
mukaisesti
ammattiesittelyjä, joita he kävivät seuraamassa ja
kuuntelemassa. Vaihtoehtoja oli monenlaisia, historiasta ja
museoalasta aina lentäjäkoulutukseen asti.
Yksi
lukiolaisten
keskuudessa
suosituimmaksi
ja
kiinnostavimmaksi nousseista esittelyistä oli erilaisiin
välivuosivaihtoehtoihin tutustuttava esittely. Esittelijät
puhuivat Studentum- yhtiön puolesta, joka auttaa opiskelijoita
löytämään omat polkunsa eri aloille ja jatko-opintoihin.
Esittelijät kertoivat tarinansa siitä, kuinka he olivat
löytäneet Studentumin avulla tiensä unelma-aloilleen. Toinen
esittelijöistä kertoi olleensa kadoksissa itsensä kanssa, eikä
tiennyt mitä haluaisi elämältään.
erilaisia vaihtoehtoja ja päätynyt

Hän oli etsiskellyt
lopulta, Studentumin

löydettyään, opiskelemaan opinto-ohjaajaksi.
Toinen esittelijöistä kertoi, että hän eli ennen vain muita
miellyttääkseen tietämättään, mitä itse haluaisi elämältään.
Lopulta hän löysi tiensä opiskelemaan psykologiaa. Molemmat
esittelijöistä kannustivat lukiolaisia olemaan juuri sitä,
mitä he itse haluavat ja olla välittämättä muiden
mielipiteistä.
Toimittajan työstä kertovassa esittelyssä kerrottiin
journalismista ja yleisesti media-alasta. Journalismia HaagaHeliassa opiskeleva esittelijä suositteli lämpimästi kyseistä
koulutusta
kaikille,
jotka
ovat
siitä
vähääkään
kiinnostuneita. Esittelystä sai todella monipuolisen

käsityksen media-alasta, sillä esittelijä kertoi kattavasti
kaikista mahdollisuuksista alalla.
Kouluun päästäkseen ei tulevan journalistin mukaan tarvitse
muuta kuin omaksua perustaitoja ja selviytyä kokeesta ja
haastattelusta. Ylioppilaskirjoitusten tuloksillakaan ei ole
varsinaista painoarvoa, totesi esittelijä. Ja vielä
viimeisimpänä, muttei vähäisimpänä: juna-asema sijaitsee aivan
koulua vastapäätä – ehdoton plussa!
Lukiolle saapui myös opiskelija Turun yliopistosta. Esittely
alkoi kertomuksella vanhan yliopiston historiasta ja
saavutuksista. Turun yliopisto on esittelijän mukaan Suomen
suosituin yliopisto, jossa opiskelee lähes 25 000 opiskelijaa.
Lukiolaiset kuuntelivat kiinnostuneina koulun auditoriossa,
kun esittelijä kertoi yliopiston eri aloista
toimipaikoista, sekä omista kokemuksistaan opiskelijana.

ja

Kokonaisuudessaan päivä oli monipuolinen ja kiinnostava.
Lukiolaiset viihtyivät eri esittelypisteillä, jotka
lievittivät ahdistusta lukion jälkeisestä opiskelusta.
Urapäivä oli erityisesti abeille tarpeellinen ja silmiä
avaava:
“Kaikki esittelyt joissa kävin olivat kiinnostavia ja niistä
oli apua jatko-opintopaikan miettimisessä”, kertoi eräs abi.

