Keikkalavojen
musiikinluokkaan

konkari

Ojalan Petrille kitara on kaveri. Kuva: Hanna Kuusisto.
Estradin lukion musiikkiluokissa on valloittanut syksyllä uusi
taiteilija. Petri Ojalan mukaan musiikillinen elämismaailma on
paljon muutakin kuin vain oppitunteja.
Petri Ojala aloitti Järvenpään lukiossa musiikinopettajana
elokuussa 2013. Turusta kotoisin oleva Ojala on kokenut
musiikin ammattilainen ja tehnyt uraa niin keikkalavoilla kuin
musiikinopettajanakin. ”Meillä on keikkabussissa usein
naurettu, että soittaminen on parasta, mitä mies voi tehdä
housut jalassa”, hän kommentoi antautumistaan musiikin
vietäväksi.
Ojala on soittanut muun muassa Dannyn, Nina Tapion, Antti
Tuiskun ja Arja Korisevan bändeissä sekä toiminut

musiikinopettajana niin musiikki- kuin yleislukioissakin eri
puolilla Suomea. Lukionsa hän suoritti Turussa Puolalanmäen
musiikkilukiossa ja kirjoitti musiikkiluokalta ylioppilaaksi
vuonna 1996.
Oli selvää, että musiikki jatko-opintojenkin aiheena
kiinnostaisi, ja Ojala lähti lukemaan maisteriksi Oulun
yliopistoon. Parhaillaan työn alla on väitöskirja
musiikillisen elämismaailman merkityksestä sosiaalisessa
mediassa sekä kommunikaatiomediassa.

Järvenpään lukiossa hyvä miljöö
Järvenpään lukioon Ojalan sai hakeutumaan kesällä silmiin
osunut työpaikkailmoitus viransijaisuudesta opettaja Matti
Rantalan lähdettyä musisoimaan Helsinkiin. Keskeneräinen
väitöskirja tosin olisi sekin riittänyt ajankuluksi alkavalle
työvuodelle.
Järvenpään
lukion
edistyksellinen
musiikkilinjatoiminta kuitenkin houkutteli Ojalan hakemaan
paikkaa.
Minkälaisen vaikutuksen uuden työpaikan musiikillinen miljöö
on tehnyt? ”Täällä on todella hulppeat tilat, hyvät
opiskelijat ja ajanmukaiset varusteet monien muiden
yleislukioiden tiloihin ja niiden 1980-luvulta peräisin
olevaan kitaravalikoimaan verrattuna”, Ojala tiivistää. ”On
luksusta, että opetusta voi hajauttaa neljäänkin eri tilaan.
Toki kehitettävää aina löytyy muun muassa teknologian
puolelta.” Ojala maalailee haavekuvaa utopiasta, jossa
musiikintunnilla jokaisella opiskelijalla olisi iPad
musiikinopiskelun apuvälineenä. Pelkällä laulukirjalla ei enää
pötkitä pitkälle.

Musiikintunnit eivät ole ajanhukkaa
[pullquote-right]”Muutamaa kitaransointua voisi luonnehtia
lukiolaisen
perustaidoksi.”[/pullquote-right]Opiskelijoiden
motivaatio musiikinopiskeluun kuitenkin vaihtelee, sillä
kaikki eivät ole yhtä innokkaita kuin musiikkilinjalaiset.

”Myös isot ryhmäkoot varsinkin ykköskurssilla asettavat joskus
rajoja, jolloin ainoa toteutettavissa oleva työskentelytapa
voi olla esimerkiksi kitaran soittaminen, kun kaikille
opiskelijoille tulisi järjestää jotain musisoitavaa ja
kitaroita nyt yleensä riittää kaikille”, Ojala toteaa. ”Tosin
ainakin Ruotsissa on tavoite, että jokainen oppisi soittamaan
edes jotain, eikä jäisi kammoa soittamista kohtaan. Muutamaa
kitaransointua voisi luonnehtia lukiolaisen perustaidoksi”,
Ojala lisää ja kertoo itse pyrkivänsä opetuksessaan samaan.
Musiikin voi myös tuoda nuorten lähelle, sillä suurin osa
nuorisoa kuuntelee musiikkia vapaa-ajallaan.
Musiikki tarjoaa paitsi rentoutumista ja elämyksiä, myös
eväitä ympäröivän maailman tarkasteluun ja taitoja
sosiaalisten suhteiden ylläpitämiseen. Ojala näkee asian niin,
että siinä missä esimerkiksi urheilulla voi toisille olla
suuri merkitys, on toiselle musiikki iso asia elämässä. Ojala
kertoo nauraen itsekin pitäneensä aikanaan t-paitaa, jossa
luki ”musiikki pelastanut urheilulta”. Myöhemmin hän on
kuitenkin itse oivaltanut, että muusikonkin pää toimii
paremmin kun fyysisestä kunnostaan huolehtii. Arvovalinta
musiikin ja muiden harrasteiden välillä ei ole tarpeen.

Opetustyö osana musiikillista elämäntapaa
Mikä juuri musiikinopetuksessa on niin kivaa? Tätä kysymystä
Ojala kehaisee herkulliseksi pohdinnan aiheeksi. ”Koulun
taideaineena musiikki tarjoaa yhdessä tekemistä ja kokemista.
Koulussa jokaiselle löytyy varmasti omaa sopivan tasoista
tekemistä, jolloin jokaisella on tilaisuus hoksata että
musiikki on ihan kivaa.” Musiikinopetus ei ole aina
perinteistä opettajajohtoista kuivaa luennointia, vaikka toki
teoriaakin tulee hallita. Ennemmin painotetaan juuri tekemistä
ja pyritään erilaisiin musiikillisiin elämyksiin.
[pullquote-right]”Lukion opettajalla on maailman kriittisin
yleisö.”[/pullquote-right]Opettajan työ on vaativaa ja
edellyttää runsaasti ajankäytön suunnittelua, etenkin kun

illat kuluvat pitkälti väitöskirjan edistämiseen. Toisaalta
juuri käytännön musiikinopetus on oivallinen väylä itsensä
kehittämiseen muusikkona. ”Lukion opettajalla on maailman
kriittisin yleisö”, Ojala tokaisee syvän kokemuksen
osoittamana.
Entä odottaako Petri Ojala innolla ensiesiintymistään
Järvenpään lukion kuululla Areenalla? Siellä ainakin riittää
kriittistä yleisöä lähes tuhat henkeä. Ojala naurahtaa ja
toteaa, että kyllä debyyttiesiintyminen Areenalla on varmaan
luvassa jossain vaiheessa lukuvuotta. Lukion opettajabändin
tulevaisuus lienee siis turvattu.

