Opettajat
valokeilassa:
Markus Linnanen
Haastattelimme koulun pitkäaikaista äidinkielenopettajaa
Markus Linnasta, joka kertoo lukemisen merkityksestä ja omasta
taustastaan. Hän kertoo muun muassa tiestään opettajaksi,
matkustelusta ja siitä, miten lukio sujui.
Minkä ikäinen olet?
”Vuonna 66 syntynyt, että se tekee 52 nyt ja täytän kesällä
53”
Minkälainen perhe?
Tänään aloin miettimään sitä ikääntymistä ja olen miettinyt
sitä ikääntymistä viimeiset 20 vuotta. Minun tyttö täyttää 30,
hän on hissan maikka Lahdessa. Poika on 93 syntynyt, pitää
oikein laskea lastensa ikiä. Mitäs se nyt täyttäisi? 26.
Hän on nörtti valitettavasti, ne geenit ei taas
ole tullut minulta, jotain tietotekniikkaa.
Onko lemmikkejä?
Ei ole, minulla oli pienenä kolme marsua. Se on minun lemmikki
historiani ja olen seurustellut useamman naisen kanssa, joilla
on ollut koiria. No tällä hetkellä en seurustele ja ei ole
koiriakaan.
Miten päädyit opettajaksi?
Otan
vähän
pidemmän
polun,
lukiossa
innostuin ykkösellä äidinkielestä. Mulla oli aika villi
yläaste nuoruus, niin kävin sen jälkeen 10 luokan ja
sitten mikä oli hemmetin hyvä jälkikatsaus, että ehdin vähän
rauhoittua. Tapasin lukiossa Mantereen Kimmon, joka oli
tällainen
karismaattinen
tyyppi
ja
josta
tuli
runoilija, mutta hän oli innostunut kirjoittamaan ihan

sikana. Ja jotenkin tunnistin, et on sellaisia tyyppejä, jotka
tavallaan innostavat ihmisiä ympärillään ja tajusin et toi
vois olla minun juttuni ja senkaa hurahdettiin lukemaan.
Pääsin abivuoden jälkeen Lahden Etelä-Suomen Sanomiin
kesätoimittajaksi ja siinä vaiheessa luulin et musta
tulisi
toimittaja.
Kesätoimittajan
hommassa
huomasin, että minua kiinnostaa enemmän se teksti.
Siellä oli yksi Laura kesätoimittajana, joka sano olleensa
suomenkielenpääsykokeessa ja sitten minulle tuli sellainen
hetkinen et, jos minua kiinnostaa enemmän kieli ja
kirjallisuus niin kuin tekstit tekstinä ja kun tämä asia tuli
esille
oli
myöhästä
pyrkiä
tänä
vuonna mihinkään ja niin ajattelin vuoden päästä pyrkiä ja
pari vuotta ehti mennä kirjotuksista ja sitten hain
opiskelemaan ja pääsin useampaakin paikkaan mutta Helsinkiin
menin.
Matkusteletko paljon? Onko lempimaata?
Englanti on se juttu. Saman tien teki mieli sanoa, etten
hirveästi matkustele, mutta viimeisen viiden vuoden aikana se
on vähän herännyt. Olen aina jotenkin fanittanut
englantilaista kulttuuria ja musakulttuuria, ja olen
miettinyt, kun kaikki muut menee sinne ja tänne, kaikkiin
eksoottisiin paikkoihin, niin miksi en voisi antaa itselleni
lupaa
mennä
aina
Lontooseen.
Olin
myös
kerran
teidän ikäisenä kesätöissä Lontoossa. Mutta en minä hirveästi
matkustele ja nykyään menee rahaa noihin kitarahommiin, niin
ei paljon rahaa ole matkusteluun.
Mitä sait YO-arvosanoiksi?
Päästötodistuksen keskiarvo oli 8. Kirjotin neljä ainetta ja
kaikista sain L:n, ne oli silloisia L:iä tietysti. Meni tosi
yläkanttiin tietenkin. Ruotsinkielessäkin menin kielisaliin
opiskelemaan ja opiskelin alusta asti kaikki asiat. Minä
ymmärsin, että se oli kielipeliä ja että piti nähdä se vähän
niin kuin pelinä.

Kerro musikaalisesta taustastasi.
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oli

tosi

lähellä

nuoruudessa

ja

suomirokin

kultakaudessakin olin mukana. Levyjäkin tuli osteltua.
Musiikkia kuuntelin paljon ja kitara on ainoa soitin jota
soitan. Aikoinaan
kitaratunneilla.
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Paras muistosi?
Tähän vois sanoa lapset tai jotain semmoista, mutta varmaan
hassuin muisto oli, kun kaikki varmaan kävelee unissaan, niin
asuttiin kerrostalossa ja havahduin hereille oven
ulkopuolelta. Pimpotin ovikelloa, eikä äiti kuullut. Hänellä
oli silloin jo aika huono kuulo. Sitten tuli semmoinen fiilis,
että ”jes”, nyt voin tehdä sen minkä olen aina halunnut tehdä.
Kiipesin kahdeksan kerrosta parvekkeita pitkin omaan kotiin.
Olin ihan tiloissani ja menin koputtamaan äitiä olkapäälle,
eikä hän sitten saanut unta loppuyönä. Ajattelin sen itse vaan
urheiluna ja se oli tosi siistiä silloin.
Terveisiä opiskelijoille?
Lueskelemisen pitäisi olla se elämäntapa, se mahdollistaa niin
paljon asioita. Lukeminen, kirjottaminen ja kaikki
helpottuu. Teksteistä tulee kiinnostavia ja omaäänisiä.
Kannattaa lukea paljon erilaisia tekstejä, lueskella niitä.

