Avengers:
Endgame
–
Spoileriton elokuva-arvostelu
Tämä Marvel Studios:in tuottama elokuva rikkoi ennätyksiä jo
ennen julkaisuaan. Ja nyt näyttää siltä, että se jatkaa samaan
malliin kuin vain kaksi viikkoa julkaisun jälkeen, jolloin se
on tienannut maailmanlaajuisesti jo yli huikeat 2 miljardia
dollaria. Avengers: Endgame on Anthony ja Joe Russon ohjaama
kauan odotettu Avengers: Infinity War -elokuvan jatko-osa, ja
Avengers-elokuvasarjan päätösosa. Mitkä ovat mielipiteeni
elokuvasta? Tässä on spoileriton arvosteluni Marvelin
tuoreimmasta supersankariseikkailusta.
Endgame kertoo antisankari Thanosin Infinity War -elokuvassa
aiheuttaman joukkotuhon jälkilöylystä. Puolet maapallon
väestöstä on kadonnut tuhkana ilmaan, ja sankarien rivit ovat
kutistuneet merkittävästi. Vielä elossa olevat Kostajat;
Ironman, Thor, Captain America, Hulk, Black Widow ja Hawkeye,
keräävät kasaan muut jäljellä olevat sankarit ja yrittävät
kuumeisesti keksiä keinon tuhota Thanosin ja tuoda kaikki
menetetyt takaisin.
Luultavasti kenellekään ei ole mikään yllätys se, että Endgame
on visuaalisesti kaunis. Jokainen kohtaus näyttää ulkonäöltään
ja valaisultaan upealta ja kohtaukseen sopivalta. Koomiset
kohtaukset ovat värikkäitä ja valoisia, kun taas traagisissa
ja dramaattisissa kohtauksissa korostuu haaleammin saturoidut
värit. Hahmojen puvut ovat yksityiskohtaisia ja teknisesti
kehittyneempiä kuin ensimmäisissä elokuvissa, mistä elokuvassa
vitsaillaankin. Erikoistehosteet näyttävät niin realistisilta
kuin ne vain voivat maailmalle ilman yliluonnollisia voimia ja
teknologiaa.
Vaikka elokuva kestääkin kolme tuntia, sen tarina etenee
sopivaan tahtiin. Juoni on mielenkiintoinen ja suurimmaksi

osaksi arvaamaton vaikkakin yksinkertainen. Sen seuraaminen
voi paikoittain tuottaa vaikeuksia vähemmän totisille faneille
ja katsojille hahmojen lukumäärän ja aikahyppyjen takia.
Rennompana fanina itse, minua hämmensi muutama kohtaus, mutta
veljeni selitti nämä minulle. Lähes jokainen tapahtuma on
tärkeä osa elokuvan pääjuonta. Vain muutama kohtaus tuntui
hieman liian pitkältä tai suorastaan tarpeettomalta, koska
kohtauksen pointti oli todistettu aikaisemmissa kohtauksissa.
Nämä eivät kuitenkaan tunnelmaa juurikaan haitanneet kiitos
hyvin huolitellun dialogin, hyvän huumorin ja Alan Silvestrin
sankarillisen ja mahtipontisen musiikin.
Parhain osa elokuvassa on mielestäni sen ikoniset ja
rakastetut hahmot. Ne ovat hauskoja ja puhkuvat
persoonallisuutta. Elokuvassa näemme hahmojen monia eri
puolia, jotka muovaavat niitä ja tekevät niistä erityisiä.
Pidin erityisesti siitä, miten Endgame näyttää hahmojen
erilaiset tavat käsitellä menetystä ja käyttää niihin hyvin
aikaa. Vaikkakin Thanosin tavoitteet ja motiivit ovat vielä
vähän heikkoja, niihin on lisätty muutama lause lisää, joka
tekee hänen teoistaan hieman ymmärrettävämpiä. Muutamaan
hahmoista on tehty merkittävämpiä ja fanien keskuudessa
ristiriitaisia muutoksia, erityisesti niiden ulkonäköihin.
Mielestäni niitä oli muutettu tilanteeseen sopivalla tavalla,
vaikka erityisesti niiden ulkonäönmuutosta pidettiin enemmän
vain vitsien kohteena. Nämä hyvinkirjoitetut ja pidetyt hahmot
yhdessä tunteellisten kohtausten ja erinomaisten ja
ilmeikkäiden näyttelijöiden kanssa tekee elokuvasta tunteiden
vuoristoradan ja saa koko yleisön kannustamaan hyvän puolesta.
Lopuksi voin ilman spoilereita vain sanoa, että Avengers:
Endgame on arvostuksensa ansaitseva mestariteos. Vaikka
kaikilla elokuvilla on heikkoutensa, on Endgame kolme tuntia
toimintaa, taistelua ja tunteita, yhdessä hyvin kirjoitetussa
tarinassa. Se on myös erittäin onnistunut jatko- ja
päätösosana siksi, että se ei tee edeltävästä osastaan
itsellään hyödytöntä vaan tarjoaa Avengers-elokuville

tyydyttävän lopetuksen. Suosittelen elokuvaa erityisesti
Marvelin, toiminnan ja supersankareiden faneille, kuten myös
elokuvia ja mahtavia tarinoita arvostaville.

Näin koulutat lohikäärmeesi 3
– Elokuva-arvostelu
Kävin tuossa pari viikkoa taaksepäin katsomassa DreamWorks
Animation -studion tuoreimman elokuvan, Näin koulutat
lohikäärmeesi -trilogian viimeisen osan; Näin koulutat
lohikäärmeesi 3 (How to Train Your Dragon 3: The Hidden
World), jonka on ohjannut Dean DeBlois. Muistan katsoneeni
elokuvan trailerin jo ennen vuoden vaihdetta ihaillen sen
upeaa animaatiota, nauraen sen vitseille ja muuten innostuen
elokuvasta. Mutta onko elokuva niin hyvä kuin miltä se
näyttää?
Näin koulutat lohikäärmeesi 3 sijoittuu vuoden eteenpäin Näin
koulutat lohikäärmeesi -trilogian toisesta osasta. Elokuvan
päähenkilö Hikotus ystävineen ovat pelastustehtävällä
vapauttamassa napattuja lohikäärmeitä ja viedäkseen ne turvaan
heidän kotikyläänsä Berkiin. Jatkuva lohikäärmeiden tuominen
kylään on johtanut lohikäärmekannan paisumiseen, jonka vuoksi
Hikotus ottaa tehtäväkseen etsiä lohikäärmeiden paratiisin
Piilotetun Maailman, josta hänen jo edesmennyt isänsä kertoi
tarinoita hänelle. Sillä välin elokuvan antagonisti, Grimmel
vapauttaa nappaamansa lohikäärmeen, valkoisen yön raivon,
jonka toinen päähahmo Astrid myöhemmin nimeää Valkearaivoksi,
pyydystääkseen ja tappaakseen Hampaattoman, Hikotuksen yön
raivon.
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trailerista, toisin sanoen se ei todellakaan pettänyt. Näin
koulutat lohikäärmeesi 3 on äärimmäisen kaunis visuaalisesti
koko elokuvan läpi. Pidin erityisesti eri ympäristöjen,
hahmojen hiusten ja ilmeiden ja tietysti lohikäärmeiden
animaatioista. Ympäristöt ja niiden eri elementit, kuten
kasvit, sora ja puut, näyttävät häkellyttävän realistisilta.
Hahmot ja lohikäärmeet ovat eloisia liikkeillään ja
ilmeillään, kuten voi olettaakin.
Henkilöhahmojen uudet ulkonäöt ovat kauniita, ja tykkäsin
erityisesti heidän lohikäärmeennahkaisista haarniskoista
kaikkine yksityiskohtineen. Kuitenkin yhden lohikäärmeen
ulkonäön kanssa minulla oli ongelma. Miksi Valkearaivo on
valkoinen? Valkearaivonhan pitäisi olla naaraspuolinen
yönraivo lajiltaan? Yönraivo on musta, jotta se ei erottuisi
tähtitaivaan joukosta yöllä ja sen olisi helpompi saalistaa.
Joten miksi tämä yksilö on valkoinen? No sehän voisi olla
täysin eri laji. Mutta miksi se sitten näyttää vartaloltaan
samalta kuin yönraivo? Ainakin se osaa suojata itsensä…
muuttumalla näkymättömäksi tulessa? No ainakin Valkearaivon
designissa on se hyvä puoli, että sen sirosta pienestä
rakenteesta erottaa selvästi sen olevan naaras.
Elokuvan juoni on hyvin simppeli. Melkeinpä niin simppeli,
että se on lainannut monta eri tarinaelementtiä itseään
edeltävistä osista – paitsi, että tähän osaan on ahdettu liian
nopeasti kehittyvä rakkaustarina mukaan. Kohtaus, jossa
Hikotus ja Astrid löytävät Piilotetun Maailman, tuntuu hyvin
samanlaiselta verrattuna ensimmäisen Näin koulutat
lohikäärmeesi -elokuvan kohtaukseen, jossa Hikotus ja Astrid
löytävät lohikäärmeiden pesän.
Tällaiset samankaltaisuudet voivat olla tarkoituksellakin
viittauksena trilogian muihin osiin ja siihen, miten
viikinkien aika ja maailma on elokuvissa muuttunut,
esimerkiksi toisessa Näin koulutat lohikäärmeesi 3 -elokuvan
kohtauksessa, jossa Hampaaton tapaa Valkearaivon. Hampaaton
yrittää
epätoivoisesti
saada
Valkearaivon
huomion

epäonnistuen, kunnes hän nostaa puunoksan maasta, ja alkaa
piirtämään Valkearaivon kuvaa hiekkaan. Näin kävi myös
trilogian ensimmäisessä osassa, jossa Hampaaton ystävystyi
Hikotuksen kanssa piirtämällä tämän kuvan hiekkaan.
Hampaattoman ja Valkearaivon liian nopeaa ystävystymistä
lukuun ottamatta käsikirjoitus oli hyvä ja juoni edistyi
hyvällä nopeudella. Vitsit olivat hauskoja ja dialogi ja
musiikki kohtauksiin sopivaa.
Suurin osa hahmoista ovat kaiken kaikkiaan hyvin-kirjoitettuja
ja hauskoja. No ainakin se kolmasosa. Hikotus, Astrid,
Hampaaton ja Valkearaivo ovat selvästi elokuvan keskipisteenä.
Kaikki muut sivuhenkilöt ovat elokuvassa vain komediallisista
syistä. Olisin toivonut, että edes Hikotuksen kauan sitten
kadonnut äiti Valka olisi saanut vähän isomman roolin
elokuvassa, kun vain olla komedian ytimenä Limalotjan
ihastuksena. Limalotjasta puheen ollen… miksi hän on ihastunut
Hikotuksen äitiin? Saihan siitä ihan hauskoja vitsejä,
sivumakuna siitä tuli kyllä epämukava tunne. Lisäksi elokuvan
vihollisella Grimmelillä oli mielestäni heikot motiivit, jotka
tekivät hänestä niin unohdettavan, että en edes muistanut
hänen nimeään, kun vasta silloin kun aloin kirjoittamaan tätä
arvostelua.
Nyt kun olen nähnyt tämän elokuvan, minun täytyy sanoa, että
se taisi juuri jäädä alle odotuksieni. Silti pidin elokuvasta
aika paljonkin. Tyrmistyttävää animaatiota hauskojen vitsien
ja rakastettujen hahmojen kanssa. Harmi vain, että elokuvan
traileri paljasti melkeinpä koko elokuvan juonen, ei onneksi
loppua. Näin koulutat lohikäärmeesi 3 on hyvä lopetus Näin
koulutat lohikäärmeesi -trilogialle, ja suosittelen sitä
kaikille animaation, elokuvien, hyvien tarinoiden ja, ennen
kaikkea, Näin koulutat lohikäärmeesi -faneille.

Ihmisiä opojonossa
”Ihmisiä opojonossa” on opiskelijakunnan hallituksen
puheenjohtajaehdokkaan Hilpi-Maria Lyytikäisen kirjoittama
mielipidekirjoitus.
”Joo,

minäkin

olen

menossa

katsomaan

kurssivalintoja”,

edessäni seisova tyttö huokaisee. Kiemurteleva jono ulottuu
tuon kesäloman lailla kaukana edessä siintävän luokan ovelta
aina koko käytävän ovelle asti. Olen menossa keskustelemaan
opinto-ohjaajan kanssa. Ilmeisesti sama ajatus on näiden
kaikkien, yli kolmenkymmenen käytävässä kököttävän lukiolaisen
päässä. Kun ruokavälituntia on lopulta jäljellä enää viitisen
minuuttia, luokan ovi menee kiinni. Vastaanottoaika on
lopussa. Minä olen ehtinyt juuri sisälle, mutta ainakin
kymmenen ihmistä joutuu lähtemään pois.
Järvenpään lukio on suuri koulu, ja ymmärrettävästi resurssit
eivät riitä kaikkien opiskelijoiden ohjaamiseen kädestä
pitäen. Tietenkin se opettaa itsenäisyyteen ja omaaloitteisuuteen, jotka voivat olla hyviä ominaisuuksia
tulevaisuutta
ajatellen.
Lukion
ensiluokkalaisille
kurssitarjotin ja kirjoitettavien aineiden valinta jo
varhaisessa vaiheessa ovat kuitenkin vieraita asioita kaiken
muun uuden ja ihmeellisen ohella varsinkin, jos he ovat
opiskelleet aiemmin huomattavasti pienemmässä koulussa.
Mielestäni

opiskelijoiden

mahdollisuutta

henkilökohtaiseen

tukeen näitä valintoja ja samalla omaa tulevaisuutta
suunnitellessa
pitäisi
lisätä.
Opinto-ohjaajien
päivystyspisteissä on ーsilloin kun niitä on tarjollaー lähes
aina jonoa, joten tukea myös ilmiselvästi kaivataan. Erilaisia
ainevalintayhdistelmiähän
on
yhtä
paljon
kuin
opiskelijoitakin, ja yleispäteviä ohjeita voi olla vaikea
antaa. Valinnanvapauden mukanaan tuoman vastuun kantaminen voi
olla vaivalloista varsinkin ilman riittävää tietoa valinnan

vaikutuksista tulevaan.
Hilpi-Maria Lyytikäinen
Opiskelijakunnan puheenjohtajaehdokas

Opiskelijakunnan hallituksen
vaalit
2018:
mielipidekirjoituksen
tekeminen
Järki
julkaisee
Järvenpään
lukion
opiskelijoiden
mielipidekirjoituksia ympäri vuoden. Tässä tammikuussa Järjen
toiminta keskittyy kuitenkin uuden opiskelijakunnan
hallituksen valintaan, jonka takia koulun lehti pyytää etenkin
ehdokkaaksi asettuneita opiskelijoita kirjoittamaan omia
näkemyksiään lehteen. Tässä lyhyt ohjeistus kirjoituksen
tekemiseksi.
Mielipidekirjoituksen

aiheeksi

suositellaan

opiskelijakuntaa tai Järvenpään lukion opiskelijoita
koskevaa asiaa.
Pituus on vapaa. Huomaa kuitenkin: ei se määrä vaan
laatu.
Konsultoi äidinkielen opettajaasi, Googlaile ja selaa
Särmää mielipidekirjoituksen tekemisestä.
Argumentointi on kaiken A ja O. Tekstilläsi tulee olla
selvä teesi, jota perustelet. Esimerkit kunniaan!
Älä plagioi. Vihapuhe ei ole okei.
Lähetä

lisäkyselysi

ja

mielipidekirjoituksesi

Järjen

vastaavalle
päätoimittajalle
Emma
Virtaselle
(emma.virtanen@jarkimagazine.fi) tai vastaavalle opettajalle
Laura Alhonsalolle (laura.alhonsalo@jarvenpaa.fi) 18.1.
mennessä.
Järki oikolukee tekstit (katsoo kirjoitusvirheet ja
luettavuuden) ennen julkaisua. Tahtoessaan ehdokas voi saada
myös laajempaa palautetta tekstistään. Ennen 17.1. lähetetyt
mielipidetekstit ovat ehdokkaan muokattavissa myös
palautteensaannin jälkeen.
Ehdokkaiden
19.1.

mielipidekirjoitukset

julkaistaan

perjantaina

Järjen yleiset ohjeet mielipidekirjoitusta varten löytyvät
täältä.

Osallistu
Järjen
vieraskynäilemällä!

tekoon

Mikä tänään mietityttää? Onko välipala-automaatti tukossa tai
bussit myöhässä? Oletko kirjoittanut äikän kurssille maata
järisyttävän mielipidekirjoituksen, joka on jättänyt
opettajankin haukkomaan henkeä? Onko jossakin lukiomme
käytännössä parantamisen varaa? Kerro se meille!
Järki julkaisee toimittajien lisäksi myös aivan tavallisten
lukiolaisten tekstejä. Lukiolaisten mielipidekirjoitukset ovat
erittäin tervetulleita lehteemme. Lisäksi Järki vastaanottaa
arvosteluja, pakinoita, novelleja ja kuvia lukiomme
tapahtumista. Kuvia lähettäessäsi otathan ensin yhteyttä
toimitukseen alla mainitun sähköpostiosoitteen kautta.

Aikaisemmat mielipidekirjoitukset löydät täältä.

Mielipidekirjoitusta tehdessäsi huomioi
ainakin nämä seikat:
Tekstilläsi tulee olla selkeä väittämä, jonka täytyy
tulla ilmi heti alussa.
Perustele väittämäsi hyvin ja pysy aiheessa.
Tee tekstistäsi sellainen, että ulkopuolisetkin pystyvät
sitä ymmärtämään.
Voit tehdä kirjoituksesi myös porukassa (suositus: max.
3 henkilöä)
Sinulla on mahdollisuus kirjoittaa nimimerkillä. Järki
suosittelee omalla nimellä kirjoittamista.
Järjen toimitus oikolukee, otsikoi ja mahdollisesti muokkaa
(kirjoitusvirheiden ja sivuraiteilun varalta) kaikki saapuneet
tekstit. Järkimagazine ei suvaitse plagiointia ja vihapuhetta.
Kirjoituksen tulee olla lakien ja hyvien tapojen mukainen.
Lähetä tuotoksesi sähköpostiin toimitus@jarkimagazine.fi.
Ilmoita viestissä koko nimesi ja ohjausryhmäsi! Järki ei
välitä henkilökohtaisia tietojasi muualle.

In English
Write a letter to the editor for Järkimagazine! Remember to
argument your output well and bring out your thesis at the
beginning. Stay on the subject. You can also write in a group
and with a pen name, but Järkimagazine recommends using full
name.
The Järki staff will proofread and possibly edit your text
(for grammatical mistakes and sidetracking). Järki doesn’t
tolerate plagiarism and hate speech. Send your text
to toimitus@jarkimagazine.fi. Remember to tell your whole name
and group!

