Jo vuosisadan maapallolla
ilahduttanut
salapoliisi
Sherlock Holmes on tullut
takaisin
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.
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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!
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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.
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Järki aloittaa tv-lähetykset!
Lukion lehtikurssi uudistuu ensi syksystä alkaen. Kurssin
uudessa opetussuunnitelmassa pyritään yhä lähemmäs työelämää
ja yhteiskunnassa vallitsevaa median monimuotoisuutta.
Verkkolehden toimittamisen lisäksi kurssilla aletaan perehtyä
yhä monimediaisempiin tiedotusvälineisiin, kuten Facebookiin
ja Instagramiin, joiden ympärivuorokautinen käyttö ei
luonnistu vielä monilta.
Opetussuunnitelma sanoo, että lukion on tarjottava
lehtikurssilaisille tuntumaa mediamaailman monipuolistumiseen.

Ideaalitilanteessahan lehtikurssi evästää lukion jälkeiseen
työelämään, joten kurssin pedagogisia sisältöjä aiotaan
laajentaa.
Samalla Järjen näkyvyys lukiolla paranee entisestään: Järjen
toimittajat alkavat tuottaa päivittäisiä uutislähetyksiä jotka
pyörivät
koulun
info-televisioissa.
Yhteistyössä
kuvataidelinjan kanssa tuotetaan laadukkaat videot HDkuvanlaadulla.
Lisäksi keskusradiossa luetaan päivittäin aamun välitunnilla
lukion ekosysteemissä vallitseva paikallissää, ja iltapäivää
piristää Järjen toimittama kuunnelma, johon haetaan
inspiraatiota koulumme opettajien suustaan päästämistä
sammakoista. Näiltä osin lehtikurssi tekee yhteistyötä
äidinkielen ja kirjallisuuden puhetaitojen kurssin kanssa.
Luvassa on myös joka perjantaina Areenan valkokankaalla
esitettävä keskustelu- ja ajankohtaisohjelma, jossa Järjen
toimittajien vakiovieraiksi ovat tulossa ainakin lukion
rehtori, kaupunginjohtaja, Pajalan K-Supermarketin kauppias
sekä Herra Hevisaurus.
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Hanna Kuusisto on innoissaan lehtikurssin uusista sisällöistä.
”On hienoa, että meidän opiskelijoiden osaamista hyödynnetään

entistä monipuolisemmin. Ja lukion käytävillekin saadaan
järkeviä keskustelunaiheita Järjen tulevien tv-tuotosten
ansiosta: enää ei kenenkään tarvitse supista jostain Big
Brotherista tai Emmerdalesta, vaan kuumimmat puheenaiheet
syntyvät tietysti meidän talk showmme myötä!”
Uusia tuulia on luvassa muutenkin. Tuoreiden tutkimusten
mukaan suomalaiset koululehdet ovat aiheuttaneet tekijöilleen
turhan paljon unettomia öitä ja ylitöitä, jopa valtakunnan
tasolla. Opetushallitus on päättänyt puuttua asiaan ja
velvoittaa ensi syksystä eteenpäin koulutuksenjärjestäjiä
tarjoamaan opiskelijatoimittajille kerran kuussa hermoterapian
ja tarvittaessa myös opintoihin sisältyvän virkavapaan
kaupungin terveyskeskuksen vuodeosastolla.

