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Viimeisen vuoden aikana pienetkin arjesta erottuvat asiat ovat saaneet aivan uuden
merkityksen. Lukion toista vuotta opiskelevana voin vahvistaa tämän väitteen, sillä monen
jakson mittaisen etäopetuksen jälkeen jo pelkkä kauppareissukin tuntuu vapauttavalta. Tästä
johtuen musiikin ystävänä on ollut erittäin tärkeää, että lukiomme vuosittainen konsertti päästiin
järjestämään erikoisesta tilanteesta huolimatta.
Joulukuussa pidettävää konserttia alettiin suunnitella jo syksyllä, kun koronatilanne oli
Suomessa suhteellisen hyvä. Tiesimme tiimin kanssa jo tällöin, että meidän tulee keksiä jokin
vaihtoehtoinen tapa toteuttaa projekti. Porukalla päädyimme siihen, että konsertti kuvataan
kaupungin YouTube-kanavalle joulukuun alkupuolella. Pelko ja stressi koronarajoitusten
vaikutuksesta tapahtuman järjestämiseen lievittivät, kun kaikki oli mahdollista toteuttaa pienen
joukon kesken turvallisesti ja ilman yleisöä. Ei huolettanut, että työ menee täysin hukkaan.
Aktiivisen osallistumisen vuoksi harjoittelu vei paljon aikaa, mutta se oli samalla myös mukavaa
ajanvietettä tasapaksun arjen ohella. Tietysti mielessä kävi aika ajoin monia vaivaavia
kysymyksiä. Mitä jos kuitenkin kaikki peruuntuu? Onko järkeä käyttää jaksamistani musiikkiin,
kun asiat ovat niin epäselviä? Ei kuitenkaan ollut mitään järkeä enää perääntyä ja luovuttaa.
Viikkojen mittaan koronatilanne kääntyi huonommaksi, mikä ahdisti meitä kaikkia. Loppujen
lopuksi meillä kävi kuitenkin tuuri, koska saimme harjoiteltua ilman suurempia erityisjärjestelyjä.
Kyseessä ei ollut silkkaa sattumaa, vaan tähän on vaikuttanut porukkamme huolellisuus ja
tarkkaavaisuus.
Vain vähän ennen konserttipäivää tuli tieto etäopetukseen siirtymisestä. Ilmoitus tästä loi jonkin
verran huolta, mutta osasimme odottaa näin käyvän. Asiat saatiin järjestykseen ja esitykset
esitettyä, tosin entistä tarkempia ohjeita noudattaen. Tunnelma konserttipäivän jälkeen oli
helpottunut, mutta haikea. Oli mahtavaa, että projekti saatiin suoritettua kunnialla loppuun
saakka. Muistan kuitenkin ajatelleeni, kuinka en tulisi välttämättä näkemään tätä porukkaa
pitkään aikaan. Näin kävikin.
Miksi sitten yhdellä konsertilla muiden joukossa on niin paljon väliä? Projektilla on ollut suuri
merkitys niin omaan kuin muidenkin elämään viime kuukausien aikana. Jälkikäteen ajateltuna
tapahtumien ajoitus oli täydellinen. Saimme vielä tutustua toisiimme paremmin ennen kuin
etäopetus alkoi kunnolla. Omaa opiskelua etäkoulun aikana on helpottanut se, että pystyn
pitämään yhteyttä samanhenkisiin ihmisiin ja toteuttaa musiikkiin liittyviä asioita heidän
kanssaan. Ilman näitä ihmisiä elämäni olisi nykyistä ankeampaa.
On muistettava, että uudet ja haasteelliset tilanteet voivat vain kasvattaa ihmisenä. Viime
konsertti on hyvä esimerkki siitä, että sinnikkyys kannattaa. Olemme onnekkaita sen suhteen,
että meillä on kaikesta huolimatta mahdollisuus toteuttaa mieleisiä asioita. Tarvitaan vain
yhteishenkeä ja halu (pun absolutely intended) oppia uutta.

