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Pääkirjoitus
Timo Kuoppala

Uusin keinoin kulttuurin kimppuun

N

äön menetys minkä ikäisenä tahansa on
suuri järkytys ihmiselle itselleen ja hänen
läheisilleen. Vammautuneen mielessä pyörivät monenlaiset ajatukset, pelot ja toivon
pilkahdukset. Miten elää tästä eteenpäin?
Onneksi vastavammautuneen ei tarvitse olla uudessa tilanteessa yksin. Näkövammaisten tueksi on olemassa palveluverkko, joka auttaa arjessa alkuun ja eteenpäin. Tukena ovat niin keskussairaaloiden kuntoutusohjaus, Näkövammaisten liiton Kuntoutus-Iiris kuin näkövammaisyhdistykset.
Tätä Kajastus-lehteäkin julkaiseva Näkövammaisten Kulttuuripalvelu on yksi näistä vertaistukea jakavista yhdistyksistä. Se on avoin kaikille niille näkövammaisille, jotka
ovat tavalla tai toisella kiinnostuneita kulttuuriharrastuksista. Yhdistys tarjoaa monenlaista omaa toimintaa niin
kirjallisuudesta, musiikista kuin kuvataiteistakin innostuneille ja se toimii lisäksi yleisten kulttuuripalveluiden saavutettavuuden puolesta.
Toiminnassamme on mukana enimmäkseen jo pitkään
näkövammaisina olleita ihmisiä, mutta haluamme kantaa
huolta myös niistä, jotka ovat hiljattain tulleet tukipalveluiden ja vertaistuen äärelle. Kuntoutus-Iiriksen työntekijöiden kanssa käydyissä keskusteluissa on tullut esille se,
että yllättävän moni heille asiakkaaksi tuleva miettii näkövammaisena kulttuuriin liittyvien harrastustensa jatkomahdollisuuksia.
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Haluamme varmistaa sen, että kuntoutukseen tulevat
saavat hyvin tietoa tarjolla olevista kulttuuripalveluista.
Tarkistuslistaamme kuuluvat niin Saavutettavuuskirjasto Celian palvelut, elokuvien kuvailutulkkausta välittävä
MovieReading -sovellus, Kulttuuripalveluiden omat tapahtumat ja kurssit kuin osallisuus muihin kulttuuripalveluihin.
Edellä mainittujen palveluiden käyttö edellyttää kuntoutujalta uusien taitojen oppimista. Jotta tarjolla olevat
mahdollisuudet voivat avautua, niiden käyttämiseen tarvitaan uusia tietoteknisiä keinoja. Niiden opettelu ei aina ole ihan vaivatonta, mutta me uskomme, että tarjolla olevat palvelut motivoivat niistä kiinnostuneita ottamaan käyttöön uusia menetelmiä tiedon tavoittamiseksi.
Kyse on myös oikeuksien toteutumisesta. YK:n Vammaisten oikeuksien yleissopimuksen 30. artiklan mukaan vammaisilla henkilöillä on oikeus osallistua täysipainoisesti kulttuurielämään. Oikeus voi toteutua entistä paremmin, jos vastavammautunut saa tarvittavat tiedot ja taidot käyttöönsä mahdollisimman pian.

K AJASTUS
SISÄLTÖ 3
2
4
6
8
11
14
16
20
24
27
28
31
32
34
37
37
38
40
41
42
43
44
46
47
48
49
52
53

2022

Pääkirjoitus: - Timo Kuoppala
Näkövammaisteatterin uusi ohjaaja - Tanja Rantalainen
Verhoilija Tuomo Arvolaa tapaamassa - Timo Kuoppala
Joensuun Parafestit 10. kerran - Pasi Päivinen
Sihja - kapinaa ilmassa -elokuva - Pilvi Meriläinen
Esittelyssä Lukupalvelu - Tanja Rantalainen
Sokeiden puutarhassa Unkarissa - Gyöngyi Pere-Antikainen
Visuaalisten taiteiden museo Malva - Tuula Paasivirta
Pankkisali Aleksin taideaarteet - Pasi Päivinen
Lukunurkassa Angela Merkel - Tuula-Maria Ahonen
Haastattelussa Markku Känninen - Olli Lehtinen
Lukijalta: Tyttö - Pirjo Nousiainen
Tutustuimme naurujoogaan - Marianne Tenhami
Mitä sanat kertovat elokuvissa - Minna Mononen
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Tulossa Malvaan Nanna Susi, s.20

Näkövammaisteatterin
uusi ohjaaja
Kari Kinnaslampi
s. 4

Joensuun Parafestit järjestettiin 10. kerran, mukana mm.
Ulla-Riikka Karvinen, Iiris Brocke ja Riikka Hänninen, s. 8

Pääsimme Pankkisali Aleksin näyttelyyn, jossa oli esillä mm. Mannerheim, s.24

Kajastus ilmestyy
neljästi vuodessa
netissä
92. vuosikerta
Julkaisija
Näkövammaisten
Kulttuuripalvelu ry
Päätoimittaja
Timo Kuoppala
Toimittaja
Ali Kinnunen
puhelin 040 568 8148
Ulkoasu
www.textix.net

Lehtitoimikunta
Timo Kuoppala, puheenjohtaja
Tanja Rantalainen, sihteeri
Ali Kinnunen
Gyöngyi Pere-Antikainen
Ilkka Väisänen
Ilmestyminen
Kajastus on Näkövammaisten
Kulttuuripalvelun maksuton
verkkolehti, 4 numeroa vuodessa

Toimituksen postiosoite
Kajastus
Marjaniementie 74 A
00930 HELSINKI
Toimituksen sähköposti
palaute@kajastuslehti.fi

Toimituksen käyntiosoite
Marjaniementie 74 A
Iiris-talo, Itäkeskus, Helsinki
(tapaamisista on sovittava
etukäteen)

Kannessa Pekka Hyysalo Joensuun Parafesteillä, kuva Jouko Leppänen.
Takakannessa Visuaalisten taiteiden museon Malvan tulevasta Nanna Suden näyttelystä työ Raivoisa Rakkaus (osasuurennos).
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RAKKAUDESTA
TEATTERIIN
Näkövammaisteatterin uudella ohjaajalla Kari Kinnaslammella (s.1964)
on takana kiireinen kesäteatterikesä. Kivinokan kesäteatterin johtaja ja
teatterin timantinkova ammattilainen odottaa innolla yhteistyötä näkövammaisten teatterinharrastajien
kanssa. Koulutuksen teatterin tekemiseen Kari on saanut Jouko Turkan
johtamasta Teatterikorkeakoulusta,
mutta eniten on opettanut työ itse.
Teksti: Tanja Rantalainen

K

ivinokan kesäteatterin ohjelmistossa oli kesällä 2022 Viekää tuhkatkin pesästä, pääosassa komedienne Minna Kivelä, Känkkäränkkämusikaali, jonka lauluista vastaavat Mikko Alatalo ja Harri Rinne, sekä toiveuusintana Oskari Katajiston tähdittämä Linjat kuumina. Kari Kinnaslampi
ohjasi kaikki näytelmät, ja teatterinjohtajalla riitti kaikenlaista muutakin puuhaa.
- Teatterinjohtajan työhön kuuluu kaikki mahdollinen
markkinointi, roskien kerääminen, pullojen palauttaminen ja pullakuskina toimiminen. Monenkaan ei kannata
tätä työtä kadehtia, Kari kuvaa.
Kivinokan kesäteatteri on hänen luomuksensa. Kari on
sen perustanut, ja saanut mukaan mahtavia yhteistyökumppaneita. Kesäteatterin takana on vahvasti Teatteriyhdistys Tuli ry. Helsingin kaupunki on vuokrannut yhdistykselle Kivinokalta alueen teatteritoimintaa varten kymmeneksi vuodeksi, ja Kari kertoo sitoutuneensa asiaan
koko ajaksi. Tänä kesänä saatiin teatterille katos, jonka Smarket Hertan kauppias Markus Ranne sponsoroi.
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Pohjoisen poika Turkan opissa
Kari on syntynyt Oulussa, ja käynyt koulut ylioppilaaksi asti Torniossa. Rovaniemen Opettajankoulutuslaitoksessa hän ehti opiskella vuoden verran luokanopettajaksi, ennen kuin pääsi Teatterikorkeakouluun ensimmäisellä yrittämällä vuonna 1984. Rehtorina toimi silloin Jouko
Turkka.
- Rauha hänen muistolleen. Neljä juttua olen tehnyt Turkan kanssa. Minulla oli häneen viha-rakkaussuhde. Turkka osasi olla ihana ja kultainen, älykäs näyttelijäntyön ohjaaja, joka korosti mielikuvia. Turkka opetti myös ehdotonta suhtautumista työhön. Teatteri ei ole mikään lepokoti. Töihin tullaan ajoissa, ja työhön suhtaudutaan nöyrästi, joskaan ei nöyristellen, Kari sanoo.
Turkka teetti myös Teatterikorkeakoulussa fyysisesti ja
psyykkisesti äärettömän rankkoja harjoitteita, joita ei Kari
Kinnaslammen mukaan purettu kunnolla. Kari osasi suojella itseään, valitsi harjoituksista parhaat vinkit ja ohjeet,
eikä murtunut. Teatterikorkeakouluaika oli kuitenkin Karinkin elämässä vaikein vaihe.
- Jotkut hauraammat luonteet käyvät tänä päivänäkin terapiassa. Myös minulle kouluaika oli raskasta. Kun on tiukka paikka, hymyillen totean, että tämä ei ole mitään siihen verrattuna, kyllä tästä selvitään, Kari kertoo.
Hän on kuitenkin ylpeä ja kiitollinen, että on saanut käydä Teatterikorkeakoulua siihen aikaan, kun näyttelijäntyötä ei leimannut pyrkimys julkisuuteen. Näyttelijän ammatti on automaattisesti julkinen, mutta pinnalle pyrkimistä julkkiksen aseman toivossa Kari paheksuu.
Työ tekijäänsä opettaa
Kari Kinnaslampi on tehnyt työtä teatterissa yli 30 vuoden ajan. Hän on toiminut näyttelijänä, teatterinjohtajana ja ohjaajana. Ohjaajuus on Karin päälinja ja ominta
aluetta, ehkä siksi, että ohjaajassa on aina ripaus opettajaa.

- Ohjaajan täytyy olla yhteistyökykyinen. Työ on opettanut minulle, että joskus paras idea tuleekin joltakin toiselta. Ohjaaja on kuitenkin laivan kapteeni ja ottaa valinnoista vastuun, Kari toteaa.
-Jokaisesta proggiksesta ja näyttelijästä olen oppinut itse. Olin kerran opettamassa ohjaajantyötä, ja koin tehtävän melkein mahdottomaksi, koska vaikka voi opettaa,
miten näytelmä viedään näyttämölle, jokainen tekee työtä oman persoonansa kautta, eikä sitä voi opettaa. Sisällön täytyy löytyä omasta takaa. Uskon, että näyttelijyys
tai ohjaajuus on synnynnäinen ominaisuus, Kari sanoo.
Päivä kerrallaan Näkövammaisteatterissa
Näkövammaisten ihmisten kanssa Kari ei ole aiemmin
juurikaan ollut tekemisissä, ja se miestä mietityttikin, kun
hän haki Näkövammaisteatterin ohjaajan paikkaa. Kari on
lukenut äänikirjoja, ja yhdessä hänen ohjauksessaan oli
pääosassa putkinäköinen mies. Isoäiti eli viimeiset vuotensa sokeana.
- Aluksi mummoa taluteltiin, kunnes hän oppi tutussa
paikassa kulkemaan, ja ihmetteli sitä vähän itsekin, Kari
kertoo.
Kari haluaa tässä vaiheessa pitkää uraa uusia haasteita,
ja lähtee tutkimaan mielenkiinnolla uutta tehtävää Näkövammaisteatterin puikoissa. Kaikessa teatterin tekemisessä hän korostaa yhteistyötä. Ohjaajan ominaisuuksista
yhteistyötaidot ovat hänen mukaansa kärkipäässä.
- Aluksi tarvitsen teatterin tukea, kun kokeilen, miten harjoitus toteutuu näkövammaisten ihmisten kanssa. Olen
varma, että saan näkövammaisteatterilaisilta apuja, keinoja, neuvoja, ja että meillä tulee olemaan hauskaa ja tulen oppimaan suunnattomasti, Näkövammaisteatterin
näyttelijät ovat kokeneita teatterintekijöitä, luotan heihin, Kari sanoo.
Näkövammaisteatteri kokoontuu syyskaudella 2022 ja kevätkaudella 2023 paineettomasti harrastuskerhomuotoisena. Raskaan korona-ajan jälkeen on tarkoitus rauhassa
ryhmäytyä ja kokoontua teatteri-ilmaisun äärelle. Näkövammaisteatteriin ovat nyt erityisen lämpimästi tervetulleita uudet tai pitkään poissaolleet harrastajat.
Kari Kinnaslampi, kuva Jimi Räisänen.

- Opettaja pukkaa minusta jatkuvasti esiin. Olen pedagoginen ohjaaja. Otan huomioon näyttelijän kyvyt, enkä vaadi liikoja, mutta en toisaalta päästä helpolla, jos näen, että ihmisellä on kykyjä. Näyttelijähän on yleensä aika laiska. Hyvä ohjaaja saa näyttelijän huomaamatta ylittämään rajansa, Kari sanoo.

-Kerta kerralta katsotaan, miten tutustutaan ja miten
ryhmä muodostuu. Keväämmällä aletaan jo varovaisesti
miettiä esitystä, jonka harjoitukset alkavat syksyllä 2023.
Kiertuetoiminta kiinnostaa minua erityisesti. Esityksen
pitää ilman muuta olla sellainen, että lähdetään rinta rottingilla kiertämään Suomea ja ulkomaita. Ensiksi on kuitenkin tärkeitä muodostaa vakaa, hyvä, toisiinsa luottava
ryhmä, Kari Kinnaslampi sanoo.

Ohjaajan tehtävä on nähdä kokonaisuus: näyttelijäntyö,
näytelmän vaatimukset, lavastus, puvustus, musiikki ja
tekniikka.
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Lapsuus Lapissa
opetti Tuomon
tekemään työtä
Teksti ja kuvat: Timo Kuoppala

S

uomalainen paikannimikirja antaa Pelkosenniemen kunnan nimen alkuperälle arkisen selityksen. Seutu on tiettävästi nimetty sinne
1670-luvulla asettuneen uudisasukkaan, Paavo
Pelkosen, mukaan. Pelkosenniemi sijaitsee ItäLapissa Kemijärven pohjoispuolella. Asukasluku on vajaa
tuhat. Seudun ehdottomasti tunnetuin kuuluisuus on Andy McCoy (Antti Hulkko), jonka patsas seisoo keskellä kirkonkylää.
Arvolan Tuomoa Pelkosenniemi on pitänyt hyppysissään
nyt 69 vuotta. Vakituinen kortteeri on Helsingissä, mutta verhoilijan hommista eläkkeelle jääneen Tuomon pitää päästä lapsuuden maisemiin vähintään pari, kolme
kertaa vuodessa. Ritva-vaimo on useimmiten mukana ja
Tarja-tytär miehensä ja kahden lapsensa kanssa tulevat
Lapin mökille mielellään.
Tuomon isoisä lähti 1900-luvun alussa monien lappilaisten tapaan paremman elämän perään Suurelle Lännelle,
mutta tuli takaisin. Suvussa kulkevan tiedon mukaan hän
kiipesi Kemijokivarressa kasvaneeseen petäjään ja katsoi sieltä sopivan talon paikan. Vuonna 1914 valmistunut
hirsirakennus on edelleen olemassa. Saksalaiset eivät sitä sodassa polttaneet. Lapin käynneillään Arvolat asustelevat päärakennuksen pihapiirissä olevalla hyvin varustetulla mökillä. Kemijoki näkyy ikkunasta.
Kaikkia tarvittiin talon töihin
Tuomon isä oli melkoinen monitoimimies. Hänellä oli kirkolla kyläkauppa ja hän pyöritti hieman pohjoisempana
Luirojoen varressa suuria savotoita, joilla palkkalistoilla
oli parhaimmillaan kuutisenkymmentä miestä. Kaksitoistalapsiseksi kasvanut perhe ei asunut kirkolla, vaan tiettömän taipaleen takana karjatilalla. Tie ja sähköt sinne
saatiin vasta 1970-luvun puolenvälin jälkeen. Sitä ennen
joki oli paras kulkuväylä, kesällä veneellä ja talvella jäitä pitkin hevosella. Talous oli paljolti omavaraista. Kasvimaasta saatiin perunat ja porkkanat, navetasta maito ja lihat. Marjat haettiin metsästä.
Tuomo muistelee lapsuutensa olleen aivan tavallinen
maalaispojan lapsuus. Talon töihin piti osallistua pienestä
pitäen. Hellapuiden pilkkomista ja heinäntekoa riitti. Tuo-
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molla ja hänen veljellään havaittiin näkövamma jo lapsena, mutta ei sekään arkeen juuri vaikuttanut. Tukinvyörytykseen mentiin, kun isä tarvitsi työvoimaa. - Ikinä ei
meille sanottu, että teistä ei ole, kun ette näe, Tuomo toteaa mökin keittiön pöydän ääressä elämänmenoa summatessaan.

Tuomo Arvola lapsuutensa maisemissa.

Työteliäisyys on paras perintö
Vapaa-aikaakin sentään jäi. Se kulutettiin sisarusten ja
naapurissa asuvien serkkujen kanssa jokitörmiä koluten
ja huvikseen kalastellen. Talvella hiihdettiin ja laskettiin
mäkiä. Ennen säännöstelyä joen rannat olivat loivia, joten hyviä laskuja riitti.
Tuomolle oli kyllä harkittu mahdollisuutta siirtyä sokeainkouluun, mutta hän vastusti ajatusta kiivaasti. - Jos sinne
viette, karkaan ja tulen takaisin, hän oli varoittanut vanhempiaan. Vuonna 1968 jo vähän aikuistuttuaan hän oli
valmis lähtemään opintielle etelään. Kolmivuotisen verhoilijakoulutuksen jälkeen hän aloitti yksityisyrittäjänä
Helsingissä ja tekikin sitten alan töitä aina eläkkeelle jäämiseensä saakka.

mä ei ollut tiettömien taipaleiden takana, välillä ankarissa
pakkasissa helppoa, mutta kovalla työllä ja hyvillä kamppeilla siitä selvittiin.
Eläkevuosien ratoksi Tuomo kuuntelee mielellään luontoaiheisia äänikirjoja ja soitteleekin joskus radion luonto-ohjelmiin. Muita kirjoja hän ei juuri kuuntele. - Päätalon kirjatkin ovat jotenkin niin tuttua menoa, että eivät
ne oikein jaksa kiinnostaa. Silti hän niitä suosittelee kaikille, jotka ovat kiinnostuneita entisaikaisesta itäisen Lapin elämästä ja kulttuurista. Ne antavat sikäläisestä elämänmenosta oikein hyvän kuvan.
Lisää Tuomon elämästä ja varsinkin näkövammaisen verhoilijan työstä voi kuunnella Näkövammaismuseon sivuilta
löytyvästä haastattelusta https://www.nkl.fi/fi/nakovammaismuseon-puheohjelmia-ja-tallenteita

Kodin henkisiä peruja Tuomo kiittelee. Uskontoa tai politiikkaa ei tuputettu, mutta lapsena opittu työteliäisyys
on vienyt elämässä eteenpäin. Kauppiaan pojankaan elä-
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Sokka irti!
JOENSUUN PARAFEST
juhli kymmenvuotista taivaltaan
Teksti: Pasi Päivinen
Kuvat: Jouko Leppänen

J

oensuun Parafestiä vietettiin helteisissä juhlatunnelmissa elokuun puolivälissä Joensuun torilla ja taidemuseon pihalla kymmenennen kerran.
Merkkipaalu olisi saavutettu jo vuonna 2020, mutta tapahtuma jouduttiin jättämään väliin kahtena
perättäisenä kesänä koronan takia. Joensuun Parafestyhdistys toteutti kuitenkin valokuvanäyttelyn festivaalista vuosien varrelta vuonna 2020, mutta juhlafestivaalia päästiin lopulta viettämään kaksi kesää myöhemmin ja
sokka oli todellakin irti!
Parafestmuistoja vuosien varrelta

Joensuun Parafest käynnistettiin 2011 aluksi kahden päivän tapahtumalla torilavalla ja taidemuseon pihamaalla festivaaliteltassa lähes samalla kaavalla kuin tänäkin
vuonna. Vammaisten kulttuurijuhla laajentui ensin nopeasti, mutta muutamien vuosien kasvun jälkeen kehitys on
ollut maltillista ja tapahtuma on muotoutunut omannäköisekseen pieneksi vammaisten esiintyjien näyttämöksi.
Ensimmäisenä vuosina Parafest yritti kosiskella laajempaa
yleisöä hankkimalla selkeän pääesiintyjän ja järjestämällä
iltatapahtuman Joensuun taidemuseon pihalle pystytetyssä festivaaliteltassa. Kuuro rap-artisti, Signmark (Marko Vuoriheimo), oli pääesiintyjänä kahteen otteeseen vetäen paikalle parhaimmillaan yli 1000 henkeä. Toimintansa jo lopettanut Euroviisuissa Suomea edustanut punkyhtye, Pertti Kurikan Nimipäivät, veti myös festivaaliteltan ääriään myöten täyteen ja väkeä oli ulkopuolellakin
kokonaisyleisömäärän ollessa varmasti pitkästi yli 1000.
Mikko Herranenkin kiinnosti kohtalaisen suurta joukkoa
The Voice of Finland -laulukilpailussa saamansa tunnettuuden myötä.
Ehdoton oma suosikkini parafesteilla tähän mennessä
esiintyneistä on Riikka Hännisen johtama Nirep Nirun-orkesteri. Silloinkin kohtalaisen mukava joukko oli saapunut
festivaalitelttaan kokemaan yllätyksellisen illan. Tarkkailin yleisön reaktioita Nirep nirunin esityksen aikana. Väki oli sekä innoissaan että ällistynyt kuulemastaan. Mieleeni on jäänyt varsinkin eräs mieshenkilö, joka oli nauttinut hivenen muutakin kuin kansalaisluottamusta, ja hänen eläytymisensä Riikan lauluun ja orkesterin nurinpe-
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Pekka Hyysalo.

Riikka Hänninen, alla Iiris Brocke.

rin soittoon oli häkellyttävää nähtävää. Kuulin hänen ylistävän Riikan laulua ja orkesterin soittoa ympärillä olleille
ihmisille. Nurinperin soittaminen teki vaikutuksen kuulijakuntaan ja aistin, että sinä iltana festivaaliteltasta poistui yllättynyt ja erittäin tyytyväinen yleisö. Toivottavasti Nirep nirun tekee vielä paluun lähivuosina Joensuuhun.
Parafestin kymmenen vuoden taipaleella on ollut lukuisia
hienoja esityksiä eri taiteen aloilta. Vaikka nimekkäämmät esiintyjät juurikin musiikin saralta muistetaan ehkä
parhaiten, silti tapahtuman suurin anti on esiintymisen
riemu, vuorovaikutus sekä yhteisöllisyys taiteilijoiden ja
yleisön välillä. Varsinaista pääesiintyjää ja iltatapahtumaa
festivaaliteltassa ei enää 2010-luvun lopulla ole järjestetty, vaan esitykset ovat sijoittuneet päivälle sekä alkuiltaan. Kulttuurin kirjo on kuitenkin laajentunut. Toisaalta
viime vuosina ei uusia suomalaisia vammaisia taiteilijoita ole noussut suuren yleisön tietoisuuteenkaan ja kaikki maamme tunnetuimmat vammaiset taiteilijat ovat jo
esiintyneet parafesteilla ainakin kertaalleen.
Suuren yleisömäärän kosiskelua tärkeämpää on taiteen
tekemisen ja taiteesta nauttimisen riemu, joka läikehti
ja pirskahteli juhlatapahtuman esiintyjissä sekä yleisössä. Joensuun Parafest on kymmenessä vuodessa ehdottomasti löytänyt oman paikkansa Suomen kulttuuritapahtumakentällä pienenä ja merkityksellisenä erityiskulttuuritapahtumana.
Parafestin kymmenvuotisjuhlatapahtuman satoa
Karjalainen ilo oli viiden helteisen festivaalipäivän aikana ylimmillään. Tunnelma oli korkealla koko tapahtuman

ajan ja paikalle saapunut harvalukuinen yleisö viihtyi. Ohjelmassa oli paljon vuosien varrella esiintyneiden vanhojen tuttujen esityksiä tanssin, teatterin, musiikin, sana- ja
kuvataiteen aloilta. Maakunnan omat vammaiset taiteen
tekijät olivat hyvin edustettuina, mutta väkeä ei ollut saapunut juhlafestivaaliin Joensuuhun eri puolilta Suomea
yhtä paljon kuin aikaisempina vuosina. Ulkomaiset vieraat puuttuivat kokonaan ilmeisesti ainakin osittain vallitsevasta maailmanpoliittisesta tilanteesta johtuen. Hyvin alkanut yhteistyö itärajan toiselle puolelle Karjalan
tasavaltaan Petroskoihin on keskeytynyt toistaiseksi. Venäläisten lisäksi aikaisempina vuosina parafesteilla on ollut esiintyjiä Britanniasta, Virosta ja peräti Etelä-Koreasta
saakka, mutta Parafestin pyöreitä vuosia juhlittiin pelkästään kotimaisten esiintyjien voimin.
Tapahtuma alkoi tiistaina 16. elokuuta seminaarilla ”Asenne Ratkaisee” Pekka Hyysalon esitelmöidessä Toisesta
Mahdollisuudesta. Hyysalo oli tapahtuman tunnetuin nimi, ja hänen omakohtaiset selviytymiskokemukset, elämänohjeet ja innostava puhetapa oli saanut väkeä runsaasti paikalle. Taidekeskus Ahjon näyttely oli totutusti alkanut jo ennen Parafestia ja jatkui elokuun lopulle. Satu
Nekalan mainiot presidenttipatsaat olivat näyttelyn parasta antia. Valokuvanäyttely Parafest 2011-2022 oli puolestaan mukava muistinvirkistäjä monille vuosien varrella
tapahtumassa vierailleelle.
Parafestin slogan on: Kulttuuri kuuluu kaikille. Tämä on
tai ainakin sen pitäisi olla itsestään selvyys, mutta sopii
toki mainiosti myös erityiskulttuuritapahtuman sloganiksikin. Kaikille kuuluvaa kulttuuria on kaikkialla ja Parafestin juhlavuonna kulttuuri laajennettiin luontoretkeilyyn. ►
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Hannele Juutinen.

►

Tapahtuman viimeisenä päivänä järjestettiin Kuhasalossa, jossa Pielisjoki laskee Saimaan Pyhäselkään, elämyksellinen vammaisten luontotapahtuma ja opeteltiin luontovalokuvausta. Juhlaparafest oli sekä perinteinen että hivenen uudistunut ja viiteen päivään oli mahdutettu
monipuolista ohjelmaa.
Näkövammaiset esiintyjät tärkeä lenkki parafesteilla
Joose Ojala.

Kontiolahtelainen muusikko Iiris Brocke on ollut vuosia
Joensuun Parafestin kantavia voimia niin monivuotisena
esiintyjänä kuin yhdistyksen hallituksen jäsenenäkin festivaalia rakentamassa. Tänäkin vuonna Iiris esiintyi yhdessä Riikka Hännisen kanssa ensin päivällä 17. elokuuta torilavalla tarjoten maistiaisia illan konsertista. Iiris Brocken
ja Riikka Hännisen konsertti taidekeskus Ahjon salissa oli
Parafestin parasta musiikillista antia. Runsaan tunnin kestäneessä koskettavassa esityksessä oli laulun aiheita laidasta laitaan: ukkosmyrskyistä kevyisiin hupaisiin eläinaiheisiin lauluihin. Erityisen hauskan laulun Riikka oli tehnyt hänen edesmenneestä opaskoirastaan, Kessusta, jolla
oli toisinaan tapana lähteä ”omalla luvalla” seikkailemaan
ja ikimuistoisen seikkailun Kessu tekikin kerran, kun Riikka oli opiskelemassa musiikkia Tanskassa. Kessu päätti hypätä lähellä Riikan asuntoa sijaitsevalta pikkukaupungin
juna-asemalta paikallisjunaan, jolla huristeli Kööpenhaminaan isompia ympyröitä katsomaan. Kessun harmiksi
tutustuminen Tanskan pääkaupunkiin jäi kesken, sillä hänet palautettiin muutaman tunnin kuluttua poliisin kyydillä takaisin kotiin. Riikka oli sovittanut laulun hienosti
"Kaksi vanhaa tukkijätkää" -säveleen.
Nokkelaa huumoria edusti myös "Näkkärisoppa" -laulu.
Sen sanat olivat suoraan useiden näkövammaisten arjesta ja elämässä sattuneista kommelluksista vähän samaan
tapaan kuin Kalevauva.fi -orkesteri poimii sanoitukset
vauva.fi-keskustelupalstalta ihmisten arjesta. Iiriksen ja
Riikan musiikillista taidokkuutta ja monipuolisuutta toi
erityisesti esiin Lohtulehto, neljän kappaleen matka, jossa kappaleiden välissä pyydettiin olemaan taputtamatta
ja kuuntelemaan rentoutuneesti kädet sylissä. Rytmiä esitykseen toivat koskettimien ohessa Iiriksen pari puhallinsoitinta sekä nilkkoihin kiinnitettävät helistimet. Hienon
musiikillisen mausteen toi konsertin alku- ja loppusoin-
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nuissa alttoviulua soittanut Joensuun kaupunginorkesterin muusikko Ulla-Riikka Karvinen. Iiris Brocke ja Riikka
Hänninen ovat vuosien saatossa luomisvoimallaan antaneet parafestin yleisölle unohtumattomia taide-elämyksiä ja niiden soisi jatkuvan tulevaisuudessakin.
Useampana vuotena sokkokahvila on ollut osa Parafesttapahtumaa. Juhlavuosi ei tehnyt poikkeusta, sillä Pohjois-Karjalan Näkövammaiset ry:n aktiivit järjestivät sen
jälleen hienosti. Väkeä olisi tosin voinut vierailla kahvittelemassa enemmänkin.
Tamperelainen näkövammainen pastori ja pitkän linjan
musiikin harrastaja, Hannele Juutinen, oli bändeineen
uusi piristävä tuttavuus parafesteilla. Hänen bändissään
soittivat Joose Ojala harmonikkaa, Tuukka Ojala pianoa
ja Antti Katajisto kitaraa. Toinen ensikertalainen oli hiljattain esikoiskirjan, Voitto pimeydestä, julkaissut helsinkiläinen bosnialaistaustainen Ibrahim Milanovic, joka tunnetaan yleisesti näkövammaisten ystäväpiireissä
lempinimellä Ibis. Hän kertoi kirjastaan ravintola Sointulassa torstaina 18. elokuuta järjestetyllä Sanavirtaklubilla mainioon eläväiseen tyyliinsä Iiris Brocken toimiessa
haastattelijana. Lämminhenkisessä tilaisuudessa oli parikymmentä kiinnostunutta, jotka uppoutuivat kuuntelemaan intensiivisesti esikoiskirjailijan tarinointia. Myös
nauru raikui klubilla Ibiksen hauskuuttaessa yleisöä Suomen ja Bosnian välisiä kulttuurieroja havainnoidessaan.
Näkövammaisten esiintyjien panos Joensuun Parafest-tapahtumassa on ollut alusta lähtien merkittävä, eikä juhlafestivaali tehnyt poikkeusta. Parafest tarjosi juhlavuoden kunniaksi upean kattauksen erityiskulttuuri-ilotulitusta, jota on toivottavasti tarjolla Joensuussa tulevinakin vuosina.

SIHJA

KAPINAA ILMASSA
Teksti: Pilvi Meriläinen, kuvat: Vilja Harala, Tuffi Films

►
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"Kaikki keijut eivät ole kuten Helinä"
►

M

arja Pyykkö oli jo pitkään halunnut ohjata
lastenelokuvan. Ennen Sihja – kapinaa ilmassa -elokuvaa (Suomi 2021) hänen kohdalleen ei ollut osunut riittävän kunnianhimoista ja ajassa kiinni olevaa lastenelokuvahanketta, joka olisi niin omavaloisen ihana, että hän
uskaltautuisi kyytiin. Kun hän muutama vuosi sitten alkoi käydä lastensa kanssa elokuvissa, hän mietti usein lastenelokuvien maailmaa. Miksi ne olivat sellaisia kuin olivat? Miksi elokuvat eivät sijoittuneet enemmän tähän
päivään? Hän toivoi että niissä olisi hurjuutta, syvyyttä ja
tunteita, jotka tuntuisivat todelta.
- Tämä pohdinta osui juuri oikeaan aikaan, sillä sain
tuotantoyhtiö Tuffi Filmsiltä tavataanko-kutsun. Tuotantoyhtiö tarjosi minulle luettavaksi Sihja – kapinaa ilmassa
-elokuvan alkuperäiskäsikirjoituksen, jonka ovat kirjoittaneet Kirsikka Saari ja Jenni Toivoniemi. Muitakin käsikirjoituksia oli, mutta se oli minulle mielenkiintoisin, koska
käsikirjoitus oli originaali ja sain vapaat kädet. Se kiehtoi.
En ollut sidoksissa jo valmiinaoleviin hahmoihin ja tarinaan, kuten kirjasarjoihin perustuvien elokuvien kohdalla on, Marja Pyykkö kertoo.
-Olin aina toivonut että olisi ihanaa kun lastenelokuvissa olisi teemoja karaktäärien lisäksi. Pidin paljon myös
järjestys-kaaos -elementistä, joka oli mielestäni visuaalinen ja rytmikäs, ja luonnonsuojeluteemasta joka on ajankohtainen. Oli myös huumoria, toimintaa ja tunnetta.
Pyykölle Sihja – kapinaa ilmassa oli ihana haaste, vaikka
se oli hänen neljäs pitkä elokuvansa ohjaajana, se on hänen ensimmäinen lastenelokuvansa, jossa on paljon fantasiaelementtejä. Hänen ensimmäinen ohjauksensa, jossa on lapsia päärooleissa.
Miksi kaupungin kaduilta löytyy kuolleita lintuja?
Yksinäinen kaupunkilaispoika Alfred (Justus Hentula) ystävystyy takkutukkaisen keijun Sihja Pönttöhiitisen (Elina
Patrakka) kanssa. Sihja ihmettelee ihmisten tapoja eikä
piittaa heidän säännöistään. Hän osaa lentää ja kommunikoida eläinten kanssa, ja hänellä on myös muita voimia.
Alfredin vanhemmat Riia (Elena Leeve) ja Eerik (Elmer
Bäck) iloitsevat että pojalla on ystävä. Kaupungin lannoitetehtaan uudesta lannoitteesta toivotaan tehtaan pelastusta. Lannoitteella on kuitenkin arvaamattomia vaikutuksia. Sihja ja Alfred tempautuvat seikkailuun selvittämään miksi kaupungin kaduilta löytyy kuolleita lintuja.
Elokuva kuvattiin vuonna 2019 Tampereella ja
lähiseudulla
- Tampereelta löytyi monenlaisia hyviä paikkoja, kuten
Hervanta, talo Pyynikillä ja metsiä ja lampia vähän kauempaa. Puhuimme paljon siitä mitä Sihjan keijuus on ja
mistä se kumpuaa. Olen ollut paljon rannikolla. Ajattelin, että Sihja ei ole siellä, meren rannalla rantalepikossa,
vaan virtaavan veden äärellä ja metsissä. Tampere ja lähiseutu oli täydellinen kuvauspaikka monin tavoin.
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Ohjaaja Marja Pyykkö.

”Sihja ja Alfred viihtyvät hyvin yhdessä”
Alfredin ja Sihjan hahmot ja heidän epätodennäköinen
ystävyytensä kiehtoivat Marja Pyykköä.
- Tämä outo ja hassukin ystävyys ihmispojan ja keijutytön kanssa kasvaa elokuvan edetessä ja saa katsojan
miettimään mitä rohkeus, elämän monimuotoisuus ja
toisten hyväksyminen tarkoittavat. Elämme aikaa, jolloin
on tärkeää antaa lapsille erilaisia roolimalleja.
- Sihja Pönttöhiitinen on kaaosta aiheuttava sotkuinen
keiju. Hän tekee ensin ja miettii vasta sitten. Vaikka Sihja on erilainen, hän on silti rakastettava, Elina Patrakka,
12, kertoo.
Elina Patrakka ja Justus Hentula,14, saivat roolit koekuvausten kautta. Patrakka on aiemmin näytellyt elokuvissa
ja sarjoissa. Kuten roolihahmolleen Sihjalle, myös hänelle
luonto on tärkeä ja hän on paljon luonnossa.
- Alfred on kiltti ja rauhallinen. Pitää eläimistä ja luonnosta. Hän on utelias ja kiinnostuu asioista, viihtyy omissa oloissaan, Hentula kertoo.
- Sihja ja Alfred sopivat hyvin yhteen vaikka ovat erilaisia. He tulevat hyvin toimeen, vaikka erimielisyyksiä tulee. Heidän vastakohtaisuutensa aiheuttaa niitä, mutta
siksi he viihtyvät hyvin yhdessä. Se on heille myös uutta,
Patrakka ja Hentula sanovat.
Marja Pyykkö ihailee Alfredia ja Sihjaa.
- Ihailen Alfredin lempeyttä ja kiltteyttä, hänen innostuneisuuttaan ja suvaitsevaa luonnettaan. Kiltteys itsessään ei ole huono asia, mutta pitää myös puolustaa itseään ja vetää omat rajat. Minusta kiltteys on aliarvostettu ominaisuus. Sihja on itsepäinen, sukkela suustaan, eikä
aina tiedä milloin olla hiljaa. Hän on voimakas mutta haavoittuvainen, fyysisesti kykenevä mutta kömpelö, ja ennen kaikkea itsevarma keijutyttö, joka haluaa olla rakas-

Elina Patrakka ja Justus Hentula.Sihja-elokuvan ensi-ilta oli koronan vuoksi vasta 5.8.2022

tettu – kaikki luonteenpiirteitä, joihin on helppo samastua. Yhdessä he luovat humoristisia tilanteita, konflikteja, jännitystä ja draamaa. Ohjaajana heidän yhteinen kasvunsa oli elokuvan painopiste, jonka varaan luoda sen
maailma.
Fantasia todeksi
Elokuvan kuvaaminen oli Pyykölle ihanaa, hauskaa, opettavaa ja vaativaa.
- Halusin että fantasia tuntuisi todelta. Teimme töitä
sen eteen että niin olisi. En ollut aiemmin tehnyt elokuvaa, jossa on näin paljon efektejä, vaikka olen työskennellyt greenscreen-studiossa. Mieleeni on jäänyt se, kuinka vaativan prosessin teimme Elinan ja Justuksen kanssa.
Olimme Hollannissa treenaamassa hollantilaisen stunttiimin kanssa muun muassa korkealta pudottautumista,
polkupyörällä ajoa, yhdessä lentämistä ja sitä miten Sihja pudottaa Alfredin. Elina ja Justus tekivät itse stunttinsa. Meillä oli kovat tavoitteet ja hyvä niin.
Elina Patrakan ja Justus Hentulan mielestä kuvaukset
sujuivat hyvin.
- Oli mahtavaa! Koko työryhmä oli superhyvä. Näytteleminen oli helppoa. Kun muut näyttelijät olivat hyviä, se
auttoi minua näyttelemisessä.
- Tuntui että teimme kaiken oikeasti. Siitä jäi hyvä fiilis. Työryhmän kanssa syntyi vahva yhteenkuuluvuuden
tunne.
- Onnistuimme mielestämme tosi hyvin.
Patrakka sai roolistaan Nordic Star-palkinnon Malmössä
kansainvälisellä lasten ja nuorten Buff-elokuvafestivaalilla maaliskuussa viime vuonna. Palkinnolla halutaan antaa
huomioita nuorten näyttelijöiden suorituksille. Tänä kesänä hän kuvasi uutta Susikoira Roi -elokuvaa.
Sihjan jälkeen Hentula näytteli Pohjolan laki-sarjassa
(2020).
- Rooleja saa tarjota, hän sanoo.

Tarina kantaa
Marja Pyykkö katsoo elokuvaansa rakkaudella ja ylpeydellä. Sen tekeminen oli antoisaa ja mieleenpainuvaa ja
hän sai tehdä sitä mitä rakastaa: oppia uutta ja tähdätä
korkealle.
- Olen aina toivonut että voisin tehdä eri genrejä ja sukeltaa uuteen. Ennen tätä elokuvaa tein paljon crimea,
josta opin asioita, joita hyödynsin tähän elokuvaan.
Hänen luottamuksensa siihen että elokuvan tarina kantaa on vahvistunut. Käsikirjoituksen merkitys ja tärkeys
ovat korostuneet entisestään.
- Käsikirjoittajat tekivät upeaa työtä ja luottivat sen minun käsiini – yhteistyötä tehden. Teen aina yhteistyötä
käsikirjoittajien kanssa, sillä se hyödyttää elokuvaa. Yhteistyö Elinan ja Justuksen kanssa on ollut koko prosessin
yksi hyvin tärkeä elementti. Uskon aina yhteistyöhön elokuvan teon kaikissa osa-alueissa, en despoottimaiseen
ohjaukseen.
Lisää alkuperäiskäsikirjoituksiin perustuvia
lastenelokuvia
Kotimaisella lastenelokuvalla menee Marja Pyykön mielestä hyvin. Taso on kova ja niitä katsotaan. Variaatioita
on. Mutta parannettavaa on.
- Tuntuu, että melkein jokainen tuotantoyhtiö pohtii lastenelokuvien tekemistä, sillä niille on tilausta; niitä odotetaan ja katsotaan. Peräänkuulutan sitä, että kirjoista tuttuihin hahmoihin perustuvien lastenelokuvien
rinnalle pitäisi tehdä myös alkuperäiskäsikirjoituksiin perustuvia elokuvia. Kotimaiset lastenelokuvat tarvitsevat
myös lisää arvostusta.
- Käsikirjoittajat toivovat että elokuvasäätiö myöntäisi
enemmän tukea alkuperäiskäsikirjoituksille.
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LUKUPALVELUSSA
luetaan sitä, mitä ei saa
muualta
Kaikki näkövammaiset ihmiset, joilla on vähintään 50 prosentin haittaaste voivat luetuttaa Lukupalvelussa henkilökohtaisiin tarpeisiinsa aineistoa, jota ei saa mistään muualta,
kertoo Näkövammaisten liiton Lukupalvelun tekninen neuvoja Markku
Vuori.
Teksti ja kuvat: Tanja Rantalainen

M

arkku Vuori kertoo, että 200 sivun romaanin lukemisessa kuluu muutama viikko. Jos kysymyksessä on tiiliskiviromaani,
voi mennä kuukausiakin. Pikkujuttu saattaa hoitua hetkessä. Lukeminen onnistuu
myös muilla kielillä, mutta siitä kannattaa kysyä erikseen.
Tärkeää on myös ensin varmistaa, ettei kirjaa ole saatavilla Celia-kirjastosta.
- Luettava materiaali voi henkilökohtaisimmillaan olla
henkilön omia vanhoja päiväkirjamerkintöjä, tai vanhaa
kirjeenvaihtoa. Lukijoilla on vaitiolovelvollisuus, se on
selvä, Markku Vuori painottaa.
Palvelu on maksuton. Asiakkaan pitää kuitenkin toimittaa materiaali Lukupalveluun, ja jos sen postittaa, lähetyskulu jää asiakkaalle. Pienet työt voi hyvin lähettää sähköpostilla. Kirjojen suhteen monet tekevät niin, että lainaavat Lukupalveluun toimitettavan kirjan lähikirjastosta. Silloin tilaajan tulee muistaa huolehtia lainan uusimisesta.
Lukupalvelu täyttää pian 30 vuotta
Lukupalvelu sai alkunsa vuonna 1993, kun vapaaehtoistoimintaa liitossa luotsannut Liisa Reinman sai näkövammaisilta ihmisiltä paljon sen sisältöisiä yhteydenottoja,
että heillä on aineistoja, joita he tarvitsisivat äänitteeksi. Toisaalta näkevät kyselivät vapaaehtoistöitä. Näitä asioita Liisa alkoi ensin koeluontoisesti yhdistellä. Reinman
eläköityi vuonna 2012.
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Markku Vuori.

- Aluksi kaikki tapahtui c-kaseteille. Vuosien 2006-2008
välillä c-kasetteja ja Daisy-levyjä tuotettiin rinnakkain.
Kaseteista luovuttiin kokonaan 2008. Nykyään lukijat lukevat materiaalin PRS- eli Plekstalkrecording-softwareohjelmalla ja lopputulos on Daisy-äänite. Suurimmalle
osalle asiakkaista lopputuote lähetetään CD-levyllä, mutta jotkut toimittavat oman muistikortin, jolle luenta tallennetaan. Äänitiedostot ovat mp3-muotoa, kuten Celian kirjat. Asiakkailla on Celian kuuntelulaitteet, ja samoilla laitteilla he kuuntelevat myös Lukupalvelun materiaalia, Markku Vuori kuvaa Lukupalvelun kehitystä.
Markku itse on tullut Lukupalveluun töihin vuonna
1998. Markun työhön kuuluu yhteydenpito vapaaehtoisiin lukijoihin ja tuki ongelmatilanteissa. Markku myös
kouluttaa uudet lukijat. Hän jälkikäsittelee materiaalin,
eli siistii tiedoston lähetyskuntoon.
- Lukijoita on kahdenlaisia, osa lukee Iiris-keskuksessa
ja osa kotona. Lukijoita ei tarvitse etsiä, vaan he löytävät
meidät itse, Markku kertoo.
Uusia lukijoita ei tällä hetkellä voida rekrytoida, mut-

Inga-Liisa Kautto on yksi Lukupalvelun lukijoista. Voit kuunnella hänen lukemistaan www.kajastuslehti.fi -sivuilta kohdasta Linkit tai klikata http://www.kajastuslehti.fi /extrat-2/ ja Lukupalvelu palvelee.

ta uusia tilaustöitä näkövammaisilta asiakkailta otetaan
mielellään vastaan. Korona sotki myös Lukupalvelun toimintaa, ja tilauksia tulee tällä hetkellä keskimäärin 200
vuodessa. Nykyinenkin lukijaporukka pystyisi lukemaan
hieman enemmän.
Lukupalvelusta tilaavat kaikenikäiset
Näkövammaiset ovat keskimäärin iäkkäitä, ja vain pieni
osa näkövammaisista hallitsee skannauksen. Lukupalvelun asiakkaat ovat kuitenkin kaikenikäisiä, ja heidän keski-ikänsä on selvästi nuorempi kuin näkövammaisten keskimäärin. Asiakkaille luetaan lasten- ja nuortenkirjoja, oppimateriaalia, ammattikirjallisuutta, muuta kaunokirjallisuutta ja henkilökohtaista materiaalia.
- Vanhempi väestö tilaa kirjallisuutta, jota on aikoinaan
näkevänä harrastanut ja johon haluaa palata. Paikallishistoriikit ja muistelmiin liittyvä materiaali ovat myös suosittua vanhemman väen keskuudessa, Markku Vuori kertoo.
Vapaaehtoislukijoiden lukemien lehtien osuus on vähentynyt, koska luetuksessa on saatavilla yhä enemmän
ja enemmän lehtiä. Luetus on Tiedonsaantipalveluiden
ylläpitämä elektronisten julkaisujen palvelu. Näkövammaiset voivat veloituksetta kuunnella Luetuksesta löytyviä lehtiä synteettisenä puheena.
Inga-Liisa Kautto saa lisäpotkua palautteesta
-Iiriksessä käy tällä hetkellä yhdeksän lukijaa, kotona lukevia lukijoita on 10-12. Tyypillinen lukija on juuri jäänyt,
tai jäämässä pois työelämästä. Muutama on tullut vielä
työssä ollessaan, Markku Vuori sanoo.
Nykyiset lukijat ovat sitoutuneita, ja olleet pitkään mu-

kana. Lukupalveluun on viimeksi tullut uusi lukija seitsemisen vuotta sitten. Pisimpään mukana ollut on lukenut
vapaaehtoisena yli 20 vuotta. Tiistai, keskiviikko ja torstai
ovat Lukupalvelun lukupäivät. Lukijoita on silloin kolmessa kopissa.
Kuin tilauksesta Lukupaussiin, jossa haastattelua tehdään, saapuu vapaaehtoislukija Inga-Liisa Kautto. Hän on
lukenut Lukupalvelussa vapaaehtoisena 11 vuotta. Työuransa Inga-Liisa teki ala-asteen opettajana. Hän kertoo
lukevansa kaikkea, mitä tarjotaan, tieteellisestä tekstistä
omakohtaisiin matkakertomuksiin ja runoihin.
Inga-Liisa käy Lukupalvelussa kerran viikossa. Hän viipyy nelisen tuntia, josta osa kuluu sosiaaliseen toimintaan ja lounastamiseen. Inga-Liisa voi lukea keskeytyksettä puolitoista tuntia, ja Iiriksen vierailun aikana tulee
luettua tehokkaasti yleensä kolme tuntia.
Inga-Liisan kohdalla vapaaehtoisena lukeminen alkoi
siitä, että hän oli itse kirjoittanut matkakirjan, jota yhdeksänkymppinen ystävätär ei nähnyt lukea.
- Tulin kysymään tänne, että voisinko lukea tällaisen kirjan. En heti päässyt, kun c-kasettijärjestelmästä oltiin juuri siirtymässä digitaaliseen systeemiin ja vanhoja lukijoita koulutettiin, mutta myöhemmin sain tulla, Inga-Liisa
kertoo.
Markku koulutti Inga-Liisaa sen verran, että syntymäpäiviään juhlivalle ystävättärelle saatiin matkakirjasta
lahja-CD.
- Kaikki on Markun vika, koska sitten hän sanoi, että sulla on suht hyvä ääni, ja pyysi lukemaan muutakin, IngaLiisa kertoo.
- Minusta tämä on tosi kivaa. Olen otettu ja iloinen että
kelpasin muillekin. Ihanaa palautetta olen saanut monta
kertaa, ja se antaa lisäpotkua. Silloin huomaa, että en mä
tätä turhaan tee, hän sanoo.
Inga-Liisa on aina lukenut mielellään ääneen. Hän on
lukenut paljon lapsilleen, lapsenlapsilleen ja koululaisille,
joita hän työssään opetti.
- Äänen muuntelu henkilöhahmojen mukaan tulee automaattisesti. Näkövammaiselle kuunnelmantekijälle Anne Huttuselle olen lukenut hänen käsikirjoituksiaan ja toiminut samalla ikään kuin oikolukijana, koska luennastani
Anne on kuullut, mitä muutoksia tekstiin kannattaa tehdä. Ensin olen lukenut kuunnelmat läpi ja tutustunut henkilöhahmoihin, etten ihan pieleen vaihda ääntä, Inga-Liisa kertoo .

Tarvitsetko
vapaaehtoisen
lukemaa materiaalia?
Soita numeroon 0939604681 (arkisin klo 10-14) tai lähetä
sähköpostia osoitteeseen lukupalvelu@nkl.fi
Markun työpari toimistosihteeri Sari Väkeväinen hoitaa
materiaalin välityksen ja auttaa jälkikäsittelyssä. Materiaalin suhteen ei ole mitään rajoituksia, jos sitä ei saa muualta.
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Sokeiden puutarhassa
Teksti: Gyöngyi Pere-Antikainen
Kuvat: Ritva Hanski

S

e alkoi tuiki tavallisesta viestistä eräällä unkarilaisten näkövammaisten sähköpostilistalla, jolla olen ollut mukana parisen vuotta. Kerroin
lentäväni Unkariin reilun kahden viikon kesälomalle, mukana avustajanani toimiva hyvä ystävätär. Eräs Marica, johon tutustuin listalla ja jonka kanssa
olen silloin-tällöin soitellutkin, kyseli, voisimmeko tavata Budapestissä, jos hän tulisi miehensä kanssa käymään.
Toki se sopi! Sitten alkoi tapahtua: yksi sun toinen listalainen ilmoitti haluavansa mukaan. Valittiin lähes jokaiselle ilmoittautuneelle sopiva lauantaipäivä, sattumoisin juhannuspäivä. Mutta mikä olisi paras tapaamispaikka? Hellettä oli luvassa lähes 40 astetta ja ihmiset olivat tulossa
jokainen maan eri kolkista.
Alkoi vimmattu järjestelykierros. Mikä olisi kaupunginosa,
johon kaikki pääsisivät mahdollisimman vaivattomasti?
Suurin osa ihmisistä tuli junalla ja junat saapuivat kohtalaisen samanaikaisesti ja lähes kaikki samalle rautatieasemalle, joten sen läheisyydessä! Joku kertoi Sokeiden puutarhasta, joka kiehtoi mielikuvitustamme mahdollisena
piknikpaikkana, mutta arvelimme, että pitkämatkalaisten
olisi vaikea selvitä koko päivästä poikkeuksellisessa helteessä helposti pilaantuvien retkieväiden turvin. Meidän
piti siis löytää ravintola, joka olisi lähellä asemaa, kohtuuhintainen, mutta hyvä ja joka tarjoaisi isolle ryhmällemme rauhallisen tilan kunnon keskustelua ja tutustumista
varten.

Kirjoittaja Sokeiden puutarhan suihkulähteellä.

Eräs pariskunta joutui käymään Budapestissä erikoislaseja teettämässä sopivasti edellisellä viikolla ja he lupasivat testata hikisen etsiskelyn jälkeen löytämämme ravintolan, joka sitten heidän suosituksesta hyväksyttiinkin tapaamispaikaksi. Kabinetti varattiin viidelletoista hengelle.
Ravintola Lakomotiv, jonka nimi on sanaleikki rautatieaseman läheisyyden innostamana lokomotiv-sanasta ja juhlavaa ruokailua tarkoittavasta lakoma-sanasta, oli melkoinen kokemus. Kellarissa oli pääsalin lisäksi jokunen pienempi tila, yksi meidän käytössä, pari pitkää pöytää. Sisustukseen kuului huikea määrä rautatierekvisiittaa, pienoisrautateitä ympäröivine maisemineen, isokokoisia satuhahmoja, kuten meidän pöydän vieressä hymyillyt Punahilkka. Pöytiä yhdistivät kiskot, joita pitkin pieni veturi veti vähän väliä vaunuja, jotka kuljettivat pöytiin asiakkaiden tilaamia juomia. Yksikään juomapullo tai -lasi
ei pudonnut, kun sokkoporukkamme nappasi vaunuista
juoman toisensa jälkeen. Veturi vihelsi ja tööttäsi lähestyessään kuin oikeankokoinen veturi konsanaan, mikä al-
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Näin pelataan sokkopingistä!

koi ajan mittaan tuntua hivenen puuduttavalta, asiakkaita kun ravintolassa oli enemmän kuin riittämiin, mutta
olihan moinen sisustus eittämättä eksoottinen ja hauska.
Esittelykierros kesti pitkään, vaikka jotkut porukasta ovat
tunteneet toisensa myös listan ulkopuolelta. Ihmisiä tuli
tosiaan satojen kilometrien päästä, kuka yksin, kuka puolisonsa kanssa, eräs pariskunta otti mukaan teini-ikäiset
lapsenlapsensa, kaksi kaukana toisistaan asuvaa ystävätärtä käytti tilaisuuden hyväkseen pitkän kahdenkeskisen

Ryhmäkuva Sokeiden puutarhassa.

viikonlopun järjestämiseen. Parin jo sähköpostin kautta
sympaattisilta vaikuttaneen rouvan kanssa meillä synkkasi oikein hyvin, meistä saattaa tulla läheisempiäkin ystäviä. Minulle sateli kysymyksiä ja kommentteja näkövammaisten tilanteesta Suomessa, lopulta oli pakko pyytää taukoa voidakseni keskittyä jäähtymäisillään olleeseen ruokaani. Jokainen läsnäolija sai pienenä tuliaisena
Fazerin sinisen suklaalevyn ja eri maiden suklaalaatujen
vertailu loi minulle pienen hengähdys- tai syömistauon,
sitten ”kyselytunti” jatkui jälleen.

Se olisi jatkunut pitempäänkin, mutta ravintolaan ilmaantui mustalaismuusikoita. Hauska lisämauste ruoan päälle,
mutta pian kappaleet alkoivat toistua ja meteli olla sitä
luokkaa, että katsoimme parhaaksi paeta paikalta. Paras
pakoreitti vei meidät suoraan Sokeiden puutarhaan, pikku piknikille sittenkin. Bussissa suuri iloinen sokkoporukka herätti ansaitusti huomiota, selkeästi positiivista.
Mikä ihmeen Sokeiden puutarha? Alun perin tämä puisto perustettiin vuonna 1972 Budapestin kantakaupungin
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tuntumaan, lähelle näkövammaisten keskusta, järjestöjä
ja koulua. Viime vuonna puisto peruskorjattiin ja muokattiin kauttaaltaan uudeksi, nykyisiin saavutettavuus- ja esteettömyyskriteereihin soveltuvaksi. Hehtaarin kokoinen
alue on aidattu ja sen aukioloajat määritelty, sisäänpääsy
on sallittu lähinnä näkövammaisille ja heidän seuralaisille. Suomalaisittain tämä tuntuu hieman oudolta, samaten
se, että puisto on auki kesällä vain iltakahdeksaan saakka
ja talvikuukausina se on kokonaan kiinni. Puiston alueella on hyvät saniteettitilat ja vain tilaisuuksien aikana toimiva pieni kahvio, se ei nyt ollut auki. Meillä oli kuitenkin
mukana omia eväitä ja niitä oli ihanaa napostella valtavien vanhojen puiden varjossa.
Mielestäni paikan paras anti onkin vanhojen puiden tarjoama rauhallinen, hiljainen ja hellepäivinäkin vilvoittava
ympäristö. Penkkejä ja pöytiä riittää esteettömiksi rakennettujen kävelyteiden ja polkujen varrella. Värikontrastit
palvelevat heikkonäköisiä, monet kylttien pistemerkinnät
puolestaan sokeita. Myös puiston äänimaisema auttaa tilan ja suuntien hahmottamisessa: puistossa on useita erikokoisia ja -tyylisiä suihkulähteitä. Osa puutarhan kasvialustoista on nostettu korkeammalle, jotta vierailijat voivat helpommin kosketella ja haistella niissä kasvavia satoja kukkivia ja tuoksuvia viherkasveja, joiden nimet löytyvät luonnollisesti viereisistä kylteistä pistekirjoituksella.
Puistossa on mahdollisuus pelata sokkopingistä ja sokkokeilaa. Itse kokeilin sokkopingistä ensimmäistä kertaa elämässäni, vielä en siihen jäänyt koukkuun, mutta jos ensi kerralla… Tiedän joidenkin sokeiden rullaluistelevan
säännöllisesti puiston teitä pitkin, laji, joka ei sitten houkuttele minua lainkaan. Näkövammaisia lapsia varten on
rakennettu oma leikkipuisto keinuineen, hiekkalaatikoineen, erityisvälineineen ja soivine peleineen, turvallisuus
ja hahmottamiskyvyn kehittäminen tärkeimpinä kriteereinä.

Ravintolassa.

Paljon en ehtinyt ihailla puistoa, kun porukkamme istahti
jatkamaan keskustelua. Tunnelma oli korkealla, jaoimme
jopa maittemme sokkovitsejä keskenämme todeten, että
huumori on vertaistuen hyvin tärkeä muoto kummassakin maassa. Uusia vitsejä tarttui mukaan: ”Miksei luoja lyö
syntisiä kepillä?” … ”No, koska kaikki kepit on jo jaettu sokeille.” Tai: ”Mikä se on, jolla on sata silmää, eikä kuitenkaan näe?” … ”Tietenkin viisikymmentä sokeaa ihmistä!”
Toki vakavatkin asiat puhuttivat meitä. Tarinani suomalaisten näkövammaisten tilanteesta, apuvälineistä, henkilökohtaisista avustajista, taksikorteista ja järjestöelämästä kirvoittivat hieman kateellisia huokauksia.
Unkarissa näkövammaisen ihmisen elämänlaatu riippuu
kovin paljon hänen ja hänen omaisten taloudellisesta tilanteesta, eli hajonta hyvin toimeen tulevien, korkeasti
koulutettujen ihmisten ja todella köyhien, surkeissa oloissa kituuttavien välillä on valtavan suuri. Töihin on vaikea
päästä, vanhat tyypilliset näkövammaisammatit, kuten
puhelinkeskus, hieroja tai tehdastyöläinen kokoonpanolinjalla ovat vieläkin niitä tavallisimpia töitä. Tietämistäni
näkövammaisista he, jotka elävät parisuhteessa tai muiden omaisten kanssa ja joilla on oma koti ja työsuhde tai
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Gyöngyi, Marica ja Anna.

kana, on kuin suuri, vajaan sadan ihmisen perhe. Jäsenet
tietävät toisistaan ihmeellisen paljon, onnittelevat jokaista juhlapäivinä, kyselevät terveystietoja ja lasten kuulumisia, jakavat lukuvinkkejä ja ruokaohjeita, laittavat netistä kiinnostavia artikkeleita. Parhaimpina päivinä viestejä saattaa tulla jopa parisensataa – itselleni täysin mahdoton savotta läpikäytäväksi, luen siis vain mielenkiintoisimpien ihmisten kiinnostavimpia juttuja ja pikaselailen
muita.
Unkarin näkövammaisten kirjasto ei ole kovin laaja valikoimiltaan ja käyttömahdollisuuksiltaan. Pistekirjoja on
joitakin satoja, äänikirjoja noin 4-5 tuhatta teosta. Äänikirjoja voi lainata CD-levyillä tai kuunnella suoratoistona
tai sovelluksen kautta. Onneksi erään yleishyödyllisen yhteisön myötävaikutuksella on syntynyt Dital, eli Digitaalista sisältöä näkövammaisille -niminen sivusto, johon sekä näkövammaiset itse, että kuka tahansa muu vapaaehtoinen tai vaikka kirjailija itse voi ladata skannattuja tai
elektronisia kirjoja ja äänikirjoja. Ditalin valikoima laajenee huimaa vauhtia ja sisältää nykyään lähes 30 tuhatta
teosta laidasta laitaan, huippu-uutuuksista marginaalikirjallisuuteen ja kioskiromaaneihin. Saan kerran viikossa Ditalin uusien kirjojen luettelon ja se sisältää joskus jopa satoja nimikkeitä, ilokseni joskus jopa suomalaisen kirjallisuuden unkarinnoksia.
Aitoa mustalaismusiikkia.

työeläke, pärjäilevät kohtalaisen hyvin ja ovat varsin aktiivisia. Järjestelmällistä henkilökohtaisen avun instituutiota
ei ole, mutta moni hyväntekeväisyysjärjestö, seurakunnat
ja jotkut kunnatkin tarjoavat jossain määrin avustustyötä, pääsääntöisesti saattajapalvelua. Suurin osa avusta on
kuitenkin omaisten ja ystävien varassa. Ihmiset matkustelevat ulkomaille asti ystävien pyyteettömästi ja ilmaiseksi
avustamina. Ruoat tilataan hyvin usein netin kautta, sillä
kaupoissa tarjotaan harvoin avustusta. Näkövammaisen
ja hänen saattajansa liikkuminen paikallisliikenteessä on
ilmaista ja kaukoliikenteessä he matkustavat 90 prosentin
alennuksella. Tämä etu koskee muuten myös kaikkia EUmaiden näkövammaisia saattajineen! Taksikortteja ei sen
sijaan ole, joten ihmiset ovat tottuneet kulkemaan julkisilla ja pyytämään apua kanssamatkustajilta, sillä rautateillä
ja kaukolinjoilla ei saattajapalvelua tunneta.
Apuvälineiden saatavuus on myös melko vaihtelevaa. Aktiivisilla näkövammaisilla on ihan jokaisella IPhone tai
muu puhuva älypuhelin ja niitä kohtaan tunnettu vastustus ja arkuus tuntuu olevan pienempi kuin Suomessa, harva haikailee näppäinpuhelinten perään. Älypuhelimia voi
anoa eri hyväntekeväisyysjärjestöjen ja projektien kautta,
samaten tietokoneita ja niiden apuohjelmia. Parhaan ruudunlukuohjelman, eli Jawsin voi saada jokainen Unkarissa
asuva näkövammainen ilmaiseksi – asia, mikä voi puolestaan Suomessa herättää ihmetystä.
Näkövammaisten sähköpostilistat eivät ole koordinoituja,
kuten Suomessa, vaan ihmiset itse perustavat monia erilaisia, aihepiirin tai kiinnostuksen kohteen mukaisia sähköpostilistoja ja yrittävät ylläpitää niitä parhaan kykynsä mukaan, yllättävän onnistuneesti. Lista, jolla olen mu-

Äänikirjojen kuuntelu tapahtuu yleensä kännykällä, tietokoneella tai mp3-soittimilla. Uuden projektin myötä halukkaille lähetetään postitse erillinen pienikokoinen äänikirjan kuuntelulaite, johon kirjaston taholta ladataan
kymmenen tilaajan valitsemaa äänikirjaa. Kun kirjat on
kuunneltu, tilaaja lähettää laitteen takaisin kirjastoon ja
saa aikanaan seuraavat kymmenen haluamaansa kirjaa
laitteeseen ladattuna. Kovasti hidasta ja vaivalloista suomalaiseen systeemiin verrattuna!
Unkarilaisten näkövammaisten harrastukset ja yhteisöllisyys ovat hyvin pitkälti aktiivisten jäsenten ja vapaaehtoistoimijoiden varassa. Silti, tai osin siksikin, toimintaa tuntuu olevan huikeasti enemmän kuin Suomessa ja
usein varsin erikoistakin toimintaa. Esimerkiksi eräässä
kaupungissa näkövammaiset pääsevät säännöllisesti mukaan paikallisen pienlentokentän lentokerholaisten kanssa purjelentokonelennoille, kuumailmapallolennoille ja
riippuliitolennoille. Paikallisyhdistysten viikkokirjeet houkuttelevat ihmisiä mitä erilaisimmille retkille, kirjallisuustilaisuuksiin, kuvailutulkattuihin teatteriesityksiin, tuettuihin konserteihin ja keskustelutilaisuuksiin ja esimerkiksi Budapestin jokaisella 22 kaupunginosalla on omaa kerhotoimintaa.
Lopulta löydän varsin vähän eroavaisuuksia suomalaisten ja unkarilaisten näkövammaisten välillä. Suurimmat
erot johtuvat olosuhteiden vaikeusasteista, jotka nekin
saattavat vaikuttaa jarruttaen tai jopa ”läpi harmaan kiven” työntäen. Tapaamani ihmiset olivat ihanan reippaita,
avoimia, sivistyneitä ja taitavia, olomme oli kuin olisimme tunteneet pitkäänkin. Kun saatoimme viimeisen, yksin matkustelleen naisen junalle, sanoimme hyvästit haikeasti ja vilpittömästi pikaisen jälleennäkemisen toivossa.
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Visuaalisten
taiteiden museo

Malvaan pääsee vain Ahton kautta! Se on jatkuvasti muuttuva taideteos, jonka on luonut suomalainen Ekho Collective.

Teksti Tuula Paasivirta
Kuvat Malvan kuvapankki

L

ahden Visuaalisten taiteiden museo Malvassa yhdistyi aikaisemmin itsenäisesti toimineet Lahden Julistemuseo ja Lahden taidemuseo. Malva-nimen juuret ovat syvällä Lahden ytimessä ja se on ideoitu yhdessä lahtelaisten kanssa. Nimen alkuosassa kuuluu Lahden keskeinen maamerkki, tehdaskiinteistö Malski, jossa museo sijaitsee. Nimen loppuosa tulee Visual Arts -termistä ja muistuttaa museon tarjonnasta sekä kansainvälisestä luonteesta. Uusittu museo avattiin keväällä 2022.
Valogalleria Ekho Collectiven vuorovaikutteinen teos
Ahto-teos on 15 metriä korkea, yhden seinän täyttämä
visuaalinen seinämä, joka muuttuu jatkuvasti museon
kävijävirran mukaan. Kaikkiin museon näyttelyihin kuljetaan tämän Valogallerian kautta, joten museokävijä
ei voi välttyä näkemästä ja kokemasta tätä teosta. Teos
hyödyntää liikkeentunnistusteknologiaa ja simulaatioalgoritmia, joiden avulla se tuottaa koko ajan muuntuvaa kuvaa ja ääntä.
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Ahto tutkii ja jäljittelee veden erilaisia olomuotoja sekä kuvamateriaalin että äänimaailman kautta. Teos
on lainannut muotokieltään vedeltä, mutta videokuvaa oikeasta nesteestä teoksessa ei nähdä. Ahton äänimaailmaan on nauhoitettu muun muassa solinaa, kohinaa ja virtausta. Värisävyinä on muun muassa sinisen eri sävyjä, valkoista, punervaa ja lilaa. Teos kutsuu katsojaansa hiljentymään, sillä kuva- ja äänimaailma muuttuvat kävijän pysähtyessä teoksen äärelle.
Taiteen, muotoilun ja teknologian ammattilaisista
koostuva Ekho Collective on työstänyt teosta yhdessä
Malvan kanssa keväästä 2021 lähtien. Kollektiivi koostuu seitsemästä jäsenestä, joista jokainen tuo Malvan
teokseen oman ainulaatuisen osaamisensa. Kollektiiviin kuuluvat Minja Axelsson, Essi Huotari, Saara-Henriikka Mäkinen, Joonas Nissinen, Ilmari Pesonen, Kalle
Rasinkangas ja Iina Taijonlahti.
Monet museokävijät ottavat teoksen äärellä selfiekuvia, kaverikuvia ja videoita. Niin tein minäkin kesäisellä
käynnilläni. Teos teki minuun syvän ja lähtemättömän
vaikutuksen. Taideteosta voi katsoa sekä ensimmäisessä kerroksessa että museon kolmannesta kerroksesta
löytyvältä Valoparvelta.

Maarten Baas: Piiloleikki
Maarten Baas (s. 1978) on hollantilainen taiteilija ja
muotoilija. Baas valmistui arvostetusta Design Academy Eindhovenista vuonna 2002, ja häntä pidetään yhtenä sukupolvensa merkittävimmistä muotoilijoista.
Baasin teokset asettuvat taiteen ja muotoilun kiehtovaan välimaastoon, ja hänen ilmaisunsa on ainutlaatuinen yhdistelmä käsitetaidetta, artesaanitaitoa, installaatioita, julkisen tilan teoksia sekä performanssia.
Baas tunnetaan kapinallisesta, älykkäästä ja teatraalisesta tyylistään, ja suurin osa hänen teoksistaan valmistetaan käsityönä muotoilijan studiolla ‘s-Hertogenboschissa Alankomaissa
Kansainvälinen muotoilun supertähti Maarten Baas
tuo leikkisän maailmansa Malvaan. Baasin luomukset
kutsuvat etsimään, yllättymään ja ihastumaan – sekä
muuttamaan käsityksiä muotoilusta. Näyttely on tehty
yhdessä Alankomaiden Groninger Museumin kanssa.
Baasille muotoilu ei ole väline käytännöllisten esineiden luomiseen, vaan pikemminkin keino päästää mielikuvitus valloilleen.
Malvan Piiloleikki-näyttelyssä nähdään klassikoita
Baasin uran varrelta sekä uusia videoteoksia. Mukana
on muun muassa Baasin maailmanmaineeseen nostanut Smoke-sarja, jota varten taiteilija hiillosti muotoiluklassikoita, kuten Frank Lloyd Wrightin tunnetun Taliesin-lattialampun. Maarten Baasin Toinen luonto -teos koostuu yli sadasta tietokoneen tai tablettilaitteen
näyttöruudusta.

Erittäin kiinnostava osa tätä näyttelyä on hänen
Real Time -sarjan teokset, joista näyttelyssä on vain
osa. Kyse on kelloista, jotka näyttävät muun muassa
sitä, kuinka vähän maailmalla on enää aikaa pelastaa luonto ja jopa koko maapallo.
Kansainvälinen julistetriennale
Iso osa nuoria taiteilijoita on keskittynyt ympäristötaiteeseen ja moniin siihen liittyviin uhkakuviin. Aihe on ajankohtainen myös Malvan julistenäyttelyssä, koska Lahti sai kunnian toimia vuonna 2021 Euroopan ympäristöpääkaupunkina.
Lahden kansainvälinen julistetriennale on maailmankuulu graafisen alan kilpailu ja näyttely, jota on
järjestetty Lahdessa vuodesta 1975 lähtien.
Näyttelyn 350 julistetta sisältävät toki muutakin
kuin ympäristöasioita, koska julistetriennaleen liittyvässä kilpailussa oli tänä vuonna kolme erilaista
sarjaa ympäristöstä aina kodin maailmaan saakka.
Triennalen Grand Prix’n voitti tänä vuonna japanilainen Takahiro Eto julisteellaan Merkkien ja kuvitusten välissä. Kesäaamu.
Julistetriennale avattiin yhdessä uuden Malvan
kanssa keväällä 2022 ja se on päättynyt elokuussa.
Museon verkkosivulta museoarkistosta löytyy tietoa myös aiemmista julistetriennaaleista aina vuodesta 2007 alkaen. toa myös aiemmista julistetrien

Maarten Baasin Toinen luonto -teos koostuu yli sadasta näytöstä. Kuva: Lassi Häkkinen/Lahden kaupunki
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Kansainvälisen julistetriennalen tunnusjuliste 2022. Juliste: Jussi Jokinen.

►

Juuret-näyttely
Juuret – Aarteita kokoelmista -näyttely esittelee museon Lahdessa säilyttämiä julisteita, taideteoksia ja huonekaluja. Näyttelyn nimi muistuttaakin kokoelmien merkityksestä Malvalle – kokoelmat ovat juuret, joista museon
kaikki toiminta muotoutuu.
Paikallisuus nostetaan jalustalle omien kokoelmien lisäksi
myös näyttelyn tekijöiden kautta: Palkittu lahtelaismuotoilija ja sisustusarkkitehti Tapio Anttila on suunnitellut
Juuret-näyttelyn arkkitehtuurin ja ilmeen.
Teollinen muotoilu pääsee näyttelyssä vahvasti esille, olihan Lahti pitkään suomalaisen huonekaluteollisuuden
keskus. Museon huonekalukokoelmasta on koottu kattaus, joissa esitellään teollisen suunnittelun teknisiä, materiaalisia ja tuotannollisia näkökulmia 1950–1970-luvuilla. Tässä osassa näyttelyä on esineitä, joita saatat vieläkin
löytää kotoasi tai kesämökiltäsi.
Julisteiden osalta tarkastellaan Suomen historiaa julistetaiteen kautta – lahtelaisuutta unohtamatta: Monipuolisessa näyttelyssä nautitaan muun muassa Mallasjuoman,
Askon ja Lahdessa järjestettyjen hiihtokilpailujen julisteista. Lahtelaisen taidemuseotoiminnan juuriin päästään
tutustumaan, kun näyttelyssä esille pääsevät Viipurin taidemuseon kokoelmista Lahteen periytyneet upeat taideaarteet. Arvokkaat ja yleisön rakastamat teokset avaavat
näkymiä 1800-luvun ja 1900-luvun alkupuolen suomalaiseen ja ulkomaiseen maalaus- ja veistotaiteeseen.
Tulossa Bruun, Susi ja Tapiola
Syksyllä 2022 on Malvassa avautumassa kolme uutta
näyttelyä. Ne ovat:
Erik Bruun: Luonnollisesti. Graafikkomestari Erik Bruunin
tunnetuimpiin teoksiin lukeutuvat hymyilevä saimaannorppa ja houkuttelevat limonadimainokset nähdään
ajalla6.9.2022 - 29.1.2023
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Juuret - Aarteita kokoelmista.

Nanna Susi: taiteilijatar ja raivoisa rakkaus 7.10.2022 2.4.2023
Marjatta Tapiola: Toisin sanoin, Tapiolan näyttelyssä nähdään niin taiteilijan nuoruuden klassikkoteoksia kuin täysin uusiakin tulkintoja. Siihen pääsee tutustumaan ajalla
4.11.2022 - 2.4.2023.
Lahden visuaalisten taiteiden museo Malva
Päijänteenkatu 9 Lahti
044 482 6042
malvamuseo@lahti.fi
malvamuseo.fi
Museon aukioloajat: ti,to-su klo 10-18, ke klo 10-21

Takahiro Eton Merkkien ja kuvitusten välissä. Kesäaamu, voitti
tämän vuoden julistetriannaalin.

Tulossa 6.9. Erik Bruunin näyttely Luonnollisesti.

Tulossa 7.10. Nanna Suden näyttely, kuvassa Raivoisa rakkaus, 2021-2022. Kuva: Jussi Tiainen.
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Kuva: Seilo Ristimäki / Nordean taidesäätiö.

PANKKISALIN
TAIDEAARTEET
Kappale kallista kansallista taideomaisuutta
ja pankkikulttuurihistoriaa
Teksti: Pasi Päivinen
Kuvat: Anu Strand

H

elsingin tunnetuimmalla liikekadulla osoitteessa Aleksanterinkatu 36 B seisoo yksi pääkaupunkimme komeimmista rakennuksista.
Arkkitehti Gustaf Nyströmin suunnittelema
1898 valmistunut jykevä kivitalo oli Suomen
vanhimman liikepankin, Suomen Yhdyspankin, pääkonttori vuosina 1998-1934, mutta asiakaskunnan kasvaessa tilat kävivät ahtaiksi ja pankki muutti uuteen naapurikortteliin valmistuneeseen kivitaloon osoitteeseen Aleksanterinkatu 30. Suomen Yhdyspankin rakennuttamasta
Helsingin ensimmäisestä liiketalosta tekee erityisen se,
että sen julkisivussa käytettiin ensimmäisen kerran luonnonkiveä, Hangon punaista graniittia. Lisäksi upeaa julkisivua koristaa 11 Walter Runebergin reliefiä, jotka kaikki kuvaavat elinkeinoelämää. Julkisivun materiaalivalinta
oli esikuva Helsingin keskustan tuleville arvorakennuksille 1900-luvun alkupuolella vaikuttaen laajemminkin pääkaupungin keskustan arkkitehtuuriin.
Harvinaisia kansallisia taideaarteita ja Suomen
Yhdyspankin historiallisia tiloja katsomassa
Vuonna 2002 Merita-pankki perusti Taidesäätiön turvaamaan arvokkaan kansallisen taiteen säilymistä Suomessa. Kokoelmaa on 20 vuoden aikana kartutettu ja teoksia
on ostettu lukuisista kansainvälisistä taidehuutokaupois-
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ta sekä yksityishenkilöiltä säätiön kansallisesti arvokkaiden teosten kokonaismäärän yltäessä tällä hetkellä yli tuhanteen. Pohjoismaisen suuren pankkifuusion seurauksena myös vanha Suomen Yhdyspankin arvorakennus
siirtyi Nordean omistukseen, mutta pankkikonsernin sopimusasiakirjoissa sovittiin, että Meritan taidekokoelma
on kansallista omaisuutta, joka ei siirry Nordealle, vaan
pysyy kokonaan taidesäätiön omistuksessa ja hallinnassa.
Nordea käyttää entisiä Suomen Yhdyspankin tiloja myös
edustustiloina, joten loistelias vanha pankkisali voi olla
yleisölle avoin harvoin. Toukokuun 21. päivänä ovet olivat avoimet ja tilaisuus piti ilman muuta hyödyntää.

Kun vanhasta pankin ulko-ovesta Aleksanterinkatu 36 B:n
kohdalta astuu sisään, edessä avautuu koristeellinen portaikko, josta punaisella matolla verhotut vaaleat marmoriportaat vievät ylös ja toiset lyhyemmät matottomat portaat alas. Suuntasin ensin punaisen maton peittämiä portaita ylös, joiden päässä avautui mahtava lasikattoinen ja
tyylikkäästi entistetyn jyhkeän tammiparketilla verhottu
upeilla valaisimilla valaistu vanha pankkisali. Yhdyspankin pankin tilojen malli oli haettu loisteliaista Euroopan
pankkitaloista lähinnä Saksasta ja Ranskasta. Sen valkeille seinille oli toukokuun 21. päivänä ripustettu kansallisesti merkittävien taiteilijoiden harvinaisia maalauksia ja
salin nurkassa seisoi arvokkaasti musta Steinwayn flyygeli. Hulppea pankkisali on vaikuttava tila tänäkin päivänä
jo sellaisenaan ilman arvotaulujakin ja voin vain kuvitella, mitä rahvas tuumi paikasta siellä asioidessaan 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä.

Akseli Gallen-Kallela: Mannerheim.

Nordean Taidesäätiön yli tuhannen teoksen kokoelmasta esillä oli 30 maalausta mm. Akseli Gallen-Kallelalta, Albert Edelfeltiltä, Pekka Haloselta, Juho Rissaselta, Reidar
Särestöniemeltä ja Helene Schjerfbeckiltä. Lähes puolet
taidesäätiön teoksista on Nordean suurimmissa konttoreissa esillä eri puolilla Suomea, osa on varastossa ja osa
lainassa taidemuseoissa. Teoksia kierrätetään Nordean tiloissa ja ensi vuonna, jos ja kun toivottavasti Aleksanterinkatu 36 B on jälleen avoinna yleisölle, siellä on uudet
maalaukset nähtävillä. Yhtään esillä olleista maalauksista
en tietenkään ollut nähnyt aikaisemmin. Vaikuttavimmat
teokset olivat Akseli Gallen-Kallelan maalaama muotokuva marsalkka Mannerheimistä sekä Reidar Särestöniemen maalaus Hyvää Huomenta Rakkaani, jossa kaksi karhua halaa toisiaan.
Teoksia oli esillä kahdessa erillisessä tilassa: vanhassa
pankkisalissa ja sen takana olevan lounashuoneen seinillä, jossa Nordean johtoryhmä pitää edelleenkin säännöllisesti kokouksia jykevän tammipöydän ääressä.

Antti Favén: A.Gallen-Kallelan 50-vuotisjuhlien jälkeinen
taiteilijajuhla.

Pankkimuseo
Palasin kansalliset taideaarteet nähtyäni ulko-ovelle ja
vaihdoin suuntaa alas astellen lyhyet portaat paksulle teräsovelle. Kun pujahtaa oviaukosta peremmälle saapuu
Suomen Yhdyspankin entiseen pankkiholviin. Matalaan
tilaan on jugend-tyyliin rakennettu pankkimuseo. Sen sisustus on peräisin vuonna 1904 valmistuneesta Unioninkadun varrella sijainneesta konttorista. Pankkimuseossa
oli nähtävillä hieman vanhaa pankkiesineistöä mm. vanhoja säästölippaita, sulkakyniä mustepullon kera, tilikirjan leimauslaite ja suuri nahkakantinen tilikirja.

Reidar Särestöniemi: Hyvää Huomenta Rakkaani.

Vanhan Unioninkadun konttorin pankkitiskin luona opas
kertoi kiinnostavasti pankkiasioinnista 1900-luvun alussa. Tuolloin tiskin takana olleen pankkineidin kanssa tapahtunut asiointi oli tiukasti säädeltyä ihmisen varallisuudesta ja yhteiskuntaluokasta riippuen. Vähävaraisille
asiakkaille pankkineiti otti rahat lippaasta ja antoi ne vahtimestarille, joka toimitti ne asiakkaalle, kun taas varakkaammat saattoivat asioida suoraan pankkineidin kanssa ja saivat setelinsä lasiluukun kautta käteen. Kaikkein
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vaurain väki sai luonnollisesti erityiskohtelua ja asioi tiskin takana suoraan pankinjohtajan kanssa.
Pankkineiti
Pankkimuseon opas kertoi kiinnostavan tarinan sanan
pankkineiti synnystä. Konttorin kassalla 1900-luvun alussa työskennelleen naisen täytyi olla naimaton nainen eli
neiti. Jos nainen päätti avioitua, hän menetti työnsä pankissa, koska aviomiehen velvollisuus oli elättää perhe.
Vaimon ei ollut tuohon aikaan soveliasta työskennellä kodin ulkopuolella, vaan huolehtia kodista ja perheestä. Tämä ”kirjoittamaton sääntö” kumottiin vuonna 1912, jonka jälkeen myös naimisissa olleet naiset saivat luvan jatkaa työskentelyä pankissa, mutta sana pankkineiti jäi elämään.
Aleksanterinkadun vanhaa Suomen Yhdyspankin pankkisalia, sen seinille valikoituja Nordean Taidesäätiön harvinaisia maalauksia ja pankkimuseota kannattaa tilaisuuden tullen ehdottomasti mennä katsomaan, kun ovet
ovat yleisölle avoinna. Korona-aikaan ne pidettiin luonnollisesti suljettuina, mutta toukokuun 21. päivänä sinne pääsi taas vierailemaan ja päässee jatkossakin kerran
tai joskus kahdestikin vuodessa. Nordea ilmoittaa nettisivuillaan ja tiedotusvälineissä, milloin tämä ainutlaatuinen tilaisuus toteutetaan, joten kannattaa tarttua tilaisuuteen.

26

LUKUNURKK A
Tuula-Maria Ahonen

Hän yritti!
Kati Marton
Merkel, Maailman vaikutusvaltaisimman naisen tarina
WSOY, 2022

Angela Merkel keskittyi
kuin nuorallatanssija ja
toimi syvien arvojensa
pohjalta

L

uin tätä kirjaa aviomiehelle ääneen automatkoilla.
Molemmat odotimme automatkoja, jotka tuntuivat
liian lyhyiltä. Kirja tempaa
mukaansa, lukija pääsee sisälle maailmaan, joka aiemmin on ollut enemmän tai vähemmän pinnallisesti tuttu uutisista.
Angela Merkel on tietokirjailija Kati Martonin mukaan ollut aina ulkopuolinen. Merkel on ateistisessa ItäSaksassa varttunut pastorin tytär ja
briljantti fyysikko, joka sivuutettiin
sukupuolensa ja taustansa vuoksi
huippuviroista.
Viisitoista vuotta Berliinin muurin murtumisen jälkeen Merkel oli
Saksan liittokansleri ja länsimaailman epävirallinen johtaja. Hän joutui usein hyvin tiukkoihin paikkoihin, joissa hän hallitsi tunteensa häntä seuranneiden mukaan hyvin tiukasti. Merkel kantoi harteillaan historiallista vastuuta saksalaisten johtamasta kuolemanleiri Aushwitzistä.
- On tärkeää nimetä syylliset ja
muistaa uhreja arvokkaasti. Me saksalaiset olemme sen velkaa uhreille
ja itsellemme. Se mitä täällä tapahtui, ylittää ymmärryksen ja silti se
tapahtui. Siksi tätä ei saa tapahtua

enää koskaan.
- Minulla ei ole varaa suuttua. Siihen on varaa niillä, joiden ongelmat
ovat pienempiä. Minulla ei ole, Merkel kuvasi omaa asennettaan. -Keskityn kuin nuorallatanssija ja ajattelen
ainoastaan seuraavaa askelta.

Voimaa naisviisaudesta ja
sitkeydestä

Miespäättäjät ja muutkin miehet puhuvat usein pään tasolla, uskoen järkiperäisyyden ylivoimaan. Angela
Merkel toimi toisin.
- Merkelin harjoittama diplomatia perustui aina yksilöllisiin yhteyksiin: sanattomien vihjeiden, kehonkielen ja vaikenemisen huolelliseen tulkitsemiseen ja siihen
spontaaniin vastavuoroisuuteen, joka on mahdollista ainoastaan fyysisissä tapaamisissa, Marton kuvaa.
- Merkel on kestävyys- eikä pikajuoksija, ja hän uhmasi meidän koko
ajan lyhentyvää keskittymisjännettämme kestämällä kuusitoista vuotta
kanslerina. Hänen sitkeytensä – kyky
toipua henkilökohtaisista menetyksistä ja poliittista tappioista – on ollut hänen hämmästyttävän matkansa voimanlähde.
Merkelin tavoite oli luopua politiikasta ennenkuin hänestä tulisi ”poliittinen raakki”. Hän lähtikin ollessaan valtansa huipulla eikä kaikkien
edeltäjiensä tavoin joutunut lähtemään.
Pew Research Centerin syyskuussa 2020 syyskuussa 2020 tekemässä mielipidekyselyssä todettiin, että
Angela Merkeliä pidettiin maailman
luotettavimpana johtajana sukupuoleen katsomatta.
- Suuren osan siitä, mitä Merkel sai

aikaan, hän teki siksi, että hän on nainen, ei siitä huolimatta, että hän on
nainen. Hän onnistui kerta toisensa jälkeen pitämään egonsa kurissa saavuttaakseen toivotun lopputuloksen. Neuvotteleminen on työlästä ja koettelee kärsivällisyyttä; se ei
sovi niille, jotka havittelevat pikaista
huomiota ja kiitosta. Useimmat poliitikot janoavat kumpaakin ja useimmat, myönnettäköön, ovat miehiä,
Marton toteaa.
Merkeliltä kysyttiin kerran, mitä
hän halusi historiankirjojen kertovan
hänestä. Merkel vastasi:” Hän yritti.”
- Vuorenvarmojen demagogien aikana Angela Merkelin valitsema nöyryys ja soveliaisuus puhuu puolestaan, Marton toteaa.
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Haastattelussa
kansantaiteilija
Markku Känninen
Teksti: Olli Lehtinen

Missä olet syntynyt?
“Olen syntynyt Leppävirralla.”
Milloin muutit pääkaupunkiseudulle, mihin muutit ja
miksi?
“Muutin lopullisesti pääkaupunkiseudulle, kun varmistui, että saan konekirjoittajan paikan Töölön sairaalasta
ja tämä tapahtui vuoden 1989 alussa. Muutin Espooseen
asuen aluksi HYKS:n soluasunnossa. Oman asunnon ostin vuonna 1992.”

Paljonko sinulla on ollut esiintymisiä viime vuosina?
“2020 esiintymiset saa lukea yhden käden sormin pandemian riehuessa. En osaa tarkkaa lukua sanoa, mutta on
niitä ollut joskus kolmekin esiintymistä viikossa ja toisinaan vähemmän.”
Minkälaisissa paikoissa esiinnyt?
“Synttäreillä, erilaisissa bileissä ulkona ja sisällä, hoitokodeissa ja hoitolaitoksissa ja joskus myös risteilyillä, aivan
kaikkialla, minne kutsu tulee.”

Onko sinulla kutsumanimeä?
“Minua on kutsuttu muun muassa Källiksi ja monet kutsuvat vain Känniseksi, jos olen tuttu. Näin kutsun itsekin.”
Mitä soittimia osaat soittaa?
“Soitan trumpettia, harmonikkaa, pianoa ja muita kosketinsoittimia.”
Mikä on pääsoittimesi?
“Pääsoittimeni on trumpetti.”
Milloin aloitit soittamisen?
“Aloitin soittamisen ollessani 10 vuoden ikäinen.”
Milloin näkösi heikkeni, minkä verran näet nyt?
“Näköni on ollut huono syntymästäni lähtien.”

Mitä muuta olet tehnyt soittamisen lisäksi?
“Olin Töölön sairaalassa konekirjoittajana vuodesta 1989
vuoteen 1995, sitten olin töissä Annanpurassa vuodesta
2012 vuoteen 2014 ja uudelleen olin Annanpurassa töissä vuodesta 2019 vuoteen 2022 maaliskuun loppuun.
Työt kävivät niin vähiin, että minut päästettiin ennenaikaiselle kesälomalle.”
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Kuva Ali Kinnunen

Mikä on koulutuksesi?
“Ylioppilaaksi tulin vuonna 1984 ja sitten olin vuoden
Raudaskylän kristillisen opiston musiikkilinjalla, jonka
jälkeen menin silloiseen Näkövammaisten ammattikouluun, josta valmistuin sairaalakonekirjoittajaksi syksyllä 1988. Sen jälkeen olin vapaana taiteilijana vähän aikaa, kunnes menin Arlainstituuttiin valmentavaan koulutukseen 2008 ja sitten kävin samassa paikassa litterointikurssin.”

Monena soittaja soittaessaan, tässä Markku Kajastuksen kannessa
joulupukkina vuosia sitten.

Kuva Ali Kinnunen

Markku trumpetteineen Kamarikuoro Kontrapunktin Hämeenlinnan kirkkokonsertissa.

Minkälaisista esiintymispaikoista pidät?
“Riippuen tilanteesta: kun esiinnyn trumpetin kanssa
niin silloin kirkot ja isot salit ovat kiitollisia. Tykkään soittaa trumpettia myös ulkona. Jos esiinnyn pianon kanssa,
niin melkeinpä mikä tahansa sopii ja harmonikkaa soittaessani esiinnyn sekä ulkona että sisällä.”

Mikä sinulle on soittamisessa vaikeata?
“No esimerkiksi silloin, kun ei huvittaisi millään, niin silloin itseni motivoiminen vie jonkin verran aikaa, mutta kyllä se kone lähtee lopulta käyntiin, kun vähän potkitaan.”

Kauanko olet esiintynyt Läkkitorilla Leppävaarassa?
“Muistaakseni vuodesta 1991 lähtien.”

Mistä huomaat ihmisten pitävän soitostasi?
“No, kun minua kiitetään keikan kuluessa. Katusoitossa
se näkyy saldon muodossa.”

Nimesi on kaiverrettu kuparilaattaan Leppävaaran
Läkkitorin suihkulähteen reunaan. Tämä merkitsee, että olet yksi Leppävaaran valopilkuista. Kenen idea tämä oli?
“Varmaan joku Leppävaaraseuran työntekijä keksi sen.”

Kortilla maksaminen on yleistynyt. Näkyykö tämä katusoittajan tienesteissä?
“Kyllä se jollakin lailla näkyy. Monella ei aina ole käteistä rahaa mukana, mutta kyllä fyrkkaa aina jonkin verran
tulee.”

Minkälaista muuta arvostusta olet soitollasi saanut?
“Olen saanut positiivista palautetta ja kun kuljen esimerkiksi Leppävaaran raittia niin minulta kysellään kaikenlaista, esimerkiksi että milloin esiinnyn seuraavan kerran.”

Mikä on suurin yksittäinen palkkio, jonka olet katusoitolla ansainnut?
“Suurin palkkio jonka olen saanut on ollut 50 euroa.”

Mikä sinulle on soittamisessa tärkeätä?
“Se, että saan hyvän kontaktin yleisöön ja he kokevat, että olen tullut keikalle heitä varten”.

Mistä huomaat, jos joku kuulija ei pidä soitostasi?
“Tuo on vähän vaikea aina havaita, mutta jos joku kulkee
vain ohi, niin saatan päätellä sen siitä. Eihän sekään ole
varma merkki, koska saattaahan ihmisillä olla niin kiire,
että eivät ehdi kiinnittää soittooni enempää huomiota.” ►
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Mitkä kappaleet ovat bravuurinumeroitasi?
“No niitä on paljon, mutta harmonikkakappaleista voisin mainita ‘Salonkylän polkka’-nimisen kappaleen ja sitten trumpetilla tykkään soittaa kappaletta ‘What a wonderful world’.”

Mikä on mieliruokasi?
“Kaalilaatikko.”

Mikä on hyvä hetki soittaa ulkona?
“Jos sää on lämmin, tuollainen 20 astetta on sopiva. Ei
ole miellyttävä soittaa, jos on liian kuuma.”

Mitä sinusta ei tiedetä?
Puutarhajuhlissa heitettiin tikkaa keikkani jälkeen. Minulle annettiin matkatasoitusta. Heitin ensimmäisen tikan kymppiin. Tunnelma nousi mutta tasoitukseni poistettiin.

Onko katusoitossa huonoja puolia?
“No se, jos ulkona soittaessa sadekuuro yllättää. Silloin
haen jotain katosta läheltä ja jos sellaista ei ole, niin keskeytän soittamisen siltä kerralta.”
Onko sinulla esiintymisasua tai tiettyä vaatetta, jota
tykkäät käyttää soittaessasi?
“Juhlatilaisuuksiin pukeudun tietysti parhaisiini, mutta bileissä käytän rennompaa asustusta ja katusoittoon
menen ihan arkiasussa.”
Nimeäisitkö itsesi mieluiten muusikoksi, katusoittajaksi, trubaduuriksi vai miksi?
“Tykkään käyttää nimikettä kansantaiteilija. Se mielestäni sopii minuun jotenkin.”
Mitä haluaisit vielä oppia musiikista?
“Sietämään nyky-klassista musiikkia.”
Mitä haluaisit vielä oppia elämästä?
“Sanomaan napakammin ‘ei’. Osaan sen toki sanoa jo
nytkin, mutta kyllä sitä ei-sanaa voisi vieläkin napakammin käyttää.”
Missä olet hyvä?
“Tekstinkäsittelyssä, muun muassa osaan laatia asiakirjastandardin mukaisia asiakirjoja.”
Missä olet huono?
“Käsitöissä, niissä olen mielestäni auttamattoman surkea. Harja- ja koripuolelle meikäläisen ei kannata haaveilla.”
Keitä kahta muusikkoa arvostat?
“Stevie Wonderia ja Mikko Kuustosta.”
Keitä kahta ihmistä arvostat?
“Vanhempiani Pirkko ja Ahti Kännistä. He ovat olleet
kannustavia ja varsinkin urani alussa tukeneet soitinhankinnoissa ja antaneet minulle mahdollisuuksia.”
Mitä työtä tekisit, jos saisit valita minkä tahansa
ammatin?
“Ajaisin taksia.”
Missä haluaisit soittaa, jos saisit valita minkä tahansa
paikan?
“Lontoon Wembleyn stadionilla.”
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Minne haluaisit matkustaa?
“Irlantiin.”

Mikä on mielikappaleesi?
“Kevyen musiikin puolella Glenn Millerin Moonlight Serenade ja klassisessa musiikissa Jean Sibeliuksen Andante festivo.”
Minkälaisesta musiikista et pidä?
“Nykyisestä klassisesta musiikista ja yleensä sellaisesta
musiikista, missä ei ole sisältöä. Mielestäni musiikissa pitää olla kuitenkin hyvä melodia ja jos kyseessä on laulukappale, niin kyllä jonkinlainen järkevä tekstikin pitää olla.”
Soitatko nuoteista vai korvakuulolta?
“Korvakuulolta.”
Minkälaista musiikkia soitat mieluiten?
“Ihan laidasta laitaan.”
Minkälaisessa soitossa teet eniten virheitä?
“No se on hieman haastava kysymys. Jos kappale on ollut ohjelmistossani vasta vähän aikaa, niin ei se osumatarkkuus tietenkään heti ihan huippua ole, mutta kyllä
sitä tulee lisää sitten, kun kappale käy tutummaksi.”
Mikä on vahvuutesi soittajana?
“Yleensä opin kappaleet nopeasti ja pystyn improvisoimaan.”
Mikä on vahvuutesi ihmisenä?
“Osaan ottaa tämän elämisen asian riittävän rennosti,
enkä aina suhtaudu siihen liian vakavasti. Lisäksi pyrin
ottamaan toiset ihmiset huomioon.”
Minkä kappaleen haluaisit soittaa lukijalle tämän
haastattelun lopuksi?
“Hengellisen sävelmän ‘Olen kuullut on kaupunki tuolla’
trumpetilla.”

LUKIJALTA
Pirjo Nousiainen

Tyttö

M

inä olen aina pitänyt hänestä. Jo lapsena
me leikimme yhdessä Oulujoen rantamilla ja vanhemmat naureskelivat, että noista kahdesta tulee varmasti pari. Sitten tapahtui muutos. Koulussa tyttö oppi, että
tytöt leikkivät tyttöjen kanssa ja pojat poikien eikä hän
halunnut olla enää kanssani.
Vuosien ajan piileksimme toisiamme, kunnes aika muutti meitä eikä meidän tarvinnut enää vältellä toisiamme.
Oli parempi olla puhumatta menneisyydestä, joten olimme kuin emme olisi koskaan tavanneetkaan.
Hän tulee tänne pian. Näen pöydästäni, kun tyttö taas tulee. Hänen on pakko tulla tänne, koska muita kahviloita
ei ole ja meillä molemmilla on sama odotus. Kaupungista
tuleva linja-auto on pudottanut meidät tähän teiden risteysasemaan, jossa meidän on odotettava toisia linja-autoja. Olen tullut tähän jo ennen häntä, koska minun koripallotreenini loppuvat aikaisemmin. Hänen soittotuntinsa kestävät pitempään, mutta minä odotan ja tiedän, että
hän tulee. Tämä on viikon paras päivä, sillä muina päivinä
minulla on mahdollisuus vaihtaa hänen kanssaan vain satunnaisesti muutama sana.
Olen varautunut tähän iltaan kirja mukanani. Hän arvostaa lukemista, joten yritin valikoida kirjan, joka miellyttäisi häntä. Istun kaakaokuppi ja juusto-kasvissämpylä edessäni ja vilkaisen kelloani. Ihan kohta hänen pitäisi tulla.
Hetken kuluttua hän tuleekin kahvilan piha-alueelle.
Katson verhon suojasta, miten viulu roikkuu olkahihnassa
ja hän pitää kättään suojelevasti sen päällä astellessaan
määrätietoisesti ovea kohti. Tyttö on kietonut kaulaansa
pitkän kaulahuivin, jota maaliskuinen tuuli riepottelee.
Hän tulee kahvilan ovesta sisään ja minä olen nostavinani
katseeni kirjasta ja katsomme suoraan toisiamme.
Vinkkaan kädellä hänet pöytääni. Hän seisahtuu hetkeksi ja näkee, että kahvila on lähes tyhjä. Sitten hän tulee luokseni.
– Hei! Istu tohon sohvaan, siinä on viulullekin tilaa.
– Hei, hän sanoo jotenkin hajamielisesti ja asettautuu
sohvalle minua vastapäätä.
– Mä käyn sulle kaakaota. Otat sä sämpylän?
Tyttö nyökkää ja mutisee kiitoksen, kun lasken astiat hänen eteensä. Hän alkaa kaivella reppuaan.
– Ei o taas käteistä. Jää taas velaksi.
Huiskautan kättäni ja sanon ”anna olla”.
Tyttö katsoo minua vihreillä silmillään ja kysyy:
– Mitä luet?
Nostan kirjan kantta, jossa lukee ”Vanki nimeltä Papillon”.
– Aa, hän ynähtää hyväksyvällä äänellä.
Katson hänen vaaleita, olkapäille laskeutuvia hiuksiaan,

kun hän kumartuu kaivamaan eväsbanaaninsa ja vetää
hedelmän pään kuorien alta esiin siroilla sormillaan.
– Miten sun soitto sujui?
Tyttö naurahtaa ja sanoo:
– Siinähän se.
– Mitä sä soitit?
– Brahmsia.
– Soitat hyvin, tietty, tuleva muusikko.
– No, siihen nyt on vielä aikaa.
Tyttö kaivaa appelsiinin esiin ja nousee ylös.
– Pitää hakee veitsi.
Nostan kättäni ja nousen tuolin kolinan säestyksellä seisomaan.
– Ei, istu! Mä haen, kun oon lähempänä.
Ojennan tytölle veitsen ja samalla tuomani lautasliinat.
Hän tekee appelsiiniin tarkat viillot ja laskee veitsen toisen lautasliinan päälle. Sitten hän kuorii appelsiinin ja
asettelee kuoret tuhkakuppiin. Seuraan kiinteästi hänen
sormiensa työskentelyä.
– Kuunneltaisko jotain? tyttö sanoo ja vilkaisee minua.
– Saank’ mä laittaa, mitä haluun?
Tyttö nyökkää. Astun jukeboxin luo ja olen lukevinani levyjen nimiä. Tiedän tarkalleen, mitä haluan laittaa. Pudotan kolikon ja painan näppäimiä. Ehdin istuutua häntä
vastapäätä, kun Scorpions aloittaa Still Loving You.
Tyttö katsoo minuun ja pieni hymy käväisee hänen suupielessään.
– Ai tuo, se on hyvä.
Tiedän, että tyttö pitää siitä ja juuri siksi olen valinnut
sen. Minäkin pidän siitä, en vain siksi, että hänkin pitää.
Istumme hiljaa ja etsin tytön vihreitä silmiä, mutta hän
katsoo ohitseni ja näyttää kuuntelevan. Kun levy loppuu,
tyttö vilkaisee minua ja sanoo:
– Satuit sä katsomaan telkkarista lauantaina Nuoria solisteja -ohjelmaa?
– En, olit sä siinä?
– En mä, mutta pari meidän konservatorion orkesterin
nuoria oli.
– Et sä halunnu?
– Kaikki halus, mutta otettiin vain yks huilisti ja yks viulisti. Me arvottiin, kuka lähtee ja mun poikaystävä pääsi.
Katselen käsiäni ja puristan lautasliinaa. Tyttö vilkaisee
kelloa ja sanoo:
– Hei, mun pitää lähtee pysäkille, auto tulee ihan kohta.
Hän nousee nopeasti ja tarttuu viuluunsa.
– Moi, kiitti kaakaosta!
Ulkona on jo pimeää. Katson ikkunasta, miten tyttö kävelee poispäin katsomatta taakseen. Vähitellen hän katoaa
katulamppujen valopiirin ulkopuolelle.
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Hyvä me, hyvä me, jee!
TUTUSTUIMME NAARUJOOGAAN
Teksti: Marianne Tenhami
Kuvat: Tarja Heikkilä ja Kalevi Heikkilä

Vantaalla raikui nauru innostuneiden, heittäytyvien osallistujien tutustuessa naurujoogaan. Menetelmässä tehdään erilaisia harjoituksia
– tietysti nauraen. Harjoituksiin kuuluvat taputukset ja huudahdukset.

S

anna Kahilainen tutustutti 15 naurujoogasta
kiinnostunutta heittäytyjää menetelmän saloihin Vantaan Näkövammaisten Ruusupaviljongissa. Useimmat kokeilivat sitä ensimmäistä
kertaa, pari oli kokeillut naurujoogaa kerran aikaisemmin. Joillakin osallistujista oli ennestään joogakokemusta. Nauru oli kuitenkin kaikille tuttua.
- Teillä on mahdollisuus tutkailla suhdettanne omaan
nauramiseenne. Ajatuksena on heittäytyä leikkimielisyyteen ja hassutteluun. Teillä on lupa olla omia itsejänne. Ei
tarvitse suorittaa mitään. Aina on sallittua nauraa, Sanna valotti.
Nauru lähtee liikkeelle kehosta automaattisesti
Vuonna 1995 intialainen lääkäri Madan Kataria kirjoitti artikkelin terveyslehteen nauramisesta ja naurun hyödyistä. Hän mietti, miten voisi lisätä naurua omaan elämäänsä. Niinpä hän kysyi sadoilta ihmisiltä, tulisivatko he nauramaan hänen kanssaan. Ensimmäisellä kerralla naurajia
oli vain viisi. Nauru kuitenkin tarttui ja pian Madan Katarian kanssa nauroi viitisenkymmentä ihmistä. Nykyään sadat tuhannet ihmiset Intiassa naurujoogaavat. Kuudessakymmenessä eri maassa ympäri maailman on noin 6000
naurujoogaryhmää.
Nauru tunnetusti pidentää ikää. Sanna Kahilaisen mukaan se lievittää stressiä ja sillä on terveyttä edistäviä vaikutuksia niin fyysisiin kipuihin kuin psyykkiseenkin terveyteen. Nauru lievittää omalta osaltaan masennusta ja
parantaa oppimista ja keskittymiskykyä. Sanna kertoo,
että keho ei tunnista, onko kyse tekonaurusta vai aidosta
naurusta joka vain jatkuu ja jatkuu.
- Aloittakaa sanomalla ihan että heh, heh, heh, heh.
Näin keho tuntee naurun ja aito nauru lähtee kehosta liik-
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Koko ryhmä ohjaaja Sanna Kahilaisen ympärillä.

keelle ihan automaattisesti, hän rohkaisi. Naurujoogan
harjoitteilla aktivoidaan naurulihaksia, joiden avulla herätellään kehoa nauramiseen. Kuten joogaan, naurujoogaankin kuuluvat erilaiset syvähengitysharjoitukset.
Hoh, hoh, hah hah hah!
Sannan naurujoogasessio koostui lämmittely- ja naurujoogaharjoituksista taputuksineen ja huudahduksineen päättyen vapaanauruosioon, loppurentoutukseen
ja kiitosmorsetukseen. Session jälkeen kaikki osallistujat
saivat naurutodistuksen. Lämmittelyharjoitukset aloitettiin syvähengitysharjoituksilla nostaen ja laskien käsiä samalla ylös ja alas. Gorillahengitysharjoituksessa venytim-

me käsiä sivuille ja uloshengityksessä iskimme itseämme
gorillana rintaan samalla ääntä tuottaen. Tutustuimme
toisiimme piirissä seisten käyttäen omia nimiämme tavallisella tavalla puhuen, niitä iloisen räväkästi toistellen sekä sanoen nimemme ja asuinpaikkamme kieli alahuulta
koskettaen. Viestittelimme toisillemme käsistä puristaen.
Naurumorsetuksessa Sanna alkoi nauraa ja puristi vieressään seisovan osallistujan kättä. Tämä alkoi nauraa puristaen seuraavan kättä. Näin nauru vain yltyi ja yltyi ja
pian koko Salillinen osallistujia hörötti, hohotti, hirnui ja
hihitti. Joimme naurupirtelöä ottaen käsiimme kaksi kuvitteellista lasia ja kaataen toisesta toiseen naurupirtelöä.
Kaataessa huudettiin ”Eeeee!”, kunnes parin eeeee-huudahduksen ja kaatamisen jälkeen nostimme lasin huulille,
kulautimme naurupirtelön kurkkuun ja keho alkoi tuottaa hervotonta naurua. Hieroimme nauruvoidetta kasvoihimme ja muualle kehoon, tuloksena, kuinkas muuten,
nauru. Kerroimme vitsejä kippertsinkielellä siansaksaksi
ja taas koko sali hekotti. Marssimme piirissä Letkajenkan
tahdissa sanoen ”hoh, hoh” Letkiksen rytmissä ja jälleen
alkoi naurattaa. Jokaisen harjoituksen jälkeen löimme käsiämme yhteen rytmissä huudahtaen muutaman kerran:
- Hoh, hoh, hah hah hah! ja jälleen käsiä taputtaen:
- Hyvä me, hyvä me, Jee! nostaen jee-sanassa kädet
kohti kattoa.
Oli uskomatonta, miten nauraessa, käsiä yhteen taputtaessa ja huudahdellessa tunsi kuuluvansa yhteen ryhmän
puolituttujen ja ihan vieraidenkin ihmisten kanssa. Nauru, taputukset ja huudahdukset todella yhdistivät meitä.
Hieroimme piirissä toistemme hartioita ja kävelimme salissa toisiamme muun muassa nenästä tervehtien. Tämä
kirvoitti jälleen naurua ja tulipa tutustuttua erilaisiin neniin. Vapaanauruosiossa sai nauraa ihan vapaasti ja sitä
vielä kiihdytettiin Vesa-Matti Loirin hahmon Jean-Pierre
Kuselan Nauravalla kulkurilla. Nyt ei naurusta meinannut
tulla loppua, kyynelet valuivat silmistä ja vatsa- ja kylkivälilihaksiin sattui. Loppurentoutuksessa rentoutettiin

koko keho Sannan ohjeilla rauhoittavan musiikin säestyksellä. Oli vielä kolme loppuhuudahdusta, joihin vastattiin
kädet ylös nostamalla ja huutamalla ”Joo!” Naurujoogan
lopetussessiossa kiitimme toisiamme kiitosmorsetuksella piirissä käsistä toisiamme puristaen samoin kuin naurumorsetuksessakin aikaisemmin. Nyt nauramisen sijaan
sanottiin kiitos.
Naurujoogaa toivotaan säännöllisiksi sessioiksi
Espoolainen Taina Parviainen-Tiihonen oli yksi monista
naurujoogan toivojista.
- Ehdotin naurujoogaa Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry:n palveluvastaavalle Kirsi Kariluodolle, koska Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaisista kysyttiin
meidän jäsenten toiveita tapahtumista, hän kertoi. Tainan ja monen muun jäsenen naurujoogatoive toteutui,
kun Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry:n paikallisyhdistys Vantaan Näkövammaiset ry otti siitä kopin ja
järjesti tapahtuman. Naurujoogasession jälkeen yksi jos
toinenkin kuului toivovan naurujoogasessioita säännöllisiksi tapahtumiksi.
- Tämä oli kiva kokemus. Voisin aloittaa tämän ihan
säännöllisesti. Vatsalihaksissa ja palleassa tuntuu, Taina sanoo ja purskahtaa nauruun. Erityisesti hän piti piirissä tehdyistä harjoituksista, kuten Letkajenkan tahdissa marssimisesta. Liikkumistaidonohjaaja, fysioterapeutti, näönkäytönohjaaja Sanna Törrönen tuli naurujoogaan
Taina Parviainen-Tiihosen kanssa.
- Oli tosi kivaa. Tuntuu oikein rentoutuneelta. Sellainen
lämmin, rento olo, hän kuvailee. Nauraminen oli Sannan
mielestä parasta.
- Oli hauskaa huomata, miten toisten nauru tarttuu, hän
iloitsee.
- Maailmaan tarvitaan enemmän iloa ja hyvää oloa. Mikä onkaan mahtavampaa kuin yhdessä nauraminen. Se
tuo yhteenkuuluvaisuuden tunnetta, naurujoogaohjaaja
Sanna Kahilainen lisää.
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"Sanallinen kerronta
elokuvissa on
saavutettavuuden ydin"
"En ole vielä katsonut elokuvia valmiiksi kuvailutulkattuina!"
Teksti: Minna Mononen

E

lokuvamaailma on laaja kokonaisuus, jossa riittää tarjontaa jokaiselle. Hyvin usein kaveriporukassa, työpaikan kahvipöydässä ja smalltalktyyppisissä juttuhetkissä keskustelut tuntuvat
kietoutuvan elokuvien ympärille. Yhteistä ajanvietettä ystävien kesken suunniteltaessa esiin nousevat
tuon tuosta ehdotukset elokuvailloista joko elokuvateatterin valkokankaalta tai omasta kotitelevisiosta katseltuina, jonka jälkeen puhetta juuri nähdyistä juonikuvioista riittää vielä pitkäksi aikaa. Ja miksipä ei – tarjoavathan
elokuvat paljon nähtävää, koettavaa ja ajateltavaa, parhaimmillaan ne voivat jopa laajentaa sosiaalista piiriä fanien ja elokuvaharrastajien kohdatessa toisiaan.
Näkövammaisena elokuvaviidakko on itselleni melko
puuduttava ja kivikkoinen tie. Uutuuselokuvien ympärillä käytävien keskustelujen keskellä olen aina hiljaa ja aiheesta täydellisen tietämätön. Heittäydyn kotisohvalleni elokuvien äärelle aniharvoin teattereista puhumattakaan. Viimeisin elokuvateatterissa viettämäni parituntinen ajoittuu reilun kymmenen vuoden taakse, jolloin sisareni sai minut houkuteltua katsomaan kanssaan Napapiirin sankarit. Yleensä tylsistyn elokuvia katsoessani viimeistään ensimmäisen puolen tunnin kohdalla, mutta tämän elokuvan parissa en muista vilkuilleeni kelloa odottaen sen loppua. Muistan kokemuksen olleen ihan positiivinen, vaikka elokuvan tapahtumat ja kulku eivät olekaan muistissani enää kovin terävinä.
Saadessani kutsun elokuvateatteriin tai ystävien kesken
pidettävään leffailtaan, useimmiten kieltäydyn siitä kohteliaasti ja mahdollisuuksien mukaan ehdotan jotakin
muuta puuhaa. Tämä harmittaa minua erityisesti siksi,
että jo moneen otteeseen näkevistä henkilöistä koostuva ystäväporukkani on katsellut yhdessä kauhuelokuvia,
johon kovasti tahtoisin itsekin osallistua. Erityisesti juuri kauhu kiehtoo minua. Mitä karmivampaa sen parempaa se olisi. Yksi suurimmista elokuvamaailmaan liittyvistä toiveistani olisikin löytää saavutettava, niin hyytävää
kauhua sisältävä elokuva kuin ikinä vain on mahdollista.
Elokuvien seuraaminen lähes sokeana on suurimmilta osin melko työlästä ja puuduttavaa. Koska koko tari-
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na täytyy mahduttaa tietyn, hyvin lyhyen ajan sisään, ei
siinä useinkaan voida käyttää yhtä tarkkaa ja seikkaperäistä, näkövammaisen katsojan näkökulmasta kuitenkin
äärimmäisen tärkeää sanallista ilmaisua kuin tv-sarjoissa. Juonen on ymmärrettävästi soljuttava eteenpäin nopeammin, ja tähän sanattomat, pelkkää toimintaa sisältävät kohtaukset ovat sopivampi tapa toteuttaa kerrontaa. Niinpä monet juonenkäänteet jäävät piiloon ja elokuvan kyydistä putoaa helposti pois. Katselukokemusta voi
kuitenkin joskus helpottaa tutustuminen ennalta elokuvan juoneen esimerkiksi lukemalla siitä kirjoitettuja uutisia, arvosteluja ja muita artikkeleita netistä. Elokuvasta
riippuen tästä on joko suuri apu tai vaihtoehtoisesti etukäteistutustuminen on hukkaan heitettyä aikaa. Se selviää aina vain kokeilemalla, kun kiinnostava elokuva osuu
kohdalle.
Useimmissa tv-sarjoissa asiat tuodaan esille sanoin – se,
mitä, milloin ja missä tehdään. Kun sarjassa on sanaton
toiminnantäyteinen kohtaus, käsitellään myös sen sisältämät tapahtumat roolihenkilöiden kesken viimeistään
kyseisen kohtauksen jälkeen, mikä tekee oman kokemukseni mukaan sarjoista elokuvaa sokealle saavutettavampia katsottavia. Elokuvienkin joukosta löytyy kuitenkin
poikkeuksen tekeviä helmiä, kun vain pitää korvat avoinna ja säilyttää ennakkoluulottoman asenteen etenkin sellaisia elokuvia kohtaan, jotka aidosti herättävät mielenkiintoa ottaa niiden sisällöstä tarkemmin selvää.
Olemme joskus katsoneet ystävieni kanssa elokuvaa heidän kuvailutulkkaamanaan. Tämä helpottaa toki juonen
mukana pysymistä, mutta ei mielestäni tee elokuvan katsomisesta niin paljon antoisampaa, että jaksaisin syventyä siihen kovinkaan pitkäksi aikaa kerrallaan. Poikkeuksen tekevät tietenkin sellaisia aiheita käsittelevät elokuvat, jotka ovat erityisen mielenkiintoisia tai muutoin lähellä sydäntäni ja joista palan halusta saada tietooni kaiken mahdollisen keinolla millä tahansa. Toisen puhe elokuvaan keskittyessä tuntuu enemmän häiritsevältä kuin
katselukokemusta helpottavalta, etenkin jos myös tekstitykset on luettava ääneen. Vielä en ole katsonut elokuvia
näkövammaisille valmiiksi kuvailutulkattuina. Ehkä kokisin myös sen tavan tarinan saavuttamiseksi yhtälailla häi-

►

Kohtaus Tuukka Temosen elokuvasta Aika jonka sain, pääosassa Olga Temonen.
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►

ritsevänä. Toisaalta en voi tietää mitä kuvailutulkkaus minulle todella tarjoaa ellen kokeile.
Varmasti koskettava ja kaunis, mutta yksi saavuttamattomimpia kotimaisia elokuvia joita tiedän on Vuosaari. Kyseisen elokuvan nähneet ystäväni kertoivat sen olevan
aiheeltaan surullinen, mutta ehdottomasti katsomisen
arvoinen. Kiinnostukseni heräsi heti, niinpä eräänä perjantai-iltana päätin antaa sille mahdollisuuden. Lainasin
dvd:n, valmistin lempiruokaani, otin hyvän asennon sohvalla ja laitoin leffan pyörimään. Halusin ja jaksoinkin katsoa sen loppuun saakka ennakkoon kuulemani palautteen voimalla. Kun elokuva sitten loppui, huomasin ettei siitä jäänyt käteeni juuri mitään. Mietin, missä ne kaikki surulliset ja ahdistavat tapahtumat olivat, miten juoni oikein kulki. Elokuva ei antanut minulle ajateltavaa, se
ei herättänyt minussa lainkaan tunnereaktioita joita siltä
odotin. Katsoin sen yksin, eikä se vain yksinkertaisesti ollut tyyliltään näkövammaiselle saavutettava. Tiedän, että
jos katsoisin sen näkevän kuvailutulkatessa tapahtumia
vieressä, saisin siitä irti paljon enemmän. Tämä on nyt
se elokuva, joka on nähtävä ja koettava uudelleen. Siksi päätin antaa sille vielä mahdollisuuden. Tästä katselukokemuksesta on kulunut jo vuosia, mutta uusintakierros
on yhä ottamatta. Se täytyy siis järjestää mieluummin ennemmin kuin myöhemmin.
Joskus jonkin elokuvan juonikuvaus herättää kiinnostuksen. Erityisen tunteen siitä, että sitä on pakko ainakin vilkaista, antaa mahdollisuus kuten Vuosaarenkin kanssa
kävi. Kun uutuuselokuva saapuu teattereihin, jätän ajatuksen vielä hautumaan ja odotan ensi-iltaa televisiossa. Näin saan katseluoikeuden maksutta, ja tylsyyden yllättäessä television ääreltä on helppo poistua tai kääntää kanavaa. Luotan aina katseluni television ensi-iltojen
varaan – ainahan sellaisetkin tulevat ennemmin tai myöhemmin. Myöskään maksullisiin elokuvia esittäviin suoratoistopalveluihin tai muihin kanaviin en näissä tilanteissa turvaudu.
Olen viettänyt lapsena ja teini-ikäisenä lähes kaiken vapaa-aikani hevosten parissa, ja kaikenlainen niiden kanssa puuhastelu on ollut kauan rakas harrastukseni. Ei liene
siis yllätys, että koronakeväänä vuonna 2020 ensi-iltansa
saaneeseen elokuvaan Aika jonka sain tartuin heti. Seurasin elokuvaan liittyvää uutisointia jo ennen ensi-iltaa, ja
tiesin että tämän haluan nähdä oli se saavutettava tai ei
– aina siitä jotakin käteen jäisi joka tapauksessa. Harkitsin
sen kohdalla jopa elokuvateatterielämystä, mutta korona
päätti toisin ja jäin odottamaan suotuisampaa ajankohtaa katselulle. Sellainen tarjoutuikin hieman vajaata vuotta myöhemmin tuttuna ja turvallisena television ensi-iltana. Tutustuin juonenkäänteisiin etukäteen, joka auttoi
paljon tapahtumien kulun hahmottamisessa.
Aika jonka sain perustuu tositapahtumiin. Tarinan pääosassa on ratsastaja, ravintolaa pyörittävä kahden lapsen
äiti Jaana Kivimäki (Olga Temonen). Hän joutuu onnettomuuteen, jonka seurauksena halvaantuu hevoskuljetusauton lastaussillan romahdettua hänen päälleen. Pyörätuoli tulee osaksi koko loppuelämää, eikä hän enää aio
nousta hevosen selkään. Ajatukset kuitenkin muuttu-
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vat psykologin sekä läheisten kannustamana hiljalleen,
ja pitkän kuntoutuksen jälkeen hän alkaa taas ratsastaa. Elokuva päättyy suureen onnistumiseen, hänen ensimmäisiin pararatsastuskilpailuihinsa. Tarinaa kerrotaan
ajasta ennen onnettomuutta sekä sen jälkeen. Tutuksi tulevat myös Jaanan väkivaltainen, rikollisuuteen taipuvainen mies sekä lapset, jotka pakenevat väkivaltaa isoäitinsä luokse turvaan keskellä yötä. Elokuvan kesto on hieman reilut puolitoista tuntia, johon tällainen määrä kiinnostavia käänteitä mahtuu mainiosti, eikä elokuvan äärellä ehdi tylsistyä lainkaan. Puuduttavuudesta ei voi samassa yhteydessä tämän elokuvan kanssa puhua.
Kuultuani elokuvan televisioesityksestä odotin sitä innolla. Katsoin tälläkin kertaa elokuvan yksin, ja valmistauduin seuraamaan sitä rennoin ottein ilman suurempia
odotuksia saavutettavuuden suhteen. En odottanut näkeväni selkeää, paljon sanallista kerrontaa sisältävää saavutettavaa elokuvaa ja päätin, että kaikki se mikä epäselväksi jäisi selviäisi kyllä myöhemmin. Pitäisimme vaikka leffamaratonin jonkun ystäväni kanssa, ensin Vuosaari ja sitten tämä heti perään. Ei tähän liian vakavasti kannattanut suhtautua. Hevosten ystävänä tiesin saavani jo
paljon siitä, että kuulisin niiden hirnuntaa ja pääsisin sukeltamaan äänimaailman kautta siihen tuttuun ympäristöön, jossa olen niin suuren osan lapsuudestani viettänyt
– talleille. Kun aihe on itselle erityinen, riittää kun siitä saa
poimituksi edes jotakin, ne pienimmätkin muruset mitä
saatavilla on.
Olin positiivisesti todella yllättynyt siitä, kuinka paljon
asioita kerrottiin sanallisesti siten, että juonen kulusta
pääsi jyvälle ja siinä oli suhteellisen helppoa pysyä kiinni. Asiaa toki auttoi niin etukäteen elokuvaan tutustuminen kuin myös oma hevostaustani: Äänimaailmasta pystyi monessa kohdassa päättelemään mitä milloinkin tapahtui, kun korviin kantautuivat hevosten kavioiden kopse, hirnahtelut sekä muut talleilta tutut äänet. Sellaisia
kohtauksia oli paljon, jotka jossakin toisessa elokuvassa
olisi todennäköisesti toteutettu sanattomana toimintana, mutta tässä ne oli rakennettu mielestäni hyvin näkövammaisystävällisellä tavalla. Esimerkkinä mainittakoon
vaikkapa elokuvan alkupäässä näytetty päähenkilön miehen väkivaltainen käytös ja lasten pakeneminen kotoa.
Onnettomuuskohtauksessa koin sen sisällöstä etukäteen
saamani tiedon tärkeänä, sillä muutoin sen tarkka sisältö
olisi jäänyt pimentoon vaikkakin asia kyllä selvisi hieman
myöhemmin.
Vaikka Aika jonka sain on etenkin hevostaustan omaaville varmasti kiinnostava elokuva, on se mielestäni tutustumisen ja katsomisen arvoinen aivan kaikille. Hevostaustasta on näkövammaiselle katsojalle mielestäni juonen kannalta apua, mutta mukana pysyy runsaan sanallisen annin myötä suhteellisen sujuvasti ilmankin. Parhaiten elokuvan kuin elokuvan tapahtumiin syventyminen
käy varmasti yhdessä näkevän kuvailutulkkaajan kanssa,
ja ehkä opin itsekin viihtymään elokuvailloissa siten vielä jonakin päivänä. Ehkä myös elokuvien ympärillä käytäviin keskusteluihinkin on sitten luontevampaa osallistua.
Näkövammaisille valmiiksi kuvailutulkatuille elokuvillekin lupaan antaa vielä mahdollisuuden.

Lauristit taas liikkeellä!
Teksti: Gyöngyi Pere-Antikainen

M

iten kiehtova luku-urakka! Tänä vuonna Näkövammaisten liitto, Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ja Näkövammaisten Kirjastoyhdistys ovat toistamiseen
julistaneet Laurin kirja -äänikirjapalkinnon kuluneen ajanjakson parhaille kaupallisille äänikirjoille. Kisaan toivottiin Suomessa vakituisesti asuvien
kirjailijoiden suomeksi kirjoittamia kaunokirjallisia
proosateoksia. Palkinnon suuruus on 6.000 euroa,
joka jakautuu äänikirjan kirjoittajan ja lukijan välillä. Tarvittaessa myös kirjan suomentaja palkitaan.
Palkinto sai nimensä Aleksis Kiven Seitsemästä veljeksestä: Toukolan kylän pastori valitsi Laurin parhaaksi lukijaksi. Tyyliin sopivasti ehdokkaita otettiin vastaan Jukolan viestin päätöspäivään saakka, ensimmäisen
karsitun listan raati päätti Laurin nimipäivänä ja palkinto
luovutetaan Aleksis Kiven ja suomalaisen kirjallisuuden
päivänä maanantaina lokakuun 10. päivänä.
Näkövammaisista kirjallisuuden aktiiviharrastajista koostuva viisihenkinen palkintovalintalautakunta sai luettavakseen 56 kirjaa, toinen toistaan hienompia teoksia. Ensimmäisellä kerralla kaksi vuotta sitten hyväksyttyjä ehdokaskirjoja oli 93, mikä oli lähes ylivoimaiselta tuntuva
urakka. Tämänkertainen kirjamäärä tuntui oikein sopival-

ta: oikeastaan kaikki ehdokaskirjat ovat vähintäänkin kohtalaisen laadukkaita sekä kirjallisilta arvoiltaan että äänikirjoina. Voittajan valinta tulee olemaan vaikea! Hyvän
äänikirjan kriteereiden mukaisesti voittajan toivotaan yhdistävän korkeatasoisen tarinan ja virheettömän, luontevan ja laadukkaan luennan eheäksi kokonaisuudeksi, äänikirjaksi, jossa tekstin ääneen luenta on tuonut sisällölle
elämyksellistä lisäarvoa.
Vuonna 2020 ensimmäisen Laurin kirja -palkinnon sai Like Kustannuksen julkaisema Tiina Raevaaran romaani Kaksoiskierre lukijanaan Krista Putkonen-Örn.

Tapio Äystön muistolle

K

eskellä kesähelteitä meidät tavoitti suru-uutinen Tapio Äystön kuolemasta. Hän
syntyi 22.10. 1951 ja nukkui
pois 18.7. 2022.
Tapsa oli meille monelle tuttu järjestöaktiivi, joka toimi muun muassa
Näkövammaisten liiton valtuustossa, Päijät-Hämeen näkövammaisten
alueyhdistyksen
puheenjohtajana
ja Näkövammaisten Kulttuuripalvelun hallituksessa. Hän oli myös usean
vuoden ajan Suomen Sokeat ry:n puheenjohtajana.
Tapsa tunnettiin asioihin herkästi
kantaaottavana ja talousasiat hyvin

hallitsevana vaikuttajana. Kokousten
ulkopuolella hän oli huumorintajuinen, aikaansaseuraava ja terävä keskustelukumppani, jonka kanssa aika
ei käynyt pitkäksi.
Tapsa oli yksi niistä ATK-ammattilaisista, jotka loivat uusia uria näkövammaisille avoimilla työmarkkinoilla 1970-luvulta alkaen. Hän työskenteli vaativissa tietoteknisissä tehtävissä Neste Oy:ssä ja YLE:ssä.
Tapsan muistoa syvästi kunnioittaen
Timo Kuoppala
Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry
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LUKUNURKK A
Timo Leinonen

Uskonnot vetäytyvät
– eivät katoa
Kuva: Timo Leinonen

Timo Airaksinen: Jäähyväiset uskonnolle – henkisyyden puolustus. Bazar 2020.

H

elsingin
yliopistosta eläköitynyt käytännöllisen filosofian professori Timo Airaksinen jatkaa tuotteliaasti. Julkaisuissaan hän on viime vuosina käsitellyt etiikan ja yhteiskuntafilosofian piiriin kuuluvia
ilmiöitä kaihtamatta populaarejakaan aiheita kuten rakkaus, halu,
onnellisuus.
Tällä kertaa Airaksisen pyrkimys
on tuoda oma panoksensa yli kaksisataa vuotta sitten alkaneeseen
keskusteluun. Jo valistuksen aikana
tavoiteltiin uskonnon korvaamista
tieteellä ja uskon sijaan oli tavoiteltava tietoa. Jäähyväisillään Airaksinen luonnollisesti jatkaa tätä valistuksen perinnettä omilla mausteillaan höystäen. Hengellisyyden sijaan hän puolustaa henkisyyttä.
Hän moukaroi teoksessaan erityisesti luterilaista valtakirkkoamme. Esitetyn käsityksen mukaan kristillinen usko
nojaa viimekädessä salaliittoon, mikä väitteenä on rohkea. Airaksinen ampuu yleistyksen hehtaaripyssyllä. Kuva
on liian yksioikoinen koko kristityn maailman kannalta,
vaikka on ilmiselvää, että mielipiteelleen Airaksisella on
perusteensa varsinkin Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa laitoksena ajatellen. Kirjoittaja jättää mainitsematta,
että valtahakuisten lisäksi vilpittömiäkin kristittyjä on.
Airaksinen puolustaa todellisuuden ymmärtämistä ilman yrityksiä vastata lopulta avoimiksi jääviin kysymyksiin.
Tavallaan Airaksisen ohjelma on ymmärrettävä ja kannatettava, ihan riippumatta arvioijan maailmankatsomuksesta. Todellisuus saa Airaksisen käsittelyssä pettävän harmonisen muodon. Ristiriitaa ei näy. Logiikka ja
tieteellinen evidenssi jylläävät. Tieteelliset menetelmät
ovat toki kiistämättä oikeita keinoja saavuttaa paras tieto. Vaikka Airaksinen toistaa muista yhteyksistä tuttuja
teemoja, teosta on toisaalta pidettävä kirjoittajan omana
painokkaasti perusteltuna julistuksena. Oman määrittelynsä mukaan kirjoittaja edustaa post-ateismiksi nimeämäänsä ajattelua.
Teoksessa kirjoittaja perustelee näkemyksensä kirkkaasti. Teksti on yleistajuisuudessaan helppoa luettavaa.
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Kriittisessä tarkastelussa kristillisen opin sisältö tuntuu lipeävän otteesta märän saippuan tavoin, filosofin instrumentit tylsyvät. Kristityt puolestaan arvostavat filosofiaa
ja tieteellistä ajattelua suunnilleen sille rajalle, missä vielä
ollaan kajoamatta kristityn vakaumukseen. Erilaisten katsomusten kohtaamista ei tapahdu. Tämä keskustelun ongelma esiintyy usein aihepiirin puitteissa.
Hengellinen ihminen
Keskiajalta lähtien tieteelliset ponnistelut ovat selvästi vaikuttaneet kristilliseenkin ajatteluun. Vaihtuneiden
vuosisatojen mukana uskonnollisten perustelujen kannatus julkisessa keskustelussa on ohentumistaan ohentunut, mutta hengellisyys ei Airaksisen mielestä silti katoa. Ihminen on hengellinen, hän sanoo. Määritellessämme hengellisyyden vastausten hakemista vastausta vaille
jääviin kysymyksiin vastaus on selvä, kuten kirjoittaja sanoo, hengellisyys ei lakkaa.
Nykyiseen elämänmuotoon vaikuttavat tieteen ja tekniikan ohella uskonnot, mutta mihin olemme tulleet? Airaksinen tulkitsee uskoakseni yleistä kokemusta: ”Merkillinen on tämä elämää palvova maailma markkinapaikkana, jossa kaikki arvo on arvotonta ja elämä vain keinotekoinen rakennelma markkinointia varten.”
Kulttuurikritiikissään henkisyyttä puolustava Airaksinen kaipaa korkeampia arvoja. Tarve on kieltämättä mitä

ilmeisin. Hengellisyys johtaa puolestaan vain mielikuvituksen työstämiin outoihin uskomuksiin, joten siitä ei kirjoittajan mukaan apua tilanteessa ole.
Valistuksen ajan jälkeen filosofi Friedrich Nietzschen
(1844 – 1900) toteamus jumalan kuolemasta sisälsi epätietoisuuden tulevaisuuden mahdollisuuksista ihmisen
tulla toimeen tilanteessa syntyneen tyhjiön kanssa. Vastaus hänen kysymykseensä on kuitenkin tietomme ulkopuolella. Se on jokaiseen maailmankuvaan – tieteelliseenkin - muodossa tai toisessa kuuluvaa havaintoihin tukeutumatonta sisältöä. Tähän vyyhteen Airaksinen ei puutu.
Totuus - totuudellisuus
Monipuolisen uskontokritiikkinsä Airaksinen tuo esiin
höystäen sitä sopivasti huumorilla. Keinona huumori on
tosin vähän hankala tällaisessa yhteydessä: toisesta näkökulmasta huumori on tässä kohdin epämiellyttävää ivaa,
toisesta verrattoman hersyvää, vähintään vatsanpohjaa
kutkuttavaa. Ei siitä pääse kuitenkaan yli ei ympäri, että
niihin tottumattomille teennäisen vanhahtavat ilmaisut
uskonnollisessa kielessä ovat kummallisuudessaan väistämättä huvittavia. Airaksinen hyödyntää juuri tätä hauskuuden lähdettä hyvällä maulla pahimmat karikot välttäen.
Teoksen viimeisillä sivuilla osansa saavat ns. jumala-todistukset. Filosofille asian tutkiminen on tietysti ammattiin luontevasti kuuluvaa. Nuo sormiharjoitukset eivät
kuitenkaan kuulu filosofian suurimpiin saavutuksiin. Sen
enempää kristityn kiinnostuksen kohteisiin noiden todistelupyrkimysten ei luulisi ollenkaan kuuluvan.
Aika ajoin eri tahot ilmaisevat julkisessa keskustelussa
kristillisiksi tarkoittamiaan kantoja yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Jyrkimpien lausuntojen myötä on varsinkin
viime vuosina syntynyt kurja pöytäkirja, joka on julkisuuden muistiin tallentanut kuvan kristityistä aina valmiina
epäämään kaikille kuuluvia oikeuksia varsinkin seksuaalivähemmistöiltä. Ehkäpä nämä lausuntoja jakavat eivät
ole niin paljon tutustuneet erääseen muinaiseen Nasaretilaiseen, vielä vähemmän modernin tutkimuksen avaamiin näkökulmiin.
Airaksiselle ei kelpaa Vanhan testamentin ankaruus eikä nykyluterilainen lepsuus. Hän näkee kansankirkon olevan hallintokokonaisuutena kiinnostunut ihmisistä vain
jäseninään, heidän ajattelunsa tai uskonsa sisältö vaikuttaa olevan vailla suurempaa merkitystä kirkolle. Eikä hän
ole ankarassa kritiikissään yksin.
Vaikka Timo Airaksinen arvostelee kansankirkon – tai
valtiokirkon – asemaa suhteessa poliittiseen valtaan ja
kirkon nojautumista epämääräiseen ajatukseen suomalaisesta perinteestä asemiaan suojatessaan, hän ei silti ilmoittaudu mukaan kiihkeimpiin kulttuurikamppailuihin.
Hän sanoo pitävänsä koulujen kevätjuhlien ohjelmaan
kuuluvaa Jo joutui armas aika -virttä herttaisena, pelkästään kauniina lauluna ja perinteenä. Ja vaikka tutkimusta
ei asiasta ole, rohkenisin epäillä melkein kaikkien kevätjuhlaa viettävien suhtautuvan siihen aivan samoin. Auringon lämmöstä puhkeavasta kesästä kertovaan lauluun
uskonnolliset merkitykset kytkeytyvät juhlijoiden mielessä enintään etäisesti.
Pääpaino teoksessa on kysymyksessä uskon suhteesta
todellisuuteen. Totuusarvon penäämiseen houkuttelee

erityisesti kirkon uskontunnustus. Sen rituaalinen toisto antaa kieltämättä vaikutelman, että olennainen kristillisessä elämässä on juuri tiettyjen oppilauseiden totena pitäminen. ”Kuinka on mahdollista, että oppeihin on
kukaan koskaan uskonut”, Airaksinen puuskahtaa kirjassaan.
Kristityt kiinnittävät huomiota Uuden testamentin kertomukseen ajanlaskun alusta, jossa tapahtuu ikuisen ja
ajallisen kohtaaminen. Ainutlaatuisuus tarkoittaa mm.
vaatimuksia, joihin puhuttu kieli vastaa vain summittaisesti ja symbolisesti. Tälle uskonnollisen kielen metaforisuudelle Airaksiselta ei ymmärrystä liikene.
Pinnallisesti ajatellen kysymys olemassaolosta näyttää
usein pulmattomalle: esine tai mikä tahansa entiteetti joko on tai ei ole. Vaikkapa fysiikan ja aivotutkimuksen monet tuoreimmat löydökset muuttavat kuitenkin näkymää
mutkikkaammaksi.
Yhtä tapaa suhtautua kiistaan jumaluuden olemassaolosta edustaa amerikkalainen teologi Paul Tillich (1886 –
1965). Hänen mukaansa ei ole pätevää sanoa jumalan olevan olemassa. Sillä ilmaus rajoittaisi suvereenia kaikkivaltiutta. Tillichin näkökulmasta jumaluuden olemassaolo ei
siten kuulu kristilliseen käsitykseen jumaluudesta. Näin
hämäriä mietteitä ei Airaksinen kuitenkaan käsittele.
Hämäryytenä Airaksiselle riittää uskontunnustus, jonka hän teilaa. Kristilliseltä uskolta puuttuu hänen käsityksensä mukaan sen oikeutuksen perusteleva ulkopuolinen tuki, usko vain perustelee itse itsensä. Tässä kohdin
johdonmukaiselta filosofilta puuttuvat vaihtoehdot, hän
joutuu toteamaan, ettei hänellä kertakaikkiaan ole aikaa
tällaiselle. Tästäkin syystä jäähyväiset ovat paikallaan. Airaksinen joutuu kysymään: ”Mitä on sellainen uskominen,
jonka totuudellisuus on kokonaan irrelevantti asia ja jonka perusteita kukaan ei pysty selittämään järkeenkäyvästi?”
Kun maailmalla näinä aikoina leviää monenlainen vaarallinen huuhaa, Airaksisen asennetta todella tarvitaan.
Toisaalta ”tieto” ja ”totuus” saattavat olla ilmauksina naiiveja, tiedehän on itseään korjaava. Horjumaton usko
(kohteena ”tuonpuoleinen olento” tai ”tieto”) puolestaan
saattaa sisältää pelottavia piirteitä, se ei oikein näe kunnolla itseään eikä ympäristöään. Saattaa seurata henkistä
väkivaltaa, ja on seurannut.
Airaksisen pohdintoihin eivät sisälly näköalat länsimaisen taiteen merkityksestä kristillisestä perinteestä ammentavana. Tilaa ei näytä olevan sillekään, minkä verran
pohjoismainen idea yhteiskunnasta on oikeastaan velkaa
kristillisille kirkoille. Näihin tunnustuksiin kirjoittajalla tulisi olla varaa esittämästään kritiikistä huolimatta.
Totuus on haluttua, aina sitä ei kyetä tavoittelemaan
vilpittömästi. Tavoittelu ja tunnistaminen vaatii sitkeää ponnistelua, samalla kun ymmärrämme löytäneemme sen, oivalluksemme saattaa samalla estää meitä näkemästä totuuden monimuotoisuutta. ”Mikä on totuus?”,
on kerrottu maaherra Pontius Pilatuksenkin kysyneen ratkaisevien kuulustelujen yhteydessä. Ei tiedetä, saiko hän
vastausta elämänsa aikana missään muodossa.
Kun totuus tuntuu pakenevan eikä näyttäydy yksiselitteisenä, olisiko sittenkin helpompaa ja mahdollista tavoitella edes totuudellisuutta.
Tutkittu tieto auttaa matkalla totuuden tavoittelemisessa, entä viisaus, voisiko sillä olla mitään merkitystä?
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Gyöngyi Pere-Antikainen

T

Melkoinen soppa

ätäkään ruokaideaa ei olisi keksitty näkevänä!
Ostin pari rasiaa suppilovahveroita, ajattelin
paistaa ne voissa ja höystää sipulilla. Yksinkertainen perusruoka, mutta miten hyvää!

Sienten ollessa jo pannulla kypsymässä avasin pakastimen ottaakseni sieltä sipulikuutioita, joita oli jäljellä vielä
neljännespussillinen, oikein sopiva määrä. Samalla kännykkäni soi. Nappasin sen ja aloin jutella hyvän ystäväni kanssa puhelinta olkapäälläni korvaa vasten pidellen.
Samalla kumarruin ja ongin lokerosta sipulipussin, avasin
ja kaadoin sen suoraan paistuvien sienten sekaan. Mutta oi-voi, tuoksu paljasti petoksen pienten ”kuutioiden”
valuessa pysäyttämättömästi kohti pannua! Pussissa olikin pakastemustikoita! Kuivan edelliskesän takia mustikat olivat epätavallisen pienikokoisia ja ne tuntuivat pussin läpi sormin tismalleen samalta kuin sipulikuutiot, siitä sekaannus.
Mitä asialle voisi tehdä? Enhän voi heittää kahta rasiallista hyviä suppilovahveroita menemään! Jääkaappia tutkittuani päädyin sweetchili-kastikkeeseen: pieni loraus
sienten sekaan, nopea kiehautus ja koko komeus lautaselle keitettyjen perunoiden kaveriksi. Ja mitä ihmettä!
Ruoasta tuli erinomaisen hyvänmakuista, peräti hienostunutta! Kenties puolukat tai karpalot sopisivat vaikkapa
hillakastikkeella tai kuusenkerkkähillokkeella ryhdistettynä sienten kaveriksi vielä paremmin, mutta sattumalta
kehittelemäni versiokin toi ruokalautaselleni ihanan alkusyksyisen metsän maut.
Näkövammaisista moni voisi kertoa vastaavanlaisia tarinoita, onnistuneita tai täysin pieleen menneitä ruokavirityksiä, jotka saavat alkusysäyksensä näön puutteesta
johtuvasta erehdyksestä. Jos valmistaa ruokansa säännöllisesti itsenäisesti, moisilta sattumuksilta tuskin voi
välttyä. Mutta valmistaako moni täysin sokea ihminen
ruokansa itsenäisesti?
Luullakseni vastaus on hieman epäröiden esitetty kyllä. Meillä on varsin vilkas ruoka-aiheinen sähköpostilista,
jolla voi vaihtaa ohjeita, vinkkejä ja kokemuksia. Joskus
minua hirvittää, jos nuori sokea ihminen kyselee esimerkiksi kananmunien keittämisestä. Tapahtuuko vielä tänäkin päivänä, ettei nuorelle opeteta kotona tai koulussa
edes alkeellisimpia ruoanlaittotaitoja?
Itse olin lapsena heikkonäköinen, mutten siinä määrin,
että se olisi vaikuttanut kotitöiden omaksumiseen. Meillä
oli hyvin pieni keittiö, kodinkoneita ei vielä nimeksikään
ja äitini, joka oli pitkän työpäivän jälkeen iltaisin kiireinen
ja väsynyt, torppasi kaikki ruoanlaittohaluni käskemällä
minut omaan huoneeseeni läksyjäni lukemaan. Kadotin
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torjutuksi jouduttuani pian viimeisetkin osallistumisaikomukseni perheen arkiaskareihin ja tein vain sen, minkä
äiti sattumanvaraisesti käski. Nuorena aikuisena jouduin
katumaan laiskuuttani katkerasti ja usein. Vuosia olin elänyt hyvin vähillä kokkauskokeiluilla, ruokaohjeita orjallisesti noudattaen ja silti usein epäonnistuen. Ystäväni saivat kerta kerran jälkeen maistella samoja muutamia epämääräisiä bravuurejani.
Keskivertokotikokki minusta tuli vasta sokeuduttuani ja
jäätyäni yksin pienen lapseni kanssa. Kenties rahat eivät
enää riittäneet valmisruokiin ja muihin helpompiin ratkaisuihin, kenties minua alkoi hävettää taitamattomuuteni. Vuosien hitaan kehityksen jälkeen olen nykyisin kohtalaisen rento ruoanlaittaja: teen perusruokia ohjeen avulla
tai ilman ja mikä parasta, kehittelen usein uusia luomuksia jääkaapin antimista tai sovellan ja muokkaan vapaasti kuulemiani ohjeita. Harvoin gourmetia, mutta nälkä ei
meitä uhkaa.
Olen näkövammaispiireissä kuullut hyvin usein, ettei sokeita lapsia kotonaan päästetty kauhan varteen. Verukkeina saattoi olla äidin neuvottomuus, pelko, mukavuudenhalu tai kiire. Toinen ryhmä puolestaan joutui tai pikemminkin sai osallistua kotitöihin pienestä pitäen valmistautuen näin mahdollisimman itsenäiseen aikuisuuteen. Sanomattakin on selvää, kumpi ryhmä selviää aikuisena helpommalla. Silti peukalo keskellä kämmentä aikuistuneidenkin nuorten joukosta tulee monia erinomaisen taitavia kotikokkeja.
Tiedonsaanti on tietenkin ongelmamme tässäkin asiassa.
Kauppoihin tulee päivittäin valtavia määriä uutuustuotteita, osa ruoanlaittoa helpottavia, osa uusia makuja antavia. Sokeana on vaikea pysyä kärryillä muuten kuin joko
erittäin taitavan ja innostuneen perheenjäsenen tai avustajan avulla tai netin kokkaussivuja usein selaillen. Vähän
väliä törmätään uusiin hedelmiin tai vihanneksiin, joiden
käyttötavoista on vaikea saada selkoa. Joskus olisi helpompi väsätä sitä ainaista lihamakaronilaatikkoa, mutta
uudet ruokainnovaatiot houkuttelevat niitä kokeilemaan,
samaten uudet keittiövälineet ja koneet ja laitteet. Moni kasvattaa parvekkeellaan yrttejä ja vihanneksia. Ruoan
valmistumiseen kuluu paljon vähemmän aikaa, jos on selvillä puolivalmisteista, joita ei suinkaan ole häpeä käyttää hyväkseen. Jos esimerkiksi käyttää pakastettuja valkosipulin kynsiä, joita saa raasteena jääkuutioita muistuttavassa rasiassa, ajansäästön lisäksi säästyy harmilta, kun
puolet valkosipulipussin sisällöstä pilaantuu jääkaappiin.
Näkövammaisten ruoka-aiheisen sähköpostilistan seuraaminen on usein kiehtovaa puuhaa. Ohjeita saa laidasta laitaan: joku saa metsästyskaveriltaan hirven lihaa, toi-

nen valmistaa herkullisia ja helppoja
kasvisruokia, kolmas kokeilee todella vaikeatekoisia leivonnaisia ja neljäs palauttaa lukijaa lähtökuoppaan
kysymällä jotain banaalin yksinkertaiselta kuulostavaa, johon kuitenkin
eri ihmisillä on tyystin erilaisia ratkaisuja. Listalla saatetaan suositella hyviä ravintoloita ja väitellä ruokaperinteistä.
Olemmeko siis me näkövammaiset
jollain tavalla erilaisia ruoanlaittajia?
Kyllä ja ei, keskenämme yhtä lailla erilaisia kuin näkevätkin ihmiset ympärillämme.
Ja kun ruoanlaitosta kirjoittaessa nälkä alkaa kurnia vatsassa, olkoon tässä
ruokahalun virtuaaliseksi tyydyttämiseksi eräs lempiruokaohjeeni, nopea ja helppokasvisruoka, erään kuulemani ohjeen muunneltu versio, jota voi luonnollisesti muunnella lisää,
vaikka liharuoaksi. Ja, hyvät lukijat,
otamme mielellämme vastaan myös
teidän parhaita ruokaohjeitanne!
Intialaistyyppinen kukkakaalipata
Ainekset:
1 iso kukkakaali
1 suippopaprika
2-3 isohkoa banaanisipulia tai 1 pienehkö purjo tai puoli pussillinen pakastesipulikuutioita
3 valkosipulin kynttä, pakastettuna
raasteena
1 tölkki säilykemaissia
1 tölkki, 500 g kookosmaitoa
1 pahvitölkki, 400 g paseerattua tomaattia, saa olla chilillä maustettua,
jos pitää tulisista mauista
vähän voita tai ruokaöljyä
suolaa ja mustapippuria
nippu tuoretta korianteria
1 rasia välimerellisesti maustettua
mifua
Pilko kukkakaali, paprika ja sipulit.
Hauduta rasvassa sipulit ja valkosipulit pienen hetken, lisää kukkakaalit ja
paprikakuutiot. Hauduta hetken koko ajan hämmennellen. Lisää paseerattu tomaatti ja kookosmaito. Mausta suolalla ja ripauksella mustapippuria. Hauduta pata lähes valmiiksi, eli
kunnes kukkakaalit ovat vielä rapeita,
mutta kypsiä. Lisää tölkkimaissi, mifu,
kiehauta nopeasti ja ripottele sekaan
korianteri. Tarjoile joko sellaisenaan
tai riisin kanssa. Hyvää ruokahalua!

KULT TUURIN
TUUL AHDUKSIA
Tanja Rantalainen

Uusi ohjaaja

N

äkövammaisteatteri kokoontuu syyskaudella
ohjaaja Kari Kinnaslammen opastuksella pöyhimään teatterintekemisen perusteita. Erityisen tervetulleita mukaan ovat uudet tai pitkään
poissaolleet näkövammaisteatterilaiset, teatteri ei nimittäin kaudella 2223 valmista uutta esitystä ensi-iltaan,
vaan lähestyy teatteritaidetta kaikessa rauhassa hauskoista ja innostavista kulmista.

etelän ihmiset. Perjantaina osallistujilla on mahdollisuus kokea Everstinna-näytelmä Rovaniemen kaupunginteatterissa ennen Rosa Liksomin
kirjailijavierailua majoittumispaikassamme Hotelli Pohjanhovissa saman
päivän iltana. Lauantaina Martti Rikkonen luennoi Pohjanhovissa kirjailija Yrjö Kokosta, joka tunnetaan parhaiten Pessi ja Illusia -sadusta, sekä
laulujoutsenen suojelemiseksi tehdystä työstä. Lapin Näkövammaisten syyskokouksen aikaan vierailevat
muut matkalaiset vielä Arktikumissa.

Muusikko Minna Tuuliainen alkaa vetää yhdistyksen toimistolla taatus- Marraskuun hämärässä järjestetään
ti riemukasta lauluryhmää, jonka ke- myös Jaakko-kulta-murhamysteerivyen musiikin ohjelmisto muokkaan- peli, joka kuinka ollakaan sijoittuu
tuu syksyn mittaan porukan mukaan. Lappiin: Keski-ikäinen Virpi pyörittää
Ohjelmistoon voidaan ottaa ikivihrei- Digi-niksi -nimistä firmaa, joka tarjotä klassikoita, suomalaista poppia tai aa käytännön neuvoja ja konkreettisrockia, iskelmiä tai tämän päivän hit- ta apua digitalisaation vauhdista putejä. Tärkeintä on laulamisen ilo.
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HELMIKKO
Riitta-Kaisa Voipio

Myrskyn jälkeen on tyynempää

E

lokuussa menimme mökille aikomuksena korjata satoa puutarhasta ja metsästä, mutta luonto päättikin toisin. Hiroshima-päivänä eli 6. elokuuta itäisessä Suomessa riehui Toimi-myrsky. Kun muutaman päivän päästä myräkästä
ajoimme pientä tietä hiljalleen, näkyi molemmin puolin
kaatuneita ja jo sivuun raivattuja puita. Sydän pamppaillen lähestyimme mökkipihaa.
Näky oli melkoinen. Kymmenkunta järeää puuta lojui
nurin, pienempää riukua reilummasti ja risu- ja käpyroskaa kaikkialla. Onneksi yksikään puu ei ollut rojahtanut
rakennusten päälle eikä sähkölinjalle, iso koivu oli jäänyt
konkeloon vain muutaman metrin päässä voimajohdosta.
Alkujärkytyksestä toivuttuamme tuumittiin, että kaiken voi kuitenkin raivata pois. Mitään ei tarvinnut korjata
eikä vaivata vakuutusyhtiötä. Puoliso tarttui marjaämpärin ja poimurin sijaan moottorisahaan ja kirveeseen, minä
haravaan ja leikkuriin.
Tuntui mukavaltakin havaita, miten työn jälki alkoi näkyä, reitit saatiin auki ja pihamaa siistiytyi roskakasojen
kohotessa korkeuksiin.
Yksinkertaisen fyysisen työn rytmi panee ajatuksen
vilkkaaseen liikkeeseen, ja siinä tulee funtsineeksi kaikenlaista. Samaan tosin olisi yltänyt myös kasvimaalla ja
herukkapuskassa. Vaan kun isommat voimat jylläävät, ei
kannata takertua harmitukseen, viisaampaa on sopeutua
tilanteeseen.
Vesa-Matti Loiri oli juuri kuollut, ja viestimet täyttyivät
muisteloista. Vaikka arvostankin hänen saavutuksiaan
viihteessä, en ymmärrä sitä volyymia, jolla suruviestiin
reagoitiin. Ylen Radio Suomessa jäi luontoasiain paikalta
pois matoilta, ja tilan täyttivät ihmisten tarinat suhteesta
Veskuun ja tietenkin musiikista.
Mielestäni muisto-ohjelman olisi voinut jättää myöhemmäksi, se ei olisi menettänyt tippaakaan ajankohtaisuuttaan eikä kunnioitustaan. Sunnuntai-iltaisin yleensä
tehdään tuonkaltaiset lähetykset.
Puolustan näkemystäni sillä, että keskiviikko on ainoa
radion kolmoskanavan ilta, jolloin tulee puhetta ja kaiken
kukkuraksi mainioita luontoaiheita. Petyin ankarasti matoillan poisjättämiseen.
Pidän kovasti Loirista nimenomaan muusikkona. Yhtään elokuvaa en ole katsonut enkä televisiottomissa kodeissa eläneenä osaa sanoa juuta enkä jaata hänen ansioistaan tv-viihteessä. Toki tiedän muuten Loirin moni-
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puolisuuden ja lahjakkuuden taiteessa ja urheilussa, hän
oli renessanssi-ihminen – ja sopivasti renttu.
Toinenkin viihdetaivaan kirkas tähti Jussi Hakulinen
kuoli samaan aikaan. Ellei Loiri olisi nukkunut pois seuraavana päivänä, olisi Hakulista muisteltu runsain mitoin.
Viihde on noussut ykköseksi sekä tiedotusvälineissä että
ihmisten elämässä.
Minusta se on hyvin kummallista. Esimerkiksi Hesarin
kulttuurisivuilla julkaistaan hulppeasti populaarikulttuurin juttuja, ja kyselen usein, mitä jää niiden alle. Ja mitä
ihmisiltä jää ajattelematta ja tekemättä.
Sellaisia mietin haravanvarressa, ja kun rupesin puhdistamaan kalliokilpipenkkiä, tuli mieleen taas aivan muita
asioita.
Vuosia sitten olin keväällä sisareni luona, ja hän ehdotti,
että putsaisin pihan kulatungapenkin! Hämmästyin sellaista kasvia, en ollut kuullutkaan moisesta. Ja kun kyykistyin upeiden kalliokilpien ääreen, sisko kertoi tarinan.
Rovaniemellä oli elänyt srilankalainen lääkäri, joka oli
naimisissa suomalaisen sairaanhoitajan kanssa. Heille
oli tullut ryppy rakkauteen, ja vaimo oli surmannut miehen. Muille hän väitti puolison lähteneen kotimaahansa
pitemmäksi aikaa. Kertomukseen uskottiin; silloin kaikki
tieto ei ollut parin klikkauksen takana.
Mutta kun rouvan omakotitalon naapuri alkoi ihmetellä, miksi vaimo polttaa kynttilöitä kukkapenkissä joka ilta, rupesi totuus valkenemaan.
Naapuri ilmoitti asiasta poliisille, ja niin lainvartijat kaivoivat mullan alta miehen ruumiin. Siinä kasvoi juuri kalliokilpiä, joita siitä lähtien rovaniemeläiset ovat kutsuneet kulatungaksi miehen nimen mukaan.
Vuosia myöhemmin luin Jari Tervon kolme rovaniemeläisaiheista kirjaa, ja Esikoinen-nimisessä Tervo kertoo saman tarinan. Sairaanhoitaja-lääkäri-pariskunta oli asunut
kirjailijan isovanhempien aitanaapureina – aivan tavallisella rintamamiestaloalueella!
Vähitellen myrskysotku alkoi antautua, ja pääsimme viettämään leppeämpiä päiviä. Kun läheisille lähetettiin kuvia kaatuneista puista, varsinkin männynjärkäleestä poikittain laiturireitillä, tuli pari kommenttia: ”Miten nyt isoäiti pääsee uimaan!” Asioilla tuppaa olemaan tärkeysjärjestys.

PISTEITÄ
Jouko Lehtonen

Elämän solmukohtia

K

eikalle lähtiessään kirjailija ei aina tiedä, mitä
edessä siintää. Joskus tapahtuu kummia. Otsikolla “Kamalin kirjailijavierailu” turkulainen
dekkarikirjailija Reijo Mäki kertoo yhden esimerkin (Kirjailija -lehti 1). - Oli vuosi 1995, alkusyksy. Olin julkaissut kymmenkunta kirjaa, mutta merkittävää kaupallista menestystä ei ollut siunaantunut. Välillä tulevaisuudenuskoa koeteltiiin. Mutta joskus jotain
piristystäkin.
- Tuli kutsu Vaasaan! Taiteiden yö -tapahtuma. IImaannuin kirjakauppaan hyvissä ajoin. Väkeä oli kivasti liikenteessä. Esiintymisvuoroa odotellessani huomioin kuitenkin, että jotenkin porukka alkoi nopeasti harveta. Tuolla
hetkellä en tiennyt, että juuri samaan aikaan, Göteborgin
MM-kisoissa, Valentin Kononen oli kävelemässä kohti kultaa. Kun sitten kävelin mikrofonin luo, kauppa oli täysin
tyhjä. Vain minä ja haastattelija. Koko henkilökuntakin oli
takahuoneessa tuijottamassa telkkua.
Nykyään Kölnissä asuva kirjailija Heidi Viherjuuri puolestaan kertoo: -Vietin maaliskuun 2018 tuoreena lastenkirjailijana Sysmässä. Olin sopinut vierailusta lahtelaisessa kirjakaupassa. Mainos lupasi askartelua, kirjatarjouksia
ja lastenkirjan lukua. Vastaanotto oli ystävällinen. Viherjuuri odotteli tilaisuuden alkua kahvipöydän ääressä. Hän
sai kuulla, että räppäri Cheekin ollessa vierailulla signeerausjono oli yltänyt Lahden torille asti. Kirjakaupassa vallitsi rauhallinen tunnelma. Askartelupisteessä viihtyi yksi
perhe. Mikrofonit kaiuttivat keskustelumme kaupan joka
soppeen, mikä oli onni, koska yksikään asiakas ei asettunut kuuntelemaan juttutuokiota. Yksi isäihminen kuikuili minua dekkarihyllyn takaa ja uskalsi kerran jopa naurahtaa. Kun haastattelija ilmoitti, että Heidi jää signeeraamaan kirjoja, mies hävisi kuin tuhka tuuleen. Kirjakaupan
väki kiitteli käynnistäni ja jaksoivat vielä mainita hullunmyllystä, joka Cheekin ympärillä oli pyörinyt. Minä lähdin vähin äänin ja päätin, että jatkossa sovin aina tuttuja yleisöksi.

Merimiehen cv.

Solmut olivat merimiehen CV, otsikoi Antiikki & Design
-lehti (no 6). Köysien rajattomista mahdollisuuksista kertoo Mikko Snellman. - Köysi on ihmiskunnan tärkein keksintö. Mikään ei toimisi ilman köysiä. Kännykkämastokin pysyy pystyssä teräsköydellä. Köydet tarjoavat rajattoman mahdollisuuden luovuudelle. Mikko Snellman haluaa osaltaan viedä eteenpäin ikiaikaista taitoa. Köysityöt vaativat hyvää keskittymiskykyä. Työskentely on meditaatiota: maailmassa on vain minä, pätkä narua ja yksi solmu. Opetan tapahtumissa ja kursseilla, ja parasta on
nähdä, kuinka ihmiset innostuvat. He aloittavat nollasta,
ja lähtiessään heillä on köysi mukana. Jos haluaa tarkemmin tutustua solmujen maailmaan, oppaana toimii vuonna 1944 julkaistu kirja “The Ashley Book of Knots”.
Mistä muuten syntyy luova työ? Se että tekee sen kuin
ensimmäistä kertaa. Ahneus ei työssä kannata. Ahne tulee työnteosta vain kurkkuaan myöten täyteen. Taitava
on jokainen, joka näkee iloa käsissään. Pessimisti laskee
raskaita päiviä, optimisti laskee ne siivilleen.
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MUSIIKKI
Joose Ojala

Muusikon profiili
- miten minusta tuli minä?

O

len aina ollut kiinnostunut muusikon
pääinstrumentin vaikutuksesta hänen esittämäänsä musiikkiin. Periaatteessahan millä tahansa soittimella voi esittää mitä tahansa ohjelmistoa. Musiikki on vain ääniaaltoja ilmassa. Voisi siis ajatella, että meillä olisi paljon mitä mielikuvituksellisempia soitinyhdistelmiä. Näin periaatteessa onkin monissa pienemmän piirin musiikkiskeneissä, kuten kansanmusiikissa. Kun tarkastelemme laajalevikkisempää musiikkia, huomaamme paljon enemmän
karsinointia ja standardiratkaisuja. Varmasti nämä ratkaisut ovat aidosti osin taiteellisista lähtökohdista kumpuavia. Yhtä paljon niissä kuitenkin lienee sellaisia valintoja,
jotka muusikot ovat tiedostamattaankin imeneet ympäröivästä kulttuurista. Koska musiikki ei ole yksilölaji, yhteisöt väkisinkin määrittelevät niitä rajoja, millä toteutustavoilla yhteismusisointia on ok toteuttaa siinä kehyksessä jossa muusikko liikkuu.
”Sinulla on juntti soitin” - Miten ja miksi minusta
tuli haitaristi?
Koska minulla ei tätä juttua varten ole valitettavasti käytettävissäni haastattelu- tai tutkimusaineistoja, on luontevinta aloittaa omasta itsestä. Valitsin siis instrumentikseni harmonikan. Valinta on samanaikaisesti ilmeinen, mutta ei kuitenkaan niin selkeä kuin luulisi. Minulla on varsin tyypillinen rytmimusiikkia soittamaan päätyneen muusikon tausta. Perheessä kuunneltiin monipuolisesti musiikkia. Tästä valtaosa oli rytmimusiikkia, eli bändin (kitara, bassot, rummut, kosketinsoitin) ympärille rakennettua komppi- ja harmoniamaailmaa, jonka huipulla hääräsi laulusolisti. Joskus harvoin myös instrumentalisti, ainakin sooloissa. Muistan, että rytmi oli ja on minulle tärkeä. Ensimmäinen soittimenikin oli tamburiini. Kotonamme ei ollut harmonikkaa, vaan meille hankittiin rummut ja nurkista löytyi akustinen kitara. Nämä jaksoivat
kiinnostaa jonkin aikaa, mutta pidempiaikaista harrastusta näiden soitinten kanssa ei kehkeytynyt. Rummuissa
olisi periaatteessa ollut potentiaalia, mutta vanhempani
eivät jostain syystä halunneet hankkia rumpusettiimme
virvelirumpua. Siksi se jäi.
Kun harmonikka osin sattuman kautta päätyi syliini, innostuin siitä enemmän kuin mistään muusta soittimesta aiemmin. Olen aina ollut tekniikasta kiinnostunut. Har-
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monikassa minua kiehtoi ja kiehtoo sen äänenmuodostus
sekä se, että soittimessa on niin paljon painikkeita ja hienomekaniikkaa. Aloin siis soittaa harmonikkaa ja nimenomaan aivan kaikkea musiikkia, mitä ympäriltäni imuroin.
Päätymistäni harmonikan pariin voidaan näin soitinvalinnan näkökulmasta pitää melko tyypillisenä polkuna.
Kuitenkin astetta epätyypillisempää oli se, että minulle ei tullut tarvetta luopua harmonikasta, vaikka kiinnostukseni kohdistui yksinomaan rytmimusiikkiin ja bändisoittamiseen. Kun päädyin musiikkiopistoon, soitin kyllä
melko kuuliaisesti myös perinteistä harmonikkaohjelmistoa. Soitin kuitenkin kotona ”omia juttujani”, joiden soittamisessa toki musiikkiopistosta saadut tekniset valmiudet edesauttoivat. Mikäli minulla ei olisi ollut ”omia juttujani”, olisin varmasti viimeistään myöhäisteininä laittanut haitarin pysyvästi laukkuun. Soittoharrastus kuitenkin jatkui. Kiinnostuin myöhemmin teininä metallimusiikista ja etenkin Power Metal -tyylilajista, jonka teknisesti suvereenit sähkökitarajuoksutukset, syntikkajouset ja
laulumelodiat tekivät vaikutuksen. Tässäkään kohtaa en
kokenut tarvetta hylätä harmonikkaa.
Päädyin varhaisaikuisuudessa musiikin ammattiopintoihin rytmimusiikkia opiskelemaan. Tässäkään vaiheessa minulle ei tullut tarvetta vaihtaa harmonikkaa pois tai
ottaa edes vakavasti otettavaa sivusoitinta. Soitin kylläkin ikävuosien 17-20 ajan melko aktiivisesti digitaaliharmonikkaa. Tulin kuitenkin myöhemmin siihen lopputulemaan, että digitaaliharmonikalla kosketinsoitinosuuksien
soittaminen ei lopulta toimi, koska soitinten soittotekniikat ja tavat fraseerata ovat niin totaalisen erilaiset. Olenkin päälle 20-vuotiaasta soittanut yksinomaan akustista
harmonikkaa. Totta kai pakollista pop-workshopia soittaessani olen kironnut instrumenttiani ja sitä, etten ole harjoitellut kosketinsoittimia edes auttavalle sivusoitintasolle. Voittopuolisesti olen kuitenkin ollut tyytyväinen siihen, että olen valinnut yhden instrumentin, johon olen
sitoutunut.
Palataanpa nyt jutun ytimeen eli analysoidaan sitä, miksi
päädyin soittamaan harmonikalla musiikkia täysin omista
lähtökohdistani. Miksi en soittanut haitarilla kuuliaisesti
musiikkiopistossa ja kotona vaihtanut vaikkapa kosketinsoittimeen tai sähkökitaraan?

ta olisin kunnioittanut, olisi hänen mahdollinen kyseenalaistuksensa saattanut tehdä lopun koko haramonikkataiteilijan urastani. Kun sitten lähdin musiikin ammattiopintoihin ja aloin soittaa myös muiden kanssa, tämä
teiniaikana saatu hyväksyntä ja itsetunto kantoi, vaikka
soitinvalintani ei uusissa ympyröissä enää mikään itsestäänselvyys ollutkaan.
Opiskeluajoilta muistan, että kaverit ymmärsivät instrumenttivalintani opettajia paremmin. Etenkin ammattiopintojeni varhaisvuosilta on jäänyt mieleen harmonikkaopettaja, joka ei uskonut minun pärjäävän harmonikkaa soittaen eikä varsinkaan, jos kiinnostukseni kohdistuisi jazziin tai rytmimusiikkiin laajemminkin. Muusikon taidoistani hänen huolensa ei ollut kiinni. Argumentti kuului: ”Sinulla on juntti soitin”. Hänen näkemyksensä
mukaan minun olisi pitänyt tajuta, että haitari on etenkin rytmimusiikkipiireissä niin stigmatisoitunut, että sillä jatkaminen ei ole mielekästä. Kuten tavallista tämäkin varoitus kääntyi täysin päälaelleen ja vahvisti lopulta
omaa identiteettiäni. Vaikka tuolloisen opettajani lähestyminen asiaan oli karkea, ehkäpä hän halusi provokaation kautta heittää koepallon nuoren muusikon nupullaan
olevalle identiteetille. Hän otti mielestäni tarpeettoman
kovan riskin, mutta tilanne kääntyi onneksi voitokseni.
Kuva: Timo Junttila

Kaiken ytimessä on yhteisö
Ensimmäinen vaikutin oli ehdottomasti ala-asteen ensimmäisten luokkien opettajani, joka säesti haitarilla kaikki
yhteislaulut genreen katsomatta. Kaikki muusikot tarvitsevat esikuvia. Humppakompilla säestetty ”sinä lähdit pois” vetosi 8-vuotiaaseen ja kertoi, että näinkin voi
tehdä. Saatuani harmonikan aloinkin melko pian jäljittelemään ja myöhemmin jatkojalostamaan opettajani karvalakkisäestyksiä.
Toinen tekijä on ollut varsin suljettu sosiaalinen ympäristö sekä varaukseton hyväksyntä. Lapsena musisoin lähes
yksinomaan pikkuveljeni kanssa. Hän valitsi soittimekseen pianon ja myöhemmin myös sähköisen kosketinsoittimen. Etenkin syntikka kiehtoi myös minua. Veli oli siinä
kuitenkin sen verran parempi, että katsoin parhaaksi pysyä harmonikassa. Halusinhan olla jossain jutussa paras
enkä toiseksi paras. Myöhemmin muusikkorinkimme täydentyi alakouluajan hyvällä ystävälläni. Hänenkin instrumenttinsa oli kosketinsoitin. Musisoimme noin 14-vuotiaaksi joko soittaen tällä porukalla yhdessä tai erikseen eri
yhdistelmissä. Muita soittajia tähän ryhmään ei koskaan
liittynyt. Sekä veljeni että ystäväni hyväksyivät instrumenttivalintani koskaan sitä kyseenalaistamatta. Uskon,
että tämä hyväksyntä yhdistettynä pieniin ympyröihin
vahvisti omaa identiteettiäni omanlaisenani harmonikkataiteilijana. Tämän identiteetin vahvuudesta kertonee jotakin se, että teininä voitin useammat pelimannimestaruuskilpailut musiikkiopistossa harjoitellulla perinneohjelmistolla. Vaikka sainkin näkyvyyttä ja hyvää palautetta soittamalla ”annettua” ohjelmistoa, minulle ei koskaan
tullut mieleen lähteä omaehtoisemmin sille polulle. Tämä kertoo mielestäni siitä, että etenkin teininä vertaisyhteisön hyväksyntä jollekin asialle on tärkeämpää kuin aikuisten antama hyväksyntä. Jos tähän teiniaikaiseen soittojengiimme olisi ilmaantunut joku neljäs muusikko jo-

Tämän jutun epätieteellisenä loppupäätelmänä esitän,
että kaiken ytimessä vaikuttaa yhteisö, esikuvat ja saatu
hyväksyntä. Me emme tee mitään tyhjiössä, vaan tekemisiimme vaikuttavat muiden tekemiset, tekemättä jättämiset, sanomiset ja etenkin ne sanomatta jääneet asiat. Moni soitin on luonteeltaan sellainen, että se kutsuu tietynlaiseen musisointiin. Sähköbasso tai -kitara kutsuu bändisoittoon ja sen moninaisiin ilmenemismuotoihin. Jousisoittimet puolestaan yhteissoittoon jousiorkesterissa tai
isommassa sinfoniabändissä. Harmonikallekin löytyy monenmoista harmonikkaorkesteria ja pelimanniporukkaa.
On tärkeää, että eri soitinryhmät pitävät huolen siitä, että soittajille on mielekästä soitettavaa porukassa, johon
oma instrumentti sopii ilman säätöä. Asioilla on tässäkin tapauksessa kaksi puolta. Yhteissoitto tällaisissa ryhmissä on hauskaa, mutta se luuduttaa hyvin nopeasti valmiita malleja, joista eroon pääseminen voi olla työn takana. Oman muusikon urani kannalta oli aivan keskeistä,
että missasin tällaiset yhteissoittoporukat. Syy oli se, että näissä stemmat soitettiin nuoteista. Vaikka pistenuottiopetusta olisikin ollut saatavilla, stemmat olisi sokean soittajan joka tapauksessa pitänyt oppia ulkoa. Koska stemmojen ulkoa opettelu oli mielestäni tylsää ja kohtuuttoman aikaavievää, jätin nämä touhut yhteen harmonikkaleiriin. Päädyin puuhailemaan omassa kammiossani
sekä ottamaan vaikutteita muilta soittajilta, joiden soitin
ei ollut haitari. Se teki minusta luullakseni sellaisen muusikon, jollainen olen nyt.
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LUKUNURKK A
Tuula-Maria Ahonen

Emily Eshanhani Smith: Merkityksellisyyden voima, Tuuma, 2018

V

ahvemmin merkitystä kokevat ihmiset elävät tutkimusten mukaan pidempään. Nykyinen materialistinen ja uskonnoton länsimainen kulttuurimme jättää
ihmisen varsin yksin mitä tulee merkityksellisyyteen, sanoo tutkija Frank
Martela kirjan saatesanoissaan. Kirja opastaa lukijaa tuottamaan merkityksellisyyttä omaan ja toisten elämään.
- Länsimaissa ajattelemme, että yksilöllisyys ja vapaus ovat hyvän elämän edellytyksiä. Sosiologian isä
Èmile Durkheim osoitti jo sata vuotta
sitten, että paikoissa, joissa ihmiset
ovat äärimmäisen itsenäisiä ja riippumattomia, eivät kukoista ihmiset
vaan itsemurhat, toteaa Smith.
- Merkityksellinen elämä rakentuu
neljän peruspilarin varaan. On neljä
keskeistä asiaa, joiden kautta voimme löytää merkityksellisyytä elämään: yhteenkuuluvuus, tarkoitus,
itsen ylittäminen ja tarinallisuus. Kirja rakentuu näiden pilareiden ympärille, Smith kertoo.
Me nykyihmiset vietämme enemmän aikaa television, kännykän ja
tietokoneruutujen ääressä kuin toistemme kanssa. Erään tutkimuksen
mukaan jopa nuoret avioparit seurustelevat yhteisessä sängyssä nukkumaan mennessäänkin kännyköidensä kanssa.
Työpaikoilla työntekijät joutuvat
kilpailemaan, kuka saa pitää paikkansa yt-neuvotteluissa, joita käydään
toistuvasti. Yhteenkuuluvuuden tunne on ajassamme usein heikko.
Smith rohkaisee uhmaamaan aikamme epätervettä henkeä ja luomaan tietoisesti merkityksellisyyttä
ihmissuhteisiin.
Korkealaatuinen yhteys voi syntyä
myös tuntemattoman kanssa
Aina ei tarvita tuttua ihmistä ja pitkää kohtaamista merkitykselliseen
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Koetko elämässäsi
merkityksellisyyttä?
kohtaamiseen. Merkityksellinen kohoisiltaaminen voi tapahtua myös toisilhytleen tuntemattomien kesken lyhytaikaisesti. Psykologit nimittävät niitä
korkealaatuisiksi yhteyksiksi.
täni.
Otan esimerkin omasta elämästäni.
a, ja
Matkustin vuosia sitten bussissa,
vieressäni istui koululaispoika matänen
kalla isänsä luo. Aloin jutella hänen
sääkanssaan. - Kuinka usein tapaat isääsyä,
si? Kysyin. - Minulta ei pidä kysyä,
mkuinka usein tapaan isääni. Pareman
pi on kysyä, kuinka harvoin tapaan
ti.
isääni, poika vastasi rehellisesti.
ni,
Hän lauseensa on jäänyt mieleeni,
oi
koska hän kaunistelematta jakoi
minulle omaa elämäänsä.
- Joskus voimme olla toisen ih-misen seurassa hajamielisiä ja
etäisiä, Smith toteaa. - Monet
meistä ovat niin kiinni omassa elämässään, niin kiireisiä, että otamme vain välineellisesansti huomioon ne ihmiset, joiden kanskään
sa olemme kanssakäymisissä. Ikään
aak
kuin käytämme heitä saavuttaaksemme jonkin päämäärän emmekä
osaa nähdä heitä yksilöinä.
-Korkealaatuisessa
yhteydessä
kumpikin viestittää toiselle, että häntä nähdään, kuullaan ja arvostetaan
– että hänellä on merkitystä.
Merkityksellisyyden kulttuurit
muuttavat iäkkäiden ihmisten
roolin yhteiskunnassa
- Valitettavasti tutkimuksen mukaan
ihmisten vanhetessa heidän tarkoituksen tunteensa vähenee. Monet
pitävät eläkkeellä olemista lomana:
aikana, jonka voi käyttää golfin pelaamiseen, rannalla oleiluun tms. Ongelma piilee kuitenkin siinä, että tällainen ajattelutapa tappaa merkityksellisyyden, Smith toteaa.
- Kun iäkkäät ihmiset tuntevat, että heillä on edelleen rooli yhteiskunnassa, heidän tarkoituksen tunteensa säilyy. Vuonna 2006 WHO julkaisi Kansainväliset ikäystävälliset kaupungit -projektin rohkaistakseen
kaupunkien päättäjiä suunnittelemaan sellaisia yhteisöjä, jotka vaalisivat positiivista ikääntymistä.

- Ikäystävälliset aloitteet antavat
ikääntyville mahdollisuuden käyttää
vahvuuksiaan, jotta he voisivat tehdä jotain yhteisönsä hyväksi ja elää
elämää, jolla on tarkoitus. Esimerkiksi Menestysmentori-aloite yhdistää
iäkkäät henkilöt riskiryhmässä olevien lasten kanssa.
- Ohjelman kautta kymmenet aikuiset mentoroivat ja tutoroivat koulujen oppilaita koko kaupungin alueella. Tällaisten ohjelmien ansiosta
opiskelijat menestyvät koulussa paremmin ja heillä on vähemmän kurinpitoon liittyviä ongelmia. Kun aikuiset toimivat yhteisöissään vapaaehtoisina lasten mentoreina, heidän
fyysinen ja henkinen terveytensä paranee.
- Hoivakodeista joissa laiminlyöminen ja pahoinpitely rehottavat, voi
pian tulla menneiden aikojen jäänteitä, kun merkityksellisyyden kulttuurit nousevat määrittelemään uudelleen sen roolin, joka iäkkäillä on yhteiskunnassa.

Kattia kanssa
JONNAN
MUK ANA
Jonna Heynke

T

ätä paikkaa ei olekaan helppo löytää, vaikka
se Helsingin Kampissa onkin. Ei plakaatteja eikä muitakaan mainoksia, ei edes oveen liimattua kuvaa.
Mutta hyvä niin, sillä muuten ovelta jouduttaisiin lähettämään asiakkaita pois yhtenään. Kahvilassa on
tilaa vain 25:lle, joten olenkin tehnyt meille pöytävarauksen jo hyvissä ajoin.
Vasta kun ulko-ovi on visusti lukossa, kahvilan työntekijä avaa sisäoven. Kengät riisutaan heti kättelyssä, jotta ulkoa tulisi mahdollisimman vähän kutsumattomia vieraita. Tassuttelemme pöytään ja tutustumme pelisääntöihin: Täällä kaikki menee asukkaiden ehdoilla. Me olemme vieraita ja tämä on heidän kotinsa.
Kun joku herrasväestä nukkuu, Häntä ei saa häiritä millään lailla. Ketään asukasta ei saa nostaa, tuupata pois sylistä eikä härnätä.
Jos joku haluaa vessaan, mukaan ei saa mennä.
Pian yksi asukkaista tuleekin jo kiehnäämään. Ruokalistan lukemisesta ei tahdo tulla mitään, kun huomio kiinnittyy aivan muualle. Puu, Nestori, Helka, Nasu, Tyyli-Lyyli... Kaikkia yhdeksästä kisuasukkaasta yhdistää yhdeksän
hengen lisäksi se, että ennen kahvilayrittäjiksi ryhtymistään heillä ei ole ollut kotia.
Kissojen työ
Helsinkiläinen kissakahvila Helkatti on tunnettu paitsi
osin nelijalkaisesta henkilökunnastaan myös herkuistaan.
Kaikki mehevästä kanapastasta leivonnaisiin tehdään itse, ja sen kyllä maistaa. Niin maistavat kisutkin, jotka toisinaan yrittävät periä arvonlisäveroa suoraan asiakkaiden
lautasilta.
Hinnatkaan eivät maistu kitkeriltä. Kaikilta kahvilavierailta kerätään viiden euron sisäänpääsymaksu, joka käytetään lyhentämättömänä herrasväen leluihin, ruokaan ja
muuhun viihtyvyyteen.
Sokeakin näkee, että täällä mennään täysin kissojen ehdoilla. Pöydät ja istuinsohvat ovat kissaystävällisillä korkeuksilla. Eri puolilla on makuupaikkoja, joista osa on tarkoituksella piilossa silittäviltä käsiltä. Kiipeilynhaluisille
kisuille on tarjolla katonrajaan yltäviä tikkaita. Pörröisellä henkilökunnalla on oma virkistystila, jonne asiakkailla ei ole asiaa.
Täällä menevät kaikkien edelle kissat...
Vai menevätkö?
Jokin tönäisee jalkaani ja sitten lattialla olevaa käsilaukkuani. Kumarrun ja löydän korvan, joka ei taatusti kuulu kissalle.
Siinä on Helkatin kaniäiti poikansa kanssa nuuhkimassa käsilaukkuani, jossa varmasti on tuoksujälkiä edellisiltaiselta Rammsteinin Tallinnan keikalta. Tuoksut selvästi
miellyttävät, sillä äiti ja poika linnoittautuvat laukun viereen ja torkkuvat siinä koko kahvilavierailumme ajan.
Vieraat saavat nauttia hyrräävässä ja puputtavassa seu-

Jonnan oma rescuekissa Papu.

rassa puolitoista tuntia. Kahvila Helkatti tarjoaa lisäksi
mahdollisuuden viettää kokonainen yö kissojen kanssa.
Kerrallaan herrasväki sallii kaksi aikuista ja korkeintaan
yhden, ainakin kymmenkesäisen lapsen. Yövieraille valmistellaan muhkea makuupaikka... Mutta kissathan ovat
yöeläimiä, ja kuka sitä nyt tulee stadin keskustassa olevaan kissakahvilaan nukkumaan?!
Nyt on iltapäiväruuan aika. Kissojen palvelusväki laittaa
kullekin ruokakupin valmiiksi. Pikkuinen poika Puu tulee ruokailemaan viereeni eikä pistä lainkaan pahakseen,
vaikka silittelen timmiä vartaloa koko ruokailun ajan.
Oma ruokani vaan tahtoo jäähtyä, mutta mitäpä siitä.
Moni kissa ei tälläkään hetkellä saa edes kylmää ruokaa.

Älä ota, jos jätät
Kissanpennut ovat suloisia. Sen me kaikki tiedämme. Pikku kisu on ihana leikkikaveri vaikkapa mökillä kesälomaansa viettäville lapsille tai miksei aikuisillekin. Kissanpennut ovat onnellisia, kun kupissa riittää ruokaa ja sylissä lämpöä.
Niin ovat myös aikuiset kissat.
Mutta kuinka moni aikuinen ihminen on tänäkin vuonna valmis jättämään pörröisen perheenjäsenen oman onnensa nojaan?
Kotikissa ei tule toimeen ilman ihmisen antamaa hoitoa. Moni hylätty kissa menehtyy kylmyyteen, nälkään ja
sairauksiin. Hengissä kitkuttelevat, hylätyt kissat, pyöräyttelevät pentueita, joista iso osa menehtyy. Nämä yhä
villimmäksi käyvät uudet kissasukupolvet saavat kissankiusaajilta lokaa niskaan ja löytöeläintalot täyttymään.
Jos haaveilet pörröisestä, pörisevästä perheenjäsenestä, joka voi tassutella rinnallasi jopa parikymmentä vuotta, ajattele kattia kanssa!

47

VINOK AS
Olli Lehtinen

Vinokas saapuu mökille

S

okea mies Vinokas saapui invataksikyydillä kesämökilleen. Taksinkuljettaja halusi saattaa Vinokkaan mökinovelle. Halusi
kai varmistaa Vinokkaan saavan oven
auki. Avulias kaveri, vaikka Vinokas
arveli pääsevänsä itsekin. Vinokas
pudotti kassinsa sohvalle ja taksinkuljettaja lähti.
Vinokas haahuili takaisin pihalle. Hän
matkasi terassinlaitaa pitkin talon
taakse. Ilma tuoksui raikkaalle kuin
jää. Lintu lenteli Vinokkaan ympärillä ja piipitti melkoisesti, oikeastaan
aika aggressiivisesti. Oliko helle sekoittanut linnun pään, vai uhkasiko
sitä joku? Vinokas avasi sähkökaapin
kannen ja napsautti virrat päälle. Hän
painoi kannen kiinni. Kansi ei mennyt kiinni. Vinokas hamusi kädellä.
Sulakepussiko vai mikä siellä on välissä? Jokin kosketti hänen kättään.
Ehkä heinä. Ehkä siipi. Sitten Vinokkaan sormet tökkäsivät risu-heinäsekoitukseen. Se oli valunut kannen väliin. Lintu lenteli pään vieressä ja piipitti vimmatusti. Vinokas oli tyytyväinen aurinkolaseistaan. Sähkökaapin kansi vain pitäisi saada kiinni, ettei sadevesi lennä kaappiin. Vinokas
nosti risuja. Tuntui kuin olisi kohottanut mansikkapussia. Hän työnsi kannen varovasti kiinni.
Vinokas laahusti seinästä suuntaa ottaen takaisin mökkiin. Ehkä oli hyvä,
ettei hän ollut nähnyt linnunpesää.
Jos olisi nähnyt, olisi jättänyt sähkökaapin, palannut kaupunkiin. Hän
tyhjensi kassistaan valmisruoat jääkaappiin. Teki mieli paistettuja munia. Hän napsautti toisen hellanlevyistä päälle. Sitten hän laittoi vedet
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päälle ja kurkisti saunaan. Hän palasi
tupaan. Ilmassa tuoksui palaneen käry. Ei kai pannulle laitettu margariinihippu voi näin voimakkaasti haista?
Vinokas koikkelehti lieden luo. Paistinpannu oli kylmä. Viereinen levy oli
kuuma. Väärä levy oli kuuma. Kaupunkiasunnossa säätimet olivat eri
järjestyksessä. Leivänpaahdin oli ehkä jäänyt kuuman levyn päälle. Keittiötaso oli pieni. Vinokas nosti leivänpaahtimen nenänsä eteen. Sinäkö täällä käryät? Liekit loimuttivat
Vinokkaan kulmakarvat nokikiehkuroiksi.
Vinokas heitti palavan leivänpaahtimen lavuaariin. Tai halusi heittää.
Töpseli oli seinässä ja johto lyhyt.
Leivänpaahdin pysähtyi ilmaan. Vinokas kurotti töpseliin. Leivänpaahtimen siimamaiseksi sulanut muovipohja tarttui sormiin. Ilmassa leijaili
pientä paniikin tunnelmaa. Polttaisiko Vinokas, itsenäinen toimija ja ehkäpä jopa selviytyjä, mökkinsä poroksi? Saisiko hän mojovan sähköiskun? Jäitä hattuun oli tilanteeseen
sopiva latteus. Vinokas nykäisi töpselin irti seinästä ja pudotti paahtimen
lavuaariin. Hanasta tuli vettä! Paahdin sammui suhisten.
Vinokas päätti rentoutua terassin aurinkovuoteella ja kuunnella läppäriltään päivän lehden. Aurinkovuoteen
vieressä oli seinään kiinni rakennettu tavaralaatikko. Vinokas avasi laatikon ja hamusi jatkojohtoa. Vinokkaan nostaessa johdon laatikosta hänen kyynärpäänsä rusahti johonkin.
Odottamaton kohouma laatikon kannen alla tuntui hauraalta kuin vessapaperirulla. Mikäköhän se oli, Vinokas mietti. Kaksi sekuntia. Laatikon
kansi pamahti kiinni Vinokkaan juostessa mökin ovelle. Ilma oli täynnä vihaisia ampiaisia. Vinokas löysi oven

kuin näkymättömän käden johdattamana ja sai vain pari pistoa.
Vinokas hoippui sohvalle ja jäi tuijottelemaan sumuun. Sokean poistuessa tutuista huoneista alkaa seikkailu.
Kaupunkiasunnossa oli käynyt aika
pitkäksi, muttei hän ihan tällaista toimintaa kaivannut. Terassilta kuului
tömähdys. Vinokkaan päänahka venyi kiinni kattoon. Sitten toinen tömähdys. Ja sitten oveen koputettiin.
Vinokas pomppasi pystyyn ja kiiruhti avaamaan. – Päivää, hän sanoi. Ei
vastausta. – Kuka täällä? Vinokas kysyi. Ei vastausta. – Onko täällä joku?
Vinokas kysyi. – No mitäs sitä täällä?
miehen ääni vastasi. – Olen ostanut
tämän mökin, Vinokas vastasi. Mies
ei puhunut. – Kuka Te olette? Vinokas
kysyi. – Kyläläisiä. – Tuletteko sisään?
– Ei kai sitä tarvitse. – Keitän kahvit. –
Kävin vain ohikulkumatkalla, mies sanoi ja lähti.
Vinokas palasi sohvalle. Hän nappasi
läppärin syliinsä ja tilasi päivän lehden. Ikkunoista tuntui tulvivan vähemmän valoa sisään kuin ennen.
Täällä ei ole yhtä kaunista kuin silloin, kun sinä olit täällä. Lehdet havisevat tuulessa voimakkaasti mutteivät enää soi. Mökki tuoksuu raikkaalle muttei yhtä raikkaalle, kun sinä olit
täällä. Sisällä on vieläkin siistiä. Sinun
pitäisi nähdä kunnostettu kaivo. Ostin myös uuden leivänpaahtimen. Visertäviä pikkulintuja tuntuisi lentävän tontilla tavallista enemmän. Valkohäntäpeuroilla on majapaikka takapihan laidalla.

KOLUMNI
Aila Malkki

VASTAKKAIN

”

Mennään ulkokautta – otetaan happea. Minä poltan samalla tupakan.” Sen enempää moralisoimatta herää kysymys, miten nämä kaksi asiaa sopivat yhteen. Vai olisiko puhuja
jo tutustunut happilaitteeseen… Tällaisilta, hieman puistattavilta mietteiltä ei voi välttyä helsinkiläisen ostoskeskuksen vilkkailla käytävillä.
Edellä kerrotussa tapauksessa vastakkaisuus oli ehkä tahatonta. Sen
sijaan on tilanteita, jotka paljastavat sanojen takaa puhujan todelliset
ajatukset. Kahveitta jäävä kyläilijä ei
varmasti myönnä pettymystään vaan
lausahtaa: ”Enhän minä kahvitarjoilua odottanutkaan. Vastahan sitä tuli syötyä.” Hiljaiset mietteet kuitenkin sanovat jotain aivan vastakkaista.
Onko tällainen valkoisten valheiden
ja vieraskoreuden kulttuuri eduksi vai haitaksi ihmisten välillä? Omat
kielteiset mielipiteet on perinteisesti ollut hyvä peittää koristeiden alle,
mutta missä menee raja? Saako enää
olla rehellisesti omaa mieltä? Sananvapauden luvatussa maassa toistelemme toistemme totuuksia.
Vastakkaisuutta voi ilmetä sekä omaa
itseä että muita kohtaan samanaikaisesti. Katselin eräänä viikonloppuna maratonjuoksun sankareita, jotka puolitajuttomina hoippuivat kohti maalialuetta. He eivät antaneet periksi itselleen. Eivätkä voineet antaa
periksi myöskään katselijoiden silmien edessä.

Urheilijoiden kilpailuvietti on vahva.
Sen lisäksi moni muu syy aiheuttaa
ristikkäisiä tekoja verrattuna ajatuksiin ja tunteisiin. Haluammeko kenties antaa itsestämme paremman kuvan vai pelkäämmekö ihmisten reaktioita? Syvä pelko estää meitä elämästä täysillä oman näköistä elämää.
Onko vastakkaisuus luontaista ylipäätään kaikille ihmisille? Elämän perusasiathan perustuvat pitkälti vastakkaisuuksiin. Palapeli muodostaa
maailmamme kokonaisuuden. Nainen ja mies, kaunis ja ruma, vapaaehtoinen ja pakollinen – vain muutamia
mainitakseni.
Filosofia tieteenä pohjautuu paljolti
vastakkaisuuksiin, kuten tieteen kehitys sinänsä. Tieteen lähtokohtakin
on jo siinä, että olemassa olevat väitteet kumotaan uusilla ”totuuksilla”.
Ne ovat usein juuri päinvastaisia aiempiin aatteisiin verrattuina. Kehitys
siis aivan kuin edellyttää entisen kumoamista. Näin saamme aiheeseen
ajallisen ulottuvuuden.

havaita vastakkaisuuden: nuoret vastaan vanhat. Usein muuten on käynyt
niin, että nuori polvi valitsee elämäntapansa täysin vastakkaiseksi kuin
vanhempansa.
Missä näemmekin uhmaa, saatamme luottaa edistykseen. Vaikka asteittainen muutos vie elämää eteenpäin, on ilmeistä, että merkkipaalut loistavat keskinkertaisuuden läpi. Eikä niiden syttymistä tarvitse aina edes kauan odottaa – kun keksintö tai mullistava idea on syntynyt, se
löytää tiensä esille.
Kuten ilo ja suru vuorottelevat ihmismielessä, edistys ja taantuma ottavat askelia vuorotellen kohti tulevaa.
Se yllätyksellisyys juuri luo jännitteitä, niin hyvässä kuin pahassa, kokemuksiimme ja olemiseemme. Usein
unohtuu, että olemme vain yksi laji
lähes loputtoman kirjavassa biosfäärissä. Ihmislajin erikoispiirre lienee
mielikuvituksen rajaton rikkaus. Ajattelun uusissa ulottuvuuksissa piilee
myös säilymisemme salaisuus.

Jos olemassaolomme koostuu osasista, jotka lomittuvat yhteen kuin palapelin osaset, on loogista ajatella, että tätä harmoniaa ei pitäisi särkeä. Sitä ihmiset eri puolilla maailmaa kuitenkin tekevät kaiken aikaa. Toteutuuko tunnettu kiertokulku, jonka
mukaan kulttuurit kehittyvät, nousevat kukoistukseen ja lopulta sortuvat
omaan ahneuteensa?
Onneksi näin ei välttämättä tapahdu.
Nuoret varsinkin taistelevat elämän
jatkumisen puolesta – vanhat yleensä välittävät vähemmän. Jälleen voi
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Lasituspalvelu

Kiitoksia kaikille ilmoittajille!
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Näkövammaisten kulttuuritoiminnan hyväksi

ARS22 - Nykytaiteen suurnäyttely jatkuu Kiasmassa 16.10. asti eli vielä ehdit! Yllä on Luis Lázaro Matosin Atlantis.
Kuva: Kansallisgalleria / Petri Virtanen
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LUKIJALTA

Hyvinvoinnin ja onnellisuuden
lähteitä

Markku Vaittinen

S

uomi on viidettä vuotta peräkkäin maailman
onnellisin maa World Happiness -raportin mukaan. Tämä luo edellytyksiä hyvinvoinnille yhteiskunnassamme.
Tutkimuksessa on käytetty useita mittareita. Kansalaisten terveiden elinvuosien odote on yksi niistä. Suomessa on niin hyvä terveydenhuolto, että voi tuntea onnea jopa sairaanakin. Kansalaisten vapaus ja vähäinen korruptio ovat olleet meille itsestäänselvyys lähes aina. Tosin aivan viime vuosina Suomen sijoitus korruptiotilastoissa on hiukan laskenut ja nykyhallitus onkin reagoinut asiaan tekemällä päätöksen korruption vastaisen
strategian käyttöönottamiseksi yhteiskunnassamme. Anteliaisuus ilmenee esimerkiksi halussamme tehdä vapaaehtoistyötä ja siinä, että maksamme veromme säntillisesti. Niin ikään vaikeuksien keskellä sosiaalisen tuen saaminen läheisiltä toteutuu meillä yleisesti resurssien niin salliessa.
Onnellisuustutkimuksen mukaan yksi ihmisen hyvinvointia lisäävistä tekijöistä on vapaaehtoistoiminta. Lähes kolmasosa suomalaisista tekee vapaaehtoistyötä ja
melkein kaksi kolmasosaa olisi valmis tekemään, mikäli
joku vain kysyisi. Vapaaehtoistoimintaa järjestetään julkisyhteisöissä, kolmannen sektorin järjestöissä ja yrityksissä.
Vapaaehtoistoiminta on ollut jatkuvasti kasvussa korona-aikaa lukuun ottamatta. Esimerkkejä vapaaehtoistyöstä ovat Metsähallituksen lumenkolaajat norpanpesien aikaansaamiseksi Saimaan jäälle, WWF:n öljyntorjujat
ja Meripelastusseuran meripelastajat. Myös urheiluseurojen toimijat, Punaisen ristin ystäväapu ja vapaapalokuntalaiset edustavat vapaaehtoistyötä. Kaupunki- ja kyläyhteisöaktiivit, pelastuskoiratoimijat ja lipaskerääjät tekevät niin ikään vapaaehtoistyötä. Yrityssektorilta esimerkiksi käy OP-ryhmän vapaaehtoisprojekti, jossa työntekijöillä oli mahdollisuus tehdä työaikana tietty määrä vapaaehtoistyötä ilman tulonmenetyksiä. Vapaaehtoistyön
kirjo on siis erittäin laaja. Vapaaehtoistoimijoiden edunvalvonta- ja asiantuntijajärjestönä Suomessa toimii Kansalaisareena ry.
On olemassa sekä lyhyt- että pitkäkestoista vapaaehtoistyötä. Riippuen sitoutumisasteesta nämä kokoavat
omanlaista tekijäkuntaansa. Vapaaehtoisen kiinnostus,
voimavarat ja ajankäytön mahdollisuus ohjaavat yksilön valintoja. Vapaaehtoistyötä tekevät työikäisten lisäksi myös runsain mitoin eläkeläiset ja nuoret. On huomionarvoista, että vapaaehtoistyössä autettava voi olla myös
auttaja.
Ihmisten vapaa-ajasta ja ajankäytöstä käydään kovaa
kilpailua. Ikäluokkien pienentyminen sekä vääjäämätön
ikärakenteen muuttuminen kohti vanhenevaa Suomea
ovat haaste vapaaehtoistyölle. Vapaaehtoistoiminnan
monimuotoisuus auttaa rakennemuutoksessa. Samoin
se, että uusia vapaaehtoistoiminnan tehtäviä aukeaa koko ajan. Meillä Suomessa esimerkiksi kirjastoissa ei juurikaan ole toiminut vapaaehtoisia, toisin kuin Yhdysvalloissa. Avainasiaksi muodostuu vapaaehtoisten auttajien
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hankinta ja koulutus sekä työhön perehdyttäminen ja jatkuva motivointi toimintaan.
On kuitenkin tärkeää korostaa, että ensinnäkin jokaisella on yksikäsitteinen oikeus sekä aloittaa että lopettaa milloin hyvänsä vapaaehtoistyö. Vapaaehtoistyön tulee henkiä valinnan vapautta. Toiseksi on muistettava, että vapaaehtoistyö ei korvaa lakisääteistä ja ammatillista
työtä, vaan täydentää niitä tuottamalla lisäarvoa palvelutarjontaan.
Lähtökohtaisesti vapaaehtoistyö soveltuu kaikille. Siinä
karttuvat osaaminen ja verkostot. Vapaaehtoistoimija saa
elämäänsä merkityksellisyyttä ja kokee elämyksiä. Sanalla sanoen vapaaehtoistoiminta lisää tekijänsä onnen tunteita. Tehdä hyvää tekee hyvää.
Suomi on pohjoismainen hyvinvointivaltio, jossa on hyvä sosiaaliturva ja terveydenhuolto. Yhdysvalloissa lehden mukaan iäkäs mies sairastui koronaan ja joutui pitkäaikaiseen sairaalahoitoon, jossa lopulta menehtyi. Jonkin
ajan kuluttua leskelle rapsahti miljoonan dollarin lasku
miehensä sairaalahoidosta, vaikka tällä oli ollut terveysvakuutus. Lasku hoitui loppujen lopuksi vapaaehtoisilla
lahjoitusvaroilla. Tuollaisessa epävarmuudessa turvattomuus syö onnen siemeniä.
Onnellisuudesta osa on geeniperimää, osa tulee toimintaympäristön kautta ja osa riippuu omista asenteistamme. Suomalainen useasti tuppaa vähättelemään tutkimustuloksia tyyliin ”väärin mitattu”. Tästä huolimatta
me kuitenkin taidamme elää yhteiskunnassa, joka on yksi onnen saarekkeista tässä maailmassa. Vapaasti presidentti Koiviston sanoin ”Mikäli emme tiedä, mitä on tulossa, luottakaamme, että kaikki käy parhain päin”.
Nuoret viitoittavat tietä tulevaisuuden onnellisuuteen.
Tutkimusten mukaan heidän hyvinvointinsa kannalta tärkeitä tekijöitä ovat nuorten sosioemotionaaliset taidot,
luottamus toimintaympäristöön, energisyys, itsesäätely
ja optimismi. Nuoret haluavat työskennellä toimintaympäristössä, jossa kaikkia ihmisiä arvostetaan ja kohdellaan yhdenvertaisesti.
Tuoreen Kulttuuripolitiikka-selvityksen mukaan hyvinvoinnin luojina erilaiset kulttuurin muodot ja taide kiinnostavat suomalaisia yhä enemmän iästä, asuinpaikasta
ja tuloluokasta riippumatta. Kulttuurilaitosten merkitys
ihmisille on kasvanut huomattavasti viimeisen vuosikymmenen aikana. Niiden tarjontaa pitää merkityksellisenä
ja hyvinvointia lisäävänä yli puolet tutkituista. Lähes kaksi kolmasosaa tukee kulttuurin rahoitusta julkisin varoin.
Kirjat, elokuvat ja museot ovat suomalaisille mieluisimpia
kulttuurin muotoja. Myös musiikki hoitaa mieltä ja fyysistä terveyttä lähes jokaisella. Mielihyvän saamiseksi ei tutkimusten perusteella ole väliä sillä, onko kyseessä soittaminen, laulaminen vai musiikin kuuntelu.
Merkittävänä hyvinvoinnin lähteenä voi pitää myös järjestöiltä saatavaa apua. Esimerkiksi Näkövammaisten liiton palveluista ja edunvalvonnasta koituva tuki ja ohjaus
sekä järjestötoiminnan generoima yhteisöllisyys ruokkivat varmasti hyvinvointia. Hyvinvointi muodostuu myös
kiitollisuudesta näistä palveluista.
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Esittelyssä Lahden visuaalisten taiteiden museo Malva.
Kuvassa osasuurennos Nanna Suden teoksesta Raivoisa
Rakkaus. Nanna Suden näyttely alkaa Malvassa 7.10.

