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Pääkirjoitus

Varjojen mailta
- lehden ensimmäinen
numero. Nykyään lehti
on nimeltään
Kajastus, s.8.

Timo Kuoppala

T

ämänkertainen päätoimittajan tervehdys alkaa
anteeksipyynnöllä. Pahoittelen virhettä, jonka
huolimattomuuttani tein edellisessä numerossa. Kerroin, että Näkövammaisten Kulttuuripalvelu perustettiin aikanaan Sokeain Henkinen
Työ -nimisenä. Todellisuudessa nimi oli ensin Suomen Sokeain Kirjallisuusyhdistys.
Jo ennen yhdistyksen muodostamista syntyi Varjojen
mailta -lehti, jonka perinteitä Kajastus kunniakkaasti jatkaa. Lehden ja yhdistyksen juuria ja syntyvaiheita avataan toisaalla tässä lehdessä ja niistä kertovat myös Näkövammaisten liiton aikoinaan julkaisema Suomen näkövammaisten ja näkövammaistyön historia sekä 1981 kirjoittamani viisikymmenvuotiskatsaus.

tun sanoman sävy oli sovitteleva. Näkeviltä kanssaihmisiltä toivottiin vaatimattomasti ymmärrystä ja myötätuntoa ”Sokeiden asiaa” kohtaan kohteliain sanakääntein.
Tänään on toisin. Anelut ovat vaihtuneet hyvin perusteltuihin esityksiin ja vaatimuksiin näkövammaisten ihmisten kokemien epäkohtien korjaamiseksi. Pelkän tuen kainon pyytämisen sijaan edellytetään, että yhteiskunta toteuttaa itse hyväksymänsä periaatteet, jotka on kirjattu
YK:n vammaisyleissopimukseen ja kansalliseen lainsäädäntöön. Ymmärrystä muutoksen joskus hitaalle vauhdille on, mutta virran suunta on selvä. Kohti täyttä osallisuutta ja yhdenvertaisuutta mennään.

Olen vuosien mittaan kokenut, että näkövammaistyön
historiaan syventyminen on suositeltava sukellus. Lähteistä löytyy tietoja näkövammaisten perustamien yhdistysten ajoittain värikkäistäkin vaiheista, kertomuksia innokkaista ja omaleimaisista toimijoista sekä näkemyksiä
siitä, miten ajan ilmiöt, lamat ja sodat vaikuttivat näkövammaisten ihmisten elämään.

Käsittelemme juhlavuoden kunniaksi Kajastuksen tämän vuoden numeroissa neljää koskipaikkaa muutoksen virrassa. Tässä lehdessä on juttua perustamisvaiheista ja seuraavassa numerossa kerrotaan siitä, miten Suomen Sokeain Kirjallisuusyhdistyksestä tuli Sokeain Henkinen Työ. Syksyn lehdissä nostetaan esille 1980-luvun
integraatiokeskustelua ja kuvataan näkövammaisten tämän päivän monia mahdollisuuksia ottaa omansa kulttuurielämästä.

Vanhojen dokumenttien sivuja käännellessä olen moneen kertaan todennut, että mikään ei oikeastaan ole
ajan myötä muuttunut. Ensimmäisistä kirjallisista lähteistä huomaa pian, että työ ja toimeentulo ovat olleet sen
aikaisille toimijoille keskeinen huolen aihe. Vaikka yhteiskunta on täysin toisenlainen nyt, ovat samat asiat edelleen näkövammaisjärjestöjen agendalla. Samoin on tarjolla olevan tiedon saavutettavuus. Lisää luettavaa näkövammaisille on toivottu aina.

Menneiden vuosien tiedon säilyminen ei ole itsestään
selvyys. Siitä on kiittäminen kaikkia niitä ihmisiä, jotka
ovat tunteja laskematta istuneet arkistoissa, lukeneet dokumentteja äänitteiksi ja tehneet niistä aineistoja meidän
luettavaksemme. Onneksi meillä on myös Näkövammaisten liiton ylläpitämä Näkövammaismuseo, joka takaa tiedon säilymisen tuleville historiasta kiinnostuneille. Muistakaahan kurkata silloin tällöin museon sivuille www.nkl.
fi/museo. Ette pety.
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Ainakin yhden syvän muutoksen olen havainnut. Lehden ja yhdistyksen perustamisaikoihin näkeville suunna-
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Kannessa Panu Rajala, kuva: Veikko Somerpuro / WSOY
Takakannessa Tove Janssonin Tupakoiva tyttö ©Tove Jansson, Moomin Characters, kuva: Yehia Eweis.
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”Luonnostaan
lankeavana tehtävänä
elämäkertakirjallisuus”

joitusprosessi sopinut hänelle, hänen mielenterveytensä
oli järkkyä miltei psykoottiseksi. Hän palautti saamansa
apurahan ja palasi tehtaaseen. Viimeisinä elinvuosinaan
hän todennäköisesti hävitti Messias-romaaninsa luonnokset, kuten myös valtavasti kirjeenvaihtoaan ja muuta aineistoa, mutta kyseinen elämänvaihe on hänen perikunnalleen vieläkin arka paikka.
Kun Linnan mieli kääntyi työstämään sodanaikaisia kokemuksiaan, tehtaan valoisat työkaverit saivat samalla vieraannutettua hänet jossain määrin uskonnollisuudesta,
tosin sillä varauksella, että ”juoksuhaudoissa ei ole ateisteja”. Vuonna 1954 ilmestyi Tuntematon sotilas, jota kirjallisuustutkijat tapaavat rinnastaa Runebergin Vänrikki Stoolin tarinoihin. Linna myönsi Runebergilla olleen
tietty merkitys hänen romaaniinsa ja ”Runeberg oli suuri runoilija, joka kuului suurten purjelaivojen aikaan”. Linna käytti Runebergia harjoitusvastustajanaan, hän sovelsi
Runebergin henkilögalleriaa, hänen idealismiaan ja isänmaallisuuttaan vastapoolina, jota kohtaan hän hyökkäsi
epäsuorasti, ironiallakin. Linna halusi siirtää Runebergilta
saamiaan esikuvia reaalitodellisuuteen.

Panu Rajala Kulttuuripalvelun
kirjailijavieraana

Nimen alunperin Sotaromaani-nimellä kirjoitetulle romaanille keksi Veikko Pihlajamäki, maineikkaaseen Mäkelän piiriin kuulunut kirjailija. Mäkelän piiri, jolla oli tärkeä vaikutuksensa Väinö Linnan uraan ja kehitykseen kirjailijana, kerääntyi 1940-luvulta asti Tampereen kaupunginkirjaston johtajan Mikko Mäkelän ympärille. Uransa eri
vaiheissa olleet kirjailijat kävivät virkeitä maailmankatsomuksellisia keskusteluja, toimivat toistensa ensikriitikkoina, kuuntelivat klassista musiikkia, kävivät elokuvissa ja
kutsuivat Helsingistä asti nimekkäitä vieraita tilaisuuksia
alustamaan. Piirin itseoikeutettuna johtohahmona toimi Lauri Viita, joka oli ”huonona kuuntelijana aina äänessä ja keskustelun taso oli vailla erityisiä kohteliaisuuksia”.
Linna puolestaan oli hiljainen ja kuunteleva. Viidalle oli
myöhemmin tiettävästi kova paikka, kun Linna ajoi hänen
ohitseen romaaneillaan. Linna ei kuitenkaan ylpistynyt ja
eristäytynyt omaan linnaansa, vaan piti voimakkaasti yhteyttä myös heikompiin kirjailijaystäviinsä.

Teksti: Gyöngyi Pere-Antikainen

oronatalven kirjailijavieraamme, Panu Rajala
on laajalti tunnettu monialainen kulttuuripersoona. Harmiksemme yleisö sai tällä kertaa
seurata hänen polveilevaa ja päätä huimaavan rikasta luennointiaan vain etänä. Vaikka
Eija-Liisa Markkulan esittämien tukikysymysten johdattama luento keskittyi pääosin juhlavuotensa takiakin ajankohtaisesta Väinö Linnasta valmistuneeseen uusimpaan
elämäkertaan, tilaisuudessa saimme myös laajemman kuvan Rajalan elämäkerrallisista teoksista.

K

tuli tämä yhdestoista, Kansallisrunoilija Runebergin koko
monografia teoksineen ja elämänvaiheineen ja sen jälkeen sitten tämä Linnan muistelmateos...”

Panu Rajala kiinnostui elämäkertakirjallisuudesta opiskeluaikanaan. Ajan uusi kirjallisuustieteellinen suuntaus
tähtäsi kirjailijan taustan kuvailemisen sijaan pelkästään
tuotannon analysointiin. Tämä metodi oli Rajalalle vieras,
vaikka hän sai punaisia varoitusvaloja tiedeyleisöltä. Kirjoitettuaan seminaarityönsä ja gradunsa F. E. Sillanpäästä – ilmiselvä valinta muuten, Sillanpää kun oli Rajalalle
sukua ja henkilökohtaisestikin tuttu –, hän jatkoi itsepäisesti elämäkerrallisella metodilla. ”Kunnollista elämäkertaa ei siihen saakka ollut edes Waltarista kirjoitettu, joten
tunsin täyttäväni suuren aukon, elämäkertojen kirjoittaminen oli minulle geneettinen, itsestään selvä ja luonnostaan lankeava menetelmä. Ja siteeratakseni Linkolan
kommenttia eräästä kirjastani: on hauska katsoa, kuinka
kirjailijan käy!” Elämäkerrallisen teoksen kohteena Sillanpää pysyi Rajalan matkakumppanina kolmen vuosikymmenen ajan, seminaarityöstä gradun kautta väitöskirjaan
saakka.

”1970-luvulla yliopiston kirjallisuuden laitoksella käynnistettiin suuri kirjailijoiden haastatteluhanke, tavoitteenaan kysyä kirjailijoilta suoraan teosten syntyvaiheista, jottei tutkijoiden tarvitse kaikkia kaivella alusta.” Laitoksen assistenttina työskennellyt Rajala haastatteli mm.
Waltaria, Eeva Joenpeltoa ja muita. Siellä hän kuuli, että
akateemikko Pertti Virtaranta valitsi Linnan haastateltavakseen. Virtarantaa kiinnosti Linnan kielenkäyttö, murteiden esiintyminen hänen teoksissaan. Linnaa puolestaan miellytti tämä avarampi näkökulma. Linna innostui
kertomaan muistelmiaan Virtarannalle, joka puhutti häntä nauhalle erittäin perusteellisesti. Istunnot pidettiin
Linnan asunnolla Tampereella ja kirjailija kertoi lapsuudestaan, nuoruudestaan, rankasta fyysisestä työnteosta
tehtaalla, sota-ajasta. Aineisto kasvoi suureksi, tallennetta kertyi 49 tuntia. Virtarannalla oli haastattelujensa pohjalta tekeillä laaja teos, mutta se jäi tekemättä. Kun viime
keväänä Aamulehden toimittaja Simopekka Virkkula soitti ja kyseli, onko mitään, mitä Linnasta ei ole vielä kerrottu, Rajala sai selville, että Kotimaisen kirjallisuuden tutkimuskeskuksen arkistossa koko Virtarannan materiaali
oli jäljellä, huolellisesti litteroituna. WSOY:n Touko Siltala
kannusti Rajalaa tekemään haastattelunauhojen pohjal-

Laajan muun tuotantonsa ja muiden kulttuurialan töidensä ohella Rajala on viime aikoina kirjoittanut pääasiassa kirjailijoiden elämäkertoja. ”Olen päättänyt jo lopettaa kymmenenteen, Ilmari Kiannon tarinaan, mutta nyt
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Väinö Linnalta toivottiin pitkään muistelmateosta, mutta
se jäi häneltä itseltään kirjoittamatta. Hän mietiskeli esseetyyppistä, omakohtaista romaania, mutta voimat eivät siihen riittäneet. ”Linna vetosi siihen, ettei hän voinut
julkaista muistelmiaan niin kauan kuin äitinsä eli, tosin ei
hän myöskään myöhemmin sitä tehnyt”.

ta toimitetun subjektiivisen elämäntarinan. Kirjasta karsittiin liiat murteellisuudet, mutta Linnan oma tapa puhua säilytettiin, näin syntyi Päivä on tehnyt kierroksensa.
Torppariperheeseen syntynyt ja isänsä lapsena menettänyt Linna muutti 18-vuotiaana Tampereelle ja työskenteli Tuntemattoman sotilaan ilmestymiseen saakka Finlaysonin tehtaalla. Tampereella nuori kirjailijanalku luki vimmatulla vauhdilla kirjaston hyllyt tyhjiksi haluten saada
kiinni sivistyneistöön syntyneiden etumatkaa. Hän joutui
väkivalloin riuhtomaan itsensä irti uskonnosta, vanhoista
aatteista ja auktoriteettisidonnaisuudesta. Esikoisromaani Päämäärän ja ”vastenmielisenä myyntimenestyksenä”
pitämänsä Mustan rakkauden jälkeen kolmas, Messias-aiheinen romaani, kuvasi tätä eksistentialistista kamppailua. ”Romaanin kuolemansairas antisankari nostaa esiin
uuden, synkän totuuden: ihmiskunta elää itsepetoksen
vallassa uskoen korkeisiin ideaaleihin, ihmisen hyvyyteen, armoon ja lunastukseen, mutta mitään tällaista ja
ylösnousemista ei ole näkyvissä”. Linna huomasi, ettei tämänkaltaisen romaanin kirjoittaminen ja yksinäinen kir-

Tuntematon sotilas herätti hyvinkin ristiriitaista ilmavirtaa: valtavan menestyksen ohella romaani sai osakseen
myös ankaraa torjuntaa. Muiden muassa 8. jalkaväkirykmentin komentaja kenraaliluutnantti Pietari A. Autti kirjoitti Linnalle näin: ”Tulkaa mieluummin ja ampukaa minut, kuin että häpäisette rykmenttiä!” Linna osasi vastata kritiikkiin maltillisesti ja rakentavasti ja he pääsivät kirjeenvaihdon kautta sittemmin yhteisymmärrykseen. Linna kertoi haastatteluissaan yksityiskohtaisesti Tuntemattoman tarinan muodostumisesta ja romaanin hahmojen
esikuvista. Puhtaasti mielikuvituksellisia hahmoja ei romaanissa oikein ole, joitain henkilöitä kirjailija lainasi aivan suoraan todellisuudesta, muut syntyivät eri henkilöistä luonteenpiirteitä ja kirjailijan kokemia tai kuulemia tarinoita koostamalla. Linnalla oli sotaväessä ja myöhemminkin tapana kuunnella herkeämättä kansan ihmisten puheet, häntä kutsuttiin ”magnetofonikorvaksi”. Tuntemattomassa elääkin kokonainen eri murteiden orkesteri, vaikka erään murreprofessorin mukaan murreratkaisut eivät olleet täysin puhtaita. Täydelliseen tarkkuuteen
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►

►

Linna ei edes pyrkinyt, hän halusi kuulla kyseistä hahmoa
päässään ilmielävänä.

mikon arvonimen. Lopulta hän sen saikin, mikä saattoi olla pieni jalo kosto ymmärtämättömiä kriitikoita kohtaan.

Linnaa arvosteltiin myös siitä, että Tuntematon fokusoi
rintamamiesten kokemuksiin, eikä näytä laajempaa perspektiiviä. Linna kuitenkin rajasi kuvauksen tietoisesti sekä Tuntemattomassa että suuressa trilogiassaan Täällä
Pohjantähden alla, jossa hän keskittyi maaseutuun jättäen kaupungin enemmän taka-alalle.

Pohjantähti-trilogian synnyttämisen valtavan rankan urakan jälkeen Linna ei enää kyennyt merkittäviin kirjallisiin
töihin. Hän sairastui ja infarktin jälkeen lääkärit pelottelivat häntä: hän ei selviäisi, ellei luopuisi kirjoittamisvaiheiden maanisuuteen asti ylikiihtyneistä elämäntavoista.
Hän suunnitteli joitakin näytelmiä, mutta lopulta ei löytänyt aihetta, joka olisi tempaissut hänet mukaansa.

Tuntemattoman jälkeen Linna muutti Tampereelta maalle ja jättäytyi vapaaksi kirjailijaksi. On merkillistä, että aivan näihin vuosiin asti hän kirjoitti romaaniensa ensimmäiset luonnokset lyijykynällä ruutuvihkoon, kirjoituskoneen hän osti vasta vuonna 1957, traktorin ja pakettiauton hankinnan jälkeen. Pohjantähti-trilogiaa työstäessään hän sai maanisen vireen päälle ja ylikiihtyneen tilansa hän piti yllä kahvilla ja tupakalla, hän saattoi juoda
kolme litraa mustaa kahvia päivässä. Hän ei ehtinyt viettää paljoakaan aikaa perheensä kanssa. Linnan vaimo Kepa, entinen lotta ja kirjailijan taustahengetär, jota Linna
ei huonoimpinakaan aikoina päästänyt töihin, kertoikin
usein, ettei hän lukenut miehensä kirjoja niiden ilmestyttyä, kun hän sai tarpeekseen miehensä lukemisista ja kirjoittamisista kotona. ”Nainen merkitsee minulle Kaarina
Maununtyttären helmaa, jossa mies voi hetken levähtää”,
totesi kirjailija erään naistenlehden haastattelussa.
Linna oli huono keksimään romaaneilleen nimiä, eikä trilogian ykkösosaa kirjoittaessa ollut nimeä vielä olemassa. Sitten yhtenä päivänä perhe tuli tyttären kuusijuhlasta ja Linna muisti, kuinka tytär lauloi enkeleiden kuorossa ”Pohjantähden alla onpi kotomaamme”. Valtava välimatka todellisen elämän ja virren sanojen välillä hätkähdytti kirjailijaa.
Pohjantähden henkilögalleriaa varten kirjailija käytti todellisten esikuvien sijaan omaa mielikuvitustaan. Hän rakenteli taidokkaasti hahmojaan pienistä yksityiskohdista.
Mentaliteetti oli tärkeä sana Linnalle, hän kertoi saaneensa eri oikeilta henkilöiltä mentaliteetin sirpaleita, vaikkei
selvää, yksilöityä esikuvaa hahmoilla ollutkaan. Hän tunsi hyvin miljöön ja työkalut, yhteiskunnalliset olosuhteet,
elintavat, maalaisyhteisöjen yhteenliittymiset. Erityisen
täsmällinen ja perinpohjainen Linna oli torppien elämän
yksityiskohtien kuvaajana. Hän perehtyi hyvin tarkkaan
historiantutkimukseen, väitteli usein tutkijoiden kanssa,
”eikä häntä saatu helposti pussitettua”, hänen romaaneistaan löytyy vain pieniä virheitä.
Kun Linnan romaanit olivat uusia, nuori kriitikkopolvi nyrpisteli niille nenäänsä, monet pitivät niitä kerronnaltaan
toivottoman vanhanaikaisina, liian selostavina. Linna perusteli käyttävänsä samaa metodia kuin esimerkiksi Leo
Tolstoi. Hän vaati itselleen oikeuden kirjoittaa omalla tyylillään, tyylillä, joka piti lukijakuntansa kourassaan varmasti. Kun jotkut kriitikot kyseenalaistivat, ovatko hänen
kirjansa taidetta lainkaan, se loukkasi Linnaa siinä määrin,
että kun hänelle tarjottiin taiteen akateemikon arvonimeä, hän kieltäytyi, vaati sen sijaan saada tieteen akatee-
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Kirjallisuuspiireissä ja erityisesti lukijoiden keskuudessa nousee usein esille kysymys, miksi Sillanpää sai kirjallisuuden Nobelin palkinnon, Linna taas ei. Panu Rajala kertoo, miten Sillanpää oli mukana palkintolautakunnan pitkällä listalla vuodesta 1919, Hurskaan kurjuuden
ruotsinnoksen julkaisemisesta lähtien. Tuossa vaiheessa kaikki muut pohjoismaat paitsi Suomi olivat saaneet
oman nobelistinsa. ”Kielipoliittiset syyt estivät aiemmin
Sillanpään palkitsemista Ruotsin herrojen silmissä”, mutta yhtäkkiä Ruotsin akatemia alkoi kiinnittää huomiota
häneen. Sillanpään seuraavaan isoon romaaniin kului kuitenkin kymmenen vuotta. Sillanpää tuntui jäävän taakse,
mutta maailmanpolitiikka antoi tukea vuonna 1939, kun
Suomen asema näytti synkistyvän ja siihen asti sivuutettu Sillanpää palkittiin. Palkinto vaati sittenkin kovia äänestyksiä, vastaehdokkaina oli vahvoja nimiä, muiden
muassa Hermann Hesse.
Väinö Linna puolestaan oli huomattu ja vaikuttava, mutta ruotsalaisten näkökulmasta ei kaikkia taidekriteereitä täyttävä kirjailija. Linnan palkitsemisen avuksi meinasi jälleen tulla maailmanpolitiikka, nimittäin noottikriisi
60-luvun alussa. Tällä kertaa maailmanpolitiikan työntövoima ei kuitenkaan riittänyt. ”Viime aikoina ainoa palkintolautakunnan pitkällä ehdokaslistalla pitkään esiintynyt suomalaisnimi on Eeva Kilpi”, vihjaa Rajala.

Tove Janssonin
näyttely
Maalaaminen oli kaikkein tärkeintä
monilahjakkaalle ja rakastetulle kuvataiteilija Tove Janssonille, joka tunnetaan paitsi muumeistaan, nykyään myös Tove-elokuvasta.
Toven maalauksia on nähtävissä Didrichsenin taidemuseossa 13.3. alkaen. Mukana on muutamia Toven itsensä maalaamia töitä ja kuuluisien ystävien hänestä maalaamia muotokuvia.
Näyttelyn ytimen muodostavat Moomin Characters Oy
Ltd:ltä saadut teokset. Niitä täydentävät kotimaisista
museoista ja yksityiskodista saadut työt.
Museoon päästetään vain pieni määrä katsojia kerrallaan ja kasvomaskien käyttö on pakollista. Lisäohjeet
www.didrichsenmuseo.fi
Teksti: Ali Kinnunen
Abstrakti sommitelma, 1968, öljy, alla Maisema 1930-luvulta.
Kuvat: Yehia Eweis © Tove Jansson, Moomin Characters

Kun Panu Rajala katsoo taakseen omaa kirjallista uraansa arvioiden, hän nostaa esille itselleen merkityksellisimpinä kolme teostaan. Ensimmäisenä Mika Waltarista kertovan loistavan Unio mystican, joka edustaa kestävää vaikutusta ja merkitystä, sillä ”Waltarin lukijoita ja ihailijoita
syntyy jatkuvasti lisää uusien sukupolvien myötä”. Toisena on Sillanpäästä kirjoitettu laajempi, kolmiosainen elämäkerta joka on yhteen koottuna toimivampi, kuin sitä
edeltänyt, liian laveaksi paisunut väitöskirja. Kolmantena Rajalan sydäntä lähinnä on hänen omaelämäkerrallinen pieni muistelmateoksensa ensimmäisen avioliittonsa
ajoilta, Enkeli tulessa vuodelta 1997.
Panu Rajalan kirjailijavierailun tallenne on kuunneltavissa
osoitteessa: www.kajastuslehti.fi/kirjailijavierailut

7

Terveiset
varjojen mailta
Kajastus-lehti ja sitä julkaiseva Näkövammaisten
Kulttuuripalvelu
täyttävät tänä vuonna
90 vuotta. Juhlan kunniaksi valotamme seuraavissa
numeroissa
näkövammaishistoriaa Varjojen mailta - lehden perustamisesta nykypäivään.

Teksti: Timo Kuoppala

N

äkövammaisten ihmisten into kirjoittamiseen
ja tahto saada tekstejä
muiden luettavaksi näkyvät historian sivuilla
jo kauan ennen Varjojen mailta -lehden perustamista vuonna 1931. Sokeainkoulussa Helsingissä valmistettiin 1880-luvun loppuvuosista alkaen
ajan tavan mukaan koululehtiä, joita
kierrätettiin kädestä käteen ja luettiin ääneen koulun konventeissa. Kirjallista ilmaisua helpottivat käyttöön
vakiintunut pistekirjoitus ja entistä
paremmat kirjoitusvälineet, 1900-luvun alussa jo ensimmäiset pistekirjoituskoneet. Kestävä alusta näkövammaisten kirjoitusten julkaisul-
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le tuli vuonna 1912 perustetusta Sokeain Airuesta. Siinä hyödynnettiin
myös ulkomaisten pistekirjoituslehtien, ennen kaikkea esperantonkielisen Esperanta Ligilon aineistoa.
Näkövammaisten liiton museoamanuenssi Kari Huuskonen on tutkinut tohtorinväitöksessään näkövammaisten hidasta murtautumista
osaksi yhteiskuntaa. Kirjoitusharrastuksen yleistyminen oli osa muutosta ja tekijät olivat itse näkövammaisia, joukossa Varjojen mailta -lehden
perustaja Anna Friman. Häntä on eri
yhteyksissä luonnehdittu sekä idealistiksi että tarmokkaaksi toteuttajaksi. Kumpaakin ominaisuutta varmasti hänellä on ollut, sillä irtopainoksena myytävän lehden julkaiseminen pahimpaan pula-aikaan ei varmasti ollut mikään pikku juttu.
Varjojen Mailta -lehden syntyhistoriassa riittäisi tutkittavaa, mutta
taustalla vaikuttava tahto julkaista
omia tekstejä näkevien luettavaksi ja
halu kertoa heille näkövammaisten
elämästä on ilmeinen. Jo lehden nimi
kertoo sen. Huuskonen nostaa esille
myös toimeentulon. Lehden toivottiin tuottavat siihen kirjoittaville lisäansiota. Sosiaalista turvaverkkoa ei
siihen aikaan ollut.
Anna Friman on kiteyttänyt Varjojen mailta -lehden linjan lehden toisen numeron kanteen painettuun runoon.
Säde päivän, hohde metsämaan
sulia välkkyy valon vainioilla.
Varjon lapsi hohteen näkee vaan
sielun soittimien havainnoilla.
Käyös valon veikko, varjon mailla,
kuullos kertomia poloistens,
jotka, vaikka silmäin valoo vailla,
eespäin pyrkivät sua seuraten.

lainataan maksusta ja lähetetään rahtivapaasti lukijoille, tai oikeammin sanoen kuuntelijoille.
Mainittakoon, että lähes 1400 amerikkalaista sokeaa omistaa kysymyksessä olevan kuuntelulaitteen ja että
puhuvan kirjan käyttö leviää nopeasti.
Yhdysvalloista on aate siirtynyt myös
Kanadan ja Austraalian sokeain keskuuteen.
Kun nyt pohjoismaiden sokeain järjstöt haluavat hankkia puhuvan kirjan
omiin maihinsa, on Sokeain Keskusliitonkin johtokunta tehnyt samaan
suuntaan käyvän päätöksen, joten ehkä jo kevääseen päästyämme voivat
Suomen sokeat käytännössä tutustua
tähän tekniikan uuteen ihmeeseen.
(Varjojen Mailta 1/1936)

Anna Friman

Yhdistys lehden tueksi
Viime vuosisadan alussa syntyivät
ensimmäiset yhdistykset, joiden toiminnassa näkövammaisilla ihmisillä oli merkittävä osuus. Tällainen oli
mm. Fredrik von Zansenin ystävineen
vuonna 1900 perustama Käsitysten Hand i Hand. Yhdistykset totuttivat
järjestötoimintaan ja ne myös julkaisivat ajoittain lehtiä näkevien ihmisten luettavaksi.
Nykyisen Näkövammaisten Kulttuuripalvelun juuret juontuvat Varjojen mailta -lehden kustantajaksi perustettuun Suomen Sokeain Kirjallisuusyhdistykseen. Lehden kustantaminen oli keskeisin tavoite, mutta sääntöjen tarkoituspykälään kirjattiin jo muitakin hyviä asioita. Yhdistys halusi kannustaa sokeita kirjallisiin töihin, edistää sokeiden tietoja
ja taitoja sekä lisätä vuorovaikutusta
niin sokeiden kesken kuin näkevienkin kanssa.
Kirjallisuusharrastusta edistettiin
hankkimalla Varjojen mailta -lehteen
aineistoa kirjoituskilpailun avulla. Sokeille pidettiin kirjallisuuskerhoa, jossa näkevät lukivat ääneen uutuuskirjoja. Kansallisteatteriin hankittiin
alennuslippuja. Kaiken aikaa lehden

Varjojen mailta ensimmäinen numero
ja ensimmäinen kaksivärinen numero.

palstoilla seurattiin, mitä maailmalla
tapahtui. Vuoden 1936 ensimmäisessä numerossa kerrottiin USA:ssa alkaneesta äänikirjojen valmistuksesta.
Sokeain henkisen kulttuurin alalla
olemme tulleet uuteen vaihekauteen.
Sen on aikaansaanut ns. puhuvan kirjan keksiminen, laitteen, joka meille
tulee vielä avaamaan laajat näköalat
kirjallisuuden maailmaan.
Puhuva kirja on eräänlainen fonografi, jolla voidaan kuunnella äänilevyille luettua kirjaa. Yhdysvalloissa toimiva ’American Foundation for
the Blind’ on vuosikausia kehitellyt tätä keksintöä saaden valmistetuksi onnistuneen äänilevyn läpimitaltaan 30
cm, jonka kierrosluku on 33 ja 1/3 kertaa minuutissa, jota vastoin tavallinen
gramofoonilevy kiertää 78 kertaa. Kun
gramofoonilevy purkaa yhden puolen
sisältönsä 4 minuutissa, voidaan näitä
amerikkalaisia puhuvan kirjan levyjä
kuunnella keskeytymättä 15 minuuttia. - Eri puolilla Amerikkaa on perustettu äänilevykirjastoja, joista levyjä

Näkövammaisten vaikea asema ja
pyrkimys ”itse-elatukseen” tulevat
vastaan monin tavoin sekä lehden
sivuilla että muissa yhdistyksen toiminnasta kertovissa dokumenteissa.
Käsityöntekijöiden tuotteiden puolesta kampanjoitiin vuoden 1934
marraskuussa.
Nyt syksyisen päivän iltaan kallistuessa, tummien varjojen käydessä yhä
tummemmiksi, pimeyden hunnun laskeutuessa kaiken olevaisen yli, kun
luonnollinen katse ei enää voi kauaksi kantautua, voinette Te, hyvät kuulijat, parhaiten syventyä ajattelemaan
niiden monien kansalaistemme kohtaloa, jotka päivästä päivään, vuodesta vuoteen, koko elämänsä ajan, ovat
pakoitetut elämään ja työskentelemään yhtämittaisessa yössä toivottomina aamun sarastuksesta. Jos te vain
hetkiseksi suljette silmänne ja yritätte sitten liikkua tai jotakin toimia niin
voitte helpommin havainnoida, mitä
sokeus on.

Varjojen mailta nelivärisenä.

Sokeat ovat asettaneet hyvin suuria
toiveita (sokeainpäivien) myyjäisiin.
Pitkät ajat ovat he suurella uutteruudella töitänsä valmistelleet, ovat uhranneet kaikki niukat varansa, vieläpä
ottaneet luottoakin saadakseen työaineita valmisteitaan varten. He ovat
valmisteihinsa kutoneet omia tunteitansa, toivonsa tunteita, ja ovat tunteneet välitöntä työn iloa saatuaan
valmisteensa vihdoinkin usein monien peninkulmien takaa, myyjäissalien
pöydille.
Olisihan mitä suurin pettymys, jos
he joutuisivat viemään valmisteensa
myymättöminä takaisin kotiinsa, missä ehkä puoliso ja pienokaiset puutetta kärsien apua odottavat. (Varjojen Mailta 10-11/1934)
Lehteä julkaistiin ja muita yhdistyksen tavoitteita edistettiin koko kolmikymmenluvun. Sota-aika sotki varmasti monta hyvää suunnitelmaa ja
suuret muutokset yhdistyksessä tapahtuivat vasta vaurastuvalla viisikymmenluvulla.

Ensimmäinen ja uusi Kajastus.
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Rilla Aura-Korpi jää eläkkeelle

hyödyllistä työn kannalta. - Äitiys auttoi jaksamaan perheiden rinnalla kulkemista. Omien lasten kehityksen seuraaminen opetti
näkemään myös vaikeavammaisissa lapsissa
piilevät voimavarat. Moniin nuoriin ja aikuisiin näkövammaisiin tutustuneena hän saattoi myös jakaa toivoa perheille näkövammaisten mahdollisuuksista elää täysipainoista elämää.
Varsinais-Suomen kahdenkymmenen vuoden aikana Rilla ei omien sanojensa mukaan
halunnut tehdä oikeuksienvalvontaa valitusten kautta, vaan panosti ennakoivaan
työhön. Hän piti tiiviisti yhteyttä kuntien viranomaisiin ja useimmiten lasten ja perheiden asiat ratkesivat yhteisymmärryksessä
vastuullisten kanssa.

"Tärkeintä on ollut
perheiden hyvinvointi"
Rilla Aura-Korven pitkä ammattiura
näkövammaistyössä päättyy huhtikuussa. Tutuiksi ovat tulleet satojen
näkövammaisten lasten perheiden
ilot ja surut.

Tärkeintä on tyytyväinen perhe

Teksti: Timo Kuoppala
Kuvat: Ville Muranen

R

illa on syntynyt Jyväskylässä ja elänyt nuoruutensa Lappeenrannassa. Isä harrasti monipuolisesti liikuntaa. Kipinä tarttui tyttäreen. Rillan haaveammatti oli aluksi eläinlääkäri, mutta fysioterapeutiksi hän valmistui ja muutti Jyväskylään opiskelemaan tähtäimessä urheiluvalmentajan
ura.
Opiskeluaikana avautui Jyväskylän näkövammaisten
koululla fysioterapeutin toimi. Viikon lomasijaisuus venyi lopulta viiden vuoden pestiksi, jonka aikana Rilla kuntoutti näkövammaisia kouluikäisiä ja ehti heistä muutamaa valmentaakin.

Riemua rinteessä 2021. Rilla, Hanna ja Sofia Elenius Vuokatissa.
"Työssä parasta on lapsen ja perheen ilo ja yhdessä tekeminen."

klinikan vieressä. - Sieltä sai paljon oppia ja tukea omaan
työhön.
Oulun aikaa kesti neljä vuotta. Siitä Rilla sai paitsi arvokasta työkokemusta myös aviomiehekseen Jarmon, jonka kanssa yhteisiä vuosia on eletty jo paljon. Ihan ensisilmäyksellä ei rakkaus leimahtanut, vaan Rilla ehti asua
Jarmon ja tämän kämppäkaverin kanssa kymmenen kuukautta, ennen kuin suhde syntyi.

Juoksi huippujen joukossa
Rillan poikkeukselliset juoksijakyvyt huomattiin liikuntatieteellisen testeissä. Urheilua hän harrasti tosimielessä juoksemalla Suomen silloisten huippujen kanssa 400
metrin kilpailuissa. Kaapissa ovat SM-viestipronssi ja -hopea. Omasta mielestään hän ei ollut hyvä urheilija, mutta
intoa riitti. Valmentaja joutui toppuuttelemaan liian kovia
treenejä, kun uni ja ruoka eivät enää maistuneet.
Rilla treenasi kovaa, mutta vuonna 1982 alkanut uusi
työ näkövammaisten lasten kuntoutussihteerinä Oulussa
jätti sekä opiskelut että urheilun taustalle. Rillan työalueena oli käytännössä puoli Suomea, eikä paljo matkustaminen enää sopinut entisiin elämänkuvioihin.
Paljon oppia Oulusta
Vihjeen ammatinvaihtoon Rilla oli saanut Ruotsista tutustuessaan siellä alan ammattilaisten työhön. - Sinun täy-
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Rilla Aura-Korpi työmatkalla Vuokatissa tänä vuonna.

tyy tuntea näkövammaisten vauvojen ja pienten lasten
kuntoutusta, jotta voisit tehdä hyvin työtä kouluikäisten
kanssa, he neuvoivat. Suomeen tultuaan hän sai sopivasti
silloisesta Sokeain Keskusliitosta tarjouksen aloittaa lasten kuntoutussihteerin työt.
Oulun aikaa Rilla muistelee hyvällä. Oulun yliopistolliseen keskussairaalaan oli juuri avattu Näkökeskus, jossa
paneuduttiin näkövammaisten lasten kuntoutuksen kehittämiseen. - Meininki oli eteenpäin menevää ja innostunutta ylilääkäreistä ja ylihoitajista alkaen, Rilla muistelee. Vaikka työnantajana oli keskusliitto, työtila oli silmä-

Elämä asettui Varsinais-Suomeen
Vuonna 1986 Rilla siirtyi lasten aluesihteeriksi VarsinaisSuomeen ja Satakuntaan. Tukikohta oli Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry:n tiloissa. Neljä vuotta myöhemmin työnkuva muuttui, kun varsinainen kuntoutusohjaus siirtyi keskussairaaloiden hoidettavaksi ja aluesihteerin työssä korostuivat perheiden oikeuksien valvonta ja
vaikuttamistyö.
Rilla koki muutoksen mieluisena. Kotipaikaksi löytyi
oma talo Nousiaisissa ja asiakasmatkat lyhenivät, mikä
sopi hyvin perheellistyneelle. Lapsia syntyi viiden vuoden kuluessa kolme. Heidän kasvunsa seuraaminen oli

Vuonna 2006 työnantaja vaihtui. Pontimena
uuden paikan etsimiselle oli halu olla entistä
enemmän oman perheen kanssa. Polvitapaturman jälkeen sairauslomalla hän sai kuulla
oman lapsen suusta ratkaisevat sanat: - Äiti,
ei oo yhtään kivaa, että sä oot kipee, mutta ihanaa, että sä oot läsnä meidän arjessa.
Rilla päätti hakea avoimeksi tullutta Sokeain Lasten Tuki ry:n toiminnanjohtajan paikkaa ja sai sen.
Mitenkään uuteen ympäristöön Rilla ei
tullut. Hän oli tehnyt yhdistykselle jo perhelomien ohjaajakeikkoja ja ollut vapaaehtoisena pitkään mukana Näkövammaiset Lapset ry:n perheleireillä ja Kelan kustantamilla kuntoutuskursseilla. Monet perheet olivat
tuttuja ja tointa aiemmin menestyksellisesti
hoitanut Immosen Jyrki oli hyvänä tukena.
- Uudessa työssä ei ollut liikaa hajontaa, vaikka olisi se kyllä ollut luonteeni mukaista, kertoo helposti uudesta innostuva Rilla alkutuntemuksiaan. - Tuntui hyvältä
keskittyä perheen hyvinvointiin. Se oli jo tietysti tavoitteena aiemminkin, mutta nyt sain olla vapaasti perheiden kanssa. Arvioinnit, raportoinnit ja huomioinnit jäivät
pois, vaikka niistä pidinkin.
Koska Sokeain Lasten Tuen toimintaraha tulee taustalla olevasta Sokeain Lasten Tukisäätiöstä, ei hakemusbyrokratiaa juuri ole. - Perheillä sitä on harmina aivan riittävästi, kun arjen asioita hoidetaan. Me ollaan joustavia.
Perheen viihtyminen tarjotulla lomalla on tärkeintä.
Rilla on ollut onnellinen työssään, kun lapset ovat löytäneet itselleen uusia kavereita. Mieltä on lämmittänyt
perheiltä saatu hyvä palaute silloin, kun itse ei ole ollut
tapahtumissa paikalla.
Rilla on ollut näkyvä osa yhdistyksen toimintaa, mutta
itselleen hän ei halua koko kunniaa ottaa, vaikka niin sanotuista Rillan lomista puhutaankin. - Yhdistyksen hallitus ja rahoittaja luovat puitteet, olen vain työrukkanen. Ei
ole mitään Rillan lomia, hän kiertää liiat kehumiset.
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►

N
Rilla aviomiehensä Jarmon kanssa. "Jarmo on lapsia hoitamalla
ja perheen arjen pyörittämisestä huolehtimalla mahdollistunut
liikkuvan työni." Kuva: tytär Ella Korpi.

►

Monivammaiset lapset paitsiossa
Vaikka nykyinen työ ei velvoitakaan kantamaan perheiden moninaisia huolia, on Rilla kuullut saunan lauteilla ja iltanuotioilla monta tarinaa perheiden arjesta. - Paljon hyvää on tapahtunut, esimerkiksi monivammaisten
lasten kouluasioissa. Mutta edelleen valitettavasti kuulee, että ensitieto lapsen näkövammaisuudesta annetaan
vanhemmille tökerösti. Perheiden tukipalvelut ovat hajallaan ja vanhemmat ovat usein aika väsyneitä kaiken byrokratian kanssa.
Erityisesti monivammaisten lasten asiat ovat menneet
kokonaisuutena huonoon suuntaan. Vammaispalvelu ei
myönnä tukea sopivien toimintavälineiden hankintaan,
vaikka niitä on kehitetty jos minkälaisia. Nimenomaan
monivammaisten lasten kohdalla lomien merkitys on korostunut entisestään, sen kuulee perheiden kommenteista.
Rilla on koiraihminen
Vaikka eläinlääkärin ura ei auennut, kiinnostus eläimiin
on säilynyt. Ensimmäinen kosketus opaskoiriin on jo
1980-luvun alkuvuosilta, kun hän oli opaskoiraa käyttävän näkövammaisen juoksuoppaana Saksan Fuldassa pidetyissä EM-kisoissa.
Matkatyön vähennyttyä Rilla näki mahdollisuuden
hankkia koira perheeseen ja Opaskoirakoulun kautta järjestyi Nousiaisiin opaskoirapentu Oona. Opaskoiraa Oonasta ei tullut, mutta sen pennuista moni on koulutettu
opaskoiraksi ja Rilla on seurannut kiinnostuneena jälkeläisten menestystä.
Juha Herttuaisen innostamana hän aloitti peesariharrastuksen. Peesari kulkee jo koulutetun koiran ja käyttäjän perässä ja antaa palautetta koiran toiminnasta. Peesarin avulla voidaan myös opettella uusia reittejä. Peesausharrastus on vienyt Rillaa monille patikkareissuille. Luonnossa kulkemisesta hän pitää muutenkin.
Työvuosien saatossa Rillan elämänasenteeksi on muotoutunut realistinen optimismi. - Ei kannata ottaa liikaa
paineita. Maailma menee johonkin suuntaan ja sitten toiseen, Rilla summaa erästä pitkäaikaista kollegaansa lainaten.
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äkövammaiset ovat tehneet vuosisatoja käsitöitä ja tällä tavalla he ovat pystyneet saamaan lisätuloa itselleen. Näkövammaismuseon entinen amanuenssi Saija Pelvas on
kirjoittanut kirjan näkövammaisten käsityöperinteestä. Näkövammaisten käsityöt on julkaistu vuonna 1997. Teoksesta selviää, että systemaattista käsityöopetusta näkövammaisille on tehty 150 vuotta. Koulutuksen aloitti Sokeain Ystävät. Syry välitti vuosisadan vaihteessa myös valtakunnallisesti käsityömateriaalia. Erilaiset toimijat järjestivät käsityöopetusta näkövammaisille
1900-luvulla. Näkövammaisten Keskusliitto järjesti Tyyskylässä käsityökursseja ja järjestäytyneemmäksi käsityöläisyyden tukeminen tuli vuonna 1955, kun perustettiin
Sokeva. Sokeva välitti materiaaleja ja tuki käsityötä aina
vuoteen 2015. NKL otti käsityön mukaan myös kuntoutukseen. Yhteistyö jatkuu Näkövammaisten liiton kanssa
edelleen HUNin Käsillä-valmennuksen kanssa.
Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset tuli kuvaan
vuonna 2015. HUN otti hoitaakseen Annansilmät-Aitan
kautta valtakunnallisen materiaalin välityksen. Annansilmät-Aitta on Euroopan ainoa rottinkihuonekaluja valmistava ja myyvä liike. Näkövammaisten liitto on tukenut materiaalin välitystä, mutta tämä tuki loppuu vuonna
2023. Tänä vuonna Liitto on perustanut käsityötoimikunnan tutkimaan käsityön tilannetta ja tulevaisuutta. Toimikunnassa on henkilöitä liitosta, HUNista ja Näkövammaiset Käsityöntekijät ry:.stä.
Näkövammaiset Käsityöntekijät ry on oma valtakunnallinen yhdistyksensä, jonka tehtävänä on toimia käsityöläisten etuja ajavana yhdistyksenä. Se toimii myös käsityön kehittäjänä ja materiaalien asiantuntijana. Se toimii tiiviissä yhteistyössä Näkövammaisten liiton alueyhdistysten kanssa. Tehtävänä on järjestää yhteistyössä
alueyhdistysten käsityövastaavien kanssa käsityökursseja ja kouluttaa käsityövastaavia. Kursseilla opitaan uusia
käsityötekniikoita, saadaan vertaistukea ja edistetään käsityöntekijöiden yhteisöllisyyttä.
Keskuspuiston ammattiopisto ja nyttemmin Live järjestää
käsityöopetusta artesaaneille. Tilanne oli vakava näkövammaisten perinteisten käsityötekniikoiden osalta, kun
Live teki päätöksen 2010-luvun alussa, että se ei enää järjestä perinteisten näkövammaiskäsityötekniikoiden opetusta. HUN lähti rakentamaan hanketta Ura käsillä ja haki tähän tukea Stealta. Tukea saatiin ja hanke aloitti vuonna 2015 ja se oli kolmevuotinen. Hanke järjesti lyhyitä 3 –
5 päivän kursseja, joilla ohjattiin erilaisia käsityötekniikoita. Kursseille sai hakea koko Suomesta. Hankkeen päätyttyä HUN haki Käsillä-valmennus, jonka oma rahoitus saatiin pysyväksi yhdistyksen yleisavustukseen. Toiminto on
valtakunnallinen.
Käsillä-valmennus keskittyy perinteisten käsityötekniikoiden opetukseen sekä yrittäjävalmennukseen. Toiminto aloitti vuonna 2019. Valmennus on aina yhden lukukauden mittainen kestäen siis viisi kuukautta. Kurssilla
opitaan tekniikoiden lisäksi yrittäjyyttä ja opetuksen yksi osa on myös kulttuurikasvatus. Kurssit ovat olleet täyn-

Näkövammaisten
käsityö nyt
Perinteitä kunnioittaen ja uutta luoden
Teksti: Anneli Iltanen
Kuvat: Annansilmät aitta

nä koko ajan. Kerrallaan voidaan ottaa kurssille 3-5 valmennettavaa. Korona keskeytti kurssit, mutta nyt tehdään
työtä jo täydellä teholla.
Käsityötekniikoiden oppimisen lisäksi on keskiössä yleensäkin käden taitojen harjaannuttaminen ja avaruudellisen hahmottamisen kehittäminen. Jokaisella lukukaudella on kolme linjaa,
joista yksi on aina perinnelinja. Oppiminen tapahtuu lähijaksoilla ja itsenäisesti kotona etäopetuksella. Muilla kahdella linjalla pyritään ottamaan laajasti huomioon uusia tekniikoita. Tulevana vuonna on esim. luovaa kudontaa,
betoni- ja paperimassatöitä, kankaanpainantaa jne. Uusi avaus on rottinkihuonekalujen valmistus ja korjaus. Tavoitteena on, että jokainen kurssilainen valmistaa vähintään yhden uuden
oman tuotteen. Trendejä seurataan tarkasti koko ajan. Käsityö on nyt nosteessa, joten markkinoita on tarjolla. Yrittäjyyteen kannustetaan ja annetaan yrittäjänä toimimiseen eväitä, mutta jokaisella kurssilaisella on omat tavoitteensa, missä määrin hän hyödyntää saamiansa oppeja. Toiminnolla on työ- ja
opiskelutila Iiris-talon ykköskerroksessa. Sieltä löytyy myös pieni pajatila, jota kurssilaiset voivat varata omien töidensä tekemiseen. Tilat ovat kortilla,
mutta toistaiseksi on selvitty. Yhteistyötä tehdään Liven, liiton ja alueyhdistysten lisäksi Helsingin käsityöopettajalaitoksen kanssa. Tulevana vuonna hyödynnetään valmennuksessa käsityöopettajaopiskelijoita. Kysyin toiminnon vastaavalta Hanna Karesjoelta,
mikä on toiminnon motto: "Perinteitä
kunnioittaen ja uutta luoden". Vastaus
tuli kuin apteekin hyllyltä ja kuvaa hyvin näkövammaisten käsityön tulevaisuutta.
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Lukijan aarrearkusta 9
Toimittanut: Gyöngyi Pere-Antikainen

T

utkiskelen aarrearkun sisältöä menneiltä kahdelta
vuodelta: miten kiehtovia
kirjoja, jotkut vieläkin lukemista odottamassa! Pengotaanhan yhdessä, lukuintoa löytyy
varmasti tänäkin keväänä!
Jatkoa odotetaan! Kertoisitteko meille kirjasta, joka on viime aikoina jäänyt erityisesti mieleenne? Koskettava
lukukokemus, merkityksellinen tietokirja, erityisen viisas tai viihdyttävä romaani, säväyttävä elämäkerta...
Kirjallisuuden lajilla ei ole väliä, tärkein on oma elämyksellinen lukukokemuksenne! Pyydämme tiiviin ja
persoonallisen, lauseen-parin pituisen selityksen suosituksenne tueksi. Ja korostakaamme itsestäänselvien klassikoiden sijaan harvinaisempia helmiä!
Odotamme suosituksianne joko sähköpostitse osoitteeseen:
palaute@kajastuslehti.fi
tai vaikka postikortilla osoitteeseen:
Kajastus, Marjaniementie 74,
00930 Helsinki
Lukuilo on jaettu ilo, olkaa hyvät!
Salman Rushdie: Kultainen talo
Tyylikästä irvailua ihmisluonnon kustannuksella, kuvausta loiston ja rappion sekä syiden ja seurausten loputtomasta tasapainottelusta. Hauska ja
vakava kirja, jonka voi lukea joko hyvin kulkevana kertomuksena tai syvään pohdiskeluun uppoutuen.
- Sari Kekkonen
Maria Pettersson: Historian jännät
naiset
Tämä on tietokirja naisista, joita emme tiedä edes olevan olemassa. Tietysti on mukana tunnettujakin naisia, kuten Helen Keller. En ollut kuullutkaan, että naisia on ollut merirosvoina, sotapäällikköinä, hovinarreina
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ym. Ja että nainen on keksinyt ydinpommin, mistä hänen kollegansa sai
myöhemmin Nobelin palkinnon. Pettersson teki myös Ylelle podcast-sarjan kirjastaan.
- Kaisa
Kylmää kyytiä
Olen nyt muutamana päivänä kuunnellut Celian aarteista kirjaa nimeltä
Kylmää kyytiä. Tämä on kirja jännityksen ystäville. Kirjassa on 14 kirjailijan eri aiheisia jännitysnovelleja. Kirjoittajina on naiskirjailijoita Pauliina
Sudesta Milla Ollikaiseen ja 12 muuta. Lukijana on Outi Vuoriranta, jonka
luenta on mielestäni todellinen täydennys hyviin novelleihin.
- Sinikka Huusela
Highsmith, Patricia: Herra Ripley
-sarja
Kirjailijan syntymästä on 100 vuotta
(kuoli 1995). Hänen muistonsa kunniaksi suosittelen tutustumista tai uudelleenluentaan ottoa hänen laajasta kirjallisesta tuotannostaan. Aluksi kannattaa ottaa luettavaksi lahjakas herra Ripley. Hän esiintyy viiden
romaanin sarjan päähenkilönä. Tämä
jännitystrillerikokonaisuus on älykästä ja tyylikästä kerrontaa. Celiasta,
hakusanoilla: Lahjakas herra Ripley.
Saat sarjan ensimmäisen osan.
. Kirjailijan kaikkia teoksia Celia ei toki ole tuottanut, mukavan laajasti
kaanonista kuitenkin.
- Kirjatoukka
Michelle Obama: Minun tarinani
Michelle Obama kirjoittaa elämästään juuri sellaisena kuin se on ollut – elämästä värillisten asuinalueella Chicagossa, koulutuksen tärkeydestä, sinnikkään tytön pyrkimisestä eteenpäin elämässä, työpaikkojen
vaihtumisesta hänen omien päämääriensä takia. Kaikki lähti jo alaluokista, kun rouva Robinson totesi, että
tytön opettaja ei ollut riittävän päte-

vä ja siirrätti tyttärensä parempaan
luokkaan. Vuosi vuodelta Michellen
opinnot etenivät aina vain ylöspäin,
lopputuloksena erittäin pätevä juristi. Juristina hän sitten lopulta kohtasi
elämänsä miehen Barackin. Kirjoitustapa on hyvin eloisaa ja samalla helppolukuista, lukija on ikään kuin itsekin mukana Michellen elämässä ja
tapahtumien pyörteissä. Hän kuvaa
työpaikkojaan, hyviä työtovereitaan,
kohtaamisen Barack Obaman kanssa, ensitreffit, perheenperustamisen
vaikeuden, heidän kummankin halun
tehdä jotain vähemmistöjen hyväksi
ja sen, kuinka hän lopulta miehensä
presidenttiyden myötä päätyi Yhdysvaltojen Valkoisen talon ensimmäiseksi värilliseksi naiseksi. Aivan kirjan
lopussa Michelle kertoo myös viimeisistä hetkistä Valkoisessa talossa ja
Donald Trumpin virkavalatilaisuuudesta, jossa hänen oli todella vaikeaa
pitää naamansa peruslukemilla, niin
kurjalta tuntui, että hänen älykästä ja
kilttiä miestään presidenttinä seurasi
henkilö, josta hän oli kuullut erittäin
ikäviä juttuja. Juuri nyt, kun Trump
on juuri joutunut tekemään tietä Joe
Bidenille, tämä kirja on oikein kiinnostavaa luettavaa. Tekstissä Michellen elämän kuvaus on mukavasti n.
10 sivun kappaleita, joten vaikka kirja tempaakin mukaansa, sen voi silti
lukea pieninä palasina.
- Tuija Saari
Otto Gabrielsson: Rikkaruoho, viimeinen kirje isälle
Kirjan kirjoitti Jörn Donnerin Ruotsissa asuva avioton poika. Hän purkaa
vahvasti tuntemuksiaan, pettymystään ja katkeruuttaan isäänsä kohtaan, joka hylkäsi hänet. Otto odotti nuorena isältään rakkautta tai edes
vastauksia yhteydenottoihinsa, mutta isä pysyi hänelle kylmänä ja etäisenä. Kun Jörn Donner oli julkisesti sanonut Oton olevan suuri erehdys, jota ei pitäisi olla olemassakaan, se kir-
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Hyvät lukijamme

voitti Oton mielen syövereistä päiväkirjanomaisesti kirjoitetun viimeisen
kirjeen isälleen, josta tuli hänen esikoisteoksensa. Kirja on täynnä ahdistunutta surua ja terävää suuttumusta isää kohtaan; kielikuvat ovat
niin värikkäitä ja omaperäisiä, ettei
tunneskaalojen toistuminen kirjassa haittaa kuuntelua, vaan päinvastoin. Tuli tunne, että tällä kirjalla psykologian opiskelija Otto-poika pyristeli itsensä vapaaksi Jörn-isä -pakkomielteestään. Toisaalta minua monesti nauratti Oton viljelemä itseironia. Suuret kiitokset äänikirjakokemuksesta kuuluu Kalle Chydeniukselle. Hän lukee kyynisen tasaisella
äänellä kirjan läpi; kuin Oton äänellä.
- Aija S.
Miika Nousiainen: Pintaremontti
Oletko lukenut montakin humoristis-romanttista viihdekirjaa, joissa
päähenkilöt olisivat enimmäkseen
miehiä? Kokeile tätä, jos haluat monet hyvät naurut. Mukana seikkailevat mm. Sami, joka etsii kiihkeästi äitiä tuleville lapsilleen, yksinhuoltajaisä Markus sekä vanhempiensa
omaishoitoon vuosikausiksi keskittynyt Pesonen.
- Satu Linna
Tua Harno: Kylmän sodan tytär
Kirja on yksi vaikuttavimmista lukukokemuksistani viime vuoden aikana. Parasta siinä on psykologinen

teema, joka pureutuu herkkävireisen tarkasti ihmisten välisiin suhteisiin ja nostaa etualalle vakoilijaisän
ja tyttären suhteen. Aihe liittyy kylmän sodan aikaiseen idänkauppaan
1980-luvulla ja siihen sisältyvään vakoiluun. Tapahtumat sijoittuvat akselille Yhdysvallat, Neuvostoliitto ja
tapahtumien keskiössä oleva Suomi.
Länsimaiden ja Neuvostoliiton välillä
tapahtuva vakoilu tuo kirjaan mystistä jännitystä, joka pitää otteessaan.
Samalla kirja paljastaa kansainvälisen
kilpailun raakuuden, jota ei julkisesti
juuri tuoda esiin.
- Pirjo Nousiainen
Delia Owens: Suon villi laulu
Uskomattoman osuva kuvaus ennakkoluuloista, niiden kohteeksi joutumisesta ja erilaisuudesta suvaitsemattomassa yhteisössä. Koin samaistuvani tähän. Myös kauniita kuvauksia eläimistä ja luonnosta. Hieno kirja, jonka luen vielä uudestaan. Suosittelen todella lämpimästi!
- Marianne Tenhami
Samasta kirjasta:
Tämä oli mahtava romaani! Jännittäväkin ja tunteisiin vetoava, tippa tuli
linssiin välillä.
- Veikko
Jo Nesbo: Veitsi
Uusin Harry Hole -tarina alkaa hyytävällä tavalla: Harry Holen vaimo Ra-

kel löytyy murhattuna kotoaan. Harry ei tietenkään voi virallisesti osallistua tutkimuksiin, mutta on heti arvattavissa, ettei hän aio totella esimiehensä määräystä. Romaanissa
on samanaikaisesti toinen linja, joka
kertoo sarjaraiskaajasta Svein Finnestä. Harryn tutkimukset alkavat tuottaa tulosta, joka ei ole ihan sitä, mitä
hän olisi odottanut. Harry alkaa uskoa olevansa itse syyllinen vaimonsa murhaan. Todellinen murhaaja pysyy loppuun asti piilossa. Veitsissä on
Nesbon tapaan niin paljon eri hahmoja, että välillä haluaisi kirjan loppuun luettelon kaikista henkilöistä.
Taitavasti rakennettu rikosromaani
pitää otteessaan loppuun asti ja sitä voi suositella kaikille, vaikka tämä
olisikin ensimmäinen Harry Hole -kirja jonka lukee.
- Kinga Koski
Agatha Christie: Askel tyhjyyteen
Tämän kirjan kuuntelen usein ollessani ankealla mielellä. Toisin kuin
Christien dekkareissa yleensä, tätä tarinaa ryydittävät vauhti ja huumori. Tarinassa seikkailevat symppis
kirkkoherran poika Bob ja pirteä aatelistyttö Francie. Bob joutuu murhan silminnäkijäksi ja hänet itsensäkin yritetään poistaa päiviltä. Francieta harmittaa, ettei hän ole koskaan joutunut edes kieltolakiratsiaan
jännittävämmistä elämyksistä puhumattakaan. Ei kun yhdessä murhaajaa jahtaamaan.
- Anne Huttunen
Johanna Vehkoo: Autiopaikoilla:
Tutkimusmatkoja tulevaisuuden
raunioille
Tietokirja, joka maalaa todellisuudesta yhtä outoja näkymiä kuin parhaat
seikkailukirjat. Kirja auttaa hahmottamaan omaa aikakauttamme historian pitkällä aika-akselilla.
- Sari Kekkonen
Anja Portin: Radio Popov
Viime vuonna lastenkirjallisuuden
Finlandian voittanut kirja kosketti.
Se kertoo Alfredista, jonka isä on aina vaan matkoilla ja jättää pojan pitkiksi ajoiksi yksin vain suolakurkkuja
ja makaronia eväinään. Eräänä yönä
postiluukusta kopsahtaa Hesarin mukana omena ja villasukat. Alfred ihmettelee, mistä on kyse, ja avaa oven
ja lähtee seuraamaan outoa kulkijaa.
Tämä osoittautuu lehdenjakajaksi,
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jolla on tarkat korvat. Niin tarkat, että hän kuulee kaikki yksinäisten lasten huokaukset. Alfredilla on syysloma, ja niinpä tämä Anna ottaa hänet luokseen. Parvelta löytyy vanha
radiolähetin ja yhdessä Anna ja Alfred alkavat suunnitella öisiä radiolähetyksiä, joiden avulla he ilahduttavat yksinäisiä lapsia. He alkavat saada myös lapsilta kirjeitä. Aivan ihana
kirja, jossa syödään paljon omenia ja
muitakin herkkuja.
- Sari Karjalainen
J. P. Koskinen: Tulisiipi
Syvä ja kuulaan kaunis romaani pojasta, joka tahtoo lentää. Tämä on todella maukas lukuelämys, alkaa kuin
nuorisokirja, mutta kehittyy Orwellimaisiin tunnelmiin loppua kohden.
- Mikael Nikola
Risto Oikarinen: Nälkämaan laulu
Kirjassa päähenkilö on soittanut saksofonia parikymmentä vuotta ja saanut tarpeekseen. Olen itsekin soittanut fonia parikymmentä vuotta ja välillä olen ajatellut että miksi ihmeessä puhaltelen vekottimeen monta
tuntia päivässä edistymättä lainkaan.
Kirjan päähenkilö lähtee junamatkalle Kajaaniin ajatuksenaan heittää
päätepisteessä foni jokeen. Itselläni
ei ole ihan näin dramaattisia suunnitelmia. Junamatkan aikana päähenkilön päässä seilailee kaikenlaisia mielenliikkeitä, joita on mielestäni kiva seurailla. Välillä ajattelen hiukan
samanlaisia ajatuskulkuja. Kirja vie
ikään kuin mennessään. Se on vieläpä ilahduttavan lyhyt. Kirja on kaiketi saanut jonkin palkinnonkin; olisiko ollut Kainuun kirjallisuuspalkinto.
Kirja ei ole mikään spektaakkeli mutta pitkästä aikaa minulle se oli ilahduttava tuttavuus.
- Janne Silas
Heikki Turunen: Huppeli
Tässähän on erinomaisen vahva henkinen tarina suomalaisesta yhteiskuntarakennepelipoliitiikasta, toisen
Maailmansodan jälkeisessä tapahtumaketjussa. Veikko Vennamo aikoinaan loi suomalaiseen yhteiskuntarakennepolitiikkaan
asutustilalait.
Kotikylässäni Siivikossa oli myös näitä asutustilallisia. Heikki Turunen, itsekin Hupelin väkeä, kertoo tarinaansa hyvin syvällisellä subjektiivisella,
henkisellä otteella. Suomen tärkeitä lähihistorian kerrontatarinoitahan
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tämä on, raadollisella tavalla ilmaistuna kokonaisuutena. Lauri Kuosmanen lukee erinomaisella lukutekniikallaan äänellistä tarinaa.
- Vike
Väinö Linna: Täällä Pohjantähden
alla
Tämä klassikkotrilogia saattaa auttaa, jos haluat hoitaa korona-ajan
harmituksiasi pistämällä ongelmat
oikeisiin mittasuhteisiin. Tarina muistuttaa, että on Suomessa eletty paljon nykyistä vaikeampiakin aikoja. Meidän ei sentään tarvitse lähteä
vankileirille tai sotaan, eikä pelätä,
että raivostuneet naapurimme tuomitsisivat epämääräisissä pikaoikeudenkäynneissä meidät tai jonkun läheisemme ammuttavaksi, joten kun
useimmat kirjan hahmot selvisivät
tuollaisesta, niin kyllä mekin vielä nämä loput koronakriisikuukaudet kestämme.
- Satu Linna
Panu Rajala: Päivä on tehnyt kierroksensa - Väinö Linna muistelee
Tämä kirja on alussa vähän tylsä,
mutta kun kelaa kolmeenkymmeneen prosenttiin, niin siitä alkaa hengästyttävä meno.
- Mikael Nikola
Milla Peltonen: Erakot
Kirja kertoo suomalaisista erakoista
pitkin armasta Suomenmaata. Siinä
on mainittu myös sokea erakko Vanninen, joka teki kallion sisään saunankin.
- Veikko
Mari Jungstedt:
Tässä Joulunpyhien seutuna kuulostelin ruotsalaiskirjailijan romaanisarjan, joka erinomaisella tavalla, minun
henkisiä rakenteita psykoanalyyttisella kompositiolla palveli. Koko sarja oli minulle mieluinen, parhaana tarina Kanarian saarilta, jonne ruotsalainen keski- ja yläluokka asennoitui asumaan, ryyppäämään, mellastamaan ja rakastelemaan. Kantaväestö menetti maatalousmaansa näiden
huligaanien huppailupolitiikan takia.
- Vike

Risto Isomäki: Ruoka, ilmasto ja terveys, Into, 2021

R

uoka vaikuttaa terveyteemme ja ilmastoomme
enemmän kuin mikään
muu asia.

- Tämän teoksen kirjoittaminen
on ollut minulle itselleni hyvin tärkeä työ. Olen pystynyt ensimmäisen kerran kokoamaan melkein kaikki nelikymmenvuotisen työhistoriani
tuottamat opetukset samojen kansien väliin, kirjoittaa myös maailmalla
laajasti arvostettu tieto- ja tieteiskirjailija Risto Isomäki.
Isomäki on läpikäynyt paljon tutkimuksia. Hän tiivistää tämän pohjalta
asioita lukijalle selkeästi, ytimekkäästi ja perustellusti.
- On hyvin todennäköistä, että emme pysty pysäyttämään ilmaston
lämpenemistä, ellemme muuta ravintomme painopistettä kasvispitoisempaan suuntaan. Toisaalta jos me
pääsemme tässä asiassa liikkeelle,
koko ilmasto-ongelma saattaa jopa
ikäänkuin haihtua pois.
- Jos haluamme siivota nämä ongelmat kuntoon emmekä kaataa niitä painajasmaisena kaaoksena lastemme ja lastenlastemme ja heidän jälkeläistemme niskaan, meidän
on pakko pienentää lihan ja muiden
eläinperäisten tuotteidemme kulutustamme. Kaikkien ei tarvitse ryhtyä
vegaaneiksi, mutta olisi tärkeää, että
mahdollisimman suuri osa ihmisistä
pienentäisi lihan ja muiden eläinperäisten tuotteiden kulutustaan mahdollisimman paljon.
Lukuisat miehet mieltävät, että lihan
syöminen kuuluu miesidentiteettiin.
Isomäellä on paljon tärkeää kerrottavaa miehisestä terveydestä ja lihansyönnistä. Miesten yleisin syöpä on
eturauhassyöpä. Suurimmalle osalle, mahdollisesti jopa yli 90 prosentille kaikista riittävän vanhaksi elävistä miehistä kehittyy lopulta eturauhassyöpä. Isomäen kirjan mukaan
tähän vaikuttaa olennaisesti ruokavalio. Hän kirjoittaa, että säännöllinen kanansyönti nelinkertaistaa aggressiivisen eturauhassyövän riskin
ja säännöllinen kananmunien syön-

Ruoka vaikuttaa terveyteen
ja ilmastoon!

Risto Isomäki

ti lähes kaksinkertaistaa sen.
Todettu eturauhassyöpä muuttuu
Isomäen mukaan vaaralliseksi kahdeksan kertaa useammin sekasyöjillä
kuin miehillä, jotka noudattavat tiukkaa kasvisruokavaliota.
Kuolemaantuomittu eli 31 vuotta
tuomionsa jälkeen kasvisruualla
- Nykyisessä tilanteessa on jopa irvokasta, että maailman valtiot tukevat edelleen lihan muiden eläinperäisten tuotteiden kasvatusta sadoilla miljardeilla vuodessa. Suoraan ihmisen ruuaksi viljeltävän terveellisen
ruuan kuten hedelmien, vihannesten, juuresten, marjojen ja pähkinöiden viljelyä tuetaan paljon pienemmillä summilla.
- Pitää myös kysyä, onko oikein, että eläintuottajat saavat jatkossakin
ulkoistaa ympäröivälle yhteiskunnalle kaikki vesistöille, Itämerelle ja ilmastolle aiheuttamansa vahingot,
Isomäki esittää tärkeän kysymyksen.
- Valtioiden täytyy auttaa maata-

loustuottajia pienentämään eläintuotannon osuutta ja lisäämään
muunlaista tuotantoa.
Uusimpien tutkimusten mukaan
aiempien huonojen elintapojen verisuonillemme synnyttämä vahinko
ei yleensä ole peruuttaamaton vaan
korjattavissa. Isomäki kertoo 65-vuotiaasta naisesta, joka oli menettänyt liikuntakykynsä verisuonten ahtautumisen takia. Hänelle oli tehty
jo niin monta sydämen ohitusleikkausta ja pallolaajennusta, etteivät sydänlääkärit voineet mielestään tehdä enää mitään hänen auttamisekseen. He totesivat, että nainen todennäköisesti kuolisi sydänkohtaukseen alle vuoden sisällä. Nainen kuuli
amerikkalaisen lääkärin kehittämästä
terapiasta, joka tähtäsi tukkeutuneiden verisuonten avaamiseen kasvisruokavalion ja liikunnan avulla.
Kolmen viikon kuluttua nainen pystyi kävelemään jo 15 kilometriä päivässä ja kuoli 96-vuotiaana, 31 vuotta kuolemantuomionsa jälkeen.
Proteiinia pähkinöistä, suojellen sademetsiä
Isomäki suosittaa erityisen terveellisinä ja hiilinegatiivisina ruokina pähkinöitä.
- Amazonin sademetsissä kasvava parapähkinä on eräänlainen pähkinäpuiden kuningas. Parapähkinöitä on vaikea saada pölyttymään sademetsien ulkopuolella. Siksi suuri
osa sadosta kerätään edelleen luonnontilaisista tai lähes luonnontilaisista sademetsistä. Voisi varmaan sanoa, että parapähkinäpuu on laji, joka on pelastanut suuremman määrän
vanha sademetsää kuin mikään muu
puu.
- Saksanpähkinä on todennäköisesti maapallon tärkein pähkinäpuu.
Eräs kaikkein aikojen suurimmista ravinnon terveysvaikutuksia tarkasti
seuranneista interventiotutkimuksis-

LUKUNURKK A
Tuula-Maria Ahonen

ta totesi, että kolme annosta saksanpähkinöitä viikossa nauttineilla ihmisillä oli jonkin verran normaalia pienempi sydänkohtauksen riski. Myös
paljon saksanpähkinöitä syöneen
ryhmän syöpäkuolleisuus oli vertailuaikana puolet pienempi kuin vertailuryhmällä.
- Tutkimusten mukaan saksanpähkinät eivät edes lihota, vaikka ne sisältävät paljon kaloreita. Koska ne
saavat olon tuntumaan kylläiseltä ja
nopeuttavat aineenvaihduntaa, niitä
voi käyttää eräänlaisena laihdutusruokana.
Ruokavalio muutoksiin tarvitaan
miesten asennemuutosta. Britanniassa tehdyn tutkimuksen mukaan
yllättävän suuri osa kaikista miehistä haluaisi terveys- tai ilmastosyistä
siirtyä kasvispainotteiseen ruokaan,
mutta ei ole toisten miesten pilkan
pelossa tehnyt näin.
Toisaalta Isomäki rohkaisee, että
hänen varhain alkanut kaljuuntumisensa pysähtyi, kun hän siirtyi kasvisruokaan.
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Miten elokuva
kuvailutulkataan?
Suomen elokuvasäätiö on vuoden
2019 alusta edellyttänyt, että säätiön markkinointi- ja levitystukea saavat pitkät näytelmä- ja dokumenttielokuvat kuvailutulkataan. Kysyimme kuvailutulkki ja kuvailutulkkauskouluttaja Anu Aaltoselta, miten elokuvan kuvailutulkkaus tehdään.

Juho Kuosmasen Hymyilevä mies on
kuvailutulkattu näkövammaisille ja tekstitettu
huonokuuloisille ja viittomakielisille kuuroille.

sa pitää olla aikakoodit. Toimita lisäksi tekijälle elokuvan
dialogilista tai käsikirjoitus. Myös lopputekstit olisi hyvä
saada tekstitiedostona.
Jos olet tehnyt toimeksiannon avaimet käteen periaatteella, tekijä kertoo, mitä materiaaleja tarvitaan ja toimittaa ne eteenpäin.

Teksti: Tanja Rantalainen

A

nu on maamme työllistetyimpiä kuvailutulkkeja. Ensimmäinen työ oli Ylen tv-elokuva Varpuset vuonna 2006. Hän on tulkannut
noin 50 televisioproduktiota tai elokuvaa.
Lukuun sisältyy pitkiä sarjoja, niin että Anun
kuvailutulkkaamaa materiaalia on kertynyt satoja tunteja.
Anu on siis oikea henkilö kuljettamaan meidät elokuvan
kuvailutulkkausprosessin alusta loppuun.

Kuvailutulkki seuraa elokuvan aikakoodia kuvailutulkkauskäsikirjoitusta tehdessään.

Ihanteellinen aika ottaa yhteyttä kuvailutulkkauksen tekijään on noin kuusi viikkoa ennen elokuvan ensi-iltaa.
Kilpailuta tekijöitä. Kysy mitä työhön sisältyy, esim. lukeeko kuvailutulkki kuvailutulkkauksen itse.

Lähtökohta
Elokuvan kuvailutulkkaus tipahtaa tuotanto- tai levitysyhtiön toteutettavaksi silloin, kun siihen ei olisi yhtään aikaa. Elokuva on melkein valmis ja ylimääräinen työvaihe
tuntuu kiusanteolta. Helposti tulee mieleen, että tämänhän tekisi itsekin tai pyydän kaveria… STOP, Anu sanoo ja
tekee selväksi pari perusasiaa.
Näkövammainen ihminen on maksava asiakas. Hän ostaa lipun elokuviin. Kuvailutulkkaus on asiantuntijatyötä
ja vaatii koulutetun ammattilaisen. Vaikka MovieReadingsovelluksen lataaminen on ilmaista, elokuvateatterissa
käynti maksaa. Kuvailutulkkaus tekee elokuvaelämyksen
näkövammaiselle asiakkaalle saavutettavaksi.
Elokuvaa tehdään aina suurella sydämellä. Omanarvontuntoinen tuotanto- tai levitysyhtiö varmistaa että kuvailutulkkauksen laatu vastaa elokuvan laatua. Teoksen käsialaa ja syvintä olemusta ei ole helppoa välittää yleisölle
sanallisesti. Parhaiten se onnistuu koulutetuilta ammattilaisilta. Heikko kuvailutulkkaus ei välitä elokuvaa sen ansaitsemalla tavalla. Näkövammainen ei ole silloin samanarvoinen muun elokuvayleisön kanssa.

Kustannukset muodostuvat seuraavista osista:
Kuvailutulkkauskäsikirjoituksen tekeminen
Luenta äänitteeksi
Kuvailutulkkauskonsultin työpanos
Studiokustannukset
MovieReading-paketointi, ellei tuote mene suoratoistoon
Koulutetut kuvailutulkit hallitsevat koko prosessin ja auttavat siinä. Yhteystietoja voi kysyä Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:n kulttuurituottajalta osoitteesta toimisto@kulttuuripalvelu.fi
On olemassa myös yrityksiä, jotka tekevät elokuvan kuvailutulkkauksen avaimet käteen -periaatteella. Näkövammaisten Kulttuuripalvelu suosittelee Artlab-studiota,
koska se käyttää meidän kouluttamiamme kuvailutulkkeja ja näkövammaisia kuvailutulkkauskonsultteja. Tarjouspyynnön voi tehdä nettisivuilla osoitteessa https://artlab.
fi/kuvailutulkkaus/

Kuvailutulkki tekee kuvailutulkkauskäsikirjoituksen. Kuvailutulkkauksen on mahduttava niihin kohtiin, joissa ei
ole dialogia, musiikkia tai tarinan kannalta olennaisia ääniä. Teoksen pituus on työn kannalta ratkaiseva. Hintaan
vaikuttaa myös työn määrä. Jos elokuvassa esimerkiksi on repliikkejä hyvin vähän, siitä tulee läpikuvailtu, jolloin työ on laajempi kuin vaikkapa dialogivetoisessa, juonilähtöisessä sarjassa.
5. Kuvailutulkkauskonsultti tarkastaa työn
Näkövammaisen konsultin tärkein tehtävä on olla viimeinen portinvartija, joka hyväksyy valmiin käsikirjoituksen. Konsultti varmistaa, että kuvailutulkkaus on tarkoituksenmukainen ja palvelee koko näkövammaista käyttäjäkuntaa syntymäsokeista heikkonäköisiin. Konsultti ei
edusta itseään, vaan kaikkia näkövammaisia.
Kokenut konsultti hahmottaa elokuvan kuulokuvan
huomattavasti paremmin kuin näkevä tekijä. Hän kuulee,
milloin ääniefekti voi johtaa harhaan ja tarvitsee tarkennusta. Konsultti pitää huolta myös siitä, että kuvailutulkkauksessa käytettävä kieli on hyvää suomen kieltä. Kuvailutulkkaus täytyy ymmärtää ensikuulemalta.
6. Luenta äänitteeksi

2. Tee sopimus
Kirjallinen sopimus kuvailutulkin kanssa on välttämätön.

Käytännöt voivat vaihdella, mutta pääpiirteissään prosessin kulku on seuraava:

3. Toimita kuvailutulkattava teos tekijälle

1. Ota yhteyttä kuvailutulkkiin tai kuvailutulkkausta
tuottavaan yritykseen

Tulkki tarvitsee ladattavan videotallenteen elokuvasta
esim. WeTransfer- tai Vimeo-alustan kautta. Tallentees-
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4. Kuvailutulkkauskäsikirjoitus

Elokuvan kuvailutulkkauksen luenta on neutraalia, mutta
kunnioittaa teoksen tyyliä. Jos elokuva on muu kuin suomenkielinen, tekstityksen ja kuvailutulkkauksen lukevat
usein selvyyden vuoksi eri henkilöt. Myös äänityksessä
on tärkeää käyttää ammattilaisia, jotta äänen laatu vastaa esim. Ylen vaatimuksia.

7. Äänitteen toimittaminen MovieReadingiin
Materiaalit toimitetaan osoitteisiin per.lilljeqvist@gmail.
com ja olgeni@moviereading.com WeTransfer-palvelun
tai Filemail-palvelun kautta.
8. Äänitteen pakkaaminen MovieReading-sovellukseen
ja prosessiin kuluva aika kokonaisuudessaan
Valmistumisaikataulu vaihtelee sen mukaan, milloin elokuva tulee ensi-iltaan eli milloin kuvailutulkkauksen pitää olla käytössä. Aikataulu määrittyy ensi-illan mukaan.
Ensi-ilta on kuvailutulkkauksen valmistumisen deadline.
Jos käytettävissä oleva aika on kokonaisuudessaan
kuukausi, se voi jakautua esimerkiksi näin:
Jos työn alla on noin 100 minuuttinen elokuva, kuvailutulkkauskäsikirjoituksen laatimiseen kuluu 7-10 päivää.
Pari päivää menee viimeistelytyöhön konsultin kanssa.
Sen jälkeen käsikirjoitus lähetetään ohjaajalle tai tuotantoyhtiölle ja tehdään mahdolliset korjaukset. Studiopäiviä käsikirjoituksen lukemiseen on hyvä varata kaksi. Luentaan riittää normaalisti yksi studiopäivä, jos kyseessä
ei ole sarja. Äänen lopputöihin menee toinen päivä. Suhteessa eniten aikaa menee paketointiin MovieReadingsovellusta varten. MovieReading suosittelee, että heillä
olisi siihen käytössä 10 päivää.
9. Tiedottaminen
Muista myös näkövammainen yleisö elokuvasta tiedottaessasi. Toimita tiedote Näkövammaisten liiton viestintään osoitteeseen viestinta@nkl.fi ja Kulttuuripalvelun
kulttuurituottajalle osoitteeseen toimisto@kulttuuripalvelu.fi
Elokuvasäätiön entisen toimitusjohtaja Irina Krohnin
sanoin: Elokuvakokemus syntyy aivoissa, ei silmissä. Elokuvan kuvailutulkkaus tuo näkövammaisten henkilöiden
saavutettavaksi kokonaisen taiteenalan. Kuvailutulkkaus
kannattaa tehdä samalla asenteella kuin itse elokuvakin,
kuvailutulkki Anu Aaltonen muistuttaa.
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Äänikirjoja ja radiokuuluttamista pian 40 vuotta
Radiokuuluttajana,
kääntäjänä ja äänikirjojen lukijana työskentelevä Jari Aula kehottaa
olemaan nöyrä työlle, luettavalle tekstille ja
kielten osaamiselle.
Teksti: Marianne Tenhami

R

ovaniemeltä kotoisin oleva Jari Aula, 60, viettää ensi vuonna taiteilijajuhlaa:
vuonna 1982 hän aloitti radiokuuluttajana Yleisradiossa ja vuonna 1983 äänikirjojen lukijana silloisessa Näkövammaisten Keskusliitossa. Tällöin hän opiskeli Helsingin yliopistossa venäjän,
tsekin ja saksan kieltä ja kirjallisuutta valmistuen myöhemmin maisteriksi ja kielenkääntäjäksi.
- Olen aina kuunnellut radio-ohjelmia ja ollut kiinnostunut niistä. Näin
Ylioppilaslehdessä ilmoituksen, jossa
Yleisradio haki kuuluttajaa radioon ja
tartuin tilaisuuteen. Yhtenä kesäkuisena sunnuntaina Pentti Fagerholm
Yleisradiosta soitti ja ilmoitti minulle, että nyt ruvetaan harjoittelemaan
kuuluttajaksi, Jari muistelee.
Liikennetiedotus Lirantaan
Jari oli valittu kuuluttajan työhön hakemuksen ja sen liitteiden perusteella, mutta kollegojaan hän ei ollut vielä nähnyt. Niinpä nuorta miestä jännitti kovasti hänen mennessään ensimmäisen kerran Pasilaan.
- Pentti näytti minulle kaiken työhön liittyvän alkaen mikrofonin käytöstä: mihin puhutaan, miten avataan
kanava, missä ovat paperit ja minkä-
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laista ohjelmistoa on, hän kuvailee.
Kuivaharjoittelua Pentin ollessa äänessä toteutettiin kolme kertaa, mutta hyvin pian Jarikin pääsi kokeilemaan siipiään.
- Oli kauhea hetki, kun ääni ensimmäisen kerran meni eetteriin. Ajattelin, että mitäköhän ihmiset tästä
mahtavat sanoa, hän kertoo.
Huolestuminen oli kuitenkin turhaa, koska Jarin ääni radiokuuluttajana on tullut ihmisille tutuksi ja siitä
pidetään. Hän sanoo olevansa pisimpään Yleisradiossa työskennelleitä
kuuluttajia, mistä hän on kovin ylpeä.
- Toki ihmisen elämässä on ylä- ja
alamäkiä ja alavireinen päivä saattaa kuulua äänessä ponnettomuutena tai väsymyksenä. Toivonkin kuuntelijoiden ymmärtävän, että olemme
ihmisiä, emme robotteja, hän sanoo.
Kommelluksilta konkarikuuluttaja ei
ole välttynyt.
- Luin kerran liikennetiedotuksen
Lirannan kunnan asukkaille. Siis toistan: liikennetiedotus Lirannan kunnan asukkaille. Saamani teksti oli kirjoitettu lyijykynällä ja huonolla käsialalla. Niinpä kaksoispisteestä oli tullut i, kun tekstissä oikeasti luki Liikennetiedotus L:rannan kunnan asukkaille ja L:ranta on lyhenne Lappeenrannasta, kuuluttaja hymyilee.
Äänikirjoja ei näytellä
Jari on lukenut äänikirjoja muutamille kaupallisille tuottajille, mutta leijonanosan Celialle, jolle äänikirjoja on
valmistunut hänen lukemanaan 910
kappaletta ja tunteja kertynyt 11400.
- Olen ylpeä, että olen saanut lainata näkövammaisille silmiäni näin
paljon, hän iloitsee. Jos kirjalla on kiire valmistua, sitä ei välttämättä ehdi lukea etukäteen, mutta kaikki kirjat on voitava kahlata läpi niin, että
näkee teoksen laajuuden, mihin genreen kirja kuuluu sekä onko siinä vaikeita nimiä, liitteitä, kuvia tai täyden-

Jari työpisteessään, kuva Petteri Peuranen.
Jari Aula kuuluttaja Jalmari Laineen
kuvaamana.

nyksiä. Nykyään luetaan sähkökirjoja, joita ei voi käydä etukäteen läpi, koska tabletti, jolta kirja luetaan,
on Näkövammaisten liiton äänittämössä. Sähkökirjaan ei myöskään voi
tehdä haluamiaan merkintöjä, vaan
muistiinpanot on kirjoitettava paperille. Toisaalta sähkökirjan fonttia saa
suurennettua ja sen voi lukea joko
pysty- tai vaakatasossa. Tekstiin voi
myös valita haluamansa kontrastin.
Aloittaessaan äänikirjojen lukemisen Jarin ei tarvinnut kiinnittää huomiota mittareihin tai häiriöääniin,
koska lukijan työparina oli tällöin äänitarkkailija.
- Oli vapauttavampaa lukea, kun
voi keskittyä vain kirjaan, lukija kiteyttää. Nykyisessä digiajassakin on
hyvät puolensa.
- Nyt korjauksia on helpompi tehdä ja ne voi tehdä itsenäisesti, kun
äänitarkkailijoita ei enää käytetä. Kirjaa voi lukea omaan tahtiin ja ottaa
uusiksi pieleen menneitä kohtia niin
paljon kuin haluaa.
Hyvä äänenavaus on Jarin mukaan
hyräily.
- Ääntä käyttää oikein, kun ei ajattele omaa ääntään. Ryhdin on oltava
luontevasti suorassa niin, ettei huo-

maa istuvansa. Äänivirran on annettava pulputa pallean kautta. Vokaalit kannattelevat lauseita, lukija evästää.
Jari on lukenut ääneen monta mielenkiintoista kirjaa. Venäläisiä kirjoja
on kertynyt paljon. Muun muassa Venäjän kirjallisuuden historia sekä kirjat Siperian luonnonkansoista olivat
kiinnostavaa luettavaa. Pisin hänen
lukemansa kirja on ollut James Clavellin Noble House, joka kesti reilusti yli 73 tuntia.
- Se taitaa olla pisin tällä hetkellä Suomessa luettu äänikirja! Jari sanoo. Lukija on urallaan oppinut myös
uusia asioita. Näin tapahtui hänen lukiessaan mehiläisenhoito-opasta.
- Herkullisinta kirjojen lukemisessa
on, että aina oppii uutta. En olisi varmaan muuten mehiläisenhoito-oppaaseen tarttunutkaan, hän naurahtaa. Nuoremmille kollegoilleen konkarilukijalla on paljon vinkkejä. Hän
korostaa, että äänikirjaa ei pidä näytellä.
- Silloin kuulijalle tyrkytetään valmiiksi jokin rooli. Äänikirjan lukija voi
ajatella kirjan henkilöistä ihan eri tavoin kuin kirjan kuulija. Kun kirjan todella lukee eikä näyttele, kuulija voi
vastaanottaa tekstin ja luoda siitä
omat mieltymyksensä, konkarilukija
perustelee. Hänen mukaansa äänikirja-alasta on tullut kaupallistumisen

myötä villi länsi. Hän ihmettelee suuresti, haluavatko kaupalliset tuottajat
lukijoiden todella näyttelevän äänikirjoja. Lastenkirjoissa hän kuitenkin
kokee näyttelemisen oikeaksi.
Nöyryyttä äänikirjojen lukemiseen
Jarin mukaan vaarana on, että äänikirjoista tulee kaupallistumisen myötä ajatuksenvirtaa, joka menee ihmisten toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos: miten keskittyneesti ihmiset kuuntelevat kirjan ja onko se

vain täytemusiikkia? Lukija pahoittelee nuorempien lukijoiden suosimista kaupallisilla tuottajilla, koska nuoret äänet eivät sovi kaikkiin kirjoihin.
- Kaupalliset tuottajat eivät enää
ota lukijoiksi viisi-, kuusi- tai seitsemänkymppisiä ihmisiä, ehkä joitakin
poikkeuksia lukuun ottamatta. Minua ei ole otettu lukijaksi kirjoihin,
jotka ovat kohdealuettani. Osaisin
ääntää paremmin esim. venäjää, hän
sanoo ja kiittelee samaan hengenvetoon Celiaa, joka ei onneksi tällaista
ikärasismia harrasta.
Jari toivoo äänikirjojen lukijoiden
olevan nöyriä työlleen, luettavalle
tekstille ja kielten osaamiselle.
- Ei pidä kuvitella osaavansa lausua
vieraskielisiä nimiä. Puolalaisia nimiä
luetaan olkapäitä kohauttaen miten
sattuu. Auttaisin mielelläni lausumaan nimet oikein, konkarilukija toteaa. Hän painottaa, että äänikirjojen
lukeminen ei ole mitenkään helppoa.
Ei pidä ajatella, että luen nyt vain tämän kirjan. Sama koskee hänen mukaansa kielenkääntäjän ammattia.
Kääntäminen ei ole sanojen kääntämistä peräkkäin, vaan käännettäessä
on mietittävä, sopivatko tietyt sanat
ja merkitykset kyseiseen lauseyhteyteen ja tarkoittaako käännös todella
samaa suomen kielellä.
- Äänikirjojakin lukiessa on ajateltava, välittyykö tämä lause kuulijalle, painottaako sanaa tai lausetta oikein, onko lause ymmärrettävä ja onko tauotus hyvä. Äänikirjan lukijan
on sisäistettävä lukemansa teksti ja
kirjan tunnelma ennen kirjan lukemista äänikirjaksi.

Jari kotonaan Helsingin Huvilakadulla, kuva: Lauri Paavola, eläkkeellä oleva kuuluttaja.
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LUETAAN LUETAAN
Teksti: Eeva Korkala
Kuvat: Juha Erling

T

apasin Elinan ensimmäistä kertaa opaskoirakerhossa vuonna 2008. Siellä Elina luki meille jotain koira-aiheista tekstiä. Minun 60-vuotisjuhla oli lähestymässä. Olin silloin juuri etsimässä hyvää lukijaa juhlaohjelmaani varten.
Kuuntelin hämmästyneenä Elinan kirkasta, selkeää ääntä
ja aiheeseen sopivaa tulkintaa. Hei, tässähän minun pulmaani ratkaisu. Juuri noin hyvän lukijan haluan lukemaan
juhlissani pienen pätkän kirjoittamastani kirjasta Oppivuodet Luuperinmäellä. Ensitapaamisella asia sovittiin ja
lyötiin lukkoon. Tuli tunne kuin jokin johdatus olisi saattanut meidät tuttavuuteen ja myöhemmin jopa ystävyyteen saakka. Elinalle tyypilliset ylisanat kuten äärimmäisen hieno tai suurenmoisen ihana, eivät sovi ihan kaikkeen, mutta Elinan lukutavasta ne sanat kertovat kaiken,
mitä voi toivoa hyvältä lukijalta.
Onnistuneiden juhlien jälkeen sitten päätettiin, että Elina lukee minulle ääneen yhden kirjan. Muistaakseni ensimmäiseksi kirjaksi valikoitui Anni Swanin Pauli on koditon. Tuo valinta johtui molempien lapsuuden aikaisista
lukuelämyksistä. Aloittaessamme emme arvanneet, että
kirja kirjan jälkeen aloitetaan taas uusi kirja. Yhteistä lukuhetkien aikaa on kulunut tätä kirjoittaessa jo lähes 13
vuotta. Nyt kirjaluettelossa on jo melkein 30 kirjailijan nimeä ja luettuja kirjoja on kertynyt ainakin tuplamäärä.,
koska useammalta kirjailijalta on luettu montakin kirjaa.

Toinen tutuksi tullut kirjailija on Virpi Kaartinen, Elinan
opiskelutoveri. Virpi on historiantutkijana kirjoittanut
oman sukunsa menneisyydestä useamman kirjan. Niistä
olemme lukeneet ainakin seuraavat:
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Kaksi kirjailijaa, joiden kirjoja olemme lukeneet ylivoimaisesti eniten, ovat Joni Skiftesvik ja Tito Colliander. Skiftesvikin letkeä kertojan lahja tekee hänestä yhden lempikirjailijoistani. Hän käyttää teksteissään Oulun seudun murresanoja elävöittämään tekstejään. Hän ei mässäile murresanoilla, mutta saa kirjoihinsa hauskan ilmeen käyttämällä murretta taidokkaasti hyväkseen. Elinan kyky lukea tankkaamatta myös murteita lisää Skiftesvikin tekstin nautittavuutta.
Colliander kirjoittaa hyvin lämpimästi ihmisyydestä ja
syvistä tunnoistaan. Huippusivistynyt kirjoittaja, jonka
teksteissä sielu lepää.

Elina tulossa lenkiltä Pispalan rinteiltä, naapuri toi kirjan.

Kuka?
Elina Kujanpää 79, eläkkeellä oleva äidinkielen lehtori.
Harrastuksista mainittakoon liikunta, kirjallisuus ja vapaaehtoistyö näkövammaisten parissa. Tukenut opaskoiratyötä kummipentuja hankkimalla ja osallistumalla siihen vapaaehtoisena avustajana.

Elinan elämään tuo synttärijuhlan esiintyminen toi monta muuta vapaaehtoistyötä. Moni muu minun lisäkseni
oli pannut merkille hänen lahjansa ääneen lukemisen taidossa. Elinaa pyydettiin lukijaksi muun muassa äänilehtien luentaan, järjestämään kirjallisuuskerhoa, joka sai nimekseen Näköpiiri. Samoin Elinaa pyydettiin lukemaan
yhdistyksemme joka torstaiseen Aamutupaan ja keskustelemaan sanomalehdistä. Monessa tilaisuudessa Elina
on ollut lukijana isonkin yleisön edessä.
Kahteen kirjailijaan olen tutustunut kirjojen lisäksi myös
henkilökohtaisesti Elinan kautta. Kristiina Harjula on
yksi tuttavuus. Kristiina asuu Tampereen Pispalassa, jossa Elinakin asuu nykyisin ja on kirjoittanut lehtityönsä jälkeen ainakin neljä teosta, jotka Elina on lukenut minulle.
Kristiinan kirjat ovat:
Ollaanko me jo vanhoja?
Pispalan kiviä
Samettiruusuja Harjutiellä
Loukussa

Emmi, Taskilan emäntä
Koti Taipaleen kanavalla
Taskilan lapset.

Eeva lukee pistekirjoituksella uutta testamenttia.

Kuka?
Eeva Korkala 72. Nelivuotiaasta saakka sokea. Kotoisin
Lumijoelta, pohjoispohjanmaalta. Käynyt Kuopion Sokeainkoulun. Valmistunut hierojaksi vuonna 1967. Toiminut
hierojana monilla paikkakunnilla. Perheessä kolme aikuista tytärtä ja 9 lastenlasta. Asuu nykyään Tampereella. Harrastuksia esimerkiksi käsityöt, äänikirjojen kuuntelu, aiemmin opaskoiran kanssa lenkkeily ja järjestötoiminta monella taholla.

Ihan kaikki tekstit eivät onnistu sykähdyttämään kuulijaa.
Yhteisten mieltymysten poiketessa toisistaan. Kaksi voimakasluonteista ihmistä eivät mitenkään voi olla kaikesta samaa mieltä. Otanpa tähän pari esimerkkiä tuosta ideologioiden ja arvojen erilaisuudesta. Olen tilannut jo vuosikausia Valitut palat -lehteä. Pyysin Elinaa lukuhetkiemme aikana lukemaan minulle mielenkiintoisia artikkeleita Valituista paloista. Ei siinä mitään, Elina kyllä luki, mutta hänen Amerikkavastaisuutensa leimasi luentaa. Piikikkäitä välihuomautuksia ja syviä huokauksia oli niin paljon, että huvittuneena päätin poistaa Valitut palat lukusessioistamme. Uskon, että Amerikkavastaisuus on syntynyt 1960-luvun opiskelijaliikkeen vasemmistolaisradikalismista. Vuosikymmenten aikana romantisoitunut nuoruuden idealismi nousee tiedostamatta vieläkin sen ajan
nuorten mielipiteisiin.
Toinen tapaus tulee mieleen, jossa Elina kieltäytyi lukemasta haluamaani kirjaa. Oli kysymyksessä Ulla Appelsinin kirjoittama Leevi Laitisen elämäkerta Lapsuus lahkon
vankina. Lahkon nimi oli Kartanolaisuus. Nimensä lahko
on saanut Alma Kartanosta, lahkon perustajasta ja diktaattorin asemasta lahkossa. En tiedä kunnolla syytä, miksi se oli Elinalle vastenmielinen luettava. Ehkä tuon suomalaisen, kauan sitten julkisuudessa olleen lahkon arvot
poikkesivat Elinan omista uskonnollisista arvoista, tai sitten hänellä saattoi olla ajatus suojella sokeaa kuulemasta
niin pöyristyttävää tekstiä. Luetin tuon kirjan sittemmin
toisella henkilöllä. Uskomatonta kuinka aikuiset ihmiset
ovat lähteneet sellaiseen täysillä mukaan. Mielenkiintoinen kirja kylläkin, mutta poikkesihan se minunkin omista arvoistani täysin.
Toki on moni kirja valikoitunut pois yhteiseltä kirjalistaltamme myös minun valinnastani. Yksi esimerkki on Kalle Holmbergin elämäkerta. Yleensä pidän elämäkerroista, mutta jostakin syystä en päässyt Holmbergin tekstiin
sisälle. Sen kirjan jouduin keskeyttämään. Mieleen tulee
myös Pauliina Rauhalan Taivaslaulu. Elina olisi halunnut
lukea sen minulle, mutta minä en halunnut millään uhrata aikaani siihen. Olin kuullut kirjasta pieniä pätkiä, eivätkä ne minua puhutelleet. Siitä ei tullut yhteistä kokemusta. Toki olen jättänyt väliin monta Elinan ehdottamaa

muuta kirjaa. Yhteisesti suunnitellen kirjoja on löytynyt
paljon myös luettavaksi ja löytyy taatusti vastakin.
Jokainen lukukerta on ollut arvokas ja omanlaisensa tapahtuma. Kerrankin järjestimme yllätyksen ystävälleni
Annikalle. Hän nimittäin kertoi minulle lapsuudestaan,
jolloin kotiväki luki hänelle ääneen satuja. Annikka oli
pyytänyt perheenjäseniä toisensa jälkeen lukemaan sadun Ruma ankanpoikanen. Perheenjäsenet kuitenkin olivat kieltäytyneet siksi, että satu on niin pitkä, ettei sitä
nyt lueta. Tuo jäi mieleeni ja kerroin siitä Elinalle. Yhdessä me sitten päätimme järjestää Annikalle yllätyskutsun
meidän lukuhetkeemme. Ruma ankanpoikanen luettiin ja
monta muuta ihanaa satua. Hyvää ruokaa syötiin ja rupateltiin naisporukalla saduista ja muista asioista sydämemme halusta. Siitä päivästä jäi kaikille ihana muisto.
Kesäisin luimme usein parvekkeella. Olisimme halunneet
mennä ulos istuskelemaan ja lukemaan, mutta siinä tuli vähän ongelmaa. Yhden kerran menimme kerrostalon
takapihalle puutarhakeinuun kirjan ja opaskoiran kanssa.
Kiinnitin Qira-koirani keinun tolppaan, jossa se sai kelliä
pehmeällä nurmikolla. Sireenit tuoksuivat ja linnut visertelivät. Elina aloitti lukemisen. En muista mikä kirja silloin
oli meneillään. Kun oli päästy alkuun tuli vanhempi mieshenkilö valittamaan koiran kurjasta tilasta. Hänen mielestään koiralla ei ollut siinä hyvä olla. Sanoin hänelle, että
koiralla on kaikki hyvin, että voisiko hän jättää sen rauhaan. Siitä mies vasta ärsyyntyi. Ei auttanut kuin lähteä
sisälle jatkamaan lukemista siellä. Vastaavia yrityksiä kesäisessä tunnelmassa yritettiin useamminkin, mutta aina
yleisöä alkoi pakkautua ympärille. Kahdenkeskistä rauhaa
ei kesäisessä luonnossa saatu.
Korona-aika on muuttanut meidän lukuhetkiämme. Aiemmin vierailimme toistemme kodeissa vuorotellen. Elina jaksoi lukea kahdesta kolmeen tuntia kerrallaan. Toki pidimme välillä kahvitaukoja ja joskus jopa toinen tai
toinen valmisti ateriankin. Usein kävi niin, että Elina luki niin pitkään, että minun piti lopettaa sen kertainen lukeminen. Huomasin äänestä alkavan väsymyksen. Kirjanmerkki silloin kirjan väliin ja ei muuta kuin uusi aika sovittiin. Lähes joka viikko tapasimme ja nautimme yhteisestä harrastuksesta. Molemmat nautimme välikommenteista ja kirjaan liittyvistä huomioista. Tunnetilat vaihtelivat tarinan mukana naurusta kyyneliin ja siltä väliltä. Koronan tultua rajoittamaan tapaamisia, jouduimme turvautumaan puhelimen apuun. Ikävä kyllä, lukuhetket eivät ole läheskään saman veroisia kuin paikalla tapahtuvat kohtaamiset. Usein tulen tiedostamattani ajatelleeksi äänikirjojen kuuntelua, kun ääni tulee puhelimesta. Käsi jo nousee etsimään näppäintä kelatakseni vähän taaksepäin, jos ajatus on harhaantunut luennasta pois. Puhelimessa tapahtuva lukeminen on jotenkin enemmän teknistä, mutta joka tapauksessa tärkeää meille molemmille.
Kiitos Elina!
Kajastuksen nettisivuilla www.kajastuslehti.fi on Luetaan
luetaan -jutun lopussa luettelo Elinan Eevalle lukemista
kirjoista.
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Makumatka
Meksikoon
Teksti: Sanna Tynkkynen
Kuvat: Ilpo Blåberg

Perinteinen meksikolainen ruoka on
kursailematonta ja yksinkertaista,
mutta ei missään nimessä köyhää.
Se on kuin luotu erilaisiin juhliin ja
yhteisiin ruokahetkiin, koska on rentoa ja tarkoitettu jaettavaksi.

M

eksikolaisesta ruokakulttuurista on sanottu, että se on ranskalaisen ja kiinalaisen lisäksi maailman tärkein gastronomia. Esimerkiksi suosittu tex-mex -ruoka on saanut vaikutteensa meksikolaisesta ruokakulttuurista ja perinteinen meksikolainen rosvopaistin valmistusmenetelmä barbacoa on antanut nimensä barbecuelle. Meksikolainen ruoka on valittu UNESCOn
aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon.
Tervetuloa makumatkalle Meksikoon!
Punaista, vihreää ja valkoista
Meksikolainen ruoka on värikylläistä ja makuja täynnä.
Aterian perustan luovat meksikon lipun värit: punainen
tomaattisalsa, vihreä guacamole ja valkoinen maissilettu eli tortilla. Nämä saavat rinnalleen runsaasti vihanneksia, lihaa tai kalaa sekä chiliä ja yrttejä. Pavut, paprikat ja
maissi ovat kuitenkin aina täytteiden perusta. Ruuissa
käytetään myös paljon kaktusta. Etenkin opuntiakaktuksen lehtiä, jotka sopivat niin pataruokiin, keittoihin, salsoihin kuin salaatteihinkin.
Nykyisessä meksikolaisessa ruoassa yhdistyvät mayjojen ja atsteekkien perintö siirtomaavallan mukanaan tuomaan ruokakulttuuriin. Maut ja raaka-aineet ovat suurelta osin alkuperäisasukkaiden peruja. Intiaanien asuinalueilta ovat peräisin ainakin avokado, bataatti, chili, kaakao,
kurpitsa, maapähkinä, maissi, pavut, tomaatti ja vanilja.
Myöhemmin espanjalaiset ja portugalilaiset toivat ulkomailta mukanaan riisin, vehnän, sipulin ja uusia mausteita, kuten kanelin ja valkosipulin. Heidän mukanaan tuli myös karjankasvatus, mistä johtuen ruokiin alkoi tulla
enemmän lihaa ja myös maitotuotteita alettiin käyttää.
Näiden keittiöiden yhdistelmästä syntyy ainutlaatuinen
ja monipuolinen ruokakulttuuri.
Meksikolainen ruoka on mausteista ja erilaisia chilejä
käytetään paljon. Chililaaduista ollaankin tarkkoja. Niitä
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Enchilladoja quacamolen ja salsan kera.

Lohichevice, quacamole, tomaattisalsa ja quesadilloja.

löytyy satoja. Ne vaihtelevat suuresti tulisuudeltaan, joten ruoan maun vivahteet ulottuvat aina polttavan tulisesta melkein makeaan. Meillä chileistä tunnetaan parhaiten tulisimmat versiot; habanerot, Naga Morich ja jalapenot.
Chilien lisäksi mausteena käytetään myös kanelia, mustapippuria, kookosjauhetta ja juustokuminaa eli jeeraa.
Yrtit ovat tärkeä osa makumaailmaa. Näistä suosituin on
korianteri. Avokadon lehteäkin käytetään mausteena.
Punaista tomaattia käytetään paljon. Siitä tehdään
muun muassa ravintoloissa alkupalana tarjoiltavaa tulista chilisalaattia (salsa verde tai salsa picante). Meksikossa tomate tarkoittaa vihreää tomaattia, punainen tomaatti on jitomate.
Kurpitsa ja maissi ovat lisukekasviksia. Maissilajeja on
useita ja niitä käytetään eri tarkoituksiin. Lisukkeena tarjotaan myös pastaa, riisiä tai bataattia.
Tomaattiset ja hedelmäiset salsat, tahnat ja kastikkeet
ovat tärkeä osa meksikolaista ateriaa. Tunnetuin lienee
chilillä, limetillä ja korianterilla terästetty guacamole. Erikoisin on varmasti vahvasta suklaasta ja chilistä sekoitettu lihan kanssa tarjottava suklaakastike ja ruokaisin mustapapukastike. Tuorejuustot ja hapankermat tekevät ruoasta miedompaa mehevöittäen samalla täytteet.
Hedelmiä käytetään niin makeissa kuin suolaisissakin
ruokalajeissa. Ne tasapainottavat raskasta ruokavaliota.
Suosituimpia ovat mangot, ananakset, banaanit, melonit,
papaijat, sitrushedelmät, kookospähkinät ja tamarindit.
Paikallisia vivahteita ruokaan antaa maan laajuus. Maisemat vaihtelevat lumihuippuisista vuoristoista sitruslehtoihin ja merenrantoihin. Tämä vaikuttaa osaltaan siihen,
mitä ruokia juuri kyseisellä seudulla suositaan.
Rannikkoseuduilla syödään paljon kalaa ja äyriäisiä.
Siellä tarjoillaan esimerkiksi Perusta kotoisin olevaa ce-

Meksikolainen kaakao: 8 dl maitoa, 2 tl kanelia, 100 g tummaa
suklaata ja chiliä maun mukaan.

vicheä, jossa kala raakakypsytetään limettimehussa ja
maustetaan yrtein. Perinteinen äyriäisruoka on myös katkarapucocktail eli coctel de camarones, jossa katkaravut
saavat seurakseen sipulia, kurkkua, avokadoa, korianteria
ja jalapeñoja.
Pohjoisen rehevämmillä karjankasvatusseuduilla käytetään enemmän lihaa. Vihannesten seurana leivän ja tortillojen täytteenä tarjoillaan kanaa, porsasta ja lammasta
sekä joskus myös nautaa.
Myös hyönteisten syöminen on Meksikossa suhteellisen suosittua.
Alussa on tortilla
Usein puhutaan tortillojen syömisestä, vaikka tortilla itsessään on vain kaiken pohja. Nämä Masa harina -maissi-

jauhoista tai vehnästä valmistetut, ohuet pehmoiset letut
toimivat lautasena, lusikkana ja lisukkeena lähes jokaiselle meksikolaiselle ruokalajille. Muualla espanjaksi tortilla,
torˈtilja, tarkoittaa munakasta.
Tortillat, tacot ja nachot valmistetaan samasta taikinasta. Taco ei alun perin ole kovaksi kuivattu kuori, vaan
pehmeä, lisukkeilla täytetty tortilla. Meille taco on kuitenkin tutumpi venemäisenä rapeana kuorena, jonka sisään täytteet laitetaan. Tacot ovat suosittuja meksikolaisessa katukeittiössä.
Nachot ovat rapeiksi kuivattuja, suolattuja maissitortillalastuja, joita tarjoillaan erilaisten salsojen ja kastikkeiden kanssa.
Meksikolainen ruoka on varsin kursailematonta ja lähes
kaikki ruokalajit pohjautuvat siis tortilloihin eri muodoissaan. Näistä tunnetuimpia ovat burritot, enchilladat ja
quesadillat. Yksinkertaisimmillaan tortilla täytetään valituilla täytteillä, se kääräistään rullalle ja nautitaan erilaisten tomaatti- ja avokadokastikkeiden kanssa. Tällöin puhutaan burritoista. Täyte on yleensä tulinen.
Enchilladat ovat täytettyjä rullalle käännettyjä tortilloja, jotka kuorrutetaan juustolla ja mausteisella tomaattikastikkeella ja gratinoidaan uunissa. Enchiladoja tehdään
monenlaisilla liha-, juusto- ja vihannestäytteillä.
Quesadillat ovat juustotäytteisiä puolikuun muotoon
taitettuja tortilloja, joiden sisällä voi olla myös lihaa, kasviksia tai molempia sekä salsoja. Quesadillat paistetaan
pannulla niin, että juusto sulaa ja ne tarjoillaan yleensä
siivuiksi leikattuna. Ruoka on saanut nimensä espanjankielen juustoa tarkoittavasta sanasta queso.
Tostadat ovat paahdettuja tai uppopaistettuja tortilloja, joiden päälle asetetaan lihaa, makkaraa, salaattia tai
äyriäisiä. Niitä tarjoillaan yleensä keiton kanssa tai pienemmiksi paloiksi (Totopos) leikattuna alkupaloina erilaisten salsojen kera. Alun perin tostadat tehtiin kuivuneista tortilloista uppopaistamalla ettei niitä menisi hukkaan.
Tortilloista voi tehdä myös keittoa, jota kutsutaan So-
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pa-aztecaksi tai Sopa de tortillaksi.
Meksikolainen vastine pyttipannulle on chilaquiles,
jossa yhtenä ainesosana toimivat öljyssä paistetut suikaloidut tortillat. Ne kuorrutetaan cheddarjuustolla ja lisukkeena tarjotaan salsaa tai guacamolea.
Makea manjana
Meksikossa ruoka valmistetaan rakkaudella ja se on sosiaalinen tapahtuma, johon vierähtää päivästä helposti useampikin tunti. Ruokarytmi on erilainen kuin mihin
meillä on totuttu. Aamulla nautitaan runsas aamupala, joka sisältää munia, papuja, hedelmiä ja mehuja. Tyypillinen aamujuoma on atole de maizena tai atole de avena
eli maissitärkkelyksellä tai kaurajauholla suurustettu kuuma maitojuoma. Se makeutetaan agavesiirapilla ja maustetaan kanelilla ja rusinoilla. Tarjolla on myös kahvia, joka
Meksikossa on tummaa ja vahvaa.
Puolilta päivin nautitaan välipala ja lounaan vuoro on
iltapäivän kuumimpaan aikaan. Illan viilentyessä nautitaan kevyt päivällinen, joka kokoaa perheen yhteen ruokailemaan. Kaikilla aterioilla tarjoillaan tietenkin myös
tortilloja.
Jälkiruokana suositaan paahtovanukasta eli flania, makeita leivonnaisia, erilaisia hyytelöitä ja suklaata sekä hedelmiä.
Meksikolaiseen kulttuuriin kuuluu myös iltapäivän herkuttelu. Monet meksikolaiset nauttivat päivittäisestä kello viiden kaakaohetkestä, el chocolatesta. Tähän suklaahetkeen kuuluvat lisäksi makeat maissitaikinanyytit ja
tahmeat karamellit. Meksikolainen kaakao on mausteista,
sakeaa ja makeaa ja sitä kannattaa kokeilla lämpöä tuomaan viilenevinä syys- ja talvi-iltoina. Juoma valmistetaan tummasta suklaasta. Se itsessään ei ole kovinkaan
makeaa, joten sokeria voi lisätä maun mukaan. Mikäli haluaa lisälämpöä, mukaan voi lorauttaa tilkan rommia.
Meksikossa tehdään alkoholijuomia agavekasveista.
Näistä tunnetuimpia ovat tequila ja mezcal.
Siniagavesta valmistettu tequila on hyvin vahvaa. Jos
se tuntuu sellaisenaan liian tujulta, drinkissä nimeltä Paloma tequilaan sekoitetaan greipin makuista virvoitusjuomaa. Myös klassinen Margarita tehdään tequilasta. Siihen kuuluu tuorepuristettua limemehua ja agavesiirappia ja lasin reunus sivellään suolalla. Margaritareseptejä on lukuisia ja monelle tuttu on jäähileisenä tarjoiltava
mansikkamargarita.
Mezcal on tequilan jälkeen suosituin väkijuoma. Sekin valmistetaan agavesta, mutta siniagaven sijaan siihen voidaan käyttää monia erilaisia lajikkeita. Maussa on
omanlaisensa savuinen vivahde.
Meksikolaisille olut on yleensä ykkösvalinta niin rannalla, illallisella kuin perhejuhlissakin. Tyypillinen olut
on vaalea ja miedon makuinen. Kansainvälisesti tunnetuin meksikolainen olut on Corona, jota myydään ympäri
maailmaa. Se tarjoillaan usein pullon suuhun sujautetun
limeviipaleen kera, mikä ei ole alkuperäinen tapa.
Meksikossa olutkaan ei välty chililtä. Michelada on suosittu paikallinen erikoisuus. Se on cocktail, jossa olut on
terästetty limellä, suolalla, chilillä ja tomaattimehulla.
Micheladan tilatessasi voit saada mitä tahansa yksinkertaisesta sekoituksesta koristeltuun drinkkiin, josta
roikkuu vaikkapa katkarapuvarras.

26

Chamoyada on meksikolainen juoma, joka saattaa tuntua enemmän jälkiruoalta. Lasiin kerrostetaan hedelmiä,
mangosorbettia, mehujäätä, chilijauhetta ja viimeistellään chamoy-kastikkeella ja tamarindilla. Chamoy-termillä viitataan erilaisiin kastikkeisiin. Ne voivat olla makeita,
suolaisia tai tulisia. Chamoyada nautitaan pillillä juoman
tapaan jään sulaessa.
Meksikon helteissä nautitaan paljon vedestä, hedelmistä ja sokerista sekoitettuja juomia. Agua fresca on tuorepuristettua mehua vetisempää ja tyypillisiä makuja ovat
ananas, vesimeloni ja sitruuna. Paikalliset suosivat myös
kuivatuista hibiskuksenlehdistä tehtyä Jamaicaa. Agua
fresca tarjoillaan usein kauhalla isoista kanistereista, joita
voi myös ostaa katukojuista.
Koekeittiön arvio
Meksikolainen ruoka on maineensa veroista. Sitä on
hauskaa tehdä yhdessä, joskin aikaa on hyvä varata kunnolla. Tortilloja emme alkaneet valmistaa, mutta kaiken
muun teimme alusta lähtien. Kannatti todella, koska kaupan tex-mex -hyllystä löytyvät tuotteet eivät maistu ollenkaan niin hyviltä. Oman osansa makuelämykseen tuo
toki itse tekemisen meininki. Nälkäkään ei ehdi yltyä liian
isoksi, sillä täytyyhän sitä maistella kaiken aikaa.
Kokkailun järjestys on syytä miettiä etukäteen. Koska valmistimme cheviceä, kala täytyi ensimmäisenä laittaa raakakypsymään limemehussa. Myös tomaattisalsa
ja guacamole piti saada maustumaan. Sitten alkoi melkoinen pilkkominen, kun muita ruokalajeja varten veitsen alle pääsivät tomaatit, paprikat, sipulit ja chilit. Mitä enemmän käsipareja on käytössä, sitä nopeammin urakasta selviää. Jos siis aikoo tarjota meksikolaista ruokaa
suuremmalle porukalle, vieraat on syytä ottaa mukaan jo
tekovaiheessa.
Enchilladat saivat täytteekseen kanaa, tomaattia, paprikaa, mustia papuja, maissia, sipulia, valkosipulia ja chiliä.
Niiden gratinoituessa uunissa pannulla valmistuivat kana-paprika-juusto -quesadillat. Jälkiruuaksi teimme kaakaota meksikolaiseen tapaan.
Koekeittiömme on tyytyväinen makumatkaansa Meksikoon. Raaka-aineet olivat tällä kertaa tällaiset, ensi kerralla ehkä jotain ihan muuta. Meksikolaiseen ruokaan kun
voi makumieltymysten ja saatavilla olevien tarvikkeiden
puitteissa käyttää melkein mitä vain. Olemme tulisen
ruuan ystäviä, joten chiliä kului paljon, kuten valkosipuliakin. Sen sijaan korianteria käytimme lähinnä muodon
vuoksi, koska sen maku ei niinkään miellytä.
Erityisesti quesadillat katosivat nopeasti ja illaksi täytyi tehdä vielä toinen satsi. Vinkki: Älä täytä liikaa ja anna
jäähtyä hieman ennen paloiksi leikkaamista!
Sen sijaan kaakao oli makuumme liian tuhtia, pienempikin kupillinen olisi riittänyt. Tumman suklaan kitkerähkö maku talttui sokeria lisäämällä ja itse olisin voinut ripsauttaa kyytiin enemmän chiliä. Ainakin makeanhimo talttui joksikin aikaa.
Seuraavana päivänä tuhosimme ylijääneet täytteet ja
kastikkeet kääräisemällä ne loppujen tortillojen sisään eli
söimme burritoja.

LAURA-tietokanta
vie laulun sanojen
lähteille

Piristystä
kulttuurijournalismiin

LYHY

ESTI

Teksti: Timo Kuoppala
Teksti: Tuula Paasivirta

L

AURA -tietokanta on Sibelius-Akatemian kehittämä ja ylläpitämä klassisen ohjelmiston laulutekstien ja niiden suomennosten tietokanta. Kaikkia Laurassa julkaistuja tekijänoikeuden
alaisia suomennoksia saa käyttää yksityiskäyttöön sekä opetus- ja tutkimustarkoituksiin. Suomennosten käyttö käsiohjelmissa sen sijaan saattaa vaatia erillisen luvan suomentajalta. Kunkin suomennoksen kohdalla on maininta siitä, mihin suomennosta voi käyttää, sekä tarvittaessa suomentajan yhteystiedot luvan hankkimiseksi.
Tietoja LAURA-projektista
Nämä tiedot löytyvät LAURA -tietokannan verkkosivuilta:
http://laura.siba.fi/xwiki/bin/view/Laura/ Laulujen alkukieliset runot suomennoksineen ovat tietokannassa kokonaisina teksteinä. Niiden lisäksi Laura sisältää lauluihin liittyviä muita tietoja (opusnumero, laulusarja, sävellysvuosi, esityskokoonpano jne.). Laura palvelee laulumusiikin opiskelijoita ja opettajia, konsertinjärjestäjiä sekä kaikkia laulumusiikista ja runoudesta kiinnostuneita.
Pitkään vireillä ollut laulusuomennosprojekti käynnistyi Sibelius-Akatemiassa vuonna 2002. Hankkeen tavoitteena on kerätä hajallaan oleva laulusuomennosaineisto
ja siirtää se sähköiseen muotoon yleisön saataville. Suomennosaineiston julkaiseminen on aloitettu 1800-luvun
keskeisestä liedistä, mutta tietokanta laajenee jatkuvasti. Laurassa on myös modernimman ohjelmiston, vanhan
laulumusiikin, kuoromusiikin, kirkkomusiikin sekä ooppera-aarioiden suomennoksia alkuperäisteksteineen. Laurassa olevat suomennokset eivät pääsääntöisesti ole laulettavia, vaan runomuotoisia tai suorasanaisia. Laura on
alun perin Sibelius-Akatemian innovaatiokeskuksen hanke.
Laulusuomennoksia on kerätty konserttien käsiohjelmista, runoteoksista ja suomentajilta itseltään. Suomennostietokanta ei olisi mahdollinen ilman suomentajien
panosta. Koska lauluja on lukemattomia, otetaan suomennoksia edelleen mielellään vastaan. Jos hallussasi on
laulusuomennoksia, riimitettyjä tai suorasanaisia, ota yhteyttä!
Eräänä esimerkkinä voidaan mainita, että tietokannasta löytyy Mahler, Gustav (1860-1911): Phantasie suomennettuna. Suomennosta ei tekijänoikeudellisista syistä voi
julkaista tässä lehdessä, mutta voit käydä katsomassa sen
tietokannan verkkosivulla tietokannasta hakien.
Yhteystiedot Jaana Tiihonen
Taideyliopiston kirjasto / Sibelius-Akatemia, PL 39
00097 Taideyliopisto
sähköposti: laura.tiihonen@uniarts.fi
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o pian kaksi vuotta on kulttuuriviestintää piristänyt uusi toimija Pirkanmaan suunnalta – Kulttuuritoimitus.fi -sivusto. Tekijät kertovat sen olevan
kulttuurijournalismiin erikoistunut verkkojulkaisu ja yhteisö, joka syntyi mediatalojen ja instituutioiden ulkopuolella. Kulttuuritoimitus.fi haluaa elvyttää
nuukahtaneen kulttuurista kirjoittamisen.
Tekijöiden tavoitteena on pelastaa suomalainen kulttuurijournalismi, säilyttää moniäänisyys sekä löytää keinoja kulttuurin tekijöiden ja kulttuurin kuluttajien kohtaamiseen. Sivuston tekijät haluavat, että kulttuuri kuuluu kaikille, se on moniäänistä, suvaitsevaa ja tasa-arvoa
edistävää. Sivusto on ilmainen eikä sen käyttö vaadi rekisteröitymistä. Sivustolla on ollut joka kuukausi vajaa
viisikymmentätuhatta kävijää.
Ensimmäisenä toimintavuotena jo yli sata kulttuurin
ja viestinnän toimijaa on osallistunut vapaaehtoispohjalta sivuston tekemiseen. Kulttuuritoimitus.fi julkaisee
päivittäin kritiikkejä, haastatteluja ja muita juttuja kulttuurin tekijöistä, tapahtumista ja ilmiöistä. Tammi-helmikuun vaihteessa esiteltiin suuren maailman poppia nostalgiamausteilla (New Ron uusi albumi) arvosteltiin ilmastoaktivisti Greta Thunbergista tehty tv-dokumentti, kerrottiin Sami Yaffan musiikkisarjasta radiossa ja hehkutettiin ranskalaista Naisten kaupunki -teosta. Sivuston skaala on laaja. Huomiota saavat esimerkiksi monikielisyys ja
kahdessa kodissa asuvat lapset. Sittenpä voi jo sujuvasti siirtyä lukemaan arviota Stephen Kingin uudesta teoksesta tai plärätä keväällä julkaistavien kirjojen listaa. Kulttuuritoimitus.fi -sivuilta kannattaa kurkata, mikä on parasta juuri nyt.

Antti Tuomainen sai
Petrona-palkinnon
Teksti: Timo Kuoppala

S

uomen dekkarigenre sai maailmalla ansaitsemaansa tunnustusta, kun Antti Tuomaisen Pikku Siperia -romaanille myönnettiin Petrona-palkinto parhaasta pohjoismaisesta rikosromaanista. Pikku Siperia julkaistiin vuonna 2018 ja sen
on kääntänyt englanniksi David Hackston.
Celian äänikirjaesittelyn mukaan Pikku Siperia on rikosromaani ja mustaakin mustempi komedia uskosta ja epäuskosta, inhimillisistä pyrkimyksistä ja ihmistä suuremmista kysymyksistä. Tuomaristo piti romaania hyvin syvällisenä ja inhimillisenä.
Antti Tuomainen oli Näkövammaisten Kulttuuripalvelun kirjailijavieraana huhtikuussa 2018. Haastattelutallenne on kuunneltavissa osoitteessa http://www.kajastuslehti.fi/kirjailijavierailut/ Tuomaisen tuorein teos on tänä
vuonna ilmestynyt Jäniskerroin.
Petrona-palkinnosta lisätietoa http://www.petronaaward.co.uk/
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Pienet asiat
rikastuttavat elämää
Näkövammaisten liiton hallitukseen
valittiin 2020 Anni Väänänen. Hän
syntyi 32 vuotta sitten Ruokolahdella, jossa asuu edelleen. Kotikunnassaan hän toimii aktiivisesti ja harrastaa muun muassa laulamista ja teki
oman levynkin. Anni on kokenut eri
tahoilta torjumisia sokeutensa takia.
Teksti: Rauni Laihonen
Kuvat: Anni Väänänen

T

odellisen elämänonnen Anni löytää arjen pienistä asioista ja hetkistä. Kun hän saa työhuoneen siivotuksi ja lähtee koiran kanssa jäälle
tai kävelee rannassa ja kuuntelee veden ääntä, hän sanoo, että se on tosi rikastuttava kokemus. Siitä saa voimaa ja taas jaksaa.
Näkövammaisten liiton hallitustyössä joutuu hyvin laaja-alaisesti syventymään liiton asioihin. Anni haluaa vaikuttaa ja työskennellä omakohtaisten kokemuksiensa
pohjalta tasa-arvon ja saavutettavuuuden puolesta. Hän
toivoo, että kaikki ihmiset saavat elää normaalia elämää
näkövammastaan huolimatta.
Annin perheeseen kuuluvat vanhemmat ja kolme isoveljeä perheineen sekä miesystävä ja opaskoira Ropsu.
He elävät tiiviissä yhteydessä ja ovat miltei päivittäin tekemisissä toistensa kanssa. Tällä hetkellä saman katon alla Annin kanssa asuu hänen äitinsä ja Ropsu.
Ruokolahdella tapahtuu
Kotikunnassaan Anni osallistuu aktiivisesti eri tapahtumiin ja kehittää monenlaista toimintaa. Kahdeksan vuotta sitten hänet valittiin Ruokolahden kunnanvaltuustoon
ensin varavaltuutetuksi ja nyt hän toimii valtuutettuna.
- Tällä hetkellä toimin henkilökohtaisesti saavutettavuuden eteen Etelä-Karjalassa, kun valmistamme Osuuspankin henkilökunnan kanssa ohjausvideoita siitä, miten
näkövammainen itse pystyy hoitamaan pankkiasiansa.
Samalla pankin henkilökunta saa perehdytystä näkövammaisen asiakkaan kohtaamiseen ja palvelemiseeen. Kun
video saadaan valmiiksi, se julkaistaan valtakunnallisesti
Osuuspankin sivuilla.
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- Olin juuri ehtinyt ostaa uuden haitarin. Tuolla se on
nyt laukussa ollut. Toivon, että vielä olisi aikaa ja ottaa se
sieltä sieltä ja soittaa.
Anni kiinnostui karaokesta. Kun lehdessä oli ilmoitus
esimerkiksi Espoon karaokekilpailusta, Anni päätti lähteä
laulamaan.
- Äitini kanssa ajettiin Espooseen tai milloin mihinkin ja
tultiin illalla myöhään kotiin. Joskus tuli sijoituksiakin. On
ne pokaalitkin tuolla jossain tallessa, mutta eivät ne ole
koskaan sen suurempaa merkitystä saaneet. Se oli vain
hauskanpitoa, kun pääsi laulamaan ja sai kokemusta.
Anni on sanoittanut mainospiisejä joillekin yrityksille.
Ja kun muuan vaatekauppa teki joulukalenteria Anni pyydettiin mannekiiniksi.
- He ottivat miusta kuvia, esittelin vaatteet ja samalla
lauloin yritykseen ja vaatteisiin sanoittamani laulun.

Anni on kuulunut muutamia vuosia Etelä-Karjalan
Osuuspankin edustajistoon ja viime vuonna hänet valittiin myös pankin nimitysvaliokuntaan.
- Sitä kautta olen tuonut esille näkövammaisasioita.
Kun tämän vuoden aikana tulevat saavutettavuuslait voimaan, heitin heille idean, että valmistaisimme yhdessä
ohjausvideoita, joilta näkövammainen asiakas saa tietoa
ja ohjausta pankkipalveluiden käytössä.

Oma levy

Kulttuurivaellus
Paikallinen historia ja kulttuuri kiinnostavat Annia. Miesystävänsä Joonas Pitkämäen kanssa hän liikkuu paljon
luonnossa.
- Kiertelemme kulttuurikohteita eri puolilla ja keräämme historiaa ja kulttuuriperintöä. Se on ihanan rikastavaa
ja tavallaan keino rauhoittua. He tarjosivat Näkövammaisten Kulttuuripalvelulle kulttuurivaellusta Ruokolahden
historiallisissa ja kultturellisissa maisemissa. Siinä pääsee
tutustumaan paikalliseen monenkirjavaan kulttuuriin aistien ja eläytyen. Valitettavasti tämä projekti siirtyi koronan takia tulevaisuuteen, mutta toivotaan, että tämäkin
joskus vielä pääsisi toteutumaan.

Anni, hatari ja opas Ropsu.

hain. Miut olisi valittu sinne, mutta juuri niihin aikoihin
Arla oli myyty Ortonille, jolloin tuli muutokset, ettei saanut vaihtaa alaa, jos ei ollut lääkärin lausuntoa. Valmistuin hierojaksi ja työskentelin pari vuotta toisen palveluksessa, jonka jälkeen perustin oman yrityksen vuonna
2010. Kymmenen vuoden aikana opiskelin oppisopimuksena omassa yrityksessäni merkonomiksi ja käsityönohjaajaksi. Viimeksi kävin yrittäjyyden ammattitutkinnon,
josta valmistuin marraskuussa 2020. Nämä koulutukset
kävin hierontatyön ohella. Hierontatyöhön liittyviä kursseja olen käynyt noin viisi kurssia vuodessa. Koko ajan pitää omaa työtä päivittää ja kehittää muuten ei pystyisi
työllistymään, Anni sanoo.

Noin 10 vuotta sitten Anni teki oman levyn ja piti julkaisutilaisuuden Ruokolahden kirkossa. Cd-levyllä ja julkaisutilanteessa soittivat Sanna Kurronen piano, Sani Saloranta viulu ja Eero Nykänen kitara. Jotkut olivat sitä mieltä, että eihän semmoiseen tilaisuuteen kukaan tule, kun
on isänpäivän aatto ja lauantaikin on saunapäivä.
- Julkaisukonserttiin tulikin yli 500 kuulijaa. Tein sen hyväntekeväisyyskonserttina. Käsiohjelmatuotoilla hankittiin meidän terveyskeskukseen pyörällinen suihkutuoli,
jonka saa lainata kotiin.
Viime vuosina Anni ja Jori Schleifer ovat tehneet yhteistyötä. Jori soittaa kitaraa ja laulaa.
- Olemme rakentaneet musiikkiprojekteja ja keikkailleet
tilaisuuksissa, mihin meitä on pyydetty. Olemme esiintyneet ohjeita noudattaen korona-aikanakin, Anni sanoo.
Anni teki Ruokolahden Kauneimmat joululaulut Jorin ja
kanttorin kanssa vuonna 2020 ja Joonas kuvasi siitä videotallenteen. Se on katsottavissa Ruokolahden seurakunnan youtube-kanavalta.

Näkövammautuminen
Anni opiskeli kaksoistutkintona paperiprosessin hoitajaksi ja kävi samalla lukion. Viimeisen opintovuoden aikana
hän sokeutui ja siirsi ylioppilaskirjoituksia vuodella eteen
päin. Siihen aikaan ei ollut mahdollisuuksia kirjoittaa ylioppilaskirjoituksia muulla tavoin kuin mustekynällä tai
pistekirjoituksella.
- Vaikka kirjoituksia siirsin, en ehtinyt oppia pistekirjoitusta tarpeeksi nopeasti. Mustekynällä piti kirjoittaa.
Suurennuslasin avulla yritin katsoa, mutta en nähnyt yhtään mitään, mitä paperille tuli, muisteli Anni. Samana keväänä kun oli kirjoitukset, hän näytteli ja lauloi Teatteri
Imatrassa Sound of Musicalissa. Esityskertoja kertyi kaikkiaan 36.
- Päivällä kirjoitin ylioppilaskirjoituksissa ja sieltä suoraan teatterille ja maskit päälle. Ilta meni näytöksissä ja
aamuyö jo sarasti ennen kuin olimme kotona ja seuraavana päivänä taas kirjoituksiin. Oli se vähän rankka kevät
mutta hauska, muisteli Anni.
Kirjoitusten jälkeen Anni ajatteli, että jotain pitää opiskella. Arlassa oli vuoden koulutus hierojille ja se tuntui
hänestä sopivalta.
- Arlassa ollessani kiinnostuin muusikkolinjasta ja sinne

Laulaminen
Ala-asteella Anni lauloi paikallisessa Ruokokerttuset-kuorossa. Myöhemmin hän kävi kirkko- ja naistenkuorossa aina, kun siellä tarvittiin.
- Laulaminen on miulle elämäntapa. Laulaessani toivon
kuulijan tuntevan, kuinka hän on siinä hetkessä merkityksellinen ja tärkeä. Toivon musiikin nostavan kuulijassa
esiin erilaisia tunteita riippuen esitystilanteista.
Anni osallistui moniin Suomessa järjestettyihin laulukilpailuihin.
- Yhdessä laulukilpailussa pääsin finaaliin, mutta yksi tuomareista sanoi, että kyllä lauluääni antaisi myöden,
mutta kun voittaja saa tästä levytyssopimuksen ja markkinointisuhteen, niin sokeaa laulajaa ei voida ottaa jatkoon. Miusta se oli ihan fiksua, että he sanoivat suoraan,
mutta vähän kyllä ihmettelin. Intokin on sitä kautta hiipunut. Ajattelin, että suomalainen yhteiskunta on tätä!
Haitarinsoittoa opiskellessaan Anni sai kokea kielteistä suhtautumista sokeutensa takia. Jo lapsena hän aloitti
haitarin- ja pianonsoiton opiskelun ja soitti 12 vuotta. Annin sokeuduttua hänen opettajansa sanoi, ettei sokea ihminen pysty soittamaan haitaria ja niin soitto jäi.

Anni ja Jori Schleifer ovat viime vuosina tehneet paljon yhteistyötä
musiikin saralla.
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Maagisen
realismin
jättiläinen

140-vuotiaaksi elänyt Pilar Ternera, kulkevat myös Buendíojen suvun tarinassa ilmestyen paikalle yllättävissä tilanteissa. Kylän paikat, kuten ranskalaisnaisten kortteli
tai riistotaloutta harjoittaneen banaaniyhtiön sähköistetyllä piikkilangalla eristetty asuinalue (kanatarha), vaikuttavat maagisen todellisilta ja saavat ajoittain lukijan miettimään, onko Macondo sittenkin ollut olemassa? Joka tapauksessa Márquezin pääteoksen merkittävyydestä kertoo paljon se, että Macondo on muodostunut käsitteeksi Latinalaisessa Amerikassa, jolla viitataan puhekielessä
erinäisiin joko kokonaan kadonneisiin tai syrjäisiin paikkoihin.

Teksti: Pasi Päivinen

M

aagisen realismin mestari, 1900-luvun
tunnetuimpiin kirjailijoihin lukeutuva
Gabriel José de la Concordia García Márquez syntyi Kolumbiassa Karibianmeren rannikolla Aracatacassa 6. maaliskuuta 1927. Hän eli aikuiselämänsä pääasiassa Euroopassa
ja Meksikossa. Márquez kuoli huhtikuun 17. 2014 Meksiko Cityssä. Latinalaisessa Amerikassa Gabo lempinimellä tunnettu kirjailija, toimittaja ja vasemmistoaktivisti sai
Nobelin kirjallisuuspalkinnon vuonna 1982. Hän oli Latinalaisen Amerikan vasemmistolaisten hallitsijoiden suosiossa ja varsin usein nähty vieras mm. Fidel Castron luona kuubalainen sikari suussa ja rommilasi kädessä.
Gabriel vietti lapsuutensa isovanhempiensa kartanossa,
missä hän sai runsaasti vaikutteita tuleviin kirjoihinsa,
sillä hänen isoäitinsä oli erityinen tarinankertoja. Lisäksi
häntä on innoittanut Kolumbian historia.
Vuonna 1967 ilmestynyt Sadan vuoden yksinäisyys (Cien
años de soledad) on Gabriel García Márquezin pääteos
ja maagisen realismin kulmakivi. Käsite maaginen realismi tuli maailmanlaajuisesti tunnetuksi nimenomaan tämän teoksen ilmestymisen jälkeen ja on siitä lähtien liitetty erityisesti eteläamerikkalaiseen kirjallisuuteen, jonka muita tunnettuja saman suuntauksen edustajia ovat
mm. argentiinalainen varttuneessa iässä sokeutunut Jorge Luis Borges (1899-1986) ja brasilialainen Márquezin tavoin vasemmistoaktivisti Jorge Amado (1912-2001). Jäin
maagisen realismin koukkuun jo 1980-luvulla ja runsaat
parikymmentä vuotta sitten Etelä-Amerikassa asuessani
halusin nähdä omin silmin, millaisessa ympäristössä Amado ja Borges ovat eläneet ja ammentaneet vaikutteita kirjoihinsa. Vuonna 2000 vierailin Jorge Luis Borgesin kotikulmilla ja näin hänen entisen kotitalonsa Buenos Airesissa sekä kävin Jorge Amadon kotitalossa Salvadorissa
Brasiliassa. Borgesin vanhuuden päivien koti oli ollut varsin tavallisessa kerrostalossa viiden metroaseman päässä kaupungin keskustasta, mutta Amadon koti oli Salvadorin sydämessä Belarinhossa, jossa on karnevaalitunnelma ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä. Jorge Amadon koti oli persoonallinen ja heti sisään tullessa vastassa oli kirjahylly, jossa olivat rivissä kaikki hänen
teoksensa 30 kielellä, myös suomeksi käännetyt. Kolumbiassa en ole käynyt, mutta kunhan maailma selviää koro-
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Gabriel José de la Concordia García Márquez, kuva on kirjailijan
muistoksi ylläpidetyltä nettisivulta.

nasta, toiveeni on päästä matkustamaan Karibianmeren
rannikolle Aracatacaan Márquezin lapsuuden maisemiin.
Maagista realismia ei suinkaan esiinny vain eteläamerikkalaisten kirjailijoiden teoksissa, vaan sitä on monien
muidenkin postkolonialististen kirjailijoiden teksteissä.
Esimerkiksi intialaisen Salman Rushdien Keskiyön lapset
(1980) sekä Saatanalliset säkeet (1988), yhdysvaltalaisen
Toni Morrisonin Minun kansani, minun rakkaani (1987) sekä englantilaisten D.M.Thomasin Valkoinen hotelli (1998)
ja Angela Carterin Sirkusyöt (1985) ovat maagista realismia parhaimmillaan.
Maaginen realismi on kirjallisuustieteellinen käsite postmodernista kirjallisuuden suuntauksesta, jossa realistiseen kerrontaan liitetään fantasian elementtejä. Siinä
myyttiset ja groteskit tapahtumat tai henkilöt kuvataan
tunnistettavassa realistisessa ympäristössä ikään kuin se
yhtäältä tuntuisi todelliselta, mutta toisaalta tarina vaikuttaa niin mielikuvitukselliselta, ettei se voi olla totta.
Sadan vuoden yksinäisyydessä sellaisia tapahtumia on
lukuisia. Esimerkiksi yhdysvaltalaisen herra Brownin perustama työläisiä riistänyt banaaniyhtiö Macondossa vaikuttaa realistiselta, kun taas kauniin Remediosin kohoaminen taivaaseen lakanan kannattelemana naisten ripustaessa pyykkejä kuivamaan on fantasiaa. Maaginen
realismi siis synnyttää lukijalle vaikutelman kahden rinnakkaisen todellisuuden samanaikaisuudesta, joiden raja on toisinaan häilyvä.
Sadan vuoden yksinäisyys on huikea tarina Buendíojen
eriskummallisesta keskenään ristiin naineen suvun tarinasta seitsemän sukupolven ajalta. Kirja alkaa siitä, kun
serkukset José Arcadio Buendío ja Úrsula Iguarán avioitu-

vat ja päättävät jättää kotikylän sen jälkeen, kun José Arcadio on surmannut häntä impotentiksi väittäneen miehen, jonka haamu ei jättänyt häntä rauhaan. José Arcadion ja Úrsulan mukaan lähti parikymmentä seikkailunhaluista miestä ja naista lapsineen vaeltaen laajojen soiden
halki ja korkeiden vuorten yli asettuen asumattomalle
seudulle pienen joen varrelle lähelle Karibian meren rannikkoa. Sinne he perustivat Macondon kyläpahasen, jonka rakentumista, kukoistusta, hiipumista ja lopulta tuhoa
tämä runsaat 400-sivuinen Márquezin mestariteos kuvailee värikkäin sanakääntein.
Kirjan keskiössä ovat kiinnostavat henkilöhahmot, joista Buendíojen naiset ovat räiskyviä, tarmokkaita ja kauniita, kuten Úrsula tai Fernanda. Miehet ovat puolestaan
suurilla falloksilla varustettuja joko vetelehteviä renttuja
taivaanrannan maalareita, kuten hillittömiä syöminkejä ja
juominkeja järjestänyt kaksoiselämää elänyt Aureliano II,
tai oikukkaita umpimielisiä sisäänpäin kääntyneitä jurottajia, kuten 20 vuotta liberaalien puolesta sotinut ja kaikki sodat hävinnyt verstaassaan yksin kultaisia kaloja vuollut eversti Aureliano Buendío.
Buendíojen suvussa José, Arcadio ja Aureliano toistuvat
miesten nimissä kaikissa seitsemässä sukupolvessa. Heille on yhteistä erilaiset päähänpistot, joista tulee pakkomielteitä, kuten alkemiasta, kukkotappeluista, laivan purjehtimisesta mereltä purjehduskelvotonta jokea pitkin
ylävirtaan tai rautatien rakentamisesta viidakon halki Macondoon. Tiede ja uudet keksinnöt herättävät mielenkiintoa suvun miehissä, kuten kaukoputki tai suurennuslasi,
joihin he tutustuivat Melqúiaden kautta mustalaisleirin
vuotuisilla vierailuilla Macondoon. Värikkäät kylän asukkaat, kuten rakkauden palveluja maksua vastaan antanut
lukutaidoton negro-Manta tai korteista ennustanut yli

Sadan vuoden yksinäisyys peilaa Kolumbian ja osittain
koko Etelä-Amerikan historiaa mielenkiintoisesti kolonialismista neokolonialismiin ja kansainvälisten yritysten
riistoon, vallankumouksista demokratiaan ja sotimisesta rauhaan. Olen asunut Etelä-Amerikassa vuoden, joten
maanosan historia ja politiikka kiinnostavat. Tarkastelin,
miten realistisena Kolumbian historia ja politiikka näyttäytyvät Márquezin Sadan vuoden yksinäisyydessä. Latinalaisen Amerikan historiassa Kolumbia poikkeaa maanosan poliittisesta kehityksestä siinä, että se on välttynyt
pitkältä sotilasdiktatuurin ajalta väkivaltaisesta menneisyydestään huolimatta. Maan yli kaksisataavuotisessa
valtiollisessa historiassa on kuitenkin ollut viisi perustuslakia ja yli 50 kapinayritystä tai vallankaappausta. Perinteisesti maan vallankaappausten, sisällissotien ja poliittisten levottomuuksien alkuna on ollut liberaalien ja konservatiivien taistelu vallasta, joka on myös Sadan vuoden yksinäisyydessä käytyjen sotien syynä. Vuosina 18971899 Kolumbiassa käytiin ns. ”tuhannen päivän sota”, jota Márquez käyttää mallina kuvatessaan eversti Aureliano
Buendíon sotaretkeä. Gabo on halunnut luoda myös yhden nimeään kantavan miehen kirjan henkilöksi, joka on
eversti Aureliano Buendíon aseveli ja ainoa ystävä eversti Gerineldo Márquez.
Konservatiivien ja liberaalien konflikti jatkui koko 1900-luvun alun Kolumbian poliittisen historian polttopisteessä. Vuonna 1948 yhteiskunnallisiin reformeihin pyrkinyt
suosittu liberaalijohtaja Jorge Gaitán murhattiin. Murhan
seurauksesta alkanut kansannousu (El Bogotazo) tukahdutettiin verisesti. Siitä käynnistyi kuitenkin Kolumbian
historian verisin aikakausi La Violencia (1948-1958), jonka kuluessa liberaali- ja konservatiivi(sissi)armeijat tappoivat sisällissodassa yli 200 000 ihmistä. Myös tätä aikakautta Márquez peilaa pääteoksessaan. Lisäksi sisällissodan aikakaudelle osui Espanjan diktaattoria Francisco
Francoa ihailleen konservatiivipresidentin Laureano Gómezin hallituskausi. Samoin maan ensimmäinen ja Etelä-Amerikan suurin vasemmistolainen terroristijärjestö Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)
syntyi tässä väkivallan kierteessä, mutta terrorismia Márquez ei käsittele Sadan vuoden yksinäisyydessä.
La Violencian päätyttyä liberaalit ja konservatiivit pääsivät yhteisymmärrykseen vallan jaosta vuorotellen nelivuotiskausittain. Myös Sadan vuoden yksinäisyydessä
konservatiivien ja liberaalien välille saatiin lopulta useiden sotien jälkeen rauha, vaikkakin liberaalien oli vaikeaa hyväksyä sitä ja vanhana miehenä eversti Aureliano
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Buendío harkitsi aloittavansa vielä kerran uuden sodan,
mutta jäi kuitenkin lopulta vuolemaan yksinäisyydessään
kultaisia kaloja verstaaseensa.
Demokratiaa väheksynyt ”kansallisrintama”-järjestelmä
(Frente Nacional) kesti jokseenkin ehjänä vuoteen 1974
asti. Kansallisrintaman aikana vallasta syrjäytetyt ryhmät
radikalisoituvat ja organisoituvat moderneiksi sissiliikkeiksi. Kansallisrintama kykeni rauhoittamaan Kolumbian tilannetta pintapuolisesti noin vuosikymmenen ajan.
Hallinnon rakenteelliset muutokset jäivät kuitenkin tekemättä ja väkivallan siemenet jäivät elämään kasvaen
otollisessa maaperässä. 1980-luvulla väkivaltaisuudet alkoivat Kolumbiassa uudelleen ja esimerkiksi vuonna 1986
maassa tehtiin yli 36 000 murhaa. Huumeparonien, erityisesti Pablo Escobarin, huumeimperiumi eli kukoistuksen
kautta. Márquez on kirjoittanut kiinnostavan kuvauksen
myös Kolumbian huumekaupasta Uutinen ihmisryöstöstä -teoksessaan.
Sadan vuoden yksinäisyys on kaikessa monimutkaisuudessaan ja mielettömyydessään tarinankerronnan juhlaa. Kirjan lopussa vyyhti lähtee purkautumaan nopeasti, kun Macondo alkaa rapistua 4 vuotta 11 kuukautta ja
kaksi päivää jatkuneen sateen seurauksena. Aika vilistää
ja palaa menneisyyteen Aureliano III:n tulkitessa Melqúiaden berkamenteille sanskriitiksi kirjoittamia ennustuksia, joihin Buendíojen suvun kohtalo on kirjoitettu. Hänen selvitettyään viimeisen sivun Macondo katoaa jäljettömiin. Buendíojen suvun vaiheita pitkään seurannut yli
140-vuotiaaksi elänyt korteista ennustanut Pilar Ternera
toteaa kirjan loppupuolella: ”Sadan vuoden kokemus ja
korttipakan syvällinen tuntemus olivat opettaneet hänelle, että samat ilmiöt toistuivat peruuttamattomasti perheen historiassa. Tuo historia oli kuin alati kierivä pyörä,
joka olisi vierinyt ikuisesti, ellei akseli olisi vähitellen ja
auttamattomasti alkanut murentua.” (s. 406.)
Lukeminen kannattaa aina ja varsinkin nyt korona-aikana se on mitä mainiointa ajanvietettä. Jos et vielä ole lukenut maagisen realismin jättiläistä, kannattaa kokeilla.
Kirja kuuluu eittämättä maailmankirjallisuuden klassikoihin, josta joko pitää tai voi toki käydä niinkin, ettei tarina
avaudu ja silloin siitä ei tule lukuelämystä. Sadan vuoden
yksinäisyys ei ole helpoimpia luettavia monisäikeisyytensä ja vaikeiden lauserakenteidensa vuoksi, vaikka Matti Rossin suomennos onkin mestarillinen. Kirjan ymmärtämisessä auttaa, jos tuntee hieman Kolumbian ja EteläAmerikan historiaa sekä latinalaisamerikkalaista kulttuuria. Minulle se on joka tapauksessa yksi merkityksellisimmistä kirjoista koskaan, jonka pariin palaan joka kesä. Tähän mennessä olen lukenut sen yli 30 kertaa suomeksi ja
kerran alkukielellä espanjaksi. Perinne jatkuu ja luen sen
jälleen tulevana kesänä.
Sadan vuoden yksinäisyyttä on myyty yli 30 miljoonaa
kappaletta ja se on käännetty 35 kielelle. Kaiken kaikkiaan Márquezin teoksia on myyty yli 50 miljoonaa. Rohkenen suositella maagisen realismin maailmaan sukeltamista ja jos sen tunnetuin teos tai muut Gabo Márquezin kirjat eivät sytytä, kannattaa kokeilla muita tekstissä mainitsemiani maagisen realismin teoksia.
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lvar Aallon arkkitehtuuri on yksi kestopuheenaiheista kulttuurihistoriassa niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Aloin muistella omakohtaisten kokemusteni perusteella Aallon arkkitehtuuria ajalta, jolloin lapsena
ja nuorena asuin Aallon suunnittelemassa asuinmiljöössä
Kotkan Sunilan tehdasyhdyskunnassa Suomenlahden rannalla 1950- ja 60-luvuilla.
Sunila oli ja on edelleen yksi merkittävimmistä Aallon
suunnittelemista tehdasmiljöistä maassamme. Sunilan
sellutehdas ja asuinalue rakentui vuosina 1936-38, 1947 ja
1951-54.
Tehdasalueen kaava, itse sellutehdas, alueen asuintalot, palvelurakennukset ja vapaa-ajan toiminta-alueet sekä tiestö ovat Aallon käsialaa. Tätä miljöötä piti nuorena itsestäänselvyytenä. Alueen arkkitehtoninen merkittävyys
aukeni itselleni vasta paljon myöhemmin. Sellutehdas satamineen sijaitsi pienellä saarella, johon johti pengertie,
"kaikki tiet johtavat tehtaalle", sanottiin. Toinen sanonta
oli "raha haisee", kun tehtaan savupiipusta silloin tällöin
tuprahteli mädän kananmunan pistävä haju.
Asuintalot muodostivat yhdyskunnan luonnetta kuvaavan hierarkkisen rakenteen. Talot olivat ulkonäöltään, tasoltaan ja sijainniltaan erilaisia, mutta muodostivat silti
yhtenäisen kokonaiskuvan.
Kantola oli tehtaanjohtajan käyttöön varattu muhkea
erillistalo omalla isolla puutarhatontillaan lähellä tehdasta. Tehtaanpatruunan pytingin tuntumassa Merenlahden
rannalla seisoi tehtaan johtoryhmätason henkilöille tarkoitettu kaksikerroksinen rivitalo isoine huoneistoineen
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sekä terasseineen ja puutarhoineen, nimeltään Rantala.
Seuraavaksi sisämaata kohti siirryttäessä sijoittui työnjohtajille varattu Mäkelä, kaksikerroksinen parvekkeellisten isohkojen huoneistojen rivitalo. Mäen päällä peräkkäin olivat parvekkeettomien pienempien huoneistojen
kaksikerroksiset pienoiskerrostalot Mäntylä ja Honkala,
joita asutti ammattitaitoinen työntekijäporras. Itse asuin
Mäntylässä ensimmäisessä kerroksessa.
Kuusela piirtyi talojonossa seuraavana ja oli tarkoitettu asiantuntijoiden ja työnjohtajien asunnoiksi. Talo oli
kolmikerroksinen ja siinä olivat parvekkeet. Lopuksi talojonossa järjestyksessä tulivat Juurela ja Runkola, kolmikerroksiset parvekkeelliset talot isohuoneistoisine asuntoineen tehtaan toimistopäälliköille ja virkamiehille sekä ammatilliselle erikoishenkilöstölle, kuten yhteiskoulun
rehtorille. Juurelan alakerran yhdessä huoneistossa toimi
tehtaanlääkäri, jonka vastaanotolla saivat tehtaan henkilöstön lisäksi käydä myös henkilökunnan perheenjäsenet.
Palvelurakennuksia sijaitsi kivenheiton päässä kodistani.
Länsipuolella olivat tehtaan yleinen sauna ja pyykkitupa. Mäen alla oli pellervolainen osuuskauppa, posti sekä
kioski- ja taksikoppirakennus, joka oli myös hieno bussikatos säännölliselle linja-autoliikenteelle. Erityisrakennelmana oli peruskallioon louhittu pommisuoja, joka toimi
asukkaiden juuresten, marjojen ja muiden viileäsäilöntää
edellyttävien elintarvikkeiden kylmävarastona.
Lännempänä Vanhassa Sunilassa noin kilometrin metsäkaistaleen takana sijaitsi Sunilan Pirtti, joka oli hyvin varusteltu sisäurheilutila sekä kilpailujen, kulttuuritilaisuuksien ja juhlien pitopaikka. Sinne oikaiseva valaistu metsätie tuli varsin tutuksi. Tien alkupäästä pääsi sopivasti
poikkeamaan Tehtaankallioille harrastamaan melko vaarantäyteisiä kallioleikkejä. Vanhassa Sunilassa sijaitsi lisäksi virkailijakerho tehtaan silmäätekeville ja näiden vieraille sekä lastentarha, jonka tiloja myös minä kulutin. Lisäksi alueelta löytyi asukkaiden ahkerassa käytössä ollut
siirtolapuutarha.
Kotini eteläpuolella olivat autotallirakennukset tehtaan
mittavalle ajokalustolle ja paloasema tehtaan vapaapalokuntaa varten. Näiden vieressä sijaitsi tenniskenttä, joka
oli harvojen ja valittujen käytössä. Kotini kyljessä pienessä metsikössä asukkaita palveli "pyykkilaani" pyykkitelineineen ja -naruineen.
Varsin lähellä kotini itäpuolella oli Sunilan kansakoulu
voimistelusaleineen ja laajoine piha-alueineen. Tontilla
sijaitsi myös koulun opettajille tarkoitettu asuinrakennus.
Tässä koulussa aloitin opintieni ja siirryin neljän vuoden
koulunkäynnin jälkeen Sunilan yhteiskouluun, joka parahiksi valmistui keskikouluksi noin kilometrin päähän pohjoiseen kodistani. Keskeinen paikka pohjoispuolella aivan

kotini vieressä oli täysimittainen ja hyvillä suorituspaikoilla varustettu katsomollinen urheilukenttä yleisurheilua ja jalkapalloa varten. Talvisin kentälle kasattiin talkoilla jääkiekkokaukalo ja kentänhoitaja jäädytti iltaöisin luistinradan. Kentän vieressä lapsia inspiroi
leikkikenttä "kivoine" varusteineen.
Kentän pohjoispuolelle ryhmittyi vielä Aallon suunnittelemia taloja, kuten jonossa peräjälkeen sijaitsevat
Kontio, Kivelä ja Harjula sekä etäämpänä Sunilan päätien läheisyydessä rinneterassitalot Päivölä ja Karhu.
Päätie Karhulan kauppalan keskustasta oli Sunilaan
tultaessa tehty noppakivistä kuin muinaisessa Roomassa. Urheilukentästä pohjoiseen tien toisella puolella oli alueen toinen pommisuoja sekä toisella puolella hiukan etäämpänä Sunilan liikekeskus vanhoine
ja uusine liikerakennuksineen. Sunilan palveluvarustus oli tuolloin arkipäivän tarpeisiin varsin kattava. Oli
yhteensä kolme sekatavarakauppaa, baari, kahvila, kirjakauppa ja parturi sekä apteekki.
Alvar Aallon suunnittelemat Sunilan rakennukset
muodostivat ulkonäöltään varsin harmonisen kokonaisuuden. Tehdasrakennukset sijaitsivat saaren mäellä ja pikkupojan mielestä tehtaanpiippu oli "jättikorkea ja näkyi maailman ääriin". Tuotantorakennukset olivat vankkaa tekoa punatiilestä. Tehtaan kupeessa merenlahden kainalossa siinsi asukkaiden veneille
varattu pienvenesatama. Asuinrakennusten yhteiseksi nimittäjäksi muodostui valkoiseksi kalkittu tiilipinta sekä tummanruskeiksi maalatut puiset parvekekaiteet ja ulkopuuosat. Jokaisen talon päätyyn oli kirjattu talon nimi.
Hiekkapintaiset aluetiet oli loogisesti johdettu talolta toiselle ja tiestöä täydensi kattava polkuverkosto siten, että kaikkialle oli "lyhyt matka". Alueen kruunasivat isot nurmikentät talojen välissä ja ympärillä pihavarusteineen ja kivimuureineen. Maasto oli luontaisesti mäntyvaltainen ja viimeistelty runsain puuja pensasistutuksin, joita yhtiön puutarhuri huolella
hoiti. Kiinnostavana yksityiskohtana tuli mieleen, että keskeisten teiden risteysalueille oli pystytetty isot
pyöreät "ilmoituslieriöt" asukasviestintää varten.
Elämä Alvar Aallon miljöössä oli turvallista ja niin yhteisöllistä, että sellaisesta voi nykypäivänä vain haaveilla.
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stun pienessä mökissä Lapin hiljaisessa turistikylässä. Seuralaisenani on hyvä ystävätär, joka tuntee tätä kylää kuin taskuaan. Suunnittelemme patikointia tuntureilla, potkukelkkailua, koiravaljakkoajelua
ja ylipäätänsä talvisesta luonnosta nauttimista. Lomamme ensimmäiset pari päivää ovat saaneet minut miltei hurmokseen. Kireässä pakkassäässä lumi on juuri niin
hieno kuin muistoissani Itä-Suomen talvina viime vuosituhannen puolella.
Edellisen kerran kävin talvisessa Lapissa nuorena opiskelijana, näkevänä vielä. Alumni-järjestö vei ryhmämme
Utsjoki-Kevon säätieteelliselle tutkimusasemalle kymmeneksi päiväksi aivan maaliskuun lopussa. Reissu oli ikimuistoisen eksoottinen kokemus kaukaa Keski-Euroopasta tulleelle tytölle. Tosin lumi ja pakkaset eivät ole
vieraita Unkarissakaan, mutta Pohjois-Lappi oli jotain aivan muuta kuin olisin osannut edes kuvitella. Hiihdimme
paljon, ajoimme moottorikelkalla, kävimme katsomassa
poroja ja teimme retken Jäämeren rannalle. Jokailtaisen
saunan löylyistä heittäydyimme ilkosillamme lumihankeen vieriäksemme rinnettä alas melkein joelle ja sieltä
juosten takaisin saunaan. Sain tuntea auringon ihmeellistä lämpöä kantavalla hangella kulkiessa ja nähdä myös
revontulia.
En koskaan osannut hiihtää tai lasketella erityisen hyvin ja
luistelemaan en ikinä oppinut edes perustasolla. Tapaan
heittää huulta: "sano minulle kesäisellä asfaltilla: varo jäätä, niin minä liukastun taatusti!" Muutenkin huonohko tasapainoni järkkyi nuoruudessanikin liukkailla, jäisillä kaduilla käveleminen sujui hampaita purren ensimmäisten
kunnon liukuesteiden hankkimiseen saakka. Itä-Suomen
talvien kauneus korvasi silti vaivan ja saatoimmehan jopa
etelässä aiemmin usein nauttia lumisista talvista.
Sokeuduttuani talvet muuttuivat mielessäni kovin ristiriitaisiksi. Talven taika vetoaa minuun edelleen, muistini
heijastaa silmieni eteen noita vanhoja kuvia, joiden perään haikailen vieläkin. Vastasataneen lumen tuoksu tai
kunnon pakkaslumen narskunta saavat minut hetkisiksi
hurmioituneeseen mielentilaan.
Viime talven jälkeen hyvin monet olivat varmoja, että samankaltainen talveton talvi toistuisi myös tänä vuonna ja
vastedes yhä useammin. Luonto päätti tällä kertaa näyttää keskisormea pessimistisille ennustuksille. Hieman
myöhään alkanut, mutta sitäkin rajummin hyökännyt luminen pakkastalvi yllätti etelässä. Hienoa näin!
Kävellessämme pääkaupunkiseudulla seuralaiseni kertoilevat talvea rakastavien ihmisten, lasten ja aikuisten ilosta. Puistomme on täynnä hyvälaatuisia latuja ja hiihtäjiä
näkee jopa keskiyön aikaan. Kerrostalojen pihoilla on toinen toistaan hienompia lumiukkoja, tänä talvena muumit

34

valloittavat myös lumesta taiottuina. Jäälyhdyt ja maitopurkkeihin jäädytetyistä värjätyistä jäätiilistä rakennetut
jäälinnat kohoavat siellä täällä. Some täyttyy kaiken ikävän sälän lisäksi myös riemukkaista pulkkamäkivideoista. Joku keksi luoda vain ilmasta näkyvää taideteosta lumeen: ympyröitä oli tallaamassa toistakymmentä innokasta "lumimaalaria".
Kunpa jokainen talvi olisi tällaista joulukuusta helmikuuhun, huokailen.
Nuoruuteni kömpelyys ja liukkaiden pelko kuitenkin
taittaa terän riemulta. Nilkan murtuminen on tuoreessa
muistissa ja pelkkä ajatuskin itsenäisestä liikkumisesta
talvioloissa jännittää. Uusi, sinänsä loistava ja ihana opaskoirani on omiaan lisäämään jännitystä. Milloin sataa
märkää sohjoa, milloin se jäätyy möykkyiseksi perunapelloksi, milloin jään päälle sataa vettä, milloin olen upota valtaviin lumimääriin. Taloni portaiden edessä on korkea valli, jonka yli on kiivettävä joka kerta. Suojateiden
reunoille on aurattu penkka, jonka ajotienpuoleinen reuna on vaarallisen liukas. Kinoksia ilmaantuu lumiaurojen
jäljiltä milloin minnekin, paikan taju hämärtyy helposti.
Mistähän mahtaa opaskoirani tietää suojateiden sijainnin? Ympäristön äänet hukkuvat lumeen, tuskin kuulee
edes lähestyviä autoja. Neljä kertaa päivässä on lähdettävä ulkoilemaan, joka kerta sydän kurkussa pamppaillen.
Näissä olosuhteissa opaskoira jää kohdallani auttamatta
kakkoseksi ihmisseuralaiseen nähden. Ihmisseuralaisen
käsivarsi antaa tukea ja jutellessa reitin vaikeudet miltei
katoavat ja päällimmäiseksi tunteeksi jää hienosta talvesta nauttiminen.
Tänä koronatalvena ja kohta jo toisena koronakeväänä
parhaat yhteisölliset elämykset voimmekin ammentaa
nimenomaan luonnossa kulkemisesta. Ulkona voin tavata myös sellaisia ystäviä ja tuttavia, joiden kanssa emme
uskaltautuisi kyläilemään, kahviloihin, kulttuuritilaisuuksiin. Eikä kulttuuritilaisuuksia edes oikein ole, ainakaan
sanan entisessä merkityksessä yhteisöllisiä kulttuurielämyksiä. Nyt on löydettävä uusia keinoja päästääksemme
yhdessä kulttuurin ääreen.
Huomaan kuuntelevani musiikkia entistä useammin. Joidenkin ystävien kanssa saatamme suositella toisillemme
musiikkikappaleita puhelimitse, joskus jopa kuuntelemme samaa musiikkia, minä täällä ja ystävä siellä, kumpikin omasta laitteestaan. Yhdessä tekemisen tunne kohoaa niin vahvaksi, että seuraavan kerran kyseistä musiikkia
kuunnellessani tunnen hyvin voimakkaasti ystävän läsnäolon vierelläni. Itsekin musiikkia tuottavat, laulavat tai
soittavat tuttavani jakavat auliisti musiikkiaan, valmiita
tai jopa keskeneräisiä teoksiaan ystäväpiirin kesken, sohvalla loikoillessa ja kännykkääni pläräillessä saan kuulla

yksittäisiä kappaleita tai valmiita konsertteja. Kuorolaiset
tosin valittavat, että kuoroharjoitukset etänä ovat miltei
mahdottomia pienten, mutta yhteislaulua kohtuuttomasti häiritsevien nettiyhteyksien viiveiden takia.
Valokuvia ja pieniä videopätkiä kulkee myös entistä tiheämmin ystäväpiirissäni. Väliäkö hällä, etten näe niitä:
pienikin kuvailu, pelkkä niiden kuvitteleminen, niiden
tietäminen, saattaa saada minut innostumaan. Kynnys
omien valokuvien tai videoiden tekemiseen on aika korkea, mutta joskus tuntuu, että näinä päivinä useimmat ihmiset ovat sallivampia aikaansaannostemme epätäydellisyyden suhteen.
Koronan suurin opetus minulle on tämä: vaikka ympärillä riehuu tauti, jota voi miltei verrata myrskyyn tai sotaan,
minun on löydettävä tämän kaiken keskeltä rauhaa ja
iloa, jotain pientä hyvää tai kaunista mahdollisesti jokaisena päivänä. Se voi olla jokin aivan pieni asia: kun koirani laskee päänsä syliini ja nukahtaa tuoksuen onnelliselle
koiralle, kun kehittelemäni ruokaohje toimii käytännössä, kun lataan muistikortille kymmenkunta odottamaani
äänikirjaa. Tai joskus isokin asia: kun ystävä, joka sairasti
viime keväästä koronan, joka vei häneltä kaiken voiman,
jaksaa ottaa melkein vuoden tauon jälkeen ensimmäistä kertaa kirjan käteen ja lukee sen päivässä, entisellä innokkuudellaan. Joutilaisuus nousee arvoon arvaamattomaan. Jos ei ole kiirettä minnekään, voin soittaa sohvan
nurkasta pitkiä puheluita vuosia sitten viimeksi tapaamalleni ystävälle tai voin istua toista tuntia hiljaa, silmät
kiinni ja vartioida sylissäni lepäävän koiran unta.
Ensimmäiset kävelyretket tässä Lapin kylässä ovat jo takana. Ystävättäreni kuvailee innolla ja vuolaasti ympäristöämme. Kännykkämme ja aivoni täyttyvät kuvista, väreistä, hahmoista ja tunnelmista. Kaiken tämän kuvittelemisen riemun ohella hetkittäin olen purskahtaa itkuun:
sattuu aivan fyysisellä tavalla tunne, etten voi enää koskaan nähdä tätä kaikkea. Erityisesti värien, sävyjen ja valon leikkien kuvailu sattuu minuun, silmäni tuntuvat
konkreettisesti janoavan ennen näkemiäni sävyjä ja valoja, ne tuntuvat minusta hahmoja ja liikkeitä tärkeämmiltä. Joskus tekee melkein mieli sanoa: kävellään vain hiljaa, haluan aistia vain muilla aisteillani, en nähdä sieluni silmin, se tekee kipeää. Toisaalta en sittenkään aio menettää ainuttakaan kuvaa, jota sieluni silmien eteen voi
kuvailun ja mielikuvituksen avulla piirtää. Suurten kokonaisuuksien näkemättä jääminen ei kirpaise niin kuin yllättävät yksityiskohdat, vaikka pystysuoraan ylöspäin kohoava savu tai kumparelaskijoiden reittimerkinnät. Suru
hyökyy ylitseni aaltoina väistyen sitten hitaasti ilon tieltä, jättäen jälkeensä joskus hiljaisen haikeuden, toisinaan
taas selittämättömän kiukun, jota seuralaisteni on vaikea
tulkita, saati ymmärtää. Tämä tunteiden kaksinaisuus heijastuu helposti synkkyytenä, mielipahana, katkeruutena.
Sitten kuitenkin ravistan päätäni ja heittäydyn riemuitsemaan aivojeni ja aistieni luomasta maailmasta.
Lapin reissuni on aika lailla alullaan, en siis vielä tiedä, mitä kaikkea se tuo tämän viikon aikana. Tänä iltana ainakin
saunomme, syömme hyvin ja rupattelemme iltamyöhään
ja huomenna talven ihmemaa odottaa meitä jälleen.

KULT TUURIN
TUUL AHDUKSIA
Tanja Rantalainen

Tervetuloa uusille
verkkosivuille
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ulttuuripalvelun uudet verkkosivut ovat hiljalleen rakentumassa. Tapahtumakalenteriin on
jo kirjattu monenlaista alkuvuoden kulttuuripuuhaa. Riikka Hännisen Pelonkesyttäjä-verkkokurssi esiintymisjännityksen selättämiseen
pyörii täyttä vauhtia ja Anneli Kannon Kirjoittaminen
käyntiin! -verkkokurssia aloitellaan. Google Meet -yhteyden kautta kokeillaan maaliskuussa muun muassa tanssin
etätuokiota Sara Grotenfeltin johdolla. Myöhemmin keväällä on luvassa kuunnelmafestari verkossa, Näkövammaisteatterin ja Kontrapunkti-kuoron Cyrano de Bergerac -näytelmän ensi-ilta joko striimattuna tai Iiris-keskuksen Braille-salin näyttämöllä, linturetki ja paljon muuta.
Verkkosivuilta löytyy myös kilpailujulistus. Kulttuuripalvelu etsii juhlaräppiä, joka kajahtelisi käytävillä ja estradeilla kun täytämme tänä vuonna 90 vuotta. Julistuksen
laatinut Sari Kekkonen on asetellut sanansa riemukkaasti:
"Kaikki näkövammaiset voivat osallistua ja paras tietenkin palkitaan. Voittaja kutsutaan myös esiintymään hilpeisiin iltamiin tai ties mihin bileluoliin, kunhan ajat sallivat. Voit tehdä kunniaa tai nauraa ajan ilmiöille, näkövammaisuudelle ja kaikille elämän ihmeasioille. Revi tai
rakenna, mutta älä pidättele!" Koko ilmoitus löytyy verkkosivujen etusivulta tiedotteet-osiosta.
Tiedotamme sivuillamme myös tärkeästä selvitystyöstä,
joka on alkanut tammikuussa. Selvityksen kuvailutulkkauksen tilasta Suomessa rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Tarkoituksena on tuottaa ajankohtaista tietoa kuvailutulkkauksesta Suomessa sekä laatia suosituksia kuvailutulkkauksen tuottamiseen ja koulutukseen.
Selvitystyön ensimmäinen vaihe on kyselytutkimus, jossa kerätään tietoa kuvailutulkkauksesta eri toimijoilta. Kyselytutkimusta toteuttamassa ovat juuri nyt tenure track
-professori Maija Hirvonen ja väitöskirjatutkija Betta Saari, kumpikin Tampereen yliopistosta. Lisätietoa tästäkin
innostavasta uudesta asiasta voit käydä lukemassa yhdistyksen nettisivuilta osoitteesta www.kulttuuripalvelu.fi
Upeaa ja uudistavaa kevättä, voimia ja virtaa, toivottaa
kulttuurituottaja
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SURUHUNTU PÄIVÄN YLLÄ

VINOK AS

Monitoiminainen on poissa
Marjatta Terävän muistolle

K

irjoitan tätä iltapäivällä, helmikuun
yhdeksäntenätoista päivänä. Tavallisesti tämä päivämäärä on ilontäysi,
koska hyvä ystävättäreni täyttää vuosia. Meidän synttäripuhelumme ovat
täynnä naurua ja rupattelua. Tänä aamuna oli toisin. Olimme kaksi päivää sitten saaneet suru-uutisen, joka mykisti koko pääkaupunkiseudun näkövammaisyhteisön. Marjatta Terävä, meidän kaikkien rakastama vapaaehtoistyöntekijä, oli nukkunut
pois 79 vuoden ikäisenä. Aamupäivällä ystäväni ja minä
muistelimme häntä murhemielin. Ja nyt, sormieni kiitäessä tietokoneen näppäimistöllä, mietin että kohta hänet
lasketaan haudan lepoon.
Maan hiljaiset Marjatat ja Martit
Nyt korona-aikana joukkoviestimet täyttyvät tarinoilla
siitä, kuinka kaikenikäiset ihmiset turhautuvat virikkeiden puutteeseen ja neljän seinän sisällä pysyttelyyn. Harrastukset ja riippumattomuus eivät olekaan nyt itsestään
selviä, elämän suomia luontaisetuja. Meille näkövammaisille ne eivät ole sitä olleet eivätkä tule koronan jälkeenkään olemaan, ellei meidän läheltämme löydy Marjatan
kaltaisia ihmisiä, jotka tarjoavat jalkansa, kätensä, silmänsä, ja ennen kaikkea aikansa toisten iloksi ja hyödyksi.
Nämä ihmiset pysyttelevät huomaamattomina taustalla eivätkä jää historiaan. Mutta he helpottavat näkövammaisten elämää kymmenin eri tavoin: opastavat lääkäriin,
virastoon, lenkille tai kulttuuritilaisuuteen, lukevat postia, lastaavat noutopöydästä lautasen herkkuja täyteen.
Vaikka näkövammaisilla nykyään on oikeus palkattuun
henkilökohtaiseen avustajaan, vapaaehtoisten auttajien merkitys ei ole suurestikaan vähentynyt. Näiden arjen
sankareiden kuohukermaan Marjatta kuului.
Monitoiminen Marjatta
Marjatta kävi Helsingin ja Uudenmaan näkövammaiset
ry:n järjestämän vapaaehtoistyökurssin v. 2000 ja oli siitämisin mukana yhdessä jos toisessakin. Opastamistehtävien lisäksi hän toimi yleisavustajana kokouksissa ja hoiti käytännön järjestelyjä isoissakin juhlatilaisuuksissa. Näkövammaisten Kulttuuripalvelun onneksi taide kaikissa
muodoissaan kiinnosti Marjattaa. Hän opasti museokierroksilla, kaatoi kahvikuppeja täyteen kirjailijavierailuissa, muonitti viikonloppukursseilla, möi lippuja näkövammaisten omissa teatteriesityksissä. Hänen lämmin, rauhallinen ja joustava luonteensa oli onnen omiaan tähän
kaikkeen. Lisäksi Marjatalla oli se tärkein ominaisuus,
joka teki hänet meille niin suosituksi ja rakastetuksi: Hän
viihtyi näkövammaisten seurassa ja piti aktiivisesta elä-
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mästä. Ja kun hän oli jotakin luvannut, häneen
saattoi aina luottaa.
Marjatta ja minä
Minulle näkövammaisena elämisessä on vaikeinta avun pyytäminen. Kun haluan jotain,
mitä en voi omin voimin hankkia tai tehdä,
kysyn itseltäni, onko asia sen arvoinen, että
sillä pitäisi vaivata ketään. Tämä koskee erityisesti huvitilaisuuksia. Mutta Marjattaa en ujostellut. Hän
ilahdutti meitä niin mielellään ja sai siitä iloa itsekin. Kun
halusin kovin kiihkeästi vaikkapa nähdä jonkin pääkaupunkiseudulla esitetyn teatterikappaleen, ensimmäinen
ajatukseni oli: lähtisiköhän Marjatta. Seuraavaksi tuumin:
Olenkohan liikkeellä kyllin varhain? Hänhän on niin hurjan kysytty. Ja sitten kännykkä käteen ja soittamaan. Kuulen nyt sieluni korvilla Marjatan äänen sanovan:
"Oota, mä katon kalenterista".
Hetki hiljaisuutta ja sitten:
"Joo, kyllä mä voin tulla".
Ilman Marjattaa olisin jäänyt vaille montaa ikimuistoista
elämystä. Viimeiseksi ennen korona-aikoja hän matkusti minun ja ystävättäreni silmiksi Lappeenrantaan Näkövammaisten Kulttuuripalvelun järjestämälle, mielenkiintoiselle museoretkelle ja meillä oli jälleen kerran kivaa
kolmisin.
Tanssin loppu
Marjatta harrasti liikuntaa aina vuodentakaiseen koronaseisaukseen saakka. Erityisesti tanssiminen oli lähellä hänen sydäntään. Viime vuosina Näkövammaisten Kulttuuripalvelu on ryhtynyt järjestämään virikkeitä myös keholliseen ilmaisuun. Niinpä otimme ilahtuneina vastaan
Marjatan tarjouksen suunnitella näkövammaisille mahdollisuus senioritanssin kokeilemiseen. Kyseessä on harrastus, jossa ryhmä tanssijoita liikkuu ennalta määrätyn
askelkoreografian mukaisesti tanssipareja ja muodostelmia vaihdellen. Marjatta oli projektista erittäin innostunut. Hän laati helpon koreografian ja värväsi määräpäiväksi tarvittavan joukon näkeviä tanssijoita neuvomaan
meitä vasta-alkajia. Kuten niin monet muutkin tilaisuudet, tämäkin hautautui viimekeväisten koronarajoitusten
alle. Vielä viime elokuussa, kun onnittelin Marjattaa nimipäivän johdosta, rupattelimme toiveikkaina, että ehkä jo piankin turvavälit voidaan unohtaa ja pistää senioritanssit pystyyn Iiris-keskuksessa. Mutta Marjatta tanssii
nyt muualla, kevyemmin jaloin, ja me täällä murehdimme
raskain sydämin hänen lähtöään ja muistelemme kiitollisuudella sitä kaikkea, mitä hän sai aikaan.

Olli Lehtinen

Vinokas unohtaa ulkomaailman

S

okean miehen Vinokkaan avustaja tähyili vuoroin lumessa kulkevaa polkua ja vuoroin vastaantulevia ulkoilijoita. Vinokas kulki avustajan
käsipuolessa. He olivat muutaman kilometrin
reippailulla. Vinokkaan suunnalta kuului tukahdutetun huudon kaltaista. Avustaja vilkaisi. Vinokas haukotteli kuin virtahepo. Pari vastaantulijaa tuijotti. Avustaja hymyili. Mitäs tässä. Rento meininki. Luminen polku oli liukas ja kenkä lipsui. Vinokas nytkähteli sinne tänne ja irvisteli kuin lunta työnnettäisiin kaulukseen. Seuraavan vastaantulijan silmät laajenivat. Avustaja laski katseensa polulle. Ei hätiä mitiä. Parhaamme yritetään. Lumella taiteileminen nosti hien pintaan. Vinokas avasi takkinsa ja raapi kainalon alta kumma ilme naamallaan. Taas
vastaantulija pudotti silmänsä. Avustaja hymyili. Tsuppa
duidaa. Vain elämää, ei sen enempää. Vinokas sylkäisi.
Seuraava vastaantulija mulkaisi jotakuinkin murhaavasti.
– Voisitko kertoa, kun suunnittelet sylkäiseväsi, avustaja
sanoi. – Miksi? – Ihmiset paheksuu ja tuijottaa. – Okei, Vinokas vastasi, nosti piponsa ilmaan ja raapi päälakeaan.
Nyt vastaantulija katsoi huvittuneena. – Voisitko olla raapimatta itseäsi, avustaja sanoi.
Liukkaalla polulla itsensä hikiseksi ja ärtyneeksi tasapainoillut Vinokas pysähtyi. Hän huitoi käsillään ja väänteli visiiriään kuin mielipuoli. – Me ollaan Keskuspuistossa
eikä muotinäytöksessä! Vastaantulija jähmettyi. Avustaja hymyili ja nyökäytti päätään, että menkää vaan. Vastaantulija kipitti ohi penkan puolelta avustajan jatkaessa Vinokas käsipuolessaan. Vinokas oli episodeista autuaan tietämätön. Ja röyhtäisi kuuluvasti. Uusi vastaantulija katsoi kummasti. – Oletko unohtanut, miltä tuntuu olla näkevä? avustaja kysyi. Vinokas teki äkkinäisen käännöksen. Seuraava vastaantulija jarrutteli kävelyään. – Mitä tarkoitat? – Yleensä ihmiset käyttäytyvät vähäeleisesti,
avustaja sanoi. – Täytyy yrittää, Vinokas vastasi ja huokaisi kuuluvasti: – Oh hoijaa! Vastaantulija kiiruhti äärimmäisen asiallisesti nokka pystyssä heidän ohitseen. Vinokas
on unohtanut, kuinka näkevät tarkkailevat toisiaan, avustaja mietti.
– Ei sattuisi olemaan vessaa missään lähellä? Vinokas kysyi. – Ei, avustaja vastasi. Vinokas ei kommentoinut mutta näytti vähän vaikealta. – Teet vaan siihen. Jos ei näe,
ei voi olettaa, että ehtisi vessaan, avustaja sanoi. Vinokas katsoi häneen lempeillä sameilla silmillään. Avustaja jähmettyi, kunnes huomasi katseen suuntautuvan vasemman korvansa ohi. – Ei opaskoirankaan jätöksiä tarvitse siivota, avustaja sanoi. Hän tarttui valkoiseen keppiin ja iski pystyyn hankeen. – Siihen vaan. Vinokas ava-

si napin ja kyykistyi. Ensimmäinen vastaantulija teki äkkijarrutuksen ja alkoi tuijottaa metsään. Seuraava teki piruetin ja lähti tulosuuntaan. Avustaja tähyili lumisia puidenlatvoja ja arveli olevansa kyllästynyt esittämään hyväkäytöksistä.
Vinokas veti housut ylös. – Missä olet? hän murahti. Avustaja otti ripeät askeleet ja nappasi tätä käsipuolesta. –
Mitä syödään illalliseksi? Vinokas kysyi. – Voidaan käydä
kaupassa, avustaja vastasi.
Avustaja avasi kaupan oven, astui sisään ja jäi pitämään
ovea auki Vinokkaalle. Vinokas käyskenteli sisään kuin
flipperin pallo. – Haluaisitko reilun kaupan banaaneja
vai Chiquitoja? avustaja kysyi. – Olisipa maistiaisia, Vinokas sanoi ja näytti toiveikkaalta kuin puiden takaa nouseva aurinko. – Maista, avustaja sanoi ja tökkäsi banaanin Vinokkaan käteen. – Tässäkö? – Kyllä. Näkövammaiset
käyttävät muita aisteja kuin näköaistia. Auki vaan, avustaja sanoi. Vinokas kuori banaanin kuin sisällä olisi korttitalo. – Hyvää. – Maista toista laatua, avustaja sanoi ja
ojensi seuraavan. Ympärillä ainakin kolme ihmistä tuijotti, käänsi katseensa pois ja tuijotti taas. Vinokas kuori tyynesti. Ei ollut kuudetta aistia. – Ensimmäinen oli parempaa, hän sanoi ja hymyili kuin tähtiä täynnä oleva musta
aukko. Avustaja huomasi hämmentyneen näköisen myyjän lähestyvän. Avustaja tökkäsi Vinokkaan valkoisen kepin näkyviin. – Otamme molemmat banaanit, avustaja sanoi kuuluvasti.
Myyjä pysähtyi kohdalle. – Montako banaania ajattelitte ottaa? – Vaikka kuusi, Vinokas vastasi. Myyjä punnitsi
kahdeksan banaania ja pussitti kuusi, joihin liimasi hintalapun. Hän ojensi ne avustajalle. – Kiitos, avustaja vastasi. Myyjä hymyili kummasti ja poistui. Avustajasta näytti
kuin kaupan valot olisivat himmenneet. Ympäriltä kuului
asiakkaiden puhetta. Sitten valot sammuivat kokonaan. –
Osaatko kassalle? avustaja kysyi. – Totta kai, Vinokas vastasi ja naksautti kepin auki. Hän oli kuullut kassan juttelevan asiakkaille. Avustaja tarttui Vinokkaan käsivarteen.
Hän ei nähnyt hyllynkulmaakaan. – Hoida sinä nämä, hän
sanoi ja työnsi banaanipussin Vinokkaalle.
Vinokas saapasteli avustaja hauiksellaan kassalle. He mutkittelivat asunnolle kepin peräsimessä pitkin penkkoja.
Vinokkaan kulkeminen oli entistäkin tukkoisempaa mutta
omanarvontunto roihusi. – Ovi on auki, Vinokas sanoi ja
koputteli rystysillä. Avustaja hoippui pitkäkseen olohuoneen matolle. Näön alkaessa palautua hän nukahti.
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HELMIKKO
Riitta-Kaisa Voipio

Kinnunen kävelyttää naisia
halki Lapin

S

irpa Kähkösestä ja Tommi Kinnusesta on kehkeytynyt minulle kaksi mieluisimmista kotimaisista kirjailijoista. Siksi riemastuin viime vuonna Kinnusen uusimmasta, se nousi myös Finlandia-ehdokkaaksi.
Ei kertonut katuvansa on vaellusromaani. Se kuvaa naisia, jotka ovat kuka mistäkin syystä lähteneet saksalaisten kelkkaan toisen maailmansodan loppurytinöissä.
Rooli ei ole ollut kadehdittava, niin kuin se ei ole koskaan
hävinneelle.
Tarina alkaa norjalaiselta vankileiriltä, jonne naisia on
koottu Hitlerin tappion jälkeen. Heidät luokitellaan vihollisiksi, koska Suomi solmi rauhan Neuvostoliiton kanssa
sitoutuen ajamaan entisen aseveljen Lapin kautta matkoihinsa.
Nöyryytetyt suomalaisnaiset ajeltuine päineen kuljetetaan laivoilla Hankoon kuulusteluleirille. Kinnusen romaanin päähenkilöt kuitenkin pääsevät kuorma-auton
lavalle, jonka kuljettaja tekee vastoin määräyksiä; hän
päästää kymmenen naisen ryhmän vapaaksi lähellä rajaa,
viittilöi Suomen suuntaan ja varoittaa miinoista.
Kirja kosketti minua syvältä. Naiset sodan pyörteissä
kantavat aina raskaan osan, olivatpa he millä puolella tahansa. Lapissa sodan aikaan vilisi saksalaisia, jopa yli 200
000. Ei mikään ihme, että uljaat univormumiehet ja suomalaistytöt solmivat suhteita. Se on perin luonnollista.
Rovaniemellä syntyneenä ja kasvaneena olen tietysti kuullut roppakaupalla juttuja saksalaisista ja heidän
kanssaan seurustelleista. Kauppala oli saksalaisten keskus. Tiedän myös monta itseäni muutaman vuoden vanhempaa rovaniemeläistä, joiden isän kuiskailtiin olevan
saksalainen solttu.
Oma tätinikin muisteli meille nuorille komeaa Güntheriä, jonka vaimoksi hän olisi mieluusti lähtenyt. Mutta maailman melskeet myllersivät toisin. Toinen täti taas
lähti sotilaiden mukana Norjaan ja palautettiin sieltä kynittynä Hankoon kuulemaan kunniansa.
Suomalaiset työskentelivät saksalaisten palveluksessa,
saivat hyvää palkkaa ja oppivat kieltä. Siinä he tutustui-
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vat. Väestö sai aseveljen varastoista myös kaikenlaista
tarviketta, ruokaa ja ylellisyystavaroita.
Totta kai sakemanneihin suhtauduttiin hyviksinä.
Romaanissa viisi kymmenestä lähtee tarpomaan kohti kotia. Joku on ollut sairaanhoitajana, joku konttoristina, kuka mitäkin työtä tehnyt. Pikku hiljaa, kilometri kilometriltä matka taittuu, ja lukijalle valkenee naisten henkilökohtainen historia vähän kerrassaan.
Vähäistä omaisuutta kapsäkeissään raahaten he vaeltavat halki tuhotun, kesään puhkeavan Lapin. Kovin paljon he eivät juttele, tuumailevat ja pohtivat itsekseen
maailmanmenoa ja omaa paikkaansa siinä. Yhdenlaiseksi päähenkilöksi nousee kuusamolainen urkurin vaimo
Irene turkkeineen.
Porukka kohtaa reitillä sekä ihmisen hyvyyden että
pahuuden. Kun joillekuille valkenee klanipäiden tausta,
heidät ajetaan julmasti pois. Ja toisaalta syrjäisessä mökissä tuntematon mies saunottaa ja syöttää heitä turhia
kyselemättä. Ja kun vaeltajat löytävät rieskoja rauniolla
paistavan naisen, lukija itkee ilosta kypsän leivän makua.
Keskellä rovaniemeläiskatua he todistavat, kuinka kansa on ottanut oikeuden omiin käsiinsä, kuljettaa alastonta suomalaisnaista saksalaisen äpärä sylissään tervattuna ja kiusattuna. Monelta äidiltä otettiin lapsi kokonaan
pois.
Oma oikeudentajuni ei koskaan ole hyväksynyt sitä, että viattomat lapset pannaan maksamaan. Sen vielä jotenkin ymmärtää, joskaan ei hyväksy, että aikuiset asetetaan enemmän tai vähemmän kyseenalaisen tuomioistuimen eteen.
Mutta että lapset, joilla ei ole osaa eikä arpaa minkäänlaisiin vääryyksiin. Miehitetyssä Norjassa sodan loputtua
saksalaisen siittämä lapsi saatettiin sitoa tolppaan, ja siinä kaikki saivat häntä sylkeä ja kivittää!
Viisikko hajoaa vanhimman Ailin uuvuttua joenvarteen. Rovaniemellä yksi lähtee Kemiin päin, ja loput jatkavat kohti Koillismaata. Saavuttuaan Kuusamoon Irene
kohtaa kylän vanhan kätilön. Siinä tunnistan Kinnusen
Neljäntienristeyksen ja Lopotin Marian. Havainto jotenkin läikäyttää.
Opus on upea, kieli kaunista, luonnonkuvaus herkkää.
Teos avautuu niin moniaalle ja laajasti, ettei sitä pysty
tiivistämään, se on luettava itse. Tommi Kinnunen osaa
jättää paljon lukijan oivallettavaksi. Se on yksi hyvän kirjan piirre.
Pitkin kirjaa mietin omia vanhempiani, miten heidän
sukupolvensa palasi Evakosta ja rintamalta hiiltyneille
raunioille. Lapin jälleenrakennus vaati aivan valtavasti,
niin valtavasti, ettei sitä meinaa täältä asti käsittää.

Talvi on kuin puhallettua lasia

K

elirikkoa kutsutaan Lounais-Suomen rannikolla ja saaristossa nimellä säittenriita. Jäätyminen ja sulaminen hyppelee eli riitelee nollaasteen molemmin puolin. Suunta on ollut selvä: veneellä pääsee keväällä merelle yhä aiemmin ja syksyllä saa vastaavasti olla vesillä yhä pidempään. Luontokuvaaja Raimo Sundelin kertoo: Viime talvi oli lähes jäätön. Viimeiset saariston kunnon jää- ja lumitalvet olivat 2010 ja 2011. ”Muistoihin tulvahtavat öiset pyöräretket...Sileällä jäällä tasavauhtinen polkeminen
ilman otsalamppua, reppu selässä. Pyörän luiskahtaessa jalka suorana liukui jonkin matkaa pitkin jäätä... Saariston maisemakuvaajana koen vuodenvaihdossa talvea
eniten kaipaavani. Unohtumattomia olivat 1980-luvun
talvet. Ja sen jälkeen monet ensilumet, merisavut, talvisumut, paukkuvat kiintojäät, ryskyvät ahtojäät. Kaikki tuo
jää pois, jos polaaripyörre oikkuilee ja talvia ei tule.” On
todellinen vaara, että saaristo menettää talvensa. (Luontokuva 6/2020)
Maailman parhaat luontokuvaajat kilpailevat brittien järjestämässä kilpailussa. Viime vuonna kisaan ladattiin 49
000 kuvaa. Voittoon ylti Suomessakin monesti käynyt venäläiskuvaaja Sergey Gorshkov kuvallaan siperiantiikeristä. Kuvaaja pystytti useita liiketunnistimella toimivia
kamera-ansoja paikkoihin, joissa näkyi merkkejä tiikerin käynnistä. Suomalaisiloa saatiin nuortensarjassa, jossa kouvolalainen Liina Heikkinen voitti 15-17 -vuotiaitten
sarjan. Hän on kuvannut Helsingin Lehtisaaressa miten
kettuemo toi isoille pennuille valkoposkihanhen, ja yksi pentu onnistui omimaan sen itselleen. Myös Kasvit ja

PISTEITÄ
Jouko Lehtonen

sienet -sarjassa tuli Suomeen menestystä. Helsinkiläisen
Jorma Vahalan rentukka-kuva palkittiin kunniamaininnalla. Kaikki palkitut kuvat ovat nähtävillä osoitteessa: www.
nhm.ac.uk/wpy/gallery (Luontokuva 6/2020).
Sotien jälkeen alkanut korujen kehitys kulki kahteen
suuntaan: toisaalta syntyi arvostettu taidekoru, toisaalta
tehtaissa alettiin valmistaa koruja halvoista materiaaleista. Muotitaiteilija Paula Häiväojalle koru oli osa pukeutumista. Hän piti hopeaa juuri 50-luvun materiaalina. Se istui parhaiten aikakauden karkeisiin kangaslaatuihin ja oli
kaunis ihoa vasten. 60-luvulla korutaiteilija Olli Tamminen lausui, että muovi on jalo ja arvokas materiaali, jonka
etuina ovat keveys ja plastisuus. Pitkällä tähtäimellä muovi laski korujen arvoa. Koru ei ollut enää ylellisyystuote.
Jos tänä päivänä haluaa piristää päiväänsä kauniilla korulla, moni kiinnittää korviinsa halpavaateketjun massatuotetut korut. Toisesta ääripäästä löytyvät käsin valmistetut arvokorut. Kumpainenkin korutyyppi voi olla osa
identiteettiä ja kertoa kanssakulkijoille, keitä me olemme. (Taito 6/2020)
Lasinpuhallus voi olla hyvin leikkisää. Taiteilija Paula
Pääkkönen puhaltaa lasisia jäätelöitä Nuutajärven lasikylässä. Mikä lasissa kiehtoo? ”Materiaali, väri ja värien toistuminen. Vaaleanpunaiset ovat ikisuosikkejani ja myrkynvihreä bristol green on tosi kaunis. Lasijäätelöissä saan
leikkiä väreillä. Värille löytyy aina sopiva makupari... Sain
juuri valmiiksi toffeejäätelön, joka on tilaustyö asiakkaalle. Puhaltamani jäätelöt ovat taide-esineitä ja yhden puhaltamiseen kuluu aikaa 1-1,5 tuntia. Lisäksi täytyy tehdä esi- ja jälkityöstöä, veistos ei valmistu päivässä.” Taito 6/2020)
Edesmennyt runoilija Tommy Tabermann (1947-2010) kirjoitti maamme ehkä luetuimpia rakkausrunoja. Tässä ote
runosta Älä kerro minulle: ”Jos sinulta vielä talvella/ riittää minulle edes pienin/ katseen murunen, niin mitätön/
ettei sitä köyhimmällä kadulla/ edes kurjin kerjäläinen/
huomaisi noukkia, näet minun/ kävelevän pitkin/ kukkivaa syreeninoksaa./ Älä kerro minulle totuutta.// Että se
jo kesällä lakkasi/ kukkimasta, syksyllä katkesi/ välinpitämättömässä tuulessa,/ talven tullen tallattiin/ lumeen joka kulki sen yli/ kepeästi, taakseen katsomatta,/ sinun viileillä jaloillasi.// Minä kävelen pitkin syreeninoksaa/ ja sinä kävelet pitkin samaa/ huokuvaa, metistä tuoksuvaa/
oksaa minua vastaan./ Älä kerro minulle./ Minä putoaisin.// Älä Kerro.”
Tämä runo on julkaistu Gummeruksen uudessa koosteessa Tommy Tabermann: Olisipa kaipaus viiniä (2020).
Muun muassa tätä aineistoa on vuoden ensimmäisessä
Pistepostissa, joka on näkövammaisten kulttuurilehti.

39

LUKIJALTA
Pirjo Nousiainen

Pohjolan katolla
Saavuttamisen illuusiosta

K

aikki alkaa siitä, kun saan
sosiaalitoimistosta
kirjeen, jossa kerrotaan, että pääsääntöisesti kaikkien henkilökohtaista avustajaa käyttävien on siirryttävä antamaan avustajan tunti-ilmoitukset Oiva-sovelluksessa netissä. Toki poikkeuksena mainitaan ne, joilla ei ole
tunnuksia, saati nettiyhteyttä.
No, siitä vaan skannaamaan mukana tullutta ohjetta.
Mitä pitemmälle skannaan ja luen
skannaamaani tekstiä, sitä suuremmaksi kasvaa kunnioitukseni sosiaalitoimiston henkilökuntaa, sovelluksen laatijaa ja tätä sovellusta käyttäviä kohtaan. Ohjehan on selvästi salattua koodikieltä, varmaan suojauksen takia, ettei sitä pääsisi lukemaan
sentään kuka tahansa.
Kun tällä skannaamallani ohjeella
kaikki ei-sokeat suorittavat tuntien
ilmoittamis- ja hyväksymistoiminnot,
arvostukseni kasvaa rajattomiin mittoihin. Minun on siis ensin opeteltava uusi salakieli ymmärtääkseni, mitä
sosiaalitoimisto tahtoo sanoa. Myönnän, että vika on minun osaamattomuudessani, muuthan lukevat tätä
kuin vettä vaan. Anteeksi tyhmyyteni, mutta minä en saa näytölle sinne tänne summittaisesti heitellyistä
koodikirjaimista ja numeroista, saati salakirjoituksen oudoista sanoista,
yhtään mitään tokkua. Ilmeisesti sosiaalitoimisto olettaa, että yön pitkinä tunteina selvittelen salakirjoituksen koodien avaimia ja joskus vuosien päästä olen ratkaissut mystisen
tekstin arvoituksen.
Skannerini toki lukee myötätuntoisesti palkkailmoitus-sanan patkailmoitus-sanaksi ja myöntää täytyy, että olemme siitä samaa mieltä.
Olen pyytänyt ohjeen ihan tavallisena sp-viestinä ja saankin viestin,

mutta varsinainen ohje on pdf-liitteenä. Ymmärrän, että tällainen tärkeä ohje on lähetettävä salattuna liitteenä, sillä ohje ei missään tapauksessa saa joutua vääriin käsiin. Liite ei
luonnollisestikaan aukea liitteen normiavauskomennoilla. Ensimmäisenä
päivänä en ehdi pitemmälle. Seuraavana päivänä alan temppuilla summanmutikassa kokeilemalla kaikkia
mahdollisia kikkoja liitteen avaamiseksi. Aikani temppuiltuani tapahtuu
ihme. Keksin mennä sarkaimella kohtaan, jossa lukee vain pelkkä painike,
avaan sen enterillä ja sitten nuolella
avattavan liitteen kohdalle ja pari enteriä perään ja kas, liite aukeaa nätisti suoraan eteeni.
Vilkuilen tekstiä sieltä täältä ja sehän
on oikeaa selkokieltä eikä salakielen koodiavainta enää tarvita. Nytpä
vain lukemaan ohjetta tarkasti.
Ohjeessa sanotaan näin: ”Palkkajakson pallon väri on harmaa, kun sitä ei ole vahvistettu ja vahvistettuasi jakson väri muuttuu keltaiseksi…”
”Toiminto löytyy tuntiseurannan
yläosasta ja väri on sininen sen ollessa aktiivisena…”
Siis näytön yläosassa on jotain,
hmmm, ja kun tekee tuon tai tuon
toiminnon, väri keltaisesta muuttuu vihreäksi. Ohjeen kolmessa kohdassa kerrotaan, minkävärinen jokin
kohta sovelluksen sivulla on ja miten se muuttuu toisenväriseksi, kun
tekee sitä tai tätä. Tämähän on mielenkiintoista, mutta mutta, tämä ohje on varmaan tarkoitettu näkevälle
avustajalle eli ei ajatellakaan, että sokea tästä voisi selviytyä ilman hiiren
käyttömahdollisuutta.
Luen pikkutarkasti ohjetta eteenpäin enkä tule siitä yhtään viisaammaksi, mutta sitten onkin tuntien hyväksymisen vuoro ja siirryn ohjeen
loppuun. Palaan lukemaan viimeistä lausetta uudelleen ja en voi todeta muuta kuin tuntien merkitsemis-
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ohjeen äkillisen loppumisen. Tuntien lukemisesta saati niiden hyväksymisestä ei ohjeessa ole sananpuolikastakaan. Nyt sosiaalitoimisto viittaa siihen, että hyväksyminen on niin
naurettavan helppo toiminto, ettei
siihen kannata mitään ohjetta edes
antaa. Kaikkihan näkyy näytöllä.
Minulle siis jää edelleen epäselväksi ohjeen luettuani, miten sokea voisi
lukea tunnit ja miten niiden hyväksyminen Oiva-sovellukseen tapahtuisi.
Vastaan itse, ei mitenkään. Koko ohje
on pelkkää pelleilyä.
Arvoisa sosiaalitoimisto! Kun seuraavan kerran pyydän ohjetta teidän
sovelluksienne käyttöön, pyydän, että olette rehellisiä. Lähettäkää minulle kirje, joka sisältää tyhjiä valkoisia
A4-papereita, ei siis mitään koodeja
ja sp-viesti, jossa on pelkkää tyhjyyttä. Ai miksikö? Koska se tuo minulle
sisäisen rauhan. Kun avaan kirjeen ja
skannattuani koen paperin puhtaanvalkoisen koskemattomuuden ja näytön tyhjyyden, kun hiljaisuus laskeutuu korviini puhesynten vaietessa luettavan tekstin edessä, silloin tiedän
sen. Tiedän sen, että mitään ei ole sanottavissa, mitään ei ole tehtävissä.
Voin täysin rentoutua levolliseen olotilaan, ilman mitään vaatimuksia, joita sokea ei pystyisi kuitenkaan tekemään. Enää ei aseteta yli-inhimillisiä
suorituksia, joista sokea pakonomaisesti yrittää suoriutua ja taistelee loputtomasti yön pitkinä tunteina. Ei,
sosiaalitoimisto on ymmärtänyt, että
mahdoton ei ole mahdollista, on vain
tyhjän valkoisen paperin rauha, tyhjyyttä säteilevä näyttö ja hiljaisuutta huokuva äänettömäksi mykistynyt
puhesynte, joka ei lue yhtään mitään,
koska mitään luettavaa ei edes ole.
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ämmin vesi hyväilee ihoani. Ei haittaa, vaikka
suihkukoppi vaappuu ja heiluu puolelta toiselle. Nyt on aika nauttia, etenkin, kun kesti tovin
saada koko suihkukoppi toimintakuntoon.
Olen ensimmäistä kertaa suihkussa kiskojen
päällä, ensimmäisellä yöjunamatkallani kohti Lappia.
Saksalainen kaverini halusi lähteä tutkimaan, mitä napapiirin tuolta puolen löytyykään, mutta hänen suomen
ja englannin taitonsa rajoittuvat muutamaan kohteliaisuuteen. Ja tässä sitä nyt ollaan, menossa sokean matkaoppaan ja tulkin hommiin. Olen käynyt lapsena Lapissa
lukuisia kertoja: Luoston hiihtoladut on testattu, poron
kyydissä ajeltu ja istuttu sodankyläläisen maalaistalon
portailla kissa sylissä ensimmäistä kertaa elämässä.
VR:n onnetar on tietenkin arponut minulle yläsänkypaikan. Mutta leveässä, mukavassa sängyssä uni tulee ennen kuin ehdin saada hyttikaverini kanssa kunnolla jutunpäästä kiinni.
Ystäväni on Rovaniemellä autoineen vastassa. Lapin raikas ilma ja matkalla ikkunasta kantautuva poronkellojen
kilkatus karistavat loputkin unet tiehensä.
Ivalon nurkilla pysähdymme perinteiselle poronkäristyslounaalle. Taukopaikan aitauksessa inisee ja telmii lauma ajokoiran pentuja. Käteni nähdessään jokainen niistä valitsee oman sormensa jyrsittäväksi. Onneksi koirien
isäntä osaa hieman saksaa, joten saan peuhata pikku vinkujien kanssa pitkään.
Ajelemme Inarinjärven rannalla olevaan mökkikylään.
Vaikka on jo miltei keskiyö, aurinko paistaa lähes yhtä
kirkkaana kuin keskipäivällä. Järvellä muutama paikallinen soutelee kalan toivossa. Heitä lykästää, ja he tulevat iloisesti roihuavan nuotion ääreen jakamaan saalista.
Matkaamme eräällä taukopaikalla tarttunut, Eurooppaa
kiertelevä saksalaisnuorukainen kiehauttaa pakissa riisiä,
ja herkkuateria on valmis. Näin tuoretta kalaa en olekaan
syönyt miesmuistiin. Sääsketkään eivät tule kekkereitämme häiritsemään.
Aamulla suuntaamme kolmisin kohti Norjaa, määränpäänä mikäpäs muukaan kuin Nordkap. Matka kohti pohjolan kattoa taittuu norjalaisia herkkuja syöden, lampaita
väistellen ja jutellen.
Saavumme Nordkapin mantereeseen yhdistävän, liki seitsemän kilometriä pitkän tunnelin suulle vasta yömyöhällä, mutta turisteja on silti runsaasti liikkeellä. Tämä englantilaisen tutkimusmatkailija Richard Chancellorin 1500-luvulla löytämä kolkka onkin Norjalle varsinainen rahasampo, sillä sinne pääsystä on maksettava. Yli
parisataatuhatta turistia käy siellä joka vuosi.
Maksu peritään kuitenkin vain minulta. Sokean saattaja
pääsee ihailemaan huikeita näköaloja ilmaiseksi.
Pohjoisen Jäämeren yöilma yllättää, joten kietoudun
ystäväni makuupussiin. Keskiyön aurinko loistaa vähintään yhtä kirkkaana kuin eilen nuotiolla. Paikalla käy tasainen puheensorina, mutta ihmisiä ei ole ruuhkaksi asti.
Silmäilemme nopeasti läpi matkamuistomyymälän ja
kävelemme itse näköalapaikalle. Naputtelen kepilläni minun ja Jäämeren välissä olevaa kaidetta. Vasta silloin ta-
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MUK ANA
Jonna Heynke

Nordkaphallen, oikealla Maapallo-monumentti, kuva Frenk Böhm.

juan kunnolla, että seison manner-Euroopan pohjoisimmalla kohdalla. Edessäni on pelkkää jäämerta, jokunen
saari sekä Norjan huippuvuoret. Vaikka näköalat jäävätkin mielikuvitukseni varaan, tunne on huikaiseva. Ei tarvitse nähdä kun tietää, että kaikki selän takana oleva on
etelämpänä.
Onkos ollut tuhmia lapsia?
Eihän Lapinmatka ole mitään ilman Joulupukin maassa
käymistä. Vaikka talvi ja Korvatunturin jouluaskareet ovat
vielä kuukausien päässä, paikalla on kirjava kattaus ihmisiä eri puolilta maailmaa.
Mutta missä on Joulupukki?
Etsimme. Koputtelen kepillä seiniäkin, mutta häntä ei
vain näy.
Olenko ollut niin tuhma, että Pukki on ottanut hatkat?
Vai onkohan hän hakemassa metsästä tarpeeksi isoja risuja?
Toivottavasti pieni rahalahjoitus Pukin pajaan liennyttäisi tilannetta. Valitsenkin kullalleni pajan valikoimista
tuomisiksi aidon Lapin kuksan.
Ennen junaan siirtymistä on vielä paikallisen hampurilaisbaarin testaamisen aika. Ikävä kyllä valikoimissa ei ole
porohampurilaista, mutta ehkä ensi kerralla...
Taas onnetar on määrännyt minulle yläsänkypaikan.
Hytin kylpyhuoneen suihkukopin salat ovat kuitenkin selvillä, joten pääsen pesulle ja pehkuihin jo paljon ennen
kuin juna pysähtyy Ouluun. Raikas Lapin ilma ja huikaisevat kokemukset painavat silmäluomeni kiinni ennen kuin
ehdin sanoa Nordkap.
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Tuula-Maria Ahonen

uuntelutaitomme on heikkenemässä, mutta yhteydentarve toisen ihmisen kanssa on perustavanlaatuinen syntymästä lähtien
- Haastattelin tätä kirjaa varten kaikenlaisia ihmisiä kaikista ikäryhmistä. Kysyin muun muassa: ”Kuka
sinua kuuntelee?” Lähes poikkeuksetta sitä seurasi hetken hiljaisuus. Epäröinti. Onnekkaat keksivät yhden tai kaksi. Mutta moni
totesi, ettei rehellisesti sanottuna usko kenenkään kuuntelevan
tosissaan. Myös ne, joilla oli aviopuoliso tai oman ilmoituksensa
mukaan paljon ystäviä ja kollegoja, kirjoittaa palkittu yhdysvaltalaisjournalisti Kate Murphy.
Suomi ja muu maailma tulee hyvää vauhtia perässä. Kännykät
ovat usein tärkeämpiä kuin paikalla olevat toiset ihmiset. - Tämän seurauksena voi kokea sydäntä raastavaa yksinäisyyttä tiedostamatta kunnolla sen aiheuttajaa, Murphy tietää.
Kuunteluvaje tekee ihmisestä yksinäisen. Yksinäisyys on globaali ilmiö. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan 45:n viime
vuoden aikana itsemurhat ovat yleistyneet 60 prosenttia kautta
maailman. Isossa Britanniassa nimettiin vuonna 2018 ”yksinäisten ministeri” auttamaan niitä yhdeksää miljoonaa kansalaista,
jotka kokevat olevansa yksin usein tai aina.
Japanissa on perustettu valtava määrä sellaisia yhtiöitä kuin
Family Romance, josta yksinäiset voivat vuokrata näyttelijöitä
esittämään ystäviä, perheenjäseniä tai elämänkumppaneita.
Murphy ei kuitenkaan vain totea järkyttävää tilannettamme,
vaan hän johdattaa lukijaa kuuntelemaan paremmin.
Kun molemmat keskittyvät kuuntelemaan, ollaan kuin kauniissa tanssissa
Parisuhteissa ei monesti kuunnella mitä toinen sanoo, koska
luullaan, että jo tunnetaan ja tiedetään toinen ihminen paremmin kuin oikeasti tunnetaan.
- Sillä ei ole väliä, kuinka kauan on tuntenut tai kuinka hyvin
kuvittelee tuntevansa toisen. Jos lakkaa kuuntelemasta, menettää ennen pitkää käsityksen siitä, kuka toinen on ja miten hänen
kanssaan tulee toimeen, Murphy toteaa.
Murphyn mukaan ensisijainen keino ylläpitää ihmissuhteita on
”arkinen jutustelu”. Toisin sanoen kysytään:”Mitä kuuluu?” ja sitten todellakin kuunnellaan vastaus.
Vaara, jota Murphy ei ota esille, on se, että toinen vyöryttää
päälle liiankin paljon puhetta, eikä jaksa olla vastavuoroisesti
kiinnostunut. Itse lähden em. tilanteista uupuneena pois. On paljon parempi olla yksin, kuin hautautua toisen puheen alle. Monesti huomiota saanut ei tule ajatelleeksi, että myös toinen kaipaa kuulluksi tulemista. Tätä on kiusallista sanoa, toinenhan voi
loukkaantua.
Kuunteluntaitoa olisi siis syytä kehittää molemminpuolisesti.
Murphy kehottaa vaalimaan kodeissa hiljaisuutta ja vastaanottavaista mielentilaa, joka mahdollistaa keskustelun. Kun tv ja
muut laitteet pauhaavat, kontakti jää jalkoihin.
Kuuntelu ei ole helppoa, aivomme tuottavat ajatuksia nopeammin kuin toinen tuottaa puhetta. Toisaalta kuuntelemattomuus laskee keskustelun tasoa. Tarkkaavainen kuuntelu puolestaan nostaa keskustelun tasoa, koska puhuja tulee vastuullisemmaksi ja tietoisemmaksi omista sanoistaan.
Murphyn mukaan kuuntelu on kuin mikä tahansa urheilulaji

Osoite:

tai soittoharrastus, jossa kehittyy vain sinnikkäästi harjoittelemalla eikä siltikään saavuta täydellistä mestaruutta.
- Kuuntelu ei tarkoita eikä edes viittaa siihen,
että olisit toisen kanssa samaa mieltä. Se tarkoittaa vain sitä, että hyväksyt toisen oikeuden
omaan näkökulmaansa ja että saatat oppia siitä
jotain. Hyväksyt sen, että totuuksia voi olla monta ja että niiden kaikkien ymmärtämisestä voi
syntyä suurempi totuus.
Kun kuuntelee ja todella ”tajuaa”, mitä toinen
kertoo, kuulijan ja puhujan aivoaallot kulkevat
kirjaimellisesti samassa tahdissa. Tämä on molemmille palkitseva kokemus.

RUUDUKON RATK AISU
ONNEA VOITTAJALLE! Jouluruudukon arvonnassa voitti
Kajastuksen vuosikerran Maija Antila, Seinäjoki. Voit
vastata kahdella tavalla: irrota täytetty ruudukko tai kirjoita paperiin keltaisille riveille muodostuvat sanat, lisää nimi- ja osoitetietosi ja laita vastauksesi 15.4.2021
mennessä osoitteella Kajastus, Marjaniementie 74,
00930 HELSINKI. Kirjoita kuoreen lisäksi sana "Kevätruudukko”. Oikein vastanneiden kesken arvomme Digikajastuksen vuodeksi. HUOM! Voit vastata myös sähköpostitse lähettämällä keltaisille riveille muodostuvat sanat ja osoitetietosi: palaute@kajastuslehti.fi

Näkövammaisten kulttuuritoiminnan hyväksi
AT-ARTIC OY
Vuomankatu 8
Kemi p. 0400-972885,
045-1277704
Lämpö- vesijohto- ja
ilmastointiasennus,
pyydä tarjous

Mika Myllyniemi /
Sähköurakointi
p.010-3225100
Muhos

p. 0400-472106 Lohja

CM-HIUSTALO

www.asbestisaneerauslahdelma.fi

Martinpohjankatu 4 T:re
p.050-67863
www.hiustalo.fi

www.montta-activecamping.fi

Cristoph Rohr Tmi

Kajaanintie 416
Kannus p.0500-560258
Kiinteistöjen siivous

JR-Nuohous Tmi
Myllylammentie 45
Kirkkonummi
p.0400-152182

p.0400-690671 Kemi
www.keminmaanauto.com

KULJETUSLIIKE
K. HEIKKILÄ OY
p.06-4143260
Seinäjoki
www.kuljetusliikeheikkila.fi
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p.040-5912946 Vaasa
www.mikamyllyniemi.fi,
Huollot ja korjaustyöt 30v.
kokemus

Muovi- ja nahka
Ojala Ky
p.0440-822224
Huittinen
Mainos ja Liikelahjat

p.0400-495960
Villähde
www.nastolanlvi.fi

Nyky-Maalaus Oy

Räfnäsvägen 26
Tammisaari
p.050-5177993
Rakennustyöt

Huoneistosiivous
Sillman Ky

Näkövammaisten kulttuuritoiminnan hyväksi

p.040-7095170, www.helsinginenergiakuljetukset.fi

Hämeen Lasitoimi Oy

Ilometalli Oy

Uhrikivenkatu 6 H:linna
p.03-6822247
www.hameenlasitoimi.fi

Myllypurontie 6
Maukkula
p.044-2708168

Saarnaajantie 20 A
Helsinki
p.0400-421767

p. 010-3955900, www.opaskoirakoulu.fi

Rakiratamo Oy

PG Quality Oy
Venhentie 1 Masku
p.040-7370960

p.0400-559508 Vantaa www.pohjolansahko.fi

p.040-5803767 Ylöjärvi
www.jasper.fi

AROKIVI OY

Kaarinan Kapusta

24 H PÄIVYSTYS
P.040-1876088
www.arokivi.fi
Jätehuoltopalvelut

KANNATUS

Kuljetus GF-Trans Oy Ab
Krebsinkuja 3 B 7 Siuntio
p.040-7065953
www.gftrans.fi

Kuljetus Kervinen

Kuljetus Simo Iitti

Haaratie 18
Tuusula
p.040-5650040

Kulmatie 10 as
2 Hartola
p.040-7286849

LR Palvelu Oy
Kuivasjärventie 145
Kontio p.040-5817435
Tuotteet energia-alan ja
infran kohteiden merkitsemiseen

Huvipurrentie 1 A 2
Kotka
p.040-5098521

Rullax Ky
Syväsatamantie, varasto 1
Hamina p.0400-5122451
Paperituotteet, kartongit

Sähkösuunnittelu
Jukka Laamanen
Seuralankatu 7
Mikkeli
p.0400-657033

Seija Rajala Tmi
Paavalintie 2 Kurikka
p.040-5782395
Työvaatteet ja
metsäkoneiden
suojukset

Taksi Päivi Liukko
Sulkava
p.0400-150763

Merijärven
Taksipalvelu
p.0400-325440
www.loydonkartano.fi

Keltamaantie 191
Merijärvi
p.0400-633975

p.0400-890842
Orimattila

Oilpoint Finland Oy
p.050-5205025 Lahti
www.oilpoint.fi

THP-Laskentavisio Oy
p.09-8512149 Helsinki
www.thp-laskentavisio.fi

Ratamotie 52 Oulu
p.0400-681423
maanrakennusmaansiirtotyöt

Siivouspalvelu
Eija Marttinen
Pihtipudas
p.0400-871763

Taksipalvelu
Mertanen
Kaavintie 107
Hukkala
p.0400-372396

Teletarset
Haarlankatu 1
Tampere
p.0400-620240
Televiestintäpalvelut

p.050-5011069
Savonlinna
www.slnimport.fi
Koiran ja kissan ruoka

TILAPALVELU

AKIM & POIKA
Löydä oikeat ratkaisut
rakennustarpeisiisi.
Haluatko ehostaa pihasi?
Meiltä saat ammattilaisten neuvonnan. Kaikkea
kivestä, myös luonnonkivimuurit ja portaat!
p.0400-422032
Tammisaari
www.tilapalvelu.fi
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Näkövammaisten kulttuuritoiminnan hyväksi
Urakointi
J.Ylihärsilä

p.040-7576057
Jyväskylä
www.tilitoimistojauhiainen.fi

p.0400-937404 H:ki
www.tiori-kuljetus.com

Rudontie 244 Laihia
p.040-7780017
www.jyliharsila.fi

Venesäilytys Keijo Liukkonen
p.0400-522463
Masku
www.vstele.fi

Hilketie 19 Anttola
p.0400-557908
www.venesailytysliukkonen.fi

Aurinkoa näkyvissä
KOLUMNI
Aila Malkki

M

aaliskuisena aamuna on lempeää herätä
ikkunanraosta heijastuvaan valonkajastukseen. Kaihtimet suojaavat sopivasti,
mutta toivon pilkahdus kimpoaa kaikesta huolimatta. Ankaran viime vuoden jälkeen tulee voimakas halu jälleen elää täyttä elämää.
Lumen henkäykset ovat pyyhkiytyneet nurmikoilta ja
mielistämme jo viikkoja sitten ja katsomme taas odottavina tulevaan. Ainakaan mitään yhtä rajoittavaa ei haluaisi enää kokea kuin viime vuonna. Muutosvastarinta toimii tässä kuten niin monessa muussakin asiassa – ei enää
uusia, hankalia käänteitä.
Mitä sitten jäi käteen tuosta yllätysten vuodesta? Vähintään se, että mikään ei ole ikuista. Pitkään vallinnut
arjen rauha rikkoutui hetkessä ja sai meidät toimimaan
epätavallisin keinoin. Sittemmin kasvomaskit ja turvavälit
ovat tulleet tutuiksi mutta eivät mukaviksi tuttaviksi. Sopeutumisesta on muodostunut päivän tunnussana.
Yhdessä selviytyminen on toinen asia, joka heijastuu
ihmisten puheissa. Se on varmasti pandemian myönteinen vaikutus. Miten kauan tunne kestää on sitten arvoitus. Historian kulku on täynnä yllätyksiä ja merkillisiä tarinoita, joita kukaan ei olisi osannut ennakoida.
Elämme käänteentekeviä aikoja. Emme tiedä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Tämä ajanjakso kirjoitetaan suurin otsikoin oppikirjoihin. Pyörteen keskellä elävät eivät koskaan aivan täysin ymmärrä muutoksen laajuutta.
Eräs myönteinen seikka tulee mieleen: näemme kouriintuntuvasti oman rajallisuutemme. Sen myötä ehkä
ymmärrämme myös tekojemme seurauksia paremmin
maailman mittakaavassa. Jokaisen on välttämättä osallistuttava yhteiseen planeettamme pelastushankkeeseen.
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Terveydelliset riskit ja maapallon tulevaisuutta varjostavat uhat liittyvät siis merkillisesti yhteen. Emmekö vieläkään tajua, että aikaa on rajallisesti niin ihmiskunnan
kuin maailman säilyttämiseen? Yksi tapa selviytyä on sulkea silmänsä koko ongelmalta. Siten onnistuu hetkeksi
poistamaan asian mielestään, mutta vain hetkeksi.
Vanhan sanonnan mukaan, minkä taakseen jättää, sen
edestään löytää. Nyt se tuntuu hyvin ajankohtaiselta.
Sormien välistä ei auta tirkistellä, kun käsissämme ovat
kohtalokkaat kysymykset. Teoreettisten pohdiskelujen
aika on ohi – nyt tarvitaan tekoja.
On vaikeaa muuttaa mukavia tottumuksia, mutta siihen
on sopeuduttava, aivan kuten olemme sopeutuneet koronan aiheuttamiin rajoituksiin. Talouden alalta levinnyt
ajatus siitä, että kasvu on ikuista, ei ole enää realistinen.
Viimeistään näinä päivinä sen pitäisi olla selvää kaikille.
Armottoman raakoja totuuksia ihmisille julistavat nuoret ympäristöaktivistit ovat kohonneet nykysankareiksi
syystäkin. Voiko olla sen suurempaa tavoitetta kuin maapallon pelastaminen? Ja kaikkensa sen eteen uhraaminen? Kansalaisrohkeus on siinä kunniakkaimmillaan.
Unohtuvatko nämä suuret tavoitteet, kuten menneen
talven pakkaset? Eivät ne voi unohtua, koska kyseessä on
yhteinen kotimme maapallo. Toista kotia ei ole. Haaveet
muista planeetoista pysyvät vielä pitkään unelmina.
Kaukaisten planeettojen varaan ei pysty jättäytymään.
Sitä paitsi niistä tulisi vain rahakkaiden asuinsijoja, ja köyhät jäisivät ratkomaan ongelmia täällä Maan päällä. Se
saattaisi toisaalta ollakin hyvä lopputulos, sillä kuluttavathan rikkaimmat ihmiset eniten maapallon luonnonvaroja. Joka tapauksessa auringosta on lupa nauttia kohtuullisesti kaikkialla maailmassa.
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