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Valon ja rauhan juhlaa

J

oulu oli lapsuudenkodissani ruokaisa, koristeellinen ja lämmin juhla. Muuten aika juroluontoinen
isäni laittoi aattoillan aterian jälkeen tonttulakin
päähänsä ja keskittyi parhaaseen lahjakirjaansa.
Kotini oli raitis, eikä meidän lasten tarvinnut pelätä joulutunnelman pakoa vanhempien riitelyn tai väkivallan vuoksi. Hyvät lapsuusmuistot ovat säilyneet mielessäni vahvoina. Aikuisena minusta on tullut mallikelpoinen jouluihminen.
Koronavirusta en jouluksi huolisi. Kotosalla aion rauhoittua vilkkaan syksyn jälkeen mieleisteni asioiden kanssa.
Toivottavasti Celia saa lainattaviksi äänikirjoiksi ainakin
Mauri Antero Nummisen muistelmat ja Kjell Westön Tritonus-romaanin, jotka aion juhla-aikaan kuunnella. Sopivasti hyvää ruokaa ja ulkoilua – mieluusti jo talvelta tuoksuvassa säässä – lataa mieltä tulevaan vuoteen.
Näkövammaisten Kulttuuripalvelun ja Kajastuksen kannalta vuosi 2021 on melkein yhtä juhlaa. Kajastuksen julkaiseminen alkoi Varjojen Mailta -lehtenä vuoden 1931

alussa ja syksyllä lehden ympärille perustettiin Sokeain
Henkinen Työ - niminen yhdistys. Koronaa tai ei, yhdistys
aikoo juhlistaa pyöreitä vuosia monin tavoin. Historia heijastuu Kajastuksen sivuilla ja näkövammaisten kulttuuriharrastuksia nostetaan esille yhdistyksen tapahtumissa.
Juhlavuoden kunniaksi teatteri ja kuoro toteuttavat yhteistuotantona Edmond Rostandin vuonna 1897 kirjoittaman näytelmän Cyrano de Bergerac. Syyskuussa tehdään
retki Hossan kansallispuistoon ja Iki-Kiannon maisemiin.
Jo keväällä toteutetaan kuunnelmafestari, kirjailijavierailut jatkuvat ja verkossa voi saavutettavasti osallistua tarina- ym. piireihin. Näkövammaisten oikeus kulttuurielämään niin osallistujina kuin tuottajina toteutuu monipuolisesti.
Ennen tätä kaikkea vetäkäämme hetki henkeä. Kaamosajan keskellä tuokoon Joulu mieleemme lupauksen valosta ja ajatuksia rauhasta. Niitä ei tässä kavalassa maailmassa ole koskaan liikaa.
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Ensimmäinen
Laurin kirja -palkinto
Kaksoiskierteelle
”Laurin julisti hän parhaaksi lukijaksi Toukolan kylässä” – ensimmäinen Laurin kirja -palkinto jaettiin Oodissa.

K
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Laurin kirja -palkinnon voittaja, laadukas äänikirja.
- Lukija mukautui luonnollisella tavalla kirjailijan hyytävän yksinkertaiseen menoon. Kristan ääni on paikoin jääkylmä. Hän elävöittää tekstiä hyvin vähäeleisesti, palkintolautakunnan puheenjohtaja valotti perusteluja.
Kustantamon puolesta kiitossanat lausui Otavan liiketoimintapällikkö Noora Al-Ani. Hän korosti, että on
kunnia julkaista upeaa kirjallisuutta,
josta äänikirjan kuluttajat pääsevät
nauttimaan.

- Sanomattakin on selvää, että kirjallisuuden merkitys näkövammaiselle on erityinen. Näkövammaiset ovat
eniten lukeva kansanosa ehkä siksi,
että kirjallisuus on myös meidän teatterimme, elokuvamme, oopperamme, kuvataiteemme, Eija-Liisa Markkula muistutti Oodissa.
Helena Taskilan panhuilu ja Joose
Ojalan harmonikka loihtivat tilaisuudelle sen ansaitseman päätöksen Aapo Similän sävellyksellä Laulu oravasta.

Kauhua kirjoittava
geneetikko

Teksti: Tanja Rantalainen

eskustakirjasto Oodi läikehti lokakuun auringossa Aleksis Kiven ja suomalaisen kirjallisuuden päivänä 10.10.2020 kun näkövammaisjärjestöt jakoivat ensimmäisen Laurin kirja -palkinnon parhaalle äänikirjalle.
Palkinnon ovat perustaneet Näkövammaisten Kirjastoyhdistys, Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry ja
Näkövammaisten liitto. Palkintolautakunta koostuu järjestöjen edustajista – ja samalla kirjallisuudenharrastajista, joiden intohimo äänikirjaa
kohtaan on todellinen. Ensimmäisen
Laurin kirja -palkinnon palkintolautakunnan puheenjohtajana toimi Eija-Liisa Markkula ja sen muut jäsenet
olivat Timo Kuoppala, Timo Matsinen, Ronja Pahaoja ja Gyöngyi PereAntikainen.
Palkinnon nimi juontaa Aleksis Kiven Seitsemästä veljeksestä, koska
”Laurin julisti hän parhaaksi lukijaksi Toukolan kylässä”. Kilpailuun osallistui 100 äänikirjaa eri kustantamoista. Kahdeksan jouduttiin sulkemaan
pois kilpailusta ja näin 92 jäi palkintolautakunnan arvioitavaksi.
Puheenjohtaja Eija-Liisa Markkula kertoi, että työtä ei jaettu, vaan kaikki
palkintolautakunnan jäsenet tutus-

pelkästä luennasta.
- Kirjoittaja tekee työtään yksin kirjan tässä tapauksessa kauheisiin tunnelmiin uponneena ja yleisö on kaukana. Tuntuu hienolta kuulla, miten
yleisö on ollut läsnä ja kokenut ne
tunnelmat, jotka olen tarkoittanut
koettaviksi, hän iloitsi.
Krista Putkonen-Örn kertoi kiitossanoissaan, että hänen työnsä lähtökohta lukijana on ottaa kirja sellaisena kuin se on eikä yrittää vääntää sitä uuteen muotoon. Lukija ja kirjailija
kiittivät toisiaan hyvästä yhteistyöstä, jonka lopputulos oli ensimmäisen

Laurin kirja -palkitut: kirjailija Tiina Raevaara, lukija Krista Putkonen-Örn ja kustantajan
edustaja Noora Al-Ani. Kuva: Marika Mäkinen / Nkl viestintä.

tuivat voittajaehdokkaisiin.
- Meillä oli pari kokousta, joissa oli
sihteeri paikalla ja monta iltapalaveria. Palkintolautakunnasta muodostui iltakeskusteluissa kaveriporukka.
Tunnelma oli rento ja rehti. Kaikki uskalsivat sanoa aidon mielipiteensä ja
jopa väittelyihin antauduttiin, EijaLiisa Markkula kertoo.
Kun palkintolautakunta alkoi pudottaa pelistä kilpailuun osallistuneita teoksia, se oli 20:een asti helppoa.
Seitsemän parasta oli jo vaikea valita ja kärkiviisikosta keskusteltiin pitkään. Viiden kärkeen ylsivät Riikka
Alaharjan En Saab, JP Koskisen Tulisiipi, Tiina Raevaaran Kaksoiskierre, Johanna Sinisalon Vieraat ja Suvi Vaarlan Westend.
Helena Taskila panhuiluineen ja
harmonikkataituri Joose Ojala avasivat palkintojenjakotilaisuuden Vladimir Cosman Le Dîner de Cons -sävelmällä, joka vapaasti suomennettuna
tarkoittaa Pölvästien päivällistä.
Näkövammaisten liiton järjestöpäällikkö Markku Möttönen korosti alkusanoissaan, että äänikirja on
Suomessa noussut suureen suosioon

kehittyneiden jakelutekniikoiden ja
kuuntelulaitteiden sekä kustantamojen panostuksen ansiosta. Hän painotti, että äänikirjojen historia liittyy kiinteästi näkövammaisten historiaan. Äänikirjoja alettiin Suomessa
tuottaa näkövammaisille jo 1950-luvulla.
Kokonaisuus palkittiin
Palkintolautakunta haki voittajasta
hyvää kokonaisuutta, jossa lukija tuo
kirjalliselle teokselle lisäarvoa. Liken
kustantama ja Krista Putkonen-Örnin
lukema Tiina Raevaaran Kaksoiskierre löi lopulta laudalta muut ehdokkaat.
- Kirjan genre on kauhu. Kerronta etenee rauhallista tahtia, lähes raportoivasti, ikään kuin kirjailija olisi halunnut taata, että viesti varmasti menee perille, Eija-Liisa Markkula
kuvasi.
Kirjailija Tiina Raevaara kiitti Laurin
kirja -palkinnon perustajia siitä, että
äänikirja hahmotetaan kokonaisuutena. Kuuntelijan kokemus ei muodostu pelkästi tekstistä, eikä liioin

Keravalainen Tiina Raevaara (s. -79) voitti ensimmäisen Laurin kirja
-äänikirjapalkinnon romaanillaan Kaksoiskierre.
Teksti: Eija-Liisa Markkula

V

oittajateos julkistettiin
Aleksis Kiven ja suomalaisen kirjallisuuden päivänä
keskustakirjasto
Oodissa Helsingissä. Sekä kirjailijalle että äänikirjan lukijalle ojennettiin palkintona 3 000 euron suuruinen rahasumma. Sain tilaisuuden haastatella kirjailijaa Kajastukseen.
Pidämme haastattelun kolmisen viikkoa myöhemmin etänä eli puhelimitse, kuten näinä korona-aikoina on jo
tullut tavaksi. Heti haastattelun alkuun kysyn Tiina Raevaaralta, onko hän jo ehtinyt käyttää kolmen tuhannen euron suuruisen palkintosumman. Naurahtaen hän vastaa, et-

►

Tiina Raevaara Saksan lomareissulla otetussa kuvassa, kuvaaja on Pasi Kivioja.
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►

tei vielä juuri ollenkaan, vain tulppaanit on kevääksi istutettu. Hän jättää rahan vararahastoksi, käyttää sitä
vähitellen kaikenlaiseen elämänlaadun kohentamiseen. Keravalla asuva
perhe on vuoden alkupuolella muuttanut omakotitaloon, joten puutarhan kunnostus on heti mielessä, ainakin toinen kompostori tarvitaan.
Tällä hetkellä Raevaaralla on menossa erittäin työntäyteinen vaihe, sillä
Kaksoiskierteen jatko Polaaripyörre
on keskittymistä vaativassa viimeistelyvaiheessa. Kirjan on tarkoitus ilmestyä maaliskuussa. Sitä ennen
prosessissa on varattu aikansa oikolukuvaiheille, joiden jälkeen viimeistelty teksti lähtee äänikirjan lukijalle. Lisäksi muun muassa kirjan taitto
vie oman aikansa.
Kirjailija paljastaa kuitenkin jo nyt, että jatkoa tulee
vielä kolmannen kirjan verran. Sen
nimestä ei toistaiseksi ole tietoa.
Kysyn kansista nimineen ja kuvineen.
Kaksoiskierteen nimi oli alun perin
Kimeeri, mutta se olisi ollut tuntematon sana suurelle yleisölle eikä olisi
houkutellut lukijoita – niinpä se kustantajan ehdotuksesta vaihdettiin.
Kaksoiskierre menee suoraan romaanin ytimeen – geeneihin, DNA:n kaksoiskierteiseen ketjuun. Yhtä suoraviivaisesti se viittaa symbolisella tasolla kirjailijan oman uran ”kaksoiskierteeseen” tieteen ja taiteen tekijänä. Kirjojen kansikuvat ovat erittäin tärkeä asia, usein suorastaan taideteoksia, joiden vaikutus lukijaan
on suuri. Kaksoiskierteen kannessa on mitä ilmeisimmin yön pimeydestä erottuva Viikin tutkimuslaitosten aikanaan Koronaksi nimetty infokeskus – siis kirjailijalle varsin tutut
paikat. Raevaara sanoo, että kirjailija
voi vaikuttaa kansikuvaan alusta asti esittämällä ideoitaan ja tekemällä
huomioitaan loppuun saakka.
Yllättäen käy ilmi, että Raevaara onkin todella työteliäs kirjoittaja; hän
kertoo, että tässä välissä häneltä ilmestyy koiria koskeva tietokirja, kunhan hän vain saa Polaaripyörteen
pois työpöydältään. Perheellä on
keskikokoinen villakoira, Igor, ja muitakin rotuja on ollut, mutta villakoiriin hän oli mieltynyt jo lapsena. Kirjailija uskoo koira-aiheen kulkevan
aina teksteissään. Jo aiemmin hän on
julkaissut koiran historiaa ja evoluu-
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tiota koskevan tietokirjan Koiraksi ihmiselle vuonna 2011.
Raevaara opiskeli biologiaa pääaineenaan Helsingin yliopistossa ja
väitteli tohtoriksi perinnöllisyystieteestä. Ei siis ihme, että Kaksoiskierteessä lukija joutuu erittäin koviin asiantuntijan pihteihin pääsemättä niistä eroon tai löytämättä –
kuten yleensä – yhtään asiavirhettä pelastautuakseen pelolta ja kauhulta omaan mielenrauhaansa. Kirjailija jätti geneetikon uran v. 2007
ja ryhtyi vapaaksi kirjailijaksi. Oikeastaan se tarkoitti kuitenkin näiden
kahden alan yhdistämistä. Kaunokirjallisuuden puolella hänet on palkittu Runeberg-palkinnolla v. 2011 novellikokoelmalla En tunne sinua vierelläni, tieteen puolella hän sai valtion tiedonjulkistamispalkinnon v.
2015. Hän julkaisee edelleen tiedeaiheisia artikkeleita ja pitää mm. Suomen Kuvalehden nettiversiossa blogia. Kaksoiskierre on Raevaaran seitsemäs romaani. Hänen kaunokirjallisissa teoksissaan tiede ja taide vertautuvat tai muutoin kamppailevat
keskenään. Tiedemaailman tapahtumia hän seurailee aina sen mukaan,
mitä omat tekeillä olevat tekstit vaativat.
Koulussa Raevaaran lempiaine oli
biologia. Hän pyydysti ystävänsä
kanssa hiiriä ja muita pikkueläimiä
tutkittaviksi. Hän oppi lukemaan kolmivuotiaana ja luki jo lapsena todella
paljon, mm. kaikki Agatha Christiet.
Halu kirjoittaa tuli vähitellen. Yläasteella oli helppo kirjoittaa keksittyjä tarinoita, lukiossa oli jäsenneltävä
järkevästi asia-aineita, mikä tuntui alkuun vaikealta hypyltä. Lopulta hänestä kehittyi innokas ja osaava kirjoittaja. Edelleenkin Raevaara lukee
paljon valitsematta luettavaansa kovin tarkasti; kaikenlaista, vähän sattumanvaraisesti.
Keskustelemme tietysti myös korona-ajan vaikutuksista. Raevaara kertoo ensin nauttineensa keväällä siitä,
että kalenteri tyhjeni, kirjailija tunsi
saaneensa aikaa itselleen ja voivansa
todella keskittyä kirjoittamiseen. Kesällä se alkoi kyllästyttää ja hän alkoi
kaivata omia kirjallisia piirejään. Samoin oli asianlaita yleisötilaisuuksien, seminaarien ja tapahtumien suhteen, mihin Laurin kirja -äänikirjakil-

pailun palkinnonjakotilaisuus teki
mieluisan poikkeuksen ja iloisen kohokohdan. Syksyn kirjamessujen typistäminen minimaalisiksi ei tuntunut kivalta. Kirjailijatuttuja Raevaara on tavannut pienissä porukoissa.
Erityisesti hän koki työnkin kannalta
puutteena sen, ettei ole voinut tavata kustantamon henkilökuntaa; sähköposti ei ole riittävä yhteydenpitoväline. Kustannustoimittajan kanssa
työskentelyn Raevaara arvostaa korkealle. Hän kokee kyseisen henkilön
tärkeäksi kouluttajakseen ja on oppinut paljon. Like-kustantamolla hänellä on ollut koko ajan sama kustannustoimittaja.
Pandemiatilanteesta on ollut jonkinlaista hyötyäkin, sillä hotellihuoneiden hintojen pudotessa Raevaara kokeili tällaista muutaman päivän ”työhuonevuokrausta” ja totesi sen taanneen rauhan keskittymiseen ja tiiviiseen työskentelyyn. Irrottautuminen normaalista päiväjärjestyksestä on varsin ymmärrettävää, kun perheeseen kuuluu miehen lisäksi kaksi
omaa lasta ja avioliiton myötä kolme
bonuslasta. Hän pohtii haastattelussa, miten ankeat korona-ajat vaikuttavat teini-ikäisten maailmaan toivoen, että heille kaikesta huolimatta jäisi hauskoja muistoja nuoruudestaan. Perheessä onkin pyritty järjestämään nuorisolle mahdollisuuksia
tavata kavereitaan ja pitää hauskaa.
Toisaalta omien vanhempien tapaaminen on kirjailijalle itselleen koronarajoitusten aikana ollut normaalia
vaikeampaa.
Lopuksi vielä kerrottakoon, että kaiken edellä kerrotun älyllisen työn
vastapainoksi Tiina Raevaara käy
säännöllisesti crossfit-ryhmässä. Kyseessä on voimaa ja kestävyyttä kehittävä monipuolinen ja rankka laji.

Kierteitä ja kimeerejä
Teksti: Eija-Liisa Markkula

E

nsimmäisen Laurin kirja -äänikirjapalkinnon
voitti Tiina Raevaaran kirjoittama ja Krista Putkonen-Örnin lukema Kaksoiskierre. Kyseessä
on trilleri, jonka tapahtumat sijoittuvat Helsingin yliopiston Viikin laitoksille sekä päähenkilö Eerikan kotiin. Kirjan genre on kauhu. Kertomatta monisäikeistä juonta mainitsen vain joitakin tapahtumia ja
tunnelmia sekä henkilöiden välisiä suhteita.
Kunnon jännärin tapaan kirjassa tapahtuu neljä tai viisi murhaa. Murhaajia on ehkä jopa kolme. Kaikkia murhia ei pystytä selvittämään, mutta ainakin yksi murhaajista aikoo itse ilmoittautua poliisille. Murhat eivät kuitenkaan ole kirjassa muuta kuin umpikujaan joutuneiden
tapa pelastautua vielä pahemmasta kierteestä. Ne eivät
sinänsä viritä lukijassa nousevaa kauhua. Sen nostattavat tutkimuslaitoksen salaisissa tiloissa kehittyvät poikkeukselliset alkiot, joiden genomissa on laboratorio-olosuhteissa aikaansaatuna kahden eri lajin geenejä, ja näin
saatu eliö on pystytty pitämään elossa ja saatu kehittymään. Kehittyvistä kimeereistä on tarkoitus saada siirrännäisiä elinsiirtoa tarvitseville.

Kaksoiskierteen kansi

Kimeeri on tieteellinen termi, jolla kansankielessä tarkoitetaan ”sekasikiötä”. Kirjan alkuperäinen nimikin oli ”Kimeeri”, mutta suurelle yleisölle tuntemattomana sanana
se ei ehkä olisi houkutellut lukijoita. Sana juontaa juurensa kreikkalaisen mytologian Kimaira-hirviöön, jolla oli
leijonan pää, vuohen keskiosa ja loppuosa käärmeestä.
Kimairan velikin on meille tuttu; Manalan porttia vahtiva
kolmipäinen koirahirviö Kerberos.

Romaanissa on häivähdyksiä Jussi Valtosesta. Raevaara
pistää jo imperfektiin Valtosen kirjan nimen ja tässä päähenkilö ajattelee, että ”He eivät tienneet, mitä tekivät”.
Paria kolmea päivää ennen Laurin kirja -palkinnon julkistamista myönnettiin kemian Nobel-palkinto, jonka saivat ranskalainen Emmanuelle Charpentier ja amerikkalainen Jennifer Doudna geenisaksien keksimisestä ja kehittämisestä!

Kauhu kasvaa spiraalimaisesti

Nyt jo tiedämme, että Kaksoiskierteelle tulee jatkoa. Valmiina on lukijan malttamaton kysymys: Mitä tapahtuu
kille?
Tuulikille?

Ylimpänä kuuntelijalle tulee aavistus siitä, että geeniteknologialla tuotetaan tänään jo sitä mitä tässä kirjassa salaa kokeillaan. Ahdistavuutta lisää se, että kyseessä ovat
tutut, lähellä olevat oikeat tutkimuslaitokset. Symbolisia
kauhun kaksoiskierteitä on monella tasolla: päähenkilön
ja hänen valtaa piittaamattomasti käyttävän esimiehensä suhde, tutkijaryhmän sisäiset suhteet, päähenkilön ja
hänen ystävättärensä Kristiinan outo suhde, johon kiertyvät lapsuudesta juontuvat yhteiset traumat.
Kristiinan synkän taiteilijuuden kautta peliin tulee kulttuurin ja tieteen välinen jännite. Kaiken kattaa valtava salailu ja pelko, jotka vauhdittavat toisiaan jokaisessa
edellä mainitussa ihmissuhteessa.
Raevaaran teksti on selkeää, sanastoltaan suorastaan jokapäiväistä, helppotajuista ja sujuvasti luettavaa kieltä,
joka ikään kuin vahvistaa sen, että sanoma menee jokaiselle perille! Lyhyillä lauseilla tapahtumia viedään eteenpäin kylmän rauhallisesti kuin raportoiden. Kirjoitustyyli vain vahvistaa sisällön vääjäämätöntä uhkakuvien lataamista.

Seuraavan kirjan kansi
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Kauhua ääneen
lukeva ratsastaja
Teksti: Eija-Liisa Markkula

E

nsimmäisen Laurin kirja
-äänikirjapalkinnon voitti espoolaisen Krista Putkonen-Örnin lukema Kaksoiskierre, jonka on kirjoittanut Tiina Raevaara. Voittajateos julkistettiin Aleksis Kiven ja suomalaisen kirjallisuuden päivänä Keskustakirjasto Oodissa Helsingissä. Sekä kirjailijalle että äänikirjan lukijalle ojennettiin palkintona 3 000 euron suuruinen rahasumma. Sain tilaisuuden
haastatella lukijaa Kajastukseen.
Pidämme haastattelun marraskuun
alkupäivinä etänä eli puhelimitse,
kuten näinä korona-aikoina on jo
tullut tavaksi. Aloitan kysymällä heti suoraan palkintorahasta: onko hän
jo käyttänyt sen, ja jos ei, mitä hän
on suunnitellut sen suhteen? Krista
Putkonen-Örn nauraa huvittuneesti
ja kertoo, ettei vielä ole käyttänyt rahaa. Hänen suuri unelmansa on päästä Lontooseen ja matkustella muutenkin, mutta huonolta näyttää pandemian takia. Hän on ollut Lontoossa kaksi kertaa ja tuntenut sen jotenkin omakseen, kaupunki on alkanut
kiehtoa häntä yhä enemmän. Hänellä on tarkoituksenaan käyttää rahaa
myös omaan hyvinvointiinsa.
Kysyn tältä äänikirjojen ammattilukijalta, oliko Kaksoiskierre hänelle mitenkään poikkeava. Hän sanoo
sen jääneen mieleen niin, että aihe oli otettava puheeksi kaveripiirissä, koska uhkakuvat olivat siinä määrin pelottavia, että ne panivat ajattelemaan. Tuolloin hän ei tiennyt Raevaaran taustaa, mutta heti tuli tunne,
että nyt kirjoittajana on todellinen
asiantuntija, kirjailija, joka vei lukijaa
aivan armotta.
Voisi sanoa, että Krista Putkonen-Örn
lukee niin paljon kuin vain ehtii. Tänä vuonna hän on lukenut jo yli 50
kirjaa äänikirjaksi. Hän käy lukemassa Silencion studioilla ja joskus Sto-
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Krista Putkonen-Örn Oodissa, kuva Marika Mäkinen.

rytelillä, kun hänet on pyydetty jonkin tietyn teoksen lukijaksi. Silenciossa lukeminen on jaksotettu neljän
tunnin rupeamiin, joten lyhyempiä
aikoja ei voi edes varata. PutkonenÖrn saattaa joskus kiireisinä aikoina –
kuten näin joulun alla - lukea kahdeksankin tuntia. Äänikirjojen tuotantomäärät ovat kasvaneet rajusti. Nykyään kirjoja on jonossa koko ajan. Hän
kertoo, ettei juurikaan voi valita lukemisiaan, vaan kyse on aina siitä, ehtiikö. Kustantamo ilmoittaa määräpäivän, jolloin kirjan on oltava julkaisukunnossa ja sitä ennen on sovitettava myös korjauskuuntelu ja -luenta. Näin ollen lukija seuraa enimmäkseen vain deadline-kalenteria, jossa Polaaripyörrekin muuten jo on, ja
sommittelee ajankäyttönsä sen mukaisesti. Nykyään tuotannon volyymi
on niin suuri, että toimitusajat ovat
entistä lyhyempiä.
Putkonen-Örn kertoo, että hän huomaa eron käännöskirjallisuuden ja äidinkielenä kirjoitetun suomen välillä.
Jälkimmäinen sujuu luontevammin
ja soljuu itsekseen, esim. Sirpa Kähkösen tekstit. Kysymykseeni, onko
hän jättänyt tylsiä kirjoja kesken, hän
vastaa, ettei ainuttakaan. Mieluisia
kirjoja hän voisi mainita vuosia sitten
lukemistaan tai lähimenneisyydestä, mutta sanoo muutaman vuoden
takaisten ikään kuin häipyneen jonnekin odottelemaan. Viimeisimmistä lukemistaan hänelle on jäänyt eh-

kä loppuiäkseen mieleen Matt Haigin romaani Keskiyön kirjasto, jonka
hän koki erittäin tärkeäksi ja vaikuttavaksi.
On helppo kuvitella, että lukeminen
voi pitkän päälle olla rasittavaa. Putkonen-Örn sanookin, että hänellä on
oltava lukemiselle vastapaino, ja se
on näytteleminen. Hän on mukana
Syke-nimisessä TV-sarjassa, jolla on
menossa jo yhdeksäs tuotantokausi.
Lisäksi hän näyttelee teatterissa. Tähän on hyvä ottaa mukaan ratsastus,
jota hän on harrastanut 10-vuotiaasta saakka. Viikoittain Putkonen-Örn
käy ratsastustunneilla Kirkkonummella. Ratsastus on hänelle paras tapa nollata muut ajatukset – on vain
hevonen, tässä ja nyt.
Lukijan on huolehdittava myös äänestään. Yleisin äänityöläisten pelko on äänen rasittuneisuus ja manerisoituminen. Putkonen-Örnin ääni on terve ja soinnillinen kestäen pidempääkin luentaa. Hän tekee tavanomaiset kuorossa laulavillekin tutut
äänijumpat, ottaa aamuisin lusikallisen hunajaa ja D-vitamiinia, flunssan
uhatessa sinkkiä ja sitruunaa. Ääni ei
ole ongelma ollenkaan, mutta ääntäminen joskus hyvinkin. Vieraskielisten yksittäisten sanojen ääntämisen voi löytää tietystä sovelluksesta, mutta jo lyhyetkin lauseet jollakin
harvinaisemmalla kielellä ovat ongelmallisia.

Putkonen-Örn ei juurikaan harrasta
lukemista vapaa-aikanaan – siinä ei
ole mitään häpeilemistä – sanoo jopa, ettei hänen yöpöydällään ole tällä hetkellä yhtään kirjaa. Lomilla hän
kyllä lukee, vain itselleen, nauttien
siitä, että on hiljaista ja voi lukea vain
silmillään. Hän oppi lukemaan nelivuotiaana tutkimalla Aku Ankkoja itsekseen. Siitä alkoi jatkuva kirjojen
haaliminen. Alle 10-vuotiaana ja vielä
teininäkin hän vain luki ja luki, vaikka muut leikkivät ja pelasivat pihalla.

Tämän syksyn typistettyjen Helsingin kirjamessujen toiminnanjohtaja
kertoi radiossa, että äänikirjojen lukijat ovat uusin julkkislaji. Heitä halutaan haastateltaviksi, halutaan tietää
heidän yksityiselämästään ja heidän
ulkonäöstään ollaan kiinnostuneita.
Tämä huvittaa Krista Putkonen-Örniä. Hän asuu Espoon Matinkylässä.
Perheeseen kuuluu mies, kaksi poikaa ja Bella-koira, jonka rotu on mielenkiintoinen: Russell-cocktail. Julkkiksemme pitää kaikenlaisesta kotona puuhailusta, hän tekee käsitöitä,
neuloo sukkia ja virkkaa. Hän myös

mielellään leipoo juureen tehtävää
vaaleaa leipää.
Lopuksi kerrottakoon eräästä koulun joulujuhlasta, jolloin Krista-tyttönen oli ehkä seitsemännellä luokalla.
Tässä saattoi olla jokin siemen hänen
tulevalle uralleen: Hän istuu tuolilla
keskellä näyttämöä, yksin, ja pelkää
valtavasti. Hänen edessään on hälisevä salillinen koululaisia. Hän alkaa
lukea tarinaa pienestä Tulitikkutytöstä. Vähitellen yleisö hiljenee ja lopulta on aivan hiiskumatta.

”Kukaan ihminen ei
ole vain yksi”
Näkövammaisten Kulttuuripalvelun ja Näkövammaisten Kirjastoyhdistyksen
suositut kirjailijavierailut jatkuvat, lokakuussa oli vuorossa JP Koskinen, joka
oli ehdokkaana myös Laurin kirja -palkinnon saajaksi.
Teksti: Gyöngyi Pere-Antikainen

”

Vanha mies haluaa ostaa junalippua Tampereen asemalla. Asemalla on vain lippuautomaatti, mutta miehellä on vain käteistä rahaa. Tiedustellessaan asiaa puhelimitse häntä neuvotaan ostamaan lippunsa Rkioskilta. Aseman R-kioski kuitenkin valmistuu vasta vuoden päästä. Mies voisi matkustaa paikallisjunalla, mutta niissä ei myydä lippuja.
Mies ei pääse matkaan, vaikka hänen
taskussaan on riittävästi rahaa lippuun.” Tämä vinoilu on rikosromaanista Toukokuun tuomen kukka.
Näkövammaisten Kulttuuripalvelun ja Näkövammaisten Kirjastoyhdistyksen järjestämät suositut kirjailijavierailut loppuivat koronakeväänä kuin seinään. Syksyn ensimmäistä
kirjailijavierasta, JP Koskista haastatteli harrastelijakirjoittajana tunnettu
Anne Huttunen edelleen ilman yleisöä, pienen järjestäjätiimin seurassa,
nettiradion välityksellä.
Monet ovat oppineet Koskisen
nimen vasta hänen oltuaan viime
vuonna Finlandia-ehdokkaana huikealla Tulisiipi-romaanillaan. JP Koskinen on kuitenkin pitkän linjan ammattikirjailija, jonka teosten määrä ja

JP Koskinen, kuva Toni Härkönen / Like.

laaja kirjo häkellyttävät lukijaa.
Vuonna 1968 syntynyt Juha-Pekka Koskinen oppi lukemaan nelivuotiaana. ”Kirjoittamisen alkukimmoke oli tunne, että haluaisi lukea sellaisia tarinoita, joita ei vielä ole kirjoitettu”. Opiskeltuaan mm. matematiikkaa Helsingin yliopistossa Koskinen sai vakituisen työpaikan Nokial-

ta ja voitti samaan aikaan novellikilpailun. Esikoiskirjansa Ristin ja raudan tie käsikirjoituksen hän lähetti
historiallisten romaanien kilpailuun.
Raadin jäsenenä ollut Laila Hietamies
yllättyi suuresti tavatessaan neljän
parhaan joukkoon sijoittuneen kirjan
alle kolmekymppisen tekijän: ”Hän
odotti seitsemänkymppistä herras-
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miestä, sen verran pitkä, perusteellinen ja hyvin valmisteltu romaani oli”,
myhäilee Koskinen kirjasta, joka avasi hänelle kustantajien ovet.
Kirjailijan uran varjopuolia onkin
sitten, että kun ”esikoiskirjaan media kohdistaa enemmän huomiota ja
armollisuutta, toisen kirjan kohdalla
kirjailija tipahtaa arkeen, hänet jätetään täysin huomioitta”.
Vaikka aloittelevat kirjailijat sukeltavat tavallisesti henkilökohtaisiin ja
itselleen läheisiin aiheisiin, Ristin ja
raudan tie sijoittuu keskiaikaan, ristiretkiläisten maailmaan. Ristiriita on
vain näennäinen: Koskinen harrasti
historiaa ja luki paljon aikalaiskirjoituksia ja kirjeitä 1100-luvulta. Nämä
kirjeet saivat hänet tajuamaan, että
sen aikakauden ihmiset kirjoittivat
aivan kuin nykypäivinä arkisista asioistaan, ”näiden ihmisten kautta oli
helppoa herättää historia henkiin ja
tarinan kautta pystyy samalla tutkimaan sen taustalla olevaa historiaa”.
Esikoisromaanin jatko-osaa nimeltään Seitsemäs temppeliherra seuraa
vielä kaksi julkaisematonta osaa, ne
yhdessä tulevat muodostamaan sukukronikan.
”Historialliset romaanit ovat raskaita tehdä, on kuin kudottaisiin
mattoa, toisaalta ne ovat raskaudessaankin palkitsevaa työtä”, pohtii kirjailija, joka Tulisiiven työleirikokemuksista kirjoittaessaan näki nälkää
ja laihtui monta kiloa. ”Tarina oli niin
intensiivinen kirjoittaa, ettei oikein
osannut keskittyä muuhun, ei ajatellut aikaa ja paikkaa ja syöminenkin
saattoi jäädä”. ”Monet kirjoittavat havainnoijina, eli katsovat ulkoa sisäänpäin. Minä taas elän sen tarinan sisällä ja tulen sieltä sisältä ulos, mikä on
aavistuksen kuluttavampi tapa tehdä
sitä työtä. Tämä on vain ominaisuus,
synnynnäinen kyky tai kirous: maailma herää eloon ja minä olen siinä
mukana, kaikki pienetkin aistihavainnot tuntuvat omassa kehossa”.
Ensimmäisen Finlandia-ehdokkuutensa JP Koskinen sai Ystäväni Rasputin -romaanistaan, joka johdattaa lukijaansa Venäjälle tsaariperheen vallan viimeisiin vuosiin. Rasputin on
kohuttu mystikko, jonka hahmossa pyhyys ja syntisyys ottavat mittaa
toisistaan. Koskinen kävi tarkkaan läpi Grigorin alkuvuosia Siperian perukoilta Pietariin, aikaan, jolloin kyläläiset pitivät häntä omituisena ”taivaallekatsojana”, vähä-älyisenä tai sairaana. Lukijoita saattaa mietityttää,
oliko tsaariperheen viides, vammainen tytär oikeasti olemassa. ”Fiktiossa täytyy olla aina tällaisia harmaita
alueita, oikeasti emme koskaan tie-
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dä ihan täyttä totuutta mistään asiasta, kaikki, mitä meille kerrotaan,
on tavalla tai toisella paranneltu versio kaikista tapahtumista”, painottaa
kirjailija kertoen Alexandran monia
spekulaatioita herättäneestä ns. valeraskaudesta. ”Tarinoita kerrotaan
uudestaan ja uudestaan ja ne muuttavat pikkuhiljaa muotoaan. Historioitsijoiden uudet löydöt muuttavat
myös aikaisempia totuuksia”.
Historialliset spekulatiiviset tarinat tarjosivat pohjaa myös romaanille Tulisiipi. Romaanin päähenkilö,
Kaarle Kuura muuttaa Yhdysvaltoihin
aiemmin siirtyneen perheensä mukana takaisin Neuvosto-Karjalaan työläisten paratiisia rakentamaan. Pienestä pojasta saakka Kaarlen ainoa
unelma on päästä lentämään. Pojan
isoisä on hevoskuiskaaja, isä automekaanikko ja Kaarle puhuu koneiden
kieltä, tuntee lentokoneet omikseen.
Lentokoneet olivat 1930-luvulla uusinta uutta Yhdysvalloissa ja Euroopassa vallitsi kova lentobuumi. Koskinen loi hahmon, joka on niin fiksoitunut yhteen asiaan, että on vaaraksi
muille ja itselleen. ”Kaarle haluaa olla vain ja ainoastaan vapaa ja todellisen vapauden hän voi kokea ainoastaan taivaalla.” Romaania on pidetty tietynlaisena aikuisten satuna, eikä Koskinen väitettä kiistä: ”Tarinassa
on monia sadun kerronnan elementtejä. ”Myös pitkä tarinan kaari Amerikasta avaruusohjelmaan tuntuu sadunomaiselta, mutta sillä on kuitenkin realistinen todellisuuspohja”, vakuuttaa Koskinen. ”Gagarin ei kenties
olisikaan ollut ensimmäinen avaruuslentäjä: lopullisesti sitä on hankala todistaa. Arkistojen avautumisen
jälkeen paljastui esimerkiksi valokuvista pois raaputettuja ihmisiä, joita oli mahdollista jäljittää. Näin löytyi pari lupaavaa kosmonauttiehdokasta: toinen kuoli palovammoihin
ja toisella oli alkoholiongelma ja hän
jäi junan alle... Kuinka todennäköistä
on, että kun lähetät ihmisiä avaruuteen, heti ensimmäinen lento onnistuu? On kertomuksia myös radioamatöörien nappaamista viesteistä, joista ei myöskään tiedetä, kuinka todellisia ne ovat”, kuvailee Koskinen pohdintaa, johon tarina perustuu. Todellisuuden venyttäminen on Koskiselle mieluisa kirjallinen keino, jonka
kuvailun yhteydessä hän mainitsee
erään lempikirjailijansa, E. L. Doctorowin nimen.
Tulisiipi toi kirjailijalleen toisen
Finlandia-ehdokkuuden ja Savoniasekä Vuoden kirja -palkinnon. Tätä
toista Finlandia-ehdokkuutta Koskinen osasi jo aavistaa: ”Rasputinin ehdokkuus yllätti, mutta Tulisiipi oli jo

kirjoittaessa niin intensiivinen kokemus, että tunsin sen olevan hyvä. Se
sai tosi paljon myönteistä palautetta,
eli arvelin, että nyt pitää olla alkukarsinnassa melkoisen paljon hyviä kirjoja ilmestynyt, ellei se ole kuuden
ehdokkaan joukossa”, naurahtaa Koskinen.
Venäjän historia ja Suomen ja Venäjän historian yhtymäkohdat ovat
läheisiä aiheita JP Koskiselle. Hän on
tutkinut pitkään Venäjän, mm. Romanovien ja Iivana Julman historiaa,
vaikkei vielä ole löytänyt toimivaa
näkökulmaa, jonka pohjalta olisi syntynyt uusi romaani. Kiinnostus idän
kasvua kohtaan linkittyy myös erään
Koskisen lempikirjailijan, Waltarin, historiallisiin romaaneihin: ”Kun
Konstantinopoli aikoinaan valloitettiin, se oli Bysantin loppu, lähes kaikki ruhtinassuvut pakenivat Venäjälle, Moskovaan ja muualle, eli Bysantin ja Venäjän välillä on tietty jatkumo. Venäjän kirkko onkin ainoa alkuperäinen kirkko, koska se perintö tulee Roomasta ja Rooman kautta Venäjälle.”
Toisen maailmansodan Venäjällä, Saksassa ja Suomessa seikkailee
Kuinka sydän pysäytetään -romaanin
päähenkilö, Mannerheimin oikeana
kätenä toimiva Juho, joka jää ihmisenä ongelmineen auttamattomasti sodan jalkoihin. ” Kukaan ihminen ei ole
vain yksi, jokaisessa on monia puolia.
Halutaan tehdä hyviä tekoja, mutta
eri tilanteissa voi olla aivan eri ihminen. Kukaan ei ole läpeensä hyvä tai
paha, vaan hyvyys tai pahuus näyttäytyy aina tiettyä taustaa vasten, tilanteet voivat pakottaa tekemään jotain, mitä ei välttämättä halua muistella jälkeenpäin, valinnat voivat olla impulsiivisiakin, ne on tehtävä hyvin nopeasti ja tulee valittua sellaista, mitä ei tietoisesti mietittynä valitsisi”, pohtii Koskinen.

Koskisen suosituimpiin teoksiin kuuluu Kalevanpoikien kronikka, ratkiriemukas ja kerronnaltaan loistava
seikkailuromaani 1100-luvulta. Kalevalasta tuttujen hahmojen matkan
vaiheita muisteleva kertoja Väntti sekoittelee surutta ja vailla tunnontuskia tarua ja totta, valhetta ja fiktiota.
Kirjailija myöntää naurahtaen nauttivansa tarinoiden parantelemisesta
matkan varrella, vanhojen ja uusien
tarinoiden, legendojen ja anekdoottien upottamisesta historiallisten totuuksien sekaan. Kalevala, josta hän
omistaa monia vanhoja painoksia,
kuuluu hänen vakiolukemistoon.
Kalevanpoikien kronikan Vänttiä
vaivasi, että neljä evankeliumia on
ristiriidassa keskenään, hän uumoili voivansa tehdä paremman. Väntin tyylille sukua on Viisi todistajaa,
jossa pääsiäisen tapahtumat kerrotaan viidestä eri näkökulmasta ja lukija saa päätellä, mitä oikeasti tapahtui. ”Kuvitellaan viisi lamppua osoittamaan niiden keskellä olevaa esinettä: mikään valokeila ei itsessään
muodosta tarinaa, vaan se syntyy viiden eri valokeilan leikkauspisteessä”,
hahmottelee Koskinen.
Aivan toisenlaisella aluevaltauksella, humoristisella kuunnelmasarjalla Töissä täällä irtosi Sokeain kuunnelmapalkinnon voitto. Nokian kerrottiin olleen edelläkävijä työelämän
kehittämisasioissa ja Koskinen ehti
olla lähes 20 vuotta töissä Nokialla,
eli nuo sattumukset olivat tuttuja hänelle. Yleisradio suunnitteli kuunnelmaan alunperin 20 jaksoa, mutta lopulta Radioteatterille valmistui kymmenen jakson kokonaisuus.
Ääneen luettavaksi kirjoittaminen
on Koskiselle tuttua muutoinkin, hän
on kirjoittanut joitakin kirjojaan suoraan äänikirjoiksi. Näissä kirjoissa
rytmi on erilainen, alku korostetusti koukuttava ja jokaisen jakson lo-

pun on houkuteltava kuuntelijaa jatkamaan seuraavaan jaksoon. Koskinen ei kuitenkaan usko, että äänikirjoiksi tehdyistä teoksista olisi paperisten kirjojen kilpailijaksi, sillä ”kirjoja, kuuntelijoita ja kuuntelutilanteita
on niin paljon erilaisia ja jos joku ei
jaksa kuunnella äänikirjaa, hän tuskin
jaksaisi lukeakaan sitä printtikirjana”.
Koskisen Tulisiiven äänikirjaversio
Tomi Kamulan lukemana pääsi Laurin
kirja -äänikirjapalkinnon viiden finalistin joukkoon, mikä ilahduttaa kirjailijaa kovasti. Hän itse lukee kaikki
kirjansa ääneen Henna-vaimolleen,
”ääneen lukiessaan huomaa aina vielä jotain korjattavaa, jotain voisi sanoa eri tavalla, löytyy liian pitkiä lauseita tai joitakin sanoja on vaikea lausua peräkkäin”.
JP Koskinen on niitä valtavan monipuolisia kirjailijoita, jotka ”kyllästyisivät nopeasti yhteen tiettyyn tyyliin”
ja jotka haastavat itseään oppimaan
uusia ja erilaisia asioita. ”Kun kirjoittaa sekä aikuisten että lasten ja nuorten romaaneja vuorotellen ja rinnakkainkin, voi aikuisten romaanien raskaamman prosessin lomassa tehdä
rennommalla otteella lastenkirjoja
ja vaihtelu virkistää, tyylilajeja vaihdellessa tuntuu aina siltä, että tämä
on juuri sitä, mitä olen odottanutkin”, kertoo Koskinen. Haavekaupunki-lasten fantasiasarjassaan ja Benjamin Hawk -nuorten sarjassaan Koskinen sai päästää mielikuvituksensa
täysin vapaaksi.
Dekkarit ovat myös erityisen mieluisa laji Koskiselle. Murhan vuosi -sarjasta on julkaistu kuusi osaa, Heinäkuu ilmestyy ensi vuonna. Sarjan rakenne kuulostaa monisyiseltä, silti
se on Koskisen mielestä helppo tehdä. Sarjaan tulee 12 osaa kuukausien mukaan. Jokaisessa osassa ratkaistaan fiktiivinen rikos, mutta aina
kolme peräkkäistä osaa käy samalla taustalla läpi jonkun kuuluisan todellisen rikoksen, kuten Bodomjärven tai Anneli Auerin tapauksen tutkinnan vaiheita ja haasteita. Kokonaisuudesta tulee myös pääroolissa olevan yksityisetsivän suvun tarina.
Koskinen kirjoitti myös Harkittu
murha -nimisen oppaan dekkarikirjoittajille, tosin reippaasti ennen kuin
itse ehti kirjoittaa ensimmäisen dekkarinsa. Hän myöntää naurahtaen,
että nyt hän saattaisi lisätä siihen uusia vinkkejä, mutta dekkarikirjoittamisen historiasta ja kirjaan sisältyvistä johtavien dekkaristien haastatteluista hän on edelleen ylpeä.
Koskinen on ollut mukana monissa novelliantologioissa, mm. Toinen
tuntematon -nimisessä, Tuntematto-

man sotilaan henkilöiden naispuolisia läheisiä esittelevässä antologiassa, jossa hän antoi äänen henkilögalleriasta valitsemalleen Lahtisen äidille. Teosluettelon laajaan skaalaan
kuuluu pyrähdyksiä mm. kauhun ja
kartanoromaanin genreen.
JP Koskisen tuorein romaani, Hukkuva maa, pohjautuu hänen kymmenien vuosien taustatutkimuksiinsa ilmastonmuutoksen saralla. Romaani
on thrillerimäinen tarina taustanaan
ilmastonmuutos,
ympäristömme
mahdollisesti jo muutaman vuoden
päästä ja päähenkilönä ilmastonmuutosta tutkiva asiantuntija, joka
on kyllästynyt ja turhautunut toistelemaan samoja asioita turhaan vuodesta toiseen. Harvinaislaatuisena
teosparina Hukkuvalle maalle ilmestyy ensi tammikuussa tietokirja Hiilijalanjäljissä, eräänlainen ”kaikki, mitä
olet aina halunnut, mutta et koskaan
kehdannut kysyä ilmastonmuutoksesta” -tyylinen, ikään kuin fiktiivisen romaanin luennoitsijan muistiinpanoja sisältävä pieni kirja. ”Ilmaston
vasteviive on sellainen, että sen, mitä
nyt tehdään, tulos näkyy 35-40 vuoden kuluttua”, huomauttaa kirjailija
todeten kuitenkin olevansa tarinankertojana jo lipumassa muihin maisemiin tämän teosparin aiheesta.
Nuo muut maisemat liittyvätkin
itse asiassa eräisiin entisiin. Lukijat
ovat vaatineet jatkoa Tulisiivelle ja
siitä on jäänyt yli paljon materiaalia, mutta koska sitä ei ole mahdollista jatkaa, Koskinen palaa tulevassa romaanissaan Tulisiipeä edeltäviin
vaiheisiin. Haukansilmä kertoo Kaarlen isoisän, hevoskuiskaajan, tarinan
1800-luvun Ameriikassa.
JP Koskisen tapa kirjoittaa ei ole
aivan tavanomainen: ”Päässä on tarina aika valmis, rakenne ja juonenpiirteet ovat selkeitä. Paperille en tee
synopsista koskaan. Hukkuva maa
-romaanin kohdalla kustantaja tiesi etukäteen sen verran, että kirja käsittelee ilmastonmuutosta ja siinä
on nainen, joka käydessään kellarissa joutuu kahlaamaan vedessä. Teen
kirjan hyvin valmiiksi, ei ole olemassa kuin yksi versio ennen kuin se lähtee kustantajalle.”
”Kirjoittaminen on yksinäistä työtä,
ulkopuolinen maailma ei oikein ole
työskennellessäni läsnä. Mutta jos
saan itselleni riittävästi tilaa, nautin
tästä työstä suunnattomasti”, Koskinen tiivistää.
JP Koskisen kirjailijavierailun tallenne
on luettavissa ja kuultavissa osoitteessa www.kajastuslehti.fi
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ajatus kuitenkin säilyy ja että runot saa riimittymään. Runossa Kohta tulee lähtö riimitellään
muun muassa päihteiden käytöstä:
Sä imet viinaa
Sä poltat tupakkaa
Sä vedät kamaa
Aina vaan petät sun muijaa
- Jos runon olisi kääntänyt suoraan saksan kielestä, se ei olisi rimmannut yhtään: Sinä juot, sinä
tupakoit, sinä käytät huumeita ja petät vaimoasi,
kääntäjä valottaa.
Kaikki runot säväyttävät Jonnaa jollakin tavoin:
vihlaisevat, itkettävät tai naurattavat.
- Tillyn kahdeksan sivun pituinen runo vessassa
käymisestä on huippuhauska. Hän yrittää runoilla
mahdollisimman salonkikelpoisesti, mutta ote aina välillä lipsuu hänen kuvaillessaan törkyistä junan
käymälää. Ei sille voi kuin nauraa. Runo Moottoritie
saa minut itkemään: pieni lapsi hylätään autobaanalle. Hän ei tiedä minkä ikäinen on eikä milloin sai
ensimmäisen hampaansa. Lapsen syntymäpaikka oli
moottoritie, kääntäjä kuvailee. Hän suosittelee kirjan
100 runoa lukemista joko mustavalkoisena tekstinä tai
pistekirjoituksella, kunhan Celiassa ensin saadaan aikaiseksi tuottaa kirja pistekirjoitukselle tai äänikirjaksi. Ville Tiihonen on lukenut 100 runoa hienosti äänikirjaksi. Se ilmestyy muissa äänikirjapalveluissa, mutta ei
toistaiseksi ainakaan vielä Celiassa.

Till Lindemann Nimesin keikalla 2017. Kuva Julien Damelet / Wikipedia.

Jonna ja Vanttu, kuva: Marja-Leena Mononen.

RAKKAUDESTA
RAMMSTEINIIN
Jonna Heynken mukaan yksi pieni hetki voi muuttaa elämän täysin.
Hänelle se hetki oli Rammstein-yhtyeen solistin Till Lindemanin kasvot
ja tämän ystävällisyys heidän tavattuaan Suomessa viime vuoden elokuussa.
Teksti: Marianne Tenhami
Kuvat: Jonna Heynken arkisto
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K

ajastus-lehden lukijoille tuttu, saksalaista Rammstein-yhtyettä innokkaasti fanittava Jonna Heynke, 42, on ikionnellinen saadessaan kääntää bändin laulajan Till Lindemanin
runoja suomeksi. Lindemanin kolmas runokirja 100 Gedichte ilmestyi suomalaisiin kirjakauppoihin
21.10. nimellä 100 runoa suomalais-saksalaisen vapaan
kirjoittajan ja kääntäjän Jonna Heynken kääntämänä. Tällä hetkellä hän kääntää Lindemanin runokirjaa In stille
Nächte, Hiljaiset yöt, jossa ovat mukana myös runot Tillyn
ensimmäisestä runokirjasta nimeltään Messer. Molemmat kirjat ovat Johnny Knigan kustantamia. Saksan Baijerin Ambergissa miehensä Christianin ja kissansa Sir Papu Rammsteinin kanssa asuva kääntäjä piipahti lokakuussa Suomessa luennoimassa käännöstyöstään ja Till Lindemanin runoista sekä tulkitsemassa Tillyn runoja Imatralla
ja Tampereella. Imatralaisessa kahvilassa hän jakoi nimi-

kirjoituksiaan kirjaan ja tapasi muita Rammstein-faneja.
- Sain tutustua huikeisiin, hienoihin ihmisiin. Rammstein
yhdistää. Oikein harmitti, kun aika loppui kesken, kääntäjä ihasteli Facebookissa. Porissa, Satakunnan yrittäjäpäivillä hän kertoi virtuaalisesti, miten hänestä tuli naisyrittäjä.
Älä käännä vaan tulkitse
Rammstein jakaa mielipiteitä rankan tyylinsä vuoksi. Bändin kappaleissa kuvataan muun muassa sadomasokismia,
homoseksuaalisuutta, insestiä, nekrofiliaa, pyromaniaa,
kannibalismia ja seksuaalista väkivaltaa. Runojen aiheetkin ovat rajuja käsitellen muun muassa itsemurhaa, yksinäisyyttä, aidsia, hylättyä lasta, päihderiippuvuutta ja
vessassa käyntiä törkyisessä käymälässä. Surullinen runo
Ketju on omistettu koiralle. Yksi Jonnan suosikkirunoista on Renttu.
- Pidän tuosta ihmistyypistä, joka vähät välittää mistään. Tämän runon kääntäminen oli todella hauskaa, koska sain tehdä alkuperäisestä, neutraalimmasta tekstistä
todellisen rentun. Kustannustoimittaja antoi minulle ohjeeksi: ”Älä käännä vaan tulkitse.” Halusin runosta sellaisen, miltä renttu kuulostaa. Jos olisin tehnyt tarkan sanakirjakäännöksen, runosta olisi tullut tosi mitäänsanomaton eikä yhtään uskottava, hän luonnehtii. Hänen mukaansa varsinkin runoja kääntäessä on osattava tulkita ja
tarvittaessa vaikka rikkoa runoja niin, että alkuperäinen

Rammstein muutti kaiken
Jonna valmistui Joensuun yliopiston Savonlinnan Kansainvälisen viestinnän laitoksesta filosofian maisteriksi vuonna 2008, pääaineena saksan kieli. Kääntäjän töitä
hän ei kuitenkaan useista yrityksistä huolimatta saanut ja
hän kuvaileekin silloista työtilannettaan surkeaksi.
- Käänsin joitakin koiranruokatuoteselosteita sekä yksityisten ihmisten lääketieteellisiä asiakirjoja. Työskentelin
jonkin aikaa berliiniläisessä pimeässä ravintolassa Nocti Vaguksessa, mutta se ei ollut minun juttuni. Ei myöskään se, että minulle tarjottiin töitä saksalaisesta työkeskuksesta vain kahdeksan euron päiväpalkalla, hän kertoo. Viime vuoden elokuussa tilanne kuitenkin muuttui Jonnan päästyä tapaamaan Till Lindemania ja muita
rammsteinilaisia ennen Tampereen Ratinan keikkaa olleeseen fanitapaamiseen.
- Aloin fanittaa Rammsteinia helmikuussa 2018. Ensimmäinen minuun kolahtanut biisi oli kaunis balladi Ein
Lied, Laulu. Sen jälkeen olin mennyttä naista: kuuntelin
bändiä aina ja joka paikassa ja aloin huvikseni kääntää Till
Lindemanin runoja kirjasta In stille Nächte. Tietysti rekisteröidyin myös bändin faniksi. Tällä hetkellä minulla on
jos jonkinlaista Rammstein-tavaraa, enkä julkisuudessa
suostu esiintymään muuten kuin Rammstein-kamppeissa, hän selittää.
Ensimmäisen Rammstein-keikkansa Jonna näki ja kuuli Münchenissä, josta tietysti päivitti Facebookiin.
Rammsteinin Suomen edustaja kysyi häneltä, voiko hän
julkaista jutun heidän Facebook-sivuillaan. Tietysti fani
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antoi tähän luvan. Jälleen oli tiedossa Rammsteinin keikka, tällä kerralla Tampereen Ratinassa, minne Jonna etsi opasta Rammstein Finland -sivulta. Hän halusi kaveriksi ja näkeviksi silmiksi pesunkestävän Rammstein-fanin.
Onnekkaana lopputuloksena Jonna sai sekä oppaan että
pääsi bändin fanitapaamiseen ennen keikkaa.
- Kyllä minua jännitti. Tapasin kaikki bändin jäsenet.
Neljäntenä tuli Till esitellen minulle itsensä. Ojensin hänelle käteni, mutta hänpä kaappasi minut halaukseen.
Sitten kuulin hänen maagiset sanansa: ”Haluatko tutkia
kasvoni?” Minähän tutkin. Tästä on otettu kuvakin, joka
on Rammsteinin valokuvakirjassa. Till oli minulle sanoinkuvaamattoman ystävällinen. Muutkin paikalla olleet ihmiset sanoivat hänen muuttuneen minun luokse tullessaan, ihan kuin nappia olisi painettu, fani hehkuttaa innoissaan. Keikan jälkeen hän alkoi tosissaan kääntää In
stille Nächte -kirjan runoja ja päätti lähettää niistä näytteitä kustantamoon. Sekä suomalais- että saksalaiskustantamot kiinnostuivat. Jonnaa pyydettiin ensin kääntämään 100 Gedichte, 100 runoa suomeksi. Nyt hänellä on
työn alla In stille Nächte, Hiljaiset yöt, joka ilmestyy suomeksi Jonnan kääntämänä ensi vuonna.
Jonnan mukaan on Rammsteinin ja Till Lindemanin ansiota, että hänen elämänsä palapelin palaset ovat alkaneet loksahdella kohdalleen. Hän on saanut töitä kääntäjänä ja Jonna ja Christian olivat haastattelua tehdessämme juuri ostaneet ensimmäisen oman talonsa. Talon
lainapäätökseen oli vaikuttanut, että molemmat käyvät
töissä. Jonna odottaa kolmatta opaskoiraansa Apolloa,
jonka pitäisi tulla itävaltalaiselta opaskoirakoululta, jos
saksalainen byrokratia tämän hyväksyy.
Yksin
Ja taas aurinko kohti taivasta kapuaa
Jumalan lastenkammarin punaiseksi maalaa
Pyssyn piippuun luodin asetan
En pelkää itseäni tappaa
Taas ypöyksin täällä ollaan
Ei sydän näin yksinäinen pysty kuolemaan
En ole koskaan tahtonut elää
Äitini ei ois saanut mua synnyttää
Yksin olen täällä aina vaan
Tulen aina yksin olemaan
Joku minut vielä tähtäimeen ottaa
Ruumiini luodin ilmasta nappaa
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Näkövammaisten Kulttuuripalvelu järjesti lokakuussa nykytaidekurssin verkossa. Opettajana toimineelle taiteilija Hanna Vahvaselälle kurssi oli uransa ensimmäinen sekä näkövammaisille että verkossa.
Teksti: Kirsti-Sisko Salonen

”

Enemmän minua jännitti se, miten selviydyn tekniikan kanssa kuin työskentely näkövammaisten
kanssa”, Hanna sanoi.
Hanna on valmistunut taiteen maisteriksi Kuvataideakatemiasta vuonna 1999 ja täydentänyt opintojaan pätevöitymällä kuvataideopettajaksi Aalto-yliopistossa viime vuonna. Opetustyötä hän on tehnyt koko taiteilijan uransa ajan opettamalla kaikenikäisiä
lapsia kouluissa. Kotikaupungissaan Mikkelissä hänellä
on tapana viedä seitsemäsluokkalaiset peruskoululaiset
vuosittain taidepolulle. Aikuisia hän on opettanut kansalaisopiston kuvataideryhmässä.
Hän kertoi oppineensa, että jokainen tekee taidetta
omista lähtökohdistaan.
Verkkokurssissa häntä askarruttivat tehtävät sikäli, ettei hänellä ollut tietoa, millaisia välineitä kurssilaisilla olisi käytettävissä.
Hän itse käyttää teoksissaan mieluiten puuta. Esimerkiksi alkusyksyllä Hämeenlinnassa olleessa yksityisnäyttelyssä reliefit muodostuivat pinnoiltaan mustiksi poltetuista pahkoista.
Taideteos ei ole välttämättä kaupallinen tuote
Aluksi kurssilaisten tehtävänä oli valmistaa tai suunnitella omakuva sekä tilataideteos kuvitteelliseen näyttelytilaan. Seuraavissa tehtävissä poistuttiin nykytaiteilijoiden
tavoin gallerioista ja museoista ensin kaupunkitilaan ja
sitten luontoon.
Suomessa on maalattu graffiteja laillisesti julkisiin paikkoihin 1980-luvulta lähtien. Viime vuosina on tullut uutuuksina virkatut tai neulotut graffitit. Niillä on voitu koristella lamppuja ja penkkejä.
Moni nykytaiteilija haluaa vaikuttaa yhteiskuntaan ja
muuttaa sitä. Hanna kannusti kurssilaisia tekemään interventiotaidetta, jolla usein kyseenalaistetaan tai häiritään
valtarakenteita.
Taiteilijat myös työskentelevät yhä useammin yhteistyössä tieteentekijöiden kanssa tai heidän lähtökohtansa
taiteen tekemisessä on tieteellinen. Ekologiset kysymykset ja huoli ilmastonmuutoksesta näkyvät etenkin ympäristötaiteessa. Niinpä näiden taideteosten materiaaleiksi kelpaavat perinteisten luonnonmateriaalien rinnalla
muovi, roskat ja jopa eläinten papanat.
Lopuksi kurssilaisten vuorossa oli tehdä katoamispiste. Sen toteuttamisessa saattoi käyttää myös liikkuvaa
kuvaa, mikä on tavallista nykytaiteessa. Myös Hanna itse käyttää silloin tällöin liikkuvaa kuvaa osana teoksiaan.
Esimerkkinä performanssista Hanna esitteli kaimansa

Kuvataiteilija Hanna Vahvaselkä, kuva Kimmo Brandt.

Nykytaidetta voi
oppia vaikka verkossa
Hanna Saarikosken videoteoksen See Paris and Die vuodelta 2012.
Saarikoski oli viettänyt neljä päivää Pariisissa ja kertoo
liikkuneensa koko performanssin ajan silmät suljettuina.
Yläluomiin hän oli maalannut kasvoväreillä kuvat silmistä. Kuva- ja äänimateriaalista valmistettiin noin kymmenen minuutin videoesitys, jossa hän muun muassa kävelee Eiffel-tornin ympäristössä.
Saarikosken kotisivulla olevassa videossa kävelee nuori nainen, taiteilija itse, puna-valkoruudullisessa takissa.
Hän laskeutuu portaita, istuu kahvilassa ja vierailee taidemuseossa.
Saarikoski kertoo You Tube -videossa halunneensa nähdä, mitä tapahtuu, jos hän asettaa itsensä haavoittuvaan
asemaan, tekee sen näkyväksi ja asettuu ihmisten keskelle. Hän arvelee, että joidenkin mielestä luomiin maalatut
silmät näyttivät luonnollisilta, vaikkakin käytännössä hän
oli havainnut ihmisten huomanneen hänen toisenlaisuutensa. Videon koostamista dokumenttiaineiston pohjalta hän kuvaili toiseksi prosessiksi.
Vuorovaikutusta sähköpostilla
Käytännössä kurssi eteni siten, että Hanna lähetti sähköpostilistalle linkin luentoon, jossa hän esitteli päivän aiheen ja toisessa viestissä saapui tehtävä. Kurssilaiset vastasivat kukin omaan tahtiinsa lähettämällä joko valoku-

van tai kuvailun teoksestaan tai pelkästään suunnitelman
sen toteuttamisesta.
Hanna kertoi yllättyneensä iloisesti siitä, miten ahkerasti kurssilaiset palauttivat tehtäviään ja miten mielenkiintoisia ja rohkeitakin teokset tai niiden suunnitelmat
olivat. Hän koki oppineensa myös itse.
"Oli terveellistä huomata, miten näköaistin läpäisemä
olen", hän sanoi.
Hän kertoi alkaneensa ajatella myös omaa työskentelyään toisin. Hän toivoo ehtivänsä tutustua kuvailutulkkauksen periaatteisiin niin, että hän pystyisi kuvailemaan
omia teoksiaan You Tubeen.
Hannalla oli marras-joulukuussa Helsingissä näyttely,
joka sisälsi muutaman rekonstruktion ja pari ehdotusta
muistomerkeiksi sekä teoksen, jota hän kutsui sotkuiseksi jälkipyykiksi. Materiaalina hän oli käyttänyt omia vanhoja teoksiaan sekä säilyttämiään, löytämiään tai kaatopaikalta pelastamiaan puita.
Tällä hetkellä hän suunnittelee teosta tulevana kesänä olevaan Mitä-biennaaleen Mikkelissä. Paikkana on hiidenkirnun läheisyydessä oleva puisto. Hannan mielestä
9000 vuotta vanha hiidenkirnu asettaa mittasuhteet siitä, miten pieniä ja lyhytikäisiä ihmiset ovat.
"Pohdin sitäkin, voisiko taide olla jopa aineetonta ja toteutua vaikkapa vuorovaikutuksessa taiteilijan ja yleisön
kesken".
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Näkövammaistaitoja
vahvistamassa
Etiopiassa
Kajastuksen lukijat saattavat hyvinkin
muistaa kuuden vuoden takaa Timo
Ylikarhun (ent. Vehviläinen), joka oli
palannut maailmanympärimatkaltaan ja oli aloittamassa työtään Näkövammaisten liiton lastenkuntoutuksessa. Aiheen uuteen juttuun antoi Timon työmatka Etiopiaan.
Haastattelu: Timo Kuoppala

T

imo sanoo, että hän on nykyään kaikenikäisten näkövammaisten kuntoutusohjaaja, mutta reissumies edelleen. Etiopiaan lähtemistä ei
tarvinnut paljon miettiä, kotona vaimolle ehkä
vähän piti perustella.
Timon taannoinen Etiopian matka kuului Näkövammaisten liiton kehitysyhteistyöhankkeeseen, jossa kohennetaan etiopialaisten tavallisissa kouluissa opiskelevien näkövammaisten opiskeluedellytyksiä. Hanke on
jatkunut jo muutaman vuoden ja työtä jatketaan osana
Vammaiskumppanuus ry:n Vammaiskumppanuusohjelmaa. Hankekumppanina Etiopiassa on HPDO (Help for
Persons with Disabilities).
Sokean on luotettava itseensä
Timon tehtävänä oli opastaa HPDO:n yhteisötyöntekijöitä ja näkövammaisten opetuksesta vastaavia henkilöitä
näkövammaisen kohtaamisessa, liikkumistaidon ohjauksessa ja muissa näkövammaisuuteen liittyvissä asioissa.
Paitsi hyviä opastuskäytäntöjä hän ehti jakaa tietoa myös
näkövammaisille vaarallisten paikkojen merkitsemisestä,
kohokarttojen käytöstä ja hyvän valaistuksen tärkeydestä. Yksi päivä oli varattu keskusteluun paikallisten näkövammaisten kanssa.
- Melkoista päättäväisyyttä näin, kun jotkut sokeat olivat
tulleet kävellen paikalle monen kilometrin päästä, kaiketu tuttua reittiä. Kun kuljetuspalvelua ei ole, on luotettava omiin kykyihinsä.
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Koulutus oli käytännöllistä. Aivan aluksi Timo halusi selvittää osallistujille näkövammaisuuden monimuotoisuutta mm. simulointilasien avulla. Hänellä oli mukanaan matkalaukullinen havaintoaineistoa, jonka hän jätti HPDO:n
Debrebirhamin tukikeskuksen käyttöön. Osallistujat saivat myös materiaalia omaan käyttöönsä.
- Aivan ensiksi ohjasin harjoituksen, jossa näytin tabletilta kuvia Suomesta ja omasta elämästäni. Osanottajien
piti kunkin vuorollaan kuvailla, mitä he kuvassa näkevät.
Paitsi itseni esittelyä halusin myös tällä tavoin korostaa
ohjaajan kuvailutaitojen merkitystä.
- Yhdessä kuvassa oli kaverini menossa saunareissulla avantoon uimaan helmikuisena päivänä. Muistan aina
sen parinkymmenen sekunnin hiljaisuuden, kun kertoja
mietti, mitä kuvassa oikein näkyy. Kyllä asetelma siitä sitten jotenkin aukesi.
Hämmentävä harjoitus
Timo ei aiemmin ole käynyt Afrikan maissa.
- Etiopiasta tiesin vain, että sieltä tulee kestävyysjuoksijoita ja että siellä on liitolla ollut hanketyötä jo pitemmän
aikaa. Onneksi sain hyvää ennakkovalmennusta Ronkaisen Sonjalta, liiton kansainvälisten asioiden koordinaattorilta. Tapasin myös eläkkeellä olevan liikkumistaidon
ohjaajan, Helinä Hirnin, joka on aiemmin tehnyt vastaavanlaisia työkeikkoja kehitysmaissa. Häneltä sain paljon
hyviä pointteja koulutuksen toteuttamiseen.
- Olihan se hieman outoa huomata olevansa ainoa valkoinen ihminen koko kaupungissa, mutta aika nopeasti
koki, että sokko on sokko joka paikassa ja näkövammaisten asiat kuitenkin aika samanlaisia kuin täällä meillä, Timo summaa ensikokemuksiaan.
- Ihmiset olivat tosi vaatimattomia ja kohteliaita. Toisenlaisia kuin jotkut täällä aiemmin kohtaamani afrikkalaiset, jotka ovat olleet kotoisin lähinnä Pohjois-Afrikan
maista.
Timo sai työstään hyvää palautetta.
- Aluksi ehkä vähän aliarvioin porukan lähtötasoa, mutta sain onneksi korotettua rimaa ja lopputulos oli kaikkien kannalta hyvä. Uudestaan keikalle lähteminen on
ihan mahdollista. Tietysti tällainen koulutus on vain pisara meressä, mutta tarpeellista kuitenkin.

Koulutussession alussa yksi osallistujista sai tehtäväkseen kuvailla muille kuvassa näkemäänsä ympäristöä. Suomalaisen talvimaiseman ja erityisesti kummallisen avannon sanottaminen
osoittautui vaikeaksi tehtäväksi, mutta päättäväisyydellä ja kouluttajan avulla siitä selvittiin. Harjoituksen myötä osallistujat sekä saivat tietoa kouluttajan kotimaasta että virittäytyivät toiminnalliseen koulutukseen, icebreakerin kautta!

Opastusotteen harjoittelu on perusasioita liikkumistaidon ohjauksessa. Osallistujat pääsivät harjoittelemaan tätä koulutuspaikkana toimineen hotellin aerobic-salissa, jonka pelistä myös kouluttaja Timo tallentui kuvaan. Kaikki kuvat Timo Ylikarhun arkisto.

Taktiilikartat ovat olennainen osa näkövammaisen liikkumistaidonohjausta. Osallistujat pääsivät luomaan esimerkkejä useilla
eri materiaaleilla ja ohjaamaan toisiaan laput silmillä.

Hankekumppanit saivat Timon lähtiessä takaisin kotiin lahjoituksena ns. liikkumistaidonohjaajan työkalupakin. Sen sisältönä oli mm. välineistöä karttojen ja simulaatiolasien tekoon,
opaslenkkejä, valkoisia keppejä, kontrastiteippejä ja maaleja.
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Lukijan aarrearkusta 8
Toimittanut: Gyöngyi Pere-Antikainen

Hyvät lukijamme

J

oulu lienee tänä vuonna monelle melkoisen erilainen.
Mutta kirja, se varmasti kuuluu myös koronajouluun!
Saamme jälleen iloita uusista suosituksista, kiitos vakituisten ja
uusien suosittelijoiden! Toivotamme
hyvää joulua, rakkaiden kohtaamista
läsnä tai virtuaalisesti, lämpöisiä talven valoja, makuja ja tuoksuja ja tietenkin kirjojen aina ilahduttavaa seuraa!
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!
Tapio Lehtinen ja Ari Pusa: Yksin
seitsemällä merellä
Kiehtova tarina intohimoisesta purjehtijasta ja purjehtijasuvusta. Tapio
toteuttaa unelmansa purjehtia yksin
60-luvun tekniikalla ja navigointivälineillä maapallon ympäri yhden pysähdyksen taktiikalla, kaikki eväät
lähdössä mukana tankkaamatta matkan varrella. Pääosassa Suomessa
suunniteltu ja alunperin rakennettu 36 jalkainen Swan-vene Pietarsaaresta, jonka historia jää kirjassa
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Virpi Hämeen-Anttila: Kuka kuolleista palaa
Helsinki sata vuotta sitten. Juonen lisäksi minua kiehtoo kovasti, millainen Stadi oli ennen, ihmiset ja maisemat. Täytyy kaivaa kartta esiin ja
tutkia, miten se olikaan, Fredriksberg
onkin nykyään Pasila jne.... ”kiltti” salapoliisiromaani Agathan henkeen.
- Ritva Hanski

valitettavasti tarkemmin avaamatta. Lukija olisi mielellään saanut tietää veneen historiasta, rikkaamisesta
ja jälleenrakennuksesta hieman yksityiskohtaisemman kuvauksen. Yksin seitsemällä merellä on upea tarina yhdestä veneestä uhkarohkeassa kisassa, jonka 18 venekuntaa aloittaa ja josta vain viisi selviytyi lopulta
maaliin saakka.
- Heikki Koski
Ranya ElRamly: Auringon asema
Tämä romaani on pieni helmi vuosien takaa. Kirja koskettaa toisaalta värikylläisyydellään ja runollisuudellaan, toisaalta yksinkertaisuudellaan.
Siinä pieni tyttö, sittemmin nuori nainen yrittää löytää paikkansa kahden
kulttuurin, kahden maailman välissä.
Pitäisikö appelsiini kuoria järkevästi viillellen vai niin, että kuoresta saa
hetkeksi spiraalikorun ranteeseensa?
- Heli Tikkanen
Jan Guillou: Sillanrakentajat
Nerokas romaanisarjan aloitus arvostetulta ja kritisoidulta, erittäin tuotteliaalta ruotsalaiskirjailijalta. Hänen
uransa on sisältänyt palkittuja teoksia ja vankeusrangaistuksen vakoilusta Neuvostoliiton hyväksi. Sillanrakentajat ja sitä seuranneet teokset kertovat norjalaisen veljessarjan
elämästä 30-luvulta alkaen. Eurooppa muuttui ja niin muuttuivat köyhistä oloista kotoisin olleet lahjakkaat
veljeksetkin: Osa innostui fasismista, osa vastusti sitä. Kaikki kuitenkin
onnistuivat menemään elämässään
eteenpäin ja vaurastumaan. Vähitellen he löysivät yhteisen elämän Tukholman kultahammasrannikolta mielipide-eroistaan huolimatta. Kirja(sarja) sisältää erinomaista ajankuvausta erityisesti 40-luvulta.
- Rauno Järvenpää
Anni Kytömäki: Margarita
Margarita on raakun, eli jokihelmi-

tyksellinen dekkariklassikko 1940-luvulta. Rauhallisessa huvilayhteisössä alkaa kuohua, kun kaksi kuuluisaa näyttelijätärtä ottaa mittaa toisistaan teekutsuilla. Henkien taistelu
keskeytyy, kun nuori teatterikoululainen tipahtaa tuoliltaan myrkytyksen
uhrina. Ja ihme on, jos arvaatte murhaajan oikein.
- Anne Huttunen

Kuva: Ryan Jakobson / Unsplash

simpukan latinankielinen nimi. Huikean kaunis ja monikerroksinen romaani sodanjälkeisestä Suomesta, luonnonsuojelun alkuaskeleista,
erään tappavan taudin nujertamisesta ja ihmissielun syvistä haavoista.
Helmiä on suojeltava joessa ja metsässä, kohdussa ja yhteiskunnassa...
- Irmeli
Minna Lindgren: Aina on toivoa
Teille, joilla on kouluikäisiä tai kohta koulunsa aloittavia lapsia – tai jos
olette jo itse vanhuksia, teille suosittelen tätä romaania. Se on jo nyt tosielämää. Paikoitellen se tuntuu melkein hömpältä, mutta vain siksi, että tämä kaikki on menossa niin uskomattomaan suuntaan! Nautin aina Lindgrenin säkenöivästä sanankäytöstä! Ja hänen viisaista vanhuksistaan!
- Eikka
Quentin Patrick: Kolme pelkoa
Nyt korona-aikana hakeudun mieluiten tuttujen viihderomaanien pariin.
Kolme pelkoa on vauhdikas ja yllä-

Raymond Chandler: Syvä uni
Joulun välipäivinä sopii lukea uudelleen tai tutustua yhteen elämää suuremmista dekkareista. Chandlerin
esikoisteos Syvä uni ilmestyi v. 1939.
Yksi kovaksi keitetyn dekkarin isistä
kuvasi varhaisessa runossa maailman
ruusutarhaksi; ruusujen juuret ovat
syvällä helvetissä, niiden kukat kohoavat taivaaseen ja niiden piikit ovat
pitkiä ja kuolettavia. Syvä uni sisältää
tuon kaiken. Yhteinen tekijä on Raymond Chandler.
- Kirjatoukka

Heidi Köngäs: Mirjami
Suosittelen tätä romaania luettavaksi seuraavista syistä: Se panee miettimään elämää toisen maailmansodan
aikana ja tuntuu kuin itse olisi elänyt
sitä aikaa kirjaa lukiessa. Kirja avaa
silmät sille, etteivät asiat olekaan niin
itsestäänselviä kuin mitä voisi luulla.
Vähästäkin iloittiin, mutta paljon oli
surua. Romaanissa lähestytään elämää sota-aikana sellaisella konkreettisella tavalla, mitä koulujen vuosilukuja, politiikkaa ja vieraita termejä
täynnä olevat historian oppikirjat eivät todellakaan ole milloinkaan tuoneet turhine nippelitietoineen.
- Tarja Jaakola
Thomas Block: Lukittu lentorata
Tämä on seikkailutarina uudenlaisesta lentokonekaappauksesta. Kaikki näyttää sujuvan normaalisti, kun
huippunopea matkustajakone lähtee liikkeelle. Mutta nousu ei pysähdykään oikeaan korkeuteen. Lopulta
kone päätyy maata kiertävälle radalle, avaruuteen! Kukaan ei tajua, miten outo tekninen häiriö on voinut
tapahtua. Kuka on sen aiheuttaja,
ja mikä vielä tärkeämpää, saadaanko matkustajat turvallisesti takaisin
maahan ja jos saadaan niin millä keinoin?
- Satu Linna

Betty Mahmoody ja William Hoffer:
Lastani ette saa
Jännittävä tosielämän selviytymistarina 1980-luvun Iranista. Amerikkalainen Betty ja hänen 5-vuotias tyttärensä lähtevät Teheraniin tutustumaan tytön isänpuoleisiin iranilaisiin
sukulaisiin. Tarkoitus on viipyä siellä
vain kaksi viikkoa. Mutta mitä tehdä,
kun aviomies ilmoittaakin, että nyt
me sitten jäädäänkin tänne ja laki on
kokonaan hänen puolellaan?
- Satu Linna

Teuvo Ruponen: Neljä vuosikymmentä partiota Helsingin sokeainkoulussa
Tietokirja avaa näköaloja paitsi vähän tunnettuun sokeainkoulun partiotoimintaan, myös suomalaisen
näkövammaistyön ja partioliikkeen
historiaan. Helsingin sokeainkoulun
kahden lippukunnan toiminnasta
piirtyy melko kattava kokonaiskuva,
jota mukana olleiden muistelut sopivasti värittävät. Kirja on saatavana
äänitteenä Celiasta ja painettuja kirjoja on vielä saatavissa tekijältä.
- Teuvo Ruponen

Charles Dickens: Saiturin joulu
Koskettava kuvaus siitä, kuinka saita
ja ilkeä mies kokee joulun sanoman
ja muuttuu sen vaikutuksesta aivan
eri ihmiseksi. Kirja muistuttaa minua
siitä, kuinka joulun sanoma ja kääntyminen Jumalan puoleen voi todella muuttaa sydämeni ja saada minusta paremman ihmisen, eikä koskaan
ole liian myöhäistä muuttua.
- Leevi

Stephen King: Tukikohta
Tällaisena erikoisena aikana minuun
vaikutti kyseinen teos, joka kertoo
kuvitteellisesta elämästä sen jälkeen, kun vaarallinen geenimuunneltu virus oli karannut vahingossa
Yhdysvaltain hallituksen laboratoriosta surmaten lähes kaikki ihmiset.
Romaani kertoo henkiinjääneiden
ponnisteluista kokoontua yhteen ja
rakentaa uusi yhteiskunta. Kauhul-

le tyypilliseen tapaan on yliluonnollisia asioita ja hyvän ja pahan taistelua. Kingillä on hieno kerrontatyyli ja
romaanin henkilögalleriakin on laaja,
toki sitä voi 1344-sivuiselta romaanilta odottaakin. Ehkä tuon luettua
huomaa, että on täällä asiat sittenkin
vielä aika hyvin.
- Leevi
Camilla Läckberg: Mantelintuoksua
lumimyrskyssä
Tämä kirja sopii jouluun valmistautumiseen. Toivottavasti kenenkään joulunaluspäivälliset tai jouluiset sukutapaamiset eivät ole yhtä dramaattisia. Mutta kirja kertoo hyvin siitä, miten suvussa voi olla yllättävän paljon tunteita, jotka kuohuvat yli. Lisäksi kirja on hyvä taidonnäyte siitä,
mikä minulta ei ikinä onnistuisi, että
107-sivuisessa kirjassa pystytään kirjoittamaan pidemmillekin dekkareille tyypillisiä konflikteja ja tapahtumia.
- Leevi
Camilla Läckberg: Hopeasiivet
Männeinä viikkoina olen kuulostellut
ruotsalaisen kirjailijan psykoanalyyttisiä dekkaritarinoita. Minun tärykalvoni ovat rekisteröineet, että koko sarja kuvailee pienellä ruotsalaispaikkakunnalla vallitsevaa, raa’an
kovaa ihmissuhdepelipuuhaa, jossa tapetaan, rakastellaan, huijataan
ja tehdään monipolvisia koukeroita ihan uskottavalla tavalla. Pidän
Läckbergin kielellisestä kertomarakenteesta. Joskus oli vaikeuksia ryhtyä yönseutuna nukkumaan, tarinan
kertomus piti henkistä vireyttäni railakkaasti yllä. Erinomainen kirjasarja,
palvelee erinomaisella intensiteetillä
minun syntistä sieluparan identiteettirakennelmaa.
- Vike
Paula Nivukoski: Mainingin varjo
Historiallinen romaani pohjalaispapin tyttärestä, joka karkaa nuoren
kalastajan kanssa kaukaiselle saarelle.
- Veksi
Petra Rautiainen: Tuhkaan piirretty maa
Esikoisromaani Lapin jälleenrakentamisesta Ja vankileireistä.
- Veksi

19

RUSETTI
RY
toteuttaa vammaisten tyttöjen
ja naisten unelmia
Rusetti, Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys ry, perustettiin
23.3.2016. Yhdistys käyttää itsestään
nimitystä Rusetti ry ja sitä myös käytetään tässä lehtijutussa. Yhdistys on
yksi Invalidiliitto ry:n valtakunnallisista yhdistyksistä. Siihen voivat liittyä
kaikki vammaiset tytöt, naiset tai naiseksi itsensä kokevat.

Rusetin kehittämispäivä
"Katse tulevaisuuteen".
Vasemmalla varapuheenjohtaja Marja Pihnala.
Asiantuntijoina Auli Tynkkynen ja Mirva Kiiveri Invalidiliitosta.

Teksti: Tuula Paasivirta
Kuvat: Laura Lundström ja Rusetin arkisto

R

usetin varapuheenjohtaja Marja Pihnala kertoo, että Rusetti ry:n synty juontaa aika kauaksi historiaan, 25 vuoden päähän. Vuonna 1995
Pekingissä pidettiin YK:n neljäs maailmankonferenssi ja Pihnala oli yksi sen osallistujista.
Hän kertoo, että siellä oli ensimmäistä kertaa koolla 200
vammaista naista kautta maailman. Pekingin kokouksessa päätettiin, että jokainen tekee omassa maassaan sen
minkä pystyy, jotta vammaisten naisten liike lähtisi elämään ja todentumaan.
-Voit vain kuvitella, kun 200 vammaista naista tapaa ensi kerran toisensa ja sen lisäksi paikalla on vielä 30 000
muuta naista. Kerrankin puhutaan pelkästään naisten asioista. Se oli voimaannuttava kokemus. Marja Pihnala kertoo: - Pekingissä paikalla oli Suomesta Helvi Sipilä, joka
teki mittavan uran YK:ssa ja hän oli muun muassa ensimmäinen nainen presidenttiehdokkaana Suomessa. Lisäksi siellä oli mukana USA:n tuleva presidenttiehdokas Hillary Clinton.
Kokouksen jälkeen muun muassa Invalidiliittoon perustettiin naistyöryhmä vuonna 1996. Marja Pihnala puhuu
tärkeästä tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta. Hän toteaa vähän surullisenakin, että tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta ei ollut tuolloinkaan mitenkään helppo puhua.
Laajemminkin aikaisemmin historian saatossa tasa-arvo ymmärrettiin vain naisten ja miesten välisenä tasa-arvokysymyksenä. Tätähän se on osin yhä edelleen. Vammaisista puhuttaessa puhutaan yleensä yhdenvertaisuudesta, eikä niinkään tasa-arvosta.
Naistoimikuntien aika
Marja Pihnala kertoo, että hänen siirryttyään järjestöpäällikön tehtäviin Invalidiliittoon naistoiminta alkoi kehittyä
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Rusetin ensimmäinen hallitus.

voimakkaasti. On hienoa, että muun muassa Näkövammaisten liitossa on aina ollut aktiivista naistyötä. Vammaisjärjestöjen yksittäisten naistoimikuntien syntymisen
jälkeen perustettiin Vammaisjärjestöjen naisverkosto 16
-vuotta sitten. Marja Pihnala jäi vuonna 2016 eläkkeelle
Invalidiliiton toimitusjohtajan tehtävästä.
Toimen naiset Pirkko Justander, Riitta Jolanki, Pirkko
Auer, Jenni-Juulia Vallinheimo-Heinonen ja Marja Pihnala
olivat jo vuotta ennen Marjan eläköitymistä aloittaneet
uuden vammaisten naisten yhdistyksen suunnittelun.
- Katsoimme tarkasti muutamia asioita. Tekeekö tällainen yhdistys hallaa järjestöjen omille työryhmille tai
Vammaisjärjestöjen naisverkostolle. Katsoimme kuitenkin, että ei ole huono asia perustaa uutta yhdistystä, sillä
kaikilla on omat roolinsa.
Rusetin kolme tärkeää asiaa
Rusetin perustamiselle ja olemassaololle on olemassa kolme tärkeää asiaa. Marja Pihnala puhuu lämpimästi
näistä kolmesta asiasta, jotka ovat:
Ensimmäiseksi se, että vammaiset tytöt ja naiset voisivat toteuttaa unelmiaan. Yhdistys haluaa poistaa esteitä,
jotta vammaiset tytöt ja naiset pääsisivät toteuttamaan
unelmiaan. Muut järjestöt eivät kiinnitä tähän puoleen
huomiota.
Toinen tärkeä asia on hyvinvointi. - Monessa järjestössä
tehdään tärkeää vaikuttamistoimintaa, mutta niissä ei pa-

neuduta lähes ollenkaan mieneud
len hyvinvointiin
h
tai ihmisen
fyysiseen hyvinvointiin naisfyysis
ten ka
kannalta.
- Kolmantena Rusetissa pidetään tärkeänä naisten voimaantumista. Tämä tärkeä asia
tulee esille muun muassa YK:n vammaisia ihmisiä koskevasta yleissopimuksen artiklasta 6. Siinä korostetaan nimenomaan voimaantumista. - Miten vammaiset naiset
saadaan ja voidaan osallistaa? Miten he tulevat kuulluksi ja miten vammaiset naiset voivat kehittyä ja edistyä
omassa elämässään sekä voimaantua nimenomaan naisina.
Osallistuminen valtavirran naisliikkeeseen
Rusetti ry perustettiin hyvään saumaan ja tavoitteena oli
jo ensimmäisenä vuonna "että meidän täytyy brändätä
itsemme valtavirrassa". Tässä samassa vaiheessa yksi perustajajäsenistä, Justanderin Pirkko, siirtyi Invalidiliitosta
töihin Naisten linjalle. Täällä hänen toimenkuvansa yksi
osa oli vammaisten naisten ja tyttöjen kokema väkivalta. Samaan aikaan tapahtui muutenkin paljon, tutustuimme Pirkon kanssa Naisjärjestöjen keskusliiton pääsihteeriin Terhi Heinilään.
- Tavallaan yleinen erilaisuuden hyväksyminen alkoi olla valtavirran järjestöille tärkeää. Naisjärjestöjen keskusliitolle oli tärkeää, että siellä oli mukana muun muassa Monika-Naiset, vammaiset naiset sekä kuurot. Onhan
Naisjärjestöjen keskusliiton jäsenistövolyymi iso. Siinä on
mukana 400 000 naista eri järjestöistä.
Pihnalasta tuli Naisjärjestöjen keskusliiton hallituksen
jäsen vuonna 2019. Tätä ennen Pihnala oli jo päässyt
kertomaan valtavirralle vammaisten naisten kysymyksistä ja asioista, joista näissä järjestöissä ei välttämättä tiedetty mitään. Tähän Pihnala toteaa painokkaasti:
-Pitää uskaltaa olla näkyvillä. Pitää avata suu ja ottaa
kantaa ja viestiä ytimekkäästi.

Veera-hanke
Rusetti ry sai STEA:lta (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen
avustuskeskus) kolmevuotisen hankerahoituksen. Veera-hankkeen motto on ”vertaistuesta voimaantumiseen
vammaisena naisena.” Hankkeen työntekijöinä toimivat
projektipäällikkö Anni Täckman ja projektisuunnittelija Jaana Tiiri. Veera-hankkeen painopisteet ja osa-alueet
ovat ihmisen elämän kaaren mukaisesti tytöt ja nuoret,
äidit ja äidiksi haluavat sekä ikääntyneet. Hankkeen neljäntenä osa-alueena on johtajuus. Tytöille ja nuorille toteutettiin verkkokurssi Oma ääni 13.-15.11.2020.
Pihnala toimii hankkeen esinaisena.
-Veera-hanke haluaa olla toteuttamassa yhdistyksen
strategiasta nousevaa ajatusta. Haluamme voimaannuttaa vammaisia tyttöjä ja naisia. - Tässä on tärkeätä ajatus
ja toimintamalli vertaistuesta voimaantumiseen.
Hyvinvointikiertueet ja muu toiminta
Jo ennen Veera-hanketta yhdistys järjesti hyvinvointikiertueita eri puolilla maata. Kun Pihnala miettii Veerahankkeen ja koko yhdistyksen merkitystä ja tarkoitusta,
hän näkee tärkeänä asiana vammaisten tyttöjen ja nuorten naisten itsetunnon tukemisen ja varmistamisen. Sen
lisäksi tärkeää on äidiksi haluavien naisten tukeminen. Se
edellyttää myös yhteydenpitoa ja informaatioin jakamista äitiysterveyshuollon viranomaisille.
- Tärkeää on myös koko naisen elämänkaari. Emme saa
unohtaa ikääntyviä naisia.
Pihnala puhuu mielellään johtajuudesta, joka liittyy ihmisen omaan elämään, vapaaehtoistyöhön yhdistyksissä
tai työelämässä. Yhdistys on jo pitänyt muutamia "Löydä
itsesi liiderinä" -kursseja eli johtajuuskursseja. Pihnala näkee, että myös vammaisen naisen on tärkeää olla mukana
yhteiskunnan toiminnassa myös johtotasolla.
Korona-aika ja etätapaamiset
Korona-aikana Marja Pihnala on soittanut kaikille yhdistyksen jäsenille ja kysellyt kuulumiset ja toiveita. Yhdistyksellä on ollut useita etätapaamisia. Niissä on ollut tuolijumppaohjausta ja kirjailijatapaamisia. Lokakuussa toteutettiin etänä kirjallisuusterapiamenetelmällä "Tyytyväisyystaidot" -päivä kahdeksalle jäsenelle.
Kirjoittaja on Rusetti ry:n hallituksen jäsen ja helsinkiläinen toimittaja
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Olympiahistoria,
joka vei mennessään
Olen aina ollut urheiluhullu, niin kauan kuin
jaksan muistaa. Seurannut intohimoisesti olympialaisia ja monia muita arvokilpailuja. Kerran olin niin lähellä oman olympiaunelmani täyttymystä, että se olisi ollut vain kolmen tunnin automatkan päässä, mutta jostain syystä en tarttunut
haasteeseen.
Teksti: Heidi Ikäheimonen
Kuvat: Heidin facebook

L

illehammerin kisat katsoin
– tai enimmäkseen kuuntelin radion välityksellä läntisessä Ruotsissa. Kadun
luultavasti loppuelämäni
sitä hukattua mahdollisuutta.
Suomi on ollut olympianäyttämönä 68 vuotta sitten. Tämä edelleen
jatkuva kiehtova sukellus Helsingin
olympiahistoriaan sai alkunsa Ylen
olympiaviikonlopusta heinäkuun lopulla, kun Tokion 2020 kesäkisat siirtyivät koronapandemian takia. Annoin pikkusormen ja se vei koko käden…
Entä mikä yhdistää Tokiota, Helsinkiä ja Lontoota kesäkisojen isäntäkaupunkeina? Tai mikä yhdistää Lontoota ja Los Angelesia olympiaisäntinä? Palataan siihen tarinan edetessä..
Helsinki kisaisäntänä
Helsinki havitteli jo vuoden 1936 kesäkisoja itselleen, ne kuitenkin sai
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Saksan Berliini. Uusi yritys, ja jälleen
Suomi jäi toiseksi, nyt potin korjasi Japanin Tokio. Sitten maailmanpolitiikka puuttui peliin. Japani joutui luopumaan kisoista vuonna 1938,
kun Kiinan ja Japanin välinen sota
syttyi. Suomi sai uuden mahdollisuuden. Alkoi kuumeinen rakentaminen.
Monia kisa-areenoita, kuten Tennispalatsi, Messuhalli (nykyinen Töölön
kisahalli) ja olympiastadion valmistuivat. Mutta jälleen tuli pettymys.
Talvisodan päätyttyä maaliskuussa 1940 ilmoitettiin huhtikuussa, ettei Suomi pysty sotatilanteen vuoksi järjestämään kisoja ja niin kisaisännyys sai jäädä odottamaan parempia aikoja, aina 12 vuoden päähän.
Viimein kesäkuun 21. päivänä vuonna 1947 Suomea onnisti, Helsinki sai
vuoden 1952 kisaisännyyden, mutta myös Hämeenlinnalla oli virallinen
kisaisäntäkaupungin status.
Kisojen valmistelu alkoi, ja rakentaminen sodanjälkeisessä Suomessa jatkui. Kisaisäntänä Helsingillä ei
ollut tarjota kaikkien lajien areenoita, mutta tässä Hämeenlinna, Tampere, Turku, Kotka ja Lahti tulivat avuksi. Hämeenlinna isännöi nykyaikaista viisiottelua sekä muutamaa jalkapallopeliä, muut kaupungit vain jalkapalloa. Hämeenlinnassa on yhä
paljon maamerkkejä ja paikkoja, jotka muistuttavat olympiaisännyydestä. Ahvenistolla sijaitsee olympiapuisto, jonka alueella on yhä käytössä oleva maauimala ja monia muita kisojen kilpanäyttämöitä. Aulangon vielä nykyisinkin toimiva hotelli
oli olympialaisten organisaation käytössä, ja näkötornilta lähtevät pitkät
portaat tuntevat myös nimen Olympiaportaat. Tampereen Ratina, Turun Kupittaan stadion sekä Kotkan ja
Lahden jalkapalloareenat tarjosivat
Sivun kuvat: Helsingin olympiakisojen juliste, postitalo, jonka katolla oli helikopterikenttä, silloinen makeis- ja liikennekioski
ja pisuaari (jo vuodelta 1939) ja Olympiaterminaali.

myös hienot puitteet tapahtumille.
Ratinassa on edelleen löydettävissä
olympiarenkaat muistuttamassa kisavuodesta sekä olympiatulen malja.
Helsinki oli kuitenkin kisojen pääpaikka, mutta oikeastaan voi sanoa,
että ne olivat koko pääkaupunkiseudun olympialaiset – ja vähän maakuntienkin – sillä niin laajasti kisatapahtumat levisivät ympäri nykyistä
pääkaupunkiseutua. Moni toki tietää,
että Otaniemen asuntolat olivat Neuvostoliiton urheilijoiden majapaikkana kisojen aikaan, mutta Westendissä sijaitsevasta nuorempi sukupolvi
tuskin on edes kuullut. Nykyisin paikalla on kerrostaloasutusta. Lukija arvaa tässä kohdassa, että siellä pelattiin kisojen tennisottelut, vaan eipä
pelattukaan. Westendin tennishalli toimi miekkailuareenana. Yhtä lailla harhaanjohtavaa on ajatella, että
Tennispalatsi olisi rakennettu kisojen
tennisnäyttämöksi. Jäljet johtavat
taas harhaan. Todellisuudessa nykyinen Tennispalatsi on rakennettu jo
vuoden 1940 olympialaisten liikennevälineiden huoltohalliksi. Nimet
ovat jännän harhauttavia, sillä tennis on ollut nykyaikaisten olympialaisten lajina kahdesti, vuosina 1896
– 1924 ja palasi vasta 64 vuotta myöhemmin uudelleen viralliseksi olympialajiksi.
Pisimmällä Helsingin ytimestä pääkaupunkiseudulla on maratonin ja 50
km kävelyn kääntöpaikka. Seikkailuni
olympiahistorian saloihin alkoi heinäkuussa juuri sieltä. Paikka on Tuusulassa, mutta jätän jokaisen urheilusta kiinnostuneen itsensä löydettäväksi sen tarkan sijainnin. Minäkin etsin sitä hyvän tovin. Yleisesti ottaen
voidaan sanoa, että kisat ovat alueellisesti jakautuneet hyvin eri puolille
Helsinkiä. Osa kisapaikoista on jo kadonnut uudisrakentamisen alle, kuten Talin laukkarata, osa hävinnyt tulipalossa ja osa vain purettu ajan saatossa.
Katukuvaan
maamerkit

kätkeytyvät

kisojen

Moni paikka on myös kunnostettu
tai otettu uusiokäyttöön. Suurin hanke niistä lienee elokuun lopulla avattu uusittu olympiastadion, mutta on
Sivun kuvat: ehkä maailman kaunein stadion, Aulangon olympiasauna, Tennispalatsi, Soutustadion ja neuvostourheilijoiden majoituspaikka, joka oli rajattu piikkilanka-aidalla.

paljon muutakin. Urheilijat majoittuivat Käpylän kisakylään, naisurheilijat
Meilahteen sairaanhoitajaopistolle
ja jopa Lauttasaaressa oli olympiaurheilijoiden telttamajoitusta tarjolla,
nykyisessä Pajalahden puistossa. Sen
aikainen lehdistö ja muu media pitivät majaa Kampin Satakuntatalossa,
Kansainvälisen Olympiakomitean kisavieraita majoitettiin muun muassa
Hotelli Palaceen.
On kiehtovaa ajatella, miten paljon Helsingin katukuvassa on sellaista, mikä on rakennettu varta vasten olympialaisia ajatellen, jo vuoden 1940 kisoihin ja vuoden 1952 kisoihin. Kaivopuiston rannassa monelle tuttu Café Ursula on yksi vuoden 1952 kisoja varten avattu paikka.
Tai oletko koskaan ajatellut, että pääpostin katolla on olympialaisten aikana sijainnut helikopterikenttä, josta lähti valtava määrä postia ympäri maailmaa parin kisaviikon aikana?
Oletko ehkä pistäytynyt kesäterassilla Ravintola Pine Hillissä tai Rest Roomissa ihan Helsingin ydinkeskustassa? Ne ovat olleet Helsingin kisojen
aikaan julkisia käymälöitä molemmat, jotka sittemmin ovat saaneet
uuden käyttötarkoituksen.
Kisojen mukanaan tuomaa
Olympiahistoriaamme
sukeltaminen on opettanut myös paljon uutta. Opin muun muassa sen, että Coca-Cola ja Sotainvalidien Veljesliitto
jakavat palan yhteistä historiaa, sillä Helsingin kisojen järjestelykomitea
sai sotainvalidien kanssa yhteistyössä myytäväksi 700 000 pulloa tuota ruskeaa juomaa. Kisaorganisaatio
myös päätti, että sotainvalidit saavat
myynnistä saatavat tulot itselleen.
Myös purukumin ja lonkeron sanotaan rantautuneen Suomeen olympialaisten myötä.
Entä sitten nuo kisakaupunkeja yhdistävät tekijät? Los Angelesia ja Lontoota yhdistää se, että jos vuoden
2028 Amerikkaan myönnetyt kisat
lasketaan mukaan, niin molemmat
ovat isännöineet kesäolympialaisia
kolmesti. Helsinkiä, Lontoota ja Tokiota yhdistää taas se, että kaikki ovat
joutuneet luopumaan kesäolympiaisännyydestään force majeurin takia – Tokio jopa kahdesti.
Lisää netissä jonkin ajan kuluttua
www.kajastuslehti.fi
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Ekologinen
pesäkoloni
Teksti ja kuvat: Pasi Päivinen

T

oiset löytävät oman pesäkolon helpommin ja
asettuvat siihen asumaan, kun taas toiset ovat
muuttolintutyyppiä ja vaihtavat pesäkoloa tai
etsivät sitä oikeaa niin kauan kunnes löytävät
sopivan. Olen muuttanut lukuisia kertoja niin
Suomessa kuin ulkomaillakin, ja kokemus omasta kodista on ollut välillä häilyvä. Olen syntynyt ”muuttolinnuksi” ja haluan ”lentää” talvella etelään, mutta kesäisin kaipaan omaa pesäkoloa suloisessa Suomessamme. Tähän
mennessä olen työesteistä johtuen tehnyt vain pyrähdyksiä etelään talvisin, mutta unelmani olisi tulevaisuudessa viettää talvet siellä missä pääskytkin.
En onnistunut löytämään pesäkoloa valmiina, joten päätin rakentaa sen itse. Lisäksi rakensin varasto-aitan puutarha ja -työkaluille, pihakalusteiden talvivarastoksi ja liiterin polttopuille, mäntyhirrestä tietenkin. Nimesin pesäkoloni Al Qaidaksi, joka on arabiaa ja tarkoittaa suomeksi tukikohtaa. Tonttini nimi on puolestaan Karjalan kalifaatti. Sopiva tontti tukikohdalleni löytyi suuren puhtaan
järven rannalta keskeltä Itä-Suomea. Haaveilin pitkään
myös omasta puutarhasta, jossa saisin toteuttaa puutarhanhoitoviettiäni, ja sellainen siis löytyi. Puutarhan keskelle halusin sijoittaa oman pesäkolon. Torpan perustukset luotiin ikivanhalle jykevälle kalevalaiselle peruskalliolle lähelle Täyssinän rauhan (18.5.1595) rajaa, joka oli vanhan "Suur-Ruotsin” ja Venäjän raja 22 vuoden ajan. Pystytin ekologisen, terveellisen ja turvallisen tuvan jykevästä
suomalaisesta männystä. Se tuoksuu puhtaalta pohjoisen
puulta, sen suurista ikkunoista avautuu avara järvimaisema ja hämärinä viileinä iltoina sen sydämessä loimuaa tuli luoden lämpöä pirttiin.
Rakennusprojekti
Pesäkoloni rakentaminen oli haastava ja monivaiheinen
hanke. Rakentamisesta pitää olla kiinnostunut ja asioihin
on perehdyttävä huolella, jotta lopputulos on laadukas.
Rakentaminen onnistuu näkövammaiseltakin, kun tunnistaa ja tunnustaa omat kyvyt. Tein rakennuksella itse
niitä töitä, joihin pystyin ja luonnollisesti ammattilaiset
tekivät vaativimmat työt. Kaikki ei-ammattilaisten tarkkuutta vaativat työt jätin suosiolla myös täysin näkeville, sillä olen esteetikko, enkä halua asioiden olevan vähän sinnepäin. Näkövammainen voi silti tehdä yllättävänkin paljon itse, jos ei vain ole peukalo keskellä kämmentä. Esimerkiksi parkettilattian asentaminen tai väliseinien villoitus on aika helppoa, ja onnistuu heikommallakin
näöllä. Lisäksi purin kaikki kuormat ja tein rakennusjätepuusta polttopuita, jota tuli aika vähän, sillä hirsitalosta

24

ei synny juurikaan jätettä. Kannoin kaikki tiilet ja nostelin
niitä muurarille, mikä sekä helpotti että nopeutti työtä.
Lisäksi autoin kaikissa sisustustöissä sisäkattojen paneloinnista tapetointiin, laatoitukseen ja listoitukseen.

ja kyettävä löytämään ajantasaista tietoa päätöksenteon tueksi. Pitää osata kysyä tietoja oikeilta ihmisiltä, hakea tietoja useista eri lähteistä, laatia realistisia ja käytännönläheisiä suunnitelmia ja niille varasuunnitelmia, jos
tai kun jotain ennakoimatonta tapahtuu, sekä hallinnoida rakennushanketta niin, että kaikki tapahtuu oikea-aikaisesti ja laadukkaasti. Pientalonkin rakentaminen on yllättävän vaativa urakka ja koin, että tutkijan taustani auttoi selviytymään siitä kunnialla.

Rakennustyömaan siivouksesta ja tavaroiden vastaanotosta/järjestämisestä vastasin itse. Kaikki rakennustyömaan ulkopuolella tapahtuvat työt, kuten tarjouspyyntöjen laadinnat, urakoiden kilpailutukset, tarvikehankinnat,
kirjanpito, maksuliikenteen hoito, ilmoitus- ja lupa-asiat,
työmaan turvallisuusasiat ja ennen kaikkea hyvin valmistellut päätökset tein itse. Myös valvonnan jouduin lopulta hoitamaan itse vanhempieni avustuksella, koska palkkaamani valvoja osoittautui epäluotettavaksi. Oma valvonta osoittautui tehokkaaksi, sillä muutoin useat virheet
olisivat jääneet havaitsematta.
Hyväksikäyttöyrityksiä
Rakennusprojektin aikana tuli ilmi, että näkövammaisen rakentajan puutteellista näkökykyä yritettiin käyttää härskisti hyväksi sekä muutaman palkkaamani paikallisen rakennusmiehen että lvi-urakoitsijan ja valvojan toimesta. Vaikka olin kuullut tarinoita siitä, että rakennusalalla tapahtuu vilppiä, siihen ei kuitenkaan osannut varautua, koska lähtökohtaisesti luotan ihmisiin. Kun vilppi alkoi paljastua, otin tiukemman otteen projektin hallinnassa ja vältyin suuremmilta vahingoilta. Otin opikseni, enkä jatkossa luota lähtökohtaisesti enää yhteenkään
urakoitsijaan, työntekijään tai valvojaan, vaan panostan
omaan valvontaan, jos rakennan tulevaisuudessa esimerkiksi rantasaunan.
Viimeinen vastuu lopputuloksesta on kuitenkin rakentajalla ja kumma kyllä valvojan ei tarvitse vastata oikeastaan mistään, vaikka valvojan palkkaaminen on lailla
määrätty pakolliseksi. Tässä olisi lainsäätäjällä tehtävää
saattaa valvojan toimenkuva ja vastuukysymykset kun-

Rakennusvirheet

toon. Pitäisin tarpeellisena uudistaa rakennusvalvontaa
niin, että valvontavastuu jaettaisi useammalle asiantuntijalle eli lvi-työt lvi-asiantuntijalle, sähkötyöt sähköasiantuntijalle ja vastaavan mestarin työt rakentamisen asiantuntijalle lakisääteisen tuntimäärän säilyessä nykyisellään, jolloin vastaavan mestarin työtuntimäärä vähenisi
ja valvonta paranisi, sillä vastaavat mestarit eivät pysty
valvomaan oman kokemukseni perusteella luotettavasti
lvi- ja sähkötöitä.
Tutkijan taustasta hyötyä rakennusprojektin
toteutuksessa
Rakentamisessa on monia lupa-asioita ja suuri määrä
vaihtoehtoja valittavana rakennusmateriaalien sekä toteutustapojen suhteen. Jo pelkkä suunnittelutyö ja hankintapäätösten valmistelu on haastavaa, eikä pidä kuvitella tietävänsä kaikkea tai lähteä arvailemaan, vaan selvittää asiat perusteellisesti ennen päätöksentekoa. Koen,
että tutkijan taustastani on ollut huomattavaa hyötyä, sillä olen oppinut tutkimustyössä hakemaan tietoa ja analysoimaan sitä. Rakennushankkeessa on myös tutkittava

Harvoin mikään suurempi rakennushanke sujuu täysin
ongelmitta. Minäkään en välttynyt niiltä, sillä torpastani
paljastui neljä selkeää rakennusvirhettä, jotka oli jäänyt
tai jätetty tarkoituksella huomaamatta työnjohtajan/valvojan toimesta. Onneksi ne havaittiin ennen kuin ne oltaisi piilotettu, joten vaadin virheiden korjaamista talon
pystytyksestä vastanneiden kirvesmiesten laskuun. Rakentajat kiistivät virheet samoin kuin valvoja, mutta pyysin rakennusliiton toimitsijaa tarkastamaan rakennukseni, joka havaitsi virheet välittömästi ja vaati niiden korjaamista. Keskenään tutut kirvesmiehet ja työnjohtaja/
valvoja ilmeisesti kuvittelivat, että näkövammaista rakentajaa on helppo huiputtaa. Kohdallani se ei kuitenkaan
onnistunut, sillä minulla oli onneksi hyviä näkeviä silmiä
apuna sekä riittävästi tietoa että kykyä ajaa omia asioitani.
Lvi-töissä tapahtui myös kaksi virhettä. Lvi-urakoitsija
asensi lattialämmitysputket valmistajan ohjeiden ja hyvän rakennustavan vastaisesti, joten se on pysyvä riskirakenne, mutta en voi toivoa nyt muuta kuin hyvää onnea
tulevaisuudessa, koska lattian alla olevaa piilevää virhettä ei voi enää korjata. Urakoitsija toimi tietoisesti väärin

25

►

rakennus on elinkaarensa päässä. Hirren elinkaari on paljon pidempi kuin oma elinikäni, joten tupa seisoo todennäköisesti kalevalaisella peruskalliolla vielä kauan sen jälkeen kun minä olen maatunut.
Paksu hirsi muodostaa vahvan ja hengittävän rakennuksen vaipan ja mäntyhirsi on tutkitusti terveellisin rakennusmateriaali. Kylmässä Pohjolassa elävät suomalaiset
viettävät keskimäärin ajastaan yli 80 prosenttia sisätiloissa. Jos joudun viettämään aikaa kylmässä talvella, en halua palella sisällä. Jokainen meistä tarvitsee vuorokaudessa noin 17 000 litraa puhdasta ilmaa hengitettäväkseen, joten rakenteilla on sisäilman osalta väliä. Silloin
kun minun muuttolintumoodini ei ole aktiivinen, eikä se
vallitsevassa koronatilanteessa edes voi olla, vietän aikaa
al Qaidassani, nautin lämpimästä pirtistä, valmistan hyvää ruokaa, hengitän puhdasta sisäilmaa, katselen liekkien loimua takassa, laitan klassista musiikkia soimaan ja
voin hyvin.
Jos saisin valita, mikä lintu olisin, olisin arabialainen
muuttohaukka. Tästä syystä halusin saada talooni ripauksen arabiaa sisustamalla kylpyhuone ja wc-tilat arabeskityyliin. Useimmille erityisen tärkeä asia on kodin valoisuus, ja näkövammaiselle se on toimintakyvyn kannalta
välttämättömyys. Valaistuksen asiantuntijat suosittelivat
minulle Artisan Rinaldon valaisimia, enkä voisi olla tyytyväisempi torppani ja piha-alueeni valaistukseen.

Kirjoittaja vesillä, kuva: Anu Strand.

►

säästääkseen materiaaleja olettaen, ettei näkövammainen sitä huomaisi, mutta minä sain sen kuitenkin jälkeenpäin selville. Vaikka minulla on laaja kotivakuutus, en tiedä, miten vakuutusyhtiö reagoi, jos vahingon syyksi selviää asentajan laiminlyönti? Lvi-asentaja asensi myös ilmanvaihtokoneen väärin, joka tuli ilmi, kun yritin liittää
sitä pilvipalveluun. Molemmat virheet hän yritti kiistää,
mutta se ei onnistunut. Ilmanvaihtokoneeseen en antanut hänen enää koskea ja asennusvirhe tuli korjatuksi
osaavan henkilön toimesta ja laite toimii nyt kuten sen
kuuluukin toimia. Näistä rakennusvirheistä opin, että rakentajan on oltava todella hereillä koko ajan ja omavalvonta on paras tae laadukkaan lopputuloksen saamiseksi.
Lopussa kiitos seisoo
Al Qaidani on rakennettu ekologisesti luonnon omista materiaaleista viittä eri puulajia hyödyntäen. Puuvalinnoissa käytin Luonnonvarakeskuksen puutieteen ja
puuntutkimuksen professori Erkki Verkasalon asiantuntemusta, jonka erinomaisista neuvoista olen kiitollinen. Erityisen tyytyväinen olen myös muurarin käsityönä valmistamaan yksilölliseen itse suunnittelemaani luonnonkiviseen kuoritakkaan, joka antaa ruhtinaallisesti lämpöä ja
luo pirttiin vanhan ajan tunnelmaa.
Parasta hirsirakentamisessa on alhainen ympäristökuormitus. Hirret ovat tulevaisuudessa kierrätettävissä, kun
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Al Qaidani olen kalustanut pääasiassa tyylillisesti ajattomilla, laadukkailla, kestävillä ja kevyillä näkövammaisten
käsityöntekijöiden valmistamilla rottinkikalusteilla. Rottinkituolit ja pöydät löytyvät sekä sisältä että terasseilta
ja laajalla järvenpuoleisella terassilla on myös rottinkinen
riippukeinu ja rottinkinen keinutuoli. Rottinki on myös
ekologinen valinta, vaikka raaka-aine tuodaankin Indonesiasta saakka, mutta rottinkikaluste on helppohoitoinen ja sen elinkaari on pitkä. Lisäksi haluan tukea näkövammaisten käsityötä, jota arvostan, mutta en suinkaan
vain näkövammaisuuden, vaan työn korkealaatuisuuden
vuoksi. Näkövammaiset hallitsevat rottingin käsittelyn
taidon.
Pesäkoloni rakentaminen oli vaativa projekti. Siinä tarvittiin sitkeyttä ja taistelutahtoa, mutta se kannatti. Elämäni
varrella olleista projekteista tämä oli toistaiseksi vaikein,
mutta myös mielenkiintoisin. Opin rakennushankkeen
myötä paljon, ja jos rakentaisin nyt uuden talon, olisin entistäkin tarkempi ja valvoisin erityisen huolellisesti. Näkövammainen pystyy varsin mainiosti rakentamaan talon,
ja al Qaidani on onnistunut kokonaisuus. Nyt voin keskittyä mieliharrastukseeni, puutarhan hoitoon. Tosin rakentaminen on niin mielenkiintoista, että puutarhanhoidon
ohella aion rakentaa vielä rantasaunan, vaikka en sellaista välttämättä tarvitsisikaan, sillä minulla on erinomainen
sauna ja torppani on 20 metriä rannasta eli järveen pääsee pulahtamaan kätevästi. Hirsisaunan pohja on kuitenkin jo tehty kymmenen metrin päähän rannasta ja sormeni syyhyävät päästä taas nostelemaan hirsivarveja paikoilleen sekä paiskimaan hommia rakennustyömaalla.

Matkamme vei Utöhön,
Suomen eteläkolkkaan

S

uomeksi Utö tarkoittaa ulkosaarta. Nimen alkuperää ei
tarvitse paljon arvailla sen
jälkeen, kun on katsonut saaren sijaintia kartalta. Kokemus vain
vahvistuu viiden tunnin merimatkalla Nauvosta yhteysalus Baldurilla. Perillä tuntee olevansa ulkona merellä,
kaukana kaikesta.
Utö on Suomen eteläisin asuttu
paikka. Siellä on Suomen vanhin toiminnassa oleva, komea majakka ja
lintubongareille paljon kiikaroitavaa
kevät- ja syysmuuton aikaan. Meri
pauhaa ja tuuli vonkuu melkein aina
jollakin puolella pientä saarta, jonka
pinta-ala on vain vajaa neliökilometri.
Teimme kokkolalaisen Anders Nybergin johdattelemana viiden päivän
retken Utöhön syyskuun alkupäivinä. Totesimme pian, että himoliikkuja on kolunnut pienen saaren tiet ja
polut äkkiä. Saarelle saapuvan kan-

Meitä kävi Utön saarella kuuden hengen
ryhmä syyskuu alkupäivinä. Retkeä johti saaren hyvin ennestään tunteva Anders
Nyberg, Utön majakan huippu näkyy taustalla.

nattaakin hölkkäloman sijasta perehtyä saaren historiaan, jota on dokumentoitu ainakin 1500-luvulta asti. Utösta ei ole kirjoitettu paksuja niteitä, mutta tiedonjanoinen voi hyödyntää saaren monitoiminaisen, Hanna Kovasen, ehtymätöntä tieto- ja tarinavakkaa hänen opastamillaan retkillä. Hannalta löytyy lisäksi majoitusja ruokapalveluja. Saarella on myös
entisiin varuskuntatiloihin saneerattu hotelli.
Toisin kuin monet muut ulkosaaret
Utö ei ole kalastajaidylli. Satunnaisten kalan- ja hylkeenpyytäjien jälkeen sitä ovat asuttaneet vakituisesti majakanvartijat, luotsit ja sotilaat.
Nykyään saarella asuu nelisenkymmentä ihmistä. Siellä on oma kauppa
ja jopa pieni koulu.
Saaren komein nähtävyys, vuonna
1814 rakennettu majakka, ei ole alkuperäinen. Sen paikalla opasti merenkulkijoita jo 1700-luvun puolessa välissä pystytetty majakka, joka Suomen sodan aikana räjäytettiin. Utön
majakka on edelleen toiminnassa, eikä sen linssihuoneeseen pääse tutustumaan, mutta rakennuksessa sijaitseva kirkko on avoin yleisölle ja sen
suojissa voi kuunnella Hannan monipolvisia kertomuksia saaren historiasta, joita hän värittää oman äitinsä
kokemuksin. Äiti oli mm. mukana jouluyönä 1947 S/S Park Viktory -nimisen
kivihiililaivan haaksirikkoisia pelastamassa. Saaren historiaan voi tutustua
pienessä museossa, joka on sisustettu 1700-luvulta peräisin olevaan, saaren vanhimpaan säilyneeseen kivirakennukseen.
Utö on talvella hiljainen, mutta kesällä vilkas veneilijöiden suosima pysähdyspaikka. Saaren teitä ja polkuja
on helppo kulkea eikä nälkä pääse yllättämään, jos vain muistaa tarkistaa
kaupan ja ruokapalveluiden aukiolo-

Utön kuuluisa majakka ensilumen aikaan.

ajat. Testiryhmämme oli tyytyväinen
käyntiinsä yhdessä Suomen omintakeisimmista paikoista.
Teksti: Timo Kuoppala
Kuvat: Hanna Kovasen arkisto, facebook
hakusanalla: Hannas horisont

PS Utön elämänmenoa on kuvannut
mainiosti saarella pariin otteeseen asunut YLE:n luontotoimittaja Juha Laaksonen kirjassaan Utö: syksy ja kevät ulkosaaressa. Se on Celiasta lainattavissa äänikirjana Jari Aulan lukemana.

Saarella melkein koko ikänsä asunut
Hanna Kovanen majoittaa ja ruokkii
matkalaisia sekä kertoo värikkäitä tarinoita Utön historiasta ja elämänmenosta.

27

Tutustuimme luontoon

Sun aikas
koittaa
Teksti: Anneli Iltanen
Kuvat: Anikó Kuikka

K

uvataiteilija Anikó Kuikan lyhytfilmi Sun aikas
koittaa sai vihdoin ensiesityksensä marraskuun viides päivä elokuvateatteri Dianassa Turussa. Se on osa videofestivaali VAFT:ia. Näillä
näkymin Lontoossa teos tulee esille 11.2.2021
ja on esillä maaliskuun loppupuolelle. Esityspaikka on
galleria Fiumano Clasissa ja siihen yhdistyy myös installaatio. Installaatio koostuu lyhytfilmissä olevasta puistonpenkistä, lasisista käävistä, kuusen oksista ja tuoksuista
ollen monisensorinen. Se on ikään kuin portaali lyhytfilmiin. Koronapandemiasta johtuen julkistus on myöhässä
puoli vuotta.

Pääsimme mukaan kuvailutulkattuun metsäretkeen Sipoonkorven
maisemiin. Kuvailutulkki Niina Ollanketo ja luonto-opas Tuomas Lilleberg tekivät metsästä näkyvän.

Anikó on 34 vuotias kuvataiteilija, joka on suorittanut
opintonsa Kuvataideakatemiassa. Viisi vuotta hän on asunut Lontoossa, jolloin hän opiskeli Royal Academy Of Artsissa. Tämän jälkeen hän asui pari vuotta Los Angelesissa ja puolitoista vuotta sitten hän palasi Suomeen. Tällä
hetkellä hän asuu Helsingissä ja työhuone on idyllisessä
Suomenlinnassa. Työhuone on osa HIAP International Artist Programmen taiteilijaresidenssiä. Jalka kuitenkin vipattaa ulkomaille, kunhan koronatilanne hellittää. Anikó
puurtaa jo uuden taideteoksen parissa. Aihe on mielenkiintoinen. Se käsittelee ihmisen ja eläinten suhdetta. Uuden teoksen nimi on Eläin, Animal, Djur.

yhmämme kokoontui Sipoonkorven kansallispuiston kävelyreitin alussa. Meitä oli sokeita, heikkonäköisiä ja näkeviä yhteensä 20 ihmistä ja yksi opaskoira. Esittelykierroksen jälkeen lähdimme kulkemaan noin viiden metrin levyistä metsätietä. Hetken aikaa käveltyämme Tuomas riensi sanomaan, että Sipoonkorven puro toivottaa
meidät tervetulleiksi metsään. Niina aloitti kuvailun kertomalla polun molemmin puolin tiheästi kasvavista harmaarunkoisista lehtipuista. Muutamien koivujen latvoissa
jokunen vihreä ja kellertävä lehti vielä sinnitteli näin lokakuussa. Maassa sitä vastoin niitä lojui vihreinä, kellertävinä ja ruskeina kasoina.
Saavuimme yhä tihenevään kuusimetsään. Niina kertoi, että rinteessä kasvava metsä vaikuttaa synkältä ja auringonvaloa näkyy hyvin vähän. Värisävyt ovat tummia
ja harmahtavia. Maankuorta peittää tummanvihreä sammalmatto, jonka seassa vaaleanvihreät varpukasvit ja keltaiset lehdet antavat lisäväriä aluskasvillisuuteen.
Marja Könönen kertoi, että häneen teki suuren vaikutuksen pieni sieni, jonka ainut tehtävä on kuusen neulasen hajottaminen. Se ei ole yhtään sen vähäpätöisempi
homma ekosysteemissä kuin esimerkiksi iso puunrunko ja
sen sadat hajottajat.
- Oppaiden merkitys oli valtava siinä mielessä, mitä he
nostivat esille. Niina ja Tuomas osasivat osoittaa kohteen
niin tarkasti, että putkinäölläni havaitsin ja sain näkökenttääni paljon asioita. Tuli sellainen tunne, että tähän maailmaan, jonka omilla putkinäköisillä silmilläni näen, tuotiin
lisää todellisuutta, Marja sanoi.
Pysähdyimme jokainen hetkeksi tutkimaan ja koskettelemaan jäkäliä ja tunnustelimme muitakin kasveja. Sieltä
löytyi torvimaisen muotoinen jäkälä, jolla oli aniliininpunainen täplä päässä. Tuomas määritteli sen nimeksi punareunatorvijäkälä. Hirvensarvimaisen muotoinen, vaaleanruskea ja levämäisen näköinen kasvi sai nimekseen isohir-

Kysyin Anikólta, miten Sun aikas koittaa sai alkunsa. Taiteilija kertoo, että kaikki lähti kotitalokierrokselta, jossa
hyllyille oli sijoiteltu kääpiä koristeiksi. Käävät saivat hänet ajattelemaan kasvaimia. Syntyi tarina kuvataiteilijasta, joka saa aivokasvaimen, jonka seurauksena hän menettää näkönsä. Kuvataiteilijoiden yleinen pelko on näkökyvyn menettäminen ja teos käsittelee tätä pelkoa.
Toinen tärkeä teema on kuoleman pelko. Taiteilija kertoi haastattelussa, että teos tuo hänelle rauhaa ja että tämän prosessin aikana hänelle on tullut varmuus siitä, että
vaikka näkökyky menisi, niin hän jatkaisi taiteilijuuttaan.

Teksti: Rauni Laihonen
Kuvat: Heli Karpale ja Terhi Suonsivu

R

Lyhytfilmi kuvaa yhtä taiteilijan päivää vastoinkäymisineen. Se kuvaa taiteilijan turhautumista sokeuteensa ja
yksinäisyyteensä. Filmi jättää avoimeksi loppuratkaisun,
mihin suuntaan taiteilijan elämä jatkuu.
Lyhytfilmi kuvattiin tämän vuoden helmikuussa Suomenlinnassa. Sokeutunutta taiteilijaa esittää Anneli Iltanen.
Filmissä on englanninkielinen kuvailutulkkaus ja myöhemmin siihen saadaan myös suomenkielinen versio.
Kuvauksiin käytettiin yksi viikonloppu. Kokemus oli äärimmäisen mielenkiintoinen. Helmikuinen Suomenlinna
oli ulkokuvauksia ajatellen hyytävän kylmä, mutta kuumalla kahvilla saatiin kuvausporukka sulateltua. Oma aikani menee nykyään suurimmaksi osaksi järjestökuvioissa, joten oli virkistävää vaihtelua olla mukana prosessissa, jossa oli innostuneita ja äärimmäisen osaavia nuoria
taiteilijoita. Omasta sokeutumisesta on kulunut jo vuosikymmeniä, mutta oli yllättävän helppoa sukeltaa sopeutumisprosessin aikaisiin tunteisiin. Vastaavanlaista epätoivoa en onneksi itse ole joutunut kokemaan, mutta toisen nahkoihin uiminen onkin näyttelemisen perusteita.
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Sun aikas koittaa -lyhytfilmin esittely on nähtävissä osoitteessa
www.kajastuslehti.fi ja Näyttelyt ym.

Joukkomme siellä jossain, jäkälää, luonto-opas
ja kuvailutulkki, alinna puro.

►
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►

Mitä äänikirja sinulle merkitsee? Äänikirjabuumin myötä Suomalaisen
Kirjallisuuden Seuran arkisto haluaa
tallettaa suomalaisten kokemuksia
äänikirjojen käytöstä ja merkityksestä. Keruu alkoi syksyllä ja kestää helmikuun loppuun.

Laitetaan äänikirjamuistot talteen
- meillähän niitä riittää

Teksti: Timo Kuoppala

Kirjoittaja tauolla.

vensarvijäkälä.
Alueella kasvoi myös kanervia ja karhunsammalta. Olemme niukkaravinteisessa kuivassa kangasmetsässä
jopa karukkokankaassa, joka on kaikkein karuin metsätyyppi, mitä Suomesta löytyy. Koska tämä on peruskallio,
tässä ei juurikaan ole sellaisia ravinteita ja eloperäistä ainesta, jonka päälle voi lähteä kasvamaan ja siksi tänne on
sopeutunut tosi karuihin oloihin sopivia lajeja. Jäkälä kasvaa todella hitaasti. Arvioisin sen kasvavan vain noin millin vuodessa, Tuomas pohti.
Lokakuun 4-asteinen sää ajoi meidät liikkeelle. Retki
jatkui ja seuraavaksi kohtasimme ison männyn. Tuomas
mittaili sen ympärysmitan ja hänen käsivartensa ylettyivät melkein rungon ympärille.
Saavuimme reitin hankalimpaan kohtaan. Monin paikoin märkä, mutainen maa vaati retkeilijöitä poistumaan
polulta metsän puolelle. Polku oli ajoittain hyvinkin epätasainen. Muutama lankkusiltakin piti ylittää.
Kaikki kuitenkin selviytyivät pahimmastakin kohdasta
hyvin. Matti Niemelä osallistui retkeen opaskoiran kanssa.
- Se oli juuri oikeata maastoa kuntoa ajatellen. Siinä
joutui tekemään töitä.
Taukopaikka tuli kohdalle juuri sopivasti. Joimme siinä
kahvit ja teet eväiden ja pullan kera. Runsaasti oli muitakin retkeilijöitä istahtanut pöytien äärelle pitämään taukoa. Hetken levähdettyämme siirryimme avonaiselle kalliolle. Niinan kuvailun mukaan ympärillä kauempana kasvoi mäntyjä. Pieni kataja kalliolla kylpi auringonvalossa.
Valo osui laikukkaina täplinä havuihin maalaamalla koko
puskan erisävyisillä vihreän väreillä. Tuomas kiinnitti huomiota kallion juovaiseen pintaan.
Viiden tunnin ja viiden kilometrin luontoretki päättyi
mukaviin tunnelmiin. Monelle näkövammaiselle tämä oli
ensimmäinen kuvailtu luontoretki. Osallistujat lähtivät
kukin omille tahoilleen tyytyväisinä, mutta kenties hieman väsyneinä. Mieleen hiipi ajatus seuraavasta kerrasta, jonka ajankohdaksi mainittiin epävirallisesti alkukesä.
Kiitos järjestäjille, Vantaan aikuisopistolle ja Tuomakselle ja Niinalle!
Juttu on lyhennelmä. Koko juttu runsain kuvin on osoitteessa www.kajastuslehti.fi
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rkiston keruuohjeet ovat selkeät. Voit kirjoittaa kokemuksesi vapaasti omalla kielelläsi ja
tyylilläsi. Tekstien pituutta ei ole rajoitettu.
Arkisto ottaa mielellään vastaan myös valokuvia, äänitteitä, aikaisempia muistelutekstejä ja haastatteluita. Muiden tekemien aineistojen lähettämiseen ja omien kokemusten arkistointiin ja mahdolliseen käyttöön tulee antaa lupa.
Keruuseen voi osallistua joko nimellä tai nimimerkillä.
Vastata voi joko perinteisesti postin välityksellä tai lähettämällä vastaus liitetiedostona. Vastauksesta tulee ilmetä nimesi tai käyttämäsi nimimerkki, yhteystiedot, syntymäaika ja ammatti
Keruun tuloksista kerrotaan keväällä 2021. SKS arpoo
kirjapalkintoja kaikkien vastaajien kesken.
Ennen vastauksen laatimista kannattaa tutustua SKS:n
arkiston keruuohjeisiin osoitteessa www.finlit.fi/luovutus_ja_keruuohjeet.
Voit vastata vapaamuotoisesti kaikkiin tai osaan seuraavista kysymyksistä:
- Milloin aloit kuunnella äänikirjoja.
- Millaisena muistat ensimmäisen kuuntelukokemuksen?
- Missä formaatissa äänikirja oli (avokelanauha, kasetti,
cd-levy, verkon kautta jaettu)?
- Mitä kirjoja kuuntelet äänikirjoina? Millaisissa tilanteissa?
- Kuuntelevatko läheisesi äänikirjoja? Millaisissa tilanteissa kuuntelette äänikirjoja yhdessä? Kuunteleeko lapsesi
äänikirjaa iltasatuna?
- Miten valitset mitä kirjoja kuuntelet? Kuinka etsit kirjallisuutta äänikirjamuodossa? Ostatko äänikirjoja?
- Mitkä kirjallisuuden lajit toimivat parhaiten kuunneltuna?
- Millä tavalla äänikirjan kuuntelu eroaa lukukokemuksesta? Millaiset romaanit toimivat kuunneltuina, millaiset luettuina? Millainen on lukijan merkitys kuuntelukokemukselle?
- Vaikuttaako kuuntelu tapaan, jolla kirjaan keskitytään ja
kuinka se muistetaan myöhemmin?
- Millaiset tietokirjat sopivat kuunneltaviksi?
- Jos luet/kuuntelet kirjoja eri formaateissa, mikä vaikuttaa valintoihisi.
- Jos olet kirjailija tai kääntäjä, mietitkö työssäsi, millä tavalla kirja tulee yleisönsä tavoittamaan? Kirjoitatko lukijoille vai kuuntelijoille? Muuttaako äänikirjojen suosio
kustannustoimittajan työtä? Jos työskentelet kirjallisuuden parissa, kerro, miten äänikirjojen suosio on vaikuttanut työhösi.
- Äänikirjojen on epäilty muuttavan tai yksinkertaistavan
kirjallisuutta. Mitä ajattelet väitteestä?

- Kerro, mitä kirjallisuus merkitsee sinulle. Millä tavalla
mahdollisuus kuunnella kirjoja on siihen vaikuttanut?
- Jos olet joskus jättänyt äänikirjan kesken, kerro miksi.
- Jos et kuuntele äänikirjoja, kerro miksi.
Lähetä kirjoituksesi 28.2.2021 mennessä verkkolomakkeella osoitteessa www.finlit.fi/aanikirjat tai postitse
osoitteeseen Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, arkisto,
PL 259, 00171 Helsinki. Merkitse kuoreen tunnus ”Äänikirjat”

Näkövammaisten järjestöillä eri maissa on ollut paljon tekemistä äänikirjapalvelun kehittämisessä. Suomessa ensimmäiset kirjat luettiin avonauhoille 1950-luvun puolessavälissä silloisen Sokeain keskusliiton myötävaikutuksella. Liitto perusti nopeasti äänittämö- ja kopiointiyksikön, jotka toimivat Palvelu- ja toimintakeskus Iiriksessä edelleen. Äänikirjojen lainaus ja osin valmistuskin siirtyi valtion vastuulle 1970-luvun loppupuolella, mutta näkövammaisilla on säilynyt vahva ote palveluiden toteuttamiseen.

Tuttu juttu näkövammaisille
Äänikirjat ovat nyt kaikille tuttuja viihteen ja tiedon lähteitä, mutta näkövammaisille ne ovat avartaneet maailmaa jo 1930-luvulta alkaen. Silloin USA:ssa ja Isossa-Britanniassa alettiin lukea teoksia ensin äänilevyille. Tekniikan kehittyessä siirryttiin käyttämään avonauhoja ja
myöhemmin kasetteja. Tällä hetkellä näkövammaiset ja
muut lukemisesteiset voivat saada erityiskirjasto Celiasta äänikirjoja cd-levyille poltettuina, mutta kirjojen jakelu
on siirtymässä kaupallisen puolen tapaan enimmäkseen
verkkoon tietokoneella tai älypuhelimella käytettäväksi.

Eija-Liisa Markkulasta
Näkövammaisten liiton
varapuheenjohtaja

Nyt on näkövammaisilla äänikirjojen käyttäjillä ja tuotantoon tavalla tai toisella osallistuneilla loistava tilaisuus
laittaa talteen kokemuksiaan yli puolen vuosisadan varrelta. Arkiston ohjeet avaavat hyvän tarinapolun, mutta
lisäksi nyt kannattaa tallettaa muistoja käyttäjäkunnan
kipakoista keskusteluista hyvistä ja huonoista lukijoista,
äänikirjojen teknisestä tasosta ja paljosta muusta. Arvokkaita ovat myös äänikirjoja nauhalle lukeneiden ja niitä
äänittäneiden kokemukset kirjojen valmistamisesta, Tärkeintä on, että tämäkin pala suomalaista kulttuurihistoriaa jää jälkipolvien ihmeteltäväksi.

LYHYESTI
Kulttuuriverkosto
Euroopan Sokeain
Unioniin

V
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äkövammaisten liitto sai uuden johdon syyskuussa pidetyssä liiton valtuuston kokouksessa. Kulttuuriväkeä ilahdutti Eija-Liisa Markkulan valinta liiton varapuheenjohtajaksi. Näkövammaisten Kultuuripalvelua aiemmin luotsannut EijaLiisa voi nyt edistää hyvältä paikalta kulttuurin saavutettavuutta ja osallistumismahdollisuuksia muiden tärkeäksi kokemiensa asioiden ohella. Kajastus onnittelee lämpimästi entistä päätoimittajaansa!

uosi sitten hyväksymässään toimintasuunnitelmassa Euroopan Sokeain Unioni (EBU) haluaa
nostaa esille kulttuurinelämän saavutettavuutta
näkövammaisten ihmisten osallisuuden lisäämiseksi. Tänä syksynä EBU on perustanut avoimen verkoston, johon voivat liittyä kaikki ne, jotka ovat kiinnostuneita vaihtamaan tietoa ja kokemuksia esimerkiksi kuvailutulkkauksen tai näkövammaisten kirjastopalveluiden kehittämisestä. Kaikenlainen kulttuurin saavutettavuuteen
liittyvä ajatustenvaihto on tervetullutta.
Accessa to Culture -verkoston keskustelukieli on englanti. Suomesta verkostoon ovat jo liittyneet Timo Kuoppala ja Eija-Liisa Markkula Näkövammaisten Kulttuuripalvelusta.
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Vincent van Gogh
tie taiteilijaksi
Didrichsenin Taidemuseossa on
avoinna Suomessa harvinainen ja
laajin täällä koskaan nähtävänä ollut
Vincent van Goghin näyttely. Tie taiteilijaksi -näyttely kuvaan hänen taiteensa alkuaikoja.

N

Taiteilijan elämävaiheita
Vincent van Gogh syntyi 1853 protestanttiseen pappisperheeseen Hollannissa. Hän oli kuusilapsen perheen esikoinen. Vincent kokeili monia ammatteja, mutta päätti
ryhtyä taiteilijaksi 27 -vuotiaana. Ennen varhaista kuolemaansa hän asui Pariisissa, jossa tuohon aikaan, 1800 -luvun lopussa oli iso ja kuuluisa taiteilijayhteisö. Van Gogh
kärsi mielenterveysongelmista ja hänen elämänsä päätyi
itsemurhaan 1890.
Piirtäjän kutsumus
Tuleva taiteilija etsi pitkään elämälleen suuntaa epäonnistuttuaan ensin taidekauppiaana, opiskelijana ja saarnamiehenä. Taiteen tekeminen näyttäytyi uskonnolliselle
miehelle mahdollisuutena palvella Jumalaa. Kotoa ja ammatista saatu kiinnostus taiteeseen muuttui kaiken muun
sivuttavaksi palavaksi kutsumukseksi. Kesällä 1880 kypsynyt päätös aloitti kymmenvuotiseksi jääneen taiteilijan
uran.
Van Goghilta puuttui perinteinen taidemaalarin koulutus kisällivuosineen ja akatemiaopintoineen. Hän aloit-
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Näyttely kuvittaa van Goghin elämää
Hän joutui etsimään jatkuvasti edullisia malleja, joten kuva-aiheiksi tulivat luontevasti lähiympäristön näkymät ja
arkiset askareet. Henkilötutkielmat ja muotokuvat kuvaavat maatyöläisiä ja taiteilijan lähipiiriin kuuluneita henkilöitä. Asuinpaikkaansa alati vaihtanut van Gogh on näyttelyn teoksissa tulkinnut elinpiiriään ja näkymiä Hollannissa ja Ranskassa. Paperille ovat piirtyneet näkymät taiteilijan vaihtuvista asuinkaupungeista Ettenistä, Haagista, Nuenenista ja Pariisista.
Keskeiset aiheet ja tyyli
Van Gogh:lle keskeisiä aiheita ovat maalaisväestön ja
maatyön kuvaus, hollantilainen maisema maaseutu- ja
kaupunkinäkymineen sekä henkilötutkielmat. Tässä Helsingin näyttelyssä nähtävät kaksi öljyvärityötä muistuttavat Van Goghin taiteellisen huipun ilmaisuvoimasta. Hänen muutettua 1886 Ranskaan tyyli muuttui valoisammaksi kuin mitä aiemmat teokset olivat olleet.
Tätä alankomaalaista taiteilijaa luonnehditaan ammattilaispiireissä postimpressionistiseksi taidemaalariksi.
Vaikka hänen maalauksensa eivät saaneet aikanaan suosiota, hänen kuolemansa jälkeen häntä on pidetty yhtenä tärkeimmistä eurooppalaisista kuvataiteilijoista. Hänen teoksillaan oli suuri vaikutus ekspressionismin ja fauvismin syntyyn, kuten myös merkittävään osaan muusta
1900-luvun taiteesta. Hänen teoksistaan on maksettu ennätyssummia, ja myös hänen töidensä näyttelyt ovat hyvin suosittuja.
Van Goghin maalaustyylin tunnusomaisia elementtejä ovat huomion kiinnittävät värit, voimakas siveltimenkäyttö ja ääriviivoin rajatut muodot. Van Gogh teki lähes
900 maalausta ja 1 100 piirustusta kymmenvuotisen taiteilijanuransa aikana.

Teksti: Tuula Paasivirta

äyttely huipentaa Didrichsenin taidemuseon 55-vuotisjuhlavuoden. Se on avoinna
31.1.2021 asti.
Näyttelyn ytimen muodostaa valikoima Vincent van Goghin (1853-1890) uran alkuvaiheen piirustuksia (39 kpl), jotka on lainattu hollantilaisesta Kröller-Müller-museosta. Siellä on toiseksi suurin
van Gogh kokoelma. Suurin kokoelma van Goghin töitä
on Amsterdamin Van Gogh -museossa, jonka pysyvässä
näyttelyssä on yli 200 maalausta ja 500 piirrosta.
Näyttelyssä nähtävät kaksi öljyvärityötä muistuttavat taiteilijan taiteellisen huipun ilmaisuvoimasta. Näyttelyssä nähdään Suomen ainoa van Gogh -teos (Ateneumin taidemuseossa ). Se on Katu, Auvers-sur-Oise vuodelta 1890. Näyttelyssä nähdään myös Kröller-Müllerin kokoelman Omakuva vuodelta 1887. Hän teki elämänsä aikana 40 omakuvaa.

taen. Näin syntyneitä teoksia van Gogh kutsui piirustuksiksi.

Vincent van Gogh: Omakuva, 1887
Collection Kröller-Müller Museum, Otterlo, the Netherlands.
Kuva: Rik Klein Gotink

ti luonteensa mukaisesti kiivaasti ja määrätietoisesti harjoittelemaan ensin piirtämistä, myöhemmin maalaamista, apunaan piirustuskurssikirjat harjoituksineen.
Aloittamansa Brysselin taideakatemian kipsimallien piirustuskurssin hän luonteelleen tyypillisesti keskeytti melko pian. Van Gogh kaipasi kuitenkin opetusta ja ohjeita
kehittyäkseen. Hän vierasti taideoppilaitoksia, mutta oli
palavan vakuuttunut kutsumuksestaan – aina epätavallisiin ratkaisuihin tai riitaantumisiin asti. Elävän mallin piirtäminen oli van Goghille ominaisin tapa opetella ihmiskuvausta.
Hänelle piirtäminen oli kaiken kuvantekemisen perusta, ja maalaaminen oli mahdollista vasta suvereenin piirustustaidon kautta. Ajatus ei ollut ristiriidassa ajan taideopetuksen käsitysten kanssa. Taiteilija, irrallinen ja vähävarainen, kokeili jatkuvasti erilaisia kuvantekemisen menetelmiä niitä epätavanomaisesti yhdistellen: hän piirsi
litografialiidulla paperille, jatkoi vesivärillä ja painomusteella ja poisti väriä välillä paperin melkein puhki raaput-

Kysytty taiteilija
Kansainvälisellä taidenäyttelykentällä van Gogh kuuluu
ehdottomasti halutuimpiin taiteilijoihin. Hänen teoksiaan on nähty varsin harvoin Suomessa. "Olemme tehneet näyttelyn eteen töitä usean vuoden ajan ja odotamme sen avautumista nyt innolla”, kertoi huhtikuussa 2020
museon johtoon siirtynyt Maria Didrichsen. Syyskuun
2020 alun Kauppalehti otsikoi näyttelystä kertovan juttunsa: ”Tämä näyttely on hitti”.
Herkkiä töitä poikkeusaikana
”Herkkien ja hauraiden piirustusten saaminen näyttelyyn
on erityisen hienoa, sillä ne vaativat pitkiä säilytysaikoja
pimeässä eikä niitä siksi lainata usein". Vallitseva poikkeustilanne asettaa omat haasteensa näyttelylle. "Toivomme, että kaikki halukkaat pääsisivät rajoitustoimista huolimatta näkemään harvoin Suomessa esillä olevia teoksia", Maria Didrichsen jatkaa.
Museossa huolehditaan järjestelyistä, jotta vierailu olisi kävijöille turvallinen ja kaikin puolin miellyttävä kokemus.
Didrichsenin taidemuseo
Museo avoinna: ti 10–18 / ke–to 10–20 / pe–su 10–18
Kuusilahdenkuja 1 Helsinki
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esällä toivottiin, että pandemia on syksyllä selätetty, mutta edelleen vain saamme olla varovaisia. Yhdistyksen kokoukset järjestetään
etäyhteyden kautta. Nautimme yhdessä tekemisestä ja olemisesta ainoastaan silloin, kun
se on turvallisesti mahdollista. Maskit lepattavat hengityksen tahdissa ja käsidesiä kuluu.
Kulttuuripalvelun Kontrapunkti-kuoro ja Näkövammaisteatteri ovat kaikkia taiteen sääntöjä ja koronarajoituksia noudattaen aloittaneet Edmond Rostandin klassikkonäytelmä Cyrano de Bergeracin harjoitukset.
Cyrano de Bergerac on kertomus miehestä, jolle sota
on turvapaikka ja rakkaus uhka. Rakkaus Roxanneen ajaa
Cyranon kohtalokkaaseen kolmiodraamaan, jossa aseina
ovat runous ja valhe. Cyrano de Bergerac on Ranskan esitetyimpiä ja rakastetuimpia näytelmiä, se herättää syviä
tunteita, kirvoittaa kyyneleitä ja saa nauramaan kippurassa.
Yhteisproduktion taiteelliset johtajat ovat ohjaaja Anu
Aaltonen ja kuoronjohtaja Hanna-Maria Valve. Musiikillisesta kokonaisuudesta vastaa näkövammainen muusikko Joose Ojala. Kunnianhimoisen produktion esitykset
ovat touko-kesäkuun vaihteessa Iiris-keskuksessa. Tämä
kannattaa jo merkitä punaisella ruksilla tai innostuneella huudahduksella vuoden 2021 kalenteriin. Ensi vuosi
on Kulttuuripalvelun 90-vuotisjuhlavuosi ja yhdistykseltä
on lupa odottaa muutenkin rajoja rikkovaa, taiteenlajeja
lempeästi sekoittavaa juhlatoimintaa. Muista suunnitelmista kuulette heti vuoden ensimmäisessä Kajastuksessa.
Lokakuussa kirjailija JP Koskisen ja haastattelija Anne
Huttusen keskustelu nettiradioitiin suorana lähetyksenä
näkövammaisille kirjallisuudenystäville. Iiris-keskuksen
demohuoneen leppoisa tunnelma välittyi kuulemma kotisohville ja kirjailijalle saattoi lähettää kysymyksiä reaaliajassa.
15. joulukuuta klo 17.30 alkaen nettiradio kannattaa
taas kääntää päälle osoitteessa http://radio.nkl.fi:8000/iiris.mp3.m3u. Näkövammaisten Kulttuuripalvelun vieraana on silloin Panu Rajala ja keskustelun aiheena muun
muassa Rajalan toimittamat Väinö Linnan muistelmat.
Onnellista joulunaikaa ja läheistä ja lämmintä
vuodenvaihdetta toivottaa kulttuurituottaja
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HEIJASTUKSIA

Gyöngyi Pere-Antikainen

Kuljen puiston halki
Mitä näkövammaisten liikkumistaidon ohjaaja tekee?

Y

ksinkertaistettuna voisin kuvailla omaa näkemystäni asiasta seuraavasti: liikkumistaidon
ohjaaja tarjoaa näkövammaiselle keinoja mahdollisimman itsenäiseen ja turvalliseen liikkumiseen tarkoituksenmukaisia apuvälineitä,
tekniikkaa ja näkövammaistaitoja haltuun ottaen käyttäen samalla hyväksi mahdollista näönjäännettä ja/tai muita aisteja, tämä luonnollisesti asianomaisen ympäristössä
tai hänen tarvitsemillaan reiteillä.
Tarkoituksella en katsonut Näkövammaisten liiton sivuilta virallista määritelmää, haluan lähestyä aihetta
omista lähtökohdistani käsin.
Opaskoirani jäi eläkkeelle toista vuotta sitten. Tuo vuosi kului sairastellessa, sitten seurasi koronakevät. Liikuntapaikat suljettiin, jäljelle jäi mahdollisuus ulkoilla. Koirattomana jouduin tukeutumaan avustajien, ystävien ja varta vasten tähän tarkoitukseen hankittujen vapaaehtoisten kävelykavereiden apuun. Mutta ihmisten aikataulut ja
kiireet harvemmin katsovat omia tarpeitani, joillekin päiville olisi löytynyt useitakin ulkoilukavereita, sitten päivätolkulla ei ketään. Avustajan lomat tai mahdolliset sairastelut ahdistivat jo ajatuksinakin. Samaten harmitti, jos jokin tarvittava raaka-aine unohtui kauppareissulla.
Loppukeväällä aloin opetella yhteistyötä uuden opaskoirakokelaan kanssa, joka joutui valitettavasti jäämään
pois sairastuttuaan heti alkutaipaleella. Kesä ja koronan
kannalta epävarma loppuvuosi oli käsillä, tulevaisuudesta opaskoira-asian suhteen ei ollut mitään tietoa ja tilanne alkoi ahdistaa toden teolla. Silloin sain puhelun sairaanhoitopiirin kuntoutusohjaajalta, joka suositteli liikkumistaidon ohjauksen hakemista eli tiettyjen tarpeellisimpien reittien opettelua valkoisen kepin avulla.
Oma historiani valkoisen kepin käyttäjänä on lievästi sanottuna vähänlainen. Sokeuduttuani parikymmentä
vuotta sitten sain luonnollisesti pohjakoulutusta, mutta
alkuajan henkisesti äärimmäisen raskaassa tilanteessa jokainen metri yksin kepin kanssa tuntui kidutukselta. Vein
poikani aamuisin päiväkotiin ja hain hänet iltapäivisin ja
se vei kaiken voimani. Sain ensimmäisen opaskoirani kohtalaisen nopeasti, sen eläköidyttyä pian toisen ja kun en
kulkenut koiran kanssa, saattajanani oli aina toinen ihminen. Entinen asuinalueeni, Helsingin Itä-Pasila oli keppikulkijan painajainen kaksine tasoineen, epämääräisine
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pihateineen, keskellä katua aukeavine portaineen ja kadunvarsien valtavan monine esteineen.
Nyt päässäni kypsyi hiljaa päätös yrittää aikaisemmin
mahdottomana pitämääni asiaa. Jos vaikka pystyisin kävelemään pikku lenkin uuden asuinalueeni ihanassa puistossa! Mutta mitä sitä kieltämään: tunsin samalla lievää
kammoa ja vastenmielisyyttä kuvitellessani itseäni hoiperrellessani kepin kanssa hampaita purren, kuin yksinäinen ja säälittävä keski-ikäinen nainen, joka on menettänyt kaiken paitsi henkensä... Tiesin itsekin nämä tunteeni
naurettaviksi, mutta tieto ei aina ihan helposti lievitä itse tunteenvoimaa.
Lisäksi tiesin monien kirjoitusten perusteella liikkumistaidon ohjaajien häviävän pienestä määrästä, ohjauksen
saannin vaikeudesta, pitkistä odotusajoista. Kannattaisiko edes yrittää?
Minua kuitenkin onnisti. Harvinaisen kaunis ja lämmin
syyskuu oli vasta alullaan, kun minulle soitti liikkumistaidon ohjaaja Sanna Törrönen ja keskusteltuamme sain
ajan heti seuraavalle päivälle.

E

nsimmäinen tunti, kävelyä kaksi kertaa lähikauppaan ja takaisin. Sanna esitteli minulle valkoista keppiä, joka oli paljon pitempi kuin omani, samalla paljon ohuempi ja kärjessä pieni keraaminen kärki, joka ei pyöri vanhan lumipallokärjen lailla, pitää kovempaa ääntä ainakin asfaltilla, mutta reagoi herkemmin pieniinkin alustan eroihin. En tajunnutkaan, että kepillä ja kepillä on eronsa muutoinkin kuin vain tukevuudessa. Ennen pyrin aina hankkimaan mahdollisimman
lyhyen valkoisen kepin, jolla en vahingossakaan sohaissut
edessä kulkevien jalkoja ruuhkassa ja joka antoi osviittaa
juuri ja juuri jalkojeni edessä olleesta tiestä. Niin sanottu koirakeppini oli vielä lyhyempi merkkikeppi, jota käytin lähinnä portaiden tai reunojen varmistamiseen ja hieman henkisenä tukena. Mutta että keppi ylettyisi leukaani asti, noloa! Vaan menoksi sittenkin!
Ensimmäiset sadat metrit olivat yhtä hoipertelua, kuten
olin arvellutkin. Keppi heilui laajassa kaaressa, kuten piti,
mutta niin heilahtelin itsekin mukana ja vasen käteni haeskeli aika ajoin koiran valjaita tai ihmisen kyynärpäätä
turhaan. Opettelin pitämään kättä taskussa tai repun hihnassa, ikään kuin tukea etsien. Suoraksi kuvittelemani tie
olikin kevyesti kaartuva ja voi sitä pienten pihateiden ja
muiden aukkojen määrää! ”Seuraa nurmikon reunaa, varo lohjennutta kivetystä, kierrä polkupyörätelineitä, tuolta tulee parkkihallista autoja, kun kivetys kääntyy jyrkäs-

ti vasemmalle, käänny 90 astetta oikealle ja hae suojatien
tolppa, hae keskikoroke oikealta, varo kaupan standeja...”
Tuhat muistettavaa asiaa muutaman sadan metrin reitillä,
oppisinkohan ikinä?
Kouluttaja Sanna oli uskomattoman kannustava, tarkka, empaattinen ja nauravainen, toisella reitillä uskalsin
jo hieman rentoutua. Opettelin reittiä terveyskeskukseen, joka on viereinen talo, mutta välissä epämääräisesti parkkeerattuja autoja ja pyöriä, autojen kääntöpaikka,
tolppia siellä täällä eli niin lähellä tuntui niin kaukaiselta.
Sitten puistoon happihyppelylenkille! Kun löysin ensimmäisen kerran penkin, jolla tiedän olevan ihanaa istuskella kesäiltojen auringossa, olo oli miltei katarktinen kuin
linnulla häkin oven avautuessa. Nyt jo hamstrasin reittejä.
On osattava kävellä puolitiehen vastaan, kun puiston toisella laidalla asuvan ystävättären kanssa lähdemme pitkälle iltalenkille. On päästävä myös puiston takana asuvan miesystävän luo ja sieltä kotiin. Ja vielä pari lenkkiä,
vain reilun kilometrin pituisia kumpikin, mutta vaiherikkaita, eivätkä kuitenkaan mahdottoman hankalia.

S

itten julkinen liikenne! Bussipysäkki on hyvin lähellä taloani ja sieltä pääsisin hetkessä läheiseen
isoon keskukseen ja toisella suunnalla metroon.
Kävimme opettelemassa Kampin kaukoliikenneterminaalia, joka on suunniteltu todella sokkoystävälliseksi ohjausraitoineen, äänimerkkeineen ja pistemerkintöineen, olen tämän aina tiennyt, mutta vasta nyt päässyt
hahmottelemaan sitä konkreettisesti. Ja ihme: jos kaupungilla vaikka ystäviä tavattuani minut opastetaan metroon, osaan Espoon Urheilupuiston asemalla pois ja bussiin, jolla pääsen kotikadulleni, mikä vapaus! Samoin lähijunan laiturilta on helppoa kävellä kotiin, en siis enää
joudu aina turvautumaan taksiin, kunhan minut saatetaan junalle!
Ohjaaja Sannan kanssa oli helppo nauraa hauskoille sattumuksille. Kerran noustiin väärään bussiin, minkä minä
hoksasin ensimmäisenä. Siinä oli ulkomaalaisella bussikuskillakin naurussa pitelemistä, ”huono opettaja, huono
opettaja”, hän hoki ja meitä nauratti tuplasti enemmän.
Oli paikkoja, missä Sanna joutui miettimään pitkään, miten esimerkiksi tietty suojatie löytyisi, jos jalkakäytävän
reunasta, äänimaisemasta tai vastaavasta en saisi mitään
merkkejä. Nyrpistelin hieman nenääni löytyneelle ratkaisulle, joka vaikutti aika nololta, sillä sähkökaapin jälkeen
oli kaarrettava vasemmalle, sitten muutama askel ja oli
sohaistava kepillä vasemman reunan pensaiden yli aika
korkealle ja mahdollisimman kauas taakse, kunnes löytyi valopylväs, siinä kohti jalkakäytävän vastareunalle ja
neljä askelta reunaa pitkin ja suojatie oli siellä. Tarkkuus
on siellä tärkeä, sillä vastapuolella nurmikossa on vain ihmisen mentävä aukko. Valitin hieman, miltä näyttää, kun
hosun keppini kanssa korkealle, mutten muutakaan voinut ja kun rutiini kasvaisi,etäisyyden arviointi oikein saattaisi helpottua ilmankin tuota valopylvästä.
Vaikeinta minulle on lähijunaan nouseminen. Pääsen
laiturille ja uskallan jo hieman liikkua siellä pelkäämättä
joka hetki tipahtamista laiturin laidalta. Vaan miten löytäisin oven avausnapin, jos lähellä ei ole muita? Asemamme on pieni, juna pysähtyy vain hetkeksi, eikä ovia automaattisesti avata. Sannalta olen oppinut konstin myös tä-

hän pulmaan, tosin en ole vielä uskaltanut käyttää sitä yksin. Kenties vasta joskus, tulevan opaskoiran kanssa? Vai
rohkenisinko sittenkin?
Näkevänä lienee mahdotonta kuvitella, mitä kaikkea valkoisen kepin kanssa kulkiessa on otettava huomioon, miten joskus lähellä oleva on sittenkin niin kaukana, miten
monia eksymisen ja vahinkojen riskejä lyhyelläkin matkalla saattaa olla. Vaikka reittiä on kulkenut sata kertaa saattajan kanssa ja se on kirkkaana mielessä, on kepin kanssa sitä opeteltava erikseen. Kun näkevä kulkija näkee valkoisen kepin kanssa tuhatta ja sataa viilettävää nuorukaista, hän ei tiedä, miten paljon työtä tuon vauhdin ja varmuuden takana on. Syntymäsokean tilanne myös poikkeaa suuresti aikuisena sokeutuneen tilanteesta: syntymäsokea harjoittelee pienestä saakka, eikä hänellä välttämättä ole samankaltaisia pelkotiloja, kuin mitä entisillä näkevillä monesti tavataan. Toisaalta entisenä näkevänä minä visualisoin ja sitä kautta muistan paikat ja ohjeet
melko helposti.

T

untuu ihmeelliseltä, kun ensimmäisen kerran kohtaan ulkona koirapuistosta tuntemani ihmisen, joka ihmettelee, miten kuljen yksin ilman koiraa.
Eräänä päivänä jään puiston pellon laidalla kävellessä rupattelemaan ohikulkijan kanssa, kävelemme hetken yhdessä ja hänen jatkettua matkaa toiseen suuntaan
hoksaan ohittaneeni paikan, missä minun piti kääntyä.
Varmistan vielä asian Blindsquare-nimisestä näkövammaisille kehitetystä mobiilisovelluksesta, johon olen merkannut monia tukipisteitä reittieni varrelta, sitten käännyn ja kyllä, pian kuulen läheisen golfharjoitteluradan äänet oikeasta suunnasta, joten olen takaisin reitilläni. Kävelen isohkon puiston halki, ohitan urheilukentän, siirtolapuutarhamökkejä ja metsän, jonka polulla mursin nilkkani kolme vuotta sitten. Harmittelen, että soratien laita
katoaa pitkällä matkalla pudonneiden lehtien alle, keppi
juuttuu märkiin lehtikasoihin tehden kulkemisestani raskaampaa ja epävarmempaa. Lätäköt jäävät helposti kepin
piirtämän kaaren ulkopuolelle, mutta jalat osuvat niihin,
erityisesti suojateiden alku- ja loppupäässä on usein isojakin vesilammikoita, joita olisi turvatonta alkaa kierrellä.
Sateessa ei tämä kepittely ole mieltä ylentävää, eikä kenkiä säästävää puuhaa, totean. Mutta tämä puisto, kaikki
syksyn tuoksut, suhteellinen hiljaisuus keskellä kaupunkia, nyt minun ulottuvillani taas miltei milloin tahansa!
Yhtenä iltana sattuu sitten ikimuistoinen tapaus. Kuljen
puiston halki kotiinpäin. Viimeisenä ennen kotikatua on
kaksiosainen kadunylitys. Olen puolessavälissä, kun kuulen auton lähestyvän radan suunnalta kovahkoa vauhtia.
Jään keskikorokkeelle odottamaan, hidastaako auto. Kuulen sen hidastavan ja astun suojatielle, samalla nostan käteni kiittääkseni ja hymyilen kohti autoa. Olen astumassa
jalkakäytävälle, kun auton ikkuna avautuu ja sieltä huutaa
miesääni: ”Ole hyvä, mukavaa iltaa!” Mikä lämmin, ihana
tunne, enkä olisi tätä saanut kokea ainakaan toisen ihmisen käsipuolessa kulkiessani! Kiitos, Sanna!
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VINOK AS

MUSIIKKI

Olli Lehtinen

Helena Taskila

Mysteerilaulaja

M

eillä on kotona keittiössä vanha kasettisoitin, joka on ahkerassa käytössä lähes
viikoittain. Tapanamme on napata nauhalle radiosta kuulemaamme musiikkia,
jos se on mielestämme tarpeeksi mielenkiintoista. Materiaalia onkin kertynyt jo monen kasetin
verran. Ja kyllä, suurin osa musiikista on nykyisin parin
klikkauksen päässä suoratoistopalveluissa, joten voi tuntua hölmöltä nauhoittaa sitä kasetille, jonka äänenlaadustakin voi olla montaa mieltä. Viehätys piileekin juuri
siinä, ettei musiikki kuulosta viimeisen päälle puhtaaksi
puleeratulta, ja kasetilla oleva niin sanottu soittolista on
enemmänkin kollaasi mitä erilaisimmista kappaleista popista kupletteihin tai vaikkapa huuliharppuorkesterin sovitukseen Valse Tristestä. On toki niin, että jos valtavirrasta poikkeavaa musiikkia haluaa kuulla, on pysähdyttävä
kuuntelemaan muita kuin yleisimpiä kaupallisia kanavia.
Jaanpa kanssanne nyt erään kuuntelukokemuksen. Tämä
kappale tuli eteeni sattumalta Radio Suomen taajuudelta. Toimittaja alusti kappaletta kertomalla, kuinka ihmiset
kyselevät aina aika ajoin erään erikoiselta kuulostavan
kappaleen perään. Sitten selvisi, että kyseessä oli Marjut
Fabritiuksen laulama Kaipuu, joka on alunperin brittiläisen The Kinks -yhtyeen kuusikymmenluvulla tekemä laulu Village Green. Fabritiuksen versio on 1990-luvulta.
Kiinnostukseni heräsi ja halusin kuunnella, mikä tässä
laulussa niin erikoista on. No, olihan siinä paljonkin. Ensinnäkin kappale alkaa marssimaisella rummutuksella,
jonka päälle korkeat naisäänet lallattavat kolmiäänisesti.
Kun varsinainen lauluteksti alkaa, kuulijaa hätkähdyttää
laulajan kirkas, melkein lapsenomainen, mutta kuitenkin
nuoren naisen ääni ja laulutapa. Se on hyvin eläytyvä,
melkein teatraalinen – voisi sanoa vakavan leikkisä. Tulee
mieleen samaisella 90-luvulla suosiota saavuttanut Kikka, paitsi että Fabritiuksen laulutapa on viattomampi ja
vähemmän flirttaileva.
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Pilvenpiirtäjäaamu

Pakkohan minun oli kuunnella tämän esityksen jälkeen
myös alkuperäinen versio. Ja pakko on myös yhtyä radiotoimittajan sanoihin siitä, että Marjut Fabritius on tehnyt
tästä laulusta paljon mielenkiintoisemman. Jotain samaa
Fabritiuksen ja The Kinksin versioissa on, kuten ilmiselvät
barokkkivaikutteet. Myöhempi versio on kuitenkin niin
sanotusti vedetty överiksi cembaloineen, haitareineen
sekä vaski- ja jousisoittimineen, jotka kaikki on ilmeisesti
toteutettu syntetisaattoreilla. Lopputulos ei kuitenkaan
ole mauton, lähinnä se jättää hämmentyneen olon ja herättää kysymyksen, kuka tämä laulaja on.
Harmi kyllä laulajasta löytyy vain hajanaisia tietoja, jotka eivät kerro oikeastaan mitään. Kaipuun lisäksi löysin
ainoastaan toisen julkaistun singlen, nimeltään Tanssit
mulle sateen, joka on peräisin myös 90-luvulta. Näistä
kahdesta Kaipuu on netin keskustelupalstojen mukaan ollut hitti, josta ihmiset ovat pitäneet kovasti. Vuonna 2011
Suomi24-keskustelupalstalla erään keskustelijan mukaan
singlejulkaisu, joka sisältää nämä kaksi kappaletta, on
erittäin harvinainen, ja sitä on painettu vain kourallinen.
Etsiskelyjeni perusteella näin tosiaan näyttää olevan. Toki
kappaleet löytyvät nykyisin esimerkiksi youtubesta.
Ehkäpä Marjut Fabritius on Kajastuksen lukijoille tuttu.
Minulle hän oli ilahduttava löytö. Onneksi avasin radion
juuri sopivasti. Ja totta kai Kaipuu päätyi myös kasetille.

Rauhallista Joulua
ja menestystä v. 2021
kulttuuritoiminnan tukijoillemme

AK-RAUDOITUS OY
0b176b/b

S

okea mies Vinokas heräsi. Patja oli pehmeämpi kuin kotona. Hän ja avustaja olivat saapuneet hotelliin edellisenä päivänä. Hotellihuoneen lattia narisi Vinokkaan kävellessä vessaan.
Hän avasi vessan oven. Kas, sinne oli jäänyt valo. Hän astui sisään ja ovi sulkeutui automaattisesti hänen
takanaan. Vessa tuntui valtavalta. Useiden metrien päässä puhui ainakin yksi ihminen. Vai oliko vessassa ääniteos? Lavuaaria tai pönttöä ei valitettavasti osunut sormiin.
Vinokas kulki alasti eikä keppikään ollut mukana. Hän alkoi tunnustella seinää. Ovi löytyi ja hän koputti. – Mitä ihmettä? avustaja sanoi oven avatessaan. – Kävelin unenpöpperössä käytävään, Vinokas vastasi.
Vinokas ja avustaja nukahtivat uudestaan. Vinokas heräsi. Hotellihuoneen lattia narisi. Vinokas kuunteli. Avustaja tuhisi syvässä unessa. Huoneessa oli vieras, joka hiipi
natisevalla laminaatilla. Ei voinut olla puhtaat jauhot pussissa. Vinokas pomppasi sängystä. – Mitä asiaa! hän huusi. – Mitä nyt? avustaja kysyi. – Varas hiipii kämpässä! –
Tuuli heiluttaa rakennusta. Tämä on pilvenpiirtäjä, avustaja sanoi.
Vinokas ja avustaja jatkoivat unia. Vinokas heräsi kolinaan. Äänet kantautuivat ikkunan takaa. Eivät voineet
johtua tuulesta tai vesisateesta. Esine kalkahteli ikkunanpuitteisiin. He asuivat ylimmässä kerroksessa. Yritettiinkö
sisään ikkunan kautta? Vinokas hiipi verhojen taakse ja
raotti verhoa. Naaman edessä liikkui hahmo. Kuului narinaa kuin nihkeää lastaa vedettäisiin pitkin lasia. Ikkunanpesijät.
Vinokas painui takaisin pehkuihin. Hotellihuoneen ovelta kuului koputus. Vinokas pomppi ovelle. Äänestä päätellen käytävässä seisoi nuori nainen. – What you want?
Vinokas kysyi. Naisen vieraskielinen puhe kääntyi Vinokkaan ohi. Ääni muuttui iloiseksi. – Hän on siivooja, avustaja sanoi. Avustaja näytti siivoojalle viisarikelloa. Tule uudelleen vartin päästä.

He laskeutuivat hissillä 44. kerroksesta. Kun hissiin astui
matkustaja, tämä tervehti kyydissä olevia. Vinokas tervehti jokaista saapujaa. – Älä kailota, avustaja sanoi. Vinokas hiljensi ääntään ja jatkoi dialogia rallienglannilla
paikallisen kanssa. – Arvaa näyttikö naisen mies vaikealta, avustaja sanoi ala-aulassa.
Aulassa oli vastaanottotiski. – Good morning sir, Vinokasta tervehdittiin. Vinokas pysähtyi hymyssä suin rupattelemaan ystävällisten työntekijöitten kanssa. Hän oli eksoottinen, kaukainen matkustaja. – Tule jo sieltä. Toivotukset ovat tsekkaus, että olet kunnossa. Näetkö tuon valon? – Tarkoitatko tuota? Vinokas osoitti sormellaan. Aulaan astui rouva, joka joutui etusormen tähtäimeen. Rouva pysähtyi hämmentyneenä, pelästyneenä ja hieman
närkästyneenä. Miksi yritetään murskata sormella? Olenko joutunut osaksi performanssia? – Älä osoita sormella,
avustaja sanoi. Vinokas laski kätensä.
He menivät aamu-uinnille. – Helou, altaanhoitaja tervehti. – Helou! Vinokas vastasi ja nosti kepin ilmaan. Altaanhoitaja käveli hänen ohitseen ja rupesi puhumaan avustajalle. Taksinkuljettajat, siivoojat, altaanhoitajat, kaikki
merkittävät asiat puhuttiin avustajalle.
Altaassa ei ollut muita uimareita. Vinokas alkoi uida toista ja avustaja toista laitaa. Vinokas törmäsi avustajaan. –
Mistä siihen tulit? Vinokas kysyi. Avustaja nauroi heleästi
vieraalla äänellä, koska ei ollut avustaja.
Vinokas ja avustaja tai paremminkin avustaja ja Vinokas
astuivat aamiaissaliin. Henkilökunta tervehti heitä ja Vinokas tervehti takaisin. He istuivat pöytään. Vinokas nosti lautasliinan otsaansa kuivatakseen. Lasit helisivät kumoon ja aterimia putosi lattialle. – No problem sir, tarjoilija pinkaisi auttamaan. Vinokas oli tarttunut pöytäliinaan.
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HELMIKKO

Käsillä kyllä näkee

Kaikuja tästä päivästä ja eilisestä

PISTEITÄ
Jouko Lehtonen

Riitta-Kaisa Voipio

S

okealle kosketus tarkoittaa keinoa katsoa. Jos
sitä on käyttänyt koko ikänsä, ei siinä ole mitään ihmeellistä. Aikuisena näkönsä menettänyt sitä vastoin joutuu harjoittelemaan, enemmän tai vähemmän.

Kun sokeiden ammatillinen koulutus käynnistettiin
1900-luvun alussa, muodosti käsityöt merkittävän lohkon. Ja yhdenlaista käsityötä on hierontakin. Sokeat käsityöläiset ovat iät ajat elättäneet itsensä ja perheensä taitavilla, hoitavilla kourillaan.

Alkuun sokeus muistuttaa maailmanloppua. Aivot kuitenkin muovautuvat, ja eri kohdat alkavat korvata silmien
käyttämiä keskuksia. Tuntoaistin treenaamisesta koituukin hirveästi hyötyä ja roppakaupalla riemua.

Harrastusmuotoisistakin käsitöistä saa niin paljon elämäniloa, että sen soisi yltävän jokaisen sitä halajavan
ulottuville, näkipä hän tai ei. Se voi kasvaa myös intohimoksi. Käsillä tekeminen virkistää aivoja, parantaa muistia ja kohentaa kokonaisterveyttä.

Aivotutkijat ovat selvittäneet esimerkiksi, että kun sokeutunut tarttuu pistekirjoituksen alkeisiin, siirtyvät aivoissa
pikkuhiljaa sykäykset siihen paikkaan, joka reagoi mustavalkoisen tekstin lukemiseen. Salaperäisistä nyppylärykelmistä rupeaa kuin rupeaakin hahmottumaan kirjaimia,
sanoja ja tarinoita. Eikö ole lohdullista.

Jos ihminen on harrastanut käsitöitä näkevänä, on ehkä
opeteltava uusia tekniikoita sokeuden yllättäessä. Käsitöistä ei silti tarvitse luopua, ei sinnepäinkään. Jos vain
hinkua piisaa, keinot kyllä löydetään; niin ainakin näkövammaiset kässäkerhojen ohjaajat vakuuttavat.

Vähitellen, hitaasti mutta varmasti oppii hiplaten havainnoimaan kaikenlaisia esineitä, vaatteita, astioita, rakenteita, mitä nyt tarvitsee lähituntumassa ”nähdä”. Ja on
kerrassaan pullakahvien paikka silloin, kun ensimmäisen
kerran löytää avainnipusta sen kolmen pykällyksen yksilön, joka avaa kotioven.

Ja onpa niitäkin, jotka ovat löytäneet käsityöt vasta sokeuduttuaan. Opettelun jälkeen sormet alkavat vähän
kerrassaan erottaa silmukoita puikolla ja tuntea oikean
kohdan virkkuukoukun mennä reunakerroksen läpi. Samoin käy puuverstaan uumenissa, sanovat kop-kop -puuhia harjoittavat.

Yhtenä kauniina päivänä sitten oivaltaa käsistä kehkeytyneen silmät ja niitä kannattaa hoitaa rakkaudella ja kiitellä usein. Haavoja on syytä varoa, kädet on hyvä rasvata
usein ja yrittää pitää ne lämpöisinä. Lämpimin käsin näkee tarkimmin.

Mehiläisvahakynttilöitä pyörittäen tai muuta helppoa
materiaalia työstämällä pääsee alussa jyvälle siitä, mitä kaikkea käsillä pystyykään hahmottamaan. Näkövammaisten myyjäisissä pursuvien pöytien äärellä huomaa
vain taivaan olevan rajana kädentaitojen tuloksissa. Tämmöinen vanha parkkiintunut sokeakin hämmästelee sitä.

Näin kaamoksen hämyssä etenkin naisihmisten sormia
syyhyttää tarttua lankakeriin, puikkoihin ja koukkuihin.
Käsityöt, olivatpa ne tekstiili- tai kovempien materiaalien
artefakteja, tuottavat isosti iloa.
Käsityöt on monelle väylä toteuttaa itseään, hankkia elämään sisältöä ja ehkä jokusen killinginkin. Jo ammoisista ajoista sokeat ovat tehneet käsitöitä paljon. Maineikas
Annansilmät-aitta täytti viime vuonna sata vuotta. Putiikki oli aikaisemmin Sokeain aitta, myymälöitä toimi kymmenittäin eri puolilla maata, enää vain yksi Itäkeskuksen
Iiriksessä.
Käsitöitä opetettiin runsaasti suomalaisissa sokeainkouluissa, joista Helsingin opinahjo aloitti 1865, Kuopion
1871. Tytöt valmistivat monenlaisia tekstiilitöitä kangaspuissa, puikoilla ja koukuilla, pojat taas harjoja ja monenmoista puusta ja rottingista.
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Käsistä myös näkee paljon. Muistan vuosikymmenten takaa syksyisen illan, kun istuimme sokean ystäväni Liisa
Matikaisen kanssa Onnelan kuppilassa Tuusulan rantatien varrella. Pöytäämme istahti puhelias konttorikonehuoltaja.
Hän puhui ummet ja lammet uusimmista kirjoituskoneista, värinauhoista ja korjauslakoista. Hän korosti huollon
tärkeyttä rönsyvin sanankääntein. Me, ammattikirjoittajia
kun olimme, lämpenimme oitis keskusteluun.
Pitkään haasteltuamme Liisa kysyi, mistä mies tunnisti
meidät konekirjoittajiksi. ”Käsistähän sen näkee”, sanoi
ekspertti hetkeäkään empimättä. Olimme tuolloin molemmat naputelleet leipämme eteen vuosikausia – ja tehneet myös runsaasti erilaisia käsitöitä. Kädetkin siis muovautuvat töitten mukana.

S

ynnyttääköhän koronavirus poikkeusolojen
postikortteja? Näin tekivät Suomen historiassa sortokausi, sota-ajat ja sodanjälkeisen säännöstelyn aika? Postikortin 150-vuotiseen historiaan mahtuu monenlaisia poikkeusoloja, jotka
ovat näkyneet niin korttien lähetysmäärissä, ulkomuodossa kuin lähetyshinnassakin. Asiasta kertoo postikorttilehti Apollo, numero 2.
Sähköinen viestintä on lähes kokonaan imaissut pois
kirjeet ja kirjekuoret, kortit ja postimerkit. Ennätysmäärä kortteja lähetettiin rintamalta vuosina 1941-45, noin 90
miljoonaa korttia. Venäjän vallan aikana keisarikunta tiukensi otettaan Suomen suuriruhtinaskunnasta. Helmikuun
manifestilla 1899 keisari Nikolai II julisti Suomeen venäläiset yleislait. Tästä alkoi niin kutsuttu sortokausi ja myös
propagandakorttien nousu. Suomen leijonavaakuna piti
sotkea ja mustata ja tilalle tuli Venäjän kotka. Suomessa
julkaistiin myös erityinen surupostimerkki ja -kortti vuonna 1900. Kuvan piirsi Akseli Gallen-Kallela. Jatkosodan aikana rintamakorttien aihepiiri keventyi ja myös korsuhuumori kukki valtoimenaan.
Muutama korona-aiheinen postimerkki on jo ilmestynyt. Piirtääkö joku meille mielen virkistykseksi myös kortteja tähän poikkeusaikaamme?
Säveltäjä Jarkko Hartikainen kertoo, että piirretty nuotti on vain jäävuoren huippu (Rondo Classic 8). Jos säveltäjän vuosi tiivistyisi viikkoon, olisi hänen arvionsa mukaan
itse säveltämistä hieman yli kolme päivää - ja siitäkin ajasta vain osa olisi niitä nuotteja. ”Nytkin minulla on tekeillä elektroakustinen teos, jossa on todella paljon äänitettävää materiaalia, varmaan puolet työajasta. Se on kuin
sen maaston kartoittamista, johon haluan rakentaa talon.”
Uutta musiikkiinsa etsivä Hartikainen käyttää paljon aikaa
soittimen ominaisuuksien ja rajojen tutkimiseen. ”Pyydän
soittajilta usein ideoita ja jammailen heidän kanssaan.”
Maailman hiljaisimmat, lähes olemattomat äänet ovat
olleet tähän asti teoreettinen ilmiö. Nyt on kehitetty

Rauhallista Joulua ja menestystä v. 2021
kulttuuritoiminnan tukijoillemme

WŝŶŶĂůůŝƐƵƵĚĞŶĂŵŵĂƫůĂŝŶĞŶ
ǁǁǁ͘ƐŽŬĞǀĂ͘Į

Marion Rung, 16,
lähdössä Sopotiin
kesällä 1962,
kuva: Wikipedia.

kvanttimikrofoni, joka ottaa vastaan äänen pienimpiä osasia: fononeja. Näille hiukkasille voi löytyä tulevaisuudessa käyttöä tietokoneissa ja kirurgiassa. Fotonit ovat valohiukkasia. Kun niitä säädetään ja kohdistetaan kohteeseen oikein tarkasti, syntyy lasersäteitä.
Jos pystytään kohdistamaan yhteen pisteeseen monta
sataa kertaa pienempiä äänihiukkasia, fononeja, voidaan asiantuntijoiden mukaan saada aikaan laserääntä. Nyt on jo visioitu, että fononien avulla pystytään
hävittämään kasvaimia vaikeapääsyisistä kehon osista.
(Kuvalehti 6)
Marion Rung lauloi 16-vuotiaana hiukan reippaammin ja yksinkertaisempaan mikrofoniin kuin nuo pikkuruiset fononit kvanttimikrofoniin. Hän lauloi ”Tipitiitä” Luxembourgin Euroviisuissa vuonna 1962. Siitä
lähti laulajan ura lentoon. Esiintymiset olivat iltaisin ja
kotiintulo myöhäinen. ”Kampaamoon piti heräillä aamuseitsemältä. Se oli liian rankkaa, ja päätin keskittyä laulamiseen. Kampaajan työ sai jäädä. Ensi vuonna
vietän 60-vuotistaiteilijajuhlaa. Se tuntuu upealta saavutukselta.” ET-lehti 17.
Onnea Marion Munck (omaa sukua) ja aina iloinen
Marion Rung.
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LUKUNURKK A

Viisastumisen kynnys

JONNAN
MUK ANA

Tuula-Maria Ahonen

Jonna Heynke

Jenni Spännäri & Eeva K.Kallio:
Viisaus – Käyttäjän opas
Tuuma, 2020

I

hmiskunta on vuosituhansia arvostanut viisautta. Viisauden
tutkijat Jenni Spännäri ja Eeva
K. Kallio haluavat auttaa meitä
henkilökohtaisessa viisastumisessa. Viisaus ei kartu automaattisesti iän myötä. Mutta jos näemme vaivaa viisastumisessa, alamme nähdä
myös tuloksia.
Ajatellaanpa ihmistä, joka uskoo
omassa viisaudessaan olevansa aina
oikeassa. Onko hän viisas?
-Viisasta ajattelua ei ole se, että jumiudutaan omiin ajatuksiin, ei kyetä
joustamaan eikä nähdä itsen ulkopuolelle. Liiallinen varmuus ja usko
muuttumattomuuteen kielivät joustamattomasta, epäviisaasta ajattelusta. Tällaisessa ajattelussa korostuu
ehdottomuus, mustavalkoisuus. Se
on yksinäkökulmaista ajattelua, tutkijat vastaavat.
Elämänkulun aikana ihmiset joutuvat sopeutumaan siihen tosiasiaan,
että heidän edustamansa ajatukset
eivät ole ainoa mahdollinen tapa ymmärtää todellisuutta, sillä kukin on
rajallinen omassa näkökulmassaan.
Oman rajallisuuden tunnustaminen
on tärkeä osa viisaaksi kasvamista.
- Kypsä ja viisas aikuisuuden ajattelun kehitys näyttääkin kietoutuvan
kysymykseen, kuinka laajasti otamme huomioon toiset – vai pidämmekö itsepäisesti kiinni siitä, että olemme aina itse oikeassa, tutkijat nostavat esiin olennaisen kynnyksen.
Tämä kynnys ei ole suinkaan helppo ylitettävä. Tutkijoiden mukaan
kasvua ja kypsymistä edeltää usein
ristiriitatilanne. Ihminen, joka arvostaa viisaaksi kasvamista, pysähtyy
miettimään ja kuuntelemaan myös
toista osapuolta.
Epäviisaudesta voimaa itsensä
ylittämiseen
- Mieheni lähti tyhjentämään roskapussia. Hän hävisi samantien ja jätti minut ja kaksi pientä poikaamme,
ilman selityksiä. Olen myöhemmin
selvittänyt hänen olinpaikkansa ja
pyytänyt hartaasti, että hän tapaisi
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isää kaipaavia poikiaan, mutta mies
ei ole suostunut, eräs tuttuni kertoi
ulkopuolisenkin suuttumusta herättävän kokemuksen. Kuinka mies voi
olla noin sokea ja välinpitämätön, jopa omille lapsilleen?
- Tapasimme sisareni kanssa veljen
tyttären ylioppilasjuhlassa viimeisen kerran. Juttelimme minusta mukavan tunnelman vallassa. Juhlan jälkeen sisareni katkaisi välimme, ilman
minkäänlaista selitystä, kertoi eräs
ystävä. Sisar asettui toisen tunteiden, ymmärryksen ja ihmisoikeuksien yläpuolelle tehdessään keskustelematta molempia koskevan päätöksen, joka heijastuu myös perheisiin
loppuelämän ajan.
Joitakin vuosia sitten naistenlehdet vahvistivat tällaisia päätöksiä.
Jutuissa kuvattiin vailla psykologista asiantuntemusta narsisti, ja lukijaa neuvottiin jättämään ”narsisti”
välittömästi. Lukija asetettiin viattomaksi ja vastuuttomaksi osapuoleksi, joka toimii oikein yksinäisessä ”viisaudessaan”, kun ilman keskusteluja
katkaisee pitkäaikaisenkin suhteen.
Keskusteluthan voisivat paljastaa
suhteen lopettavan omia henkisen
kasvun paikkoja. Yläpuolelle asettuja katkaisee samalla myös oman kehityksensä ja linnoittautuu ”täydellisyyteensä”.
Hyvinkin syvistä epäviisaista menettelyistä riittää esimerkkejä. Mutta otetaan niistä voimaa ylittää itseämme, jos joudumme tilanteisiin,
joista on keskusteltava yhdessä, ottaen huomioon kummankin osapuolen tunteet.
Vaikka toisen ihmisen käytös
järkyttää
Äskettäin jouduin tilanteeseen, jossa toisen ihmisen törkeä käytös sai
mieleni kuohumaan koko illan ajaksi.
Kuinka hän voi käyttäytyä noin, mielessäni pyöri kysymys. Tuntui, etten
millään pääse asian ylitse. En saanut
illalla unta. Rauhattomuus on todellakin antiunilääkettä.
Samaan aikaan kuitenkin alitajunta
käsitteli tilannetta syvemmässä mielessäni. Nousin ylös ja menin tietokoneen ääreen. Itselleni hämmästykseksi aloin kirjoittaa hänelle vastaantulevaa ja kohtaavaa viestiä. Seuraa-

Maailman löylytettävänä

L

ämpimät höyrylonkerot kietoutuvat ympärilleni. Tulikuuman kiukaan vastukset naksuttavat.
Lyön lisää löylyä. Tämä on paras sähkösauna
pitkiin aikoihin, ellei jopa kymmenen parhaan
joukossa. Ei sen väliä, että olen keskellä Tyyntämerta australialaisella risteilylaivalla, joka on juuri aloittanut matkansa Numean saarelta kohti Sydneytä. Löylyäkin saa itse heittää mielensä mukaan, vaikka ämpäri onkin tuskin isoa kauhaa suurempi.
vana päivänä sovimme asian, joka oli
koko edellisen illan ja alkuyön tuntunut mahdottomalta selvittää. Ehkä
tämän ”Viisaus – käyttäjän opas” -kirjan lukeminen oli johdattanut minua
viisauden tielle?
Miten edistämme kokemusviisautta
yhteiskunnassa?
Viisaustutkijoiden mukaan viisaus
näyttää kasvavan erityisesti silloin,
kun pohdimme elämää muiden kanssa, kun jaamme kokemuksiamme ja
opimme muiden kokemuksista ja näkemyksistä.
Tutkitusti viisastumiselle on hyödyllistä jopa se, että kuvittelemme
keskustelevamme elämän kysymyksistä jonkun ystävämme kanssa. Keskustelevissa ja avoimissa ympäristöissä viisautta on helpompi kehittää
ja ilmaista kuin pelon ja kilpailun sävyttämissä ympäristöissä.
Nykyisessä koronaympäristössämme ihmisillä on pelkoja, jotka voivat
ilmentyä vihamielisyytenä. Jos kohtaa ystävälliseen keskustelun aloitteeseensa yllättävän tuntuista vihamielistä suhtautumista, on hyvä olla tietoinen kokonaistilanteestamme.
Kun kuka tahansa ihminen voi olla
koronatartuttaja, tämä tuottaa epäluuloa ja pelkoa.
Itsestäni tuntuu, että viisautta tässä ajassa on pitää huolta omasta turvallisuudentunteestaan ja mielenrauhastaan, että voi tarjota sitä toisillekin.

Saan saunaseuraa australialaisnaisesta, joka ei koskaan
ennen ole ollut löylyissä. Kun hän saa kuulla minun olevan Suomesta, hän alkaa kysellä saunomisvinkkejä alkaen
siitä, kauanko saunassa ollaan kerralla. Totean kuten aina,
että niin monta saunomisohjetta on kuin on saunojaakin.
Kerron myös, että tämä on yksi äkäisimmistä mutta parhaista sähkösaunoista, jossa olen ollut.
Ajatuksissani palaan tuhansien kilometrien päähän kesämökillemme vasta ihanan kuumaksi lämmitettyyn savusaunaan.
”Eikö sellaiseen saunaan tukehdu?” aussi kauhistelee.
Vastaan viskaamalla lisää löylyä. Aussikin ihmettelee, miten se tekee hengittämisen helpommaksi.
Monet nykyisessä kotimaassani Saksassa eivät tähän
usko. Niinpä täkäläisissä saunoissa, joiden ovissa usein lukee isolla AITO; SUOMALAINEN SAUNA, ilma on rutikuivaa
ja tukahduttavaa. Kerran tai pari tunnissa tulee joku henkilökunnasta heittämään kiukaalle äkäiset löylyt. Löylyistä ja niiden mahdollisista tuoksuista ilmoitetaan jämptiin,
saksalaiseen tapaan saunaosaston seinillä. Löylyä lyödään usein niin paljon, että minäkin, jopa sata-asteiseen
saunaan tottunut himolöylyttelijä alan paistua.
Tilanteen tekee erikoiseksi myös saksalaisten tapa huitoa pyyhkeillä kuumaa ilmaa ympärilleen. Sama, huomattavasti leppoisampi löyly saataisiin aikaan, jos saunat oikeasti olisivat aidosti suomalaisia. Monia kammoksuttaa
lisäksi saksalainen sekasaunakulttuuri. Kaikkeen kuitenkin tottuu, ja minua eivät kanssani saunovat köriläät häiritse.
Vaikka täällä suomalaiset saunat ovat yleensä silkkaa löylyttelijöiden höynäytystä, muiden saunojen osalta vallitsee suoranainen runsaudenpula. Läheisessä Therme Erding -nimisessä saunamaailmassa, johon koronan kadottua matkustamme, on peräti kaksikymmentäseitsemän

Meidän mökin savusauna. Kuvassa on isäni Seppo Mononen
ja sen on ottanut äitini Marja-Leena Mononen.

erilaista saunaa. Monien aromisaunojen lisäksi saunoissa voi ihailla upeilla ledeillä aikaansaatua tähtitaivasta,
kuunnella luonnon ääniä tai vaikkapa paistaa sämpylöitä.
Onneksi tämä nautiskelijan paratiisi tarjoaa myös majoitusta ja ruokaa. Kaikkien saunojen perusteellinen testaaminen vaatii ehdottomasti useita päiviä.
Aika meinasi loppua kymmenen saunaa kattavassa,
Bayreuthissa sijaitsevassa kylpylässäkin, vaikka saunomiseen oli varattu neljä tuntia. Aloitin tapani mukaan lempeimmästä, vain nelikymmenasteisesta kivisaunasta, jonka keskellä lorisi hiljaa kivistä tehty suihkulähde. Naapurissa oleva venäläinen banja olikin sitten hyppäys kylmään veteen, vaikka tämä vertaus saunoista puhuttaessa
ei paras olekaan. Kuumuus vyöryi päälle kuin se kuuluisa
KGB:n agentti tuoden mukanaan upean, hunajaisen tuoksun ja mahtavan tunnelman. Juttukavereista ei saunoissa yleensä ole pulaa, eikä tämäkään keikka tehnyt poik-

41

►

Vastaaja: .............................................................................................................

► keusta. Ja tarinoiden tahti vain kiihtyi, kun istahdin ”Nel-

jä vuodenaikaa” -nimetyn saunan lauteille. Nimitys tulee siitä, että saunan tuoksu vaihtuu kuhunkin vuodenaikaan sopivaksi. Tällä kertaa nenäni löysi ihanan kanelisen joulun. Löylyä ei tässäkään saunassa lyönyt kukaan,
joten oli pakko käydä vilvoittelemassa pihalla. Kun pulahdin nakuina polskivien saunakavereiden sekaan totesin
taas kerran, että maassa maan tavalla.
Erilaisina ryöppyinä ja pisaroina vettä suhauttelevien elämyssuihkujen jälkeen oli vuorossa lempeä luontosauna. Suihkulähde solisi, ja kaukaa saattoi kuulla erilaisten
lintujen laulun. Hienoista maisemista en päässyt sokeana nauttimaan, mutta valojen vaihtelun yöstä päiväksi ja
päivästä illaksi erotin selvästi.
Ja viimeistään aistini räpsähtivät täyteen loistoon, kun istahdin vahvasti eukalyptuksentuoksuisen höyrysaunan
penkille. Saksassa toisin kuin Suomessa höyrysaunat eivät haise desinfiointiaineilta vaan aidoilta eteerisiltä öljyiltä. Sehän onkin juuri yksi höyrysaunan niin autuaaksi tekevistä elementeistä. Vaikka tuoksuttomuus tuntuu
olevan Suomessa päivän sana, soisin tämän vuosituhansia vanhan perinteen pysyvän ennallaan.
Petynkin hiukan, kun australialaislaivan höyrysauna
osoittautuu sekin tuoksuttomaksi, vaikka höyry ihanasti luihin ja ytimiin hiipiikin. Thaimaalaisen spa-hoitolan
höyrysauna, johon istahdan noin kolmea kuukautta myöhemmin, taas huumaa tuoksullaan.

Nyt tarinan kirjoitushetkellä alkaa loppusyksy tehdä tihujaan. Yhä useammin tuleekin napsautettua infrapunasauna päälle. Oman sähkösaunan valmistumista joudumme
vielä tovin odottelemaan, mutta kuiviin paikkoihin, kuten vaikkapa työhuoneeseen, soveltuva infrapunasauna toimii erinomaisena ensiapuna saunatuskaan. Sauna
on kuin valtava kaappi, jonka ovi on lasia. Infrapunasäteitä tuottavat paneelit ovat puuseinissä ja penkin sivussa. Vaikka säteily-sanalla on huono maine, kiitos eräiden
neuvostoliittolaisinsinöörien huonosti suunnitellun ja sitäkin surkeammin toteutetun ydinvoimalan turvallisuuskokeen, kyse ei ole mistään sen ihmeellisemmästä kuin
lämmöstä, jota me ihmisetkin tuotamme.

JOULURUUDUKKO

Osoite:

..............................................................................................................

..............................................................................................................................

Tunne on vähän sama kuin istuisi aurinkoisella säällä varjon alla. Infrapunasaunasta on apua moniin vaivoihin kuten erilaisiin särkyihin ja stressiin. Elimistön lämpötila kohoaa syvälle pääsevän lämmön ansiosta, jolloin hiki alkaa
virrata ja myrkkyjä poistua. Hikoilu on niin runsasta, että kolmen vartin saunomissession aikana minäkin litkin
puolitoista litraa vettä.
Suomalainen löytää siis saunan aina kun tahtoa vaan riittää. Ja tarpeen vaatiessa sauna rakennetaan vaikka telttaan kuten teimme vuosia sitten ruotsalaisen Merenkurkussa sijaitsevan Holmön-saaren rantaan. Mutta niinhän
se on, että sauna ei lähde saunojasta, olisi maa tai valuutta mikä tahansa.
Eli ei kun lisää löylyä vaan!

RUUDUKON RATK AISU

ONNEA VOITTAJALLE! Syysruudukon
arvonnassa voitti Kajastuksen vuosikerran Ritva Arvola, Helsinki. Voit
vastata kahdella tavalla: irrota täytetty ruudukko tai kirjoita paperiin
keltaisille riveille muodostuvat sanat, lisää nimi- ja osoitetietosi ja laita vastauksesi 15.2.2021 mennessä
osoitteella Kajastus, Marjaniementie
74, 00930 HELSINKI. Kirjoita kuoreen
lisäksi sana "Jouluruudukko”. Oikein
vastanneiden kesken arvomme Kajastuksen vuosikerran. HUOM! Voit
vastata myös sähköpostitse lähettämällä keltaisille riveille muodostuvat
sanat ja osoitetietosi: palaute@kajastuslehti.fi

42

43

Näkövammaisten kulttuuritoiminnan hyväksi
AT-ARTIC OY
Annala Foodtech
Metallityö J. Annala Oy
p.010-8324300 Nokia
www.annalafoodtech.fi

Vuomankatu 8
Kemi p. 0400-972885,
045-1277704
Lämpö- vesijohto- ja
ilmastointiasennus,
pyydä tarjous

Cristoph Rohr Tmi
Räfnäsvägen 26
Tammisaari
p.050-5177993

Autoilija
Seppo Rajala
Väinönpolku 7
Siikainen
p. 0400-864517

Maanrakennusliike
Kari Nyysti

Asiakaspalvelu p. 010-6667282

Uusi-Nopontie 99
Hyvinkää
p.0400-456283

Autokorjaamo
A.Koski Oy
Lempäälä p.0400-573794
www.autokorjaamot.com

matti.marjaniemi@msoynet.com

p.09-41504100 H:ki
www.emleino.fi

Marjut Louhula Oy
Jousitie 11 E 12
Vantaa
p.0400-462944
Kirjanpitopalvelut

www.celia.fi

Hakkion Paja
Yli-Vallintie 1101
p.040-5458081
Yli-Valli
Auto- ja raskaankaluston korjaukset

Helsingin
Kivitekniikka Oy

Tapio Karvonen
Outokumpu
p.0500-188836

Konsultointi
Reijo Turunen
p.0400-182318
Liperi, www.
koneurakointikempas.fi

p.0400-434185
www.asennuspojat.fi

P 0500-557146
P.
05000 557146
www.omenapuu.com

KARVOSEN
LOMAMÖKIT

KAJ WINQVIST

Metsäkoneurakointi
Matti Jääskeläinen

Niittyrannankuja 4 H:ki
p.0400-423900

Turuntie 2
Katajaranta
p.0400-171140

Kuljetusliike
Enroth K. Ky

Kuljetuspalvelu
P.Soininen

Kolsantie 17 Jokela
p.0400-481549
www.kenroth.fi

Kivinavetantie 191
Ruuhimäki
p.040-5354181

Kiinteistöhuolto ja
Hautaustoimisto
Strandvall
Skrubbackantie 4 Kruunupyy p.0400-862261
www.strandvall.net

Kuljetus Oy
Oksanen
p.09-7287280,
0400-202425 H:ki
www.kuljetusoksanen.fi.
Kuljetuspalveluita kolmannessa polvessa jo vuodesta
1927 lähtien.

Kuljetusliike
Eino Nikka & Co
Nikantie 17 Pekanpää
p.050-5567834

Nummelan Parketti
Veikko Einesalo

Kymenlaakson Jäte Oy

p. 0440-714600
www.lahdentakka.fi

Annantie 6
Nummela
p.0400-975730

PM
Kiinteistöhuolto
Natur Pine Oy /
Ompelimo Ulla-Stiina
p.09-7522668 H:ki
www.ullastiina.fi

p.040-5672644 Salo
www.rakennusmantyla.fi

p.0500-464851
Tampere
www.r-tilipalvelu.fi

Metsäkoneurakointi
Lassi Heikkilä
Nästintanhua 16
Laitila
p.0400-730381

p.040-5034722 www.mr-steel.fi

Isokyrö
p.044-5422278

Rakennuspalvelu
Tapio Niemelä
Leinikkitie 3 Korpilahti
p.0400-385363

Koulukatu 34 Haapajärvi
p.0400-384880
www.sahkolaitehuoltojuhalaukkanen.com

p.0400-471656
www.kuljetusruuska.com

Rakennus
Jari Kupiainen

Tuuralantie 618

Sähkölaitehuolto
Juha Laukkanen

www.kymenlaaksonjate.fi

44

Matkontie 204 B
Kerimäki
p.0500-172508

Konehuolto
A.UoƟla Tmi

Urheilutie 34
Somero
p.0400-534066
www.hankkija.fi

p.0400-208048 H:linna
www.maki-uuro.fi

p.050-5537655 Halkosaari, www.mattilehtola.fi
Rakennuspalvelut

Mäntsälän
Vanha Porvoontie 4
Hautauspalvelu Oy Mäntsälä p.0400-491476

DAMADOS OY
Kivivuorenkuja 5 F
Vantaa p. 0500 974 999
Kivi ja maanrakennustyöt

Näkövammaisten kulttuuritoiminnan hyväksi

p.02-5292100
www.polatherm.fi

Rakennus-Saneeraus
Reino Setälä

Kaaponkuja 5 Tampere
p.0400-625921
www.elementtiasennukset.fi

Saunavahdintie 1

Resiinakuja 1
Kuusankoski
p.040-5440375

Sähköpalvelu
Keskitalo
Kasvihuoneentie 14
Kempele
p.044-2627499
www.rakentajat.fi

p.040-8472117 Vantaa
www.seutula-vpk.fi
Jos olet kiinostunut VPK
-toiminnasta, ota yhteyttä.
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Näkövammaisten kulttuuritoiminnan hyväksi
TILAPALVELU
p.040-7290066
Joensuu
www.talohuoltotahvanainen.fi

Trans Horses Ky
Fallbackankaari 45
Vantaa
p.0400-458553
www.transhorses.fi
Ratsastustalli

KOLUMNI

Tampereen
Hautauspalvelu Oy
p.050-3629690, www.
tampereenhautauspalvelu.fi

Salpakuja 2
Vantaa p.0409313851
www.tr-kaluste.fi

p.0400-802302
Lieto as.
www.vairine.fi

Hyvä joulu

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

p.0400-925726
www.venetex.fi
Veneistuimet, venepatjat ja kuomut

Aila Malkki

M

itä toivoisin lahjaksi tänä jouluna? Jotakin
aineetonta ja kestävää kenties. Ehkä pientä hemmottelua tai suurta vapautta. Kun
alkaa miettiä, vaihtoehtoja löytyy loputtomiin. Mutta mitä tarvitsisin eniten?
Kaikkein eniten kaipaisin aineettomia anteja, mutten
tiedä mitä valita. Niiden rinnalla materia kalpenee. Tästä voimme päätellä, miten turhaa on kerätä lahjoja kuusen alle kasapäin.
Houkuttelevaa on kieltämättä vapaus. Saisin itse päättää, mitä teen ja mitä en tee. Olisikohan se liian hämmentävää? Aina on ollut joku sanelemassa päätösten taustalla omia ehtojaan. Vapaus velvoittaa, mutta se myös antaa
ennen kokematonta itsenäisyyden tunnetta.
Entä jos valitsisinkin hemmotteluloman. Tuntisinko
syyllisyyttä hyvästä olosta? Ehkä en. Voisin jakaa mahtavia muistoja muille ja siten tuoda hyvää heillekin. Jakaminen ja yhteisöllisyyshän ovat tämän päivän sanoja.
Olen muuten luvannut mennä katsomaan saman elokuvan kolmen ystäväni kanssa erikseen. Hmm. Onkohan
ihan viisasta. Ajattelen kuitenkin niin, että saan itse nauttia kolmesti ja he vain kerran. Taitaa olla myönteisen ajattelun huippu.
Vakavasti puhuen aineettomissa lahjoissa on myös antajansa kädenjälki – aivan kuten itse neulotuissa lapasissa
tai kaulaliinassa. Jokainen väärin kierretty nurja silmukka
on ehdottoman oikea ja kertoo neulojan luonteesta. Kutojan neuleeseen painautuu aivan oma käsiala.
Kun niin monilla nykyään on jo lähes kaikkea, on luonnollista hakea ideoita säästöön kallistuen. Aivan ilmainen lahja saattaa antaa saajalle eniten iloa. Ja melkein il-
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maisia lahjojahan löytyy muun muassa kirpputorilta. Kiperissä tilanteissa olen turvautunut lähitietoon täpötäysiin putiikkeihin ja tehnyt arvokkaita löytöjä pikkurahalla.
Kaikki eivät suhtaudu ennakkoluulottomasti käytettyihin esineisiin, joten lahjan saaja on hyvä tuntea tässä suhteessa, ettei väärinkäsityksiä pääse syntymään. Siistissä
myymälässä asiointi ei ole sen kummempaa kuin kalliissa tavaratalossakaan.
Lahjojen hankkimisesta on muodostunut joulun keskeinen teema. Ja siitä alun perin kaikki lähtikin. Joulu on
lähinnä lasten juhla. He haluavat lahjoja, ja mitenkä sitä
heiltä kieltämäänkään. Tavarakeskeisyys vain on luisunut
liian pitkälle.
Kaikkein paras joululahja minulle olisi lämmin yhteinen
aika läheisen ihmisen kanssa. Sellainen hetki, jossa kohtaisimme toisemme rauhassa ilman kiirettä mihinkään.
Että voisin lähestyä häntä sekä henkisesti että fyysisesti täysin turvallisesti. Ja käpertyä hänen kainaloonsa illan
hämärässä.
Haaveet ja toiveet voivat toimia yllättävän kauniina lahjoina. Ne eivät aina toteudu, mutta niiden luomiselle ei
ole mitään rajoja mielikuvituksessa. Aineeton ja olematon näyttäisivät yhdessä muodostavan kaikkein miellyttävimmän lahjan, johon saaja saattaa palata aina uudelleen niin monta kertaa kuin haluaa.
Joulun aikaan liittyy oleellisesti tumma tähtikirkas taivas. Kirkkaina loistavat tähdet tuovat viestiä kaukaisuudesta. Sitä olisi hyvä joskus pysähtyä miettimään – miten
pieniä me ihmiset olemme ja kuinka äärettömiin ulottuu
avaruus.

47

Voimaa
metsästä!
KIRJAILIJA TIINA RAEVAARA

LAURIN KIRJA -PALKINTOJEN JAKO JA VOITTAJIEN HAASTATTELUT

