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N
yt on jäähyväisten aika. Vuonna 1931 Varjo-
jen mailta -nimisenä ilmestymisensä alkanut 
Kajastus-lehti sujahti tilaajilleen näillä näky-
min viimeistä kertaa postiluukusta paperi-
lehtenä. Pienestä alusta melkoiseen kukois-

tukseen aikanaan kasvanut suomalainen kulttuurilehti 
lakkaa ilmestymästä painettuna julkaisuna.

Kajastuksen merkitystä ei voi väheksyä. Se antoi 1930-lu-
vun lamavuosina näkövammaisille kirjoittamista harras-
taville mahdollisuuden julkaista tekstejään ja saada kir-
joituksistaan pientä lisäansiota. Lehdellä oli myös tärkeä 
tehtävä jakaa tietoa näkövammaisten elämästä ja kuulu-
misista. Moni näkövammaisten elämää helpottanut kek-
sintö ja uudistus esiteltiin ensimmäistä kertaa näkeville 
lehden sivuilla. 

Kajastus oli kukkeimmillaan viisikymmenluvulta seitse-
mänkymmenluvulle. Sen levikki oli ylimmillään parikym-
mentä tuhatta kappaletta ja kukin numero sisälsi kymme-
niä ilmoituksia. Lehti tuotti hyvin ja sen tuotolla pystyt-
tiin tukemaan monilla tavoin näkövammaisten kulttuuri-
harrastuksia ja pyrkimistä uusille urille. 

Vuosien mittaan kilpailu lehtimarkkinoilla koveni. Suuret 
aikakauslehdet alkoivat ilmestyä neliväripainoksina. Ka-
jastuksenkin ulkoasua modernisoitiin, mutta lehden ku-
koistus hiipui.  Sen julkaisemisesta ei kuitenkaan luovut-

tu. Kajastuksen alkuperäinen tehtävä on haluttu säilyt-
tää. Toimittajat ovat vaihtuneet, mutta Kajastus on edel-
leen pirteä ja pidetty näkövammaisten kulttuurilehti.

Lehden paperiversio koki monelle kulttuurilehdelle tutun 
kohtalon. Tilaus- ja ilmoitusmaksuja ei ollut enää tarpeek-
si tuotantokuluja kattamaan. Lehtenä Kajastusi ei mihin-
kään katoa. Jatkamme lehden julkaisemista maksuttoma-
na verkossa kajastuslehti.fi -sivustolla. Lehdestä ilmestyy 
myös niin sanottu näköislehti digitaalisessa muodossa.  
Viime vuodet lehden julkaiseminen on ollut osa Näkö-
vammaisten Kulttuuripalvelun yleistä toimintaa ja niin on 
jatkossakin. Näköislehden julkaiseminen jatkuu ainakin 
vuoden 2022 loppuun saakka. Omat menonsa verkkoleh-
den tekemisessäkin on, joten Kajastusta voi  edelleen tu-
kea lahjoituksin. Ilmoitellakin saa. Kajastuksen verkkosi-
vuilla käy paljon kulttuurista ja näkövammaisten elämäs-
tä kiinnostuneita. 

Tulevaisuuden Kajastus on maksuton verkkojulkaisu, jon-
ka sivuille kuka vaan voi helposti klikata itsensä kurkkaa-
maan, mitä kulttuurista kiinnostuneille näkövammaisille 
kuuluu. 
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KIVITASKU 
RYYSYRANNASSA

K
errankin asuimme so-
pivalla kohtaa Suomea. 
Suurin osa matkalaisis-
ta oli aloittanut matkan-
sa jo aamukahdeksalta 

Helsingistä. Me nousimme linja-au-
toon vasta kello kuusitoista Iisalmes-
ta. Matka alkoi kiinnostavasti. Sain 
tutustua Eija-Liisa Markkulaan. Hän 
tuli jututtamaan meitä peräpenkki-
läisiä. Heti päästiin keskustelemaan 
metsäaiheesta ja tietysti Ponsses-
ta, Einari Vidgrenistä, unohtamatta 
lempikirjailijaamme Antti Heikkistä. 
Perillä Suomussalmella olimme hie-
man ennen yhdeksäätoista. Majoi-
tuttuamme virkistyskylpylä Kiannon 
Kuohuun ilta päättyi yhteiseen illal-
liseen kylpylän ravintolassa. Ruokai-
lun yhteydessä saimme lähemmin 
kontaktia Timo Kuoppalaan...mielen-
kiintoista...kiireesti googlettamaan...
miten suuren työn hän onkaan teh-
nyt Näkövammaisten liitossa järjes-
tötyössä, miten hän on työskennel-
lyt kansainvälisissä tehtävissä... kult-
tuuripuolella… ja miten hän arvos-
taa myös ruokakulttuuria.

Matka oli kustannuksiltaan edulli-
nen, sillä Jenni ja Antti Wihurin sää-
tiö oli myöntänyt apurahan tälle mat-
kalle. Matkan kulttuurianti oli todel-
la kattava.

Lauantaina suuntasimme heti aa-
miaisen jälkeen opas Olavi Seppä-
sen johdolla kirjastoon tutustumaan 
Kianto-näyttelyyn, kirjakokoelmaan 
ja Turjanlinnan pienoismalliin, joka 
oli kuin suurehko nukkekoti. Itse Il-
mari Kiannosta oli nuoruudenaikai-
nen kuva. Enpä enää ihmettele hä-

nen suurta suosiotaan naisten kes-
kuudessa! Kaikista vaimoista, kol-
mesta vihitystä, kahdesta omantun-
non liitosta, olivat valokuvat seinällä. 
Samoin lasten nimet A, B ja C-sarjois-
ta. Lasten nimet olivat ihmeellisiä, 
kuten Helmi Simpukka, Virmo Imatro, 
Sotaprinssi, Iltatähti ja monia, monia 
muita. Tarina kertoo Kiannon 75-vuo-
tisjuhlilla erään runoilijattaren pol-
vistuneen Kiannon eteen ja ehdotta-
neen, että hän voisi synnyttää kirjai-
lijalle vielä D-sarjan lapsia...

Ilmari Kianto oli syntynyt 1874 Pulk-
kilassa pappilan poikana Galamnius-
sukuun. 1906 hän muutti nimensä. 
Hän kuoli 1970 (95 v) Helsingissä. Hä-
nen kirjailijauransa kesti 60 vuotta,  
hän on julkaissut noin 60 kirjaa. Eh-
kä tunnemme hänet parhaiten korpi-
kirjailijana Punaisen viivan (1909) ja 
Ryysyrannan Joosepin (1924) kirjoit-
tajana. Tällä matkalla ihastuin Kian-
non Turjanlinnan satukirjaan, joka on 
ilmestynyt 1915. Se oli pakko lukea...
pakko ihmetellä opettavaisia mieli-
kuvien leikittelyjä satuina. Suositte-
len teille kaikille!

Kirjastossa oli myös Maarit Nurmen 
akvarellinäyttely Galleria Kiepissä, 
todella vaikuttava näyttely.  Tauluis-
sa kuvattiin elämän ja kuoleman ra-
jaa maisemateoksina, värien eri sä-
vyissä: luontoa, metsää, suota…. taas 
päästiin metsäteemaan.

Välillä pistäydyimme hotellilla lou-
naalla. Sitten olikin vuorossa laivaris-
teily Ilmari Kiannon Turjanlinnaan, jo-
ka sijaitsee vastapäätä Ämmänsaar-
ta Kiantajärven Niskaselän pohjois-
rannalla. Matkaoppaana toimi selke-

Teksti: Malla Juntunen, kuvat: Tanja Rantalainen
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Näkövammaisten Kulttuuripalvelun 
90-vuotisjuhlamatka Suomussalmelle 

äsanainen Eija-Riitta Juntunen. Sel-
visi, että olemme molemmat olleet 
perustamassa Juntusten sukuseu-
raa, hänellä se on geeneissä, minulla 
ei. Hänen esityksensä oli kiinnostava 
ja monipuolinen, hän lupasi lähettää 
minulle aineistoa saaren ja Turjanlin-
nan historiasta. Jos saan tuon aineis-
ton, lupaan tehdä siitä myöhemmin 
kirjoitelman Valokiilaan. Turjanlinnan 
”kivikirkolta”, makilta, pirtistä, savu-
saunalta, niiltä kuuluisilta raunioilta 
kiirehdimme laivaan pullakahville ja 
uusia kulttuuriseikkailuja kohden.

Lauantai-iltana hotellimme teatte-
ri Retikassa oli Anni Kytömäen kirjai-
lijavierailu. Eija-Liisa Markkula haas-
tatteli ansiokkaasti Anni Kytömäkeä. 
Haastattelu avasi mieleni ymmärtä-
mään paremmin hänen kirjojaan ja 
sen valtavan taustatiedon määrää, 
jonka hän on omaksunut kirjoihinsa. 

Mielestäni hän käyttää tosi runsaas-
ti historiallisen tietämyksensä lisäksi 
aistien perusteella tulevia kuvauksia. 
Hän on varsin nuori Ylöjärvellä syn-
tynyt kirjailija (41 v) Hän on kirjoit-
tanut kolme teosta: 2014 esikoisteos 
Kultarinta, 2017 Kivitasku ja kolmas 
teos 2020 Finlandia-voittaja Mar-
garita. Haastattelun aikana päästiin 
taas metsään ja lähelle luontoa.  Nai-
sen elämää sivuttiin vuosien saatos-
sa, siis väestöoppia. Yksi lapsi, oma-
hyväinen, allekirjoitankohan? Kolah-
ti pahasti!

Anni Kytömäestä kuulemme vielä, 
jotain uutta on syntymässä.

Sunnuntaiaamuna retkemme suun-
tautui matkaopas Lassi Within selos-
tuksella Juntusrantaan, Hossan kan-
sallispuistoon ja Luontokeskukseen, 
jossa lounastimme ennen patikoin-
tia. Tarkoituksemme oli patikoida 
kolmen kilometrin lenkki, mutta pie-
ni vesisade teki juurakot ja kivet liuk-
kaiksi. Matka koko joukolla edistyi lii-
an hitaasti, joten käännyimme kilo-
metrin jälkeen takaisin järvenranta-
laavulle, jonne patikan jälkeen oli pu-
he kokoontua. Kaikista ripeimmät ja 
reippaimmat kyllä jatkoivat patikoin-
tia luontopolun loppuun saakka. To-
ki saimme käsityksen Hossan luon-
nonkauneudesta vesistöineen, har-
juineen ja metsineen vai pitäisikö pu-
hua puustosta? Luonnonsuojelualu-
eellahan ei korjata pois kaatuneita 
puita, vaan ne saavat lahota paikoil-
leen. Toisista luonnonvarainen met-
sä on kaunista, toisille hoidettu, kun-
nostettu metsä on kauniimpaa. Niin-
pä niin, metsässä oltiin, metsästä pu-
huttiin.
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Päivän viimeinen kohde oli ympäristötaideteos Hiljainen 
Kansa ja kahvilan pitäjän  Riitan laulun kera tarjoamat let-
tukahvit. Vaatteemme olivat kostuneet, kuten Hiljaisen 
kansankin vaatteet. Kukaan ei mennyt niitylle, eikä vaih-
tanut itselleen vaatteita teoksen 700 henkilön kanssa.
Teos on vaikuttava, kannattaa mennä kuulemaan teoksen 
syntyhistoriaa paikanpäälle.

Sunnuntai-iltana nautimme kolmen ruokalajin juhlaillal-
lisen ravintolasalissa. Alkumaljan jälkeen meille tarjoiltiin 
alkupalaksi lohitartar, pääruoaksi pippuripihvi kerma-
perunoilla ja kasviksilla, jälkiruoaksi juustokakku vadel-
mamelballa ja vaniljakastikkeella. Ennen jälkiruokaa pu-
heenvuoron käyttivät Eija-Liisa Markkula ja Timo Kuop-
pala. Onneksi meidän Raimo Lampinen käytti puheen-
vuoron matkalaisten puolesta ja lahjoitti omia levytyksi-
ään kulttuuritoimen henkilöille. Kiitos Raimo, miten hyvin 
”Havumetsän Happi” sopi matkaamme johdattelevaan ai-
heeseen metsään.

Näkövammaisten Kulttuuripalvelu oli järjestänyt mat-
kan yhteistyössä Suomussalmen kulttuuritoimen kanssa. 
Luonto, kainuulaiset elämäntavat, toimeentulo, sotahis-
toria, käydyt taistelut ja sodan muistomerkit kuin myös 
Suomussalmen nykytietous siivittivät retkioppaiden ker-
tomuksia kaikilla tutustumismatkoilla.  Oppaiden tarinat 
olivat niin kiinnostavia, etteivät silmät lupsahtaneet ker-
taakaan untenmaille. Matkatoverini, Suomussalmella syn-
tynyt Irma, sanoi kainuulaisen kulttuurin ja sielun maise-
man avautuneen hänelle valtavasti. Olen samaa mieltä, 
en jaksa kirjoittaa kaikkea kokemaani, kaikkea saamaani 
tietoa. Jospa tämä matkakertomus herättelisi uteliaisuu-
tenne Kainuuseen.

Erkki Hyytisen ja Olli Alangon säveltämän Kainuunmaan ru-
non sanoin:
”Maa vaarojen, virtojen, metsien,
peuran ja karhun ja joutsenen,
ei ole seutua kauniimpaa,
kuin ylväs ja ylhäinen Kainuunmaa”
Jk… taas mentiin metsään...Terv. Malla
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M
ielikuvissani olen käynyt usein Turjanlin-
nassa. Maatilalla asuessani tuvan seinällä 
oli pieni suomussalmelaisten tuoma pui-
nen reliefi Ilmari Kiannosta. Pyyhkiessäni 
siitä pölyjä minulla oli hyvin vaatimatto-

mat tiedot itse kirjailijasta, mutta Turjanlinnasta loihdin 
mielessäni hienoja korkeatornisia linnakuvitelmia.

Tämän syksyn kulttuurimatkan yhteydessä minulle avau-
tui vihdoinkin tilaisuus päästä tutustumaan Turjanlin-
naan. Jo Suomussalmen kirjastolla karisivat haaveeni 
linnasta. Kirjaston pienoismalli antoi kuvan suurehkos-
ta maakartanosta: kylläpä tuollaisessa kartanossa sopisi 
emännöidä!

Pettymyksekseni ei sieltä mitään linnaa tai kartanoa löy-
tynyt. Pelkkiä pieniä lautarakennuksia ja raunioita, mutta 
hyvän oppaan kertomana Turjanlinna alkoi elää.

Pappilan poikana Ilmari koulutettiin. Perinteisesti hän ha-
keutui opiskelemaan ensin teologiaa, mutta pian hän oli-
kin pestautunut armeijaan tarkka-ampujaksi. Ei sekään 
onnistunut. Hän päätyi filosofiseen tiedekuntaan, suo-
men- ja venäjänkieli pääaineinaan. Kianto avioitui 1904 
Hildunsa kanssa siviiliavioliittoon Ruotsissa, muutti Ka-
jaaniin ja toimi siellä venäjänkielen lehtorina. Jo parin 
vuoden kuluttua hän muutti Suomussalmelle ja ryhtyi 
vapaaksi kirjailijaksi. Samana vuonna hän muutti sukuni-
mensä Calamniuksesta Kiannoksi. Kun perhe kasvoi, hän 
monien vaiheiden jälkeen pääsi toteuttamaan haavet-
taan isommasta kodista.

Ensimmäinen Turjanlinna 1912-21.12.1939

Nimensä linna oli saanut Turjanrannikosta ja Turjantietä-
jästä, joka oli taruolento. Pohjapinta-alaa rakennuksessa 
oli 9 x 20 metriä ja korkeutta yhdeksän. Alakerrassa oli 
suuri pirtti eli sali ja erkkeri, Sininen salonki. Pöytä oli kes-
kellä, penkit molemmin puolin ja siellä vietettiin aikaa ja 
ihailtiin maisemia. Siellä nautittiin Kiannon kuuluisia to-
teja. Totivesi piti hakea Kullanperän Korpihetteestä. Miksi 
muu vesi ei kelvannut? Kerrotaan, että kesäyönä metsän-
neito on haikeana itkeskellyt lähteen reunalla. Kyyneleet 
ovat putoilleet lähteeseen. Siitä toti saa haikean ja melan-
kolisen maun ja seuraavan aamun outo olo johtui tietys-
ti totivedestä.

Toisessa kerroksessa olivat poikien makuukamari ja isän-
nän työhuone Paratiisi. Sieltä pääsi maiseman katselupar-

TERVEISIÄ 
TURJANLINNASTA
Teksti: Malla Juntunen
Kuvat: Tanja Rantalainen
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vekkeelle. Sieltä Kianto huuteli ohisoutaville, jotta toisi-
vat postin tullessaan suoraan hänelle itselleen, ei emän-
nälle, ei sihteerille, kenties olisivat avanneet hänelle tu-
levan postin. Kiannon sisar postineiti Aina Calamnius oli 
nokkela ja höyrytti veljelleen tulleita kirjeitä kontrolloi-
dakseen veljensä rakkauselämää. Lähtevä posti vastaa-
vasti otettiin rantasaunan seinälaatikosta.
 
Kiannolla oli kolme rantaa: Kala-, Keski- ja Saunaranta, 
käyttötarkoituksen mukaan. Veneitä hänellä oli hauskas-
ti nimettyjä jopa viisi. Saunarannan arkiveneet; Sorsan-
poika, Jooseppi Kenkkunen ja Laatikkovene eli Peltitoosa. 
Keskirannan kirkkovene Kaiser Wilhelm, sillä Kianto ihai-
li Saksan keisari Wilhelmiä. Viides vene Kalavene liplatte-
li Kalarannassa.

Kianto oli kova kalamies. Etsiessään lehti-ilmoituksella 
uutta sihteeriä vaatimuksena oli hyvä soututaito. Tuolla 
vaatimuksella minäkin olisin päässyt Kiannon sihteeriksi, 
ilman kymmensormijärjestelmää, muuten kyllä vene olisi 
ajautunut pikaisesti karille...

Ensimmäinen Turjanlinna poltettiin talvisodassa joulu-
kuussa 1939. Poltetun maan taktiikassa poltettiin ensin 
Suomussalmen kirkonkylä, sitten Hulkonniemen kautta 
Turjanlinna. Ajattelemattomuuttaan Kianto kirjoitti vies-
tin sikarilaatikon kanteen venäjäksi ja jätti sen portaik-
koon. (Venäläiset toverit, kunnioittakaa ohimenolla tätä 
taloa! Täällä asuu köyhä kirjailija. Huomio! Saari tuolla on 
tyhjä, samoin huvila itään päin ja muut rakennukset. Tun-
nen Moskovan, olin siellä 1901-1903. Suomalaiset löysivät 
viestin, eivätkä ymmärtäneet tekstin sisältöä. Viesti toi-
mitettiin esimiehille, eivätkä hekään ymmärtäneet teks-
tiä. Kianto tuomittiin kuuden kuukauden kuritushuone-
rangaistukseen Mikkeliin maanpetturuudesta.

Ensimmäisen Turjanlinnan puut oli haettu Kajaani Oy:ltä. 
Kianto oli saanut romaanistaan Punaisesta Viivasta hy-
vän palkkion, mutta rahat olivat huvenneet muihin kului-
hin. Muutaman karhulaskun laitettuaan yhtiön johtokun-
ta päätti antaa Kiannolle velat anteeksi. Kirjailija lähetti 
kiitokseksi kaksi Punaista Viivaa ja ilmoitti vuolaasti käyt-
tävänsä yhtiön palveluja vastaisuudessakin.

Tietäväisen temppeli

Kiannon perikunta omistaa edelleenkin pihapiirissä si-
jaitsevan Tietäväisen Temppelin. Rakennus on punainen 
puurakennus. Kianto etsi lehti-ilmoituksella rakennus-
mestaria rakentaakseen toisen Turjanlinnan. Rakennus-
mestari Tietäväinen ilmoittautui tehtävään. Ensimmäi-
seksi hänen tuli rakentaa varasto, jotta Kianto näki hänen 
taitonsa. Varastorakennus onnistui ja Tietäväinen pestat-
tiin Turjanlinnan rakentajaksi. Helsinkiin lähtiessään Kian-
to ohjeisti rakentajaa ja melko pian Tietäväiseltä tuli kirje, 
jossa pyydettiin kirjailijaa lähettämään rahaa harjakais-
viinoihin. Kianto alkoi epäillä rakennuksen nopeaa val-
mistumista ja matkusti keväällä tarkistamaan asiaa. Oli-
han siellä muutama hirsi päällekkäin, mutta Tietäväinen 
oli hävinnyt omille teilleen rahojen kanssa. Siitä Kianto 
kiivastui ja nimitti varaston Tietäväisen temppeliksi, joka 
on edelleenkin nähtävissä pihapiirissä.

Kesällä 1945 päästiin rakentamaan uutta Turjanlinnaa. Ra-
kentaminen oli hidasta, ei ollut tarvikkeita, ei rahaa, työ-
miehiä oli vaikea saada, ystävätkin olivat vähentyneet 
maanpetossyytteen vuoksi. Harjannostajaisia vietettiin 
1947 ja lopulta talo valmistui 1949. Oli heinäkuu, alet-
tiin leipoa tupaantuliaispullia, leivinuuniin sytytettiin tu-
li. Uunissa oli valuvika, arina halkesi, kipinä karkasi uunin 
lautaiseen alustaan, syttyi tulipalo, rakennus paloi ennen 
kuin palokunta ehti veneillä saareen.

Kohtalon Korsu ja Taiteilijakoti

Kolmatta Turjanlinnaa ei koskaan rakennettu. Entinen, 
palamatta jäänyt jäkälävarasto muutettiin Kohtalon Kor-
suksi, Emännän puoleksi, siis keittiöksi. Pommituksessa 
hajonneen kalamajan hirsistä jatkettiin rakennusta, jotta 
taiteilijakoti saatiin pystytetyksi. Kirjailijan sängyn päällä 
roikkui naru, joka oli viritetty keittiössä olevaan vaskikel-
loon. Herrasmies tilasi näin aamukahvit sänkyyn. Takasei-
nälle Kianto oli kirjoittanut: Naiset, älkää jumalauta räh-
jätkö! Siellä oli myös latinalaista tekstiä, joka suomennet-
tuna kuuluu: Jos naista ei olisi luotu, me miehet keskuste-
lisimme jumalien kanssa. Siinä se nyt oli se kuvittelemani 
Turjanlinna... mökki pahanen… silti niin kiehtova moni-
ne yksityiskohtineen. Esineistön, kalustuksen ja elämän-
kulusta tuossa ”linnassa” saisi pitkän, erillisen tarinan.

Rantasauna 
on alkuperäinen, polttamatta jätetty, 1913 rakennettu sa-
vusauna. Sauna jäi polttamatta, koska pukuhuoneessa oli 
suomalaisen sotilaan ruumis. Polttajat eivät ehtineet ot-
taa vainajaa mukaansa, joten he kunnioittivat vainajaa ja 
jättivät saunan tuhoamatta.
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Kiannon kerrotaan opettaneen kaikki lapsensa uimaan. 
Uimakoulu oli hiukan kovaotteinen: hän on itse kahlan-
nut lapsi olallaan järven selälle ja paiskannut lapsen ve-
teen ja sitten lapsen piti selviytyä takaisin rannalle uimal-
la. Ranta vaikutti tosi kivikkoiselta. Lapset ihmettelivät, 
miksi alaston isä ui aina selällään. Isä totesi järvessä ole-
van isoja haukia, joten hän ei uskaltanut uida mahallaan.

Sukukokouskatos

Pihapiirissä oli sukukokouskatos, joka on rakennettu 
Kiannon kuoleman jälkeen. Ylälaudoissa on Kiannon su-
kuhaarojen nimet. Kaiteessa näimme Kiannon 1910-luvul-
la kehittelemän kirjailijamerkkinsä Tursaan sydämen.

Makki ja liiterirakennus

Nämä rakennukset olivat keskellä pihaa. Alkuperäisen 
makin ikkunat muistuttivat laivan ikkunoita, koska Kian-
to oli äitinsä puolelta merenkävijäsukua. Makissa oli viisi 
erikokoista reikää. Ovessa luki: Naturalia non sunt turpia. 
Tarkoittaa: Luonnolliset asiat eivät ole hävettäviä. Miksi-
köhän kirjailijalla itsellään oli erillään oleva makki, jota 
muut eivät saaneet käyttää?

Haltiakuusi

Kiannolle kuusella oli kaksi merkitystä: siinä pidettiin 
kiinni poroja ja kuusen latvaan oli piiloutunut enkeli, joka 
näki varkaat ja valvoi jatkuvasti aluetta.

Pikkupojan kirkko

Pihapiirin ulkopuolella on suuri luonnonkivi. Puussa on 
taulu, jossa lukee: ”Tämä suuri kivi on pikkupojan kirk-
ko, josta on sepitetty satu Turjanlinnan satukirjassa. Sa-
tu kertoo Otso-pojasta ja hänen omasta kirkkoratkaisus-

taan. Otsosta tuli aikuisena pappi, Alppilan seurakunnan 
kirkkoherra".

Portti

Pihapiirin rajasi aita ja portti. Kyltissä luki: Seis vieraat, yk-
si kerrallaan. Jos on kolme, laulu viritköön: Kuulkaa kor-
peimme kuiskintaa. Näin teimme, meitähän oli iso jouk-
ko. Sinne jäi se kuuluisa Turjanlinna... tuon portin sisä-
puolelle. Niin paljon saimme tietoa ja kokemuksia mu-
kaamme.

Vielä matkamuistoissa Malla

Jk.

Kirjailijan hauta

Opetusministeriö myönsi Kiannolle hautapaikan Niettus-
saaren keskeltä. Ilmari Kianto kuoli Helsingissä 27.4.1970. 
Hän lausui viimeiset sanat tyttärelleen Orvokille: ”Minul-
la ei ole ikävä ihmisiä, vaan aikoja, entisiä aikoja, onnelli-
sia aikoja”.

Ilmari Kiannon latinaksi laatima hautakirjoitus suomeksi:
”Tässä lepää kuolemansa jälkeen rauhassa kirjailija, runoi-
lijamestari Ilmari Kianto. Tähän minut haudataan, katson 
vanhaan pappilaan, siellä armaat aallot pauhaa, lapsuute-
ni hellää rauhaa.
Turjanlinna tuossa on, sodan jälkeen onneton… Minä kul-
jen onnen mailla, en oo enää mitään vailla! Älkää hyvät ih-
miset häpäiskö tätä paikkaa. Ego ipse infelix...”
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Teksti: Gyöngyi Pere-Antikainen

”
Haluaisin usein tehdä kirjoittamisen sijasta elo-
kuvaa tai säveltää, kun mielessäni tuotan koko 
ajan visuaalista virtaa, virtaavaa tarinaa ja tunnel-
mia. Sana on toista kieltä, kuin se tarinan kieli, jo-
ta olen alunperin kuvitellut. Sanat ovat typistet-

tyjä osia todellisuudesta, ne kilisee ja kolisee ja klonksah-
telee toisiaan vasten, kestää todella kauan, että saan sa-
noiksi sitä kuvien virtaa, joka on mielessäni.”

Luomisen tuskaa, lopputuloksena jotain aitoa ja ainutlaa-
tuista: näin syntyvät helmet jokihelmisimpukoissa ja näin 
syntyvät helmet kirjailijan tuotannossa.

Näkövammaisten kulttuuripalvelu sai Anni Kytömäen jo 
toisen kerran kirjailijavieraakseen, tällä kertaa tyylikkääs-
ti osana Hossan juhlamatkaa, Suomussalmen Kiannan-
kuohut -nimisen hotellin viihtyisässä teatterisalissa.

Kainuun maisemat ovat paras mahdollinen kulissi keskus-
telulle Kytömäen kolmesta romaanista, joiden tematiik-
ka heijastelee toisiinsa kietoutuvia motiiveja: metsän, ki-
vien ja eläinten mystiikkaa ja pysyvyyttä ja ihmistä pie-
nenä osana luontoa. Erityislaatuisena sattumana Kytömä-
en jokaisella romaanilla on myös tietty tarinallinen kytkös 
Suomussalmen ja Hossan maisemiin.

Kirjailija kutsuu ”hyvää aavistamatta”-matkoiksi reissaa-
misiaan, joilla hän törmää pieniin yksityiskohtiin tai tie-
toihin, tarinantynkiin, erikoisiin kiviin tai kasveihin, jot-
ka saavat mielikuvituksen liikkeelle ja joiden ympärille ra-
kentuu sittemmin kokonainen romaani.

Annin lapsuuden perhe asui Ylöjärvellä, kotipiha rajautui 
metsään. Pienelle Annille, joka oli luonteeltaan yksinäi-
syydessä viihtyvä lapsi, metsä oli paikka, jonne hän me-
ni paetakseen ihmiskuntaa. ”Jos olisimme asuneet kau-
pungissa, vastaavana piilopaikkana olisi varmasti toimi-
nut jokin hiljainen museo”, toteaa kirjailija. ”Alunperin en 
siis lähtenyt metsään luontoharrastajana, vaan yksinäi-
syyden harrastajana.” 

Hän on kokenut metsässä lapsesta asti mystisyyteen liit-
tyvää salaperäistä tunnelmaa, myönteistä mitättömyyt-
tä, olleensa itse tosi pieni jonkin ison armoilla. Lähimet-
sä muodostui äidin kertomien satujen tarunomaiseksi ta-
pahtumapaikaksi, jonne hän halusi melkein väkipakol-
la salaperäisyyttä ja sadunomaisuutta. Lapsenomaises-
ta luontosuhteesta kertoo paljon tapaus, kun pieni Anni 
vanhan Minotauros-myytin kuultuaan otti äidin villalan-
kakorista lankakerän aikomuksenaan löytää ulos labiryn-
tinomaisesta metsästä sen avulla. Parinkymmenen met-
rin päästä lanka kuitenkin  loppui, vaikka kotitalon seinä 
näkyi vielä ja tämä oli melkoinen mahalasku.

 ”Metsä on se, joka meitä aina auttaa, kun on kova paikka”, 
painottaa kirjailija kertoessaan ensimmäisestä, Finlandia-
palkintoehdokkaana olleesta romaanistaan Kultarinnas-
ta. Aikoinaan metsää pelättiin ja kunnioitettiin. Uskottiin, 
että loukatut metsän olennot voivat tehdä ilkeyksiä, sik-
si eläimille uhrattiin, niitä piirrettiin kallioihin. Suurin eri-
koisten taitojen haltija oli karhu, jolla on suomen kieles-
sä lukematon määrä nimiä, kuten otso, itse, hän. Sana kar-
hu lienee myös toisintonimi, joka on tarkoitettu viittaa-
maan eläimen karheaan turkkiin. Karhua pelättiin kenties 
niin paljon, ettei sitä uskallettu edes piirtää. Tästä johtu-
nee, että kun vanhat suomalaiset jakautuivat Itä-Suomen 
hirviklaanin ja Länsi-Suomen karhuklaanin ihmisiin, idäs-
sä hirviä esittäviä kalliomaalauksia on paljon, mutta län-
nessä karhumaalauksia ehkä vain yksi.

Kansanperinteen vanhan uskomuksen mukaan ihmiset 
pystyvät tiettyjen taikakonstien välityksellä muuttumaan 
karhuksi ja takaisin. Ihmiset ovat läheistä sukua karhul-
le, siksi muodonmuutos on mahdollinen. ”Tanskan kunin-
gas Knut Suuri teki jopa sukupuun, jossa esi-isänä oli kar-
hu, omasta sukupuustani puolestaan löytyi linkki Knut 
Suureen, eli itsekin olen karhun sukulainen”, nauraa An-
ni. ”Muodonmuutos-tematiikka aiheuttaa monia kirjalli-
sia ratkaisuja Kultarinnassa ja lukija voi itse päätellä, onko 
kyse muodonmuutoksesta vai neurologisesta harhasta”.

Eräällä ”hyvää aavistamatta”-matkallaan Kytömäki törmä-
si erikoiseen ormio-nimiseen vesikasviin, joka kasvaa 

”Sanat ovat typistettyjä 
osia todellisuudesta”
Kulttuuripalvelun Hossan juhlamatkan 
kirjailijavieraana Anni Kytömäki
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Suomessa ainoastaan Pälkäneellä, Luopioisten kirkonky-
lässä sijaitsevan Kukkiajärven rannalla. ”Heti raksutti, et-
tä tässä on hyvä juoni”, muistelee kirjailija. Eräs romaa-
nin päähenkilöistä, sisällissodan aikaan puoliorvoksi jää-
nyt lapsi Malla lähetettiin monien kohtalotovereiden ta-
paan Pohjanmaalle kunnolliseksi tiedettyyn kotiin uudel-
leenkoulutettavaksi. Mallan isä joutui hermoparantolaan, 
heidän välillään sallittiin vain sensuroitu, epäsäännölli-
nen kirjeenvaihto. ”Eräässä kirjeessä isä mainitsee, että 
läheisestä järvestä löydettiin ainutlaatuinen vesikasvi or-
mio, jota ei ole muualla Suomessa ja Malla selvittää suu-
rella vaivalla, missä ormio kasvaa ja lähtee sinne  löytääk-
seen isänsä.”

Kultarinnan, kuten myös Kytömäen muiden romaanien 
päähenkilöt kamppailevat historian ajassa, jossa elävät, 
jonkin verran toisinajattelijoina selviytyäkseen maail-
massa, joka on arvoltaan hyvin erilainen kuin heidän ajat-
telumaailmansa. Kultarinnan tarinan aika, 1900-luvun al-
kupuoli oli voimakkaasti militanttia ja teollista, modernia 
aikaa, romaanin päähenkilöt taas pasifisteja ja luontoon 
vetäytyviä. Tarinan Joelin etäinen esikuva olikin Arndt 
Pekurinen -niminen totaalikieltäytyjä, joka teloitettiin 
vuonna 1941 juuri Suomussalmella ja jonka nimeen liittyi 
ensimmäisen siviilipalveluslain aikaansaannos.

Suomussalmen Hossassa löytyvän Värikallion kalliomaa-
lauksia mainiten Kytömäen puhe kääntyy hänen toiseen 
romaaniinsa Kivitaskuun, jonka idea syntyi kymmenisen 
vuotta sitten myös eräällä ”hyvää aavistamatta”-matkalla, 

jonka hän teki Ristiinaan Astuvansal-
men kalliomaalausalueelle Saimaan 
rannalle. Kytömäki lähestyi kallio-
maalauksia järven puolelta uiden, 
eikä hän pitkään aikaan pystynyt 
lähtemään sieltä pois, niin vahvasti 
viisituhatta vuotta vanhat maalauk-
set vaikuttivat häneen. Myöhemmin 
hän sai kuulla, että kalliomaalauk-
set ja niitä ympäröivä dramaattinen 
maisema, jyrkkä kallio, vesi ja tietyn-
lainen akustiikka vaikuttavat moniin 
ihmisiin samalla tavalla, neurologi-
sella tasolla. ”Menneisyyden ihmi-
nen koki varmasti jotain pakahdut-
tavaa värinää siellä, missä kalliossa 
erottuu hyvin selkeä ihmiskasvojen 
muoto”, muisteli Kytömäki, jonka ro-
maani Kivitasku alkoi hahmottua 
siellä. Romaanissa toisiinsa rinnastu-
vat todellinen luonnollinen kallio ja 
louhinta ja toisaalla ihmisen perus-
kallio, eli aivot ja lobotomia, eli ai-
vojen lohkojen yhteyksiä katkaiseva 
leikkaus, jota käytettiin viime vuo-
sisadan puolivälissä usein vaikeisiin 
psyykkisten sairauksien hoitoon.

Anni Kytömäkeä ovat aina kiinnostaneet keinot eläytyä 
vieraisiin tajuntoihin. Kultarinnan karhuun oli helppo sa-
maistua, niin myös Kivitaskussa naiseen, jolle aikoinaan 
tehtiin lobotomia. Margaritassa samaistuksen kohteeksi 
hän valitsi huomattavasti vaikeammin lähestyttävän jo-
kihelmisimpukan.

Vuosi sitten Finlandia-palkinnon voittaneen Marga-
rita-romaanin ydinsanoma on: ”luonto auttaa meitä, ei-
kä päinvastoin”. korostaa kirjailija. Myös Margaritalla on 
kytköksensä Suomussalmeen, nimittäin Suomussalmen 
Emäjoesta löysi viime vuosisadalla Konrad Hollo -nimi-
nen tutkija valtavan helmen, jonka hinnalla osti ison ta-
lon, nykyarvoltaan noin sadantuhannen euron arvoisen. 
Tällainen helmi löytyy joka kymmenennestätuhannesta 
simpukasta, mitä ajatellen ei ole ihme, että  jokihelmisim-
pukat ovat kuolemassa sukupuuttoon.

Margaritassa jokihelmisimpukka rinnastuu karhuun, se 
edustaa pysyvyyttä, tuntemattomuutta ja mystisyyttä, 
esiintyy koko luonnon symbolina ja omana itsenään, vil-
lieläimenä. Sillä ei ole aivoja, joten sen tajuntaan eläyty-
minen oli kirjailijalle melkoinen haaste. Kytömäki kehitte-
li ratkaisun, jossa simpukka käyttää aistillisesti realistisia 
sanoja ja kielikuvia. Romaani sisältää puolen sivun mittai-
sia simpukan puheenvuoroja hänmuodossa, paitsi viimei-
nen puheenvuoro on minämuotoinen. Esimerkiksi kaivin-
koneen sijasta simpukka puhuu hirviöstä, jonka herättä-
mä kauhu on yhteistä koko eliökunnalle. Kirjailijan pyrki-
essä kuvailemaan, miltä  kuteminen  mahtaa tuntua, kun 

Kirjailija Anni Kytömäki Eija-Liisa 
Markkulan haastattelussa. 
Kuva: Tanja Rantalainen.
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naaras ja koiras eivät edes kohtaa toisiaan, hän kuvittelee, 
miten ”jokivesi tuo outoja viestejä yläjuoksulta, ne täräyt-
tävät simpukkaa ja aiheuttavat pakahduttavan tunteen”. 
Simpukan jaksot kertovat symbolisella tavalla siitä, mitä 
ihmisille tulee tapahtumaan.

Romaanin päähenkilö on Senni, kylpylän ja täyshoitolan 
nuori hieroja. Sennin hahmossa Kytömäki, joka on alku-
peräiseltä koulutukseltaan hieroja, hyödynsi kokemuksi-
aan. Kylpylässä Senni tapaa monenlaisia ihmisiä ja ihmis-
ten psyykkinen ja kehollinen olemus kulkee milloin kä-
si kädessä, milloin erkanee toisistaan. Kytömäki ja Sen-
ni tuntevat hyvin ihmisen anatomian. Margaritassa kuva-
taan paljon ihmisen fyysisyyttä ja sisärakennetta, ”kaik-
ki havainnollistaa, että ihminen on osa luontoa, eikä luo-
makunnan kruunu”. Ihmisen sisikunnan huomioiminen 
vertautuu myös simpukkaan, yhtä lailla herkkiä olentoja 
ovat molemmat. Molemmat tarvitsevat kuoren pysyäk-
seen hengissä ja kun yhteiskunta yrittää murtaa kuoren, 
syntyy vääjäämättä ongelmia.

”Helmi on simpukalle itselleen aikamoinen katastrofi. Kun 
simpukkaan joutuu jokin epäpuhtaus, se alkaa muodos-
taa sen ympärille suojaavan, eristävän kuoren, siitä syn-
tyy helmi”, muistuttaa kirjailija. Tämä simpukan eräänlai-
nen ”arpikudos” on ihmiskunnalle hyvinkin haluttua ta-
varaa. Sennin ”helmenmuodostus” on raskaus, joka sai-
rastuttaa häntä harvinaisella tavalla. Abortti ei ollut vielä 
mahdollinen, ”valtio haluaa aina lisää lapsia, siihen aikaan 
haluttiin uusia sotilaita, nyt puhutaan huoltosuhteesta ja 
veronmaksajista”. Sennin erikoinen ominaisuuus on ras-
kaana olevista naisista pientä osaa koskeva harvinainen 
sairaus nimeltä  hyperemeesi. Hänen elimistönsä pyrkii 
hylkimään sikiötä. Romaanin tapahtumien aikaan hypere-
meesiä ei vielä tunnettu, eikä nesteytystä ollut vielä kek-
sitty hoitokeinona. Hyperemeesiä sairastavat naiset sai-
vat hyvin yliolkaista kohtelua terveydenhuollon taholta. 
”Oikeastaan vasta Englannin kruununprinsessa Katen ras-
kauksien kautta tämä vaiva on tullut laajempaan tietoi-
suuteen”, kertoo kirjailija.

”Joskus käy niin, että romaani ujuttautuu yllättävällä ta-
valla todellisuuteen”. Suomi eli tarinan aikaan voimakas-
ta amerikkalaistumisen kautta, jossa näkyvinä merkkeinä 
olivat farkut ja muut tavarat, uudenaikaiset koulutukset 
ja rokotteet. Samanaikaisesti yhteiskunta joutui polvil-
leen kauhistuttavan pandemian, polion edessä. Romaa-
niin kirjailija sai poliota vastaan käydyn taistelun ja rokot-
teiden keksimisen ja käytön alkuvaiheet Sennin lääkintä-
voimistelijaopintojen takia ja kautta. Senni vertaa henki-
toreissaan olevia simpukoita poliopotilaisiin ja yrittää pe-
lastaa niitä, molempia.

”Kun kirjan käsikirjoitus oli valmis, julkisuuteen alkoi tulla 
polion aikaa muistuttavia uutiskuvia koronasta. ”Rankko-
jen sairauksien edessä koko yhteisö nousee takajaloilleen 
kauhusta. Kun ihmiskunta kohtaa uuden pieneliön, olem-
me edelleen aika lailla polvillamme luonnon edessä. Ny-
kyisin on unohdettu, miten vaikutti, kun rokotteet tulivat 
1950-luvulla ihmiskunnan käyttöön. Tämä koronapande-

mia osoittaa, etteivät ihmisen voimat riitä vieläkään kaik-
kien asioiden ratkaisemiseen”, muistuttaa Kytömäki.

Metsäteollisuus oli keskeinen asia, jolla Suomi saatiin so-
dan jälkeen jaloilleen. Metsäteollisuuden voittokulusta 
voi lukea suomalaisessa kirjallisuudessa valtavasti, mui-
den muassa Kytömäen suosittelemassa Matti Pulkkisen 
romaanissa Ja kesäpuu itki. Margaritassa tarkastellaan 
kolikon toista puolta, sitä, mitä metsäteollisuus on mer-
kinnyt luonnolle. ”Minua kiinnosti valtavasti kaksoisroo-
li, miten sama ihminen voi määrätä hakkuita ja samalla 
perustaa kansallispuistoja, kantaa syvää huolta eliöistä.” 
Kytömäki mainitsee esimerkkinä eräkirjailija A. E. Järvi-
sen, joka oli töissä Metsähallituksessa ja  kirjoitti samal-
la hyvin kaunosieluista eräkirjallisuutta. Oman mökkinsä 
ympärille hän määräsi vyöhykkeen, jota ei saanut haka-
ta, muuten hän suunnitteli valtavia hakkuita. ”Tämä kak-
soisrooli tai kaksinaismoralismi on edelleen havaittavissa 
elämässämme tekoinemme ja huonoine omatuntoinem-
me, esimerkiksi asenteissamme kierrätykseen tai ilmas-
tonmuutokseen. Metsä tarkoittaa aivan eri asiaa eri ääri-
ryhmille. Nykyään ääripäät ovat niin kaukana toisistaan, 
että aiheesta on todella vaikea keskustella, kun peruskä-
sitteestäkään ei päästä yhteisymmärrykseen.”

”Itse pidän tässä tarinassa tärkeänä sen, mitä Senni lopus-
sa miettii: että simpukat toivat hänet metsään, eli ei hän 
pelastanut simpukoita, vaan simpukat hänet. Hän on vain 
yksi olento keskellä suurta luontoa”, kiteyttää kirjailija.

Entä ne kilisevät, kolisevat ja klonksahtelevat sanat? Anni 
Kytömäen romaanien kieli on harvinaislaatuisen kaunis-
ta, luontevasti soljuvaa, sielukasta. Samalla tarina on juuri 
sellainen, minkä hän edellyttää hyvältä romaanilta: ”että 
voi täysillä heittäytyä mukaan tarinaan, eläytyä ja jättää 
siksi aikaa oman todellisuutensa ja ajan kulun taakseen”. 
Kuten hän kertoi opettajansa 9. luokalla lausuneen nuo-
ren Annin Titanicista kirjoittaman aineen perään: ”Ihana, 
kuohuva melodraama!”

Anni Kytömäen haastattelu on kuunneltavissa 
Kajastuksen nettisivuilla osoitteessa:
www.kajastuslehti.fi ja kirjailijavierailut
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M
arraskuussa Iiriksen näyttämölle nousi 
Näkövammaisteatterin ja Kontrapunkti-
kuoron yhteinen voimannäyte Cyrano de 
Bergerac, ohjaajanaan Anu Aaltonen. Täl-
laisissa tunnelmissa Cyrano syntyi. 

Syyskuu 2020. Ohjaaja Anu ja kuoronjohtaja Hanna-Maria 
Valve esittelevät näytelmän ja sen vanhan, ranskalaisen 
musiikin. Kadettien joukkokohtaukset ja rempsakat lau-
lut innostuttavat. Toisaalta kadettina näyttämöllä liikku-
minen mietityttää kuorolaisia. 

Loppuvuosi 2020. Näyttelijät ottavat tuntumaa 1600-lu-
vun Ranskan tapakulttuuriin ja puhetapaan, jossa kohte-
liaisuuksiin kätkeytyy ivallisia piikkejä. Kuinka pilkallisesti 
voikaan sanoa ”Maalaisserkku!”

Talvi 2021. Korona sulkee Suomen ja sekä kuoro että näyt-
telijät treenaavat etänä. Yhteinen näyttämötekeminen 
puuttuu, mutta tekstiin paneudutaan sitäkin enemmän. 
Nyt on aikaa miettiä, miksi hahmo sanoo sanottavansa ja 
mitä hän tuntee sanojensa takana. 

Kevät 2021. Ei auta kuin siirtää kevään esitykset koronan 
tieltä syksyyn. Ilmassa on epävarmuutta tulevasta ja tur-
nausväsymystäkin, mutta sitkeästi treenataan kevään ja 
kesänkin yli etänä, pelätään pahinta ja toivotaan parasta.

Elokuu 2021. Paluu näyttämölle! Paluu laulamaan samas-
sa tilassa! Mitenkäs niitä repliikkejä lausutaan ja liikutaan 
samaan aikaan?

Syyskuu 2021. Mikä kuohujen kuukausi! Kuoro ja näytteli-
jät ovat ensimmäistä kertaa yhdessä näyttämöllä ja kaaos 
on suloinen. Etsitään lauluihin kadettien vahvaa, juurevaa 
äänenkäyttöä. Etsitään paitoja, vöitä, saappaita. Lukuisia 
rooleja vaihtuu, Cyrano mukaan lukien. Tässä jo heikom-
paa hirvittää!

Lokakuu 2021. Saapastellaan pitkin näyttämöä roolipu-
vut päällä. Kahlataan suloisesta kaaoksesta kohti näytel-
män läpimenoja. Meno tuntuu lähinnä siltä kuin pitelisi 
korttitaloa pystyssä kunnon myrskyssä. Kahta viikkoa en-
nen ensi-iltaa näyttämölle astuu kolmas ja lopullinen Cy-
rano, Antti Jaakola ja hurmaa roolityöllään koko ryhmän 
saman tien. 

Marraskuun alku 2021. Yhä useampia palasia loksahte-
lee paikalleen: näytelmään saadaan äänet ja valot, kuvai-
lutulkki tekee omaa työtään. Joukkokohtausten liikkumi-
sia ja yhteishuutoja treenataan, lauluja hiotaan, miekkai-
luasentoja etsitään.

Cyrano de Bergerac
Draamaa ja tunteita sekä katsojille että tekijöille

9.11. Ensi-ilta. Teimme työtä yli vuoden, treenasimme sit-
keästi, kestimme kaaosta ja epävarmuutta aivan viime 
metreille asti. Ja nyt loihdimme yleisölle kauniin, tunteik-
kaan tarinan, jossa laulu raikaa ja nauru ja itku kulkevat 
vierekkäin. Tänä iltana teatterin taika elää! Tänä iltana me 
riemuitsemme!

Teksti: Riikka Hänninen
Kuvat: Juha Jahkola / Valokuvaklubi
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Kuvat on otettu ohjelmalehtisestä.



Tähän on tultu

Näkövammaisten Kulttuuripalvelu 90 vuotta

Y
hdeksänkymmentävuoti-
as Näkövammaisten Kult-
tuuripalvelu on monen-
moista  kulttuuritekemis-
tä tarjoava yhdistys. Pe-

rinteiset kiinnostuksen kohteet, kir-
jallisuus ja musiikki, ovat saaneet rin-
nalleen teatterin, kuunnelman, kuva-
taiteen, keramiikan, valokuvauksen 
ja tanssin. Katto on korkealla. Harras-
tusta on monitaiteellisuuteen, ruo-
kakulttuuriin, historiaan ja luontoon. 
Kaikenlainen kulttuuri sopii näkö-
vammaisten kulutettavaksi.

Koko yhdistyksen olemassaolon ajan 
on kamppailtu yleiseen kulttuurielä-
mään mukaan menemisen puoles-
ta. Aiemmin puhuttiin integraatios-
ta, Nyt on kerrankin saatu sanastoa  
suomalaistettua. Toimimme saavu-
tettavuuden, käytettävyyden ja osal-
lisuuden puolesta.

Kuvailutulkkaus vaatii paljon 

Kuvailutulkkauksen edistämisek-
si tehdään nyt paljon työtä. Kuvailu-
tulkkauksen ideahan on sinänsä to-
della yksinkertainen. Näkevä  kertoo 
näkövammaiselle, miltä maisema tai 
rakennus näyttävät. Mitä taideteok-
sessa näkyy? Kuka tekee ja mitä näy-
telmässä, tv-ohjelmassa tai elokuvas-
sa, kun tehosteet tai repliikit eivät si-
tä kerro?  

Laadukkaan kuvailutulkkauksen to-
teuttaminen ei ole kuitenkaan yksin-
kertaista. Joillekin se onnistuu luon-
nostaan, mutta siihen voi myös har-
jaantua. Näkövammaisten Kulttuu-
ripalvelu tarjoaa eri alojen toimijoil-

le koulutusta, jossa kerrotaan, miten 
hyvä kuvailutulkkaus toteutetaan. 
Miten tulkkauksessa tarvittava käsi-
kirjoitus tehdään, milloin puhutaan, 
milloin ei? Kaikkea näkemäänsä tulk-
kaaja ei voi ottaa mukaan. Mitä jäte-
tään pois? Kuinka paljon keskitytään 
henkilöiden kuvaukseen? Kerrotaan-
ko ja mitä esimerkiksi elokuvan ilmai-
sukeinojen käytöstä, kuvakulmista ja 
niin edelleen.

Näkevät ovat kertoneet näkemästään 
näkövammaisille aina, mutta varsi-
naisen kuvailutulkkauksen historia 
on vielä aika lyhyt ja sitä on tutkittu 
vähän. Kuvailutulkkauksen hyväksi 
paljon työtä tehnyt yhdistyksen va-
rapuheenjohtaja Eija-Liisa Markku-
la kertoo brittien olleen varhain liik-
keellä teatteriesitysten kuvailussa, 
mutta kuvailutulkkausta on toteutet-
tu myös Ranskassa, jossa on ollut jo 
pitkään mahdollisuus lainata kuvai-
lutulkattuja elokuvia. Hän mainitsee 
myös  Saksan, Espanjan ja Venäjänkin 
pioneerimaina.

Suomessa alkoi tapahtua 1980-luvun 
lopulla, kun Kulttuuripalveluun han-
kittiin RAY:n tuella simultaanitulk-
kauslaitteet lähinnä teatteriesitysten 
kuvailutulkkausta varten. Seuraavak-
si asiaa vauhditettiin vuonna 2004, 
kun yhdistys järjesti kuvailutulkkaus-
seminaarin, johon osallistui muiden 
vammaisjärjestöjen ja kulttuurialan 
toimijoita.

Seuraavana vuonna oli ensimmäi-
nen pitkä kuvailutulkkikoulutus, jon-
ka tuloksena televisiossa esitettiin 
kuvailutulkattuna tv-elokuva Varpu-

set. Vuonna 2006 koottiin työryhmä 
miettimään alan kehittämistä. Muka-
na olivat ainakin yhdistyksen, Näkö-
vammaisten liiton ja YLE:n edustajat. 
Muina merkittävinä ja paljon julki-
suutta saaneina tapahtumina Eija-Lii-
sa mainitsee vuonna 2009 kuvailutul-
kattuna tv:ssä lähetetty ja dvd:näkin 
julkaistu Postia pappi Jaakobille ja 
2010 Englantiin tehty opintomatka. 
Samana vuonna perustettiin yhdis-
tykseen oma kuvailutulkkausasioita 
edistävä toimikunta.

Noina aikoina uudistettiin tv- ja ra-
diotoimintaa säätelevää lainsäädän-
töä. Mukaan saatiin määritelmä ku-
vailutulkkauksen kuulumisesta YLE:n 
hoitaman julkisen palvelun piiriin, 
mutta asiaa ei sen enempää konkre-
tisoitu. 

MovieReading tulee

Vuonna 2014 kuvailutulkkauksen 
toteuttaminen sai uuden teknisen 
mahdollisuuden, kun alunperin Itali-
assa kuulovammaisia varten kehitet-
ty MovieReading -sovellus tuli Suo-
meen Ruotsin kautta. Suomen elo-
kuvasäätiö järjesti sovellusta esitte-
levän seminaarin ja MovieReading 
on vähitellen löytänyt paikkansa elo-
kuvien kuvailutulkkauksen toteutuk-
sessa. Sovellus toimii älypuhelimessa 
eikä mitään erillisiä laitteita tarvita. 
Puhelimeen ladataan valmiiksi luet-
tu kuvailutulkkauksen sisältämä ää-
nitiedosto, joka avataan elokuvan al-
kaessa. Puhelin synkronoi mikrofo-
nin kautta tulkkauksen elokuvan ää-
nien mukaan. 

Teksti: Timo Kuoppala

Juhlajuttu 4
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Näkövammaisten Kulttuu-
ripalvelun logokilpailus-
sa lunastettu  Mia Mouru-
järven Kulttuuria-ehdotus 
on saanut juhlan kunniak-
si vuosiluvun.
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Eija-Liisa mainitsee lisää merkittäviä 
kuvailutulkkauskokemuksia. Miek-
kailija -elokuvaa vuonna 2015 men-
tiin joukolla katsomaan Kulttuuripal-
velun vuosikokouksen jälkeen. Eri-
tyisellä lämmöllä hän kertoo eloku-
vasäätiön esitys- ja kehityspäällik-
kö Harri Ahokkaan tekemästä mah-
tavasta työstä kuvailutulkkauksen 
edistämiseksi. Ahokas toi MovieRea-
dingin Suomeen ja hänen aloittees-
taan perustettiin Saavutettavuusfoo-
rumi viemään kuvailutulkkauksen 
vakiinnuttamista eteenpäin. Ahokas 
on saanut ansioistaan Kulttuuripal-
velun jakaman Pöllö -pienoisveistok-
sen ja Näkövammaisten liiton Saavu-
tettavuuspalkinnon.

Elokuvasäätiö antaa markkinointi- ja 
levitystukea vain sellaisille kokoillan 
elokuvatuotannoille, joiden osana 
on elokuvan kuvailutulkkaus.  Tois-
taiseksi ainoa Suomen laki, joka vel-
voittaa kuvailutulkkaukseen suo-
raan, on EU:n saavutettavuusdirektii-
viin perustuva laki sähköisten palve-
luiden tarjoamisesta. Siinä velvoite-
taan julkiset toimijat tarjoamaan ku-
vailutulkkausta verkko- ja mobiilipal-
veluissa: kuvailutulkkaus tulee liittää 
tallennettuun aikasidonnaiseen me-
diaan, mikäli olennainen informaatio 
ei käy ilmi videon ääniraidasta. Toisin 
kuin monissa muissa Euroopan mais-

sa, Suomen lainsäädäntö ei velvoita 
tarjoamaan kuvailutulkkausta säh-
köisessä mediassa, kuten televisios-
sa.

Kuvailtulkkauksesta eivät hyödy 
vain näkövammaiset elokuvanystä-
vät, vaan sen on todettu helpottavan 
myös mm. autismin kirjo -sairauksia 
potevien ja suomea vieraana kielenä 
puhuvien ihmisten elokuvien seuraa-
mista. Tekoälyn soveltumista kuvai-
lutulkkaukseen on kokeiltu mm. hil-
jattain päättyneessä MEMAD -hank-
keessa.

Kuvailutulkkauksen tarve kasvaa ja 
ala kehittyy. Kulttuuripalvelu on Suo-
messa keskeinen toimija. Sen aloit-
teesta käynnistyi Opetus- ja kult-
tuuriministeriön rahoituksella selvi-
tys ”Kuvailutulkkauksen tila Suomes-
sa”, joka valmistuu vuoden loppuun 
mennessä. Raportissa kuvataan ku-
vailutulkkauksen nykyistä tilaa ja an-
netaan asiantuntijoiden suosituksia  
mm. kuvailutulkkien koulutuksen jär-
jestämisestä.

Eija-Liisalla on myös pari omaa kehi-
tyskohdetta. Vanhoja elokuvia, jot-
ka ovat osa kulttuuriperintöämme, 
ei ole juurikaan kuvailutulkattu. Vie-
lä ei ole myöskään mahdollista saada 
käyttöönsä henkilökohtaista kuvailu-

tulkkia, vaikka sellaista saattaisi jois-
sakin tilanteissa tarvita. 

Osallisuus lisää hyvinvointia

Muutakin työtä yhdistyksellä osalli-
suuden parantamiseksi riittää. Muse-
oiden kokoelmien ja taidenäyttely-
jen saavutettavuutta pitää edelleen 
parantaa, teatterien ja konserttien 
käsiohjelmien tieto välittyy näkö-
vammaiselle kulttuurinystävälle tur-
han usein vain seuralaisen hätäises-
ti lukemana ennen tapahtuman al-
kua. Koronapandemian aikaan yleis-
tyneet verkkotapahtumat eivät au-
kea helposti kaikille. 

Äänikirjat ovat olleet näkövammais-
ten käytössä jo kauan, mutta niiden 
saavutettavuudessa ja laadussa on 
parantamisen varaa. Keskustelua he-
rättävät uutuuskirjat tulevat erityis-
kirjasto Celiasta näkövammaisten 
kuultaviksi joskus pahasti myöhäs-
sä. Kaupallisten äänikirjojen käytet-
tävyydessä on toivomisen varaa. 

Kulttuurin ihmiselle hyvää tekevä 
vaikutus on tutkittu juttu. Näkövam-
maisten ihmisten on päästävä otta-
maan tätä terveysruisketta muiden 
kanssa samoin ehdoin.



Haastattelu Timo Kuoppala
Kuva: Heikki Kivelä

Monen lappilaisen, niin myös Pent-
ti Kivelän, täytyi muuttaa kotikonnul-
taan Sallasta 70-luvun alussa työn 
perään etelään. ”Männyn latvasta, 
käpyjä keräämästä lähdin”, sanoo nyt 
75-vuotias Näkövammaisten Kult-
tuuripalvelun kunniapuheenjohtaja.

P
entti palkattiin Helsingin Sokeat ry:n sihteerik-
si ja hän joutui heti aluksi selvittämään yhdis-
tyksen vähän sekaisin olleita asioita. ”Melkein 
metrinen kirjepino oli pöydällä ja kassa tyh-
mänä, kun aloitin”, hän muistelee.

Parin vuoden jälkeen Pentti meni silloisen Näkövam-
maisten ammattikouluun oppimaan automaattisen tie-
tojenkäsittelyn saloja. Opintojen päätyttyä häntä kysyt-
tiin saman tien kouluun opettajaksi. Hän opetti konekir-
joitusta, puhelunvälitystekniikkaa ja asiakaspalvelua pu-
helunvälittäjiksi opiskeleville sekä kaupallisia aineita, kir-
janpitoa ja yritystaloutta eri linjoilla. Myös teknisten apu-
välineiden käytön ohjaus kuului Pentin tehtäviin. 

Vuodesta 1984 alkaen hän toimi kaupan ja hallinnon 
osaston johtajana. Työnkuvaan tulivat myös hallinnolliset 
tehtävät ja paljon aikaa meni opetusmateriaalien muok-
kaamiseen näkövammaisille soveltuviksi. Vuosikymme-
nen loppuun mennessä Pentin näkö heikkeni retinitiksen 
vuoksi niin paljon, että hän ei enää katsonut voivansa jat-
kaa entisissä tehtävissä. 

Luottamustoimissa riitti tekemistä

Toimettomaksi Pentti ei jäänyt. Jo työvuosinaan hän toi-
mi tilintarkastajana eri yhdistyksissä ja silloisen Sokeain 
Keskusliiton hallituksen jäsen hänestä tuli 1985. Kymmen-
tä vuotta myöhemmin hänet valittiin liiton puheenjohta-
jaksi, jota tointa kesti yhdeksän vuotta.

Pentti on sekä Näkövammaisten liiton että Näkövam-

maisten Kulttuuripalvelun kunniapuheenjohtaja. Hän on 
edelleen Näkövammaisten liiton valtuuston jäsen. Näkö-
vammaissäätiön puheenjohtajan tehtävistä hän jäi pois 
viime vuonna, mutta jatkaa Sokeain Lasten Tukisäätiön 
johdossa.

Näkövammaisten Kulttuuripalvelun hallitukseen hänet 
valittiin vuonna 1978 ja neljän vuoden päästä hänestä tu-
li yhdistyksen puheenjohtaja. Sen toimen hän jätti tultu-
aan valituksi Keskusliiton johtoon. 

Kulttuuripalveluun toimiston kautta

Kulttuuripalvelu, silloinen Näkövammaisten Henkinen 
Työ, tuli tutuksi, kun sen toimistoon mentiin samasta 
ovesta kuin työpaikkaankin. ”Siellä tuli piipahdettua ja 
tutustuttua senkin yhdistyksen toimintaan. Silloinen pu-
heenjohtaja, Riitta-Liisa Hietaniemi, minut sitten houkut-
teli hallitukseen”. 

Yhdistyksen talous ei ollut kovin hyvällä tolalla, vaikka 
toimintaa saatiin kyllä kehitettyä. Muun muassa teatteri-
kerho alkoi silloin Hannes I. Tiiran aloitteesta, kuorotoi-
minta vilkastui ja näkövammaisten alueyhdistyksiin alet-
tiin pitää entistä enemmän yhteyksiä. ”Se oli aktiivista ai-
kaa” Pentti muistelee, ”mutta se alkoi harmittamaan, et-
tä liitolta piti olla koko ajan pyytämässä lyhytaikaista lai-
naa”. Pentin jättäessä puheenjohtajuuden yhdistyksen 
talous oli kunnossa, eikä lainoja enää tarvittu. Kajastuk-
sen mainos- ja tilausmyynti onnistuivat hyvin.

Lukeminen ja luvut kiinnostavat

Omista kulttuuriharrastuksistaan hän kertoo mieleisim-
mäksi lukemisen. ”Kaikki Päätalot, mitä vain on julkaistu, 
on luettu ja paljon muuta. Harmittaa vaan nykyään tuo 
Celian toiminta, joka ei palvele enää näkövammaisia niin 
hyvin kuin ennen”.

Hanuria Pentti soitti nuorempana, mutta kun näkö heik-
keni sellaiseksi, ettei nuotinluku enää onnistunut, Pentti 
laittoi hanurin laukkuun ja myi sen pois. ”Tuli tarkkakor-
vaiselle liikaa niitä eiku-nuotteja”.  

Todella kokeneena järjestöihmisenä Pentti katselee ny-
kyistä maailmanmenoa aika  huolestuneena. Sellaisilla 
järjestöillä kuin näkövammaisyhdistyksetkin ovat, ei ole 

"Kiitos lukijoille
- ja ilmoittajille!"
Pentti Kivelän haastattelu
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oikein mitään markkinoitavaa, jolla ne voisivat toimin-
taansa rahoittaa. Ollaan paljolti  lahjoitusten ja avustus-
ten varassa. RAY:n ja Veikkauksen yhdistäminen toi lisää 
voitonjakajia ja avustusten määrät ovat jo laskeneet. 

Millaisen vastuun yhteiskunta ottaa? Kolmannen sekto-
rin työ ihmisten ja yhteiskunnan hyväksi on tunnustettu 
välttämättömäksi. Toiminnan pyörittäminen on järjestö-
jen vastuulla, mutta mistä ne siihen rahat saavat. Järjes-
töt voisivat tuottaa entistä enemmän palveluja, joita yh-
teiskunta ostaa, mutta kaikenlainen kilpailutus ei takaa, 
että järjestöjen asiantuntemusta saataisiin aina hyödyn-
nettyä. 

Kiitokset Kajastuksen lukijoille

Kulttuuripalvelun toimintaa Pentti ei ole kovin läheltä 
seurannut. Hän arvelee tilanteen olevan hankala talou-

dellisesti, kun vanhat tulolähteet ovat ehtymässä. Lehti-
toiminta ei ole hyvää bisnestä tänään. Mainoseurot tule-
vat sähköisestä mediasta ja somesta.

Kehitys alkoi jo näkymään Pentin puheenjohtajuuden 
aikana. Kilpailu hyvistä myyjistä oli kovaa ja myyntipalk-
kiot nousivat kustannustasoa nopeammin. Hyviä myyjiä 
on aina ollut vaikea saada. 

Pentti nostaa hattua niille, jotka jaksavat taistella. Läm-
pimät kiitokset hän antaa Kajastuksen lukijoille. He ovat 
tärkeitä ihmisiä. Kiitokset kuuluvat myös ilmoittajille. He 
ovat osaltaan auttaneet näkövammaisten kulttuuritoi-
minnan tunnetuksi tekemistä. Kiitos myös nykyisille vas-
tuunkantajille. Tehtävä ei ole helppo.

Pentti matkaa Sallaan aina kun sää sopii mieliharrastuk-
seen, kalastukseen. Lämmenneet syksyt ovat vieneet jäät 
alta siian pilkkimiseen. Keväällä maaliskuussa sentään 
vielä jäille  pääsee. 

Pentti Kivelä luon-
taisessa ympäris-
tössään nuotiol-
la muutama vuosi 
sitten.
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Teksti: Tanja Rantalainen 

Palkintoraati valitsi
90-vuotisjuhlaräppikil-
pailun voittajaksi Ka-
ri Ojan kappaleen Pis-
tein. Räppi kertoo näkö-
vammaisten kulttuuri-
harrastajienkin tiedon-
saantia pisimpään avar-
taneesta keksinnöstä, 
pistekirjoituksesta. Ka-
jastus otti selvää, millai-
nen mies on juhlaräpin 
takana. 

K
ari Oja esittelee itsen-
sä 61-vuotiaaksi nivala-
laiseksi ja palokkalaisek-
si. Nivala on kunta Kes-
ki-Pohjanmaan ja Poh-

jois-Pohjanmaan rajalla, eikä nivala-
laisuus Karin mukaan koskaan lähde 
ihmisestä, kun siellä ensimmäiset 35 
vuotta asuu. 

Kari kertoo tehneensä musiikin sa-
ralla paljon valmista ja keskeneräistä. 
Omakustannelevyjä hän on julkais-
sut 12. Mainitsemisen arvoista se on 
Karin mukaan siksi, että hän on saa-
nut omakustantamisen kannatta-
maan. Seuraavaksi Kari haluaisi saa-
da maatalouskulttuuria ja normaali-
elämää kuvaavien laulujen lisäksi Jy-
väskylän aikaiset laulut levylle. Opas-
koiran ansiosta koira-aiheisiakin lau-
luja on kertynyt. Tilaustöitä on tullut 
tehtyä järjestöpuolen pyynnöstä. 

- Viimeisin silmästä silmään näke-
mäni liveyleisö oli Jyrki Katainen. Esi-
tin hänelle tekemäni laulun Fantas-
tista vuonna 2013 Jyväskylässä käve-
lykadulla. Pääministeri oli juuri jättä-
mässä pestinsä ja Katainen oli laulus-
ta liikuttunut. Yleisradiokin uutisoi 
tapahtumasta, mutta Teosto-maksu-
jen takia he jättivät laulun soittamat-

ta, Kari muistelee. 
Karin silmäsairaus on sittemmin 

edennyt niin, ettei ihmisiä oikein 
erota. Pelastajaksi on saapunut opas-
koira ja tunnistava kamera, Orcam 
kakkonen. Kameran avulla Kari pys-
tyy jälleen käyttämään kosketinsoit-
timia. 

- Kadulla ja kaupassa Orcam 2 nä-
kee, montako ihmistä on tulossa vas-
taan ja pystyn ohjaamaan opaskoi-
raa paremmin. Kamera säästää yh-
teiskunnalta muuhun palveluun me-
nevää rahanmenoa sen verran, että 
toivoisin, että kamera myönnettäi-
siin helpommin heillekin, jotka eivät 
opiskele tai ole työelämässä, Kari sa-
noo. 

Pimeetä draamaa

Haastattelua seuraavana päivänä on 
vuorossa Pimeetä draamaa -esityk-
sen ensi-ilta. Pimeetä draamaa on Te-
atterikoneen ja Keski-Suomen näkö-
vammaiset ry:n yhteistyönä syntynyt 
pimeässä tapahtuva näytelmä, jo-
ka antaa katsojalle mahdollisuuden 
eläytyä näkövammaisen elämään. 
Esityksiä on vielä joulukuussa kult-
tuuritalo Villa Ranassa Jyväskylässä 
ja Kajastuksen lukijat ovat niihin läm-
pimästi tervetulleita. 

- Hyvin siinä on löytynyt sopivat 
roolit. Minä esitän lääkäriä, joka ei 
välttämättä ole se mukavin rooli. Ke-
väällä zoomissa käytiin työryhmän 
kokemuksia läpi ja niistä tehtiin tämä 
käsikirjoitus. Uutta polveakin esiin-
tyy tässä esityksessä. Olen iloinen sii-
tä, että lisää väkeä on saatu musiikin 
tekemiseen, Kari sanoo. 

Kari on osallistunut ahkerasti eri-
laisille luovan kirjoittamisen kursseil-
le, Kulttuuripalvelunkin verkkokurs-
seille säännöllisesti. Hän kertoo, et-
tä kurssit ovat antaneet syvyyttä ja 
mahdollisuuksia tekemiseen, vaik-
ka terveystilanteen takia kaikkea ei 
ole voinut täysin hyödyntää. Juuri 
päättyneellä lyriikkakurssilla mielen-
kiintoista oli, miten erilaisia tekstejä 
osallistujat kirjoittivat. Kari itse tun-
netaan vahvojen riimien miehenä. 

Sisäistä muutosvirtaa 

Kari on vuodesta 1998 toiminut nä-
kövammaisten atk-käytön ohjaaja-
na Keski-Suomessa. Valtionkontto-
rin palkkalistoilla hän on kouluttanut 
myös veteraaneja. Tietojenkäsittelyn 
tutkinto kiinnosti Karia aikanaan sik-
si, että hän halusi tehdä lauluja tieto-
koneella. 

- Ammatissa olen ymmärtänyt, et-
tä tärkeämpää kuin se, mitä kerron, 
on se, mitä en kerro. Pitää ottaa huo-
mioon asiakkaan tilanne. Vanha opit-
tu heikentää usein uuden oppimista. 
Myös terveysvaikeuksissa olen op-
pinut, että jokainen on oman tilan-
teensa asiantuntija, Kari sanoo. 

Kari Oja puhuu sisäisestä muutos-
virrasta, jolle pitää antaa tilaa. Muil-
le kirjoittajille hän lähettää sellaisia 
terveisiä, että tehdään se, mitä muut 
eivät tee, nauttien ja keskittyen. Ka-
ri on saanut arvostusta ammattilaisia 
myöten, mutta yhtä tärkeä on kolme-
vuotiaan keikalla antama tunnustus, 
että onpa kiva laulu. 

- Kun radiossa kuuluu Kari Ojan lau-
lu, niin olen tyytyväinen, mutta ajat-
telen, että minä en enää ole tuo Kari 
Oja, hän sanoo. 

Monimerkityksellinen Pistein 

Kari teki Pistein-räpin alun perin 
osaksi kolmen laulun sikermää toi-
seen Kulttuuripalvelun ilmoittamaan 
kilpailuun. Sijoitusta kansainvälises-
sä kilpailussa ei mitattu, koska eng-
lanniksi kääntäminen ei keskusliitos-
sa onnistunut. Pistein jäi odottamaan 
tulevaa voittoaan. Nyt oli sen aika. 
Räpissä riimittelee koneääni Petteri, 
koska keväällä Karin oma ääni ei kes-
tänyt laulamista. Taustalla säestää 
pistekirjoituskone. 

On merkityksellistä, missä kohdas-
sa lausetta piste on ja mitä sen en-
nen ja jälkeen tapahtuu. Piste piste 
piste jättää lopun avoimeksi, hän sa-
noo. 

Kari sanoo ajattelevansa kirjoitta-
misesta niin, että kukaan muu ei tee 

Onneksi olkoon, Kari!
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hänen tekstejään valmiiksi. 
- Hyvän asian puolesta kannattaa 

taistella joka elämän alueella ja myös 
se aina huomata, ettei ole koskaan 
yksin liikenteessä. Se, mitä minä yri-
tän, voi kenties heikentää jäätä niin, 
että seuraava yrittäjä pääseekin läpi, 
hän kuvaa.  

Kun Karilta kysyy, mitä luovia suun-
nitelmia hänellä on vastaisuuden va-
ralle, hän vastaa kurillaan, että vas-
taisuudesta hän ei pidä, mieluummin 
on myötämielinen.

- Vuonna 1986 julkinen esiintymi-

Kari Ojan juhlaräppi

PISTEIN:

Pistein, pistein, pistein.

Lauseet kirjoitetaan pistein.
Elämää  läpi twistein.
Lopuksi muistetaan ristein.
Päätepiste itse kullakin.
Hiljaa ollen teemme tauon.
Piste, piste, piste lauon.
Pisteestä pisteeseen auon
solmuni, ne aukenee mullakin.

Älä väitä,
että jäitä
ilman vettä tehty ois.
Lauseen päitä,
niitä näitä,
eipä kyllä pisteittä ois.

Pistein, pistein, pistein.

Lauseet kirjoitetaan pistein.
Elämää läpi twistein.
Lopuksi muistetaan ristein.
Päätepiste itse kullakin.
Hiljaa ollen teemme tauon.
Piste, piste, piste lauon.
Pisteestä pisteeseen auon
solmuni, ne aukenee mullakin.

Se on piste,
jumaliste,
jos et usko vähemmällä.
Eipä puhu,
pelkkä huhu
kuuntelulla lähemmällä.

Lauseet kirjoitetaan pistein.
Elämää läpi twistein.
Lopuksi muistetaan ristein.
Päätepiste itse kullakin.
Hiljaa ollen teemme tauon.
Piste, piste, piste lauon.
Pisteestä pisteeseen auon
solmuni, ne aukenee mullakin.

Pistein, pistein, pistein
seni alkoi Näkövammaisten Kulttuu-
ripalvelun Oulussa järjestetyissä kil-
pailuissa. Nyt tunnen olevani samas-
sa tilanteessa. Kilpailun voiton mer-
kitys selviää ajan kanssa. Kiitos tulee 
matkan varrella eri muodoissa. Kari 
Oja sanoo. 

Pimeetä draamaa -esityksen tiedot 
Teatterikoneen sivuilla https://www.
teatterikone.fi/naytelma/pimeeta-
draamaa/ 
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Milloin olet ollut viimeksi iltamis-
sa? Todennäköisesti kauan aikaa sit-
ten, jos silloinkaan. Näkövammais-
ten Kulttuuripalvelu juhli virkistävän 
rennosti ysikymppisiään retroiltamil-
la 11.11.2021 Iiris-keskuksessa.

Teksti: Ilkka Väisänen
Kuvat: Tanja Rantalainen

E
des juhlan juontajat Eija-Liisa Markkula ja Timo 
Kuoppala eivät pönöttäneet. Silti asuihin oli 
panostettu kantapäistä päähineihin asti. Timol-
la oli borsalino ja Eija-Liisalla baskeri. Eija-Liisa 
toi juhlaan myös raikkaita ranskalaisia tuulen-

vireitä ja muun muassa opetti Timolle ranskaa, mikä kir-
voitti yleisössä hörötystä.

Juontojen lisäksi ohjelmaa kuljettivat eteenpäin Mark-
ku Kännisen harmonikkasoolot menneiden vuosien is-
kelmistä, Luona vanhan veräjän, tiedättehän. Juontaja Ti-
mo pyysikin Markkua repimään nuotteja hanuristaan ai-
ka ajoin.

Anne Huttunen ja Sari Karjalainen lukivat runoja ja kerto-
muksia vanhoista Varjojen mailta ja Sokeain Airut -lehdis-
tä. Ne heijastelivat näkövammaisen koululaisen toiveik-
kuutta, pistekirjoituksen tarpeellisuutta ja konserttikoke-
musta. Viime mainitun oli kirjoittanut nimimerkki Illakko.

Pistekirjoituksen jälkeen seuraava suuri mullistus näkö-
vammaisten kulttuurielämässä ja opiskelussa olivat ää-
nikirjat. Juhlassa saimme kuulla autenttisen näytteen 
1950-luvulla äänitetystä kirjasta, noin 65 vuoden takaa.

Kuulimme Mikko Ojasen omalla äänellään lähettämän 
tervehdyksen ilmiöstä ”Pojat”. Hän muisteli mukavasti 
poikia eli Arvo Karvista, Aatu Moilasta ja Raimo Tanskas-
ta, jotka olivat ensimmäisiä sokeita ylioppilaita 1960-lu-

vun alussa.  Myös juontaja Eija-Liisalla oli mielenkiintoi-
nen etiäiskertomus heistä.

Kuulimme lisää ääniarkiston aarteita, katkelman Tuula 
Moilasen Yleisradiolle toimittamasta Pisteitä-ohjelmasta, 
jossa silloinen näkövammaisten teatterikerho esiintyi se-
kä haastateltiin ohjaaja Inkeri Vauhkosta 1970-luvun lo-
pulla.

Juhla jatkui interaktiivisena: Eija-Liisa käänsi tai suoras-
taan kuvailutulkkasi ranskalaisen Mireille Mathieun lau-
lun, jossa kerrotaan tarina sokeasta viulunsoittajasta. 
Kuuntelimme laulun ja saimme yhtyä helppoon ranskan-
kieliseen kertosäkeeseen: Laa laa laa, laa laa laa...  Suo-
meksi laulu tunnetaan Katri-Helenan versiona Kuuden-
ikäinen, ja teksti on aivan toinen.

Aikakoneemme laskeutui viimein nykyaikaan. Saimme 
kuulla Kulttuuripalvelun juhlaräpin. Koska räpin tekijä Ka-
ri Oja ei päässyt sitä itse esittämään, häntä tuurasi hie-
nosti ja jännittämättä ruudunlukuohjelma, joka tosin oli 
ehkä vähän ilmeetön eikä osannut tulkita tunteita syväl-
lisesti.

Kulttuuripalvelun arvokkaat Pöllö-patsaat saivat Ylen 
saavutettavuusvastaava Minna Pöntys sekä Näkövam-
maisteatterin ohjaaja ja kuvailutulkki Anu Aaltonen.

Kukitettiin myös paikalla olleet Anne Huttunen muun mu-
assa kuunnelmaharrastuksen, larppauksen ja tarinapiirin 
vetämisestä. Kinke Rosendahl sai korupalkinnon runsaas-
ta kirjojen skannaamisesta näkövammaisille. Keramiikka-
ryhmän vetäjä Soile Paasonen ja kuoronjohtaja Hanna-
Maria Valve eivät päässeet paikalle kukitettaviksi. 

Ihan ihan lopuksi kuultiin luettuna tervehdys kansan-
edustaja Merja Mäkisalo-Ropposelta. Se oli perusteelli-
nen ja sydämellinen.

Hanurisoolon saattelemana juhlayleisö siirtyi puffetin 
puolelle kahvittelemaan. Saattoipa joku ostaa ihan drink-
kilipunkin.

 

 

Ei pönötystä 
         vaan hörötystä
Näkövammaisten Kulttuuripalvelun 
90-vuotisiltamat
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Timo Kuoppala jakaa pöllöt  ja kukat Minna Pöntykselle ja Anu Aaltoselle, 
Anne Huttunen saa kukkia. Keskimmäisessä kuvassa Eija-Liisa Markkula ja 
Airi Lehtonen samalla asialla, takana haitaristi Markku. Oikealla Timo ilta-
mapuvussa, alhaalla pöllöillä palkitut Minna ja Anu jo kahville menossa. 
Yleisö osallistui iltamiin välillä ääneen nauramalla mutta kuunteli Timon 
puhetta keskittyneesti.
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Teksti: Timo Kuoppala

Elokuussa saimme Kuhmosta kirjaili-
javieraaksemme Aura Koiviston. Hän 
on Luontoillastakin monille tutun Ilk-
ka Koiviston ja kirjailija Sesse Koivis-
ton tytär. Isä oli myös 25 vuotta Ko-
keasaaren eläintarhan johtajana ja 
monenlaiset pennut saukosta tapii-
riin olivat Auran leikkiseuraa lapsena. 
Kodista kumpusi Auran kiintymys 
luontoon.

A
ura Koivisto kirjoitti ensimmäisen oman kir-
jansa Kurttunaamainen Leo jo kymmenvuo-
tiaana 1974.  Kaiken kaikkiaan Aura on kirjot-
tanut parisenkymmentä teosta. 
Haastattelun litteroinnin voi lukea http://

www.kajastuslehti.fi/kirjailijavierailut/ -linkin kautta. Täs-
sä jutussa keskityn vuonna 2019 ilmestyneeseen Mies ja 
merilehmä -tietokirjaan. Aura kertoi teoksessa kuvatta-
van Vitus Beringin Amerikan purjehdusta vuonna 1741 
lähtöpaikkana Kamtshatkan niemimaa Venäjällä. Ret-
keen osallistui syntyjään saksalainen luonnontutkija Ge-
org Steller (1709 - 1746), joka oli aiemmin tullut Pietarin 
tiedeakatemian palvelukseen yhtenä monista ulkomaa-
laisista eksperteistä. Stellerin tehtävänä oli koota aineis-
toa ja tutkia aiemmin paljolti tuntemattoman alueen olo-
ja ja luontoa.

Retki ei sujunut alkuunkaan suunnitelmien mukaan. 
Amerikan mantereella ei käyty lopulta ollenkaan – ran-
nikon edustan saarella ehdittiin piipahtaa muutama tun-
ti.  Paluumatkalle jouduttiin Stellerin harmiksi lähtemään 
syysmyrskyjen uhatessa aika pian. Alueesta ei ollut juuri 
minkäänlaisia karttoja ja olosuhteet olivat todella ankarat

Aura oli jo nuoruudessaan Pohjois-Norjassa Jääme-
ren rannoilla miettinyt, millaista tutkimusmatkailijoiden 
elämä oli ennen. Lukiessaan matkakuvauksia hän tör-
mäsi toistuvasti Georg Stelleriin. Miehessä kiinnosti hä-
nen monipuolisuutensa. Amerikan purjehduksen jälkeen 
Steller seikkaili Siperiassa ja Kamtsatkalla, keräsi kasvi- ja 
eläinnäytteitä, tunsi lääketiedettä ja oli pappi. 

Monella lailla moderni mies

Stellerillä oli valtava tiedonjano ja halu tutkia luontoa. 
Persoonana hän oli särmikäs ja  ristiriitainen, Auran mu-
kaan jännä tyyppi. Retkellä kirjoitetun Stellerin päiväkir-
jan lehdiltä lukijaa puhuttelee alussa  äksy ja vähän sar-
kastinen tyyppi, joka pilkkaa helposti muita ja on aina it-
se oikeassa. Kun joudutaan todella pulaan, niin miehes-
tä paljastuu hyvin empaattinen ja auttavainen ihminen, 
jolla oli lopulta suuri merkitys retkikunnan pelastumi-
seen. Hän oli hyvin  oikeudentajuinen ja oli myöhemmin 
raivoissaan siitä, miten venäläiset kohtelivat julmasti al-
kuperäiskansoja. Hän kritisoi viranomaisia, mikä oli aika 
rohkeata ja riskialtistakin siihen aikaan. Hän oli monessa 
suhteessa mielipiteissään aikaansa edellä. Puhui tervey-
denhuollon ja progressiivisen verotuksen puolesta. Osit-
tain hänen asenteensa kumpusi myös pietistisestä elä-
mänkatsomuksesta, jossa korostuu lähimmäisenrakkaus.

Tanskalaissyntyisen Vitus Beringin johtama retki oli kai-
ken kaikkiaan melkoinen katastrofi. Syitä oli monia hitaas-
ta tiedonkulusta miehistön välisiin ristiriitoihin, Aura ker-
too. Retken aikataulu oli aivan liian optimistinen. Vaikka 
paluumatkalle lähdettiin nopeasti, syysmyrskyt ehtivät 
yllättää ja keripukki heikensi miesten kuntoa. Steller tie-
si alkuperäisasukkailta kuulemansa  perusteella, että joi-
denkin kasvien ja yrttien nauttiminen torjui puutostautia, 
mutta hän ei saanut kerättyä tarpeeksi kasveja varastoon 
kotimatkaa varten. Lopulta miehistöstä kuoli matkalla lä-
hes puolet. Keripukki oli osasyynä myös kapteeni Berin-
gin menehtymiseen tutkimusretken aikana.

Talvi autiolla saarella

Paluumatka katkesi marraskuussa haaksirikkoon nyky-
ään Beringin nimen saaneen saaren rantaan. Siellä mie-
het viettivät talven hiekkatörmiin kaivamissaan asumuk-
sissa, söivät kiinni saamiaan eläimiä ja pelasivat korttia ai-
kansa kuluksi. 

Stellerin päiväkirja kertoo karuista olosuhteista puut-
tomalla saarella. Laivassa ollut ruuti ja jauhot olivat kas-
tuneet, joten ampumatarvikkeita ja laivamuonaa ei juuri 
ollut. Miehet kolkkasivat merisaukkoja ja loppuvaiheessa 
pääravintona olivat merilehmät, joiden kimppuun käytiin 
vesien vähän lämmettyä. 

Merisaukosta oli muuhunkin. Sen turkki oli todella ar-
vostettu ja miehet alkoivat käyttää sitä rahana korttipe-
lissä. Steller oli vihainen siitä, että merisaukkoja pyydet-

Mikä ihmeen 
Stellerin merilehmä?
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tin vain nahan vuoksi ja lihat heitettiin pois. Hän ei katso-
nut hyvällä saukkokannan hupenemista. 

Stellerinmerilehmiä ei enää ole

Kirjan nimeen päässeestä stellerinmerilehmästä Auralla 
oli paljon tarinaa.  Nimestään huolimatta se ei ole lehmäl-
le sukua, vaan maaeläimistä norsut ovat lähimpiä sukulai-
sia. Stellerin  merilehmä on kuollut sukupuuttoon. Turkis-
pyytäjät käyttivät ne ravinnokseen 30 vuodessa Stellerin 
retken jälkeen. 

Stellerinmerilehmä oli ulkomuodoltaan vähän virtahe-
von, valaan ja hylkeen risteytys – aika sympaattisen nä-
köinen köllykkä, kuvailee Aura. Ne uivat vedessä, söivät 
rantakasvillisuutta ja olivat sen takia aika haavoittuvaisia. 
Ne eivät voineet paeta kauas merelle, vaan niiden piti ol-
la siellä rannan tuntumassa syömässä. Siksi niitä pystyt-
tiin niin tehokkaasti pyytämään. Merilehmä oli suuri, pai-
no saattoi myöhempien arvioiden mukaan olla jopa kah-
deksan tonnia.

Aura kertoo Stellerin niitä kuvailleen ja tarkkailleen tal-
vella, kun ne eivät osanneet pelätä ihmisiä. Ne elivät per-
hekunnissa. Niitä ruvettiin metsästämään koukulla ja sit-
ten seipäillä hakkaamalla niin, että ne väsyivät verenhuk-
kaan. Muut perheenjäsenet yrittivät auttaa uhria, irrottaa 
sitä pyyntikoukkua pyrstöllään. Joskus ne onnistuivat-
kin. Joskus puoliso sitten vielä yritti tulla auttamaan mai-
hin. Semmoinen aika hellyttävä eläin se on varmaan ollut, 

sympaattinen, jotenkin lempeä ja lauhkea.
Mutta ravintoa tarvittiin. Ilman merilehmän lihaa mie-

het eivät olisi omien kertomustensa mukaan jaksaneet 
heidät pelastanutta laivaa rakentaa. Hylkeitäkin ruoaksi 
pyydettiin, mutta niitä oli paljon vaikeampi saada kiinni. 

Paluu katkesi Siperiaan

Kotimatka jatkui seuraavana kesänä haaksirikkoutuneen 
laivan osista rakennetulla pienellä aluksella ja lopulta 
päästiin takaisin lähtösatamaan. Stellerin seikkailut eivät 
päättyneet tähän. Hän kolusi Kamtshatkan niemimaata 
vielä perusteellisesti ja ehti kirjoittaa siitä paksun teok-
sen, jossa hän hyvin monipuolisesti esitteli aluetta. Hän 
teki pitkiä matkoja jalan hankalakulkuisesa maastossa ja 
oli yhteyksissä paikallisen alkuperäiskansan, itelmeenien 
kanssa. Hän viihtyi heidän seurassaan hyvin. Lopulta hän 
lähti palaamaan Pietariin Siperian kautta. mutta ei pääs-
syt koskaan perille, vaan kuoli matkalla Tjumenissa mar-
raskuussa 1746. 

Aura Koivistolle luonto on edelleen kaikki kaikessa. Hän 
asui takavuosina jonkin aikaa Virossa, Vormsin saarella 
ja nyt kotimaisemaksi ovat vakiintuneet Kuhmon metsä-
maat, joiden säilyttämisen puolesta hän on myös paljon 
kirjoittanut. Stellerin merilehmä kirjaankin sisältyy hieno 
loppupuheenvuoro luonnon monimuotoisuuden puoles-
ta.
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Sokea mies joka ei halunnut näh-
dä Titanicia on rakkauselokuva, jän-
nityselokuva ja kokeellinen elokuva. 
Vammaiselokuva se ei ole.
Teksti: Marianne Tenhami
Kuvat: It ’s Alive Films Oy

S
okea mies joka ei halunnut nähdä Titanicia -elo-
kuvan tekijät, ohjaaja ja käsikirjoittaja Teemu 
Nikki ja tuottaja Jani Pösö It’s Alive Films -tuo-
tantoyhtiöstä kertoivat Sokeiden viikolla Näkö-
vammaisten Palvelu- ja Toimintakeskus Iirikses-

sä elokuvan tekemisestä. Pääosan esittäjä Petri Poikolai-
nen oli kertomassa elokuvan tekemisestä etäyhteydellä. 
Sokeiden viikolla näkövammaisilla kautta maan oli mah-
dollisuus osallistua Sokea mies joka ei halunnut nähdä Ti-
tanicia -kutsuvierasnäytäntöihin Näkövammaisten liiton 
yhteistyökumppanin Specsaversin tuella. 

Unelmien täyttymys

Petri ja Teemu kävivät samaan aikaan reserviupseerikou-
lua. Siellä he näyttelivät koulun kurssijuhlassa.

- Petri oli jo silloin hyvä näyttelijä: hyvin itsevarma ja ko-
kenut, kun taas minä esitin puuta tai pensasta, Teemu hy-
myilee. Vuonna 2019 Petri otti armeijakaveriinsa yhteyttä 
kertoen päässeensä Teatterikorkeakouluun ja työskennel-
leensä näyttelijänä, mutta jääneensä eläkkeelle aggressii-
visen MS-taudin vuoksi. Nyt mies istuu pyörätuolissa ja 
on sokea.

- Ajattelin että Petrin kanssa olisi kiinnostavaa työsken-
nellä. Hän on näyttelijä, jonka sokeus ja pyörätuoli saat-
taisivat tuoda hiukan haasteita, mutta toisaalta työsken-
tely olisi mielenkiintoista. Niinpä kysyin Petriltä, kiinnos-
taako sinua vielä näytellä, Teemu muistelee.

- Kyllä. Kiinnosti ihan sikana. En tiennyt miten se tapah-
tuu, mutta pääosan esittäminen pitkässä elokuvassa oli 
minulle unelmien täyttymys, Petri vastaa.

Produktion kanssa oli kiire Petrin MS-taudin aggressiivi-
sen etenevyyden vuoksi.

- Sanoin Teemulle, että jokainen vuosi on edellistä huo-
nompi, hän toteaa rehellisesti. Niinpä edettiin pikavauh-
tia: Teemu kirjoitti elokuvan käsikirjoituksen heinäkuus-

sa ja elokuussa olivat Sokea mies joka ei halunnut nähdä 
Titanicia kuvaukset. Elokuvan muut näyttelijät ovat Pet-
rin kurssikavereita Teatterikorkeakoulusta, Teemun ja Ja-
nin vanhoja tuttuja aikaisemmista tuotannoista sekä Pet-
rin poika Lassi Poikolainen. Kiireen lisäksi haasteita elo-
kuvan tekemiseen toivat epävarma rahoitus sekä se, että 
elokuva oli kuvattava lyhyissä kuvauspäivissä. 

- Joskus se, että ei ole budjettia, on hyvin vapauttavaa, 
Jani kiteyttää. Sokea mies joka ei halunnut nähdä Tita-
nicia on paitsi saanut suosiota Suomessa, myös palkittu 
laajalti kansainvälisesti, muun muassa Venetsian elokuva-
juhlien yleisöpalkinnolla, Egyptin El Gouna elokuvajuhli-
en parhaana elokuvana ja Petri parhaana näyttelijänä se-
kä Turkin Antalya Golden Orange -elokuvajuhlilla. Ennen 
valmistumistaan se palkittiin Haugesundin elokuvafesti-

Jokainen tarvitsee 
rakkautta

Ohjaaja Teemu Nikki ja tuottaja Jani Pösö.

Elokuvan pääosan esittäjä Petri Poikolainen.
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vaaleilla visuaalisesta kokeilevuudestaan. 
- Vaikka meillä ei ollut paljon aikaa eikä tietoakaan ra-

hoituksesta, meistä tuntui että olisimme katuneet lop-
puikämme, jos tätä elokuvaa ei olisi tehty. Monet palkin-
not todistavat, että se kannatti tehdä, Jani lisää tyytyväi-
senä.   

Sinun pitää luottaa viiteen tuntemattomaan ihmiseen

Elokuvan kuvaukset on tehty päähenkilön Jaakon näkö-
kulmasta, joka Petrin tavoin MS-taudin vuoksi on sokea ja 
istuu pyörätuolissa.

- Sokea mies joka ei halunnut nähdä Titanicia on kuvat-
tu niin, että vain Jaakko ja kaikki, mihin hän koskee, nä-
kyy. Muita näyttelijöitä ei nähdä, mutta heidän äänensä 
kuullaan. Näin näkevä katsoja on samanarvoinen sokei-
den ihmisten kanssa kuullessaan vain näyttelijöiden ää-
net. Jos toista ihmistä koskettaa, voi saada jonkunnäköi-
sen käsityksen siitä minkä näköinen hän on, Teemu se-
littää. Elokuvassa Jaakko matkustaa junalla Tampereelta 
Pieksämäelle rakastettunsa Sirpan (Marjaana Maijala) luo, 
jonka kanssa on siihen mennessä vain puhunut puheli-
messa. Jaakon on lähdettävä matkalle yksin, koska avus-
taja ei pääse heti viemään häntä. Matkalla sattuu ja tapah-
tuu, mutta Petrin sanoin: Sinun pitää luottaa viiteen tun-
temattomaan ihmiseen matkan aikana. Kuvaukset tehtiin 
Petrin kotona, invataksissa, Tampereen rautatieasemalla 
sekä junassa, missä kuvaamisen tekivät haastavaksi muut 
ihmiset, mutta siitäkin selvittiin.

- Kyllä he hiljenivät, kun tajusivat että täällä on jotain 
draamaa tapahtumassa, Teemu sanoo.

Petrin mukaan sokeus helpotti näyttelemistä. 

- Vaikka kamera ja mikrofoni olivat todella lähellä mi-
nua, se ei häirinnyt yhtään näyttelemistä. Kävin dialogia 
vastanäyttelijän kanssa ja näyttelin kohtausta ihan nor-
maalisti, kun en nähnyt kameraa ja mikrofonia vaikka tie-
sin minua kuvattavan. Ei se näyttelijyys mihinkään ole ka-
donnut. Vain keinot näytellä ovat muuttuneet, hän ku-
vailee. Ohjaajana Teemu toteaa, että työskentely Petrin 
kanssa oli samanlaista kuin kenen tahansa ammattinäyt-
telijän kanssa. Jotkut asiat tehtiin kuitenkin eri tavalla. 

- Sokea näyttelijä ei pysty reagoimaan visuaalisiin merk-
keihin. Kohtauksessa, missä Petriä lyödään kasvoihin, hän-
tä lyötiin ohi kuten elokuvien kuvauksissa tehdään. Sitten 
laskimme kolmeen ja Petri reagoi lyöntiin heilauttamal-
la päätään eli väistämällä, Teemu havainnollistaa keinoja 
tehdä asioita toisin. Miehet korostavat, että vaikka Jaak-
ko on sokea ja istuu pyörätuolissa ja Sirpalla on vaskuliitti-
sairaus, Sokea mies joka ei halunnut nähdä Titanicia ei ole 
vammaiselokuva, koska vammaisuuteen ei keskitytä vaan 
se on taustalla ominaisuuksina. Sokea mies joka ei halun-
nut nähdä Titanicia on rakkaus- ja jännityselokuva sekä 
kokeellinen elokuva. Sääliä on vältetty.

- Saamassamme palautteessa ovat korostuneet lohtu ja 
voima, jota ihmiset ovat elokuvasta löytäneet, Jani ker-
too.

- Elokuva on tunteiden vuoristorata, Teemu jatkaa.
- Minulle elokuva kertoo rakkaudesta ja selviytymises-

tä. Rakkaus on pääteema, koska sen takia Jaakko lähtee 
tapaamaan Sirpaa. Jokainen tarvitsee rakkautta – olipa 
vammainen tai ei. Me kaikki olemme samanarvoisia ihmi-
siä – näimmepä tai emme, istuimmepa pyörätuolissa tai 
emme, Petri lisää.

Petri Poikolainen ja ohjaaja Teemu Nikki, armeijakaverit, elokuvassa työtoverit.
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C
arita Lehtniemi (s. 1977) 
on helsinkiläinen graafi-
nen suunnittelija, kuvit-
taja ja kuvailutulkki, joka 
on lapsesta asti haaveil-

lut lastenkirjojen tekemisestä. Suti-
nen valitsee värin -kirjahankkeen Ca-
rita aloitti vuoden 2017 alussa. Kirjan 
luomistyössä oli neljä suurta vaihet-
ta: käsikirjoittaminen, kuvittaminen, 
kuvailutulkkaus ja tunnusteltavan to-
teutuksen suunnittelu. 

- Työkokemus kuvailutulkkina hei-
jastuu kaikkeen. Jo kirjaa luonnos-
tellessani mietin kuvan kokemisen 
eri tapoja, asioiden sanoittamista ja 
tunnustelemista. Tiesin alusta alka-
en, että kielen pitää olla mahdolli-
simman kuvailevaa ja kuvailutulkka-
uksen oleellinen osa tarinaa. 

Sutinen valitsee värin -kirjan kuvai-
lutulkkaus on integroitu tekstin si-
sään. Mitä se tarkoittaa? 

- Kuvailutulkkaus ei ole kirjassa eril-
lisenä liitteenä, vaan se on sisällytet-
ty tarinaan. Teksti on kauttaaltaan 

kuvailevaa. Pistekirjoituksella paine-
tuissa osuuksissa on eri sisältöä kuin 
mustavalkotekstissä, perinteisempää 
kuvailutulkkausta ja vinkkejä kuvien 
tunnusteluun. 

”Kirpeä Kelta kimittää voitostaan var-
mana: 

- Ota minut! Minä olen kirkas ja kii-
vas, kuin aurinko, joka valaisee tai-
vaan, viherryttää puutarhan ja kyp-
syttää sadon. Tokihan minä olen pa-
ras väri!”

Näkövammaisten lasten havainto-
maailmaan Carita tutustui Näkövam-
maiset lapset ry:n toiminnan kautta 
Oo mun kaa -kerhossa. Hän myös luki 
aiheesta paljon. 

- Taustatutkimuksessani perehdyin 
siihen, miten syntymäsokeat kokevat 
värit. Se vahvisti käsitystäni siitä, et-
tä värit ovat hyvä teema käsitellä las-
tenkirjassa. AD:nä (art director, tai-
teellinen johtaja esim. mainostoimis-
tossa) olen värien kanssa paljon te-

kemisissä. Työssäni ne ovat värikart-
toja ja koodeja ja teknisiä asioita. Vä-
rit edustavat kuitenkin myös tuntei-
ta. Ne sisältävät symboliikkaa, niihin 
liitetään mielikuvia, sanontoja ja ste-
reotypioita.  Värit yhdistävät meitä 
kaikkia. 

”Kerrostalot ovat haalean vaalean si-
niharmaita. Utuisia ja vaimeita. Aivan 
kuten Sutinenkin. Ja katu. Ja puut. Tai-
vaskin on väritön. Sellainen on Sutisen 
kotikaupunki.”

Carita muistuttaa, että painettu kir-
ja on ainut media, jota lukiessa voi 
ottaa tuntoaistin mukaan.  Celia-kir-
jastolla on kokoelma näkövammai-
sille lapsille suunnattuja koskettelu-
kirjoja. Carita tuo moniaistisesti vas-
taanotettavia kirjoja koskevaan kes-
kusteluun uuden käsitteen, kun hän 
kutsuu omaa teostaan tunnustelukir-
jaksi. 

- Tunnusteltava kuvakirja, livre 
tactile illustré, on lainattu ranskan 

Sutinen valitsee värin
Aistikas lastenkirjauutuus

Carita Lehtniemi kirja sylissään, viereisellä sivulla koskettelukuvia.

Teksti: Tanja Rantalainen
Kuvat: Jarkko Mikkonen

Caritan Lehtniemen 
esikoiskirja on kliseet 
väistävä, herkkävireinen 
tunnustelukirja lapsi-
perheille. Näkövam-
maisille lapsille suun-
natut pistekirjoitusteks-
tit ja tekstiin integroi-
tu kuvailutulkkaus tuo-
vat Sutisen tarinaan ta-
son lisää. 
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kielestä. Olen kouluttautunut las-
tenkirjailijaksi Ranskassa. Sikäläises-
sä perinteessä koulutus lähtee sii-
tä, että kuvittaja kirjoittaa itse tari-
nansa. Opiskelimme laajasti kuvatai-
detta, mutta myös esimerkiksi psy-
kologiaa, tarinankerrontaa ja eloku-
vataidetta. Tunnustelukirja-termi tu-
lee myös kustannuspuolelta. Lapsil-
le suunnatuista taktiilikirjoista käyte-
tään sitä nimeä. 

Sutinen valitsee värin -kirjan vaa-
tiva painotekninen toteutus on teh-
ty Suomessa Painotalo Trinketin toi-
mesta ja siinä on hyödynnetty sekä 
nykyaikaista digi- ja efektipainotek-
niikkaa että noin 100 vuotta vanhaa 
preeglauspainokonetta. 

”Viher vaahtoaa, Puna pursuaa, Si-
ni sumuttaa ja kelta kipinöi. – Mitä ih-
mettä nyt tapahtuu? Sutinen kummas-
telee.”

Lainaukset Carita Lehtniemen kirjas-
ta Sutinen valitsee värin. Kirja on saa-
tavilla kirjastoissa ja kirjakaupoissa. 
Sen voi myös tilata suoraan kirjaili-
jalta tilauslomakkeella verkkosivulla 
www.kuvailutulkkaus.com/lastenkir-
ja tai sähköpostitse osoitteella cari-
ta@kuvailutulkkaus.fi 

Kirja on valittu Suomen ehdokkaaksi 
keväällä 2022 järjestettävään kansain-
väliseen Typhlo & Tactus -koskettelu-
kirjakilpailuun. 
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M
onet ovat kokeneet 
pitkän korona-ajan 
rajoituksineen ras-
kaana ja panosta-
neet elämän laatuun 

valmistaen herkullisia ruokia kotona. 
Niin olen itsekin tehnyt, mutta olen 
myös kaivannut keittiömestareiden 
loihtimia makunautintoja viihtyisis-
sä ravintoloissa ulkomaan matkojen 
lisäksi. Vuodet 2020 ja 2021 ovat ol-
leet poikkeukselliset niin ravintoloil-
le kuin asiakkaillekin. Vanhassa sa-
nonnassa sanotaan: Hyvä ruoka ja 
parempi mieli. Se on ainakin omal-
la kohdallani pitänyt täysin paikkan-
sa, koska ulkomaille ei ole voinut tai 
ainakaan olisi ollut järkevää matkus-
taa ennen lokakuuta 2021, joten olen 
panostanut ruokaan. Joulupöydän 
herkkuja odotellessa tarjoan Kajas-
tuksen lukijoille makuhermoja kut-
kuttelevan annosten ilotulituksen ja 
täydellisyyttä hipovan ravintolako-
kemuksen, jonka pääsin nauttimaan 
syksyllä koronarajoitusten purkau-
duttua.

Michelin-tähdet kertovat

Onnistunutta makunautintojen iltaa 
ei suinkaan ole välttämätöntä viet-
tää Michelin-tähtiravintolassa. Silti 
mahdollisuus ainutlaatuiseen ruoki-
en ja juomien makujen sinfoniaan on 
todennäköisempi kuitenkin Miche-
lin-tähtiravintolassa. Tähdet kertovat 
kiistatta ravintolan kulinaristisesta 
tasosta, ja tähden tai useampia täh-
tiä saadakseen ravintolan on oltava 
todella erinomainen.

Ranskalainen  rengasvalmistaja  Mic-
helin julkaisi ensimmäisen ravintola-
oppaansa vuonna 1900. Oppaan tar-
koitus oli autoilun yleistyessä edis-
tää rengasmyyntiä siten, että ihmiset 
matkustaisivat autolla hyvien ravin-
toloiden vuoksi pitkin Ranskaa, jol-
loin renkaat kuluisivat nopeammin 
ja niitä ostettaisiin lisää. Siinä Miche-
lin onnistuikin erinomaisesti, sillä se 
on edelleen yksi maailman johtavista 
rengasvalmistajista ja tunnettu brän-

di, joka antaa merkittävää kaupallista 
lisäarvoa myös Michelin-tähtiravin-
toloille. Rengasvalmistajan ja tähtira-
vintolojen suhde onkin nähtävä sym-
bioottisena, sillä niin Michelin kuin 
tähtiä ansainneet ravintolat hyöty-
vät toisistaan lisäten brändin tunnet-
tuutta edelleen.

Michelin-oppaassa tähtiluokitus 
kertoo ruuan laadusta, hienostunei-
suudesta sekä palvelusta. Ravinto-
lan ulkoisten puitteiden ei tarvitse 
olla hulppeat, sillä ensisijaisena ta-
voitteena ei ole asiakkaiden huomi-
on kiinnittäminen kristallikruunui-
hin, lehtikullattuihin seinä- tai katto-
koristeisiin, vaan tajunnan räjäyttä-
vään makunautintoon ja hienovarai-
sen tyylikkääseen palveluun. Käymis-
säni Michelin-ravintoloissa yhdessä-
kään ei ole ollut erityisen prameaa si-
sustusta, mutta toki viihtyisät puit-
teet valkeine pöytäliinoineen, kau-
niine astioineen ja upeasti lautasille 
aseteltuine annoksineen eleettömän 
tyylikkäällä palvelulla ryyditettynä. 
En ole vielä käynyt kolmen tähden 
Michelin-ravintolassa, joten en tiedä, 
millainen interiööri sellaisesta löytyy.    

Michelin-tähti tarkoittaa, että ra-
vintola on kategoriassaan poikke-
uksellisen hyvä. Kaksi tähteä puo-
lestaan kertoo, että ravintolan takia 
kannattaa tehdä kiertomatka. Kolme 
tähteä tarkoittaa, että ravintola itses-
sään on matkan arvoinen.

Pohjoismaiden Michelin-tähdet  vuo-
delle 2021 julkistettiin syyskuun puo-
livälissä Norjan Stavangerissa. Suo-
mi sai seitsemännen tähtiravintolan, 
kun Finnjävel Salonki liittyi maam-
me Michelin-tähtiravintoloiden ker-
hoon. Muut tähtiravintolat ovat: De-
mo, Grön, Inari, Olo, Ora ja Palace. 
Kaikki Suomen Michelin-tähtiravin-
tolat ovat yhden tähden paikkoja ja 
sijaitsevat Helsingissä. Suomalaisra-
vintoloista ainoastaan vuonna 2013 
suljettu Chez Dominique, jossa eh-
din onneksi käymään, on saavutta-
nut kaksi Michelin-tähteä. Jos ravin-
tola on onnistunut saamaan Miche-
lin-tähden kerran, se ei suinkaan ole 

Hyvin syöty ja juotu
Teksti: Pasi Päivinen
Kuvat: Anu Strand

Negroni

Keittiön tervehdys

Viinit
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pysyvä osoitus paikan erinomaisuu-
desta, vaan arvostus täytyy ansaita 
joka vuosi uudelleen. Michelin-täh-
den voi siis menettää, jos huipputa-
soa ei onnistuta säilyttämään vuo-
desta toiseen.

Bon apetit 

Valitsin makunautintojen keitaak-
si ja koronakurimuksen ”karkotus-
paikaksi” ravintola Demon. Mikä ta-
hansa muukin Helsingin Michelin-
tähtiravintoloista olisi käynyt hyvin, 
mutta Demo on säilyttänyt Miche-
lin-tähden 15-vuotta keskeytykset-
tä eli suomalaisista tähtiravintola-
oista pisimpään. Lisäksi Demossa on 
Suomessa ainutlaatuinen 400 erilai-
sesta vanhanmaailman laatuviineis-
tä koostuva viinikellari, joka veti mi-
nua puoleensa. 

Nautimme illallisen rauhallisena ar-
ki-iltana. Itseni ja seuralaiseni lisäk-
si meitä oli Demossa vain kaksi muu-
ta pöytäseuruetta. Saavuimme ravin-
tolaan heti sen avauduttua kello 18. 
Tilasin aperitiiviksi kuivan Martinin 
(4 cl giniä, 2 cl Noilly Prat Vermout-
hia oliivilla ja sitruunankuorella ko-
risteltuna). Seuralaiseni valitsi Neg-
ronin (3 cl giniä, 3 cl camparia ja 3 cl 
makeaa punaista vermuttia appelsii-
nipalalla koristeltuna). Väkevää alko-
holia ei yleensä kannata nauttia en-
nen ruokailua ellei aperitiivi ole oi-
kein valmistettu. Demossa se on var-
muudella valmistettu kaikkien sään-
töjen mukaan sekä parhaista raaka-
aineista, joten uskalsin nauttia kui-
van Martinin täydellisesti jäähdytet-
tynä ja sekoitettuna. Martinia ei siis 
missään tapauksessa ravisteta, kuten 
James Bond -filmeissä virheellisesti 
tehdään, vaan se sekoitetaan ja jääh-
dytetään. Jääpalojen ainoa tarkoitus 
on viilentää juoma oikeaan lämpö-
tilaan, ja jääpalat otetaan aina pois 
ennen tarjoilua. Oikeaoppisesti val-
mistettuun kuivaan Martiniin kuuluu 
myös yksi tai useampi laadukas olii-
vi tuomaan suolaisuutta. Loppusila-
us tehdään puristamalla sitruunasta 
eteeristä öljyä juoman päälle ja sit-
ruunankuoriviipale jätetään tavalli-
sesti koristeeksi lasin reunalle, jon-
ka jälkeen se on valmis nautittavaksi.  

Siemaillessamme aperitiiveja pöy-
täämme saapui amuse-Bouche eli 
kokin tervehdys. Sen tarkoitus on ku-
titella makunystyröitä ruokahalun 
herättämiseksi aperitiivin kylkijäise-

nä. Sen jälkeen sommelier tuli esit-
telemään viinivalikoimaa ja erehdyin 
kyselemään viineistä yksityiskohtai-
semmin ja havaitsin nopeasti varsin 
puutteellisen viinien tuntemukseni. 
Lopetin kyselemisen ja annoin som-
melierin valita viinit ja lopputulos 
oli täydellinen, joskin laadukkaiden 
vuosikertaviinien nauttiminen nos-
ti laskun loppusumman kohtalaisen 
korkeaksi.

Kolme ensimmäistä ruokalajia oli-
vat kalaa: nieriää, siikaa ja kuhaa her-
kullisilla liemillä ryyditettyinä. Suu-
rimman vaikutuksen illan ruoista te-
ki heti ensimmäisenä nauttimani ra-
tatouillen eli vihannesmuhennoksen 
päällä ollut paistettu nieriä. Siika oli 
myös herkullista lisukkeineen, kun 
taas kuha on aika mauton kala sellai-
senaan, mutta kokki oli loihtinut sen 
kylkeen mainion kastikkeen, joka te-
ki annoksesta maukkaan. Seuraavak-
si tarjoiltiin jokiravulla täytetty ka-
nansiipi herkullisen liemen kera, joka 
hiveli makunystyröitäni ja pidin siitä-
kin.

 Kolmen ruokalajin jälkeen oli pak-
ko pitää pieni tauko ja antaa ruoan 
painua ranskalaisen vuosikertavii-
nin avustuksella. Sen jälkeen seurasi 
illan kohokohta, kun minulle tarjoil-
tiin 15-vuotiaan sammen Volzchenka 
kaviaaria. Seuralaiselleni tuli erityi-
nen kasvisherkku, koska hän on ka-
lalle allerginen. En ollut aikaisemmin 
syönyt kaviaaria, mutta  lohen, mui-
kun ja siian mätiä olen syönyt useam-
minkin ja pidän niistä. Volchen kavi-
aari oli hyvää, mutta se ei kuitenkaan 
tehnyt minuun lähtemätöntä vaiku-
tusta. Rehellisesti sanoen yhtä hyvin 
olisin voinut syödä siian mätiäkin, jo-
hon olisin ollut myös täysin tyytyväi-
nen. Söin taannoin eräässä toises-
sa tähtiravintolassa hanhenmaksaa, 
jonka makua ylistetään kaviaarin ta-
voin, eikä sekään säväyttänyt minua 
erityisemmin, mutta oli toki mielen-
kiintoinen makukokemus samoin 
kuin Volzchenka-kaviaarikin.             

Viidentenä annoksena ja pääruo-
kana pöytään saapui vasikanlihaa 
luuydinkastikkeessa. Annos näytti 
herkulliselta ja luuydinkastike olikin 
todella maukasta, mutta vasikanliha 
jätti toivomisen varaa. Pääruoka oli 
lievä pettymys lihan osalta, jota lois-
tava luuydinkastikekaan ei täysin pai-
kannut.     

Ennen kuin siirryimme jälkiruokaan 
oli pidettävä  pieni  tauko  ja annetta-

Kalaa boulabaissen päällä

Kanansiipi ja jokirapua

Vasikkaa luuydinkastikkeessa

Kaviaari

►
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va jälleen ruoan painua. Vielä ennen 
varsinaista jälkiruokaa saimme nau-
tittavaksemme pienen herkkupalan, 
kreemattua vuohenjuustoa kahden 
keksin välissä. Se oli makunystyröi-
tä hivelevä kokemus ja olisi täyttänyt 
kaikki odotukseni jälkiruualta, mut-
ta varsinainen jälkiruoka tuli heti pe-
rässä. 

Lopuksi pöytäämme saapui sulje-
tussa puulaatikossa yllätysherkku: 
pieniä leivoksia. 

Kaupunkilegendan mukaan Miche-
lin-tähtiravintolassa annosten väi-
tetään olevan niin pieniä, että näl-
kä jää ja kotimatkalla pitäisi poike-
ta hampurilaiselle. Demosta lähties-
sämme olo oli kylläinen, mutta ei lii-
an täysi, enkä kaivannut edes diges-
tiivia ruoan sulatusta edistämään. Il-
lallinen Michelin-tähtiravintolassa oli 
huikea elämys, jonka jokainen meistä 
voi halutessaan kokea Helsingissä ja 
lukuisissa paikoissa eri puolilla maa-
ilmaa. Astuessani ulos Demosta läm-
pimään syysiltaan runsaan kolmen 
tunnin nautinnollisen aterioinnin jäl-
keen minulla oli huomattavasti pa-
rempi mieli, ilta oli todella onnistu-
nut ja ”lompakko keventynyt”, mutta 
kokemus oli ehdottomasti hintansa 
väärti. Suosittelen nauttimaan illalli-
sen Michelin-tähtiravintolassa aina-
kin kerran elämässä. Notkuvia pöytiä, 
herkullista joulua ja maukasta uutta 
vuotta kaikille ehkä Suomen kiinnos-
tavimman ja monipuolisimman kult-
tuurilehden lukijoille!

   

Vuohenjuustokreemiä Mustikoita, mustikkamaitoa, kardemum-
majäätelö hunajalla

Keittiön yllätys

Demon ovi

Lahtelainen Sami Par-
tanen on tehnyt doku-
mentin Valoa pimey-
dessä.

Teksti: Hannu Huovinen

D
okumentti kertoo näkö-
vammaisten arkipäiväi-
sistä asioista, mahdolli-
suuksista  ja miten eri-
laisista haasteista  voi 

selvitä erilaisten apuvälineiden ja 
henkilökohtaisen avustajan kanssa.

Mistä sait idean tällaisen dokumen-

tin tekemiseen?

- Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avus-
tuskeskusta (STEA) tuli viesti Päijät-
Hämeen Näkövammaiset ry:lle   et-
tä pitäisi ruveta rahojen eteen jotain 
tekemään. Siitä sain idean pistää kor-
teni kekoon ja ajattelin tehdä doku-
mentin, jossa käsitellään näkövam-
maisten arkea, haasteita ja erilaisia 
mahdollisuuksia. Näkövammaisten 
liitto on julkaissut yksittäisiä juttuja 
erilaisista näkövammaisuuteen liitty-
vistä aiheista, mutta vastaavaa julkai-
sua ei internetistä löytynyt.

Miten teit käsikirjoituksen doku-

menttia varten?

- Omasta päästä ajatustasolla, mistä 
lähdetään ja minne päästään. Kuvaus 
päivän jälkeen tuli aina uusi idea,  mi-
tä seuraavalla kerralla kuvataan.

Teit dokumentin Valoa Pimeydes-

sä oppilastyönä Koulutuskeskus 

Salpauksen opiskelijoiden kans-

sa, haitko mistään rahoitusta doku-

menttia varten?

- En hakenut, koska dokumentti teh-
tiin oppilastyönä Koulutuskeskus 
Salpauksen kanssa. Dokumentin te-
keminen oli opiskelijoille osa hei-
dän koulutustaan. Dokumentin te-
keminen avasi mahdollisuuden esi-
tellä näkövammaisten elämää asias-
ta kiinnostuneille. Henkilökohtaisen 
avustajan mukana olo dokumentissa 
kertoo hyvin millaisissa asioissa nä-
kövammaiset tarvitsevat apua. Päi-
jät-Hämeen Näkövammaiset ry:n toi-
minnan esittely nivoutui dokument-
tiin hyvin.

►
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Miten dokumentti toteutui teknisesti?

- Kuvaus, valaistus, äänitys ja leikkaus tapahtuivat Kou-
lutuskeskus Salpauksen Media-alan oppilaiden toimesta 
koulutuskeskus Salpauksen  välineillä.

Mikä oli vaikeinta dokumentin tekemisessä ja tuliko 

mitään yllätyksiä dokumentin teon aikana?

-Seuraavien kuvausten odottelu oli kaikkein vaikeinta, 
mikä johtui osittain koronaviruksen leviämisestä.

Kauanko aikaa meni dokumentin toteutumiseen  idean 

syntymisestä?

- Idea dokumentin tekemisestä syntyi lokakuussa 2020 ja 
kohtauksia dokumenttiin kuvattiin marras-helmikuu ai-
kavälillä. Lopullinen versio oli valmis huhtikuussa 2021. 

Koronaviruksen vuoksi opiskelijoilla meni 
editointiin aikaa suunniteltua enemmän.

Kenelle dokumentti  Valoa pimeydessä on 

tarkoitettu?

- Henkilöille joita näkövammaisten arkinen 
elämä kiinnostaa. Näkövammaisen henkilö-
kohtaisena avustajana toimimisesta doku-
mentissa on monta hyvää käytännön esi-
merkkiä. Näkövammaisia työelämässään 
kohtaavat henkilöt toivottavasti saavat do-
kumentista vinkkejä, miten näkövammai-
nen asiakas tulee ottaa huomioon esimer-
kiksi kaupassa ja taksissa.

Toteutuiko dokumentissa sille asettamasi 

tavoitteet?

- Kyllä, materiaalia olisi ollut kuvattuna toi-
seenkin 39 minuutin dokumenttiin. Koska 

dokumentti on tehty näkövammaisille ja muillekin 
vammaisille on toteutus tehty leppoisaan tahtiin.

Sami Partanen on ollut mukana kouluaikoinaan kou-
lun kuoroissa ja bändissä, joten esiintyminen doku-
mentissa tuntui luontevalta. Raaka-aine yhtyeen vi-
deolla vuodelta 2010 hänet voi tunnistaa. Laulamista 
Partanen on harrastellut aikuisena karaokessa.
Varsinaisen työuransa Partanen on tehnyt levysep-
pä-hitsaajana, ja vapaa-aikanakin hänellä on ollut ta-
pana käyttää osaamiaan taitoja erilaisten tarvikkei-
den rakentamisessa. Saunakauhasta Harley-Davso-
niin tuunaamiseen haluamansalaiseksi.

Dokumentistasi käy ilmi mieltymyksesi seurata 

elokuvia joita kuvailutulkataan. Millaiset seikat te-

kevät elokuvan kuvailutulkkauksesta hyvän?

- Hyvä tulkkaus onnistuu tulkkaajalta, jolla on nopeat 
hoksottimet, hyvä yleistieto elokuvista, nopea teks-
tin lukutaito ja kyky kertoa mitä ruudulla tapahtuu.

Minkälaisia neuvoja antaisit henkilölle, joka halu-

aisi tehdä itseään kiinnostavasta aiheesta doku-

mentin?

- Sopivasti rohkeutta ja itsekriittisyyttä. Tämän päi-
vän teknisillä välineillä on mahdollisuus tehdä mo-
nenlaisia julkaisuita. Hyvä suunnittelu, rohkeus, itse-
kritiikki mukaan ja tekemään.

Dokumentti löytyy youTubesta haulla 
Valoa pimeydessä.

Sami Partanen vasemmalla ja hänen henkilökoh-
tainen avustajansa Marko Keipi oikealla.

Valoa pimeydessä

Yhdessä kohti 
maailman parasta 
näönhuoltoa ja  
elämänlaatua  
– näkökykyyn  
katsomatta.

p. 029 3000 900
naery.fi
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Teksti Eija-Liisa Markkula
Kuvat Hellevi Holopainen

M
adridin kaupungilla on hellyttävä vaa-
kuna, siinä karhu tukeutuu etukäpälil-
lään mansikkapuun runkoon yrittäen saa-
da suuhunsa sen hedelmiä. Lokakuun vii-
meisellä viikolla kaupunki oli aidon es-

panjalainen, sillä turistikausi oli ohi ja koronatilanne rau-
hallinen. Tuntui erikoiselta, että olimme lähteneet ”pu-
naisesta” Suomesta! Kirjoittelen tässä muutamista näkö-
vammaisten kannalta huomionarvoisista havainnoistani. 
Heti alkuun oli helppo panna merkille se, että niin katu-
vilinässä kuin ravintoloissakin miesten ääniä kuului sel-
keästi enemmän kuin naisten. Yleensäkään madridilaiset 
eivät tunnu säästelevän äänenkäyttöään jutellessaan tai 
nauraessaan. Espanja kuuluu suuriin maailmankieliin, jo-
ten vieraiden kielten taito saattaa monesti rajoittua muu-
tamaan sanaan, pään puistamiseen ja viittilöintiin. Suu-
rimman tavaratalon, El Corte Inglésin infotiskillä oli mie-
lenkiintoinen ratkaisu: puhuttiin vain espanjaa, mutta asi-
akkaalle annettiin luuri, jonka toisessa päässä oli haluttua 
kieltä taitava neuvoja. Joissakin ravintoloissa saattoi eng-
lanninkielisen menun saada isännän puhelimessa olevan 
QR-koodin takaa.  
  
Liikennevalojen signaaliratkaisu oli kovin erilainen kuin 
meillä. Äänet menivät päälle vain silloin, kun valo oli vih-
reä, ja joka paikassa signaali oli sama lintua muistuttava 
piipitys. Edessä olevasta kadunylityksestä ei siis voinut 
etukäteen kuulla, oliko siinä ääniohjaus vai ei. Suojatielle 
tultaessa jalkakäytävän reuna oli merkitty tiheällä, jaloilla 
selkeästi tunnistettavalla urituksella. Taaskaan avustaja-
ni ei nähnyt opaskoiran kanssa kulkevia tai valkoisen ke-
pin käyttäjiä muualla kuin näkövammaisille tarkoitettu-
jen tilojen lähiympäristössä. Omalle kepilleni tehtiin tie-
tä ja metrossa annettiin heti paikka. 
                
Espanjalainen näkövammaisten kattojärjestö ONCE on 
maailmankuulu ja ONCEn säätiö jakaa apurahoja pallon-
laajuisesti ja tukee kehittämissuunnitelmia ja -hankkeita 
suurilla summilla. Heidän tuotteitaan myydään myös Avi-
riksessa. ONCElla on meneillään kunnianhimoinen hanke 
– tarkoituksena on valmistaa pienoismallit kaikista UNES-
COn maailmanperintökohteista. Näitä on jo nähtävillä ja 
tunnusteltavina ONCEn museossa. Yllätyksekseni käsiini 
osui Santiago de Compostelan katedraali; pyhän Jaako-
bin vaellus eli camino päättyy tuohon katedraaliin. Vuon-
na 2007 nelihenkinen ryhmämme kulki lukuisista eri rei-
teistä valitsemamme niin sanotun camino inglésin, eli 

englantilaisten vaelluksen, joka alkaa Biskajanlahden ran-
nalta Ferrolista, Francon kotikaupungista, ja päättyi koh-
dallamme tuohon katedraaliin puolitoista viikkoa myö-
hemmin. Nyt, neljäntoista vuoden kuluttua, tuntoaistini 
kertoi minulle, millainen päätepiste se oli!

Iloinen yllätys oli myöskin se, että sekä näkövammainen 
että avustaja pääsivät ilmaiseksi niin taidemuseoihin kuin 
kuninkaanlinnaankin. Ja hienoa, hyvää mieltä syntyi sii-
täkin, että Cervantes oli kirjoittanut yhden Don Quijoten 
luvun hotellimme viereisellä tontilla, ja patsaansa sijaitsi 
lähiaukiolla. Kuuluu lempikirjoihini, ja ostin teoksen nel-
jäsataavuotisjuhlapainoksen matkamuistokseni. Yhtenä 
aamuista minulla oli NKL:n kansainvälisten asioiden toi-
mikunnan kokous etänä kello 7:30 paikallista aikaa – ei-
kä yhteys pätkinyt kertaakaan! Seuraamamme aamu-TV:n 
toimittajat kuulostivat rautahermoisilta kakofonian mes-
tareilta. Kerran ymmärsimme uutisista, että jossain oli ta-
pahtunut naisen murha, ja oli saatu selville, että murha-
mies oli suomalainen!

Mesikämmen 
ja mansikkapuu



   33

Pyhän Jaakobin vaelluksen päätepiste, Santiago de Compostelan katedraali (valmistunut 1211), kosketeltavaksi tarkoitettu pienoismalli 
mittakaavassa 1:100 ONCEn museossa.

Madridin vaakunassakin kuvattu tunnusmerkki, Puerta del Sol 
-aukiolla seisova Karhu ja mansikkapuu -patsas.

Don Quijoten luojan, Miguel de Cervantesin (1547-1616) pronssinen 
patsas, jalustan kylkilaatoissa reliefit mainitun teoksen kohtauksista.
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Teksti: Tuula Paasivirta

M
arttayhdistys, nykyinen Marttaliitto, pe-
rustettiin Lucina Hagmanin johdolla hel-
mikuun manifestin vastustamiseksi pää-
siäisviikon keskiviikkona 29.3.1899. Mart-
taliitto, tuttavallisemmin Martat, on hy-

vin monipuolinen kotitalousneuvontajärjestö, jonka teh-
tävänä on edistää kotien ja perheiden toimivaa ja kestä-
vää arkea. Martta-toiminta vahvistaa tulevaisuustaitoja ja 
jatkuvaa oppimista. 

Toiminnassa mukana olevaa henkilöä kutsutaan Mar-
taksi. Martat ovat tuttuja jo vuosikymmenien takaa sini-
valkoruudullisista asuistaan. Martoilla on valtakunnalli-
sen toiminnan lisäksi piiri- ja alueellista toimintaa alueel-
lisissa yhdistyksissä, joihin kaikki ovat tervetulleita mu-
kaan. Marttojen verkkosivut ovat tutustumisen arvoisia, 
sillä jo sieltä saa paljon tietoa ja taitoa (martat.fi).

Pääsihteeri 

Marttaliiton nykyinen pääsihteeri on teologian maisteri 
Marianne Heikkilä. Hän aloitti Marttaliiton johtajana 11 
vuotta sitten. Sitä ennen hän on työskennellyt Kirkon Ul-
komaanavussa, Kirkkopalveluissa ja pappina Hakunilan 
seurakunnassa. 

Huomista varten 

- Teemme täällä Martoissa arjen tekoja huomista varten 
ja uskomme siihen, että hyvästä arjesta syntyy parempi 
maailma, kiteyttää pääsihteeri Heikkilä Marttojen toimin-
taa.

- Toiminnassamme löytää ja oppii yhdessä tekemällä ne 
arjen tiedot ja taidot, jotka tekevät omasta elämästä rik-
kaampaa. Arjen sujuminen antaa voimia toteuttaa niitä 
asioita, jotka itselle ovat elämässä tärkeitä.

Korona-ajan palkittua toimintaa

Korona-aika on muuttanut Marttojen toimintaa monin ta-
voin. 

- Olemme lisänneet virtuaalista ja sähköistä neuvontaa 
sekä suurelle yleisölle että kohdennetuille ryhmille. Lap-
siperhetyössä on tehty esimerkiksi kotikäyntejä whatsap-
pin/facetimen kautta ja olemme halunneet olla jäsenien, 
Marttojen ja kaikkien kansalaisten tukena niissä asioissa, 
jotka me osaamme.

- Koronan alkaessa viranomaiset olivat meihin yhtey-
dessä ja pyysivät käynnistämään kasvomaskikampanjan 
asenteiden muokkaamiseksi ja kansalaistaitojen opetta-
miseksi (miten ompelet kestomaskin). Teimme työtä käs-
kettyä ja kutsuimme mukaan Naisten valmiusliiton ja Kä-
sityöopettajaliiton. Saimme työstämme ARVO- liiton kun-
niamaininnan, iloitsee pääsihteeri.

 - Olemme korona-aikana olleet mukana Itlan ja lapsi-
perhejärjestöjen, säätiöiden ja yritysten isossa Lapsel-
le lounas -toiminnassa, jossa jaoimme yli 20 000 ruokala-
vallista tuoretta ruokaa ohjeineen heikommassa asemas-
sa oleville lapsiperheille yhdessä ruokakuntien, diakonia-
työn sekä kaupungin sosiaaliviranomaisten kanssa. 

Tämä edellä mainittu toiminta on uutta Marttojen pii-
rissä. He halusivat olla mukana turvaamassa lapsiperheil-
le lämmintä ruokaa koulujen toimiessa etänä ja myös ke-
sälomien aikana. 

Perheiden monimuotoisuus

Marttaliitto on koko olemassaolonsa ajan ollut toimin-
nassaan erityisesti perheiden tukena ja tuottanut malleja 
ja esimerkkejä hyvästä arjesta. Tällä hetkellä Marttaliitos-
sa halutaan entistä enemmän kouluttautua ammatillises-
ti siten, että martat voisivat palvella ihmisiä vielä parem-
min muuttuvassa toimintaympäristössä.

Kohtaamisen ja yhdenvertaisuuden teemavuosi

Ensi vuosi 2022 on Marttaliiton toiminnassa kohtaamisen 
ja yhdenvertaisuuden teemavuosi. Martoille on tärkeätä, 
että ihmiset voivat olla monella tavalla marttoja. 

-Toiminnassa tai kurssiemme ostajina on yksinhuolta-
japerheitä, vankilassa olevia tai vapautuvia, syrjäytymis-
vaarassa olevia nuoria, vammaisia, erilaisista etnisistä 
taustoista tulevia, sukupuolen moninaisuuksia, päihde- 
ja mielenterveyskuntoutujia. 

- Toiminnan perustana on yhdistyksissä tapahtuva toi-
minta tai kotitalousneuvontakursseillemme tuleminen. 
Jäsenyyden rinnalle syntyy uudenlaisia, pidempi- tai ly-
hytkestoisia marttailun tapoja. Haluamme olla lähellä ja 
laajalla tavalla ihmisten elämässä. 

Heikkilä ottaa joitakin esimerkkejä marttojen perus-
asiakirjoista. Näistä asiakirjoista  löytyy nyky-yhdistysten 
tapaan tietenkin lupaus ja strategiat. 

 -Martoille kaikki ovat yhdenvertaisia. Tätä Heikkilä vah-

Martat arjen 
ja perheiden tukena
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vistaa seuraavalla kommentillaan, -Voimaannutamme ja 
tuemme kaikkia elämään hyvää arkea. Edistämme tasa-
arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Marttojen tavoitteena on olla johtava yhdenvertai-
sen arjen edistäjä. Tätä Marttaliitto toteuttaa tehokkaal-
la neuvonnalla ja palvelutoiminnalla. Se kohdentaa toi-
mintaansa erityisesti heille, jotka tarvitsevat erityistä tu-
kea. Samalla martat ja Heikkilä muistuttavat, että marttai-
lu kuuluu kaikille. 

Näkövammainen ja sokea Marttojen toiminnassa

Marttaliiton toiminta on jaettu maassamme piireihin ja 
aluetoimintoihin. Eri piirit ovat toteuttaneet tilauskursse-
ja näkövammaisille tai sokeille henkilöille. 

-Ruokakurssit on suunniteltu niin, että jokainen saa tur-
vallisen tekemisen ympäristön ja ohjatun tuen kotitalous-
neuvojaltamme. Kurssille voi tulla mukaan oma avustaja 

tai läheinen, joka vielä tukee osaltaan ruoan valmistamis-
ta keittiötiloissamme. 

- Olen itsekin osallistunut tällaiselle kurssille Pohjois-
Pohjanmaan Martoissa Oulussa.

Martat ovat saaneet menneinä vuosina muun muassa 
Alli Paasikiven säätiöltä rahoitusta näkövammaisten ruo-
kakurssien sekä erilaisten aineistojen tuottamiseksi näkö-
vammaisille soveltuvissa muodoissa. Marttaliitto suun-
nittelee uutta Martta-appisovellusta ja Marttojen verkko-
sivua (löytyy osoitteesta martat.fi) ja näiden hyvää saa-
vutettavuutta. Tärkeä tavoite on toteuttaa esteettömyyt-
tä eri tavoin. 

Marttojen historiikki

Dosentti Ville Jalovaara on kirjoittanut vuonna 2019 jul-
kaistun Marttojen historiikkikirjan nimeltään ”On suu-
rempi koti – Martat 120 vuotta” Otava. Jalovaaran tyyli 
kirjoittaa on mukaansatempaava ja lähes 300 -sivuisen 
kirjan parissa pääsee erinomaisesti sisälle Marttojen his-
toriaan ja nykypäivään. Kirjassa on myös hyvä kuvitus, jo-
ka elävöittää osaltansa historiikkia. Tapasin Jalovaaran 
ohimennen ja kysyin, mitä hänelle on jäänyt Martoista 
mieleen? Tähän hän vastasi: - Arvostan erityisesti Martto-
jen sodanaikaista toimintaa. 
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V
uosi 2020 oli juhlavuo-
si suomalaisen eloku-
van historiassa. Maam-
me elokuvateollisuuden 
merkittävimpiin kuulu-

va elokuvien tuottaja, valmistaja ja 
jakelija Suomi-Filmi Oy perustettiin 
20.12.1919. Yrityksen alkuperäinen ni-
mi oli Suomen Filmikuvaamo, mutta 
se vaihdettiin Suomi-Filmi Oy:ksi jo 
vuonna 1921. Aktiivisen toimintansa 
aikana se tuotti 160 pitkää elokuvaa. 
Merkittävin ohjaaja oli Valentin Vaa-
la, joka ohjasi vuosina 1935–1965 yh-
teensä 36 pitkää elokuvaa.

Kansallinen Audiovisuaalinen Ins-
tituutti (KAVI) on juhlistanut Suomi-
Filmin 100-vuotista taivalta julkai-
semalla yhtiön täydellisen elokuva-
tuotannon massiivisena 136 DVD:n 
kokoelmana. Kaikki elokuvat ovat 
myös katsottavissa elonet.fi-verkko-
sivustossa. Elokuussa 2021 Artie Mu-
sic julkaisi Suomi-Filmi 100-juhlako-
koelman Suomalaista Elokuvamusiik-
kia Vol. 9 & Vol. 10. Juhlalevy on osa 
suomalaista elokuvamusiikkia koko-
avaa levysarjaa, jossa on aiemmin il-
mestynyt 8 osaa. CD on tuotettu yh-
teistyössä KAVI:n kanssa. Äänitteiden 

digitaalisesta restauroinnista vastaa 
Timo Wuori. Kansivihon ulkoasus-
ta vastaa Jukka Veistola ja tekstin on 
kirjoittanut KAVI:ssa tutkijana toimi-
va Juha Seitajärvi.

Artie Music – Suomessa ainoa 

alallaan

Artie Music on Turussa toimiva levy-
yhtiö, jonka perustivat 2000-luvun 
alussa Ari Hakulinen, Jens Holm ja Ti-
mo Wuori. Nykyisin yrityksen omista-
vat ja toiminnasta vastaavat Hakuli-
nen ja Wuori. Artie Music on tuotta-
nut historiallisten äänitteiden uudel-
leenjulkaisuja yli 20 vuoden ajan. Tur-
ku on Suomen äänilevyteollisuuden 
historiassa merkittävä kaupunki, kos-
ka siellä toimi Suomen ensimmäinen 
äänilevyjen valmistaja, jolla oli oma 
levypuristamo, Saaristokauppa Oy, 
joka julkaisi Sonora- ja Sointu-levyjä. 
Artie Musicin toimitusjohtaja Ari Ha-
kulinen on julkaissut Turun Tähtituo-
tanto-levymerkillä levysarjan Sointu-
äänilevyjen historiasta, tähän men-
nessä sarjassa on ilmestynyt 11 osaa. 
Turun Tähtituotanto on myös rekiste-
röinyt Sointu-orkesteri ja Sointu-ää-

nilevy -tuotemerkit ja vuodesta 2000 
lähtien järjestänyt Turun konserttita-
lossa Uudenvuodenaaton konsertte-
ja, joissa esitetään vanhoja iskusävel-
miä suuren Sointu-orkesterin säes-
tyksellä.

Ari Hakulinen aloitti oman levytuo-
tannon Turun Tähtituotanto-levy-
merkillä 1989, jolloin julkaistiin An-
neli Saariston levy La dolce vita. Artie 
Music syntyi muun levytuotannon 
ohessa tarkoituksena tuottaa kor-
kealaatuisia kokoelmia historiallisis-
ta suomalaisista äänitteistä. Vanho-
jen 78-kierroksen savikiekkojen digi-
taalisen restauroinnin lisäksi levyis-
sä on panostettu kansivihkoihin, jot-
ka ovat graafisesti korkeatasoisia ja 
sisällöltään informatiivisia. Ehkä täs-
tä johtuu, että Artie Musicin julkaisu-
ja ei kuulla musiikin suoratoistopal-
veluissa, kuten Spotify. Musiikkikoke-
mus jää vajavaiseksi ilman äänittei-
den taustaa ja kuvitusta sekä disko-
grafisia tietoja sisältävää kansivih-
koa. Artie Musicin julkaisemia levy-
jä voi kysellä hyvin varustetuista mu-
siikkikaupoista. Kaikki levyt ovat os-
tettavissa sointu.fi-verkkokaupasta.

Suomalaisen elokuva-
musiikin historia 
herää eloon Teksti: Ari Talja
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Äänitteiden digitaalinen 

restaurointi on tarkkaa käsityötä

Äänitteiden digitaalisesta restau-
roinnista vastaava Timo Wuori Suo-
men Äänitearkistosta kuvailee työ-
tään. Alkuvaiheessa tärkeintä on löy-
tää hyväkuntoinen 78-kierroksen le-
vy, josta saadaan mahdollisimman 
hyvä perustallennus. Joskus yksittäi-
nen musiikkiesitys joudutaan koos-
tamaan levyn useasta säilyneestä yk-
silöstä, joista etsitään ääniuran par-
haiten säilyneet kohdat. Kun on saa-
tu koostettua mahdollisimman hyvin 
soiva perusäänite, sitä käsitellään di-
gitaalisesti mm. poistamalla rahinaa, 
napsuja ja äänityksestä johtuvaa ko-
hinaa. Tarvittaessa voidaan säätää 
nopeutta tai nostaa alhaista ääni-
tystasoa suuremmaksi. Haastavim-
pia äänitteitä restauroinnin kannal-
ta ovat sota-aikana julkaistut Sointu-
levyt, joiden valmistusmateriaali oli 
pula-ajasta johtuen huonolaatuista. 
helpoimpia äänitteitä ovat Ylen ra-
diotallenteet, koska ne on lähtökoh-
taisesti tehty aikansa parhaalla ääni-
tystekniikalla.

Suomalaisen elokuvamusiikin 

kattava antologia

Levysarjan äänitteet sijoittuvat aika-
välille 1931–1961. Ensimmäiset kuusi 
osaa luovat kronologisesti etenevän 
katsauksen vuosien 1931–1951 eloku-
vamusiikkiin. Osat 7 ja 8 on omistet-
tu kahdelle säveltäjälle: Toivo Kärjel-
le ja Harry Bergströmille. Suomi-fil-
min 100-vuotis-juhlalevy, osat 9 ja 10 
kokoaa yksiin kansiin kahdelle levyl-
le Suomi-Filmin tuottamien elokuvi-
en musiikkia ajalta 1933–1961. Kaik-
kiaan koko sarja sisältää n. 280 kap-
paletta, joista suurinta osaa ei ole jul-
kaistu 1930–1960-lukujen jälkeen.

Ensimmäisen suomalaisen pitkän 
äänielokuvan Sano se suomeksi tuot-
ti turkulainen Lahyn-filmi. Se ja Suo-
mi-Filmin Meidän poikamme merellä 
ilmestyivät 1930-luvun alussa.   Suo-
malaisen elokuvamusiikin isä Georg 
Malmstén sävelsi ensimmäisen elo-
kuvaiskelmän, fox-trotin Tui tui Tuu-
likki. Hän oli myös päätähtenä ensim-
mäisissä musiikkipainotteisissa elo-
kuvissa. Uransa alussa oleva tähti-
pari Ansa Ikonen ja Tauno Palo bril-
jeeraa yhdessä ja erikseen elokuvis-

sa Vaimoke ja Mieheke. Uudet sävel-
täjät Harry Bergström, George de 
Godzinsky ja Tapio Ilomäki aloitta-
vat uransa. Tyypillisiä 1930-luvun 
elokuvamusiikin rytmejä ovat vals-
si, jenkka, foksi polkka ja tango, mut-
ta myös latinalaisamerikkalainen mu-
siikki löytää tiensä elokuviin. Laulajia 
ovat mm. Georg ja Eugen Malmstén, 
Greta Pitkänen, Matti Jurva, Ansa Iko-
nen, Tauno Palo ja Arvi Tikkala.

Sota-ajan elokuvissa 1940-luvulla 
kuullaan uusia vaikutteita niin sak-
salaisesta schlagerista kuin amerik-
kalaisesta swingistä. Sotaa lähesty-
tään niin Matti Jurvan kupleteissa 
kuin sotatahtoa kohottavissa Georg 
Malmsténin marssilauluissa. Sotilai-
den balladit kertovat kodin ja rakas-
tetun kaipuusta. Uutena säveltäjä-
nä uraansa aloittaa Toivo Kärki. Vas-
takohtana sota-ajan arjen ankeudel-
le ovat romanttiset ja historialliset 
elokuvat, kuten Katariina ja Munk-
kiniemen kreivi. Keskeisiä laulajia ja 
esittäjiä ovat Georg Malmstén, Hen-
ry Theel, Harmony Sisters, Ansa Iko-
nen, Tauno Palo, Birgit Kronström, 
Leif Wager ja Olavi Virta.

Sodan jälkeen kansakunta aloittaa 
jälleenrakennuksen monien uhkien 
keskellä. Näitä ovat mm. pelko valti-
ollisen itsenäisyyden menettämises-
tä, sodan traumat, sukupuolitaudit ja 
rikollisuuden kasvu. Tilannetta hei-
jastavat ajan yhteiskunnallisia ja so-
siaalisia ongelmia käsittelevät eloku-
vat, kuten Synnin jäljet. Toivo Kärjen 
ura elokuvasäveltäjänä alkaa täysillä 
elokuvissa Laulava sydän ja Serenadi-
luutnantti. Jälleenrakennuksen vas-
tapainoksi tarvitaan viihdettä. Musii-
kissa soivat Toivo Kärjen, Harry Berg-
strömin, Tapio Ilomäen ja George de 
Godzinskyn valssit, tangot jenkat ja 
foksit.  Suomalainen  jazz  ottaa  ensi-

Suomalaista Eloku-
vamusiikkia Vol. 9 & 
Vol. 10 on levysarjan 
elokuussa ilmesty-
nyt kokoelma, joka 
on kunnianosoitus
sata vuotta täyttä-
neelle suomalaiselle 
elokuvalle.
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askeleitaan. Uusia keskeisiä laulajia 
ovat mm. Leif Wager, Siiri Angerkoski 
ja Metro-tytöt.

Harry Bergströmin musiikissa elo-
kuvaan Rion yö kuullaan 1950-luvun 
alussa latinalaisamerikkalaisia ryt-
mejä. Kipparikvartetti esiintyy laula-
jina elokuvassa Kaunis Veera. Musii-
kin Mika Waltarin historialliseen ro-
maaniin pohjautuvaan elokuvaan 
Tanssi yli hautojen säveltää Nils-Eric 
Fougstedt. Musiikkielokuvat Kesä-
illan valssi ja Tukkijoella pohjautu-
vat Oskar Merikannon ikimuistettui-
hin säveliin. Olavi Virran ura lähtee 
vauhdilla nousukiitoon niin elokuvis-
sa kuin äänilevyillä. Uusia keskeisiä 
laulajia ovat Assi Nortia, Auvo Nuo-
tio, Matti Lehtinen, Greta Fougstedt 
ja Jorma Ikävalko.

Levy 7 keskittyy Toivo Kärjen ja Rei-
no Helismaan elokuvalauluihin vuo-
silta 1950–1952. Tähän aikakauteen 
sijoittuu rillumarei-elokuvien alku 
elokuvassa Rovaniemen markkinoil-
la. Keskeisiä laulajia ovat mm. Henry 
Theel, Erkki Junkkarinen, Matti Lou-
hivuori, Siiri Angerkoski, Kauko Käyh-
kö, Jorma Ikävalko ja Reino Helismaa.

Harry Bergströmin elokuvamusiik-
kia on kuultu runsaasti jo sarjan le-
vyillä 1–6. Levy 8 käy läpi hänen sä-
vellystuotantoaan vuosilta 1952–
1959. Elokuvia ovat mm. Kipparikvar-
tetti, Varsovan laulu, Kovaa peliä Poh-
jolassa ja Hilja – maitotyttö. Keskei-
siä esittäjiä ovat mm. Olavi Virta, Rita 
Elmgren, Eero Väre, Kipparikvartetti 
ja Ami Lovén.

Suomi-Filmin juhlalevy, osat 9 ja 
10, on kunnianosoitus 100 vuotta 
täyttäneelle elokuvayhtiölle ja sen 
tuotannolle. Osa 9 keskittyy mesta-
riohjaaja Valentin Vaalan tuotantoon 
29 kappaleessa. Tällä levyllä ovat 
esillä Mika Waltari-filmatisoinnit Si-
ninen varjo, Omena putoaa ja Huh-

tikuu tulee. Tuoreina löytöinä levyl-
le on saatu mukaan Yleisradion har-
vinaisilta kantanauhoilta mm. Einar 
Englundin Radion viihdeorkesterille 
säveltämiä kappaleita. Elokuvan Nis-
kavuoren naiset kahden eri version 
rakkausserenadi kuullaan sekä viulu-
solisteisena orkesteriversiona, että 
huipputenori Kalevi Korven laulama-
na. Yksi levyn kohokohdista on Lei-
la Lammen esittämä eroottinen lau-
lu Leikkikalu Pariisista, elokuvasta Mi-
nä ja mieheni morsian. Levyn päättä-
vä Lasse Liemolan Jetline elokuvasta 
Nuoruus Vauhdissa edustaa varhaista 
suomirokkia.

Suomi-Filmin juhlatuplan osa 10 
sisältää musiikkia muiden ohjaajien 
(Erkki Karu, Risto Orko, Ilmari Unho, 
Hannu Leminen, Jack Witikka ym.) 
elokuvista. Levyllä kuullaan joitakin 
Georg Malmsténin laulujen harvi-
naisempia levytyksiä. Säveltäjä Har-
ry Bergström on pianistina muka-
na kappaleessa Ilta torpalla, joka on 
ensimmäisestä suomalaisesta urhei-
luelokuvasta Avoveteen. Levyn päät-
tää yli 20 minuuttia kestävä Simon 
Parmet:n säveltämä Shostakovitsh-
vaikutteinen orkesterisarja elokuvas-
ta Pikku-Pietarin piha, säveltäjän it-
sensä johtaman Radion viihdeorkes-
terin esittämänä.

Klassikkoja, unohdettuja helmiä ja 

ennen julkaisemattomia harvinai-

suuksia

Elokuvissa musiikki usein katkeaa tai 
se häivytetään repliikkien alle. Levy-
sarjassa kappaleet ovat kuunnelta-
vissa kokonaisina ja levyillä on myös 
instrumentaalimusiikkia. Sarjan le-
vyiltä löytyvät tutut laulut, kuten Ge-
org Malmsténin Aallokko kutsuu, Ar-
vi Tikkalan Vaimoke ja Kauko Käyh-

kön Rovaniemen markkinoilla. Myös 
Ansa Ikosen ja Tauno Palon duettoja 
kuullaan useissa 1940-luvun levytyk-
sissä. Joskus äänilevylle on päätynyt 
kokeellista musiikkia, joka ei toden-
näköisesti ole menestynyt kaupalli-
sesti. Tässä genressä oma löytöni on 
sarjan levyllä 5, joka käsittelee vuosia 
1946–1949. Georg Malmsténin esittä-
mä slowfox Houkutuslintu (1945) on 
samannimisestä elokuvasta. Sävellys 
on Tapio Ilomäen ja sovittajana Toi-
vo Kärki. Sävellys on melodian ja har-
monioiden puolesta edistyksellinen. 
Millainen mahtaisi olla Frank Sinat-
ran tulkinta tästä biisistä, tai miten se 
soisi Glenn Millerin orkesterin esityk-
senä, solistina Ray Eberly.

Levysarjan todellisiin harvinai-
suuksiin lukeutuvat Yleisradion tal-
lenteet, niin pikalevyt kuin kanta-
nauhat. Leif Wagerin laulama Ro-
manssi elokuvasta Katariina ja Munk-
kiniemen kreivi kuullaan ennenjulkai-
semattomalta pikalevyltä vuodel-
ta 1942, jolla laulajaa säestää Nils-
Eric Fougstedtin johtama Radio-or-
kesteri. Suomi-Filmin juhlatuplan yk-
si huippuesitys löytyi arkistojen kät-
köistä elokuvan Kanavan laidalla fil-
minegatiivilla. Kirsti Hurme ja Ahti 
Sonnisen johtama mieskuoro esittä-
vät kansanlaulun Palapan Kille. Tämä 
laulu oli mahdollisesti tarkoitettu jul-
kaistavaksi Suomi-Filmin Leijona-le-
vymerkin ensimmäisenä levynä, jos-
ta ei ole säilynyt yhtään kappaletta.

Suurin osa elokuvista, joiden mu-
siikkia levysarjassa kuullaan on kat-
sottavissa Elonetissä. Tämä mahdol-
listaa elokuviin sävelletyn musiikin 
kuulemisen sen alkuperäisessä kon-
tekstissa ja vertaamisen levyltä kuul-
tavaan musiikkiin. Artie Music ja KA-
VI ovat tehneet merkittävän kulttuu-
riteon. Tätä pitää saada lisää!
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Toimittanut: Gyöngyi Pere-Antikainen

Hyvät lukijamme!

K
olmen kirjojentäytteisen 
vuoden jälkeen päätäm-
me tämän sarjan ainakin 
toistaiseksi ja ainakin täs-
sä muodossaan. Toivotta-

vasti kirjasuosituksenne jäävät elä-
mään ja ilahduttamaan uusia lukijoi-
ta Kajastuksen verkkosivuilla! Kiitos 
teille suosituksistanne, pysykää mu-
kanamme, sillä hyvät kirjat eivät ka-
toa, törmäätte niihin näillä sivuilla 
jossain muodossa jatkossakin. 

Tässä todellinen suositusten ilotuli-
tus, olkaa hyvät!

Asko Sahlberg: Paluu pimeään

Merkittävä suomalainen kirjailija, jo-
ka on saanut liian vähän huomiota. 
Syynä siihen on varmaan se, että hän 
asuu pysyvästi Ruotsissa. Hänen esi-
koisteoksensa oli Pimeän ääni, joka 
aloitti niin sanotun Göteborg-sarjan. 
Sarjassa siirtolaismies haluaa irti ah-
distavasta menneisyydestään mutta 
elää uudessa maassakin pimeydes-
sä koska haluaa olla kotonaan edes 
jossakin. Kolmiosainen sarja ei kerro 
niinkään ruotsalaisesta suurkaupun-
gista kuin ihmisen sisimmästä. Sar-
jan kolmas osa on Paluu pimeään. Jos 
haluaa tutustua Sahlbergin omanlai-
seen runolliseen mutta tiiviiseen kie-
leen ja tarkkoihin havaintoihin ih-
misestä ja ihmisistä, kannattaa ehkä 
aloittaa häneen tutustuminen juuri 
tästä kirjasta. Kannattaa pysähtyä ja 
lukea tai lukea ja pysähtyä!
 - Jari Mäkinen

Kazuo Ishiguro: Clara ja aurinko

Ehkä paras tänä vuonna lukemani 
kaunokirjallinen teos. En voi paljas-
taa sen juonesta juuri mitään. Clara 
on robotti, jonka näkökulmasta tä-
mä kaunis kertomus kerrotaan. Hän 
toimii sairaalla tytöllä keinoystävänä. 
Mitä on ystävyys ja rakkaus? Se on 
yksi kirjan pääteemoista. Kirjassa on 

Lukijan aarrearkusta 12

vahva tunnelma, sellainen surumieli-
nen ja vähän pelottavakin, kuten Is-
higuron kirjoissa yleensäkin. Jos olet 
lukenut häneltä kirjan Ole luonani ai-
na, pidät varmasti tästäkin.
 - Sari Karjalainen

Vallejo, Irene: Papyrus; kirjan pitkä 

historia

Reilu 20 tuntia kuunneltavaa, mut-
ta niin elävää ja lämmintä kerrontaa 
- sanoisinpa suorastaan maailman 
kulttuurihistoriasta. Espanjalaisen 
kirjoittajan katsantokulma on raikas. 
Monet tutut asiat palaavat ja selitty-
vät vähän uudella tavalla  monet ter-
mit aukeavat syntyjuuriaan myöten.    
 - Eija-Liisa

John Galsworthy: Forsytein taru ja 

sen jatko-osa Nykyaikainen kome-

dia

Forsytet on vakaa  vauras kauppi-
assuku, joka tuntee rahan ja kaiken 
muunkin  omistamisen arvon. Mut-
ta tuonkaan suvun jäsenet eivät ole 
immuuneja Amorin nuolille. Nuori la-
kimies, Soames Forsyte rakastuu in-
tohimoisesti lumoavan kauniiseen, 
kohtalokkaaseen Ireneen. Seurauk-
sena on riita, joka jakaa suvun kah-
tia vuosikymmeniksi. Suvun vaiheita 
seurataan 1800-luvun loppupuolelta 
1920-luvun puoliväliin  saakka ja tii-
liskiviromaanissa on luettavaa neljän 
niteen verran. Kirja joutui vahingossa 

käsiini minun ollessani vain 13-vuo-
tias. Mutta jo silloin ihastuin kirjaili-
jan kauniiseen, surumieliseen kirjoi-
tustyyliin, jossa pilkahtelee huumo-
ria ja ironiaa. Jatko-osan luin 16-vuo-
tiaana, jolloin ihastuin Michael Mon-
tiin, erääseen romaanin kantavista 
henkilöistä. Kunpa saisin tuollaisen 
lämminsydämisen ja huumorintajui-
sen miehen, minä ajattelin ja lisäsin 
haikeasti, että haaveeksi kuitenkin 
jää. Vaan eipä jäänyt. Michael Monte-
ja löytyy todellisuudestakin jopa ny-
kyajassa.
 - Anne Huttunen

Eveliina Talvitie: Vanha nainen 

tanssii

Haikea ja riemukas on tämä kirja, jos-
sa kymmenen tunnettua naista ker-
too elämästään, suhteestaan ikään-
tymiseen, ja sivutaanpa kirjassa vah-
vasti tanssiakin. Mukana muun muas-
sa Pirkko Arstila, Pirkko Lahti, Katarii-
na Souri ja Seela Sella. Talvitien itsen-
sä kokoama mukava fakta elämänta-
rinoiden väleissä on myös mieluisaa 
luettavaa.
 - Sari Karjalainen

B. A. Paris: Suljettujen ovien 

takana

Maistuisiko huikea psykologinen tril-
leri? Grace haaveilee omasta per-
heestä, mutta hänen vastuullaan on 
hänelle  hyvin rakas kehitysvammai-
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nen sisko Millie. Jack tuntuu unelma-
mieheltä. Hän on älykäs ja huomaa-
vainen ja tuntuu tulevan mainios-
ti toimeen myös Millien kanssa. Gra-
ce luopuu työstään ja asunnostaan 
mennäkseen naimisiin ja muuttaak-
seen yhteiseen unelmataloon Jackin 
kanssa. Tuollaiset päätökset vain 
ovat tosi harmillisia, jos heti häiden 
jälkeen selviää, että tuore aviomies 
on psykopaatti!
 - Satu Linna

Maja Lunde: Viimeiset

Norjalaisen kirjailijan ns. ilmasto-
kvartetin kolmas osa kuljettaa ihmi-
siään kolmen vuosisadan läpi tätä ny-
kyä ainoan jäljellä olevan villihevos-
lajin, przewalskinhevosen jalanjäljis-
sä. 1800-luvun lopussa eräs venäläi-
nen ja eräs saksalainen mies hakevat 
hevosia Mongoliasta eurooppalaisiin 
eläintarhoihin. 1900-luvun lopus-
sa sodan vaurioittama saksalaisnai-
nen yrittää palauttaa hevosia Mon-
golian luontoon. 2000-luvun loppu-
puolella norjalaisnainen tyttärineen 
yrittää säilyttää viimeisiä villihevo-
siaan eläinpuistossaan maailman ro-
mahtaessa heidän ympärillään. Hui-
kean kauniisti kirjoitettu, moniker-
roksinen tarina, edellisten osien (Me-
hiläisten historia ja Sininen) tapaan.
 - Jenni

Bythell, Shaun: Elämäni kirjakaup-

piaana

Tositarinaa skotlantilaisen antikvari-
aatin elämästä ja arjen harmaudesta, 
joka onkin aika humoristista, ja yksi-
toikkoisuudessaan alkaa olla kiehto-
vaa.
 - Eija-Liisa Markkula

Sanna Saarinen: Siirtolapuutarhan 

varjoissa

Juttukeikka Helsingin reunamilla si-
jaitsevan Jokitörmän siirtolapuutar-
hassa johtaakin outoon murhatutkin-
taan. Muutenkaan idylli ei ole ihan 
niin auvoisa, kuin päällepäin näyttää. 
Pidin siitä, että tutkija on nainen, ei-
kä dekkarissa ”räiskitä pyssyillä”, silti 
jännitystä riittää. 
 - Ritva Hanski

Robert James Waller: Hiljaiset sillat 

Reilut neljä tuntia äänikirjaa. Neljä 
päivää maanviljelijän vaimon ja valo-
kuvaajamiehen elämästä.

Irja Rane: Naurava neitsyt

Neitsyt Maria yhdistää nämä kolme 
historiallista tarinaa. Viimeiseen kir-
jasuosituspinoon kaksi kirjaa. Ensin 
lyhyt elämänmakuinen kirja. Toise-
na historiallinen triptyykki. Kumpi-
kin järkyttävän hyviä lukukokemuk-
sia, mutta erilaisia. Enempää en nii-
den tunnelmista kerro - lukekaa itse.
 - Lukutoukka

David Nicholls: Sinä päivänä

Kaksi parikymppistä opiskelijaa tu-
tustuu Edinburghissa heinäkuus-
sa 1988. Älykkötytön ja hulttiopo-
jan välille muodostuu side, joka säi-
lyy seuraavat vuosikymmenet, vaik-
ka heidän elämänsä kulkevat eri rato-
ja. Koskettava ja hauska romaani rak-
kaudesta ja aikuistumisesta.
 - Mikael Nikola

Mark Helprin: Talvinen tarina

Mielestäni kirja on elämää suurempi, 
koska siinä hypätään yli ajan, yli jäi-
sen kuoleman uuteen aikakauteen. 
Siinä rakkaus pysäyttää ajan ja koko-
nainen kylä katoaa lumeen ja pakka-
seen. Sanoisin, että monipuolinen, 
jännittävä, mielenkiintoinen satu ai-
kuisille.
 - Aino

Karen McManus: Kaksi voi säilyttää 

salaisuuden

Tässäpä hyvä dekkari, joka on luoki-

teltu nuortenkirjaksi mutta sopii mai-
niosti aikuisellekin. Lukioikäiset kak-
soset Ezra ja Ellery joutuvat muutta-
maan isoäitinsä luo, jota eivät oikeas-
taan tunne lainkaan. Heidän tätinsä 
murhattiin nuorena, ja myöhemmin 
toisellekin teinitytölle kävi samoin. 
Kolmas murha tapahtuu pian kak-
sosten saapumisen jälkeen. Voisiko 
kaikissa olla sama tekijä? Tapauksen 
selvittely alkaa kiinnostaa varsinkin 
Elleryä, kun hän ihastuu Malcolmiin, 
jonka veljeä koko kaupunki epäilee 
keskimmäisen murhan tekijäksi.  
 - Satu Linna

R. Kela: Uuden vuoden viimeinen 

päivä - proosarunokirja

Tekstit ovat väkeviä, niissä on tuskaa 
ja toiseuden kokemusta, joka kuris-
taa, mutta teksteissä on myös toivoa 
ja valoa kohti mennään. Tyttäreni on 
oivallinen kielen käyttäjä, siitä voi ar-
vata, että hän on lukenut paljon. Kirja 
ei valitettavasti ole Celiassa.
 - Katja Kuusela

Sillanpää, Sami: Keskellä virtaa 

Kongo

Ihastuttava tietopuolinen kirja. Usko-
matonta, mutta täyttä totta vielä vii-
me syksynä! Hesarin toimittaja mat-
kustaa ylikansoitetulla proomulla ja 
sitten kanootilla tai oikeastaan ruu-
hella alas Kongojokea ja samalla ku-
vailee ihmeellisiä maisemia ja ihmi-

Jillbert Ebrahimi / Unsplash
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siä. Kirjassa on kuvaliitteitä, mutta 
meille sokeille ei niistä mitään tietoa!
 - Eija-Liisa

Arto Paasilinna: Vapahtaja Surunen

Jos ei tietäisi kirjailijan nimeä, ei vält-
tämättä uskoisi että sama mies kir-
joitti muun muassa Ulvovan myllä-
rin ja Hirtettyjen kettujen metsän. 
Vapahtaja Surunen poikkeaa tavan-
omaisesta Paasilinnan tyylistä. Hän 
on kehittänyt kaksi mielikuvitusval-
tiota: Kalmanian Etelä-Amerikassa 
ja Kytislavanian itäisessä Euroopas-
sa. Näihin kahteen maahan matkus-
taa lehtori Viljo Surunen vapautta-
maan mielipidevankeja ja paasilin-
namaiseen tapaan matkoilta ei kom-
melluksia puutu. Kirjaa kuunnellessa 
nauroin monta kertaa vedet silmissä. 
Hilpeyttä herättävät paitsi kirjan hul-
vattomat tapahtumat, myös Paasilin-
nan maiden kaupungeille ja valuu-
toille keksimät hullunkuriset nimet, 
kuten Santa Riesa, riisdo, roisdo, ron-
shki ja rillutshka. Vaikka kirja ei ole 
tyypillistä Paasilinnaa, sieltä kuiten-
kin kurkistaa hänelle tyypillinen huu-
mori, kun lehtori Surunen opettaa 
kaikkien Kalmanian hienostorouvien 
kokit valmistamaan läskisoosia. Vaik-
ka kirjaa kuunnellessa saa nauraa ve-
det silmissä, siinä käsitellään myös 
vakavaa aihetta: ihmisoikeuksia, joita 
rikotaan tänäkin päivänä. Ajankoh-
tainen kirja, vaikka onkin ilmestynyt 
jo 1980-luvulla. 
 - Marianne Tenhami

Elliot Higgins: Me olemme Belling-

cat

Bellingcatin perustajan kirja kertoo, 
kuinka itseoppineiden ja vapaaeh-
toisten digietsivien ryhmä oppi pal-
jastamaan sotarikoksia ja salamur-
hia – jopa ennen valtiollisia tiedus-
telupalveluja. Kansalaisjournalis-
ti Eliot Higginsin perustama Belling-
cat on usein esillä mediassa. Se sel-
vitti kaksoisagentti Sergei Skripalin 
todennäköiset myrkyttäjät. Belling-
cat on jäljittänyt Syyrian diktaattorin 
Bashar al-Assadin käyttämät kemial-
liset aseet ja ohjuksen, joka pudotti 
lentokoneen Ukrainassa. Ryhmä sel-
vitti Venäjän oppositiojohtaja Alek-
sei Navalnyin murhayritystä ja osal-
listui Yhdysvaltojen Capitolin mel-
lakoitsijoiden tunnistamiseen. Bel-
lingcat ei ole valtiollinen tiedustelu-
palvelu tai suuren mediatalon tutki-
van journalismin yksikkö. Se on tutki-

joiden ja kansalaisjournalistien kan-
sainvälinen verkosto, jonka toiminta 
perustuu avointen lähteiden tietoi-
hin, tietotekniikkaan, uteliaisuuteen 
ja loputtomaan kärsivällisyyteen. Se 
määrittelee uusiksi tavat tulkita uu-
tisia, politiikkaa ja digitaalista tule-
vaisuutta. Kirja kertoo Eliot Higginsin 
tarinan yliopistopudokkaasta aivan 
uudenlaisen tiedonkeruun ja analy-
soinnin verkoston vetäjäksi. 
 - Mikael Nikola

Matt Haig: Syitä pysytellä hengissä

Luin Haigin elämäkerrallisen kir-
jan masennuksen syövereistä. Sama 
mies, joka on kirjoittanut muun mu-
assa kirjat Kuinka Aika pysäytetään ja 
Keskiyön kirjasto, joita suosittelen. 
Hän kertoo vuosituhannen vaihtees-
sa kokemastaan vaikeasta masen-
nuksesta ja paniikkihäiriöstä. Tietyn-
lainen ahdistuneisuus vaivasi häntä 
jo lapsesta, vaikka hänellä oli rakas-
tava koti. Hän ruokki ja ruokki sitä ah-
distusta, joka kasvoi vähitellen ma-
sennukseksi. Kirja on kaikesta huo-
limatta lämmin ja positiivinen, vaik-
ka se käsittelee rankkaa aihetta. Sii-
nä on paljon faktaa, omaelämäkerral-
lisuutta ja vielä elämäntaito-oppaan-
kin piirteitä. Minua kosketti, miten 
mahtava rinnallakulkija Andrea, hä-
nen nykyinen vaimonsa, osasi koko 
ajan olla. Rakkaus… 
 - Sari Karjalainen

Satu Rämö: Talo maailman reunalla

Kun meidän talvisää ottaa päähän, 
niin tässä teille vertailukohtaa. Muu-
ten hauska ja ihmisläheinen kuvaus 
syrjäseudun kylän elämästä ja asuk-
kaista Islannin Länsivuonoilla.
 - Ritva Hanski

Kaiho Nieminen: Sokkeli

Sodan räiskettä ja vaitioloa epookki-
romaanissa! Se kertoo Mannerheimin 
ristin ritariksi palkitusta Einari Karttu-
sesta, joka oli sodassa vuonna 1944 
liityttyään sinne 19-vuotiaana. Miltä 
tuntuu kantaa koko loppuelämänsä 
sisällään tosiasiaa, että on tappanut 
monia, monia ihmisiä? Vaikka kuin-
ka palkittaisiin ja kehuttaisiin, eipä 
se tieto kovin hieno matkakaveri ole. 
Varsin onnellisen elämän Karttunen 
sodan jälkeen eli, koskapa sai rin-
nalleen hyvän naisen. Sodasta mies 
vaikeni tyystin. Hän purki tuskaansa 
työhön, omaan ja muiden rakennus-
projekteihin. Minusta tämä sotakirja 

on jäänyt turhan vähälle huomiolle.
 - Sari Karjalainen

Alex Schulman: Eloonjääneet, 

Unohda minut ja Polta nämä kirjeet

Suositeltava kirjailija! Romaanit käsit-
televät keskustelematta ja selvittele-
mättä jääviä asioita yhden perheen 
elämästä. Kannattaa lukea tuossa jär-
jestyksessä.
 - Eija-Liisa Markkula

Heikki Aittokoski: Narrien laiva –

matka pieleen menneessä maail-

massa 

Tutkimusmatka neljälle mantereel-
le maailman vakavimpien kysymys-
ten äärelle. Eriarvoisuutta tutkaillaan 
muun muassa sodan runtelemassa 
Somaliassa, Bangladeshin hikipajoil-
la ja Lontoon ökyrikkaiden piireissä.
 - Mikael Nikola

Emmi Puikkonen: Musta peili

Kirja kertoo kolmen eri sukupolven 
naisten tarinan, naiset pohtivat ja 
kamppailevat saman asian, mustan 
kullan ympärillä oman aikansa kei-
noin.
Eeva Vehniäinen, Lammi, Katalois-
ten kylä

Oscar Hijuelosa: Kaunis María - To-

sitarina María García y Cifuentesis-

ta, naisesta kuuluisan laulun takana

Kuubalaisesta kouluttamattomasta, 
lukutaidottomasta nuoresta naises-
ta kertova, hänen raadollisen elon-
polkunsa ihan hyvä menestystarina. 
Kuubalainen yhteiskuntarakennepe-
li on murrosvaiheessa 1950-luvulla. 
Tämä on tarinan sivuraide. Nuori nai-
nen kamppailee raadollisen elonpol-
kunsa selviytymisstrategiasta moni-
ilmeisellä elonpolun valtataistelupe-
limekanismilla.
 - Vike

Enni Mustonen: Näkijä

Hyvä historiallinen romaani suoma-
laisesta Viannasta, joka pääsee puki-
jaksi suureen elokuvayhtiöön Amerii-
kassa. Hän pukee mm. Marilyn Mon-
roeta. Suosittelen hänelle, joka pi-
tää historiallisesta ja romanttisesta 
kirjasta. Enni Mustonen on tekijäni-
mi, kirjailijattaren oikea nimi on Kirsti 
Manninen. Hän esiintyi virtuaalisesti 
meille  Tampereen seudun näkövam-
maisten kulttuuripäivässä, siellä tä-
mä paljastui.
 - Veksi
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Teksti: Pasi Päivinen

N
euvostoliiton hajoamisesta, 26. joulukuu-
ta 1991, tulee kuluneeksi 30 vuotta. Useim-
mat suomalaiset tuntevat itäistä naapuri-
maatamme ja sen historiaa tavattoman huo-
nosti, vaikka se on vaikuttanut merkittäväs-

ti meihin suomalaisiin satojen vuosien ajan ja vaikuttaa 
edelleen. Maailma on muuttunut 30 vuodessa uskomat-
toman paljon, eivätkä nuoremman sukupolven edusta-
jat osaa kuvitellakaan, millaista Neuvostoliitossa oli tai 
millaista sen Suomeen kohdistama poliittinen vaikutta-
minen oli. Myöskään Neuvostoliiton aikaa lapsuudesta ja 
nuoruudesta muistavat, itseni mukaan lukien, eivät ym-
märtäneet Neuvostoliittoa ja sen poliittista vaikuttamista 
silloin, eikä sitä useimmat ymmärrä nykyisinkään, koska 
Neuvostoliittoa ei tunneta ja maa on painunut useimmil-
ta jo historian unholaan. Vanhemmat ikäpolvet kuitenkin 
muistavat jotain Neuvostoliiton vaikuttamisyrityksistä ja 
monet tunsivat jonkin verran maatakin. Lukuisat suoma-
laiset vierailivat siellä erinäisistä syistä: monet sosialismin 
aatteen palosta, toiset korkeakulttuurin vuoksi ja osa hal-
van vodkan sekä naisten takia. 

Suomalaisten suhtautuminen oli Neuvostoliiton ole-
massaolon ja Kylmän sodan aikakaudella varsin kaksija-
koinen: Neuvostoliittoa joko ihailtiin tai pilkattiin. Suo-
messa oli neuvostokulttuurin ohella näkyvästi esillä myös 
joitakin neuvostoliittolaisia tuotteita, joista näkyvin oli 
Lada-henkilöauto. Muistan hyvin lapsuudestani, kenen 
pihamaalla joensuulaisella omakotitaloalueella seisoi La-
da ja kenellä taas länsiauto. Me, joiden pihamaalla sei-
soi länsiauto, suhtauduimme lapsen ymmärtämättömyy-
dellä ivallisesti heihin, joilla oli kulkupelinä Lada. Vappu-
marssit olivat myös suosittuja vielä minun lapsuudessani, 
ja Joensuun keskustaan kerääntyi tuhansia ihmisiä, jois-
ta osa marssi ja osa kerääntyi katujen varsille katsomaan, 
keitä heidän tuttavapiiristään oli marssimassa. Itä-autolla 
ja vappumarssilla oli joka tapauksessa huomattavaa sym-
bolista merkitystä itäsuomalaisessa kaupungissa vielä 
1980-luvun alkupuolella. Se löi kommunistin leiman toi-
siin  perheisiin, mutta kaveruussuhteisiin sillä ei onneksi 
ollut vaikutusta kotikulmillani.

Olen ollut alakoululaisesta lähtien kiinnostunut Suo-
men ulkopuolisesta maailmasta ja halunnut ymmärtää, 
millainen maa on suuri itänaapurimme. Venäjän pitkässä 
historiassa Neuvostoliitto oli vain yksi vaihe, tosin poik-
keuksellisen kiinnostava. Pääsin lapsena käymään Neu-
vostoliitossa. Aistin sen ilmapiiriä 8-vuotiaan vilpittömäl-
lä uteliaisuudella olympiakesänä 1980 ja pääni oli pyöräl-

lä kaikesta kokemastani. Se oli toinen ulkomaan matka-
ni ensimmäisen suuntauduttua vuonna 1976 Kreikkaan. 
Olen halunnut iän ja kykyjen karttuessa tutustua idän 
”suureen tuntemattomaan” paremmin ja ammentanut 
vuosien saatossa tietoa Neuvostoliitosta kirjoista. Tieto-
kirjailijalle luonnollinen avain tiedon lähteille ovat tieto-
teokset ja onneksi Neuvostoliittoa on tutkittu runsaas-
ti, joten kiinnostavia kirjoja aiheesta riittää monilla kielil-
lä. Suomessa venäjäntutkimus on korkeatasoista ja erin-
omaisia suomenkielisiäkin teoksia aiheesta on hyvin saa-
tavilla. Venäjää en osaa, joten siinä kohdassa sivistykses-
säni on ammottava aukko, enkä pysty pureutumaan Ve-
näjään/Neuvostoliittoon ja sen vaiheisiin ihan niin syväl-
lisesti kuin haluaisin. Joka tapauksessa olisi huomattavas-
ti hyödyllisempää osata ruotsinkielen sijasta venäjää, jol-
loin kulttuuri-ikkuna itään todella avautuisi.

Neuvostoliiton kommunistinen puolue vannoi loppuun 
saakka kommunismin rakentamisen nimiin ja korosti eh-
dotonta uskollisuuttaan Karl Marxin sadan vuoden ta-
kaisille kirjoituksille siitä huolimatta, että järjestelmän 
kaatumisen merkit olivat selvästi nähtävissä 1980-luvun 
puolivälistä lähtien. Neuvostoliitto säilyi utopiana lop-
puun saakka, se lupasi lunastaa nykyisyyden ja mennei-
syyden kärsimykset tulevalla onnen ajalla, eikä kukaan 
voinut silti ehdottoman varmasti osoittaa, ettei mitään 
sellaista olisi voinut olla tai tulisi vielä joskus. 

Kulttuuripolitiikka osa ulkopolitiikkaa

Korkeakulttuurilla oli urheilun lisäksi merkittävä poliitti-
nen rooli Neuvostoliitossa. Sosialistinen realismi oli syn-
tynyt vuosina 1931-1934 proletaarisen taiteen raunioille, 
mutta se nujerrettiin kaikessa ”luokkakantaisessa” vallan-
tunnossaan toisen maailmansodan jälkeen ja palattiin ta-
kaisin klassiseen taidekäsitykseen. Josif Stalin oli 1930-lu-
vulla palauttanut taiteen agitpropista takaisin taiteeksi. 
Se tarkoitti sitä, että suuret taiteen mestarit olivat myös 
ylivertaisia oman alansa makutuomareita. Näin ollen po-
litrukkien rooli jäi toissijaiseksi ja muuttui lopulta jopa 
halveksituksi. Kulttuurivaikuttamisesta tuli toisen maail-
mansodan jälkeen olennainen osa Neuvostoliiton ulko-
politiikkaa. Kulttuuri oli urheilun ohella tärkeä Kylmän so-
dan ulottuvuus, jolla kilvoiteltiin länttä ja erityisesti Yh-
dysvaltoja vastaan. 

Suomi kuvitteli olevansa  Kylmän sodan aikakaudella 
liittoutumattomana maana idän ja lännen välissä. Neu-
vostoliitto katsoi Suomen edustavan kuitenkin läntis-

Politiikka kulttuurissa
Neuvostoliiton kulttuurivaikuttaminen 
Suomessa
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tä arvomaailmaa, johon tuli kohdistaa kulttuuripoliittis-
ta vaikuttamista. Suomeen kohdistunut kulttuurivaikut-
taminen oli voimakkainta 1940-luvun lopulla ja 1950-lu-
vun alussa sekä uudelleen Leonid Brežnevin valtakaudel-
la ”pysähtyneisyyden aikana”, jota kutsutaan myös uus-
stalinistiseksi kaudeksi. Se kesti vuodesta 1966 Brežnevin 
kuolemaan vuoteen 1982 saakka. Neuvostoliittolainen 
kulttuuri keskittyi korkeakulttuuriin: balettiin, oopperaan 
ja klassiseen musiikkiin. Keskeisin syy Neuvostoliiton keh-
noon menestykseen muulla kuin korkeakulttuurin alalla 
oli maan yleinen köyhyys, sillä vain korkeakulttuuria ar-
vostettiin ja siihen kyettiin satsaamaan. 

Kulttuurivaikuttamisen lähtölaukaus

Neuvostoliiton kulttuurivaikuttamisen tavoitteena oli 
Suomen jatkosodassa kärsimän tappion ja aluemenetys-
ten jälkeen yrittää vaikuttaa suomalaiseen ryssävihaan 
tuomalla esille Neuvostoliiton ystävällisiä kasvoja kor-
keakulttuurin muodossa. Kulttuurivaikuttamisen merk-
kipaaluna pidetään suomalaisen kulttuurivaltuuskunnan 
tapaamista Josif Stalinin ja Vjatšeslav Molotovin kanssa 
puolentoista tunnin ajan Kremlissä vuonna 1945. Silloin 
käytiin keskusteluja muun muassa siitä, miten kauan kes-
täisi suomalaisten ”uudelleen kasvattaminen” Neuvosto-
liiton ystäviksi. Koska Neuvostoliitto ei onnistunut val-
loittamaan Suomea aseilla, se yritti sitä kulttuurin kaut-
ta. Josif Stalin arvioi tarvittavan suomalaisten sydänten 
voittamiseen kulttuurin avulla viidestä viiteentoista vuo-
teen ja avaimen siihen oletettiin olevan neuvostoliitto-
laisen korkeakulttuurin. Kremlin kulttuurihymistelykoko-
uksen päätteeksi Stalin ilmoitti, että Suomen sotakorva-
usten maksuaikaa pidennettäisiin, joten Suomelle puoli-
toistatuntinen kulttuurikokous Moskovassa oli kannatta-
va keikka. Suomalaiset ymmärsivät silloin reaalipolitiikan 
tärkeyden ja miten Neuvostoliittoon tuli suhtautua, jotta 
pärjättäisiin pienenä maana sen naapurina.  

Neuvostoliiton ja Suomen poliittiset suhteet olivat eri-
tyiset. Suomi puolueettomaksi julistautuneena maana 
idän ja lännen välissä oli kokoaan merkittävämpi, mis-
tä syystä Suomeen kohdistui voimakasta poliittista vai-
kuttamista kulttuurin saralla heti jatkosodan päätyttyä. 
Jo ennen suomalaisen kulttuurivaltuuskunnan tapaamis-

ta Stalinin ja Molotovin kanssa Kremlissä Neuvostoliit-
to aloitti kulttuurivaikuttamisen, kun suomalaisissa elo-
kuvateattereissa näytettiin ensimmäiset neuvostofilmit 
kuukausi Moskovan välirauhan, 19. syyskuuta 1944, sol-
mimisen jälkeen. Myös neuvostoliittolainen valokuva-
näyttely avattiin Helsingissä joulukuun alussa 1944. En-
simmäiset neuvostoliittolaiset taiteilijat ja taideryhmät 
saapuivat puolestaan Suomeen kiertueelle tammikuus-
sa 1945. Etujoukoissa oli maailman kuulu Puna-armeijan 
kuoro, joka esiintyi Neuvostoliiton ulkopuolella ensim-
mäistä kertaa juurikin Helsingissä tammikuussa 1945 toi-
sen maailmansodan ollessa vielä käynnissä.

Neuvostoliiton kulttuurikeskitys 

Sota-ajan tykistökeskitysten jälkeen Suomeen suuntau-
tui 1940-luvun jälkimmäisellä puoliskolla ja 1950-luvul-
la ”keskitys” esittävää neuvostotaidetta. Sen korkea ta-
so hämmästytti keskinkertaiseen tottunutta vähälukuista 
suomalaista kulttuurikansaa. Kulttuurivierailuja sijoitet-
tiin tietoisesti strategisiin ajankohtiin, erityisesti 1950-lu-
vulla YYA-sopimuksen tai välirauhan vuosipäiviin. Vaa-
lit olivat tärkein kulttuurivaikuttamisen paikka ja kaikki 
merkittävimmät taiteilijavierailut ajoitettiin samanaikai-
sesti Suomessa järjestettyjen eduskunta- ja presidentin-
vaalien kanssa. Vuodesta 1950 lähtien myös kuntavaali-
en yhteydessä Neuvostoliitto lähetti taiteilijaryhmiä kier-
tämään Suomea. Tavoitteena oli tukea ensisijaisesti kan-
sandemokraattien ja sittemmin Neuvostoliittoon myötä-
mielisesti suhtautuvien ehdokkaiden menestymistä vaa-
leissa.

Kulttuuritapahtumien järjestelyissä Suomi-Neuvos-
toliitto Seuran (SNS) merkitys oli keskeinen. Pian jatko-
sodan jälkeen perustettu järjestö kasvatti jäsenmää-
räänsä räjähdysmäisesti sen noustessa korkeimmillaan 
170  000 henkilöön. 1960-luvulle saakka SNS:n tehtävä-
nä oli järjestää neuvostoliittolaisten taiteilijoiden esiin-
tymiset Suomessa. Seura ei tosin voinut vaikuttaa siihen, 
millaisia taiteilijoita Neuvostoliitosta Suomeen lähetet-
tiin tai milloin he saapuivat, sillä siitä päätettiin Mosko-
vassa. Suomeen lähetettiin joka tapauksessa kaikki maa-
ilman parhaat balleriinat, laulajat ja sinfoniaorkesterit, jo-
ten suomalaisilla oli etuoikeus nauttia neuvostoliittolai-
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sista huippuesiintyjistä ensimmäisinä länsimaalaisina.
Alkuvaiheessa Neuvostoliitto maksoi vierailujen kus-

tannukset ja SNS sai pitää esitysten lipputulot. Sen teh-
tävänä oli myös huolehtia käytännön tapahtumajärjeste-
lyistä Suomessa. Korkeatasoiset esitykset houkuttelivat 
ihmisiä paikalle, josta SNS uskoi taloudellisen hyödyn li-
säksi voittavansa poliittisesti kansandemokraattien vaali-
menestyksen muodossa. 

1960-luvun alussa kulttuurivaihdosta solmittiin valtio-
sopimus ja tapahtumien koordinointi siirtyi Suomen ope-
tusministeriölle. Kaikkiin suomalais-neuvostoliittolaisiin 
kulttuuritapahtumiin sisältyi pakollinen poliitikkojen ”ys-
tävyyspuheen” osuus. Juhlapuheet edustivat yleensä ri-
tuaalista ”munkkilatinaa,” joka pohjautui Neuvostoliiton 
omaan ideologiseen kielenkäyttöön. Se oli eräänlainen 
suvereniteetin säilyttämisen ”henkivakuutus” Suomel-
le YYA-sopimuksen ohella, jolla osoitettiin ainakin näen-
näistä ”poliittista ystävyyttä”.  

Molemminpuolinen hyöty kulttuurivaihdosta

Suomi kiinnosti neuvostotaiteilijoita, koska se oli 1950-lu-
vulta lähtien portti länteen. Vaikka tänne matkustettiin 
mielellään, portille ei ollut suurempaa halukkuutta jää-
dä maleksimaan, koska Suomea ei mielletty tuolloin to-
delliseksi länsimaaksi. Toiveissa oli oikeaan länteen loik-
kaaminen suuntana joko Länsi-Eurooppa tai Yhdysvallat. 
Neuvostoliittolaisten maailmanluokan esiintyjien vierai-
lut Suomessa nostivat joka tapauksessa maamme ensim-
mäistä kertaa korkeakulttuurin valokeilaan. 

Kulttuurivaihdon merkitys elitistisimmillä aloilla oli 
maamme korkeakulttuurin kehityksen kannalta merkit-
tävää. Suomi hyötyi kiistatta kulttuurivaihdosta, kun esi-
merkiksi Kansallisooppera teki tiivistä koulutusyhteistyö-
tä Neuvostoliiton kanssa. Se sai myös vieraakseen maa-
ilmanluokan tähtiä, joka auttoi nostamaan suomalaisen 
baletin ja oopperan tasoa. 

Baletin, oopperan ja klassisen musiikin esittäminen oli 
Neuvostoliitolle huippu-urheilun ohella keihäänkärki, jol-
la pyrittiin osoittamaan lännelle sen poliittisen järjestel-
män ylivertaisuus. Korkeakulttuurin alalla Neuvostoliit-
to olikin maailman ehdotonta huippua samoin kuin lu-
kuisissa perinteisissä olympialajeissa. Josif Stalinin joh-
tamassa Neuvostoliitossa ja vielä Leonid Brežnevin kau-
den loppuun 1982 saakka taide oli valtiovallan käsissä ja 
sitä yritettiin hyödyntää poliittiseen vaikuttamiseen voi-
maperäisesti. Klassinen taide jäi kuitenkin lopulta poliitti-
silta vaikutuksiltaan Suomessa tehottomaksi samoin kuin 
muukin kulttuurivaikuttaminen. Suomalaiset toki osasi-
vat arvostaa korkeatasoisia neuvostoliittolaisia esiintyjiä 
taiteilijoina, mutta Stalinin taannoin asettamat poliittiset 
kulttuurivaikuttamisen tavoitteet suomalaisten kasvatta-
miseksi Neuvostoliiton ”ystäviksi” jäivät saavuttamatta.

Josif Stalinin valtakaudella kulttuuritoiminta oli täysin 
Neuvostoliiton ohjaamaa ja yksipuolista. Tilanne muuttui 
Stalinin kuoleman jälkeen, kun Neuvostoliitto käynnisti 
ns. suojasään aikana mittavan kulttuurivaihto-ohjelmien 
sarjan. Lisäksi rajoja avattiin turismille, laajennettiin ul-
komaille suuntautunutta radiotoimintaa, alettiin vaihta-
maan radio- ja televisio-ohjelmia myös muidenkin länsi-
maiden kuin Suomen kanssa, solmittiin ystävyyskaupun-
kisopimuksia ja osallistuttiin näyttävästi kansainvälisille 

messuille ja näyttelyihin.
Kulttuurivaikuttaminen hiipui Neuvostoliiton lopun lä-

hestyessä. Siitä muodostui 1980-luvun puolivälissä ja sen 
jälkeen jo enemmän Neuvostoliiton omaa, pohjimmil-
taan barbaarista ideologiaa kalvava syöpä kuin ”poliitti-
nen punainen” vasara, jolla ei kyetty kovasta yrittämises-
tä huolimatta nuijimaan kapitalistista kulttuuria maan ra-
koon. Suomen geopoliittisesta erityisasemasta ja Neu-
vostoliiton kulttuurivaikuttamisesta riippumatta maam-
me pystyi hoitamaan omia kulttuurisuhteitaan kansain-
välisistä konjunktuureista välittämättä ammentaen kult-
tuurivaikutteita myös lännestä. Kun Neuvostoliitto siir-
tyi Mihail Gorbatšovin myötä perestroikan aikaan vuon-
na 1985, kulttuurivaikuttamisen merkitys mureni poliitti-
sen järjestelmän mukana ja Neuvostoliitto hävisi maail-
man kartalta vuoden 1991 lopussa. 

Instrumentariumin kokeneet ja ammattitaitoiset 
optikot ja silmälääkärit ovat valmiina auttamaan 

sinua yli 140 toimipisteessä ympäri Suomen.

Varaa aikasi helposti näöntutkimukseen 
numerosta 09 4241 7000* tai instru.fi.

ASIANTUNTEVAT 
PALVELUT 

INSTRUMENTARIUMISTA

SILMÄLÄÄKÄRIPALVELUT
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�

�

Varaa aika numerosta 
09 4241 7000* tai 
osoitteessa instru.fi. 

Laajennettu 
näöntutkimus

Silmänpohja-
kuvaus 

Optikon 
näöntutkimus

*Puhelinnumero ma–pe 8–21, la 9–18, su suljettu. 
Puhelun hinta on paikallisverkkomaksu tai matkapuhelinmaksu.
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VIIDEN RENKAAN PUFFETTI

Pikkujouluihin tai uudeksi vuodeksi 
voi rakennella buff etpöydän jonkin 
aiheen ympärille. Olympiavuoden 
kunniaksi otimme teemaksi olympia-
renkaat ja maisteltavaa kaikilta asu-
tuilta maanosilta. Tervetuloa pöy-
tään!
Teksti: Sanna Tynkkynen
Kuvat: Ilpo Blåberg

Aasia

A
asialainen eli itämainen ruokakulttuuri on to-
della laaja käsite. Aasialainen ruoka on vah-
vasti maustettua ja  sille ominaista on eri-
laisten makujen harmonia. Soijaa ja kookos-
ta käytetään paljon, ja riisi on arvostettu pe-

rusraaka-aine. Perinteillä ja uskonnolla on vahva vaiku-
tus, hindulaisille lehmä on pyhä ja islam kieltää sianlihan 
syönnin. 

Itäisen Aasian ruokakulttuurit tunnetaan parhaiten. Kii-
nalainen ruoanlaittotaito lukeutuu maailman vanhimpiin  
ja sitä pidetään ranskalaisen ja meksikolaisen keittiön 
rinnalla yhtenä tärkeimmistä gastronomioista. Itä-Aasian 
keittiöihin lukeutuvat myös japanilainen, korealainen ja 
taiwanilainen ruoka. 

Plov eli pilahvi on Keski-Aasiassa, Lähi-idässä ja Pakista-
nissa arjen ja juhlien riisiruoka. Keskiaasialaiset ovat siitä 
niin ylpeitä, että jokainen kansa pitää sitä nimenomaan 
juuri heidän kansallisruokanaan. Myös jogurtti on lähtöi-

sin Keski-Aasiasta.
Pohjois-Aasian ruokakulttuurilla on monelta osin yhte-

neväisyyksiä venäläisen gastronomian kanssa, joskin alu-
eellisia perinteitä on paljon.

  Intian gastronomia on eteläisen Aasian aarre. Maahan 
on kehittynyt tuhansien vuosien aikana omintakeinen 
ruokaperinne. Uskontojen vaikutus näkyy lihan vähäise-
nä kulutuksena. Intialaisissa ruoissa käytetään paljon pal-
kokasveja ja  runsaasti mausteita. 

Kaakkois-Aasiassa naapurimaiden ja siirtomaa-ajan 
Ranskan keittiöt ovat vaikuttaneet vietnamilaiseen ruo-
anvalmistukseen, jossa kasvisten, yrttien ja salaattien 
käyttö on keskeistä. Höyrytettyä riisiä tai nuudeleita tar-
jotaan liha-ja kalaruokien kanssa, eikä sitruunaruohoa ja 
chiliä säästellä.  Nuoc mam -kalakastike on peruskastike 
maustamisessa.

Thaimaalainen ruoka valmistetaan wokissa paistamal-
la tai höyrykeittimessä. Samaan ruokalajiin voidaan yh-
distää lihaa ja kalaa. Thaimaalaisen ruoan perusmaustei-
ta ovat inkivääri, sen sukulainen galangal, sitruunaruoho, 
chilit, kurkuma, limetinkuori, basilika ja jeera. Suolaisuus 
saadaan kalakastikkeesta. 

Eurooppa
  
Löytöretkien ja siirtolaisten mukana eurooppalaisten 
ruokaperinteet ovat levittäytyneet ympäri maailmaa vai-
kuttaen muiden maanosien ruokakulttuureihin. Tämä on 
toiminut myös toisin päin, kun eksoottiset mausteet, ruo-
ka-aineet  ja valmistustavat ovat kulkeutuneet Euroop-
paan vaikuttaen sen eri maiden gastronomiaan.

Ruokakulttuureista puhuttaessa Eurooppa on luulta-
vasti monipuolisin ja hajanaisin maanosa. Se jakautuu 
useisiin pienempiin keittiöihin, joista jokaisella on omat 
ominaispiirteensä, mutta yhtäläisyyksiäkin on. Euroop-
palainen ruoka on tunnettu miedoista mauistaan. Ruo-
kailutavat ovat myös yhteneväisiä, mikä näkyy esimerkik-
si ruokailuvälineiden käytössä ja pöytätavoissa.

Karkeasti eurooppalainen gastronomia voidaan jaotel-
la Pohjoismaiden, Keski-, Etelä- ja Itä-Euroopan keittiöi-
hin. Maantieteellisesti jakaminen ei välttämättä ole täy-
sin oikein, sillä ruokakulttuuriin vaikuttavat monet asi-
at. Välimeren maissa käytetään lähes kaikkeen oliiviöljyä, 
kun taas Saksassa ja Pohjois-Euroopassa on perinteisesti 
käytetty voita ja paljon maitotuotteita. Perunat ovat tär-
keä osa niin skandinaavista,  irlantilaista kuin saksalaista-
kin keittiötä, mutta etelämpänä suositaan enemmän veh-
nää esimerkiksi pastan muodossa. Riisiäkin käytetään 
paljon, vaikkei se perinteiseen eurooppalaiseen ruokava-
lioon alun perin kuulukaan.

Espanjalainen ja italialainen keittiö ovat luultavasti ete-
läeurooppalaisista parhaiten tunnettuja. Terveellisyyten-
sä vuoksi Välimeren ruokavaliokin on noussut suosioon 
viime vuosina.

Euroopan gastronomioissa Ranska nousee ensimmäise-
nä  esille.  Ranskalainen  keittiö  on  länsimaisen ravinto-

Viiden renkaan buffetpöytä.

►
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la-alan perusta ja se  lisättiin ensimmäisenä yksittäisen 
maan gastronomiana Unescon aineettoman kulttuuripe-
rinnön luetteloon.  Englantilainen aamiainen on sekin kä-
site. 

Itä-Euroopan gastronomiana pidetään yleensä venä-
läistä ruokaperinnettä, mutta puolalaisessa ja unkarilai-
sessa keittiössä on samoja piirteitä. Myös Baltian maiden 
ruoissa on runsaasti vivahteita itäeurooppalaisesta ma-
kumaailmasta. 

Oseania
Oseania on Tyynellämerellä sijaitseva, saariryhmistä 
koostuva maanosa. Se jaetaan Melanesiaan, Mikronesi-
aan ja Polynesiaan, suurimpina saarina Uusi-Guinea ja 
Uuden-Seelannin pääsaaret. Maanosaan lasketaan mu-
kaan myös Australian manner. 

Australiaa ja Uutta-Seelantia lukuun ottamatta valtaosa 
saarista sijaitsee tropiikissa. Tällä on suuri merkitys alu-
een ruokakulttuuriin, samoin kolonisaatiolla ja siirtolais-
ten mukanaan tuomilla vaikutteilla. Merenelävät, hedel-
mät ja grillaus ovat luonteenomaisia Oseanian saarivalti-
oiden ruoalle.  

Australialaista ruokaa kuvaa parhaiten sana fuusio,  sil-
lä monipuoliset juuret eri kulttuureissa ovat muokanneet 
sen nykyiseen muotoonsa. On kuitenkin yksi ruokalaji, 
jonka alkuperä on tässä maanosassa. Tosin australialai-
set ja uusiseelantilaiset eivät ole päässeet sopuun, kum-
pi maa on keksinyt Pavlovan. Kumpikin väittää luoneen-
sa ja nimenneensä sen venäläisen ballerinan Anna Pav-
lovan kunniaksi 1920-luvulla tämän vierailtua molemmis-
sa maissa.  Tuoreiden marjojen tai hedelmien kanssa tar-
joiltava marenkikakku on klassikko, joka tunnetaan ym-
päri maailmaa.

Myös Vegemite, oluen valmistuksen yhteydessä synty-
västä hiivauutteesta tehty levite, on ainutlaatuinen eri-
koisuus. Marmite on uusiseelantilainen versio. 

Barbecue on todellista australialaista kansallisruokaa, 
mikä tahansa grillissä valmistettava käy. Australialaiset 
rakastavat mutkatonta ruokaa. Tästä hyviä esimerkkejä 
ovat suositut makkararullat (sausagerolls) ja paikallinen, 
kämmenenkokoinen lihapiiras (meat pie).

Afrikka
Afrikkalaiseen keittiöön kuuluu erilaisia perinteitä man-
tereen kulttuurillisista, ilmastollisista ja maantieteellisistä 
eroista johtuen. Orjakaupan myötä afrikkalaisiin makui-
hin ovat vaikuttaneet myös ulkopuoliset uusine raaka-ai-
neineen ja ruoanvalmistustapoineen.

Pohjoisafrikkalainen keittiö on saanut vaikutteita niin 
Euroopasta kuin idästäkin. Ruoanvalmistuksessa käyte-
tään usein lammasta, hedelmiä ja vihanneksia sekä maus-
teina muun muassa sipulia, yrttejä, kardemummaa, ka-
nelia, neilikkaa, anista, muskottia ja hunajaa. Couscous 
ja kannellisessa savipadassa haudutettavat taginet ovat 
Marokon, Tunisian ja Algerian perinteistä ruokaa.

Länsiafrikkalainen ateria on tärkkelyspitoinen, vähäli-
hainen ja runsasrasvainen. Kalaa, kanaa, kananmunia  ja 
itse viljeltyjä kasviksia käytetään runsaasti ja ruoka maus-
tetaan tulisesti pippureilla ja chilillä. Ruoanlaitossa käy-
tetään palmuöljyä, joka värjää ruoan punaiseksi. Fufu, 
tärkkelyspitoisista juureksista tai riisistä valmistettu jau-
hopallo, on tyypillistä ruokaa Länsi- ja Keski-Afrikan alu-
eella. Fufua syödään repimällä siitä irti palasia, joita dipa-
taan kastikkeeseen tai keittoon.

Keski-Afrikka oli hyvin kauan vapaa muun maailman 
vaikutteista, lukuun ottamatta orjakaupan mukana saa-
puneita ruoka-aineita (kassava, chili ja pähkinät). Ruo-
anvalmistusmenetelmät ovat säilyneet kaikkein perin-
teisimpinä. Paikalliset, itse kasvatetut ainekset ovat pää-
osassa.  Liharuokiin suosituimpia ovat nauta ja kana, mut-
ta myös riistaa syödään satunnaisesti.

Itä-Afrikassa kasvatetaan erilaisia vihanneksia, hedel-
miä ja viljoja, joihin ruoka perustuu. Sisämaan ruohoaa-
vikoilla asuville perinteisille karjankasvattajille naudat, 
lampaat ja vuohet ovat varallisuuden mitta, eivät  ylei-
sesti ruokaa. Joillakin alueilla sekoitetaan maitoa ja karjan 
verta ruoaksi. Mausteina suosittuja ovat erilaiset yrtit, in-
kivääri, jeera ja chilit. Tavallisinta ruokaa ovat täytetyt pii-
raat samosat eli paikallisesti sambuusat. Ravinnoksi käy-
tetään myös hyönteisiä. 

Eteläafrikkalainen keittiö ilmentää maan monikulttuu-
rista taustaa. Hollantilaisten maatilojen työvoimaksi tuo-
mat malajiorjat toivat maahan oman ruokaperinteensä, 
kuten myös ranskalaiset hugenotit ja kullan perässä maa-
han muuttaneet britit ja saksalaiset. Myöhemmin erityi-
sesti Natalin sokeriplantaaseille tuodut intialaiset rikas-
tuttivat ruokakulttuuria. Alueella intialaisesta ruoasta tu-
li hyvin suosittua, paikalliset zulutkin ryhtyivät valmista-
maan niistä omia muunnelmiaan. Monet eteläafrikkalai-
set pitävätkin currya ja riisiä maan kansallisruokana. Al-
kuperäisväestön ravinto koostuu edelleen pääasiassa 
riistasta, juureksista ja maissista sekä proteiinipitoisista 
hyönteisistä.

Brikadeiros, hyvää joulua!
  

►
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Amerikka
Pohjois-Amerikan ruokakulttuuri on saanut vaikutteita 
niin intiaaneilta kuin eri puolilta maailmaa tulleilta siir-
tolaisiltakin. Erityisesti kiinalaiset ja italialaiset kehittivät 
kotimaidensa ruokalajeista amerikkalaisia versioita. 

Yhdysvallat on tunnetuin pikaruuastaan. Nakkisämpy-
lät, hampurilaiset ja ranskanperunat ovat suosittuja, ja 
Coca-Colan brändi on yksi maailman tunnetuimmista.

Koillisosien keittiö heijastaa alueen kulttuuriperintöä 
varhaisten eurooppalaisten uudisasukkaiden maihinnou-
supaikkana. Alue on tunnettu esimerkiksi Marylandin ra-
pukakuista, itärannikon hummereista ja Uuden-Englan-
nin simpukkakeitosta. Bostonin pavut on yksi varhaisilta 
uudisasukkailta peräisin oleva ruoka, joka on muunnelma 
intiaanien vastaavasta ruokalajista. 

Kaakkoisosan keittiössä yhdistyvät rannikko- ja vuoris-
toseutujen ruoka sekä afrikkalaiset, karibialaiset ja kuu-
balaiset vaikutteet. Tyypillisiä ruokia ovat ulkogrillissä 
pariloitu liha ja meren antimista tai lihasta tehty gumbo-
muhennos. 

Etelärannikon Louisianan keittiö on muuhun maahan 
nähden omaleimainen. New Orleansin mustat keittäjät, 
ranskalaiset ja  intiaanit loivat kreolikeittiön, johon tuli 
vaikutteita myös Espanjasta, Italiasta ja Afrikasta. Cajun 
-keittiötä voidaan kutsua kreolikeittiön maalaisversioksi. 
Molemmista käytetään yhteisnimitystä louisialainen keit-
tiö ja sen tunnetuin ruokalaji on ”kreolien paella” jamba-
laya. 

Lounaisten osavaltioiden ruoka on espanjalaisen, mek-
sikolaisen ja intiaanien keittiön liitto. Sen kulmakiviä ovat 
riisi, tomaatti, maissi, pavut, tuore korianteri ja chili. Suo-
sittuja ruokia ovat pataruoat, grillattu naudanliha ja tex-
mex.

Pohjois-Amerikan sisäosien eli keskilännen ruokakult-
tuuri on saanut vaikutteita etenkin pohjoismaisilta ja 
puolalaisilta siirtolaisilta. Perinteisiä ruokia ovat täyttä-
vät muhennokset ja padat. Itsekasvatetut vihannekset ja 
luonnonantimet ovat ruoan perusta. 

Luoteisrannikon keittiö tunnetaan riista-, kala- ja marja-
ruoistaan. Alaskassa tyynenmerenlohi on tärkeä ruokaka-
la. Aasialaisten siirtolaisten perinteiset maut ovat vaikut-
taneet alueen keittiöön.

Kanadalainenkin keittiö vaihtelee paljon alueittain. 
Englanninkielisen Kanadan perinteinen ruoka on saman-
laista kuin brittiläinen ja yhdysvaltalainen, kun taas rans-
kankielisen Kanadan pohjautuu ranskalaiseen ruokaan ja 
etenkin ranskalaisten turkiskauppiaiden talvimuonaan. 

Etelä- ja 
Väli-Amerikka

Etelä- ja Väli-Amerikkaa kutsutaan myös latinalaiseksi 
Amerikaksi.  Sen ruoassa yhdistyy mayjojen ja atsteek-
kien perintö siirtomaavallan mukanaan tuomaan ruoka-
kulttuuriin. Maut ja raaka-aineet ovat suurelta osin al-
kuperäisasukkaiden peruja. Intiaanien asuinalueilta ovat 
peräisin ainakin avokado, bataatti, chili, kaakao, kurpitsa, 

maapähkinä, maissi, pavut, tomaatti ja vanilja. Myöhem-
min espanjalaiset ja portugalilaiset toivat mukanaan rii-
sin, vehnän, sipulin ja uusia mausteita, kuten kanelin ja 
valkosipulin. Heidän mukanaan tuli myös karjankasvatus, 
mikä lisäsi lihan käyttöä ja maitotuotteet ruokiin. 
  Arepas-leivät ovat yksi Etelä-Amerikan vanhimmista 
ruokalajeista. Venezuelan ja Kolumbian alkuasukkaat söi-
vät tätä paikallista pikaruokaa jo valloittajien saapuessa 
maanosaan. Arepa on erilaisilla täytteillä täytettyä mais-
sileipää. Boliviassa näitä täytettyjä leipiä kutsutaan ni-
mellä chola.

Suklaa on peräisin Etelä-Amerikasta. Atsteekit viljelivät 
kaakaopapuja jo satoja vuosia ennen eurooppalaisten tu-
loa Amerikkaan. Intiaanit valmistivat niistä kitkeränma-
kuista juomaa nimeltä xocoatl, johon he lisäsivät muun 
muassa chiliä. Myös popcornit ovat intiaanien keksintö. 
Arkeologit ovat löytäneet Meksikosta popcornin jääntei-
tä, jotka on ajoitettu vuoden 3600 eaa. paikkeille. 

Koekeittiön arvio

  
Eri maanosien ruokakulttuureihin tutustuminen on mie-
lenkiintoista. Merkittävin huomio on, että maailman keit-
tiöt ovat todella sekoittuneet toisiinsa. Löytöretkillä, siir-
tomaavallalla ja kaupankäynnillä on ollut suuri merkitys 
gastronomioiden kehityksessä. Buffettiin päätyi ruokala-
jeja, jotka toimivat yli rajojen.

Samosat ovat kulkeutuneet Afrikkaan intialaisten siirto-
laisten mukana ja saaneet nimen sambuusa. Kasvisnyy-
tit valmistuivat melko vaivattomasti, joskin niiden teke-
minen oli vähän näpertämistä. Australialaisten rakasta-
mien makkararullien väsääminen se vasta pipertämistä 
olikin. Amerikkalaisversio hot dog ja suomalaisillekin tut-
tu nakkipiilo syntyvät helpommin. Kumpiakin voi makun-
sa puolesta tehdä uudestaan, mutta isommassa koossa. 

Falafelpyörykät ovat kotoisin Lähi-idästä, mutta niitä 
syödään yleisesti myös Afrikassa. Raikas minttu-jogurtti-
kastike olisi Intiassa nimeltään raita. Pyöryköiden pyörit-
tely onnistui näppituntumalla, mutta öljyssä kypsentämi-
sen jätin mieluummin näkevälle. 

Eurooppaa edustivat salaatit, koska ne ovat tyypilli-
siä täällä.  Kreikkalainen salaatti on aina varma valinta ja 
teimme siitä papuisen version. Italiansalaatti on alkujaan 
kotoisin Venäjän hovista. Jos maailmalla haluaa sitä, on 
pyydettävä Insalata russa eli venäläistä salaattia. Alkupe-
räisesti se on melkein mitä tahansa sisältävä majoneesi-
kastikkeinen tuhti salaatti, mutta tätä versiota moni pitää 
ainoana oikeana.  

Jälkiruoaksi valmistimme suklaata. Brikadeirokset ovat 
brasialaisten suosikkiherkku. Suklaapallosista tuli aika sö-
pöjä, kun koristelimme ne sokerisydämin. Hyvä joululah-
jaidea suklaasta pitävälle, sillä makeanhimo talttuu var-
masti.
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Y
mpäristöluotsitoiminta järjesti kuvailutulk-
kausretken Kaupin metsiin 7.10.2021 näkö-
vammaisten testiryhmän kanssa. Tapahtuma 
oli viimeinen luotseille suunnatuista luonto-
aiheisista koulutuksista. Tampereen kaupun-

gin koordinoima luotsitoiminta tarjosi koko syksyn va-
paaehtoisille ympäristöluotseille metsäaiheista koulutus-
ta. Kaikki alkoi, kun Tampereen seudun näkövammaiset 
ry:n koordinaattori Saara Ahlroth tuli pitämään ”Kun nä-
kö heikkenee” -nimellä kulkevan koulutuksen. Koulutuk-
sessa luotsit kuulivat siitä, miten eri näkövammat vaikut-
tavat elämään, kokeilivat demonstraatiolaseja ja pääsi-
vät keskustelemaan kokemustoimija Outi Lehtisen kans-
sa. Sen jälkeen opiskelija Niina Ollanketo tuli pitämään 
metsäympäristössä luotseille koulutusta asiakaslähtöi-
sestä luontoympäristön kuvailutulkkauksesta. Hän tekee 
aiheesta parhaillaan maisterintutkielmaa. 

Koulutuksen viimeinen vaihe oli retki Kaupin metsään 
harjoittelemaan oikean asiakasryhmän kanssa kuvailu-

Retkelle osallistujat metsäisessä maisemassa puisen sillan päällä poseeraamassa opaskoiran ja sauvojen kanssa. 

Ympäristöluotsit 
harjoittelivat
luontoympäristön kuvailutulkkausta Tampereella

tulkkausta. Liikunnanohjaaja Sari Helminen yhdisti retkel-
lä hienosti ohjelmaan myös pienen metsämieli-harjoituk-
sen, jossa puunrunkoon nojaten kuunneltiin omaa hengi-
tystä ja luonnon ääniä. Metsämieli-harjoituksissa on tar-
koitus herättää aistit. Kaupin metsäretkellä oli mukana 
muutama vapaaehtoinen ympäristöluotsi, liikunnanoh-
jaaja Sari Helminen sekä luotsikoordinaattori Saara Heik-
kilä ja pari liikunta-alan opiskelijaa. Asiakasryhmä koostui 
kokemustoimija Outi Lehtisen kontakteista, ja osallistujia 
oli yhteensä viisihenkinen porukka. 

Miksi metsä sitten on liikkujalle niin tärkeä? Tähän vas-
taa Tampereen kaupungin liikunnanohjaaja Sari Helmi-
nen, joka oli retkemme ohjaaja. Helmisen mukaan luonto 
vaikuttaa hyvinvointiimme monella tasolla. Jo 15–20 mi-
nuutin oleskelu luonnossa laskee verenpainetta ja sydä-
men sykettä sekä lisää vastustuskykyä. Metsässä liikkumi-
nen edistää sydämen sekä hengitys- ja verenkiertoelimis-
tön terveyttä, kehittää tasapainoa ja vahvistaa erityises-
ti jalkojen ja pakaroiden lihaksia. Pehmeä ja epätasainen 
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alusta on nivelystävällinen liikkua. Luonto piristää mieltä, 
ja se auttaa unohtamaan arjen huolet ja murheet. Parhaat 
terveyshyödyt saadaan säännöllisellä 2–3 kertaa viikossa 
tapahtuvalla luonnossa liikkumisella.

Helminen korostaa myös, että eri vuodenajat tuovat vaih-
telua luonnon ääniin, tuoksuihin ja väreihin. Marraskui-
nen metsä voi tuntua harmaalta, mutta ikivihreiden sam-
malten värit ja muodot korostuvat. Luonnossa kannat-
taakin liikkua ympäri vuoden. Myös rauhallisella liikuske-
lulla on terveysvaikutuksia. Metsämieli-harjoitukset ovat 
tutkittu luonnon hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia hyö-
dyntävä menetelmä. Ne ovat yksinkertaisia, helppoja to-
teuttaa ja sopivat kaikille. Metsämieli-harjoitukset sopi-
vat hyvin myös näkövammaisille. Näkövammaan liittyy 
usein kohonnut lihasjännitys tasapainon heikentymisen 
ja liikkeiden suoritusnopeuden hidastumisen johdosta. 
Esimerkiksi “Selkäpuu” on harjoitus, jossa asetutaan mu-
kavaan asentoon selkä puun runkoa vasten. Harjoituk-
seen voi liittää oman hengityksen tarkkailun sekä luon-
non äänien kuuntelun: mitkä äänet kuuluvat läheltä, mit-
kä kaukaa?

Luonnolla on monenlaisia hyviä vaikutuksia ihmisten 
psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin ja 
terveyteen, puhumattakaan siitä, että olemme riippuvai-
sia hapesta ja ravinnosta, joita saamme meitä ympäröivil-
tä kasveilta. Silti meille niin tärkeiden luontoympäristö-
jen kuvailutulkkausta ei ole juurikaan tutkittu, eikä sitä 
varten ole ollut omia ohjeitaan, kuvailutulkki Niina Ollan-
keto kertoo. Ollanketo päätti pro gradu -tutkielmassaan 
tutkia juuri luonnon kuvailutulkkausta. Tavoitteena on 
edistää näkövammaisten ihmisten tasavertaisia mahdol-
lisuuksia nauttia luonnosta ja sen hyvinvointivaikutuk-
sista. Niina Ollanketo halusi tutkielmassaan selvittää vas-
taavatko nykyiset yleiset kuvailutulkkausohjeet käyttäji-
en omia toiveita, ja tuoda tällä tavoin kuvailutulkkauksen 
käyttäjät tutkimuksen keskiöön. Tutkimuksen tuloksena 
hän kehitti erityisesti luonnon kuvailutulkkaukseen tar-
koitetut ohjeet, joita ympäristöluotsienkin koulutuksessa 
käytettiin. Niina Ollanketo kertoo, että ohjeet ovat 2021 
vuoden loppuun mennessä julkisesti saatavilla maisterin-
tutkielman yhteydessä Trepo-palvelussa.

Sari Helminen puhuu metsäkävelyn puolesta. Metsäkäve-
ly sopii hänen mukaansa kaiken kuntoisille. Metsässä kä-
vellessä vauhti pysyy yleensä sellaisena, että pystyy pu-
humaan puuskuttamatta. Näkövammaisilla kävelysauvo-
jen käyttö tuo turvallisuutta ja helpottaa liikkumista. Ta-
saisella hiekkatiellä sauvojen käyttö tehostaa kävelyä, ja 
samalla parannetaan myös kestävyyskuntoa. Pitkospuil-
la kävely taas lisää rohkeutta. Kapeilla juurakkoisilla po-
luilla vaaditaan tasapainokykyä ja koordinaatiota. Metsä 
onkin monipuolinen liikuntapaikka, kaikkina vuoden ai-
koina! Luotsitoiminta rohkaisee kaikkia näkövammaisia 
käyttämään maksutonta luotsipalvelua. Ympäristöluotsin 
voi pyytää mukaan metsäretkelle tueksi ja seuraksi. 

Tekstin on kirjoittanut ja koonnut luotsikoordinaattori 
Saara Heikkilä liikunnanohjaaja Sari Helmisen ja koulut-
taja Niina Ollankedon kirjoituksista. 

KULTTUURIN
TUULAHDUKSIA

Kolminkertainen
eläköön-huuto 
Kulttuuripalvelulle! 
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90-vuotisjuhlavuotta on vietetty erikoisissa tunnelmissa, 
niin kuin tiedämme. Korona-ohjeistukset ja olosuhteet 
ovat muuttuneet äkisti, joskus parempaan, joskus huo-
nompaan. Paljon on saatu olla omassa olohuoneessa, nä-
pit oman tietokoneen näppäimistöllä, vaikka mieli olisi 
ollut ihmisten yhteyteen. 

Juhlamatka Suomussalmelle syyskuussa ja kaikki se yh-
dessäolo tuntui siksi erityisen mahtavalta. Kirjailija An-
ni Kytömäki kertoi meille ajattelevansa, että kaikki sadut 
ovat joskus olleet totta ja metsä on se paikka, jossa ne 
voi vielä kokea. Kimpassa Kainuun metsissä kulkiessa us-
koi, että kyllä Anni, kyllä näin on. Kekkoskakkonen, Runon 
ja rajan tie kuljetti meidät muun muassa Hossan kansal-
lispuistoon. Suomussalmen luonto oli unohtumaton elä-
mys. 

Tätä kirjoittaessa toimistolle on tuotu arpajaispalkinto-
ja, leivonnaisia, kahvikuppeja ja sellofaania pöllöpalkin-
tojen pakkaamista varten. Pelkästään sekin tuntuu juhla-
valta, että pääsee taas kahvinkeittoon, saati sitten se, et-
tä saa vihdoinkin kokea jäsenten hartaasti valmistelemat 
esitykset. Harrastusryhmät ovat olleet kovilla. Cyrano de 
Bergerac -näytelmän esitykset ja Kulttuuripalvelun juhla-
iltamat räjäyttävät potin Sokeain viikolla. 

Varovainen paluu normaaliin tuoksahtaa ihan joulul-
ta. Joulukuussa kuulemme nimittäin  luennon esoterias-
ta, tapaamme Anneli Kannon Iiris-keskuksen Valo-tilassa 
ihan livenä ja menemme elokuviin. Elokuvateatteri Ori-
on toivottaa näkövammaiset MovieReading-sovelluksen 
käyttäjät tervetulleeksi tunnelmallisen Tunturin tarina 
-elokuvan kuvailutulkattuun näytökseen. 

10 vuotta sitten, Kajastuksen 80-vuotisjuhlanumeron 
Tuulahduksia-palstalla päätin tekstini suorastaan ime-
lästi: ”On etuoikeus työskennellä yhdistyksessä, jossa jä-
senten roihuavaa rakkautta taiteeseen ja kulttuuriin eivät 
minkäänlaiset esteet saa sammumaan.”

Imelää tai ei, se on etuoikeus edelleen. Kulttuuripalve-
lun toimijat ovat sivistyneitä, luovia ja hauskoja ihmisiä. 
Taide on täällä pyhä itsestäänselvyys. Kukaan ei kyseen-
alaista sitä, etteikö kulttuuri tekisi hyvää ja tarpeen tul-
len pelastaisikin ihmisen aika lailla mistä tahansa onnet-
tomuudesta. Aina silloin tällöin muistaa katsoa ympäril-
leen ja todeta, että nämä meidän ihmiset ovat aika upei-
ta. Kolminkertainen eläköön-huuto Kulttuuripalvelulle! 

Aina ajantasaiset tiedot yhdistyksen tapahtumista löy-
dät nettisivuiltamme www.kulttuuripalvelu.fi 

Onnellista joulunaikaa ja upeaa vuotta 2022, toivottaa 
kulttuurituottaja

Tanja Rantalainen               



MUSIIKKI
Joose Ojala

S
okeus ja muusikkous on yhdistelmä, joka saa 
osakseen poikkeuksellisen paljon romantisoin-
tia. Kokemukseni mukaan näkevät pitävät muu-
sikon ammattia sokealle sopivana kuin hanskaa 
käteen. Soittaessahan ”näköä ei tarvita” ja so-

kea ”varmasti käyttää kuuloaan sata kertaa paremmin 
kuin yksikään näkevä.” Vaikka nämä puheet ovat ehdot-
toman hyväntahtoisia, niiden puhuja suojelee jutuillaan 
luultavasti eniten itseään. On varmasti lohdullista ajatel-
la, että kaikki musiikin tekemiseen ja soittamiseen liitty-
vä puuha muodostaa saarekkeen, jossa sokea saa päästää 
luovuutensa valloilleen ilman, että mikään puuttuvan nä-
ön tuoma este haittaa menoa.

Totuus lienee jotakin näiden kahden narratiivin välistä. 
On tietysti totta, että sokeus saattaa antaa tiettyjä etu-
ja, koska esimerkiksi kuulonvaraista oppimista on ollut 
pakko kehittää, halusi tai ei. Valitettavasti muusikkous ei 
suojele sokeaa harjoittajaansa yhteiskunnan järjestämil-
tä saavutettavuuden ja sosiaalisten normien esteiltä. Osa 
sokeista muusikoista ratkaisee ongelman alistumalla ti-
lanteeseensa, osa taistelee tiensä näiden esteiden läpi 
tai pikemminkin yrittää pärjätä niiden kanssa päivä ker-
rallaan.

Musiikkiopiston jäykässä putkessa kasettimankka 

nuottikansiona

On totta, että äänen tuottaminen instrumentista ei itses-
sään vaadi näköaistia. Mutta tarkkoja jos ollaan, tämä-
kään väite ei ole aivan tosi. Sokea soittaja ei näönvarai-
sesti voi oppia sitä, millainen on esimerkiksi ergonomi-
nen soittoasento. Kun itse aloitin harmonikan soittami-
sen täysin kuulonvaraisesti, soittoasentoni oli kaikin ta-
voin pielessä. Olin lysyssä soittimeni päällä ja ennen kaik-
kea en käyttänyt oikean käden peukaloa lainkaan, vaan se 
oli linkussa soittimen kahvan takana. Mikäli en olisi saa-
nut asiantuntevaa opetusta, olisin rikkonut kroppani. To-
dennäköisesti ennen sitä olisi soittointoni tyssähtänyt sii-
hen etten olisi teknisesti selvinnyt vaativammasta ohjel-
mistosta puutteellisella tekniikalla. Tietysti asiantunteva 

Sokeus vaatii soittajalta hyvää 
muistia ja pitkää pinnaa

Joose ja harmonikka, erottamattomat.
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opetus on kaikki kaikessa, oli sitten sokea tai näkevä. Kui-
tenkin sokean soittajan kohdalla opettajalta vaaditaan in-
novatiivisuutta ja tarkkuutta, koska peiliä ei ole mahdol-
lista käyttää opetustilanteessa, eikä oppilas voi näönva-
raisesti matkia opettajaansa. Jokainen ele on kuvattava 
verbaalisesti ja usein näytettävä kirjaimellisesti kädestä 
pitäen. On kunkin opettajan oman aktiivisuuden varas-
sa, paljonko näihin asioihin kiinnitetään huomiota. Itsel-
läni soittoasennossa oli vielä paljon petrattavaa, kun siir-
ryin ammattiopintoihin.

Toinen suuri haaste liittyy nuottien opettamiseen ja 
opetteluun. Tällä hetkellä pistenuottien opetusta on saa-
tavana, mutta tiedottamisesta huolimatta tietoisuus täs-
tä ei ole levinnyt toivotusti. Kun itse 2000-luvun alku-
vuosina aloitin musiikkiopistossa, kukaan ei tiennyt pis-
tenuoteista mitään omassa oppilaitoksessani. Opettajani 
kehitti varsin innovatiivisen kasettisanelusysteemin. Täl-
lä menetelmällä opin paljon hyvin vaativiakin perinteisiä 
harmonikkakappaleita. Olin kuitenkin kiinnostunut myös 
klassisesta ohjelmistosta ja olisin halunnut tutustua myös 
melodiabassoharmonikkaan (soitin, jolla on mahdollista 
soittaa sävellyksiä, joissa molemmille käsille on kirjoitet-
tu itsenäiset stemmat), mutta silloinen opettajani torppa-
si tämän ajatuksen. Perustelu kuului, että ”sä olet niin pe-
limanniohjelmiston soittaja ettet sä tarvitse melodiabas-
soa.” Kyseistä ohjelmistoa oli valikoitu minulle, koska sitä 
oli helppo syöttää kuulonvaraisesti ilman nuotteja.

Tilanteeni ei tietysti ollut opettajani syytä, vaan kaikki te-
kivät varmasti parhaansa. Omaa tilannettani käyttäen mi-
nun on kuitenkin helpointa sanallistaa niitä haasteita joi-
ta syntyy, kun sokea soittaja laitetaan näkeville suunni-
teltuun musiikkiopistoputkeen. Hyvää tahtoa ja yritys-
tä on lähes aina, mutta valitettavasti nuottien puuttumi-
nen nostaa monien tien pystyyn. Tilanteen surullisuutta 
leimaa se tosiseikka, että tietoa olisi saatavilla, mutta se 
tavoittaa valitettavan harvat. Jos en itse olisi kiinnostu-
nut intohimoisesti rytmimusiikista ja myöhemmin jazzis-
ta, minulla ei olisi ollut mitään mahdollisuuksia ammatti-
muusikoksi.

Harmillisesti musiikkiopistot ja oppilaitokset muutenkin 
korostavat suoritusten ja tutkintojen merkitystä. Jos tie-
totaitoa sokean muusikonalun tukemiseksi ei löydy eikä 
siksi pääse näyttämään todellista potentiaaliaan, itsetun-
to voi saada kovan kolauksen, vaikka kykyjä olisi vaikka 
mihin.

Stemmoja verenmaku suussa tankkaamaan

Vaikka varmasti yli 90 % sokean muusikon haasteista joh-
tuu siitä, ettei systeemi pysty mukautumaan erilaisen yk-
silön tarpeisiin, on asioita joihin aktivismi ei pure. Muusi-
kon tapauksessa merkittävin näistä on nuotinluku. Instru-
mentalistin kädet ovat kiinni soittimessa, joten samanai-
kainen soitto ja nuotinluku ei onnistu. Tekniikka on vii-
meisinä vuosikymmeninä kehittynyt siten, että näkemäl-
lä vaivaa, on käytännössä kaikki nuotit mahdollista muut-
taa joko pistenuoteiksi tai audioksi. Itse käytän hybridi-
ratkaisua, eli luen  nuottia pisteillä kuunnellen sitä samal-
la. Tämä kaikki on kuitenkin opettelua tukevaa toimintaa 

ja keikalla on sitten mies, pää ja haitari. Itse rytmimuusik-
kona kaipaisin paljon yksinkertaisia sointulappuja ja ra-
kennemerkintöjä, joista voisin tarkistella asioita soiton ai-
kana. Tämä ei ole mahdollista vaan on operoitava pelkäl-
lä muistilla. Kuten voisi kuvitella, vaikeat kappaleet eivät 
ole se ongelma, koska niihin on joka tapauksessa paneu-
duttava. Ongelma muodostuu, jos käsillä on kymmenien 
toisiaan muistuttavien kappaleiden yksinkertainen ohjel-
misto ja biiseissä on pieniä vaikeasti muistettavia kouk-
kuja epäloogisissa paikoissa. Jos kyseessä on vieläpä ker-
taluonteinen esiintyminen, työmäärä on helposti kolmin-
kertainen näkevään soittajaan verrattuna. Myös jos kap-
paleissa on sovitettuja yksinkertaisia stemmoja, ne on 
osattava täsmälleen nuottikuvan mukaisesti. On mahdol-
lista, että taitava näkevä nuotinlukija selviytyy kunnial-
la materiaalista, jonka omaksumiseen olen itse joutunut 
käyttämään useita työtunteja. 

Muutanko heikkouden vahvuudeksi vai lyönkö päätä 

seinään?

Olen tehnyt ja teen varmasti molempia. Riippuu päivästä, 
onko lasi puoliksi tyhjä vai puoliksi täysi. Totuus kuitenkin 
on, että nämä ovat asioita, joille ei voi mitään. Siksi oma 
strategiani on pikemminkin se, että yritän mahdollisuuk-
sien mukaan kiertää ongelmat. Keikkailen paljon yksin tai 
bändeissä, joissa on vakio-ohjelmisto. Näin kerralla tehty 
työ palvelee parhaimmillaan kymmenillä tai sadoilla kei-
koilla. Myös oma rakkauteni jazzmusiikki ja improvisoin-
ti tarjoaa monia pakokeinoja. Käytän hyvin vähän valmii-
ta sovituksia ja monesti sovitan kappaletta lennossa soit-
taessani. Näin säästän itseäni yksityiskohtien hinkkaa-
miselta ja saan aikaan musikaalista ja hyvin soivaa teks-
tuuria omalla mukavuusalueellani. On varmasti niin, että 
oma sokeuteni on merkittävästi vaikuttanut siihen, miten 
muusikkouteni konkreettisesti toteutuu. Uskon, että nä-
kevänä muusikkona minulla saattaisi olla enemmän työti-
laisuuksia, koska voisin vastaanottaa keikkoja, joita en so-
keana muusikkona halua tehdä. Olen kuitenkin täysin var-
ma siitä, etten olisi näkevänä muusikkona pystynyt kehit-
tämään nykyistä tyyliäni soittaa harmonikkaa. Se kun on 
syntynyt täyttämään sitä tyhjiötä joka syntyi, kun en saa-
nut käsiini enkä halunnutkaan soittaa valmiiksi kirjoitet-
tua ohjelmistoa. Koska halusin kuitenkin haastaa itseäni 
soittajana, rupesin itse sovittamaan musiikkia ja niin syn-
tyi se ominaissoundi, joka minua tällä hetkellä muusikko-
na määrittää. Näkövammaisuus on ollut muusikon uralla 
ehdottomasti iso haitta, mutta se on myös avannut sel-
laisia ovia, jotka ilman näkövammaa olisivat pysyneet mi-
nulle suljettuina.



HEIJASTUKSIA
Gyöngyi Pere-Antikainen 
                                          

Mitä olet aina halunnut, 
vaan sokeana et voinut tehdä
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N
äkövammaiset keskustelevat usein sekä 
omissa porukoissa, että näkevien kanssa sii-
tä, mitä kaikkea olemme sokeina jääneet 
paitsi, mistä kaikesta olemme haaveilleet 
turhaan. Usein turhaan, joskus ei ehkä sit-

tenkään. Olen poiminut joitakin ajatuksia näistä keskus-
teluista sekä Suomessa että Unkarissa.

Syntymäsokeiden ja aikuisina sokeutuneiden välillä on 
jonkin verran eroa tässäkin asiassa, samaten sokeiden ja 
heikkonäköisten välillä. Hajontaa tuntuu kuitenkin esiin-
tyvän ennen kaikkea unelmien äärirajoilla, eli toisaalta 
kaikkein pienimuotoisempien, toisaalta taas kaikkein len-
nokkaimpien haaveiden kohdalla. Unelmat, joiden toteu-
tumatta jääminen liitetään yksiselitteisesti näkövamman 
olemassaoloon, ovat tavallisesti hyvinkin konkreettisia, 
tiettyihin toimintoihin, esineisiin, tapahtumiin tai ihmi-
siin liittyviä. Harva uskoo tai väittää suoraan sokeutensa 
olleen esteenä vaikkapa rikastumiselle.

Liekö yllättävää, että enimmät haaveet liittyvät liik-
kumisen eri muotoihin. Itsenäinen liikkuminen on ni-
menomaan se alue, johon sokea ihminen tarvitsee eni-
ten apua teknologialta tai kanssakulkijoilta. Hyvin moni 
puhuu autolla ajamisesta suurimpana sokeuden estämä-
nä haaveenaan. Moni on päässyt ajamaan autoa edes ko-
keeksi ja kokemus on painunut mieleen ikiajoiksi. Jotkut 
ajoivat nuorina ja vielä näkevinä autoa tavalliseen tapaan 
ja himo rattiin tuskin haihtuu milloinkaan. Jäljelle jää yl-
lättävän monen sokean tuntema intohimo formuloiden 
tai rallikisojen seuraamiseen.

Minulla ei nuorenakaan ollut ajokorttia, heikkonäköi-
syyteni esti sen. Kokeilin kuitenkin autolla ajamista sen 
verran, että sain todeta, etten näkevänäkään hankki-
si ajokorttia kuin välttämättömyyssyistä, autoilu ei olisi 
minun juttuni. Vaan kuitenkin, kun muutama vuosi sitten 
sain sokeana ajaa ystäväni hienoa autoa mutkittelevalla 
pienellä mökkitiellä muutaman kilometrin matkan, ystä-
väni antaessa ohjeita pelkääjän paikalta, se oli mieleen-
painuva kokemus.

Pyöräily on miltei autoiluun verrattava haave. Näön 
heiketessä pyöräily saattaa olla viimeisiä näkevien maail-
maan kuuluvia asioita, josta ihminen suostuu luopumaan. 
Eräs vaikeasti heikkonäköinen henkilö kertoi kuulleensa 
valkoisen kepin kanssa kulkiessaan, kun joku ohikulkija 
sanoi toiselle: ”Tuolla kulkee se huijari, joka esittää nyt so-
keaa, vaikka ajoi eilen pyörällä!” Tutuilla reiteillä on pyö-
räiltävä viimeiseen asti, vaikkei erottaisi edes vastaantu-
levia rekkoja. Onneksi sokeankin on mahdollista pyöräillä 
tandemilla, jos löytyy rohkeutta, tasapainoa, tandempyö-
rää ja tandemista innostuneita omaisia tai kavereita. Jos 
ja ehkä, eli vain tietyin edellytyksin, mutta periaatteessa 
mahdollisuus on kuitenkin olemassa ja monelle käytän-
nössäkin saavutettavissa.

Hyvin korkealla listallamme on myös liikkumista ja va-
pauden huumaa yhdistävä ratsastus. Vaikka sokeita rat-
sastuksen harrastajia on moniakin, silti useimmille tämä 
jää saavuttamattomaksi haaveeksi. Riittäisikö uskallusta, 

pohdin itsekin joskus, jos ensin saisin järjestettyä  varat, 
paikan ja seuralaisen. Nuoruuteni muutamat ratsastus-
kerrat kummittelevat mielessäni edelleen. Silloin haavei-
lin säännöllisestä ratsastusharrastuksesta ja edellytykset 
olisivat olleet olemassa, kunhan odotin pääseväni ruuh-
kaisimmista ruuhkavuosista. Sitten näön mentyä ruuhkat 
ja haaveet muuttuivat melkoisesti. Samaan sarjaan kuulu-
vat kohdallani hiihtäminen ja laskettelu: ei mahdottomia, 
mutta olosuhteisiin nähden liian vaativia, kun välillä uin-
tiseuran löytyminenkin on kiven takana. Haluaisin myös 
voida käydä avannossa omaan tahtiini, tai kellua selälläni 
kesäisessä järvessä yksin, vain veden ja ympäröivän luon-
non äänet seuranani.

Extreme-lajit ovat luku sinänsä. Moni mainitsee vuori-
kiipeilyn, sukeltamisen ja mitä mielikuvituksellisempia la-
jeja, joita harrastaisi, ellei näkövamma estäisi. Harrastai-
simmeko niitä tosiaan, jos näön puolesta voisimme? Jos-
sittelua, mutta jos tämä jossittelu ei katkeroita mieltäm-
me, miksemme voisi haaveilla vähemmän arkisistakin 
harrastuksista!

Minä haaveilin teininä lentämisestä. Vaan en niinkään 
isoista matkustajakoneista! Kävin silloin tällöin Budapes-
tin Budan puoleisilla kukkuloilla, eräällä nimenomaisel-
la puuttomalla rinteellä kaupungin laidalla. Istuin siel-
lä kivellä ja katselin, kun riippuliitäjät kerääntyivät rin-
teen huipulle valtavine kasseineen, kasasivat hienoja lait-
teitaan ja nousivat taivaalle yksi toisensa jälkeen otta-
en vauhtia alamäkeen juoksemalla.  Oli sanoinkuvaamat-
toman upea näky! Kuvittelin monesti itseni liitelemässä 
korkealla puiden latvojen yläpuolella, vain tuulen suhina 
korvissani. Odotin päivää, jolloin täysi-ikäiseksi tultuani 
saisin ilmoittautua riippuliidinkurssille. Sitten muu elämä 
murskasi tämänkin unelman alleen. Mutta voinko väittää, 
että näkövamma esti sen?

Suureksi yllätyksekseni sain kuulla unkarilaisilta näkö-
vammaisilta riippuliitoyhdistyksestä, joka järjestää ker-
ran pari vuodessa tandemlentoja nimenomaan näkövam-
maisille. Kouluttaja pitää pienen pikakoulutuksen ja vie 
täysin sokeitakin puolen tunnin lennolle kuvaillen koko 
ajan näkymiä, vieläpä varsin huokeaan hintaan. Tuttava-
ni kehui tekemänsä riippuliitolennon kenties mahtavim-
maksi kokemakseen elämykseksi, toisena, vaan paljon 
ikävämpänä kokemuksena samaisen kerhon järjestämä 
kuoppainen lento pienkoneella. Jos siis minäkin pääsisin 
vielä riippuliitelemään!

Jotkut kertovat liikuttavan yksinkertaisista haaveista. 
Jos pystyisi kokkaamaan tai leipomaan yksin, jos osai-
si ommella itselleen vaatteita tai tehdä käsitöitä, jos pys-
tyisi pesemään ikkunoita itsenäisesti riittävän hyvin, jos 
pärjäisi yksin pienen tai isomman kotipuutarhansa kans-
sa! Asioita, jotka ovat toisille näkövammaisille itsestään-
selvyyksiä ja toisille liian korkean muurin takana. Näin on 
myös taiteen tekemisen laita: jotkut maalaavat tai piirtä-
vät täysin sokeanakin ennakkoluulottomasti, saattavat 
jopa kouluttautua ja pitää näyttelyitä, toisia pelkkä aja-
tuskin pyörryttää.
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Minä suren menetetyistä harrastuksistani eniten va-
lokuvaamista. Kävin nuorena usein valokuvanäyttelyis-
sä, luin alan lehtiä ja oppaita innolla ja hankittuani mel-
kein kolmekymppisenä todella hyvän kameran heittäy-
dyin valokuvaamisen pyörteisiin. Odotin kiihkeästi di-
gikameroiden muuttumista siedettävänhintaisiksi, jot-
ta olisin voinut kokeilla kuvaamista ilman että piti sääs-
tää filmiä. Kohtalon ivaa oli se, että voitin eräässä valoku-
vauskilpailussa ensimmäisen palkinnon mukana digika-
meran, mutta sokeuduin yllättäen juuri ennen kuin pos-
ti ehti tuoda sen. Eräällä Tukholman matkalla seuralaise-
ni sai minut ottamaan matkakuvia ja teetti niistä albumin. 
Hyvän kuvailun ansiosta kuvat ovat mielessäni, kuin oli-
sin ottanut ne näkevänä, mutten sittenkään osaa ajatel-
la niitä luovasti kuvattuina. Napsin edelleen kuvia älypu-
helimellani joskus, mutta vain jos ketään muuta ei löydy 
jonkin muistamisen arvoisen hetken kuvaajaksi.

Eräs ihminen kertoo haluavansa katsoa kaikki telkkaris-
sa pyörivät suosikkisarjat alusta loppuun, jos saisi näkön-
sä takaisin. Itsekin suren menettämääni, kun joskus kat-
son uudestaan nuorena näkemiäni elokuvia: muistan hy-
vin, mutten kuitenkaan koe enää samaa elämystä. Ehkei 
edes parhaiten kuvailutulkattu elokuva pysty enää ta-
voittamaan noiden menneiden suosikkielokuvien tuotta-
maa katarktia. Tavallisten kirjojen plarailu, sivujen kahi-
na, paperin ja musteen verraton tuoksu ovat myös asioi-
ta, joita eivät  äänikirjat täysin korvaa, vaikka kuinka mu-
kavalta tuntuu lähteä matkoille mukana pienoinen kirjas-
to muistikortilla.

Todella moni haluaisi lähteä omin avuin sienimetsään, 
marjastamaan tai vain samoilemaan metsään ilman pää-
määrää. Tekniikka, navigaattori tai opaskoira helpottavat 
hieman ainakin kulkemista, mutta kokonaisuus jää autta-
matta vajavaiseksi. Kenties jos on oma mökki tai lapsuu-
desta asti tutuksi tullut metsä hyvine sieni- ja marjapaik-
koineen, niin on mahdollista lähteä sinne ilmankin seu-
raa. Heikkonäköiseltä tämä sujuu melko varmasti hel-
pommin kuin täysin sokealta.

Minulla oli nuorena tapana hypätä tuntemattoman bus-
sin kyytiin, ajaa päätepysäkille tai riittävän kauas tunte-
mistani paikoista ja kierrellä siellä mielinmäärin. Näin tu-
livat aikoinaan tutuiksi monet pääkaupunkiseudun muu-
ten tuntemattomat alueet. Harrastin myös liftaamista. 
Vieläkin, kun istun autossa tai bussissa ja sokkonavigaat-
torini kertoo paikkojen, katujen tai alueiden nimiä, mie-
lessäni vilahtelee kuvia menneiltä retkiltäni ja harharet-
kiltäni. Vaan miten paljon nuo alueet ovat näinä vuosina 
mahtaneetkaan muuttua!

Useat ihmiset eivät halua nimetä mitään yhtä tiettyä 
asiaa, jonka sokeus tekee mahdottomaksi, vaan puhuvat 
yleisesti näkemisestä. ”Minä vain katselisin, katselisin ja 
katselisin. Haluaisin nähdä kaiken, luontoa, aurinkoa, täh-
tiä ja pilviä, ihmisiä, heidän hymyjä ja silmiä, lapsia ja van-
huksia, läheisiäni ja tuntemattomia”, huokaa eräs ihmi-
nen. Myös värejä: ”Kunpa saisin oikeasti tietää, miltä mi-
kin väri näyttää! Kun sanotaan, että punainen tuo mie-
leen veren tai mansikan ja keltainen auringon tai sitruu-
nan, se on kuitenkin kaukana todellisuudesta!” 

Itsenäiset vaate- tai huonekaluostokset, ne ovat minul-
lekin ikuisia haaveita. Osaan päätellä vaatteiden, huone-
kalujen tai muiden tavaroiden sopivuuden, mikä tulee 
niiden tyyliin, materiaaliin, malliin ja leikkauksiin. Mutta 
niiden löytyminen valtavasta valikoimasta ja ennen kaik-
kea värit, niissä voi auttaa vain minut hyvin tunteva luot-
toihminen.

Monet mainitsevat työpaikan. Vaikka yhä useampi am-
matti on periaatteessa avoimena myös näkövammaisil-
le, todellisuudessa hyvän ja halutun työpaikan saanti on 
edelleen valitettavan harvinaista. Olisitpa haaveillut lää-
kärin tai myyjän työstä, halunnut sähköasentajaksi tai 
opettajaksi, mahdollisuutesi ovat rajalliset tai olematto-
mat. Yrittäjyys vaatii tuplasti enemmän, kuin näkökyvyn 
omaavilta – vähintäänkin hyvän henkilökohtaisen avusta-
jan kaikkien tavallisten kriteereiden lisäksi.

Minäkin haluaisin, kuten meistä todella moni, voida ha-
lutessani matkustella yksin, kotimaassa tai ulkomailla, va-
rata hotellista yhden hengen huoneen ja kulkea, minne 
nenä osoittaa ja jalat vievät, tutustua uusiin ihmisiin ja 
jatkaa eteenpäin, ilman tarvetta sopeutua toiseen ihmi-
seen tai sopeuttaa hänet omiin tarpeisiini. 

Ja toisaalta: vähintään yhtä moni kertoo, ettei haluai-
si tehdä aina kaikkea yksin. Kumppanin kaipuu onkin yk-
si tavallisimmista toiveista. Jos asioista keskustellaan vä-
hänkin pitempään ja syvällisemmin, nousee miltei vält-
tämättä esille, miten paljon helpompi olisi löytää seura-
laisia parisuhdemarkkinoilta, jos näkisi normaalisti. Omat 
piirit ovat liian pienet ja sisäänlämpiävät ja harva raaskii 
ottaa selvää, ovatko Tinderit ja muut deittipalvelut saa-
vutettavia. Pelko torjutuksi tulemisesta ja pettymyksistä 
ei auta tasaamaan näkövammaisen tietä kohti mahdolli-
sia kumppaniehdokkaita. Valitettavan monilla ei ole edes 
näkeviä ystäviä, kavereita tai tuttavia, kulkemiset ovat 
toisten näkövammaisten piireissä tai avustajien varassa. 
Onneksi tämä tilanne näyttää muuttuvan pikkuhiljaa, yhä 
useammat sokeat asettuvat melko luontevasti elämään ja 
toimimaan näkevien maailmaan. Itse haaveilen päivästä, 
jolloin voimme sanoa kirkkain silmin, ettei sellaista kuin 
näkevien tai näkövammaisten maailmaa erillisenä ole 
olemassakaan.

Kolikon toinen puoli on myös kiinnostava eli mitä nä-
kevät ajattelevat, onko asioita, joiden takia he miltei ”ka-
dehtivat” näkövammaisia. Vaikka kuinka yllättävältä kuu-
lostaa, hetkittäin tällaisiakin asioita tuntuu löytyvän.

Monet kertovat taksikuljettajien tai muiden huokaile-
van joskus, miten hienoa mahtaa olla, kun näkövammai-
sena voi kulkea taksilla säällä kuin säällä. Eräs tuttava sa-
noi joskus kadehtivansa, kun meidän ei tarvitse käydä 
töissä, nousta aamulla varhain, hakea lapsia hiki hatussa 
hoidosta, rientää ruokakauppaan ja aloittaa sitten koto-
na toinen työvuoro. Onneksi monilla meistä on mahdolli-
suus elää tätäkin ruuhkavuosien arkea, vieläpä näkövam-
man erikoiskriteerein lisättynä.

Hätkähdyttävin ja hauskin oli ystävä, joka on sanonut 
useampaan otteeseen: ”Kadehdin sinua siitä, ettet joudu 
näkemään peilistä ja toisissa ihmisissä päivä päivältä ja 
vuosi vuodelta, mitä ikä tekee meille, et joudu näkemään 
minua, et itseäsi tai ketään muitakaan.” Niinpä, mieles-
säni me kaikki vanhat tutut olemme edelleen ja ikuises-
ti nuoria!

Mietin, mitä eniten kaipaisin näin sokeana, jos voisin 
muuttaa yhden haluamani asian. Tiedän: haluaisin olla ih-
missuhteissani paljon nykyistä useammin se antajapuoli. 
Haluaisin olla vähemmän toisten armoilla ja saajaosapuo-
lena, toivoisin, että kun tapaan jonkun, kun menen jon-
nekin, teen jotain yhdessä jonkun kanssa, ei minun tarvit-
sisi niin usein pyytää, vaan toinen todella aidosti haluaisi 
minut mukaansa tai tulla minun mukaani, jos voisin use-
ammin tehdä palveluksen toisille olemalla mukana. Voisi-
ko kutsua tätä todella tasaveroiseksi ihmissuhteeksi?
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HELMIKKO
Riitta-Kaisa Voipio

Laupiaan näköinen mies

K
umpi Jaan kahdesta upeasta virolaiskirjailijas-
ta on merkittävämpi, Kaplinski vai Kross? Ai-
van mahdoton vastata. Kumpaakaan ei voi 
ohittaa, kun puhutaan Baltian ja etenkin Viron 
kirjallisuudesta.

Kaplinski kertoi kesäkuussa 2020 sairastavansa paran-
tumatonta ALS-lihasrappeumatautia. Hän kuoli 80-vuoti-
aana tänä vuonna, siksi hänestä puhutaan nyt. Laaja ko-
koelma Kaplinskin runosuomennoksia 60 vuoden ajalta 
on niin ikään ilmestynyt tänä syksynä.

Vuosikymmenten mittaan Jaan Kaplinski esiintyi paljon 
Suomessakin lukijatapaamisissa, seminaareissa ja Yleisra-
dion kulttuuriohjelmissa.

Vierailipa hän kerran myös Kulttuuripalvelumme järjes-
tämässä Baltian kirjallisuuden seminaarissa Tuusulan On-
nelassa. Hän oli vangitseva luennoitsija, yleisö istui hii-
renhiljaa Toukolan salissa.

Ja vuosituhannen vaihteessa Kaplinski kävi puhumas-
sa kotikaupunkini kirjastossa. Silloin pääsin mukaan seu-
rueen kahvipöytään ja istumaan kirjailijan viereen. Tähti-
hetkestä minulla on muistona valokuva työhuoneen sei-
nällä.

Myös hänen vaimonsa, lastenkirjailija Tiia Toomet oli 
mukana. Naistenhuoneessa rouva kysyi, onko minulla 
huonot silmät. Myönsin, että tosi huonot, suorastaan sur-
keat. Hänkin vaikutti hyvin lämpimältä ihmiseltä.

Jaan Kaplinski syntyi Tartossa 1941 ja kuoli tämän vuo-
den elokuussa. Hän oli runoilija, filosofi ja kulttuurikriitik-
ko – ja yhteiskunnallinen vaikuttaja. Hän oli kahdesti nai-
misissa ja viiden lapsen isä.

Tarttolaisen tausta oli monikulttuurinen ja -kielinen, ja 
hän kirjoitti paitsi viroksi, myös suomeksi, englanniksi ja 
venäjäksi. Isä oli puolanjuutalainen ja äiti virolainen.

Kun Virosta alkoi 1980-luvulla päästä ulkomaille, mat-
kusti Kaplinski ensimmäiseksi Suomenlahden pohjoisran-
nalle. Hän puhui sujuvaa suomea pehmeästi virolaisittain 
ääntäen.

Tuottelias sanatyöläinen julkaisi useita runokokoelmia 
sekä esseekokoelmia, lastenkirjoja ja monipuolista proo-
saa.

Runoissa ja esseissä Kaplinski käsitteli monelta kantilta 
luonto- ja ympäristökysymyksiä, kielen filosofiaa, klassis-
ta kiinalaisrunoutta ja idän filosofioita. Samoin buddha-
laisuus ja esikristillinen virolaisuus kiinnosti laveasti sivis-
tynyttä kosmopoliittia. Itse hän tunnustautui katoliseksi.

Ensimmäinen oma lukemani Kaplinski oli hänen ja suo-
malaisälykkö Johannes Salmisen kirjeenvaihtoteos Vielä-
kö Tartossa laulaa satakieli? (1990). Kirjaa lukiessa piti vä-
hän väliä pysähdellä ihastellen pohtimaan kirkkaan älyn 
leimahduksia.

Jaan Kaplinski työskenteli kielentutkijana, sosiologina, 
ekologina ja toimittajana opiskeltuaan kielitiedettä Tar-
ton yliopistossa. Hänellä oli merkittävä rooli neuvosto-
miehityksen vastaisessa kansalaisliikkeessä 1980-luvulla. 
Romaanissaan Sama joki (2007) Kaplinski kuvaa herkulli-
sesti ahtaan neuvostoajan ilmiöitä ja niiden absurdiutta.

Laajalti luettu ja rakastettu sanataituri hän oli. 1984 il-
mestyi valikoima hänen runojaan teoksessa Sama me-
ri kaikissa meissä Anja Salokanteleen suomennoksena. 
Samoihin aikoihin se ilmestyi myös ruotsiksi, norjaksi ja 
englanniksi. Siitä kansainvälinen suosio lähti lentoon.

Hän myös vironsi lyriikkaa ranskasta, englannista, es-
panjasta, kiinasta ja ruotsista. Hänen omaa tuotantoaan 
on käännetty suomeksi, norjaksi, ruotsiksi, hollanniksi, 
unkariksi, islanniksi, japaniksi, latviaksi, venäjäksi ja tse-
kiksi. Huh.

Kaplinski on saanut useita kirjallisuuspalkintoja, ja hän 
nousi monesti kirjallisuuden Nobel-palkintoehdokkaak-
si. Suomalaisen Eino Leinon palkinnon hän sai 1992, tä-
hän saakka ainoana ulkomaalaisena. Lisäksi asteroidi on 
nimetty hänen mukaansa.

1980 Kaplinski allekirjoitti muiden virolaisintellektu-
ellien kanssa niin kutsutun Neljänkymmenen kirjeen eli 
julkilausuman, jossa vastustettiin neuvostomiehitystä ja 
varsinkin Viron kielen ja kulttuurin polkemista.

Kun Neuvostoliitto romahti ja Viro itsenäistyi uudel-
leen, valittiin Kaplinski Viron parlamenttiin Riigikoguun 
kaudelle 1992-1995. Ensin hän edusti keskustapuoluet-
ta, rupesi sitten itsenäiseksi kansanedustajaksi ja liittyi 
2000-luvulla Viron demaripuolueeseen.

Suomennettuja teoksia on nyt kaikkiaan yksitoista. Kii-
tos kirjoista ja ajatuksista, Jaan Kaplinski; sama meri kai-
kissa meissä!
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Jouko Lehtonen               
PISTEITÄ

Elämme tunteiden aikaa

S
yksyn pimeillä jokainen kaipaa sisäis-
tä kipinää. Ilmojen muuttuminen myös 
isommassa mittakaavassa on herätellyt 
ihmisiä kautta maailman. Turussa on 
tutkija ja luovan kirjoittamisen opet-

taja Henna Laininen vetänyt työpajoja, joissa ru-
noillaan ilmastonmuutoksen tiimoilta. Ryhmä-
töissä sanoitetaan tunteita ja visioidaan vaikutus-
madollisuuksia. Noin neljännes suomalaisista ar-
vioi potevansa ahdistusta ilmaston nopean läm-
penemisen takia. Nuorten kohdalla luku on vie-
lä korkeampi.

Henna Laininen ehdottaa keinoksi kirjoittamis-
ta, jolla voi torjua ahdistusta. Metsästä voimaa 
ammentava Laininen heräsi ilmastohuoleen vuo-
sia sitten. Nyt hän tohtorintyössään tutkii ilmas-
totunteiden käsittelyä mm. luovan kirjoittamisen 
avulla. Työn tuloksena ovat syntyneet Ilmaston-
muutos minussa -työpajat. (Kirjallisuusterapia 1)

Kirjailija Dess Terentjeva oli kahdeksanvuoti-
as kun hän muutti äitinsä kanssa Venäjältä Suo-
meen. Uuden kotimaan kieltä hän opetteli lu-

kemalla lasten kauhukirjoja. ”Innostuin kirjoittamaan niitä sitten 
myös kotona, ja kiikutin tarinoita opettajalle, joka kannusti jatka-
maan kirjoitusharrastusta. Tämä tietenkin auttoi myös suomen-
kielen oppimisessa.” Nyt hän puhuu niin, ettei ”pieninkään vivah-
de viittaa siihen, että hänen äidinkielensä on venäjä”.

Dess Terentjeva kirjoittaa parhaillaan aikuisille suunnattua ur-
baanifantasia -sarjaa yhdessä Susanna Hynysen kanssa. ”Neon-
kaupunki 1” ilmestyi viime vuonna ja tänä vuonna julkaistiin toi-
nen osa ”Spiraalitie”. Hän voitti WSOY:n kirjoituskilpailun säero-
maanillaan ”Ihana”. Säeromaani on ilmavista riveistä koostuvaa 
proosaa. ”Ihana”-teoksen päähenkilö teini-ikäinen Lilja on kiin-
nostunut seksuaalivähemmistöistä ja heidän oikeuksistaan. (Kir-
jastolehti 4)

Turun tuore piispa Mari Leppänen kertoo, että hän on riippuvai-
nen hiljaisuudesta. ”Hiljaisuudessa opin tunnistamaan omat syvät 
kaipaukseni ja olemaan kokonainen. Hiljaisuus valaisee sisältä kä-
sin ja piirtää omat ääriviivat näkyviksi, jos ne alkavat kadota työ-
hön ja tekemiseen.” Hän kuuntelee automatkoilla äänikirjoja. ”Joel 
Haahtela ja Linda Olsson ovat suosikkikirjailijoitani. Joka kesä luen 
Tove Janssonin Kesäkirjan ja Eila Kivikk’ahon runoja.” (et-lehti 18)

 Pursutko vai panttaatko tunteita? Kiehahtaako sinulta helpos-
ti yli ja suustasi pääsee sammakoita? Vai oletko sulkeutunut kuin 
simpukka, et ilmaise mitään etkä ehkä edes tunne mitään? Kum-
massakin tapauksessa tarvitaan tunnesäätelyä. Onneksi taidossa 
voi kehittyä. Psykoterapeutti Emilia Kujala sanoo: ”Elämme tuntei-
den aikaa, jossa tunnetaidot ovat osa opetussuunnitelmaa ja työ-
elämässä ei enää pärjää hyvin ilman tunneosaamista.” Suomalai-
nen tunnesanasto ei ole kovin laaja ja hienojakoinen, ja moni ai-
kuinenkin liikkuu tunteiden tunnistamisessa ”tuntuu hyvältä tai 
pahalta”-akselilla. Tunteet on hyvä kohdata sekä keholla että mie-
lellä. ”Suru voi olla pala kurkussa, tai pelko saa sydämen pamppai-
lemaan.” Keholliset tuntemukset ovat tärkeitä, jos haluaa kunnol-
la ymmärtää miltä minusta tuntuu. (Voi hyvin 9)

 ”Jää on kylmää,/ syksyn ensi jää./ Se tuoksuu pakkasyöltä./Sy-
simustaan pintaan kuvastuu/ kuunsilta/ ja Pohjan revontulta./ Jää 
ulvahtaa ja ulisee./ Se uikuttaa pakkasen kynsissä,/ repeää avo-
haavaksi ja sulkeutuu jälleen./ Kantaa peittonaan lumen valkean 
painon…” Näin runoilee kirjailija Aino Marjatta Kallio tuoreessa 
teoksessaan ”Suvesta suveen, runosiskosten vuosi”. (Omakustan-
ne 2021) Teos sisältää tarkkaa kansankuvausta 50-luvulta, pääosin 
lajina on proosa, mutta mukana on eri lukujen ohessa runoja sekä 
lukuisia värikuvia. Tämä on Kallion yhdeksäs julkaisu.



JONNAN
MUKANA

Jonna korjaamolla

Jonna Heynke

N
iin siinä vain kävi, että vasen polvi otti ym-
päri maailmaa säntäilystäni nokkiinsa. Edes-
sä oli remontti, jossa rustonsa kadottanut ni-
vel korjattiin proteesilla. Leikkaus suoritettiin 
kauniin metsän keskelle rakennetulla, viihtyi-

sällä Lindenlohen ortopedian klinikalla. Kotiin pääsisin  
vasta, kun pystyisin kävelemään rappuja.

 Tahtoni käydä kylppärissä ilman apua oli niin vahva, et-
tä fysioterapeutti rähjäsi minulle voimisteluharjoitusten 
liioista toistokerroista. Minut kuulemma muistetaankin 
klinikalla suomalaisena, Rammsteinin paitoihin pukeutu-
neena  sisupussina, joka raahautui kanttiiniin hakemaan 
kokista, vaikka  hiki virtasi ja väri oli kadota kasvoilta.   

Sokeana kävely sauvojen kanssa oli sula mahdot-
tomuus. Rollaattorista, jonka tietenkin ristin Tilliksi 
Rammsteinin nokkamiehen mukaan, tulikin apulaiseni 
pariksi seuraavaksi kuukaudeksi. Ja koska Saksassa ei asi-
oita jätetä puolitiehen, minutkin lähetettiin kolmen vii-
kon kuntoutusjaksolle.

Kuntoutuskeskus Roter Hügel (suomeksi Punakukkula) 
sijaitsee Bayreuthin kaupungissa Baijerissa, nimensä mu-
kaisesti pienen kukkulan laella. Siellä kuntoutetaan erilai-
sista nivelleikkauksista toipuvia sekä neurologisista saira-
uksista kärsiviä potilaita lämpimässä, rennossa ilmapiiris-
sä. Tarjolla on lukuisia erilaisia hoitoja, joita annetaan kul-
lekin asiakkaalle vaivasta ja tarpeista riippuen.

Koska kyse oli totuttelusta uuteen polven varaosaan, 
ohjelmani räätälöitiin sen pohjalta. Sain joka viikko hoi-
tosuunnitelman kellonaikoineen. Iltaisin oli mahdollisuus 
uimiseen, vaikka hoitava lääkäri ensin olikin kieltänyt mi-
nulta kaikenlaisen vesiliikunnan sokeuden takia. Kun ker-
roin, että olen varttunut Suomen suurimman järven ran-
nalla, muuttui ääni kellossa.

 Kävin uimassa lähes joka ilta. Harvoinpa tarjoutuu mah-
dollisuus uida isossa altaassa ilman pelkoa törmäilystä.

  Yksi tärkeimmistä hoidoista, joka aloitettiin jo klinikal-
la, oli taivutuskiskohoito. Siinä leikattu jalka kiinnitetään 
laitteeseen, joka hitaasti koukistaa ja ojentaa sitä. Päivä 
päivältä koukistuskulmaa lisätään tuntemusten mukaan. 
Ensimmäiset, klinikalla tehdyt  taivutushoidot syytivät 
Saksan ilmakehään pilven painokelvottomia sanoja. Kun 
hoitoon tottui, aloin jopa nauttia siitä. Ja ainahan voi hö-
pistä naapuripenkeissä makaavien potilaiden tai hoitajan 
kanssa. Puoli tuntia hurahti alta aikayksikön.

  Jokainen niveliään telonut tietää, miten hyvää kyl-
mä tekee. Säännöllisesti polveeni puhallettiinkin tukan-
kuivaajan näköisellä laitteella todella hyisenkylmää il-
maa. Se tuntui, kunnes tunto ihosta hävisi. Uutta polvea 
tykitettiin myös sähköllä, jota tuli miellyttävinä impuls-
seina ihoon kiinnitetyistä imukupeista. Ei auttanut, vaik-
ka kuinka kinusin vielä muutamaa minuuttia lisää.

Ja jottei aivan laiskotteluksi menisi, pääsi töihin itsekin. 
Jalkalihasten voimaa paranneltiin kuntosalilla lähes päi-
vittäin. Perinteisten lähentäjien ja loitontajien lisäksi it-

se polven kestävyyttä  lisättiin: Jalan ympärille kiinnitet-
tiin talja, jossa oli kiinni rautaa. Jalkaa koukistettiin niin, 
että tuntui.

Jokapäiväiset jumppatuokiot olivat paitsi lihaskuntoa 
myös mieltä parantavia. Rennossa ilmapiirissä, ilman hi-
keä ja piiskausta teimme tuolilla istuen erilaisia polven 
liikkuvuutta parantavia liikkeitä.

”No, mitenkäs on kuntoutus sujunut? Teillä kun sitä on 
ollut haaste poikineen.” Jumppaa vetävä, äänelläänkin 
hymyilevä fysioterapeutti kysyi.

”No hyvinhän tämä on mennyt”, vieressäni istuva mies 
sanoi.

”Tarkoitin tätä meidän suomalaista sisupussiamme”, fy-
sioterapeutti selvensi.

Sanoin kuten asia oli:
”Tämä kuntoutus todella tekee ihmeitä.”
Ja tottahan se olikin: Kun laahustin kuntoutuksen en-

simmäisenä päivänä Tillin sarvista kiinni pitäen kohti 
huonettani, jalkani hinkkasivat lattiaa kuin sohjoista hiih-
tolatua. 

 Kun kolmen viikon päästä suuntasin vastaanottoaulaan 
jättämään huoneeni avaimen, en enää kiillottanut lattiaa 
vaan kävelin. Nopeuttakin oli tullut niin, että Till-rollaat-
torin  rullat saivat pyöriä kunnolla.

Kuntoutusta sai myös toisinaan iltaisin. Kun kolmannel-
la viikolla pystyin jo kävelemään melko hyvin,  lähdin mu-
kaan todella suositulle, ilmaiselle retkelle.

Jo perillä tuoksu hiveli sieraimia. Astelimme, jotkut kä-
velysauvojen varassa,  sisälle yhteen Baijerin noin kuu-
destasadasta olutpanimosta. Kierroksella  Saksan kansal-
lisjuoman lähteille oli käveltävä niin monia, enemmän ja 
vähemmän jyrkkiä rappuja, että niin polvet kuin jalkali-
haksetkin kuntoutuivat kummasti. Kaksi ilmaista maisti-
aistuoppia korjasivat hikoilun horjuttaman nestetasapai-
non.

Retkiä lähipanimoihin oli tarjolla joka viikko. Sunnun-
taisin, kun ohjelmassa oli vain aamiainen, lounas ja illal-
linen terveellisestä mutta herkullisesta noutopöydästä, 
halukkaat pääsivät läheiseen kylpylään nauttimaan kym-
menen erilaisen saunan lämmöstä. Sanomattakin selvää, 
että olin näiden halukkaiden joukossa.

Moni uskoo rankkaan jumppaan, paasaukseen ja  piis-
kaukseen. Mutta vähintään yhtä hyviin tuloksiin voi pääs-
tä muillakin tavoin. Portaikkojakin on monenlaisia: kylmiä 
laitosrappuja ja portaita, jotka johtavat jonnekin, missä 
on makoisaa ja mukavaa.
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Kuntoutuslaitoksen kuntosalilla.
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VINOKAS
Olli Lehtinen

Vapaustaistelijan kunniamerkki

S
okea mies Vinokas käveli valkoista keppiä hei-
lutellen verkkaisesti bussipysäkille. – Bussi tu-
lee kohta, pysäkillä seisova nainen sanoi. – Kii-
tos tiedosta, Vinokas vastasi. Mieltä lämmit-
ti, kun ymmärtävästi otettiin vastaan. – Miten 

näkövammasi on syntynyt? nainen kysyi. – Miten tökeröt 
käytöstapasi ovat syntyneet? Vinokas kysyi. – Nyt en ym-
märrä? nainen hämmästeli. – En minäkään kysele, miten 
ylipainosi tai erikokoiset rintasi ovat syntyneet, Vinokas 
sanoi. – Ei minulla ole erikokoisia rintoja, nainen vasta-
si. Kohta on, Vinokas ajatteli ja tuijotti niin pistävästi kuin 
osasi. Vinokas astui sivummalle ja keppi kilahti lasiseen 
pysäkkikatokseen. Vinokas mietti, mikä pakko hänen oli 
elellä yleisten käytössääntöjen mukaan. Häntä pidettiin 
erilaisena joka tapauksessa. Voisiko hän ryhtyä terroristik-
si? Ei hän halunnut tappaa viattomia ihmisiä. Vinokas ha-
lusi olla sankari. Minkälainen sokea sankari? Vuoristokii-
peilijä, kilpa-autoilija tai tutkimusmatkailija. Ei toimi. So-
kea voisi olla sotasankari. Vinokas oli menettänyt näkön-
sä sodassa.

Vinokas alkoi tutkia netin tarjontaa. Lopulta ruudunlu-
kuohjelma kertoi hänelle kiinnostavan tuotteen. Vapaus-
taistelija Che Guevaran sotilaspuku. Baretti ja takki. Tila-
uksen pystyi tekemään puhelinsoitolla. Vinokas myhäili. 
Hän kykeni hoitamaan homman itse. 

Vinokas haki avustajansa kanssa paketin postista. – Mitä 
siinä on? avustaja kysyi. – Antiikkia, Vinokas vastasi. Hän 
ei jaksanut alkaa selittää. Sokea sai muutenkin jakaa joka 
toisen ajatuksensa avustajiensa kanssa. Kaikki oli nykyisin 
netissä salasanojen ja monimutkaisten polkujen takana. 
Avustajalle aukeni nettihommissa puolet sokean elämäs-
tä. Yksityisyys oli luksusta. 

Vinokas hyvästeli avustajansa ja avasi paketin. Baretti 
mahtui kivasti kutreille, eikä takki kiristänyt vatsan koh-
dalta. Vinokas laittoi keltalinssiset aurinkolasinsa nenäl-
leen. Ne olisivat voineet olla kirkkaan auringon alla taiste-
levan hävittäjälentäjän rillit. Lasit täydensivät vapaustais-
telijan asukokonaisuuden. 

Vinokas lähti liikenteeseen. – Äiti, katso kumma setä, 
lapsi sanoi. Vinokas mietti, ettei mikä tahansa setä vaan 
itsenäisyyssodassa näkönsä menettänyt vapaustaisteli-
ja. – Tarvitsetteko apua? aksentilla puhuva mies kysyi. Ys-
tävä vai vihollinen, Vinokas mietti. Sitten hän hymyili. – 
Olen menossa raitiovaunupysäkille, Vinokas vastasi. Jos 
mies yrittäisi jotain, Vinokas lennättäisi hänet taisteluot-
teella puskaan! – Voin viedä teidät pysäkille, mies sanoi. 
Mies ei valitettavasti kysynyt, miten Vinokkaan näkövam-
ma oli syntynyt.

Vinokas pyöri keppiä heilutellen kaupungilla. Kukaan ei 
tullut kyselemään häneltä mitään. Niinpä niin. Todennä-
köisesti näkevät huomasivat jo kaukaa, mikä tämä sokea 
oli miehiään. Kunnioittivat, pelkäsivät, karttelivat. Lopul-
ta Vinokas kuuli viereltään äänen: – Oletteko tulossa tän-
ne? hienostuneelta kuulostava nainen kysyi. – Kyllä, Vi-
nokas vastasi. – Vienkö teidät istumaan? nainen kysyi. – 
Kiitos, Vinokas vastasi. – Tuoli on oikean kätenne puolel-
la, nainen sanoi. – Kiitos, Vinokas vastasi ja istui. Vinokas 
kuunteli. Tilaisuudessa esiteltiin palovaroittimia. Vinokas 
nousi seisomaan. – Arvostan turvallisuutta. Olen menet-
tänyt näköni vapaussodassa! 

Suuressa huoneessa kuului supinaa. – Hänellä on ehkä 
sivupersoonahäiriö. Häiriötä sairastavan olisi hyvä oppia 
havainnoimaan persoonallisuutensa eri osien vaihtumis-
ta. Persoonallisuuden erilaiset osat voivat tuntua pelotta-
vilta. Toisaalta osat voivat myös tehdä yhteistyötä. Vaik-
ka yksi osa ihmisestä reagoi rähjäämällä, se yrittää par-
haansa mukaan auttaa. Itsetuntemus vähentää sivuper-
soonahäiriöisen pelkoja, joku kuiskutteli Vinokkaan taka-
na. – Oletteko lääkäri? Vinokas kysyi. – Olen. Haluaisitko 
jutella? mies kysyi. – Ei kiitos. Minä olen sotasankari, Vi-
nokas vastasi. Hän nousi tuoliltaan ja lähti etsimään ovea.

Vinokas vaappui keppiään heilutellen pitkin keskustan 
katuja. Kukaan ei tullut kyselemään näkövammasta, kun 
kysymyksiä toivoi. – Etsittekö jotain? nainen kysyi. – Tie-
dättekö missä on hampurilaisravintola? Vinokas vasta-
si. – Tässä tämä nyt on, nainen sanoi hampurilaispaikan 
ovella. Nainen puhui ystävällisellä nuotilla. Niinhän soke-
alle kaikki. Kunnes puhe katoaa. Nainen ei tuntunut ole-
van tulossa peremmälle. Vinokas päätti panna kaikki pe-
liin! – Tiedättekö miten näkövammani on syntynyt? Vino-
kas kysyi. – En tiedä, nainen vastasi. – Olen vapaustaiste-
lija. Menetin näköni sodassa, Vinokas sanoi. – Näkövam-
ma on siis elämän kunniamerkki, nainen vastasi. – Nau-
lan kantaan. Olen elämän soturi, Vinokas sanoi. – Teillä on 
baskeri. Luulin että olette runoilija, nainen sanoi. – Jos pi-
dätte enemmän runoilijoista kuin vapaustaistelijoista, se 
on minulle ihan sama. Voin olla vaikka kerjäläinen, kun-
han et ensisijaisesti pidä minua sokeana, Vinokas sanoi.          



RUUDUKON RATKAISU                                          

ONNEA VOITTAJALLE! Kesäruudukon arvonnassa voit-
ti Kajastuksen vuosikerran Ritva Arvola,  Helsinki.  Voit 
vastata kahdella tavalla: irrota täytetty ruudukko tai 
kirjoita paperiin keltaiselle riville muodostuva sana,  li-
sää nimi- ja osoitetietosi ja laita vastauksesi  15.12.2021 
mennessä osoitteella  Kajastus, Marjaniementie 74, 
00930 HELSINKI.  Kirjoita kuoreen lisäksi  sana "Joulu-
ruudukko”. Oikein vastanneiden kesken arvomme Digi-
kajastuksen vuodeksi. HUOM! Voit vastata myös sähkö-
postitse lähettämällä keltaiselle riville muodostuvan sa-
nan ja osoitetietosi: palaute@kajastuslehti.fi

Yksin yksinäinen?
KOLUMNI
Aila Malkki

S
eurassa tuntee olonsa usein hyvin yksinäisek-
si. Ihmisiä vilisee ympärillä, mutta kehenkään ei 
oikein saa kontaktia. Todellista yhteyttä. Kuin-
ka yksinäinen voikaan ihminen sitten olla itsek-
seen istuessaan kotisohvalla miettien muiden 

iloa. Vai onko kaikki vain harhaa – riippuuko  yksinäisyy-
den tunne lainkaan siitä, mitä ympärillä tapahtuu?

Olen kokenut monia hivuttavan yksinäisiä juhlapyhiä, jol-
loin olen uskonut olevani maailman onnettomin olen-
to. Toisaalta yksinäisenä olen saanut myös tuntea suurta 
iloa ystävästä, jonka tiedän ajattelevan minua. Mietittyä-
ni tunteen syntyä olen ajatellut, että tieto jonkun lähei-
sen lämpimästä mukanaelämisestä ja myötätunnosta an-
taa elämälle valtavasti sisältöä.

Kun olen jonkun mielessä, en ole yksin. Olen elossa. Ai-
van kuten edesmenneet tuttavat jäävät eloon mietteis-
sämme ja muistoissamme. Jo sen vuoksi kannattaa säilyt-
tää hyvät välit läheisiinsä! Sitä paitsi se tuntematon serk-
ku saattaisi osoittautua mitä parhaimmaksi seuralaiseksi 
ja ystäväksi. Sukulaisensa voi siis valita uudelleen.

Palaan vielä muistoissani niihin päiviin, jolloin en tiennyt, 
miten selvitä tunnista toiseen yksinäsyyden kalvaessa 
mieltä. Itsetuntoa ei löytynyt, ja hyvät ajatukset kiersivät 
minut kaukaa. Odotin vain arkea. Arki on aina ollut elämä-
ni juhlavinta aikaa, joten turvauduin siihen. Nämä miet-
teeni saattavat kuulostaa masennukselta, mutta epäilen, 
että niistä  löytyy jotain syvempää.

Kosketus toiseen ihmiseen taitaa olla avain tässäkin ti-
lanteessa. Käden hipaisu kädellä tuo valtavasti lämmin-
tä rakkautta ja rohkeutta hetkessä sisimpääni. Rohkeu-
den tuojaksi sopii kuka tahansa hyväntahtoinen lähim-
mäinen. Ehkä ainut edellytys on ymmärrys ja samanhen-
kisyys. Se ei ole ihmisten välistä kemiaa vaan hienovirei-
sempää psyykkistä hyväksyntää.

Perustaksi tälle kaikelle paljastuu välittäminen. Mikä on 
arvokkainta elämässä?  Aineellinen hyvä vai inhimillinen 
rikkaus. Monesti molemmat kirivät kärkeen, mutta tar-
kemmin ajatellen valinta ei ole vaikea. Valinnan ajankoh-
ta sen sijaan voi osua liian myöhään. Täysillä eletty elä-
mä sopii vastaukseksi tähänkin. Silloin ei jää katumaan 
arkuuttaan.

Yksinäisyys saattaa siis kääntyä myönteiseksi viime kä-
dessä, jos sen taustalla on oma valinta. Se vaatii lujaa it-
seluottamusta ja kykyä elää sovussa itsensä kanssa. Ehkä 
myös sisäänpäin kääntyvää luonteenlaatua. Eräät meistä 

viihtyvät loistavasti omissa oloissaan, eikä siinä liene mi-
tään pahaa. Ennakkoluulot saattavat syntyä vetäytyvässä 
ihmisessä itsessään, eivät muissa.

Loppujen lopuksi kyse on hyvin henkilökohtaisesta pää-
töksestä. Ympäristö pyrkii usein johdattelemaan esimer-
killään meitä yleisesti hyväksyttyyn elämäntapaan. Siihen 
ei aina sovi muiden yksilöllisyys. Erilaisuus on muutoinkin 
yhä vähemmän suvaittua. Heijastuksia ilmenee muillakin 
alueilla. Haemme yhteisöllisyyttä – siihen opimme jo pie-
nestä pitäen.

Nyt elän yhtä elämäni kauneinta vaihetta. Yksinäisyyt-
tä koen edelleen silloin tällöin, mutta se ei muserra mi-
nua. Vapaat hetket pystyn ottamaan antoisina kasvami-
sen tuokioina. Tunnen, ettei minua ole unohdettu. Jos yk-
sikin ihminen muistaa minut.
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p.010-3225100 
Muhos 

www.montta-activecamping.fi 

Annala Foodtech 
Metallityö J. Annala Oy

p.010-8324300 Nokia 
www.annalafoodtech.fi 

Autokorjaamo 
A.Koski Oy

Lempäälä p.0400-573794 
www.autokorjaamot.com

P. 0500-557146
www.omenapuu.com

p.0400-434185 
www.asennuspojat.fi

p.040-5803767 Ylöjärvi 
www.jasper.fi 

AROKIVI OY
24 H PÄIVYSTYS
P.040-1876088
www.arokivi.fi 

Jätehuoltopalvelut

KAJ WINQVIST

KARVOSEN 

LOMAMÖKIT 

Tapio Karvonen 
Outokumpu 

p.0500-188836

Kiinteistöhuolto ja 
Hautaustoimisto 

Strandvall 
Skrubbackantie 4 

Kruunupyy 
p.0400-862261 

www.strandvall.net

Kuljetus Simo Iitti 
Kulmatie 10 as 

2 Hartola 
p.040-7286849

Kuljetusliike 
Enroth K. Ky 

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

Kuljetusliike 
Eino Nikka & Co

Nikantie 17 Pekanpää
 p.050-5567834

Kuljetuspalvelu 
P.Soininen 

Kivinavetantie 191 
Ruuhimäki 

p.040-5354181
p.0400-325440

www.loydonkartano.fi 

LR Palvelu Oy 
Kuivasjärventie 145 

Kontio p.040-5817435
Tuotteet energia-alan ja 
infran kohteiden merkit-

semiseen

Maanrakennusliike 
Kari Nyysti 

Uusi-Nopontie 99 
Hyvinkää 

p.0400-456283

p.0400-208048 
Hämeenlinna 

www.maki-uuro.fi 

Mäntsälän 
Hautauspalvelu Oy

Vanha Porvoontie 4
Mäntsälä p.0400-491476
matti.marjaniemi@msoynet.com

Marjut Louhula Oy 
Jousitie 11 E 12 

Vantaa 
p.0400-462944 

Kirjanpitopalvelut

60  



Näkövammaisten kulttuuritoiminnan hyväksiNäkövammaisten kulttuuritoiminnan hyväksi

TILAPALVELU
AKIM & POIKAAKIM & POIKA

Löydä oikeat ratkaisut  
rakennustarpeisiisi. 

Haluatko ehostaa pihasi? 
Meiltä saat ammattilais-
ten neuvonnan. Kaikkea 
kivestä, myös luonnonki-

vimuurit ja portaat! 

p.0400-422032 
Tammisaari 

www.tilapalvelu.fi 

p.0400-384880 Haapajärvi 
www.slhlaukkanen.fi 

Metsäkoneurakointi
Lassi Heikkilä 
Nästintanhua 16 

Laitila 
p.0400-730381

Metsäkoneurakointi 
Matti Jääskeläinen 

Matkontie 204 B 
Kerimäki 

p.0500-172508

Mika Myllyniemi / 
Sähköurakointi
 p.040-5912946 Vaasa 

www.mikamyllyniemi.fi , 
Huollot ja korjaustyöt 

30v. kokemus

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

p. 010-3955900, www.opaskoirakoulu.fi p.0400-495960 
Villähde 

www.nastolanlvi.fi 

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

PG Quality Oy 
p. 040-7370960 Turku

www.pg-quality.fi 
Ympäristövaikutusten selvitystä

 ja johtamisjärjestelmien 
rakentamista

PM 
Kiinteistöhuolto 

Tuuralantie 618 
Isokyrö 

p.044-5422278 p.02-5292100 
www.polatherm.fi 

Rakennus 
Jari Kupiainen 

Kaaponkuja 5 Tampere 
p.0400-625921

www.elementtiasennukset.fi 

Rakennuspalvelu 
Tapio Niemelä 

Leinikkitie 3 Korpilahti 
p.0400-385363

Rakiratamo Oy 
Ratamotie 52 Oulu 

p.0400-681423 
maanrakennus-
maansiirtotyöt

p.0500-464851
Tampere

www.r-tilipalvelu.fi 

Sähköpalvelu 
Keskitalo 

Kasvihuoneentie 14 
Kempele 

p.044-2627499
www.rakentajat.fi 

Seija Rajala Tmi 
Paavalintie 2 Kurikka 

p.040-5782395 
Työvaatteet ja 

metsäkoneiden
 suojukset

p.040-8472117 Vantaa 
www.seutula-vpk.fi  

Jos olet kiinostunut VPK 
-toiminnasta, ota yhteyttä.

Siivouspalvelu 
Eija Marttinen 

Pihtipudas 
p.0400-871763

Taksipalvelu 
Mertanen

Kaavintie 107
 Hukkala 

p.0400-372396
Joensuu

p.040-7290066

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

tampereenhautauspalvelu.fi

Tmi Soilen Kotiapu
Muusantori 1 E

Helsinki
p. 040-8160568

Trans Horses Ky 
Fallbackankaari 45 

Vantaa 
p.0400-458553 

www.transhorses.fi  
Ratsastustalli

p.0400-802302 
Lieto as.

www.vairine.fi 

Venesäilytys Keijo Liukkonen 

Hilketie 19 Anttola 
p.0400-557908 p.0400-925726 

www.venetex.fi  
Veneistuimet, vene-

patjat ja kuomut
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TET-harjoittelija (TET = työelämään tutustu-
minen,  ysiluokkalaisilla kaksi viikkoa)
Milka Turusen Varjojen mailta -lehden 
innoittamia lyijykynäpiirroksia.
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Kirjailijavieraana
Anni Kytömäki


