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Hyväntuulinen höpöttäjä saa paikan

Pääkirjoitus
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L
ahjoitan aivan ilmaiseksi yllä olevan sloganin 
YLE:lle Radio Suomen toimittajien palkkaamis-
ta varten. Kun kuuntelen kanavan ohjelmavir-
taa mihin aikaan tahansa Radio Suomen Aa-
musta Yöradioon  ei toimittajan työnkuvalle oi-

kein muutakaan luonnehdintaa keksi. Kanavalla on hyviä 
pisteohjelmia ja esimerkiksi luonnon kuulumisista se pi-
tää huolen, mutta valitettavan paljon aikaa menee löy-
hään jutusteluun ja joutavanpäiväiseen somettamiseen.

Lopen kyllästyneenä olen etsinyt uusia taajuuksia. Taka-
vuosina minut pelasti Radio Peili, myöhemmin Radio Pu-
he. Kuunneltavaksi sain asiapitoista, hyvin toimitettua 
ohjelmaa, jota välilevyt eivät pilkonneet. Kun ohjelmavir-
ta-aate valtasi Radio Puheen, siirryin Radio Ykköselle, jon-
ka tarjonta on sopinut minulle hyvin. Areenasta saan tar-
vittaessa täydennystä.

Julkisuuteen tulleet YLE:n kaavailut muuttaa Radio Puhe 
podcasteja lähettäväksi kanavaksi pisti korvaan kiintoi-
sasti. Jutustelun sijaan Radio Puheesta saa ehkä jälleen 
kuultavaksi hyvin toimitettuja radio-ohjelmia, joita uu-
teen kääreeseen kiedottuina podcasteiksi kutsutaan. Pu-
heen tekijät ovat uudistuksesta ymmärrettävästi huolis-
saan ja pelkäävät työpaikkojensa puolesta, mutta vanhal-
le radion ystävälle uudistus saattaa tietää hyvää.

Toisaalla tässä lehdessä kerrotaan vuoden 2021 Sokeain 
kuunnelmapalkinnosta. Sen voittajan  on valinnut kuusi-
henkinen näkövammaisista ihmisistä koostuva raati, jon-
ka toimikausi on päättynyt ja uusi raati nimitetään kesän 
jälkeen. Samalla on keskusteltu palkinnon perusteiden 
uudistamisesta. Niin sanotusti perinteisiä kuunnelmia – à 
la Karjakko ja kartanon kummitus – esitetään radiossa ny-
kyään aika vähän. Kuunnelmaraadin arvioitaviksi on tul-
lut jännityskuunnelmia, kepeitä sarjakuunnelmia, scifiä ja 
monenlaista muuta. Yhteistä niille on enää radioilmaisun, 
siis ääni-ilmaisun ja tehosteiden enemmän tai vähemmän 
monipuolinen käyttö. Osa teoksista on täyttä fiktiota, osa 
perustuu ainakin jossakin määrin tosiasioihin. Rajat ovat 
monella tapaa hämärtyneet.

Yksi kuunnelmapalkinnon ympärillä käydyssä keskuste-
lussa esille tullut ajatus on laajentaa palkinto koskemaan 
kaikenlaisia radioilmaisun keinoja monipuolisesti käyttä-
viä ohjelmia. Kuunnelmien ohella kyseeseen voisivat siis 
tulla myös esimerkiksi äänidokumentit ja kokeelliset ra-
dio-ohjelmat, jotka ovat tähän saakka jääneet näkövam-
maisten kuunnelmaraadilta arvioimatta. 

Mitään päätöksiä ei ole tehty. Kuunnelmaraadin tulevai-
suudesta on tarkoitus käydä  keskustelua YLE:n edustaji-
en kanssa, jotta sekä palvelun tuottajien että kuluttajien 
kannalta löydettäisiin paras mahdollinen ratkaisu. Avoin-
na on myös kysymys, pitäisikö kilpailu avata YLE:n ohjel-
matarjonnan ulkopuolelle. Podcastit ja muu, pelkästään 
ääneen perustuva ilmaisu saa jatkuvasti lisää kuulijoita. 
Päteviä laaduntarkkailijoita tarvitaan.
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Liisa Pöntisen (s. 1987) käsikirjoitta-
ma ja ohjaama Yöperhonen-kuun-
nelma kosketti Sokeain kuunnelma-
raatia. Äänikirjojen lukijanakin tutuk-
si tullut näyttelijä ja kotimaisen kirjal-
lisuuden opiskelija korjasi koko vuo-
den 2020 palkintopotin, kun raa-
ti palkitsi hänet myös Vuoden ääni-
näyttelijänä. 

Tanja Rantalainen

Y
öperhonen on kuvaus Amy Johnsonin lennos-
ta yksin Englannista Australiaan toukokuussa 
1930. Yksinlennon ympärille punoutuu John-
sonin elämäntarina. Puheenjohtaja Mikko Oja-
nen kertoi, että kuunnelman lyyrinen teksti 

kiehtoi Sokeain kuunnelmaraatia. 
- Kuulija otettiin mukaan matkalle ja annettiin hänen it-

se kokea lentämisen hurma, vaaran tuntu, tavoitteen saa-
vuttamisen täyttymyksellisyys ja sen jälkeinen tyhjyys, 
Ojanen kuvasi. 

Koronarajoitusten koettelemana keväänä kuunnelma-
raati tapasi Liisa Pöntisen, äänisuunnittelija Jussi Kraf-
tin ja Ylen dramaturgi Paula Salmisen palkintojuhlassa  
etäympäristössä. 

Kuunnelmassa taidemuotona on vanhanaikainen 

klangi 

Pöntinen sanoi olevansa häkeltynyt ja otettu legendaa-
risen Sokeain kuunnelmaraadin myöntämästä tunnus-
tuksesta. Hän kirjoitti käsikirjoituksen 2018, kun Funfar-
tuotantoyhtiö sai tilauksen Yleltä. Marginaalinen histori-
allinen henkilö kiinnosti ja tarina yksinlennosta vaikutti 
ihanteelliselta juuri kuunnelmaksi. 

- Kaipaan menneisiin aikoihin joka päivä. Oli ihana ot-
taa tarinalle kuunnelmamuoto, joka on pysynyt vanhan-
aikaisen klangin lajina ja tuoda siihen sitä peltipurkkia, 
Liisa Pöntinen nauroi.

Peltipurkilla hän tarkoittaa pienkonetta, yöperhos-
ta, josta kuunnelma on saanut nimensä. Kuunnelmassa 
on ilmaus ”silkkihuivin tärinä korvan juuressa”. Se kuvaa 

1930-luvun pienkoneen lentoa hyvin. 
- Moottori sylissä siinä lennetään. Koneessa oli istuin 

yhdelle lentäjälle, moottori ratin takana, propeli ja hute-
rat seinät, Liisa Pöntinen kuvaili. 

Hän vastustaa silti sitä, että historian naiset ovat kiin-
nostavia vain hyvin äärimmäisten suoritusten kautta. 

- Ei ole tarpeen kiivetä Kalliovuorille joka toinen päivä 
ollakseen kiinnostava.

Amy Johnsonin tarina kiinnitti Liisa Pöntisen huomi-
on, kun hän löysi naista kuvaavan postikortin. Hahmo-
na Johnson oli ajaton ja ikuinen. Hän tavoitteli mahdot-
tomalta tuntuvaa unelmaa kuin yöperhonen liekkiä. Amy 
Johnson kuoli lento-onnettomuudessa vuonna 1941, kun 
toisessa maailmansodassa sotalentäjänäkin toimineen 
Johnsonin konetta luultiin viholliskoneeksi. Liekki poltti 
lopulta perhosen siivet. 

- Yöperhonen-kuunnelmassa on vahva metaforinen ta-
so. Jokainen voi miettiä, mikä se yksinlento hänelle on, 
Liisa Pöntinen sanoi. 

Lempeä, kova tuuli 

Kuunnelma äänitettiin loppukesällä ja alkusyksystä 2019. 
Äänisuunnittelija Jussi Kraft oli Liisalle tärkeä aisapari. 
Äänikirjojen   merkeissä  he  olivat tehneet yhteistyötä      

Voittoisa Yöperhonen

Liisa Pöntinen Yöperhosen mainoskuvassa. 
Kuva Joni Järvinen / Yle 
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Sokeain kuunnelmapalkinto jaettiin nyt 54. kerran. Voittajan valitsee kuusijäseninen raati, jo-
ka koostuu kuunnelmista innostuneista ja niitä aktiivisesti kuuntelevista sokeista ja heikko-
näköisistä ihmisistä. Raadin taustayhteisö on vuodesta 2017 alkaen ollut valtakunnallinen 
kulttuuriyhdistys Näkövammaisten Kulttuuripalvelu. 
Sokeain kuunnelmapalkinnon voittajat vuodesta 2017 alkaen:
• 2017 Töissä täällä -kuunnelmasarja, käsikirj. Juha-Pekka Koskinen ja Matti Ijäs. Vuo-
den ääninäyttelijäksi valittiin Minttu Mustakallio.
• 2018 Mielensänpahoittaja maailmalla -kuunnelmasarja, käsikirj. Tuomas Kyrö, ohj. 
Matti Ijäs. Vuoden ääninäyttelijäksi valittiin Heikki Kinnunen.
• 2019 Punainen myrsky -kuunnelma, käsikirj. Elina Hirvonen, ohj. Soila Valkama. Vuo-
den ääninäyttelijäksi valittiin Jussi Lehtonen.
• 2020 Yöperhonen-kuunnelma, käsikirj. ja ohjaus Liisa Pöntinen. Vuoden ääninäyttelijä 
Liisa Pöntinen. 

54. SOKEAIN KUUNNELMAPALKINTO

Liisa Pöntinen, kuva Evelin Kask.

aiemminkin.
Jussi Kraft tiesi jo lapsena, että tykkää kään-

tää nappuloita. Hän on ehtinyt tehdä urakal-
la levytyksiä, äänikirjoja, lokaatioäänityk-
siä ja digitaalisia nnft-keräilykortteja. Jussil-
la on kuunnelmilleen oma käsite, radioeloku-
va. Kameroina toimivat mikrofonit, jotka nap-
paavat kaiken tekemisen.

- Oli hauska ongelma saada alkuperäisen 
koneen jylinä, melun tunne, lentäjän koke-
muksen taustalle. Tuuli oli tärkeä element-
ti, lempeä tuuli ja kova tuulen vihellys. Jussi 
Kraft kertoi.

Palava moottori, nuoruuden hurma, päih-
dyttävä vauhti, ilma erilaisena, lumoava-
na tilana – Yöperhosen tarinan kertomises-
sa kuunnelman keinoin riitti innostavia haas-
teita. Liisa Pöntinen muistelee äänittämistä 
lämmöllä.

- Pidän intiimistä taiteellisesta työskente-
lystä. Motiivini taiteilijuudelle ovat muual-
la kuin ekspressiivisyydessä. Jussi on koke-
nut studiopeikko ja Yöperhosta tehdessä oli 
miellyttävä, keskittynyt ilmapiiri, hän sanoi.

Podcast-siltaa pitkin kuunnelman pariin?

Kuunnelmaraadin puheenjohtaja Mikko Oja-
nen kysyi palkintojuhlan kunniavierailta, voi-
siko suosituista äänikirjoista ja podcasteista 
löytyä suurelle yleisölle siltaa kuunnelmatai-
teen pariin?

- Kuunnelma on puhdasta fiktiota. Isovan-
hemmat kuuntelivat sitä samassa paikassa 
yhdessä porukassa. Nyt kuunnelma on yksi-
tyinen elämys, jota jokainen kuuntelee omil-
la kuulokkeillaan. En tiedä toimiiko porttiteo-
ria tässä kohtaa, pohti Liisa Pöntinen. 

-  Podcastit ja äänikirjat voisivat toimia sil-
toina myös kuunnelmien kuunteluun. Nyky-
kuunnelma on monimuotoista ja ajassamme 
kiinni olevaa audiodraamaa, Ylen dramaturgi 
Paula Salminen sanoi.
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Teksti: Timo Kuoppala

N
äkövammaisten Kulttuuripalvelun perusta-
misaikoihin enemmistö ansiotuloja saavista 
näkövammaisista työskenteli käsityöamma-
teissa tai hierojina. Maija Somerkiven (e Pur-
honen) vuonna 2007 julkaistusta pro gradu 

-työstä voi lukea,  että varsinkaan käsityöntekijät eivät lä-
heskään aina olleet osaansa tyytyväisiä. Ansiot olivat hei-
kot, tuotteiden kaupittelu  vaikeaa, työpäivät pitkiä, työ-
tilat ahtaita ja pölyisiä.  

Yhdistyksen Varjojen Mailta -lehdessä ja Sokeain Kes-
kusliiton Sokeain Airut- lehdessä ilmestyneissä jutuissa 
esitettiin ajatuksia ammattivalikoiman laajentamiseksi, 
mutta muutosta hidastivat  monet tekijät. Näkövammai-
set itse suhtautuivat uusien ammattien harjoittamiseen 
epäilevästi. Käsityöhön oli saatu tuntuma jo sokeainkou-
luissa ja työura käsityöntekijänä oli monelle itsestään sel-
vä valinta. Ammattikoulutustakaan –  hierojaopintoja lu-
kuunottamatta – ei  muihin ammatteihin ollut tarjolla.

Käytännössä ei tuolloin vielä Sokeain Kirjallisuusyhdis-
tyksen nimellä toiminut yhdistyskään voinut paljoa pa-
nostaa näkövammaisten työllisyyden parantamiseen. 
Voimavaroja uusia uria hakevien näkövammaisten tuke-
miseen ei ollut. Yhdistyksen toiminta jatkui pienimuotoi-
sena lehden julkaisemisen ja muun kirjallisuustoiminnan 
parissa aina 1940-luvun loppuun saakka.  

Aika muuttuu, nimet vaihtuvat

Muutos tapahtui 1950-luvun alussa. Olot olivat levotto-
mien sotavuosien jälkeen  vakiintumassa ja yhteiskunnan 
vauraus kasvoi. Käsityöntekijöiden ansiomahdollisuudet  
heikkenivät entisestään teollisen tuotannon aiheuttaman 

kilpailun vuoksi, mutta onneksi  tekniikan kehitys  alkoi 
tuoda näkövammaisille myös uusia mahdollisuuksia kou-
lutukseen, työllistymiseen ja vapaa-ajan viettoon. 

Näkövammaisten oma asennoituminenkin muuttui. Ha-
keutuminen niin kutsuttuihin  perinteisiin ammatteihin ei 
enää ollut itsestäänselvyys, vaan moni halusi jatkaa opis-
keluja kansakoulun  jälkeen ja hyödyntää yksilöllisiä tai-
pumuksiaan. Kirjassaan Arlasta ammattiin tutkija Kirsi Ke-
ravuori on tiivistänyt muutosta näin:  Sokeus ei ollut enää 
niinkään säälittävä kohtalo kuin tekninen haitta.

Varjojen Mailta -lehden päätoimittajaksi tuli vuonna 
1953 Oskari Lehtivaara. Hän oli ollut yhdistyksen toimin-
nassa mukana alusta pitäen, mutta nyt hän pääsi todella 
näyttämään kykyjään niin lehdentekijänä kuin yhdistyk-
sen puheenjohtajana vuodesta 1956 alkaen. Lehden le-
vikki alkoi kasvaa nopeasti. Pian tuotoilla voitiin rahoit-
taa monenlaista henkisiä harrastuksia tukevaa toimintaa, 
jatko-opiskelua ja uusiin ammatteihin pyrkimistä. Nimi-
kilpailun jälkeen Varjojen Mailta -lehden uudeksi nimeksi 
tuli Kajastus vuonna 1955.

Ajan henkeä noudatellen yhdistys muutti 1957 nimensä 
Sokeain Henkinen Työ ry:ksi. Uudet säännöt kertoivat yh-
distyksen toimialan selkeästi. Sokeain Henkisen Työn teh-
täväksi tuli tukea kaikenlaisia kulttuuriharrastuksia sekä 
edistää henkisillä aloilla työskentelevien tai niille aikovi-
en pyrkimyksiä. 

Kuteensa uuteen kuosiin antoi myös jo 1900-luvun alus-
sa perustettu Sokeain Jatko-opistoyhdistys, joka opis-
tohankkeen kariuduttua muutti nimensä Sokeain Jatko-
opintoyhdistykseksi. Se sulautui Kulttuuripalveluun 1957 
ja käyttöön saatiin mm. pistekirjoituspainokone, jolla voi-
tiin tuottaa oppikirjoja ja ammattikirjallisuutta näkövam-
maisille. Opiskelu- ja työllisyysmahdollisuuksia lisäsivät 

Kirjallisuus-
harrastuksista uuden 
etsintään

Näkövammaisten Kulttuuripalvelu 90 vuotta:
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myös 1950-luvun puolessa välissä vähitellen  käyttöön 
tulleet äänikirjat. 

Esiintyjät esiin

Kulttuuritoiminta laajeni kirjallisuusharrastuksesta en-
nen kaikkea musiikkiin. Yhdistys järjesti hyvin kannatta-
via esiintymistilaisuuksia näkövammaisille taiteilijoille. 
Myöhemmin ohjelmaan tulivat myös musiikkileirit. Jon-
kin aikaa yhdistys pyöritti ohjelmapalvelua, jonka kautta 
esiintyjiä etsivä saattoi tilata näkövammaisia artisteja ti-
laisuuksiinsa. Resurssit palvelun pyörittämiseen eivät kui-
tenkaan riittäneet ja se hiipui vähitellen. 

 Kirjoittajia ei unohdettu. Heille pidettiin 1950-60 -lu-
vuilla tasokkaiden opettajien vetämiä kirjoittajakursseja. 
Kirjoituskilpailut nostivat esille uusia kyvykkäitä kynän-
käyttäjiä.

“Pojat” edustivat uutta aikaa

Uudistunut yhdistys ryhtyi kulttuuritoiminnan ohella laa-
japohjaisesti tukemaan yleisissä oppilaitoksissa opiskele-
via ja uusiin ammatteihin tähtääviä näkövammaisia. Opis-
kelijat saattoivat luettaa nauhalle tai jäljennyttää piste-
kirjoitukselle tarvitsemaansa oheismateriaalia ja yhdistys 
pystyi kompensoimaan opiskelijoiden tenttimaksuja.

Joistakin yhdistyksen tukemista ylioppilaista tuli vähin-
täänkin näkövammaisyhteisön julkkiksia. Kajastus 3/1962 
kertoo kolmen sokean lakkiaisista:

Niin ’pojat’ suoriutuivat tänä keväänä ylioppilaskirjoi-
tuksista ja muiden nuorten lailla saivat vitivalkoisen lak-
kinsa. Kun sokeat ja heitä lähellä olevat henkilöt puhuvat 

’pojista’, tietää jokainen, keistä on kysymys. Tietysti Aa-
tu Moilasesta, Arvo Karvisesta ja Raimo Tanskasesta. Ei-
vät he iältään enää ihan poikia ole; hehän ovat lähempä-
nä kolmea- kuin kahtakymmentä, mutta kaipa he ’poiki-
na’ saavat olla ihan ukkoikään asti. --

Voimien kuluttaminen pelkän lukiokurssin suorittami-
seen kai kuitenkin tuntui heistä liian vähäpätöiseltä. Aatu 
Moilanen oli saanut työpaikan Suomen Kirkon Seurakun-
tatyön Keskusliitosta sokeain sihteerinä, jonka tehtäviin 
kuuluu mm. matkusteleminen Suomea ristiin rastiin. Rai-
mo Tanskanen soitteli pianoa Sibelius-Akatemiassa ja Ar-
vo Karvinen suoritti merkonomin tutkinnon Suomen Lii-
kemiesten Kauppaopistossa.

Näkövammaiset jatko-opiskelijat alkoivat pitää yhteyttä 
keskenään ja halusivat itse vaikuttaa olosuhteisiinsa. Ka-
jastuksen palstoilla näkyy ajan henkeä heijastavaa kes-
kustelua  ylioppilaskirjoitusten tehtävien saamisesta tar-
vittaessa pistekirjoituksella. 

Ylioppilastutkintolautakunta otti aluksi tylyn kannan. 
Se totesi, että “kysymys ei ole merkityksellinen, kos-
ka sokeita ylioppilaskokelaita on kovin vähän” (Kajastus 
2/1966). Asian saama julkisuus ja sinnikäs vaikuttamistyö 
tuottivat lopulta myönteisen tuloksen vuonna 1971. Vas-
toin Ylioppilastutkintolautakunnan kantaa Opetusminis-
teriö päätti, että kokelas saa tehtävänsä halutessaan pis-
teillä.

Näkövammaisten Kulttuu-
ripalvelun logokilpailus-
sa lunastettu  Mia Mouru-
järven Kulttuuria-ehdotus 
on saanut juhlan kunniak-
si vuosiluvun.
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Teksti: Pasi Päivinen 

Y
len tuotantona televisiossa näytettiin vuo-
den vaihteessa mielenkiintoinen kahdeksan-
osainen sarja ”Suomi on maalainen”. Ohjelma 
on edelleen katsottavissa Areenassa. Kysees-
sä on Antti Seppäsen tekemä jatko ”Suomi on 

ruotsalainen/venäläinen/suomalainen/metsäläinen” -for-
maattiin.

Ohjelmasta kävi ilmi, että Suomen hyvinvoinnin perus-
ta on maalla, jossa ruuantuotannon lisäksi on teollisuu-
temme kivijalka: metalli-, metsä-, paperi- ja teknologia-
teollisuuslaitoksemme sekä ”vihreä kulta”. Useimmat val-
tiot Suomi mukaan lukien ovat pääkaupunkikeskeisiä hal-
linnon, suurten yritysten pääkonttoreiden, tärkeimpien 
kulttuurilaitosten, yliopistojen ja myös suurten kirjankus-
tantajien sijoittuessa pääkaupunkiin tai sen välittömään 
läheisyyteen. On selvää, että itsenäinen valtio tarvitsee 
pääkaupungin ja myös keskeisten kulttuuri-instituuti-
oiden keskittyminen Helsinkiin on luonnollista. Pääkau-
punki ei kuitenkaan menesty ilman maaseutua, eikä maa-
seutu ilman pääkaupunkia. Helsingissä ei olisi suuryri-
tysten pääkonttoreita, kulttuurilaitoksia ja tuskinpa suu-
ria kustannusliikkeitäkään ilman maaseutua. Tunnetuim-
pien ja myös kaupallisesti parhaiten menestyneiden kir-
jojen kustantaminen on ollut ja on edelleenkin vahvas-
ti pääkaupunkilaista puuhaa, mutta tekijät näyttävät ol-
leen pääosin maalta.

Kun tarkastellaan suomalaisen kirjallisuuden kulmakiviä, 
Aleksis Kiveä, Eino Leinoa, Juhani Ahoa, Volter Kilpeä ja 
Minna Canthia, he kaikki olivat Canthia lukuun ottamat-
ta maalta. Kuten tunnettua, kansalliskirjailijamme Alek-
sis Kivi oli Keski-Uudeltamaalta Nurmijärveltä, Eino Leino 
Kainuusta Paltamosta, Juhani Aho Savosta Lapinlahdelta 
ja Volter Kilpi Varsinais-Suomesta Kustavista. Minna Cant-
hin synnyinpaikka oli Tampereen kaupunki, joka oli kui-
tenkin hänen nuoruusvuosinaan vain muutaman tuhan-
nen asukkaan pikkupaikkakunta ja hänen aikuiselämänsä 
kaupunki Kuopio vielä pienempi. 

Suomen ainoa kirjallisuuden Nobel-palkittu, Frans Emil 
Sillanpää, oli syntyisin Hämeenkyröstä ja aito maalai-
nen, vaikka kävi oppikoulun Tampereella ja asui suuren 
osan aikuisiästään Helsingissä. Sillanpää oli mestarilli-

nen luonnonkuvaaja sekä ainutlaatuinen suomalaisen ih-
misen luonteen syväluotaaja. Hän avasi länsisuomalais-
ta maalaiselämää impressionistis-realistiseen tyyliin niin 
elokuvallisesti, että romaanit ja novellit taipuivat helpos-
ti myös filmeiksi. Hänen kirjalliset ansionsa ovat kiistat-
tomat, eikä Nobel-palkinnon myöntäminen suomalaiselle 
kirjailijalle ollut vain politiikkaa, vaikka sitäkin Nobel-ko-
mitean valinnoissa on usein mukana. Säämingissä (nykyi-
sessä Savonlinnassa) syntynyt Joel Lehtonen on puoles-
taan itäsuomalainen vastine Volter Kilvelle ja Frans Emil 
Sillanpäälle. Lehtonen on hieman aliarvostettu kirjaili-
ja, mutta hänen maalaiselämän autenttiset kuvauksensa 
kestävät vertailun Kilven ja Sillanpään teksteihin. 

Jos tarkastellaan Tulenkantajien ydinjoukkoa, havaitaan 
heidänkin olleen lähtöisin pääosin maalta ja eri puolilta 
Suomea. Olavi Paavolainen oli syntyisin Karjalan kannak-
selta Kivennavalta, Uuno Kailas Päijät-Hämeestä Heino-
lasta, Katri Vala oli syntynyt Lapissa Muoniossa, Yrjö Jylhä 
ja Elina Vaara Tampereella ja Lauri Viljanen taas Turun ku-
peessa Kaarinassa.               

Suomi alkoi kaupungistua nopeammin toisen maail-
mansodan jälkeen, mutta merkittävät kirjailijat olivat sil-
ti yleensä kotoisin maaseudulta vielä useamman vuosi-
kymmenen ajan. Kaupunkien vetovoima alkoi kuitenkin 
näkyä kirjailijoiden asuinpaikoissa ja muun muassa voi-
makkaasti teollistunut Tampere sai useita kirjailijoita asu-
keikseen. Urjalasta Tampereelle töihin tulleen Väinö Lin-
nan jälkiä seurasi Näsijärven ja Pyhäjärven harjualueelle 
esimerkiksi Pirkkalassa syntynyt Lauri Viita ja Kouvolassa 
syntynyt Hannu Salama. Helsingissä syntynyt Eeva-Liisa 
Manner vaihtoi asuinpaikakseen Tampereen. Nykyisin ak-
tiivisista Tampereella syntyneistä kirjailijoista tunnetuin 
lienee Riikka Pulkkinen.  

Varsinais-Suomen tunnetuin kirjailija on luonnollisesti 
Turun piispana toiminut Mikael Agricola, sillä ilman häntä 
emme ehkä lukisi suomenkielistä kirjallisuutta. Jo edes-
mennyt Jarkko Laine, Lounais-Suomen murteella kirjoit-
tava ja elävästi lausuva Heli Laaksonen sekä dekkaristit 
Reijo Mäki ja Ilkka Remes (oikealta nimeltään Petri Pykälä) 
ovat tunnetuimmat nykypäivän varsinaissuomalaiset ky-
näilijät, jotka kaikki ovat aktiivisia. Laaksonen on synty-
nyt Turussa, kun taas Mäki ja Remes ovat syntyneet maa-
seudulla, Mäki läntisessä Suomessa Siikaisissa ja Remes 
Etelä-Karjalassa Luumäellä, mutta molemmat ovat asu-
neet jo pitkään Turussa. 

Onko kirjailijoiden 
Suomi maalainen?
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Suomalaisia kirjailijoita ylhääl-
tä: Timo K. Mukka, Märta Tikka-
nen, Lauri Viita, Aleksis Kivi, An-
ja Snellman, Mika Waltari, Nils-
Aslak Valkeapää, Kalle Päätalo, 
Merete Mazzarella,  Sofi Oksa-
nen, Harri Tapper, Heikki Turu-
nen, Jarkko Laine, Pirkko Saisio, 
Ilmari Kianto. Kuvat: Wikipedia.
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Kaakonkulmalta kotoisin olevia kirjailijoita ovat muun 
muassa jo edesmenneet Kotkassa syntynyt Toivo Pekka-
nen sekä Helvi Hämäläinen, joka on syntynyt Haminassa. 
Hivenen pohjoisemmasta Saimaan rannalta Lappeenran-
nasta on syntyisin Laila Hirvisaari, joka on asunut Tuusu-
lassa taiteilijayhteisöstä tunnetuksi tulleen Rantatien var-
rella jo vuosikymmeniä. Tunnettuja keskisuomalaisia kir-
jailijoita ovat esimerkiksi Saarijärvellä syntynyt ja Jyväs-
kylässä vaikuttanut Harri Tapper, Säynätsalossa syntynyt 
ja Helsingin Hakaniemessä nykyisin vaikuttava, myös pi-
tääkö olla huolissaan tv-ohjelmasta tunnettu, vekkuli Mii-
ka Nousiainen sekä lukuisia kirjallisuuspalkintoja kahmi-
nut Jyväskylässä syntynyt ja Helsingin Kalliossa asuva So-
fi Oksanen.   

Kun ajetaan Keski-Suomesta junalla Pönttövuoren tunne-
lin halki, saavutaan itäsuomalaisten kirjailijoiden luomis-
ympäristöön. Itä-Suomessa syntyneitä ja eläneitä kirjaili-
joita ovat muun muassa jo sata vuotta sitten edesmennyt 
Tohmajärvellä syntynyt Algot Untola (alkuperäiseltä ni-
meltään Algoth Tietäväinen), joka julkaisi tuotoksensa sa-
lanimillä, kuten Maiju Lassila, Liisan-Antti ja Jussi Porilai-
nen. Aktiivisista itäsuomalaisista kirjailijoista tunnetuim-
mat ovat Rautalammilla syntynyt Kari Hotakainen, Juuas-
sa asuva ja Pielisjärvellä (nykyinen Lieksa) syntynyt Heik-
ki Turunen, joensuulainen Simo Hämäläinen ja Suonen-
joella syntynyt Esko-Pekka Tiitinen. Elämäkerturina viime 
vuosina kunnostautunut uuden polven kirjailija Kuopion 
Nilsiässä syntynyt ja edelleenkin siellä asuva Antti Heikki-
nen on myös saanut nimeä. 

Tunnettuja itäsuomalaisia naiskirjailijoita ovat puoles-
taan jo edesmenneet kuopiolaissyntyinen Maria Jotuni 
ja Pieksämäellä syntynyt Aila Meriluoto. Eeva Kilpi, joka 
ei ole sukua Volter Kilvelle, syntyi Laatokan rannalla Hii-
tolassa vuonna 1928 ja on yhä keskuudessamme viettä-
en eläkepäiviä merkittävän kirjailijauran jälkeen. Itäsuo-
malaisia aktiivisia naiskirjailijoita ovat muun muassa kir-
jailijaliiton nykyinen puheenjohtaja kuopiolainen Sir-
pa Kähkönen, Mikkelin kupeessa Ristiinassa syntynyt ja 
omintakeisena runoilijanakin tunnettu Joensuun etelä-
osaan Hammaslahteen asumaan asettunut Eeva Tikka se-
kä mikkeliläinen Mari Mörö. Pentti Saarikosken kolman-
nen puolison, Tuula-Liina Variksen voidaan katsoa myös 
olevan itäsuomalainen kirjailija. Tosin hän ei ole juu-
riltaan itäsuomalainen, vaan syntynyt Loimaalla, mut-
ta asunut jo kauan maan itäosissa ensin Heinävedellä 
ja sen jälkeen Joensuussa. Tuula-Liina Variksen tunnet-
tuus perustuu ehkä osittain entiseen boheemiin aviomie-
heen, Pentti Saarikoskeen, sekä hänen taannoin televisi-
ossa juontamaansa kirjallisuusohjelmaan ja Kirjailijaliiton 
puheenjohtajuuteen. Saarikoski oli itäsuomalainen, syn-
tynyt Laatokan rannalla Impilahdessa ennen talvisotaa. 
Hän asui elämänsä aikana useilla paikkakunnilla Suomes-
sa, vietti lyhyitä aikoja Euroopan sosialistisissa maissa ja 
muutti vuonna 1975 Ruotsiin avioiduttuaan neljännen ja 
viimeisen kerran norjalaissyntyisen Mia Bernerin kanssa. 
Pentti Saarikoski kuoli kuitenkin rakastamassaan Karja-
lassa Joensuussa vuonna 1983 ja hänet on haudattu Hei-
nävedelle uuden Valamon luostarin hautausmaalle. Saa-
rikoski oli yksi Suomen tunnetuimmista kulttuuripersoo-
nista 1960-luvun puolivälistä kuolemaansa saakka. Hä-
nen aikuiselämäänsä kirjoittamisen ohella kuvaa osuvas-

ti Hectorin sanoittama ja muun muassa Vanhan isännän 
esittämä kappale ”Kauan soiva kuuskytluvun blues”, jos-
sa lauletaan: ”Saarikoski joi ja Hannu Salamoi”. 

Keski-Pohjanmaalla syntyneistä kirjailijoistamme Pietar-
saaressa syntynyt ja Porvoossa vaikuttanut Johan Lud-
vig Runeberg lienee tunnetuin. Tosin samalta seudulta, 
Uudestakaarlepyystä, oli syntyisin toinenkin kirjailija, ru-
noilija, tiedemies ja Helsingin yliopiston tunnetuin rehto-
ri Zacharias Topelius. Kumpi heistä tunnetaan paremmin, 
riippunee ihmisestä. Aktiivisista kirjailijoista Pohjanmaan 
lakeuksia edustaa pohjalaisella ylpeydellä “sisäisen mo-
nologin” mestari kauhavalainen Antti Tuuri, jota monet 
pääkaupungin kirjailijat ja hännystelijät yrittivät taannoin 
tarinoiden mukaan saada kuittaamaan ryyppynsä Elites-
sä ja Kosmoksessa vetoamalla Tuurin koulutukseen ja sen 
perusteella hänen oletettuun varallisuuteensa todeten, 
että diplomi-insinööri kuittaa laskun.

Pohjois-Pohjanmaalta ponnistivat taannoin kuuluisuu-
teen piippolalainen Pentti Haanpää, Taivalkoskelta Kal-
le Päätalo sekä Teuvo Pakkala ja Paavo Rintala Oulusta. 
Aktiivisista pohjoispohjalaislähtöisistä kirjailijoista Limin-
galla syntynyt Anna-Leena Härkönen lienee tunnetuin. 

Kainuulaisista kirjailijoista tunnetuin on luonnollisesti 
Paltamossa Paltaniemen Hövelössä syntynyt Eino Leino. 
Samoin suomussalmelainen Ilmari Kianto ja sotkamolai-
nen Havukka-ahon ajattelija Veikko Huovinen ovat myös 
jättäneet merkittävän kirjallisen jäljen maamme kirjalli-
suushistoriaan. Näkövammaisten Kulttuuripalvelu juhlis-
taakin 90-vuotista taivaltaan mitä upeimmissa puitteissa 
Suomussalmella syyskuussa ja ohjelmassa on luonnolli-
sesti vierailu Turjanlinnan raunioille, Kiannon syvästi ra-
kastamaan lintukotoon, jonne hän palasi joka kesä kuole-
maansa saakka. Iki Kianto julistikin taannoin kotiseutunsa 
hylkääjille: ”Raukat vain menköhöt merten taa.” Myös Eli-
as Lönnrot vaikutti vahvasti Kainuussa kansanperinnet-
tä kerätessään ja lääkärinä toimiessaan, mutta kuten tun-
nettua hän oli syntyisin Sammatista Länsi-Uusimaalta. 

Kirjailija Ilmari Kianto
rakkaan Turjanlinnan-
sa edustalla. Talo tu-
houtui vuonna 1939.
Näkövammaisten 
Kulttuuripalvelu tekee
90-vuotisjuhlansa 
kunniaksi matkan näi-
hin jylhiin maisemiin
10. - 13.9.  Kajastus on 
matkalla mukana, 
raportti syyskuun leh-
dessä. Kuva: Kainuun 
Sanomat
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Kainuulaisista naiskirjailijoista on mainittava jo edesmen-
neet Isa Asp ja Liisa Enwalt. Aktiivisista kainuulaisista kir-
jailijoista tunnetuimmat lienevät Kajaanissa syntyneet, 
tosin etelään jo lentäneet, Finlandia palkittu Laura Lind-
stedt sekä Helsingin Sanomien toimittajana työskentele-
vä ja erähenkisiä kirjoja rustaava Mikko-Pekka Heikkinen. 

Lapin tunnetuimmat kirjailijat ovat jo edesmenneet Ti-
mo K. Mukka sekä kaksi Paasilinnan veljestä Erno ja Ar-
to. Heistä kolmas Reino on myös kirjoittanut poliittisen 
toimintansa lisäksi ja on edelleen keskuudessamme. Ak-
tiivisista Lapin kirjailijoista tunnetuimmat lienevät Rova-
niemeltä syntyisin oleva humoristi Jari Tervo ja erityises-
ti kiehtovien matkakuvausten sekä lyhytnovellien kirjoit-
tajana kunnostautunut Ylitorniolla syntynyt Rosa Liksom 
(oikealta nimeltään Anni Ylävaara). 

Saamenkielisiä kirjailijoita ei saa missään nimessä sivuut-
taa, sillä he rikastuttavat maamme kulttuuria merkittäväs-
ti. He kertovat Ylä-Lapin elämästä ja ihmisistä mystiikkaa 
unohtamatta. Saamenkielisen kulttuurin moniottelija, jo 
edesmennyt Nils-Aslak Valkeapää, on tunnetuin saamen-
kielinen kirjailija Suomessa. Aktiivisia saamelaisia kirjaili-
joita ovat muun muassa Jovnna-Ánde Vestin, Kirsti Paltto 
sekä suomeksi kirjoittava Ante Aikio. Saamenkielisiä kirjo-
ja on jonkin verran käännetty suomeksi ja ruotsiksi, mutta 
enemmänkin soisi käännettävän.

 

Pääkaupungin kirjailijat

Helsinki on sekä vetänyt puoleensa että kasvattanut kir-
jailijoita. Monet maalla syntyneet ja kasvaneet ovat jos-
sain elämänsä vaiheessa asuneet Helsingissäkin. Toiset 
heistä ovat jääneet ja toiset vaihtaneet maisemaa, kun 
kaupunki on nähty. Legendaariset kulttuuriväen kohtaus-
paikat, kuten Elite ja Kosmos, olivat ja ovat Helsingissä 
kirjailijoiden kantapaikkoja. Monet niin alkujaan pääkau-
pungissa syntyneet kuin junan tuomatkin kirjailijat ovat 

viihtyneet ravintoloissa ehkä liiankin hyvin Mika Walta-
rista Pentti Saarikoskeen ja nuoreen Jari Tervoon. Walta-
rin patsaan sijoituspaikka Eliten edustalla ei liene sattu-
ma. Olihan hänen kotinsakin kyseisen ravintolan lähistöl-
lä Tunturikadulla.

Syntyperäisistä helsinkiläiskirjailijoista jonkin aikaa Tu-
lenkantajissakin vaikuttanut Mika Waltari on luonnol-
lisesti tunnetuin. Monia muitakin teräväkynäisiä stadi-
laisia löytyy, kuten edesmenneet Paavo Haavikko, Tove 
Jansson, Arvo Turtiainen, Alpo Ruuth, Henrik Tikkanen, 
Leif Salmén, Jörn Donner ja Christer Kihlman. Aktiivisia 
kirjoittajia ovat muun muassa Kjell Westö, Hannu Raitti-
la, Helsinkiin Kanta-Hämeestä palannut mielensäpahoit-
taja Tuomas Kyrö ja edelleenkin tuottelias Lohjalla nykyi-
sin vaikuttava Hannu Mäkelä, vaikka ikää on jo reilusti yli 
80. Kuntaliitoksen myötä Lohjaan kuuluu nykyisin myös 
Sammatti, jossa Lönnrotin lisäksi on syntynyt ja vaikutta-
nut toinenkin merkittävä suomalainen kirjailija, Eeva Jo-
enpelto. Stadilaisdaameista on syytä mainita ainakin Anja 
Snellman, Merete Mazzarella, Märta Tikkanen, Pirkko Sai-
sio, sekä kauno- että tietokirjallisuuden lajit taitava So-
merniemellä jo pitkään vaikuttanut ja hiljattain eläköi-
tynyt kiehtovia historiallisia romaaneja kirjoittanut Kaari 
Utrio, josta on juuri ilmestynyt elämäkerta. 

Onko kirjailijan synnyin- tai asuinseudulla sitten merki-
tystä? Sillä ei luonnollisesti ole mitään merkitystä tekstin 
laadun kannalta, mutta omien lapsuus- ja nuoruusvuosi-
en kokemusten, elinpiirin sekä kielen että tyylin kannalta 
sillä voi olla paljonkin merkitystä. Kirjailijat ovat ammen-
taneet omasta elinpiiristään kirjojen aiheita niin maalai-
sidylleistä kuin kaupunkien kaduiltakin. Toisaalta etsivä 
löytää tietoakin, joten niistä saa kirjan rakentamiseen tar-
vittavia aineksia oman mielikuvituksen tueksi, kuten Mi-
ka Waltari ja Kaari Utrio ovat tehneet. Waltarihan ei käy-
nyt koskaan Egyptissä, eikä siis ole koskaan nähnyt paik-
koja, joista hän kirjoittaa Sinuhe egyptiläisessä uskomat-
toman elävästi. Mestariteoksen kirjoittaminen on kuiten-
kin edellyttänyt häneltä valtavan määrän tutkimustyötä. 

Olen maininnut vain osan upeista suomalaisista kirjaili-
joista ja monta muutakin loistavaa sanataiteilijaa olisi an-
sainnut tulla mainituksi. Tarkoitukseni on kuitenkin osoit-
taa, miten loistavia suomalaisia kirjailijoita on tullut ja tu-
lee eri puolilta laajaa maatamme. Se ilmentää kansamme 
lahjakkuutta, erinomaista luku- ja kirjoitustaitoa sekä ko-
rostaa tänä vuonna 100 vuotta täyttävän koululaitoksem-
me merkitystä. Kirjailijoittemme taustoja tarkasteltaes-
sa näkee hyvin sen, että mistä tahansa Suomen kolkasta 
voi ponnistaa pitkälle. Kirjailijoiden Suomi oli 1960-luvul-
le saakka vahvasti maalainen sopivalla kaupunkilaistvis-
tillä ryyditettynä. Maamme kirjallinen kulttuuriperintö on 
rikas ja suomalaista kirjallisuutta lukemalla oppii ymmär-
tämään tämän hienon maan ainutlaatuisuuden. Kaikkien 
tekstissä mainitsemieni kirjailijoiden tuotantoon kannat-
taa tutustua ja lukea muutakin suomalaista kirjallisuut-
ta. Vaikka kirjailijoiden Suomi on ollut pitkään korostetun 
maalainen, voimakkaan kaupungistumiskehityksen myö-
tä tilanne on ollut muutoksessa jo useamman vuosikym-
menen ajan ja kirjailijoiden Suomesta on tulossa yhä kau-
punkilaisempi.
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Hyvät lukijamme

K
esä on juhlaa, myös lukemisen juhlaa. Lomalla 
tai kotona, rannalla tai vuoteessa, autossa tai 
penkillä – lukea voi aina! Tässä jälleen hyvin 
erilaisia kirjasuosituksia lukijoiltamme!

Jatkoa odotetaan! Kertoisitteko meille kir-
jasta, joka on viime aikoina jäänyt erityisesti mieleenne? 
Koskettava lukukokemus, merkityksellinen tietokirja, eri-
tyisen viisas tai viihdyttävä romaani, säväyttävä elämä-
kerta... Kirjallisuuden lajilla ei ole väliä, tärkein on oma 
elämyksellinen lukukokemuksenne! Pyydämme tiiviin ja 
persoonallisen, lauseen-parin pituisen selityksen suosi-
tuksenne tueksi. Ja korostakaamme itsestäänselvien klas-
sikoiden sijaan harvinaisempia helmiä! 
Odotamme suosituksianne joko sähköpostitse osoitteeseen:
palaute@kajastuslehti.fi
tai vaikka postikortilla osoitteeseen:
Kajastus, Marjaniementie 74, 00930 Helsinki

Lukuilo on jaettu ilo, olkaa hyvät!

Henryk Sienkiewicz : Quo vadis – Kertomus keisari 

Neron aikakaudelta

On historiallinen romaani, joka kannattaa lukea kaksite-
holasein. Puolalainen Sienkiewicz kirjoitti romaanin jo 
1896. Sai Nobelin 1905. Viimeisin tai toinen suomennos 
teoksesta on vuodelta 1969. Rakkauskertomus Roomas-
ta, jossa varhaiskristittyjen vainot kehittyivät ja toteutui-
vat raakamaismaisella tavalla. Mielenkiintoinen katsaus 
sen aikaisen maailman keskukseen ja kulttuuriin. Kaksi-
teholasien toisella osalla luetaan kirjaa kirjoitusaikaansa 
sidottuna. Toisella lasilla lukiessa kertomusta voi verrata 
nyky-yhteiskunnan ajatus- ja toimintamaailmaan.
 - Lukutoukka

Reijo Mäki: Soopeli

Reijo Mäen uusin kirja vie lukijansa tuttuun maisemaan 
Turkuun, jossa Jussi Vareksella on selvitettävänä outo ka-
toamistapaus. Rahoittajana tällä kertaa toimii varakas 
toimeksiantaja, niin Jussilla rahasta ei ole pulaa. Jussi sa-
malla toimii reality-elokuvatuotannossa turvallisuusasi-
antuntijana. Tarina etenee vauhdikkaasti, siihen lisätään 
vielä hahmoja taidepiireistäkin. Lopuksi saamme huoma-
ta, että kaikki liittyy yhteen: amerikkalainen palkkatappa-
ja, huumediileri, taidepiirin ihmiset. Kadonnutkin löytyy 
ja vielä paljon muuta yllättävää. Kirja on taattua tuttua 
Vares-tarinaa, johon ei pety.
 - Kinga Koski

Marie Benedict: Rouva Einstein

Aikansa kuvaus naisen ja miehen eriarvoisuudesta ja 
mahdollisuuksista opiskeluun ja tieteen tekemiseen. Kir-
jan luettuani arvostettu nero asettui muutaman ”stepin” 
tänne hieman vähemmän nerojen joukkoon heikkouk-
sineen ja paheineen. Kehotan ehdottomasti lukemaan 

myös kirjailijan loppusanat kirjan synnystä.
 - Eeva Vehniäinen
Lammi, Kataloisten kylä

Adam Kay: Kohta voi vähän kirpaista – Nuoren lääkärin 

salaiset päiväkirjat

Kay on entinen lääkäri ja nykyinen koomikko ja komedia-
käsikirjoittaja. Hänen bestsellerinsä, joka oli Britannian 
myydyin tietokirja vuonna 2018, sisältää päiväkirjamer-
kintöjä kuuden vuoden ajalta naistentautien ja synny-
tysten klinikoilla Britannian julkisessa terveydenhuollos-
sa. Olen aina ollut kiinnostunut sairaalamaailmasta. Tämä 
kirja päästää lukijan seuraamaan kärpäsenä katossa sai-
raalan hektistä arkea lääkärin näkökulmasta. Kerronnan 
hulvaton hauskuus, uskomaton tilannekomiikka, loputon 
huumori (välillä aika musta), hätkähdyttävät potilastari-
nat sekä hoitohenkilökunnan ja potilaiden mokat ja ty-
peryydet tempaavat lukijan otteeseensa, mutta samalla 
kaiken läpi kuuluu vakava hätähuuto: Englannin aliresurs-
soitu terveydenhoitojärjestelmä uuvuttaa nuoret lääkärit 
nopeasti aivan loppuun ja moni pakenee alalta. Niin te-
ki myös Adam Kay kuuden vuoden jälkeen paiskittuaan 
töitä jopa 97 tuntia viikossa, usein ilman lounastaukoa, ja 
jouduttuaan uhraamaan työlleen yksityiselämänsä, pari-
suhteensa, sosiaaliset kontaktinsa, jopa osallistumisen lä-
heistensä häihin ja hautajaisiin. (Kuudesta työlle uhratus-
ta joulusta hän kirjoitti toisen kirjansa.) Viimeinen niitti 
toi lukijalle kyyneleet silmiin. 
En muista, milloin olen nauranut niin paljon kuin lukies-
sani tätä kirjaa, mutta toisaalta monet hyvän maun rajan 
ylitykset ja tuhmien vitsien runsaus harmittivat. Kokonai-
suutena kirja kuitenkin antoi virkistävän lukuelämyksen, 
jota ahmin säästeliäästi pienen annoksen kerrallaan iltai-
sin rentoutuakseni päivän puuhista. En suosittele kirjaa 
nuorille pariskunnille, jottei Suomen syntyvyys kääntyi-
si entisestäänkin jyrkempään laskuun. Enkä niille, jotka 
pyörtyvät nähdessään veripisaran.
 - Marja

Suo, kuokka ja Hollywood

Ismo Leikolan ja  Angelica Leikolan kirja kertoo Jenkkei-
hin muuttamisen ihanuuden ja kurjuuden. Arvostan tä-
män jälkeen kotimaatani entistäkin enemmän. Kirja oli 
mukavan sujuvasti kerrottu ja kertoi todentuntuisesti, 
millaista on pyrkiä pinnalle Amerikan markkinoilla ja mil-
laisia kommervenkkejä sitä tarvitseekaan asettuakseen 
asumaan uuteen kulttuuriin.
 - Ritva Hanski

Tuomas Marjamäki: Hän hymyilee kuin Mikko

Mikko Alatalosta kertova kirja. Oikein hyvä, mielenkiintoi-
nen, laajasti hänen elämästään, taustoistaan kertova kir-
ja. Kuvaan mahtuvat hänen kollegansa ja lähipiiriäänkin.
 - Tarjuska
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Matt Haig: Keskiyön kirjasto

Tämä on mielikuvitusta kiehtova yhdistelmä fantasiaro-
maania ja elämäntaito-opasta. Nuoren Noran elämä on 
ihan sekaisin. Seurustelukumppania ei ole, eikä juuri ys-
täviäkään, ja työpaikka menee alta. Päässä kieppuu mie-
likuvia kaikesta, mitä hänestä olisi voinut tulla. Mitä ta-
pahtuu, kun Nora pääsee taianomaiseen kirjastoon, jon-
ka kaikki kirjat ovat eri versioita hänen elämästään, ja näi-
tä versioita pääsee kokeilemaan?
 - Satu Linna 

Onko sinulla Ilias ja Odysseus vieläkin lukematta? Ei hä-
tää, voit paikata aukon Otto Mannisen heksametririsu-
kon välttäen lukemalla Paavo Castrenin teoksen Home-
ros: Troijan sota ja Odysseuksen harharetket. 
 - Timo Kuoppala

Krisztina Tóth: Viivakoodi – 15 novellia

Onneksi tämä Unkarin parhaimpiin runoilijoihin ja kirjaili-
joihin kuuluvan Tóthin novellikokoelma on suomennettu! 
Uskomattoman totuudenmukaisia ja silti usein vinksahta-
neita yksityiskohtia ja teräviä, satuttaviakin psykologisia 
kuvauksia reaalisosialismin viimeisiltä vuosilta, sankarei-
na lapsia, teinejä, nuoria ja vanhempiakin naisia, pettäjiä 
ja kerjäläisiä, matkustavia älyköitä  ja kuolemaa todistavia 
ihmisiä – näitä novelleja tahtoo lukea lisää!
  - Gyöngyi

William Makepeace Thackeray: Turhuuden turuilla

Tämän 1800-luvun alkupuolella ilmestyneen tiiliskiven 
lukemiseen kulunee koko kesä, mutta kyllä se silti kan-
nattaa. Olen lukenut romaanin seitsemän kertaa elämäni 
aikana ja aina olen löytänyt siitä jotain uutta.  Kirjailija ir-
vistelee kyynisesti Englannin ylemmän kauppiasluokan ja 
aateliston kehnoimmille ominaisuuksille: rahanahneudel-
le, tittelinkipeydelle, pyrkyryydelle, tekopyhyydelle jne, 
mutta myös aitoa romantiikkaa on tarjolla. Tarinan kes-
kiössä on kaksi naista, joiden elämänvaiheita seurataan 
noin 20 vuoden ajan. Herttainen Amelia saa elää suojat-
tua elämää, kunnes hänen isänsä liikkeen vararikko muut-
taa kaiken. Köyhyydessä kasvanut, orpo Rebecca joutuu 
taistelemaan yksin turvatusta asemastaan eikä kaihda ar-
veluttaviakaan keinoja päästäkseen vihreälle oksalle.
 - Anne Huttunen

Luin Jyrki Heinon Historiallisia rikosmysteeri -romaa-

neita. Nämä sijoittuvat 1700-luvun lopun ja 1800-luvun 
alun Turkuun ja niissä rikoksia ratkoo aktiivipalvelusta ve-
täytynyt luutnantti Carl Wennehielm. Kirjat ovat Kellari, 
Kello ja Kelmi, ja niin kävi että luin ne kaikki kolme perä 
perää kun alkuun pääsin.
 - Kinke

Markku Mantila: Joku voisi sanoa sitä kohtaloksi

Kirjassa  on romantiikkaa, jännitystä ja  muutakin vehkei-
lyä. Mielenkiintoisia  käänteitä, kun pohjalainen  veri oi-
kein kuohahtaa. Kirja  vain  jäi harmittavan jännään paik-
kaan, joten ehkä jatkoa vielä tulee. Uskallan kyllä suosi-
tella.
 - Marita

Harriet Beecher-Stowe: Tuomo-sedän tupa

Vaikuttava kuvaus orjien asemasta Yhdysvaltojen Etelä-
valtioissa 1800-luvulla. Nykyihmisestä tuntuu käsittämät-
tömältä, että tuollaista saattoi olla maassa, joka on aina 
mainostanut tasa-arvoisuuttaan, ja jossa useimmat ih-
miset pitivät tuolloinkin itseään kristittyinä. Suomalais-
ta nykylukijaa tämä kirja voi auttaa huomaamaan oman 
elämänsä hyviä puolia. On meilläkin tietysti omat ongel-
mamme, mutta ei meitä sentään kukaan myy orjamarkki-
noilla ja vie satojen kilometrien päähän, pysyvästi eroon 
läheisistämme.
 - Satu Linna

Otin vinkistä laulaja Frederikin elämäkerran, joka on 
vielä kesken, mutta on taiteilijan itse kirjoittama ja hyvä 
kattaus -70 ja -80 luvun kevyen musiikin ympärillä tapah-
tuvaan elämään, ainakin tässä vaiheessa suosittelen.
 - Hannu Kulmala

Lucinda Riley: Auringon sisar

Kertoo tummahipiäisestä valokuvamallista, joka sortuu 
huumeisiin ja pääsee niistä eroon hyvien ihmisten avulla. 
Tosi koskettava tarina, joka on totuudenmukainen. Ja täs-
sä on historiaa: alku lähtee Afrikasta.
Lucinda Rileyn Seitsemän sisarta -sarjan muutkin kirjat 
ovat tosipohjaisia, kirjailija on nähnyt paljon vaivaa tut-
kiessaan taustoja. Olen kuunnellut näitä vähän liikaakin 
kun ei millään malttaisi keskeyttää. Pakko nukkuakin vä-
lillä...
 - Veikko

Lucinda Riley: Seitsemän sisarusta

Eräs varakas kansalainen adoptoi kuusi lasta eri puolilta 
maailmankolkkia ja Sveitsissä pitää heistä taloudellises-
ti, henkisesti ja fyysisesti erinomaista huolta. Tällä kertaa 
tässä on menossa Kuun sisar – Tiggyn tarina. Minua kieh-
too kirjailijan luoma ihmissuhdepelitarinan henkinen po-
tentiaali adoptoitujen sisarusten henkisistä maailmanku-
vista. Lukijoina tässä kirjasarjassa on erinomaisia lukijoi-
ta. Esillä olevaa tarinaa porisee Noora Koivumies. Hieno 
Irlantilaiskirjailijan ihmissuhdepelitarinasarja.
 - Vike
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Kajastuksen lukijoille vuosien varrella 
tutuksi tulleelta tietokirjailija Pasi Päi-
viseltä ilmestyi huhtikuussa jo nel-
jäs tietokirja. Siinä hän valottaa kan-
santajuisesti terrorismia Espanjassa 
ja sen torjuntaa. Teos on ensimmäi-
nen suomenkielellä aiheesta kirjoi-
tettu kirja. 
Teksti: Sanna Tynkkynen
Kuva: Johanna Kokkola

Onnekas sattuma

P
asi Päivinen päätyi kansainvälisen terrorismin 
tutkimuksen pariin sattumalta.

-  Olen kotoisin Joensuusta, josta suuntasin 
taannoin opiskelemaan Helsinkiin ja edelleen 
St. Andrewsiin Skotlantiin. Päädyin terrorismin 

tutkimuksen pariin onnekkaan sattuman kautta. Halusin 
ulkomaille opiskelemaan, mutta en kuitenkaan skotlanti-
laiseen pikkukaupunkiin, vaan Lontooseen Kings Colla-
geen tai Kanadaan Toronton  yliopistoon. Molemmissa oli 
minua kiinnostaneita opintoja ja minulla oli myös tutki-
musaihe mietitty valmiiksi, johon olisin saanut tarvitse-
mani lähdeaineistot sekä Lontoosta että Torontosta. Li-
säksi eläminen suurkaupungissa viehätti. Suunnitelmani 
kuitenkin muuttuivat, kun eräs Helsingin yliopiston pro-
fessori, jolla oli kiinteät yhteydet St. Andrewsiin sanoi mi-
nulle, että hän on vakuuttunut, että paikka sopisi minul-
le ja yliopistolla olisi erityisen kiinnostava kurssitarjonta. 
Uskoin häntä ja hylkäsin muut vaihtoehdot. St. Andrew-
sissa oli useita kiinnostavia opintokokonaisuuksia tar-
jolla, mutta niitä ei voinut valita vapaasti, vaan kursseil-
le piti hakea erikseen. Kansainvälisen terrorismin ja kon-
fliktin tutkimuksen kurssi oli tiedekunnan halutuin, jos-
ta puhuttiin heti St. Andrewsiin saavuttuani. Juttelin kan-
sainvälisen terrorismin suuntautumisvaihtoehdon valin-
neiden vanhempien opiskelijoiden sekä jatko-opiskelijoi-
den kanssa ja kiinnostuin todella aiheesta. Tosin ulkopar-
lamentaariset toimijat politiikassa olivat kiinnostaneet 
minua jo entuudestaan. Päätin siis koettaa onneani ja sa-
tuin tulemaan valituksi kurssille ainoana ei-englantia äi-
dinkielenään puhuvana opiskelijana. Muut olivat britte-
jä ja yhdysvaltalaisia. Kiinnostava tutkimusaihekin löytyi 
ja tein St. Andrewsissa suunnittelemani tutkielmankin, jo-
ten Lontoon ja Toronton vaihtuminen St. Andrewsin pik-
kukaupunkiin ei todellakaan kaduta.       

Kirja Espanjan 
terrorismista

Terrorismi on ilmiönä monimutkainen ja uuden tiedon ja-
no on saanut Päivisen pitkän tauon jälkeen palaamaan 
terrorismintutkimuksen pariin. Hän tuntee aihealuet-
ta kattavasti ja liikkuu poliittisen väkivallan tutkimuksen 
kentällä laajalti. Päivinen on myös ehtinyt työskennellä 
virkamiehenä ulko- ja sisäministeriössä ja useissa valtion 
virastoissa, Euroopan Parlamentissa poliittisella osastol-
la puolustus- ja turvallisuusalakomiteassa, kouluttanut 
viranomaisia terrorismin torjunnassa ja luennoinut kan-
sainvälisestä terrorismista useissa Suomen yliopistoissa. 
Hän on kirjoittanut aiheesta myös artikkeleita tietokirjoi-
hin ja julkaissut lukemattoman määrän kirjoituksia sano-
ma- ja kulttuurilehdissä aina yhdysvaltalaisia julkaisuja 
myöden. 

Espanjan vähemmän tunnettu puoli

Päivinen kiinnostui Espanjan terrorismista jo paljon en-
nen kirjan kirjoittamista.

-  Ensiksikin Espanja kiinnostaa minua maana suurval-
tahistoriansa, synkän sotilasdiktatuurin aikakautensa ja 
monikulttuurisuutensa vuoksi. Toiseksi ihmettelin sitä, 
miten Francon sotilasdiktatuurista   vapautunut Espan-
ja, joka onnistui siirtymään diktatuurista demokratiaan 
poikkeuksellisen nopeasti ja kivuttomasti, ei onnistunut 
ratkaisemaan ETA-terrorismin ongelmaa demokratisoitu-
misprosessin yhteydessä. Halusin selvitellä, miksi ja mis-
sä Espanja epäonnistui, kun terrorismi lähtikin yllättäen 
rajuun nousuun maan demokratiaan siirtymisen ja elin-
olojen parantumisen myötä. Madridin ja ääribaskien vä-
lillä vallinnut konflikti kiihtyi 1970-luvun lopulla muodos-
tuen poikkeuksellisen pitkäkestoiseksi ja kuolettavaksi 
poliittiseksi väkivallaksi. ETAn terrorihyökkäyksissä kuoli 
sen 50-vuotisen aktiivisen toiminnan aikana 829 ihmistä 
ja yli 3000 loukkaantui. Mielenkiintoisen terrorismista Es-
panjassa tekee myös se, että muut Espanjan etniset ryh-
mät, kuten katalaanit, ovat pääasiassa pidättäytyneet po-
liittisesta väkivallasta, vaikka katalaanien tavoitteet ovat 
olleet ja ovat samat kuin baskienkin eli itsenäistyminen.  

Kirjaansa varten Päivinen oleskeli Baskimaassa perehtyen 
sen omaleimaiseen kulttuuriin, tapoihin ja ihmisten ar-
keen. Lähdeaineistona hän käytti runsaasti englannin- ja 
espanjankielistä painettua materiaalia. ETAn entisten jä-
senten ja kannattajien haastattelut antoivat myös kiinos-
tavaa lisätietoa. 

Terrorismi Espanjassa on yli 250 sivuinen tietopaketti, 
jossa Päivinen avaa Espanjan terrorismia ja  sen torjuntaa 

Näkövammainen Pasi Päivinen on kansainvälisen politiikan 
tutkija, jonka erikoisalana on terrorismi.
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kansantajuisesti. Koska ETAn toiminta on ollut suuressa 
roolissa, kirjassa on kokonaisuuden ymmärtämiseksi ol-
lut välttämätöntä avata myös Baskimaan tilannetta. Es-
panjassa toimi ETAn kanssa samaan aikaan pienempiäkin 
terroristijärjestöjä, joiden toimintaa kirjassa käsitellään 
lyhyesti. Euskadi ta Askatasuna (ETA) on Euroopassa toi-
seksi pitkäaikaisin ja suurin terroristijärjestö Irlannin val-
lankumousarmeijan (IRA) jälkeen ja siksi pääpaino kirjas-
sa on sen toiminnassa. Myös Katalonian ja Madridin vä-
listä konfliktia käsitellään laajemmin, vaikka Katalonia ei 
käytäkään terrorismia apukeinona itsenäisyyden tavoit-
telussa.  Tämä kirjan aihe on kiinnostava, koska Kataloni-
an itsenäistymispyrkimyksistä on viime aikoina uutisoitu 
usein, mikä tuo asian nykypäivään ja lähemmäksi lukijaa.  
Päivisen teos tarjoaa kiehtovan matkan ETA-terrorismin, 
pienempien Espanjassa toimineiden terroristijärjestöjen 
ja terrorismin torjunnan maailmaan tarjoten samalla tie-
toa vähemmän tunnetusta Baskimaasta ja sen historiasta. 

Tieto vähentää pelkoa

Päivinen antaa kirjassaan kansantajuisesti tietoa Espan-
jan terrorismista.

-    Ensiksikin totean, että onneksi korona-aikana on ol-
lut vähän terrorismia varsinkin Euroopassa. Kun yhteis-
kunnat avautuvat ja liikkuvuus palautuu ennalleen, terro-
rismin määrä lähtee kasvuun ja terrorismista uutisoidaan, 
jolloin kiinnostus sitä kohtaan kasvaa edelleen. Koska 
suomalainen media ei pysty tarjoamaan syvällistä tietoa 
terrorismista, tarvitaan tietokirjoja ja uskon tietoa etsivi-
en löytävän myös minun teokseni, semminkin kun kan-
sainvälisestä terrorismista on kirjoitettu suomenkielellä 
vain muutama kirja ja lukijat haluavat lukea kirjoja mielel-
lään omalla äidinkielellä. 

Lisäksi monet suomalaiset ovat lomailleet ja tulevat tu-
levinakin vuosina lomailemaan Espanjassa, joten osaa 
heistä kiinnostaa hiekkarantojen ja kulttuurin ohella 
myös Espanjan historia, politiikka ja varsin vähän tunnet-
tu Baskimaa maan pohjoisosassa. Vaikka useimmat suo-
malaiset tuntevat suuria terroristijärjestöjä nimeltä, ku-
ten ETA, niiden toimintaa ei kuitenkaan tunneta tarkem-
min. Nyt kun Espanjan modernista poliittisesta historias-
ta ja siinä keskeisesti vaikuttaneista ulkoparlamentaristi-
sista ryhmistä on saatavilla suomenkielinen kirja, uskon 
monen tarttuvan siihen.
 
Päivinen arvelee, että luotettavan tiedon lisääminen ter-
rorismista vähentää pelkoja sitä kohtaan.

-  Terrorismi on yksi aikamme keskustelluimmista ilmi-
öistä ilmastonmuutoksen ja nyt koronan myötä keskus-
telun pääaiheeksi nousseen pandemioiden ohella. Vali-
tettavasti suomalainen media ei tarjoa riittävästi tietoa 
terrorismista ja uutisointi terrori-iskujen tapahtuessa on 
pintapuolista. Median perusongelma on se, että kun riit-
tävästi tietoa terrori-iskuun liittyvistä tapahtumista olisi 
saatavilla, uutisaihe katsotaan jo vanhentuneeksi ja sen 
käsittely lopetetaan, vaikka tiedonvälitystä tapahtumista 
pitäisi nimenomaan jatkaa sekä tarjota asiantuntijatietoa 
tapahtumien taustoittamiseksi. Kun syvällisempää tietoa 
ei ole muualta saatavilla, tarvitaan suomenkielisiä kan-
santajuisesti kirjoitettuja kirjoja kansainvälisestä terroris-
mista suurelle yleisölle, ei vain tiedeyhteisölle.   

- Pidän myös tärkeänä kertoa terrorismin torjunnasta, 
joka on näkymätöntä, mutta täysin välttämätöntä työ-
tä. Tästä syystä käsittelen kirjassani terrorismin torjuntaa 
Espanjan osalta. Ihmisten on hyvä tietää, että EU:ssa yh-
teisesti ja jäsenmaissa erikseen tehdään valtavasti työtä 

terrorismin torjumiseksi. Turvallinen Suomi ja Euroopan 
Unioni ei ole itseisarvo, vaan se on systemaattisen kan-
sallisen ja kansainvälisen yhteistyön tulos. Vaikka Suomi 
ja laajemminkin EU on nykyisin terrorismin näkökulmasta 
katsottuna alueena varsin turvallinen, tilanne ei aina ole 
ollut sama, eikä se säily sellaisena automaattisesti. Terro-
rismin torjunnan eurooppalainen yhteistyö on kehittynyt 
valtavin harppauksin sen alkuajoista 1970-luvulta tähän 
päivään ja myönteisen kehityksen soisi jatkuvan, sillä ter-
rorismi ei ole kadonnut, vaikka Euroopassa esiintyy ter-
rorismia huomattavasti vähemmän kuin 30 ja 40 vuotta 
sitten.
  
Terrorismissa riittää vielä tutkittavaa, eikä Päivinenkään 
ole vielä sanonut kaikkea aiheesta.

- Systemaattinen terrori-iskujen tilastointi aloitettiin 
vuonna 1970 Baltimoren yliopistossa Yhdysvalloissa, joka 
on siis sama paikka, missä ylläpidetään maailman korona-
tilastointia. Maailmanlaajuisesti tähän päivään mennessä 
on tilastoitu yli 190 000 terrorihyökkäystä, joten kansain-
välisessä terrorismissa tutkittavaa riittää jo tapahtunei-
den terrorihyökkäysten ja toimintansa lopettaneidenkin 
terroristijärjestöjen osalta. Maailma on monimutkainen 
vaikutussuhteiden rihmasto, joka ei normaaleissa oloissa 
noudata kansallisia rajoja. Lähitulevaisuudessa keskiluo-
kan globaali laajentuminen ja uusien Aasian maiden kan-
salaisten vaurastuminen, teknologinen kehitys ja ihmis-
ten liikkuvuuden kasvu, kun koronatilanne aikanaan hel-
pottaa, tulee tarkoittamaan sitä, että maailmasta tulee 
yhä keskinäisriippuvaisempi. Se osaltaan tarjoaa terroris-
tiselle toiminnalle lisää mahdollisuuksia, johon vaikuttaa 
oleellisesti se, miten elinolot kehittyvät, miten alueelli-
sia muuttoliikkeitä pystytään hallitsemaan, miten kriisien 
hallinnassa onnistutaan ja millaiseksi maailmanjärjestys 
muotoutuu. Terrorismia tulee joka tapauksessa olemaan 
enemmän tai vähemmän tulevaisuudessakin, joten sii-
nä tulee riittämään tutkittavaa sekä perinteisen terroris-
min että uusien terrorismin muotojen, kuten kyberterro-
rismin, osalta. Suunnittelen kirjoittavani vielä kansainvä-
lisestä terrorismistakin, mutta olen kiinnostunut muista-
kin teemoista. Tietokirjan kirjoittaminen on tosin mielen-
kiintoista mutta erittäin kovaa työtä, joten aion nyt hen-
gähtää ja katson myöhemmin, miten istumalihakseni ja 
hartiani kestävät armottoman rankkaa rääkkiä.  

Pasi Päivisen kirjat:
• Terrorismi Espanjassa, Atrain & Nord, Kemi 2021.
• Vammaisten pakolaisten elämää Suomessa, sisäasiainminis-
   teriön julkaisuja 38/2010.
• Israelin ja Palestiinan konflikti vuodesta 1948 nykypäivään, 
   Edita, Helsinki 2004. 
• Poliittisen terrorismin nousu Länsi-Euroopassa 1960- ja  
  1970-luvuilla, Sirius, Saarijärvi 2000.
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Teksti: Joose Ojala

E
rilaisia teitä tulla artistiksi on varmasti yhtä 
monta kuin on artistiksi halajaviakin. Kun Jo-
ensuulainen Joona Malinen (24) valmistui da-
tanomiksi vuonna 2016, ovet työelämään eivät 
näkövammaiselle nuorelle miehelle auenneet. 

”Olin työttömänä kolme ja puoli vuotta. Tämän vuoden 
huhtikuussa sain viimein töitä Avaava:lta, jossa aloitin 
saavutettavuusasiantuntijana”.

Pitkän työttömyysjakson aikana Malinen kirjoitteli pöy-
tälaatikkoon tekstinpätkiä. Kyse ei ollut kuitenkaan var-
sinaisista biiseistä. ”Kirjoitin muistiinpanoihini riimejä si-
tä mukaa kun niitä tuli mieleeni. Tekstit kertoivat suoraan 
oman elämäni tapahtumista.”

Sattumalta artistiksi

Vuonna 2019 Malinen osallistui ammatilliseen kuntoutuk-
seen. Siellä hän otti puheeksi kirjoittamansa tekstit. ”Kun-
toutuksessa kannustettiin kovasti työstämään eteen-
päin näitä pöytälaatikkoon kirjoittamiani riimejä. Vaikka 
en vielä tuossa vaiheessa ollutkaan muotoillut tekstejä-
ni varsinaisiksi biiseiksi, olin kuitenkin kuunnellut paljon 
suomirappia jo aivan nuoruudestani saakka. Genre oli siis 
minulle alusta pitäen täysin selvä. Minulla ei ole mitään 
yhtä tiettyä suurta musiikillista esikuvaa, mutta arvostan 
Cheekiä musiikintekijänä.”

”Kesällä 2019 sain henkilökohtaisen avustajan, jolla oli 
kokemusta biisien tekemisestä ja tuottamisesta sekä stu-
diotyöskentelystä. Tämä avustaja neuvoi minulle studio-
työn perusasiat ja auttoi minua biisien äänittämisessä, 
tuottamisessa ja sovittamisessa. Kirjoitin ”Alpha”-levyni 
tekstit lopulliseen muotoonsa heinäkuussa 2019. Avus-
tajan kanssa tuotimme, miksasimme ja masteroimme yh-
teistyössä osan albumini kappaleista. Ensimmäisen bii-
sin äänitin marraskuussa 2019 ja debyyttisingle ”Minä” 
julkaistiin tammikuussa 2020. Minulla ei ennen tätä ollut 
minkäänlaista kokemusta musiikin tekemisestä tai esittä-
misestä, ainoastaan tekstien kirjoittamisesta. Ammatilli-
sen kuntoutuksen aikana minulle syntyi kuitenkin ajatus 
siitä, että tulen tekemään teksteistäni albumikokonaisuu-
den.”

Kävi kuitenkin niin, ettei kaikki levyn valmistelussa 
mennytkään suunnitelmien mukaan.

”Avustajani muutti pois vuoden 2020 alussa ja yhteis-
työmme päättyi. En oikein tiennyt, kuinka olisin jatka-
nut levyprojektia eteenpäin ilman tuottajaa. Helmikuus-
sa julkaisin albumin toisen singlejulkaisun ”Vapaus”. Etsin 
Googlen kautta ammattimiksaajaa, joka olisi voinut saat-
taa projektin valmiiksi. Sellainen löytyikin, ja hän miksa-
si heinäkuussa 2020 julkaistun kolmannen singlejulkaisun 
”Kuuma mimmi”. Siinä oli jo pientä painetta saada projek-

tia eteenpäin, kun homma oli seissyt jo useita kuukausia.” 
Malinen kertoo.

”Ikävä kyllä en sitten voinut jatkaa yhteistyötä hänen 
kanssaan, koska ammattilaisen palkkio ylitti budjettini. 
Minulle ei jäänyt muuta vaihtoehtoa, kuin opetella itse 
äänittämään, miksaamaan ja masteroimaan. Ostin tarvit-
tavat välineet ja rakensin studion kotiini.”

Kun päätös projektin saattamisesta loppuun omin voi-
min oli tehty, työ valmistui noin viidessä kuukaudessa.

”Olen ollut kotihifiharrastaja 13-vuotiaasta lähtien. Täs-
tä syystä minulla on käsitys siitä, miltä hyvän miksauksen 
tulee kuulostaa. Hioin biisien vedoksia kuuntelemalla nii-
tä erilaisten äänentoistojärjestelmien kautta. Biittejä en 
ole tehnyt itse. Olen ostanut ne netistä ja olen pyrkinyt 
etsimään biitin, joka toimisi mahdollisimman hyvin kul-
loiseenkin tekstiin.”

Kirjoittaminen on terapiaa

Malinen kertoo kirjoittaneensa kaikki levynsä tekstit lä-
hes kokonaan oman elämänsä pohjalta.

”Kirjoittaminen on minulle terapiaa ja tapa purkaa omia 
ajatuksiani. Sensuroin hyvin vähän ja pyrin teksteissä-
ni paljauteen ja rehellisyyteen. Levyn kappaleet kerto-
vat yhtä biisiä lukuunottamatta omasta elämästäni. Teks-
tit ovat päiväkirja nuoruusvuosiltani. Tulevaisuudessa tu-
len mahdollisesti kirjoittamaan muustakin kuin omasta 
elämästäni. On kuitenkin tärkeää, että aiheet joista kirjoi-
tan ovat sellaisia, että minulla on niihin jonkinlainen kos-
ketuspinta ja voin näin kirjoittaa tarinan omien ajatuste-
ni pohjalta. Niin voin seistä kaiken kirjoittamani takana.” 
Malinen kertoilee.

Artistihaaveita koronan varjossa

Myös Jonzu haluaisi muiden artistien tavoin edistyä ural-
laan ja päästä myös elävän yleisön eteen. Korona ja mu-
siikkialan verkostojen puuttuminen ovat kuitenkin aset-
taneet omat haasteensa urapolulle.

”En itse asiassa ole vielä esiintynyt ihmisille kertaakaan. 
Levyprojekti on tehty kokonaan koronaepidemian aika-
na, joten mahdollisuutta esiintymisiin ei ole oikein ollut. 
Minulla ei myöskään ole oikein verkostoja musiikkialal-
la. Olen omakustanneartisti enkä ole minkään levy-yhti-
ön listoilla.”

Kysyttäessä artistilta tulevaisuuden suunnitelmista  on 
vastaus selvä:

”Olen jo valmistellut uutta musiikkia ja tulen sitä var-
masti julkaisemaan. Toivoisin tulevaisuudessa löytäväni 
musiikilleni jonkin ulkopuolisen julkaisijan, jolloin se saisi 
enemmän kuulijoita.”

sattumien kautta levyttäväksi artistiksi

Rap-artisti Jonzu 



Jonzu sanoittaa rohkean rosoisesti nuoren 
aikuisen kasvukipuja

Teksti: Joose Ojala

”Alphasta matka tää alkaa. Hiljentykää nyt kuulemaan elä-
mäni tarinaa”. Näillä säkeillä alkaa tuoreen artistitulokas 
”Jonzun” eli Joona Malisen esikoisalbumi ”Alpha” (oma-
kustanne 2021). Kun genrenä on suomirap ja tekstien pu-
naisena lankana nuoren aikuisen kasvukivut, ollaan toti-
sesti perusasioiden äärellä.

Ensimmäisen varsinaisen kappaleen ”Minä” teksti vii-
toittaakin sen tien, jolla kuljetaan koko albumi alusta lop-
puun saakka. Tunteista on vaikeaa puhua ja kaikesta ko-
etetaan selvitä ilman muiden apua ulkokuoren säröyty-
mättä. ”Aina oon yrittäny edetä ilman apuu vaikka vin-
kus kuin maalla kuivunut rapu.” Onneksi jossain vaihees-
sa tulee se piste jonka jälkeen ymmärretään, että tuntei-
den näyttäminen ja muilta avun vastaanottaminen teke-
vät elämästä paljon helpompaa. ”Leveillä pensseleillä mä 
tietään maalaan - käynyt läpi monta tunneskaalaa. Vuo-
desta toiseen vastoinkäymisistä huolimatta dallaan - Mitä 
tuleekaan vastaan tieltä esteet kaataa.” Kovin tuttua tari-
naa varmasti monelle, ainakin allekirjoittaneelle. Kappa-
le ”Asenne” on puolestaan nimensä viitoittamana voima-
biisi, jossa boostataan omaa asennetta ja pidetään kiin-
ni siitä, että asiat tehdään oman pään mukaan ja tavoit-
teissa pysytään, sanoivat muut mitä tahansa. ”Asenne tää 

ratkaisee - pessimistisyys optimisti-
suuden napanuoran katkaisee.”

Kaikki levyn kappaleet kertovat 
kursailematta aiheesta, jonka mu-
kaan ne on nimetty. Näinpä siis 
kappaleessa ”Teinivuosii” muistel-
laan teinivuosien kiemuroita. Kap-
pale ”Kuuma mimmi” taas kertoo 
alkamisensa jälkeen päättynees-
tä suhteesta ”kuumaan mimmiin” 
ja niin edelleen. Kerronta on suo-
raa, rehellistä ja jopa riipaisevankin 
avointa. Todella vaikeista ja aroista-
kin asioista puhutaan kiertoilmaisu-
ja käyttämättä niiden oikeilla nimil-
lä. Genren helmasynneistä, oman 
egon turhasta boostailusta ja ko-
rostamisesta ei näissä teksteissä ole 
jälkeäkään.

Biitit on toteutettu levyllä tyylin-
mukaisesti yleisilmeen kallistuessa 
retrohkoon 2000-luvun alun ääni-
maailmaan. Freesiltä kuulosti eten-
kin kappaleen ”Kuuma mimmi” ksy-
lofoni-intro. Sen sijaan kappaleiden 
yleisilme olisi ollut paljon raikkaam-
pi ja artistin ilmaisua tukevampi, jos 
kappaleiden taustoihin olisi kutakin 
säkeistöä kohden sovitukseen tuo-
tu jokin uusi tai vaihtuva element-
ti. Hyvääkään biittiä ei jaksa kuun-
nella kolmea minuuttia, jos se jun-
naa lähes muuttumattomana alusta 

loppuun saakka.
Vaikka Jonzun tekstit ovat itsessään hyviä ja ansioitu-

neita, niiden ajoittainen haaste on se, että ne eivät kai-
kissa tilanteissa istu biittiin, jonka päälle tekstiä räpätään. 
Tästä seuraa se, että mahdutettaessa tekstiä biitin raa-
meihin, pitkiä sanoja on pakko sulloa lyhyeen tilaan puo-
liväkisin. Tällöin sanat puuroutuvat ja vaaditaan monta 
kuuntelukertaa, jotta käy selväksi mistä oikein räpätään. 
Nämä sudenkuopat ovat helposti kierrettävissä mietti-
mällä erilaisia vaihtoehtoisia sanajärjestyksiä ja synonyy-
meja, joilla sama asia voidaan ilmaista siten, että se is-
tuu biittiin. Vaikka nykyään kuka tahansa voi tehdä levyn 
vaikkapa kodistaan käsin hyvällä teknisellä toteutuksella, 
ammattitaitoinen tuottaja nousee edelleenkin arvoon ar-
vaamattomaan. Tällaiset pienet, helposti korjattavissa ol-
leet hionnat kun saisivat artistin sanoman ja potentiaalin 
täysin uudelle tasolle.

Jonzua voidaan hyvällä syyllä pitää potentiaalisena ar-
tistitulokkaana. On toivottavaa, että keikkatilaisuuksia 
koronan jälkeen löytyisi, koska vain yleisön edessä artis-
ti lopulta saavuttaa kuulijansa ja pääsee esiintyjänä seu-
raavalle tasolle. Olisi myös mielenkiintoista kuulla Jonzul-
ta musiikkia, jossa omaelämäkerrallisen tekstin lisäksi oli-
si myös räppiä asioista, jotka eivät suoraan ole kirjoittajan 
omasta elämästä.

Jonzun esikoisalbumi ”Alpha” on kuunneltavissa ylei-
simmissä suoratoistopalveluissa sekä Youtubessa. Face-
bookista artistin sivu löytyy nimellä Jonzu ja instagramis-
sa Jonzu_official

Kuva on Jonzun facebookista.
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Nyt kesänäyttelyihin!

Jos kaikki menee hyvin, kesän taide-
näyttelyt kutsuvat kävijöitä! Nyt on 
valinnanvaraa ja jokaiseen makuun 
löytyy kuvia. Kajastuksen perintei-
nen opas auttaa kohteen valinnas-
sa. 

Teksti: Ali Kinnunen

MÄNTÄN KUVATAIDEVIIKOT 

M
äntän kuvataideviikkojen tämän vuoden 
teema on Erehtyminen/To Err Is Human. 
Mukana on 47 taiteilijaa/taiteilijaryhmää. 
Vuoden kuraattori on Anna Ruth, kanada-
laislähtöinen Jyväskylään asettunut ku-

vataiteilija,  palkittu taidetapahtumien järjestäjä ja moni-
puolinen kulttuuritoimija. 

Kesän 2021 taiteilijat ovat Uzair Amjad, Mari Antjärvi, Em-
ma Fält & Roberto Fusco, Simon Gripenberg, Robbert 
Groenendijk, Markku Haanpää, Mariam Haji, Aaron Hiltu-
nen, Jaakko Himanen & Vesa Toukomaa, Jan Ijäs, Nayab 
Ikram, Sara Ilveskorpi & Sanna Vainionpää, Aino Kajanie-
mi, Kemê, Henni Kitti, Anna Knappe & Amir Jan, Alpo Koi-
vumäki, Timo Kokko, Sami Lukkarinen & Roope Mokka, 
Tarja Malinen, Mechanics of Conformity (MOC), Ali Akbar 
Mehta, Heidi Naumanen, Mayumi Niiranen-Hisatomi, off/
balance & Anni Rissanen & Vappu Rossi, Rosaliina Paavi-
lainen, Ari Pelkonen, Tiitus Petäjäniemi, Joonas Reijonen, 
Pete Revonkorpi & Henri Lindström, Jussi Rinta-Hoiska,  
Landys Roimola, Hanna Råst, Nastja Säde Rönkkö,  Azar 
Saiyar, Hodhayfa Salih, Hans Peter Schütt, Pia Sirén, Chris-
tina Stadlbauer, Jonna Suurhasko, Suva, {TES}, Timo Tuh-
kanen, Tímea Varga, Sirpa Varis, Aishe Vejdani.

Mäntän kuvataideviikkojen päänäyttelytila Pekilo on 
avoinna 13.6. – 31.8.2021 joka päivä klo 10-18 osoittees-
sa Tehtaankatu 21. Yhteystiedot: puhelin 044 259 9194 tai 
044  981 3115, sähköposti info@kuvataideviikot.fi. Netti-
sivuilta löytyy paljon lisätietoa www.kuvataideviikot.fi. 
Kuvataideviikoilla on sivut myös facebookissa, twitteris-
sä ja instagramissa.

Korona heijastuu edelleen myös tähän Suomen suurim-
paan nykytaiteen kesänäyttelyyn. Pekiloon voidaan ottaa

kerrallaan vain rajattu määrä katsojia. Myöhemmin tule-
vat joutuvat jonottamaan. Jos ostat ennakkolipun kuva-
taideviikkojen nettisivujen verkkokaupasta, pääset sisään 
jonottamatta. Huom! museokortti ei käy kuvataideviikoil-
la.

SERLACHIUKSEN MUSEOT

Myös Serlachiuksen museoissa vain ennakkolipulla pää-
see ruuhka-aikaan sisään jonottamatta. Taidemuseo Gös-
tassa on menossa 10.10. asti erikoislaatuinen maailman 
kuuluisimman katutaiteilijan Banksyn näyttely Banksy. A 
Visual Protest. Banksy itse sanoo, että näyttely on täyt-
tä roskaa, mutta kukapa häntä uskoisi, eihän kukaan edes 
tiedä kuka hän on. Näyttelyssä on yli sata eri puolilta haa-
littua työtä. Banksy ei halua että hänen kuviaa levitellään 
lehdissä, joten meilläkään ei ole kuvaa hänen töistään. 
Jos niitä haluaa nähdä, pitää mennä Mänttään!

Taidemuseo Göstassa on myös Jani Leinosen maaginen 
tilateos Totuus - The Truth ja Santeri Tuorin valokuva- 
ja videoteoksia. Gustaf-museossa on Simon Pettersonin 
teoksia näyttelyssä Päästä varpaisiin.

Yhteystiedot: Gustaf-museo R. Erik Serlachiuksen katu 2, 
Taidemuseo Gösta: Joenniementie 47, puhelin +358 (0)3 
488 6800, avoinna kesäisin 1.6.–31.8. joka päivä klo 10–18, 
sähköposti info@serlachius.fi. Museot löytyvät myös fa-
cebookista, twitteristä ja instagramista. Museokortti käy.
Ennakkoliput verkkokaupasta www.serlachius.fi.

TAIDEKESKUS SALMELA

Taidekeskus Salmelassa on jälleen nähtävissä kotimaisen 
taiteen parhaimmistoa ja rakastetuimpia teoksia niin van-
hoilta kuin nuorilta taiteilijoilta. Mukana ovat Reidar Sä-
restöniemi, Rafael Wardi, Marika Mäkelä, Inari Krohn, Har-
ri Leppänen, Nina Terno, Suvi Malek, Anna-Liisa Kankaan-
mäki, Tilla Kekki, Mi Kuoppa, Markus Still, Kia Taegen, Vii-
malotta Olivia Schafhauser, Johanna Lumme, Elisa Marin, 
Kaisamaija Erämies, Kaisa-Tuulia Tuomi ja Anni Jokitalo.

Salmelan näyttelyalue koostuu päärakennuksesta sekä 
Domanderin näyttelyalueesta, johon kuuluvat apteekki- 
ja postitalo, palvelijan asunto sekä piharakennukset, jois-
sa sijaitsee Nina Ternon teoskokoelma. Teoksia on esillä 
myös Ravintola Kesäheinässä, huvimaja Höijerissä sekä 
maisema- ja veistospuistossa.

Salmelan näyttelyt ovat avoinna 12.6.-15.8.2021 klo 11-18 
Mäntyharjuntie 25, Mäntyharju, info@taidekeskussalme-
la.fi, puhelin  050 3388 114, www.taidekeskussalmela.fi, li-
säksi facebook ja instagram. 
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Ylhäältä: Pekilon yleiskuva (Mänttä), Reidar Särestöniemi: Auringonlasku (Sal-
mela), Johanna Lumme: Muisto sinisestä illasta (Salmela), Jani Leinonen: Totuus 
(Serlachius), Suvi Malek: Tanssimekossa (Salmela), Kaisamaisa Erämies: Suku-
puu (Salmela)
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TAIDEKESKUS PURNU

Purnun näyttelykesä 2021 alkaa 19.6. ja sulkeutuu 8.8. Tä-
män vuoden kuvataiteilijat ovat Heini Aho, Eeva-Riitta Ee-
rola, Krister Gråhn & Hannamari Matikainen, Jukka Haka-
nen, Ilari Hautamäki, Marianne Huotari, Maaria Jokimies, 
Pertti Kekarainen, Teemu Korpela, Joonas Kota, Juho 
Könkkölä, Antti-Ville Reinikainen, Minna Sjöholm ja Pin-
ja Valja. Kuraattori on Eerika Malkki ja tuottaja Jari Gran-
holm.

Yhteystiedot: Taidekeskus Purnu, Mustasaari 63, Orivesi,  
puhelin 0400 757 607, www.purnu.fi

FISKARS

Fiskarsin käsityöläisten, muotoilijoiden ja taiteilijoiden 
osuuskunnan ONOMAn tuottama näyttely TÄÄLLÄ/HÄR/
HERE nostaa esiin osuuskunnan monipuolisuuden ja ih-
miset teosten takana. Näyttely on Kuparipajassa 12.9. asti 
avoinna joka päivä 11-18. Näyttelytyöryhmä: Ulrika Ferm, 
kuraattori, Freja Bäckman, apulaiskuraattori, Lea Sarasjo-
ki, näyttelyarkkitehti, Lulu Halme, graafinen suunnittelija
Susanna Louneva, näyttelypäällikkö. Tarkemmat tiedot: 
www.onoma.fi.

NAIVISTIT IITTALASSA

Iittalan perinteinen naivistien kesänäyttely on saanut 
uutta potkua, kun kuraattoriksi on valittu galleristi ja tai-
dekentän moniosaaja Veikko Halmetoja, joka tunnetaan 
monista onnistuneista taidenäyttelyistä.

Naivistien tämän kesän näyttely on nimeltään Yksissä 
tuumin. Se on avoinna 29.8. asti joka päivä 10-19. Taitei-
lijat ovat Aalto Sini, Alatalo Pirjo, Alsta Kaarina, Arhipov 
Sergei, Backlund Anita, Bergqvist Mia, Björnegran Marit, 
Engvall Stina, Grünfelder Ira, Hakanen Margit, Hannula 
Inka, Heikkilä Petra, Hemminki Panu, Hurskainen Sinikka, 
Hämäläinen Merja, Iso-Lähteenmäki Minna, Jalava Kirsi, 
Jansson Stig, Jäppinen Arja, Kanerva Maija, Katajainen Ai-
mo, Kauhanen Ulla, Kivijärvi Reijo, Kolari Riitta, Korhonen 
Ritva, Koyama Yasushi, Lahtinen Lauri, Laine Matti, Leh-
to Sonja, Lehväslaiho Minna, Leppänen Anne, Leppänen 
Esa, Levanto Seija, Lusa Talvikki, Lylynoja Salla, Mariano 
Luciana, Mikola Kati, Männistö-Koski Raija, Niemi Virve, 
Nokkala Raija Tuulikki, Nyrén Kikka, Orkoneva Marjaana, 
Paju Tiina, Pukki Heli, Pullinen-Valtonen Pirkko, Rinta Tar-
ja, Salo Sirkku, Törmälä Helena, Viikilä Eino, Ylikoski Miia.

Yhteystiedot: Naivistit Iittalassa, Hollaajantie 2, puhelin 
045 7730 1686, sähköposti info@naisvistitiittalassa.fi,
www.naivistitiittalassa.fi.

MUSEOT

Monet museot ovat auki kesällä, hyvä hakusana on kesä-
näyttelyt 2021. Museoiden näyttelykalenteri löytyy osoit-
teesta http://www.museot.fi/nayttelykalenteri/
Kaikki museot löytyvät aakkosjärjestyksessä museohaul-
la http://www.museot.fi/museohaku/

 

►

Ylhäältä: Kaisa-Tuulia Tuomi: Rakastajat (Salmela), Rafael Wardi: Sinistä 
(Salmela), Inari Krohn: Puhu minulle metsä (Salmela), Marika Mäkelä: Long 
day plant (Salmela)
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UUSIMMAT TIEDOT NETISTÄ

Voit tarkistaa kesänäyttelyiden tiedot osoitteista www.
kajastuslehti.fi  ja www.digikajastus.fi  (vain tilaajille). 
Pääset näyttelyihin suoraan linkeistä ja saat kaikki 
haluamasi tiedot, kuten verkkokaupat, hinnat, koronan 
turvaohjeet, ennakkoliput jne.

►

Ylhäältä: Riitta Kolari: teoskuva (Iittala), Anna-Liisa Kankaanmäki: Pik-
nik ruohikolla (Salmela), Kikka Nyren: Metsänneito (Iittala), Esa Leppänen: 
Omakuva (Iittala), Matti Laine: teoskuva (Iittala).

Huom! Ite-taiteilijoiden näyttelyt löytyvät osoitteesta
www.kajastuslehti.fi ja ITE-taide.
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Teksti: Timo Kuoppala
Kuva Äänirunopuro-blogista

Ä
änirunopuro on solissut verkossa jo yli vuo-
den. Tuomo Burmanin ja  Ulla-Maija Mante-
reen julkaisemassa blogissa voi kuulla Ulla-
Maijan kirjoittaman uuden runon viikoittain 
sekä kansallisina juhlapäivinä. Tuomo vastaa 

blogin teknisestä toteutuksesta ja alkuspiikeistä. Ääni-
maisema on luotu Ylen vapaasti käytettävillä tehosteilla.

Tuomo on kuopiolaisen lupsakka näkövammainen tie-
totekniikka- ja äänialan ammattilainen. - Ääni on minulle 
tärkeä asia ja olen äänestä hyvin kiinnostunut. Teen ääni-
juttuja. Olen mukana toimittamassa radio-ohjelmaa. Mi-
nulla on oma YouTube-kanava “Äänitarinankertoja Tuo-
mo”, siellä voi ääntäni kuulla enemmänkin. Minun tär-
keimpiä harrastuksiani ovat kuorolaulu, lukeminen ja 
mökkeily, kertoo Tuomo blogin sivuilla.

Ulla-Maija Mantere sanoo Toivontaika-sivuillaan ole-
vansa positiivisella elämänasenteella varustettu kotkalai-
nen. - Näkö- ja liikuntakykyni on rajoittunut, mutta en ole 
antanut sen haitata elämääni. Olen työskennellyt eri työ-
paikoissa ja yrittäjänä. Ulla-Maija haluaa tarjota elämän-
kokemuksensa myös muiden avuksi. Hän kirjoittaa runo-
ja tilauksesta, ja voi tulla myös tapahtumaan puhujaksi.  

Äänirunopuro solisee

Viime vuoden joulukuussa puron äärellä runoiltiin Veto-
voiman laista:

Usko tai älä,
älä runoa tätä lukematta jätä.
Kaikki, mihin keskittyy,
se elämässäsi lisääntyy.
Rahaako murehdit,
murheeseenko energiasi keskitit.
Terveys rakoilee,
ja niin terveys heikkenee edelleen. 
Ystäviä et ympärilläsi nää,
yksinäisyys vielä seuraksesi jää.
Vaan luotappa iloon, rakkauteen,
huomaat huoliesi kadonneen.
Näin vetovoiman laki toimii,
vastaamme siitä, mitä kukin omaan ”koriinsa” poimii.

Ulla-Maija Mantere

Äänirunopuron blogi löytyy sivuilta www.aanirunopuro.fi. 
Runoja voi kuulla eri podcast-alustoilla ja blogin voi saada 
myös sähköpostiinsa.
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Teksti: Sanna Tynkkynen
Kuvat: Ilpo Blåberg

Japanista kotoisin oleva sushi on 
maailmanlaajuisesti nouseva ruoka-
trendi. Sushiravintoloita löytyy Suo-
mestakin jo lähes joka kaupungis-
ta, kauppojen valikoimissa on valmii-
ta annoksia ja suurempien market-
tien sushibaareista saa kokkien val-
mistamana juuri tehtyjä herkkupalo-
ja.  Tulevaisuudessa sushiburritot voi-
vat korvata makkaraperunat festarie-
väänä. 

Japanilainen ruokaperinne

J
apanilaisessa ruokaperinteessä tuoreilla raaka-ai-
neilla on suuri merkitys. Esimerkiksi kalan tulee 
olla niin tuoretta, että sitä voidaan syödä raakana 
ja näin usein tehdäänkin. Makujen, tuoksujen ja 
ruoan esillepanon harmonia on tärkeä osa ruokai-

lua ja siihen kiinnitetään huomiota usein enemmän kuin 
länsimaissa. Myös ruoan rakenne ja suutuntuma ovat tär-
keitä. Japanilaiset uskovatkin ruoan korkean laadun vai-
kuttavan siihen, että he ovat pitkäikäisempiä kuin mui-
den maiden asukkaat.  

  Ateria koostetaan kolmesta perusosasta: Pohjana on 
hiilihydraattipitoinen perusaines eli shūshoku. Se voi olla 
riisiä tai nuudeleita, jotka yhdistetään proteiinipitoiseen, 
makua tuovaan ruokaisampaan osaan. Pääruoka eli oka-
zu on eri tavoin valmistettua kalaa, lihaa, vihanneksia tai 
tofua. Niitä voi olla useampikin. Lisäksi aterialla tarjotaan 
keitto ja usein myös jotakin japanilaista säilykettä (tsuke-
mono).

  Japanilaisten mielestä ruoka ei ole aitoa ilman kolmea 
perusmaustetta: soijakastiketta, misoa ja dashi-lientä. Mi-
so on fermentoidusta soijasta valmistettua suolaista tah-
naa. Dashi-liemen valmistukseen käytetään yleensä kom-
bu-levää ja katsuobushia eli kuivattuja boniittihiutaleita, 
kuivattuja tonnikalahiutaleita tai pieniä kuivattuja sardii-
neja. Kombu  voidaan nykyisin korvata natriumglutamaa-
tilla etenkin teollisessa keittiössä.  Se vahvistaa umamia, 
joka erotetaan omaksi perusmaukseen Japanissa ja Kii-

Sushi on uusi tex-mex

nassa. Soijakastiketta ei kaadeta suoraan riisiin tai keit-
toon, koska se ohentaa riisinjyviä toisissaan kiinni pitä-
vän tärkkelyksen ja riisin syöminen syömäpuikoilla muut-
tuu erittäin hankalaksi. Ruokaa ei yleensä mausteta kovin 
voimakkaasti. Sen sijaan tavoitteena on tuoda erilaisten 
ainesten ominaismaut mahdollisimman hyvin esiin. Pe-
rinteisistä raaka-aineista ja maustamisesta johtuen japa-
nilainen ruoka on vähärasvaista, mutta varsin suolaista. 

Buddhalaisten ruokakieltojen johdosta lihansyönti oli 
kiellettyä lähes kokonaan modernille ajalle asti. Japanissa 
syödäänkin paljon kalaa ja kasviksia. Kasvissyöjälle sovel-
tuva ruoka on kuitenkin harvinaista, koska vihannesruo-
atkin maustetaan dashi-liemellä. Buddhalaismunkkien
kehittämä vegaanikeittiö shojin-ryōri tekee tähän poik-
keuksen.
  Japanilaiset ovat varsin tiedostavia ruoan alkuperäs-
tä. Eettisyydestä voidaan toki olla montaa mieltä, koska 
Japani aloitti 2019 jälleen kaupallisen valaanpyynnin 30 
vuoden tauon jälkeen. Valaita pyydetään, vaikka sen li-
han menekki on vähentynyt kovasti.  Nuorempi sukupolvi 
ei ole tottunut käyttämään valaanlihaa. Yleisesti käytet-
ty tonnikala ei ole täysin itsestäänselvän eettistä sekään, 
koska myös erittäin uhanalaisiksi luokiteltuja sinieväton-
nikaloja kalastetaan. Sushin suosio maailmalla huolestut-
taakin luonnonsuojelujärjestöjä, sillä lisääntynyt tonnika-
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lan kysyntä houkuttelee kalastajia pyytämään aina vain 
enemmän haluttua kalaa ja uhanalaisten lajien määrät 
ovat vähentyneet huolestuttavasti.

Perinteinen aamiainen koostuu riisistä, miso-keitosta, 
etikkasäilykkeistä ja grillatusta kalasta.  Sen sisältö poik-
keaa hieman eri alueilla.  Nykyisin monet japanilaiset va-
litsevat mieluummin länsimaisen aamiaisen.

  Lounas on varsin epämuodollinen ateria. Silloin syö-
dään eväitä tai lounastetaan ruokalassa tai ravintolas-
sa. Lounas koostuu tyypillisesti nuudeleista tai donbu-
rista eli kulhollisesta riisiä ja päälle asetellusta haudute-
tusta  lihasta tai kalasta. Bentō on eväslaatikkoon pakattu 
perinteinen lounas. Se voi olla kotitekoinen tai ostetaan 
valmiina kioskista, marketista tai ravintolasta. Teishoku 
on edullinen tarjottimellinen perinteisen aterian kaavaa 
noudattavaa ruokaa, jollaisen voi ostaa koulun tai työpai-
kan ruokalasta. Japanilainen curry on suosittu annos ruo-
kaloissa ja lounasravintoloissa. Se sisältää paksua, mietoa 
kastiketta ja tarjoillaan riisin ja etikkasäilykkeiden kera. 
  Päivällinen on päivän tärkein ja tukevin ateria. Iltaisin 
japanilaiset viihtyvät usein ulkona izakaya-ravintolois-
sa, joissa on alkoholin lisäksi tarjolla sakanaksi kutsut-
tua ”pubiruokaa”. Sushia lukuunottamatta riisiä ei yleen-
sä syödä baarissa. Riisistä valmistettu alkoholijuoma sake 
korvaa sen. Illanvieton jälkeen riisiä voi syödä esimerkiksi 
riisikeittona eli ochazukena.

Estetiikka ja tavat

Japanilaisille ruoan ulkonäkö on yhtä merkittävässä ase-
massa kuin sen maku. Annokset asetellaan ja koristellaan 
kauniisti ja jokaiselle ruoka-aineelle valitaan sille sopiva 
tarjoiluastia.  Kattaukseen kiinnitetään muutenkin paljon 
huomiota värimaailman ja materiaalien valinnoilla.
Japanilainen kattaustyyli on vaihdellut suurestikin kul-
loisenkin aikakauden pöytätyypin mukaan. Länsimainen 

korkeajalkainen pöytä ja tuolit yleistyivät 
1900-luvun lopulla. Sitä ennen kunkin syö-
jän eteen asetettiin pienikokoinen, laati-
konmallinen pöytä tai tarjotin matalien jal-
kojen varaan tai lattialle. Suuremmat, mata-
lat pöydät yleistyivät myöhemmin. Niiden 
ääressä koko perhe tai muu seurue voi ruo-
kailla yhdessä.
  Perinteisesti riisikulho sijoitetaan syöjän 
vasemmalle puolelle, keittokulho tulee oi-
kealle ja näiden taakse asetetaan pääruoat 
riviin, kukin omalla lautasellaan. Lisäkkee-
nä tarjotaan usein säilöttyjä vihanneksia. 
Syömäpuikot asetetaan vaakatasoon ruo-
kailijan eteen terävät päät vasemmalle päin 
lepäämään syömäpuikkotelineen päälle. 
Japanilaiset syömäpuikot ovat pienemmät 
ja teräväkärkisemmät kuin kiinalaiset. 

  Riisi tai keitto syödään nostamalla kulho 
vasempaan käteen ja syömäpuikkoja käyte-
tään oikealla kädellä. Keiton, nuudelikeiton 
tai ochazuken voi hörppiä kupin reunalta. 
Riisiastiaa sen sijaan ei saa laittaa huulille. 

  Riisiä pidetään jumalten lahjana ja se 
symboloi rikkautta, hyvinvointia ja runsa-

utta. Siksi riisi tuleekin syödä aina viimeistä jyvää myö-
den. Puikkoja ei koskaan jätetä pystyyn syömäkulhoon, 
koska tämän katsotaan symboloivan kuolemaa. Syömä-
puikoilla ei myöskään tartuta toisen puikoissa olevaan 
ruokapalaan. 

  Ruokailun aikana kukaan ei kaada itselleen lisää juo-
maa, vaan ruokailijoiden oletetaan pitävän toistensa lasit 
täytettyinä. Hyvää ruokahalua toivotetaan ennen ruokai-
lua kohteliaasti sanomalla ”Itadakimasu”, kirjaimellisesti 
käännettynä ”tulen vastaanottamaan”. Aterian päätteek-
si ja lähtiessä toivotetaan isännälle ja ravintolan henkilö-
kunnalle ”Gochisōsama deshita”, ”se oli juhla-ateria”.

  Ravintola-annosten katsotaan olevan huolella suunni-
teltu elämys, joten erikoistoiveet tai jonkin ruoka-aineen 
vaihtaminen eivät ole hyvän tavan mukaisia.  Myös kaik-
kea annoksessa tulee ainakin maistaa.

Sushissa kaikki alkaa riisistä

Sushin nimi tulee etikalla maustettua riisiä tarkoittavas-
ta sanasta sumeshi. Erilaisten sushilaatujen perään kirjoi-
tettuna sana on zushi.  Japanilaisille kuuluu kunnia tänä 
päivänä ympäri maailmaa tunnetusta ruokalajista, mut-
ta alkuperäisessä muodossaan se ei ole niinkään heidän 
keksintönsä. Alkunsa se on tiettävästi saanut Kaakkois-
Aasiassa Mekong-joen ympäristössä valmistetusta nare-
sushista eli käymisteitse valmistetusta kalasta, joka kää-
rittiin happamaan riisiin.  Kyse oli siis alun perin ruoan säi-
lyvyyden parantamisesta. Kalan kääriminen riisiin valmis-
tusprosessin ajaksi muodosti myös kalaan umamin maun.  
Alun perin valmistuksessa käytettyä riisiä ei syöty. 

  Nykyisessä sushissa riisi on kaiken perusta ja sen val-
mistamiselle omistetaan sushia käsittelevissä kirjois-
sa valtava sivumäärä.  Sushissa käytetään sushiriisiä, jo-
ta löytyy nykyään lähes jokaisesta ruokakaupasta.  Ennen 
keittämistä riisi tulee huuhdella kylmällä vedellä huolel-
lisesti ylimääräisen tärkkelyksen poistamiseksi. Huuhtelu ►



26  26  

tapahtuu hellävaraisesti runsaassa vedessä, ettei riisin 
pinta rikkoonnu ja sitä jatketaan niin kauan, että vesi on 
lähes kirkasta.

  Riisiä keitetään kannen alla miedolla lämmöllä kunnes 
vesi on imeytynyt, minkä jälkeen kattila nostetaan pois 
levyltä ja riisin annetaan levätä. 

  Riisi maustetaan sushietikalla, joka valmistetaan riisi-
viinietikasta, sokerista ja suolasta. Maustaminen tehdään 
laakeassa astiassa riisin ollessa vielä kuumaa. Ensiksi pääl-
le ripotellaan puolet sushietikasta ja riisiä sekoitetaan 
puu- tai muovilastalla leikkaavin liikkein. Edestakaisia, rii-
sin rakennetta rikkovia liikkeitä tulee välttää. Etikkaa lisä-
tään maistellen joukkoon ja kuumassa riisissä maun tu-
lee olla vahva.

  Maustamisen jälkeen riisi tulee jäähdyttää nopeasti.  Si-
tä ei tule kuitenkaan laittaa jääkaappiin, sillä maku muut-
tuu ja riisi kovettuu. Perinteisesti riisin jäähdyttämiseen 
on käytetty viuhkaa, mutta vesihaudettakin voi kokeilla. 
Kädenlämpöisenä riisi on helpointa muotoilla, mutta se 
säilyy työstettävässä kunnossa kahdesta neljään tuntiin. 
 
Nigiri-zushissa riisi muotoillaan palleroksi, johon sipais-
taan wasabia ja päällykset asetellaan sen päälle.

Maki-zushi valmistetaan kääretortun tapaan rullaamal-
la bambumaton avulla riisi ja täytteet merileväarkin si-
sään, minkä jälkeen rulla leikataan sopiviksi suupaloik-
si.  Makipalat asetetaan tarjoiluun leikkauspinta ylöspäin. 

Temaki eli sanan mukaisesti käsikäärö on merilevätöt-
terö, jonka sisälle riisi ja täytteet asetetaan.  Usein syöjät 
saavat itse rullata suupalansa. Temakin voi valmistaa me-
rilevän sijasta myös salaatinlehteen.

Chirashi eli ”levitelty” on annos, jossa raa’at merenelä-
vät ja vihannessiivut asetellaan sushiriisikulhollisen pääl-
le

California rolls eli uramaki on nurinpäin käännetty ma-
ki eli riisi on kääröjen ulkopuolella. 

Sashimi ei varsinaisesti ole sushia, sillä siihen ei tule rii-
siä.  Se on kuitenkin helppo  lisä sushitarjoiluun esimer-
kiksi alkupalana. Siinä tarjoillaan kauniisti aseteltu raaka 
kalasiivu sellaisenaan. Sashimi voi olla myös jotain muuta 
merenelävää tai lihaa. 
  Sushi tarjoillaan wasabin, säilötyn inkiväärin ja japani-
laisen soijakastikkeen kera.  Niille katetaan jokaiselle ruo-
kailijalle oma astia. Voimakasmakuinen wasabitahna teh-
dään maustekrassiksikin kutsutun kasvin juuresta.  Aito 
wasabi on kuitenkin vaikeasti viljeltävää ja kallista, joten 
yleensä tarjoillaan vihreäksi värjättyä piparjuuritahnaa, 
sillä sen maku on samankaltainen. Inkiväärilastuja (gari) 
ei laiteta sushin päälle, vaan sen on tarkoitus puhdistaa 
suu ja makuaisti suupalojen välissä.
  Sushi on ollut alunperin katuruokaa, josta se kipusi sa-
lonkikelpoiseksi juhlaruoaksi ja pikkuhiljaa ihan tavalli-
siin ruokapöytiin ympäri maailmaa. Moni tuskailee japa-
nilaista, täydellisyyteen perustuvaa ruokailutapaa, mut-
ta esimerkiksi puikoilla syömisestä ei kannata stressata. 
Vaikka syömäpuikot mielletään perinteiseksi tavaksi syö-
dä sushia, oikeaoppinen tapa on syödä käsin. Ainoastaan 
sashimit syödään puikoilla, jottei raakaan kalaan tarvitsi-
si koskea paljain käsin.

Koekeittiön arvio

Valmistauduimme sushien tekemiseen tutkimalla hirvit-
tävän määrän tarkkoja ohjeita valmiina noudattamaan 
niitä viimeistä pilkkua myöden. Osa niistä tuntui ihan jär-
keenkäyviltä, mutta osa oli melkoista hifistelyä. Eipä siis 
tullut mieleen ruveta hankkimaan nigirimuottia tai silk-
kistä viuhkaa.  Myös varmasti tarpeeksi tuoreen kalan 
saaminen arvelutti. Ohjeissa kerrottiin kyllä, että kaup-
pojen kalatiskeiltä sellaista löytyy, etenkin jos mainitsee 
aikovansa tehdä sushia. Koska raaka kala ei ole pakollis-
ta, päätimme pysyä turvallisilla poluilla ja käyttää sekä 
makeissa että nigireissä kylmäsavulohta.  Lohi muuten 
on norjalaisten lanseeraama raaka-aine sushissa eli antaa 
mennä, kun on oikomaan ruvettu.

  Kaikkien tarveaineiden metsästämisen sijasta päädyim-
me, kuten varmasti monet muutkin ensikertalaiset, osta-
maan valmiin aloituspaketin.  Siinä tulee mukana kaikki 
tarvittava.  Ainakin jokainen ainesosa olisi varmasti tar-
koitettu juuri sushiin.  Sitten vielä kurkku ja avokado vi-
hannesosastolta ja sushin tekoon.

  Aloituspaketissa on makien rullaamiseen tarkoitettu 
bambumatto, syömäpuikot, riisi, merileväarkit, vasabi, 
soija ja inkiväärilastut, ja jälleen yksi ohje. Varsin kätevää 
ja koekeittiömme suositteleekin tällaista pakettia aloitte-
lijalle.  Mikäli asiasta innostuu ensikosketusta pidemmäl-
le, voi jatkossa tehdä toisin. 

  Totesimme, että sushiriisi on tosiaan omanlaistaan. 
Neuvo sen käsittelemisestä kostutetuin käsin oli aivan ai-
heellinen.  Riisin jokainen jyvä tarttuu sormiin kuin takiai-
nen. Paketissa ollut sushietikka ei ehkä riittänyt riisin voi-
makkaaseen maustamiseen eli sitä olisi saanut olla enem-
män.  Kädenlämpöisen riisin ensikosketus merileväarkki-
en kanssa aktivoi lähinnä satamaa muistuttavan tuoksu-
maailman.  Mieleen tuli heti lukemani tieto siitä, että alun 
perin arkit valmistettiin laitureista ja veneiden pohjista 
raaputetusta levästä.  Nykyään sitä toki viljellään.

  Makien rullaamisessa totesimme, että näkevältä täyt-
teiden levittäminen käy kätevämmin, mutta rullaamises-
sa näkövammainen oli näppärämpi. Silmät sormien päis-
sä helpottivat tiiviin rullan aikaansaamista. Terävän ja 
painavan japanilaisen kokkiveitsen käyttelyn jätin mie-
luusti näkevälle.

 Nigiripalleroista tuli ehkä vähän liian isoja, mikä kos-
tautui syödessä. Olihan se myös pakko kokeilla, hajoaako 
pallero, jos sen kastaa soijaan. Kyllä hajoaa. 

  Loppujen lopuksi sushien tekeminen ei tosiaankaan ole 
mitenkään vaikeata tai aikaavievää. Kajastuksessa 1/2021 
olimme makumatkalla Meksikossa ja silloin työtä oli pal-
jon enemmän. Täytyy kuitenkin sanoa, että silloin enem-
män oli myös herkullisia tuoksuja ja värejä. Koekeittiöm-
me arvio onkin, että jos sushinhimo iskee, menemme syö-
mään sitä ravintolaan tai ostamme valmiina.  Sushinystä-
viä kannustaisin kuitenkin kokeilemaan niiden tekemistä 
itse. Raaka-aineissa valikoimaa on rajattomasti ja pikku-
naposteltavina sushipalat toimivat mainiosti.

►
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Kaksi näkövammaista taiteilijaa, va-
lokuvaaja Tero Kokko sekä muusikko 
Joose Ojala, päättivät yhdistää voi-
mansa yhteisprojektissa, jossa mu-
siikki ja valokuva kohtaavat.

H
ankkeesta tekee ainutlaatuisen se, että sä-
veltäjä Joose Ojala on syntymäsokea, eli hän 
ei ole koskaan nähnyt teosta, jonka pohjalle 
hän on sävellyksensä tehnyt. ”Minulle eten-
kin abstraktimmat kuvateokset ovat aina ol-

leet vaikeasti hahmotettavia, oli kuvailu kuinka ammatti-
taitoinen tahansa".

”Kun Tero ehdotti minulle yhteistyötä, innostuin heti ai-
heesta. Olen jo pitkään halunnut säveltäjänä mennä tie-
toisesti epämukavuusalueelle ja samannimisen valokuva-
teoksen pohjalta kappaleen säveltäminen täysin sokeana 
tarjosi sopivan haasteen. Tero kuvaili minulle yksityiskoh-
taisesti teoksensa luonnetta. Talletin muistiini niitä tun-
teita, joita minulle heräsi tältä pohjalta.” kertoo Ojala.

”Taiteilijat työskentelevät usein omissa lokeroissaan ja 
katsovat maailmaa vain oman taiteenlajinsa silmälasien 
läpi. Monet näkövammaiset saattavat ajatella, ettei heillä 
ole pääsyä niihin tunnekokemuksiin, joita kuvataide par-
haimmillaan tarjoaa.

"Teoksessamme valokuva ja musiikki keskustelevat kes-
kenään. Uskomme, että näkövammaisille katsojille valo-
kuvateos aukeaa aivan uudella tasolla, kun siihen on sä-
velletty musiikki. Näkevien katsojien katselukokemusta 
musiikki toivottavasti syventää sekä antaa kurkistusikku-
nan maailmaan, jonka kautta näkövammainen säveltäjä 
on teoksensa tehnyt.” kertovat taiteilijat.

Joose Ojala on jazzhaitaristi, säveltäjä ja monipuolinen 
freelancemuusikko. Hän on valmistunut pop/jazz-musiik-
kipedagogiksi Metropolia-ammattikorkeakoulusta vuon-
na 2018 pääinstrumenttinaan harmonikka. Tällä hetkellä 
hän toimii yrittäjänä.

Tero Kokko kuuluu Monikko-valokuvausryhmään, jo-
ka on syntynyt Helsingin Työväenopiston Valokuvailmai-
sun näyttelyprojektin kurssiin aikana. Monikon kolmas 
virtuaalinen ryhmänäyttely oli toukokuussa osoitteessa 
https://sites.google.com/view/monikko/etusivu.

Sävellyksen ensiesitys oli Helsingin Työväenopiston Va-
lokuvauksen sunnuntaitapahtumassa 2.5. Esillä oli myös 
Ruusun taival -valokuvasarja.

Kuvia korville – 
sointuja silmille

Ruusun ryhmä: Joose, Tero ja istumassa Helena ja Marja-Leena.

Ruusun taival -teoksen nuotteja.
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Ilja Repinin 

K
ansainvälisen mestarin näyttely esittelee Ilja 
Repinin tunnetuimpia historiallisia maalauk-
sia ja aikansa kulttuurivaikuttajien muotoku-
via Ateneumin kokoelmaan kuuluvien teosten 
ohella. Nykyisen Ukrainan alueella syntynyt 

Repin oli oman aikakautensa  kuuluisin venäläinen taide-
maalari. Hänen ateljeekotinsa oli Suomen puolella Terijo-
en Kuokkalassa vuosina 1903–1930.

Näyttely on nähtävissä 29.8. saakka Ateneumissa. Sii-
hen on rajoitetusti lippuja. Ainakin toukokuun puolenvä-
lin tilanteen mukaan liput on varattava etukäteen. Tämä 
johtuu luonnollisesti koronasta. Lisäksi tarjolla on etä-
opastuksia ja luentoja etäyhteyspalvelu Teamsin kautta. 

Pääset tutustumaan näytteillä olevien teosten seinä-
teksteihin Ateneumin verkkosivulla. Siellä on myös lyhy-
esti kuvattu Repinin mielenkiintoiset elämänvaiheet soti-
laan pojasta kuuluisaksi taidemaalariksi, joka sai viimei-
sen leposijansa Terijoen Kuokkalan kodin puutarhassa. 

Yli 300 muotokuvaa

Kansainvälisen mestarin näyttely esittelee Ilja Repinin 
tunnetuimpia historiallisia maalauksia ja aikansa kulttuu-
rivaikuttajien muotokuvia. Repin (1844–1930) tunnetaan 
ennen muuta psykologisen ihmiskuvan ja venäläisen 
kansankuvauksen mestarina. Näyttelyssä nähdään Repi-
nin tunnetuimpia, taiturimaisen yksityiskohtaisia maala-
uksia, kuten Pietarin Venäläisen taiteen museosta tulevat 
Volgan lautturit (1870–1873) ja Zaporogit kirjoittamassa 
pilkkakirjettä Turkin sulttaanille (1880–1891).

Näyttelyn lukuisissa muotokuvissa esiintyvät niin tai-
teilijan perheenjäsenet kuin ajan kulttuurivaikuttajatkin, 
muun muassa säveltäjä Modest Musorgski ja kirjailija Leo 
Tolstoi. Kaikkiaan Repin maalasi yli 300 muotokuvaa ja 
kuvasi paljon myös naispuolisia kulttuurielämän voima-
hahmoja.

Paljon teoksia ensimmäistä kertaa Suomessa

Ilja Repin on aikansa merkittävin venäläinen taiteilija, jo-
ka kuvasi teoksissaan maaorjuudesta 1860-luvulla vapau-
tunutta Venäjän kansaa sekä aikansa älymystöä ja kansan 
suhdetta hallitsijoihin. Hän on vaikuttanut vahvasti suo-
malaistenkin käsitykseen venäläisyyden olemuksesta.

Näyttely on ensimmäinen Repinin koko uraa esittelevä 
katsaus Suomessa 2000-luvulla. Näyttelyssä on esillä yli 
140 maalausta ja paperipohjaista teosta yli kuudenkym-
menen vuoden ajalta. Suuri osa teoksista nähdään ensim-
mäistä kertaa Helsingissä. 

Lautturit tekivät kuuluisaksi

Volgan lautturit  on Ilja Repinin vuosina 1870–1873 te-
kemä maalaus. Maalaus kuvaa yhtätoista burlakkia vetä-
mässä lauttaa Volgalla. Miehet kiskovat isokokoista laivaa 
ylävirtaan kuumassa säässä ja he ovat lähes luhistumas-
sa taakkansa alle.

Lautturit on kuvattu muuten alistuneina, mutta yk-
si nuori vaalea-asuinen mies keskivaiheilla poikkeaa jou-
kosta. Repin löysi maalauksen aiheen, kun hän nuorena 
matkusti eri puolilla Venäjää. Aihe perustuu hänen koh-

taamiinsa todellisiin henkilöihin. Työläisten ongelmien 
kuvauksena maalaus sai kansainvälistä huomiota, ja se oli 
hänen läpimurtonsa taiteilijana ja herätti Venäjällä paljon 
huomioita. 

Ikoneita ennen Golgataa 

Nuoruudessaan Repin työskenteli ikonimaalarina. Sit-
temmin hän kiinnostui kristinuskoon liittyvistä aiheista 
1890-luvun lopulla ja matkusti jopa Palestiinaan Uuden 
testamentin oletetuille tapahtumapaikoille. Vanhemmal-
la iällä hän liittyi takaisin ortodoksiseen kirkkoon ja pa-
lasi taiteessaan Jeesuksen kohtaloihin, niin kuin aina uu-
destaan retkahtava juoppo, kuten hän itse asian ilmaisi. 
Golgata on kuva-aiheeltaan epätavallinen tulkinta ylös-
nousemuksen aamusta. Maalaus päätyi helsinkiläisen tai-
dekauppiaan välittämänä Norjaan, josta se lahjoitettiin 
myöhemmin Yhdysvaltoihin Princetonin yliopiston mu-
seoon. Etäluennoitsija, intendentti Timo Huusko kertoi, 
että venäläiset taidemuseot ovat kiinnostuneita näke-
mään tämän teoksen. Ne eivät ole sitä nähneet, koska te-
osta ei saada venäjälle.

Repinin Golgata tarjoaa jyrkästi epätavanomaisen tul-
kinnan  tutusta  aiheesta,  muuta  vastaavaa  tulkintaa ei 

Teksti: Tuula Paasivirta
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näyttely Ateneumissa
Huuskon mukaan tavata maailmalla. 

- Taulu on jopa brutaali.  Se on ristiinnaulitseminen il-
man Kristusta, jonka ruumis on jo poistettu jättäen am-
mottavan tyhjyyden maalauksen keskelle, ympärillä kak-
si muuta ristiinnaulittua. Kristuksen poissaolon synnyt-
tämää tyhjyyden tunnetta torjuu valopiste, mikä näyttää 
olevan hänen hautansa taustalla kaupungin muurin ulko-
puolella, Huusko kertoo.

Repin Kuokkalassa

Repin asui Karjalan kannaksen Kuokkalassa (nyk. Repino) 
vuodesta 1903 kuolemaansa 1930 asti. Repiniä houkutel-
tiin tuloksetta palaamaan Neuvosto-Venäjälle, kun alue 
liitettiin Suomeen 1918. Kuokkalan huvilassa toteutettiin 
paljolti Repinin toisen vaimon Natalia Nordmannin aloit-
teesta uudenaikaista elämää kasvisruokavalioineen. Se 
ihmetytti tuon ajan venäläisiä. 

Terijoki oli suomalaisten suosima kesänviettopaikka, 
jossa erityisesti eri alojen taiteilijat viihtyivät. Penatyn, 
Kuokkalan huvilan keskiviikkoiset vastaanotot toivat pai-
kalle venäläisiä emigrantteja ja myös Repinille tuttuja 
suomalaisia taiteilijoita.   

Ateneumin jälkeen Pariisiin

Näyttelyn toteuttavat Ateneumin taidemuseo ja Pe-
tit Palais, Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris/Paris 
Musées yhteistyössä Tretjakovin gallerian ja Venäläisen 
taiteen museon kanssa. Ateneumin näyttelyn kuraattori 
on intendentti Timo Huusko. Ateneumin jälkeen näyttely 
on esillä Pariisin Petit Palais’sa.

Näyttelyn yhteydessä julkaistaan runsaasti kuvitettu ja 
asiantuntijoiden artikkeleista koostuva näyttelyluette-
lo suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Julkaisun toimittaa 
amanuenssi Anne-Maria Pennonen

Lippujen hankinta ja aukioloajat 

Museovierailun ajankohta valitaan lippua ostaessa. Lippu 
on voimassa ainoastaan valittuna päivänä ja sisääntulo-
aikana. Näet vapaana olevat aloitusajat valittuasi päivän 
verkossa olevasta kalenterista. Vierailun kestoa ei ole ra-
joitettu. Museossa edellytetään kasvomaskin käyttöä. 

Lipun voi ostaa myös Lippu.fi:stä ja Stockmannilta.

Volgan lautturit (1870–1873). © Venäläisen taiteen museo, Pietari

Lisää kuvia: www.kajastuslehti.fi (ilmainen) ja www.digikajastus.fi (tilaajille).
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Hannes Tiira oli Kajastuksen lukijoil-
le tuttu sanavisojen ja lintuharrastuk-
sen tiimoilta. Mutta kuka on hänen 
vaimonsa Pirjo Tiira? 

Teksti: Marianne Tenhami
Kuva: Tapio Seppälä

E
läkkeellä olevaa pastoria Pirjo Tiiraa, 65, viehät-
tävät sanaseppoilu, linnut ja lukeminen. Hän on 
Porin Akateemiset Naiset ry:n puheenjohtaja.
- Korona hiukan rajoittaa harrastuksiani. Aka-
teemisten naisten kanssa voimme syödä illal-

lista ravintolassa tammikuussa, mutta kaksi tehdasvierai-
luamme peruttiin. Nyt olemme menossa kaupungin puu-
tarhaan Hanhiluodolle. Olen toiveikas tämän retken suh-
teen. Siellä on niin hyvin tilaa, että voimme ulkona pitää 
kahdenmetrin etäisyydet. Vedän Sanaseppo-kerhoa tääl-
lä Porissa. Kerhomme on niin pieni, että voimme kokoon-
tua ravintoloiden vielä ollessa auki. Kahdella edellisellä 
kerralla olen lähettänyt tehtävät osallistujille sähköpostil-
la. Niin on myös kysytty vihjeitä ja oikeita vastauksia teh-
täviin. Olen innokas lukija. Kaikista surkeinta korona-aika-
na on ollut, kun kirjastot olivat kiinni. 

Sanaseppoilussa Pirjoa viehättävät sanaleikit sekä se, 
että sanoilla voi olla kaksi eri merkitystä.

- Olen joskus määritellyt sanasepon henkilöksi, jolla on 
luonnonkiharat aivot ja kieli umpisolmussa, hän nauraa.

Siperiankurppaa tapaamassa

Lintuja voi kuunnella koronasta huolimatta. Pirjo järjesti 
Näkövammaisten Kulttuuripalvelun kanssa Kevätlintujen 
lumoissa -tapahtuman toukokuussa.

- Bird Life järjestää Tornien taiston, jossa mennään lintu-
torneihin tarkkailemaan lintuja. Viime vuonna se muuttui 
Pihojen taistoksi. Tästä sain idean meidän Kevätlintujen 
lumoissa -tapahtuman toteutukselle: kuunnellaan lintuja 
joko parvekkeella tai pihapiirissä jakaen havaintoja kuule-
mistamme linnuista Google Meet -etäyhteydellä. 

Tapahtuman toisessa osassa purettiin kokemuksia ja 
muisteltiin Pirjon edesmennyttä aviomiestä, niin ikään in-
nokasta lintuharrastajaa Hannes Tiiraa, joka järjesti joko 
yksin tai yhdessä vaimonsa kanssa lintutapahtumia näkö-
vammaisille.

Pirjolla on paljon muistoja yhteisiltä linturetkiltään Han-
neksen kanssa. Yksi muistoista on heidän tapaamisensa 
siperiankurpan kanssa Tohmajärven Värtsilän kylässä Itä-
Suomessa.

- Se oli Euroopan toinen havainto siperiankurpasta. En-
simmäisen kerran lintu oli havaittu Euroopan ja Aasian 
rajalla. Värtsilässä paikallinen lintuharrastaja oli saanut 
viestin, että täällä on jokin omituisesti laulava lintu. Sa-
tuimme olemaan paikalla kuullessamme oudosti laula-
vasta linnusta paikalliselta lintuharrastajalta. Aluksi em-
me tienneet mikä se on. Hänellä oli CD-levy Soviet Birds, 
jolta kuulimme linnun äänen. Sen nimi löytyi sekä venä-
jäksi että latinaksi ja paikallisen lintuharrastajan kädet va-
pisivat innostuksesta hänen selvittäessään mikä on lin-
nun suomenkielinen nimi. Havaitsimme linnun kurppalin-
nuksi, joka on sukua taivaanvuohelle, kun se tuli parem-
min näkyviin. Soittelimme lähitienoon lintuharrastajille ja 
tiedotimme lintuväen omilla kanavilla varmistaaksemme 
havaintomme siperiankurpasta. Lopulta Värtsilään tuli 
lintuharrastajia Etelä-Euroopasta asti katsomaan tätä eri-
koisuutta. 

Pirjoa kiehtovat lintuharrastajien reaktiot heidän tark-

 Lintuja, sanaseppoilua 
ja silakkapihvejä
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kaillessaan lintuja.
- Olen aina ollut kiinnostunut luonnosta. Retkeily ja py-

sähtyminen tarkkailemaan lintuja on mielenkiintoista. 
Tiettyjen lintujen saapuminen ja niiden laulu on minulle 
kevään merkki. Toissapäivänä oli kiva kuunnella, kun kot-
tarainen lauloi niin lähellä. Sehän matkii muita lintuja hy-
vin. Kun kuulee linnun, joka laulaa monen eri linnun ta-
voin, tietää, että siinähän kottarainen taas yrittää huijata 
laulamalla muiden lintujen sävelillä. 

Pappi pienestä pitäen

32 vuotta Porissa asunut Pirjo on alun perin kotoisin Hel-
singistä. Hänelle on ollut pienestä pitäen selvää, että hä-
nestä tulee isona pappi. 

- Järjestin perheelleni jumalanpalveluksia. Ymmärrän, 
että vanhempani tulivat niihin mukaan, mutta miten olen 
saanut pikkuveljenikin osallistumaan, hän ihmettelee. 
Tuohon aikaan oli vain muutama naisteologi eikä nais-
pappeudesta tietoakaan. Siitä huolimatta Pirjo lähti luke-
maan teologiaa Helsingin yliopistoonja ja valmistui vuon-
na 1978.

- Olen aina ollut sitä mieltä, että papin homma sopii mi-
nulle paremmin kuin työ lehtorina. Ennen pappisvihki-
mystä tuntui oudolta, että voin pitää kuolevaa kädestä, 
mutta en voi siunata häntä hautaan. 

Naisella on kokemusta monenlaisista seurakuntatehtä-
vistä. Ensimmäisenä kesänään ennen valmistumista hän 
oli kesäteologi ja seurakunnan päiväkerhon toiminnanoh-
jaajan sijaisena. Mentyään naimisiin Pirjo ja Hannes kier-
telivät Suomea aina sen mukaan, kumpi sattui saamaan 
viran paikallisesta seurakunnasta tai töitä jostain muual-
ta.

- Opetin uskontoa yläasteella, mutta se ei ollut minun 
paikkani. Opetin vain tunnin viikossa kutakin luokkaa. 
Oppilaita oli paljon. Heitä ei oppinut tuntemaan, eikä hei-
hin näin ollen saanut mitään kontaktia. 

Työstä pienempien lasten kanssa hän piti toimiessaan 
lapsityönpappina.

- Lapset ovat niin aitoja. Heidän kanssaan asioidessa 
kertominen on mietittävä tarkasti. Jos asiaa ei voi selit-
tää lapselle, siinä asiassa on jotain pielessä. He huomaa-
vat hyvin helposti, jos asiassa on jotain outoa.

Vuonna 1989 Pirjo vihittiin papiksi. Virkamääräys alkoi 
heti tämän jälkeen. Hän työskenteli nykyisessä Meri-Po-
rin seurakunnassa eläkkeelle jäämiseensä asti ja jopa sen 
jälkeenkin.

- Viime kesänä minut pyydettiin töihin kolmeksi kuu-
kaudeksi. Kaikki ihmettelivät, kun olin niin innoissani tu-
lossa eläkkeeltä takaisin töihin. Eikö yli 40 vuotta kirkon 
palveluksessa riitä? Ei riittänyt. Pidän työskentelystä ih-
misten kanssa, heidän kuuntelemisestaan sekä siitä, että 
voin olla jollekin tärkeä. Pidän myös Raamatun tutkimi-
sesta, puhumisesta ja esiintymisestä. 

Pirjon mukaan peruspapin työ sopii hänelle monipuoli-
suutensa vuoksi.

- Vaikka pidän ihmisten kuuntelemisesta, ei ehkä riittäi-
si jos työ olisi vain sitä. Se kävisi liian raskaaksi. Vaikeis-
ta asioistahan ihmiset tulevat papille puhumaan. Harvem-
min kukaan ilojansa tulee kertomaan, hän pohtii. Perus-
papin työhön ovat kuuluneet jumalanpalvelukset, piiri-
toiminta, häät, kasteet, hautajaiset ja rippikoulut.

Tie miehen sydämeen 

Pirjon kanssa jutellessa hänestä kumpuaa ikävä edesmen-
nyttä aviomiestä Hannesta kohtaan.

- Meillä oli hyvä liitto. Nyt jälkeenpäin huomaa, et-
tä meillä oli paljon yhteistä, jota ei voi kenenkään muun 
kanssa jakaa, muun muassa oma huumori. Yhteisiltä mat-
koilta jäi paljon muistoja, joista toinen muisti jotain ja 
toinen täydensi jollain muulla muistolla. Kaksi viimeistä 
vuotta olivat raskaita Hanneksen vaikean sairauden vuok-
si, mutta hänen kuoltuaan pahin oli tapahtunut. Voin jäl-
leen nukkua yöni rauhassa, kun ei enää tarvinnut pelätä 
hänen puolestaan. 

Sokean miehen vaimona Pirjo ihmettelee ihmisten 
asenteita.

- Ihmisten asenteet sokeita kohtaan eivät valitettavasti 
ole 1970-luvulta mihinkään muuttuneet. Sanoin Hannek-
selle, että varmaan joskus tulevaisuudessa naureskelem-
me ihmisten silloisille asenteille, mutta samoina ne ovat 
pysyneet, eivätkä vuodet ole muuttaneet mitään. Alussa 
loukkaannuin Hanneksen puolesta paljon enemmän kuin 
hän. Myöhemmin tietysti totuin ja opin heittämään mus-
taa huumoria ihmisistä ja heidän ennakkoluuloistaan. Ih-
miset päivittelivät, miten nätti tyttö voi olla sokean mie-
hen kanssa. Pitäisikö sokean miehen vaimon olla ruma?

Pirjon ja Hanneksen tie alttarille oli melko mutkikas. Pir-
jo oli nähnyt Hanneksen yliopiston luennoilla parinsadan 
muun opiskelijan joukossa. Ensimmäisen viikon jälkeen 
hän oli menossa opiskelijatapaamiseen ja odotti bussia 
vesisateessa.

- Näin Hanneksen ja hänen äitinsä bussipysäkillä. Tun-
nistin hänet ja tajusin olevamme menossa samaan paik-
kaan. Minusta oli tyhmää odottaa bussia samalla pysäkil-
lä ottamatta Hannekseen mitään kontaktia, kun kuiten-
kin olimme menossa samaan paikkaan. Niinpä aloimme 
jutella. 

Jälkeenpäin hän kuuli Hanneksen äidin kertoneen po-
jalleen nätin tytön ulkonäöstä. Hannes ihastui Pirjoon, 
mutta Pirjo ei vielä siinä vaiheessa Hannekseen. Toinen-
kin poika oli Pirjon kuvioissa mukana. Ystäviä Pirjo ja Han-
nes kuitenkin olivat.

- Rakastimme väittelyitä eri asioista. Saatoimme vään-
tää ihan olemattomista jutuista. Opiskelijakaverimme sa-
noivat joskus, että jääkää te vain tänne vänkäämään ihan 
kahdestaan, Pirjo hymyilee.

Muutama vuosi kului ystävinä. Pirjo lopetti suhteensa 
silloiseen poikaystäväänsä, mutta Hannes ei tiennyt sitä.

- Vuoden 1978 keväällä Hannes kysyi poikaystäväni kuu-
lumisia ja sanoin, että en tiedä enkä välitä. 

Hannes kutsui Pirjon kotiinsa ja aika vierähti vauhdilla.
- Hannes joi sinä iltana seitsemän kupillista lämmintä 

vettä unohtaen laittaa sinne teepussin. Hän kun kovasti 
yritti kertoa rakastavansa minua, Pirjo nauraa. Pirjo taas 
tiesi Hanneksen herkkusuuksi. Niinpä hän päätti todis-
taa oikeaksi vanhan viisauden siitä, että tie miehen sydä-
meen käy vatsan kautta.

- Kukkien vieminen olisi ollut turhaa, kun Hannes ei nii-
tä nähnyt. Tiesin hänen pitävän silakkapihveistä. Niinpä 
vein niitä hänelle tuliaiseksi. Tämähän oli tietysti taktinen 
veto: Hanneksen sydämen sai silakkapihveillä, mutta eh-
käpä tuleva anoppikin niitä maistoi ja ajatteli, että miniä 
osaa ainakin tehdä ruokaa.
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Korona-aika  on tuonut sähköiset 
etäyhteysohjelmat laajemmin myös 
näkövammaisten käyttöön. 

Teksti: Tuula Paasivirta

H
elsingin ja Uudenmaan näkövammaiset  
HUN ry järjestää jäsenille kolme kertaa vii-
kossa Teamsin kautta jäsentapahtumia, mo-
net muut Näkövammaisten liiton alueyhdis-
tykset ei ollenkaan tai vähemmän. Käytös-

sä on myös hybridimalli, jossa osa osallistujista tulee ti-
laisuuteen ja osa pääsee mukaan sovelluksen kautta. Van-
taan seurakuntayhtymän näkövammaistyö järjesti nyt ke-
väällä 2021 ensimmäisen kasvuryhmän Teamsissa. 

Mikä Teams?

Teams on Microsoftin omistama sähköinen etäyhteyspal-
velu tai viestintä- ja ryhmätyöskentelytila. Siinä on myös 
chat-keskustelun mahdollisuus, jota käytetään monissa 
kokouksissa ja yhteydenpidossa. Chat, hymiöt ja puheen-
vuoropyyntökämmen ovat osalle näkövammaisia hanka-
lia käyttää ja yksi tällainen toiminto on dokumenttien ja-
kaminen kokouksen aikana. Ruudulla ne näkyvät taului-
na, eivätkä  ruudunlukuohjelmat pysty niitä lukemaan.

Monet isotkin työpaikat ja järjestöt käyttävät laajasti 
Teamsia, koska sillä voi hoitaa puhelin-, chat-, video- ja 
verkkokokoukset sekä dokumenttien tallennuksen.
 
HUN Teamsin käyttäjänä 

Osallistuin toukokuisena tiistaina HUN ry:n Teams-tapaa-
miseen. Ohjelmassa oli tietokilpailu. Paikalla oli 10 hen-
kilöä. Osallistujista iäkkäin oli yli 90-vuotias rouva. Kaikki 
vakuuttivat, että Teamsia on helppo käyttää. Tapio-nimi-
nen osallistuja sanoi:

- Teams toimii hyvin ruudunlukuohjelman kanssa. Kes-
kustelu polveili sota-ajoista tähän päivään. Osallistujien 
keskinäinen hyvä henki ja huumori oli ensimmäistä ker-
taa osallistuvankin helppo aistia. Aila teki erittäin mielen-
kiintoisia ja ajankohtaisia tietokilpailukysymyksiä. Aihei-
na olivat muun muassa ajankohtaiset Euroviisut.

Haastattelin HUN ry:n palveluvastaavaa Kirsi Kariluotoa. 

Toukokuun alussa hän tulee olleeksi 15 vuotta HUNin pal-
veluksessa. Vaikka tarkoituksemme oli keskustella Team-
sista, polveili keskustelumme tekniikan kehitykseen. 
Muistelimme vanhoja kelanauhoja ja c- kasetteja, joita 
näkövammaistyössä on käytetty. Kun Kirsi aloitti työnsä, 
hän luki jäsentiedotteita c- kasetille. Ne tulivat jäsenille 
postissa pienissä pehmustetuissa lähetyspusseissa. 

Kirsi kertoi, että keväällä 2020 HUNin toiminta loppui 
kuin seinään, eikä vielä tuolloin käytetty Teamsia yhtey-
denpitovälineenä. 

- Marraskuun 2020 lopussa erilaisia pienryhmiä siirret-
tiin etäyhteydellä toteutettavaksi Teamsin kautta. Nyt 
etänä on tapahtumia kolme kertaa viikossa iltapäivisin. 

Näkövammaiset etänä

Kirsi Kariluoto istuu ulkona puoliauringossa läppäri sylissä ja kuu-
lokkeet korvilla. Alkamassa on HUNin säännöllinen Teams iltapäi-
vätoiminta. Kuva Kariluodon perhealbumi.
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Myös HUNin ICT- palvelut järjestävät eri kursseja ja opas-
tusta etäyhteydellä. 

Teamsissa voidaan toimia myös siten, että Kirsi soittaa 
joillekin jäsenille ja he pääsevät mukaan puhelinäänen 
kautta. Teamsiin voi ostaa lisäpalikan, jolloin soittamalla 
voidaan lisätä rinkiin jäseniä. HUN:n ICT-tukihenkilö Ibra-
him Milanovic kertoi, että yhdistykseen on ostettu muu-
tama lisenssi, jotta puhelinyhteyttä voidaan teamsin yh-
teydessä käyttää näppärästi. Näin monenlaiset käyttäjät 
saadaan mukaan yhteiseen toimintaan. Tämä toiminta on 
selvästi tärkeä osa ihmisten elämää. Milanovic kertoo, et-
tä  ICT-tuki järjestää teamskoulutusta ja sitä voidaan käyt-
tää myös kahden henkilön väliseen yhteydenpitoon esi-
merkiksi kun jäsenelle opetetaan puhelimen käyttöä. 

- Olemme saaneet sellaistakin palautetta, että en olisi 
ikinä uskonut, että olen mukana tällaisessa palvelussa ko-
distani. Olemme saaneet paljon onnistumistarinoita. Ih-
miset ovat innostuneet, kun ovat uskaltaneet lähteä mu-
kaan, Kirsi sanoo. Minua ilahduttaa Kirsin ja hänen työto-
vereidensa asenne osallistujia kohtaan. Hän selvästi iloit-
see siitä, että saa kaikki mukaan ja haluaa toimia niin, et-
tä ihmisillä on hyvä olla yhdessä. 

 -Kuulovammaisille saatetaan toistaa mitä juuri äsken 
sanottiin, jos he eivät kuule. Vanhin osallistuja on 94-vuo-
tias rouva. Hänet soitetaan mukaan rinkiin, Kirsi sanoo. 

Kysyn Kirsiltä, mitkä ovat suurimmat haasteet Teamsin 
käytössä? 

- Puheenvuorojen jakaminen, vaikka ihmisten ollessa 
uuden edessä, he odottavat kiltisti puheenvuoroaan, Kir-
si sanoo.

Osallistuessani itse HUNin Teams-tapahtumaan pu-
heenvuorot kulkivat aika hyvin, ja päällekkäin puhumis-
ta oli vain vähän. 

-Ensimmäinen yhteydenotto Teamsilla on usein haaste 
eli osallistumisen kynnyksen ylittäminen. Tässä vertais-
tuki on tärkeää. Mielestäni on uskottavampaa, kun sokea 
kertoo sokealle osallistumisen olevan helppoa. Jos minä 
kerron sen saman asian se ei ehkä ole yhtä uskottavaa, 
Kirsi sanoo. 

Kasvuryhmä

Olen pitänyt keväällä 2021 Vantaan seurakuntayhtymän 
näkövammaistyön kirjallisuusterapeuttista kasvuryh-
mää Teamsin kautta. Mukana oli kuusi henkilöä. Kokoon-
nuimme joka toinen viikko yhteensä kahdeksan kertaa. 
Sain ryhmäläisiltä luvan kirjoittaa heistä yleisellä tasolla 
ja olen haastatellut yhtä osallistujaa. Koska ryhmässä kir-
joitetaan ja luetaan, olen lähettänyt tehtävät etukäteen 
sähköpostissa. Toimimme siten, että luen kolmen ryhmä-
läisen tuottamat tekstit ääneen, jotta ei tarvitse käyttää 
ruudunlukuohjelmaa ja kolme osallistujaa lukee itse teks-
tinsä ääneen. 

Osallistujan näkökulma

Vantaalainen Rauni Laihonen on osallistunut kevään 2021 
Vantaan seurakuntien  kasvuryhmään ja hän on sokeana 
monimuotoisesti osallistunut myös HUN ry:n sekä Näkö-
vammaisten liiton järjestämiin Teams-tapahtumiin. - Olen 
osallistunut myös yhtiökokouksiin ja joihinkin muihin ti-
laisuuksiin, joista saa hyvää tietoa omaan elämäänsä. Käy-

tän Teamsissa näppäinkomentoja. Mielestäni tärkeintä on 
osata avata ja sulkea mikrofoni ja kamera, niillä pärjää jo 
pitkälle. 

- On myös osattava huomioida toiset osallistujat niin, 
ettei puhu toisen päälle tai mikrofonin ollessa auki ei ai-
heuta häiriötä, Rauni sanoo. 

Teams -tapahtumien lisäksi Rauni on osallistunut erilai-
siin puhelinrinkeihin, joita muun muassa Näkövammais-
ten liiton Minun näköiseni mieli hankkeen koordinaattori 
Jutta Saanila järjestää. 

 -Aluksi tuntui haasteelliselta, mutta nykyään on jo 
helppo käyttää Teamsia saatuani ohjausta   ICT-tuelta. 
Käytin teamsia aluksi puhelimelta, mutta nykyään tieto-
koneeltani, Rauni päättää. 

Alueyhdistykset

Soitin Näkövammaisten liiton Kainuun, Keski-Suomen ja 
Satakunnan alueyhdistyksiin ja kysyin heidän yhdistyk-
sensä ja jäsenistön Teams-käyttäytymistä. Näistä yhdis-
tyksistä Teamsin käytössä oli ehditty pisimmälle Keski-
Suomen alueella. Sieltä puhelimeen vastasi vt. toimin-
nanjohtaja Elina Piispanen. 

- Käytämme Teamsia hallituksen kokouksissa ja yhdis-
tyksen toimintaryhmässä. Yhdistyksen tapahtumiin voi 
osallistua ns. hybridimallilla. Näitä tapahtumia ovat mm. 
matalan kynnyksen juttutupa sekä luku- ja kirjoittajapii-
ri. Ihmiset lähtevät mukaan, kun heitä vähän rohkaisee. 
Ensimmäinen kerta on aina haasteellisin. Mitä useammin 
jäsenet käyttävät Teamsia, sitä matalampi kynnys sitä on 
käyttää.

Kainuusta vastasi yhdistyksen sihteeri Miia Sarkkinen.   
-Meillä ei vielä käytetä Teamsia, mutta virittelyä on jon-

kin verran. Yhdistyksen hallitus on harjoitellut etäyhteyk-
sien käyttöä. Yhdistyksen väki on iäkästä ja vaatii vähän 
rohkaisua. Vertaiskokemukset ovat erittäin tärkeitä myös 
Teamsin käyttämisessä, kuten muussakin yhdistystoimin-
nassa. Meillä kirjallisuusryhmä on ensimmäinen, joka ot-
taa käyttöön Teamsin toiminnassaan toukokuun lopussa.

Satakunnan yhdistyksestä vastasi toimistosihteeri Saila 
Kirvesmäki. Hän kertoi, että heillä ei varsinaisesti ole vielä 
käytetty Teamsia, mutta kevätkokoukseen saattoi osallis-
tua hybridimallilla eli myös etänä. Kokoukseen osallistui 
Teamsin kautta kuusi henkilöä ja paikan päällä oli kym-
menen henkilöä. Satakunnan alueen oikeuksienvalvoja 
Jaana Engblom pitää Teamsin kautta luentoja. 

Kaikissa yhdistyksissä korostettiin sitä, että jäsenille an-
netaan tukea Teamsin käytössä ja ICT-tuki on tärkeä osa 
toimintaa. Satakunnan kevätkokoukseen saatiin teknistä 
tukea Näkövammaisten liitosta järjestötoiminnan suun-
nittelija Aatu Komsilta. 

Kirjoittaja on näkövammainen vapaa toimittaja, pastori ja 
kirjallisuusterapiaohjaaja
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U
nkarissa käydessäni minulle todetaan usein: 
”Kun olet asunut Suomessa niin pitkään, 
osaat kieltä varmasti äidinkielen tasolla, 
täydellisesti, puhut perfektisti”. Kun kiel-
län osaavani, keskustelukumppani hiljenee 

hämmästyneenä, joskus jopa säälien.

Olen tiennyt varhaislapsuudestani asti, että haluaisin iso-
na työskennellä kirjallisuuden ja kielten parissa. Venäjän 
opiskelu oli alkuun hienoa, sitten pakkopullaa ja lope-
tettuani se unohtui valitettavan tehokkaasti. Englanti oli 
hyppylauta, apuväline ennen kuin pääsin suomen kielen 
pariin. Suomen kieltä aloin maistella 16-vuotiaana, mutta 
varsinaisen opiskelun makuun pääsin 20-vuotiaana. Pari 
vuotta myöhemmin tulin Suomeen stipendiaattina, suu-
rin odotuksin ja suurin luuloin.

Muistan pitkän, oljenvaalean pohjanmaalaispojan, joka 
tuli vastaan opiskelija-asuntolan olohuoneessa. Hän ter-
vehti ja kysyi mutisten huultensa välistä: ”Mks sn nims 
on?” En ymmärtänyt. Hän toisti kysymyksensä kerran ja 
toisenkin, lopulta niin hitaasti, että viimein sain sanoista 
selvää. Lähdin samantien Anttilaan ja hankin radionauhu-
rin, enkä seuraavan viikon ajan muuta tehnyt kuin kuun-
telin suomenkielistä puhetta aamusta iltaan.

Kielen opiskelussa luovuus on valttia. Muistan yliopis-
ton ajoilta ranskalaispojan, joka vasta aloitti suomen kie-
len opintojaan. Kävelimme kerran porukalla Pietarissa Ii-
sakin kirkon kupolin jyrkkiä kierreportaita. Yhtäkkiä minä 
löin otsaani kipeästi ulkonevaan puupalkkiin, mihin rans-
kalaispoika huudahti lohduttavasti: ”Oi, päässä on pieni 
vuori!”

Olen kulkenut pitkän matkan niistä päivistä. Matkan var-
relle on mahtunut huikeita kokemuksia kääntäjänä, tulk-
kina, opettajana ja jopa matkaoppaana ja toisaalta huvit-
tavia ja noloja kömmähdyksiä. Pilarit ja pillerit menivät 
sekaisin, kutsuin meijeriä maitotehtaaksi ja toivotin jou-
sikvartetin jäsenille konsertin jälkeen kaupunginjohtajan 
puolesta onnea ja menehtymistä. Nauramme usein unka-
rilaisen ystäväni kanssa, että lintujen, kalojen, kasvien ja 
sienten  nimet ovat niitä, joita on mahdottoman vaikeaa 
yhdistää suomen ja unkarin kielellä: suomen kielellä tie-
dän aivan toisia kuin unkariksi. Mistä tietäisin, mikä on La-
pin riekko unkariksi? Enkä aikoinaan tiennyt, miksi erästä 
vaatimattoman näköistä lintua kutsutaan unkariksi son-
niin viittaavalla nimellä, kunnes tutustuin täällä taivaan-
vuohen ääneen. Kun unkarilaiset pelkäävät kuollakseen 
myrkkysieniä ja syövät lähinnä herkkusientä, miten seli-
tän, miltä näyttää ja maistuu lampaankääpä? Vanhanai-
kaisista sanakirjoista tällaisia sanoja olisi turha etsiä, net-
tisanakirjat taas eivät välttämättä ole saavutettavia, joten 
harvinaisempien sanojen selvittäminen vaatii viitseliäi-
syyttä, esimerkiksi välittäjäkielenä latinaa.

Sanotaan, että kieltä osaa hyvin, kun näkee unia sillä kie-
lellä. Minä en aina välttämättä edes muista, kummal-
la kielellä jinkun unen näin. Kuten sokeuden merkit se-
koittuvat unissani täysin kirkkaisiin kuviin, saatan esimer-
kiksi ihailla näköalaa valkoisen kepin kanssa hortoillen, 
sekoittuvat myös kielet milloin loogisesti, milloin aivan 
vinksahtaneeksi sekamelskaksi. Ajatukseni kulkevat loo-
gisempaa rataa, päässäni puhun pääsääntöisesti mieliku-
vituskeskustelukumppanini kieltä tai pohtimaani aihee-
seen paremmin istuvaa kieltä.

Ensimmäisen kerran koin olleeni mahdollisimman lähellä 
syntymäsuomalaista, kun erään useasti käyttämäni kark-
kikaupan sympaattinen vanhahko myyjätär valitti: ”Vali-
tettavasti tänään ei ole niitä tummempia hedelmäkark-
keja, vaikka tiedän, että äitisi pitää niistä enemmän kuin 
näistä vaaleammista!” Suuni taisi loksahtaa auki ällistyk-
sestä, sillä hän kysyi perään: ”Olethan sen ystävällisen 
suomenruotsalaisen rouvan tytär, joka käy täällä kerran 
viikossa ja ostaa samoja karkkeja?” Puhetapani muistutti 
kuulemma kovasti tuota rouvaa.

Nykyisin suomen kielestä on käytännössä tullut pääkie-
leni. Puhun toki päivittäin unkaria poikani ja sukulaiste-
ni kanssa, unkarilaisia ystäviä minulla on kummassakin 
maassa, luen sikäläisiä uutisia, olen mukana sähköposti-
listoilla ja minulla on laajahko kirjeenvaihtoverkosto. Pit-
kään harmittelin, etten voinut päästä kärryille nykyunka-
rilaisesta kirjallisuudesta, kaupallisia äänikirjoja kun löy-
tyy niin vähänlaisesti. Ilokseni olen päässyt unkarilaisten 
näkövammaisten äänikirjasovelluksen käyttäjäksi ja löy-
tänyt myös valtavan määrän skannattua kirjallisuutta. Ar-
kikieleni on kuitenkin enimmäkseen suomi. Kuljen monta 
tuntia päivässä kuulokkeet korvilla kuunnellen äänikirjoja 
pääasiassa suomen kielellä, täällä valikoima on huomat-
tavasti laajempi ja kuuntelemisen tavat ovat monipuoli-
sempia. Myös jokapäiväisen elämäni läheisimmät ystävät 
ja järjestötyön kollegat ovat suomenkielisiä, puhumatta-
kaan kaupunkiympäristöstäni ja asioinnista henkilökoh-
taisesti, puhelimitse tai netin kautta. Puhun suomea jo-
pa koiralleni. Joskus pelottelen itseäni, miten kävisi, jos 
muistisairaus iskisi minuun vanhana: sanotaanhan, että 
ensimmäisenä katoaa aikuisena opittu kieli...

Mietin usein, kuinka paljon ihmisen alkuperäinen kielita-
usta vaikuttaa siihen, miten hän käyttää aikuisena opet-
telemaansa vierasta kieltä. Jokaisessa kielessä on oma si-
säinen logiikkansa, rakenteensa ja ajatusmaailmansa, ei-
kä niitä voi täsmällisesti siirtää kielestä toiseen. Usein tie-
dostan, että kääntäminen on tietyllä tapaa vaikeampaa 
kuin oman tekstin luominen. Ja mikä ihmeellisintä, oman 
kirjoituksensa kääntäminen on vielä tuskastuttavan pal-
jon vaikeampaa kuin toisten tekstien! Suomen kielen 
”sielunmaisema” tuntuu usein unkaria pelkistetymmäl-
tä, avarammalta, hengittävämmältä. Unkariksi käytetään 
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arkipuheessakin paljon enemmän rönsyjä, pitkiä lausei-
ta, kiertoilmaisuja. Kun puhun suomea, äidinkieleni taus-
tasta nousee myös suomen kieleeni unkarin kielelle luon-
teenomaisia rakennepalikoita. Parhaassa tapaukses-
sa niistä syntyy monien kehumaa erityistä kielellistä rik-
kautta  suomen kieleeni. Pahimmassa tapauksessa unka-
rin kielen rakenne pakottaa suomen kieltäni sille vierai-
siin raameihin. Eräs unkarilainen ystäväni ei millään pys-
ty pääsemään eroon unkarin kielen ajattelutavasta suo-
mea puhuessaan ja hänen suomen kielensä on häiritse-
vän kankeaa ja monimutkaista. Itse pyrin pitämään kieltä-
ni ”kurissa” – jatkuva suomenkielisten kirjojen ja puheen 
seuraaminen on tähän välttämätön ja ainoa keino.

Tiettyjä aiheita, kuten juridisia, taloudellisia tai lääketie-
teellisiä tekstejä luen paljon mieluummin ja helpommin 
suomen kielellä kuin unkariksi. Olen äärettömän kiitolli-
nen Suomen historialle, joka johti kielen kehittymiseen 
demokraattisempaan suuntaan kuin hyvin monen muun 
kielen kohdalla. Unkarissa juristit, taloustieteilijät ja lää-
kärit nauttivat vielä nykypäivinäkin valtavan auktoritää-
risestä ”ylemmyydestä”, mikä leimaa myös heidän käyt-
tämäänsä kieltä. Käännöstöitä tehdessäni siunailin usein, 
miten unkariksi lähes käsittämätön lakiteksti taipuu suo-
men kielellä maallikollekin ymmärrettäväksi tai miten 
vaikeaa on kääntää suomenkielisiä sopimustekstejä un-
kariksi siten, että ne kuulostaisivat unkarilaisen juristin 
korvissa autenttisilta.

Kun nappaa äidinkielestään sille luonteenomaisia fraase-
ja, saattaa elävöittää myös vierasta kieltä. Jotkut suoma-
laiset ystäväni ovat jo tottuneet kuulemaan ja peräti käyt-
tämään itsekin sellaisia fraaseja kuin ”puhuu niin hitaas-
ti, että maitokin happanee suussa” tai ”puree omaa sor-
meaan”.

Koen usein niin, että kun puhun toista kieltä hyvin, omaan 
myös toisen minuuden, jonka ääriviivat ovat hiukan eri 
lailla piirretyt kuin oman alkuperäiseni.  Vieras kieli saat-
taa rajoittaa. Koska en ole lapsesta saakka, äidinmaidon 
mukana imenyt itseeni kielen kulttuuritaustaa, monet 
fraasit ja niitä sisältävät sadut, runot tai laulut eivät pysty 
koskettamaan minua samalla tavalla kuin jos olisin synty-
nyt ja kasvanut täällä. Ymmärrän niitä tietoisella tasolla, 
mutta minun ja kielen välillä säilyy tietty ulkopuolisuus, 
raja, kuin muuri, joka on paikoitellen ylitsepääsemättö-
män korkea, muualla taas pelkkä merkki, muisto entisestä 
muurista. Kirosanat, murteet ja slangi ovat asioita, joiden 
kohdalla muuri edessäni on edelleen kohtalaisen korkea. 
Saatan käyttää niitä, mutten itsekään tunne niitä täysin 
identiteettini osaksi, vaan ne saavat tietyn huumoristi-
sen vivahteen. Joskus viljelen tarkoituksella, kuin koros-
tetusti, slangi- tai murresanoja ja ne herättävät kuulijois-
sa yllättävän voimakastakin reaktiota. ”Aika haaska juttu”, 
saatan sanoa sarkastisesti, mistä eräs ystäväni kerran kim-
paantui kunnolla ja tiedusteli, mahdanko edes tietää, mi-
tä tarkoittaa haaska. Tiesinhän minä, mutta appivanhem-
miltani tarttuneet pienet savolaisilmaisut ovat toimineet 
aika ajoin hyvinä tehosteina mielialaani ilmentäen.

Huumori onkin hyvä keino mitata kielitaidon laajuut-
ta ja syvyyttä. Saan olla ylpeä siitä, että moni on kehu-
nut kielellistä huumorintajuani. Ystäväni viljelee mieluus-
ti arkikeskusteluissammekin munansaannoksia, ei kun sa-

nanmuunnoksia ja ryppyilee minulle leikkisesti, jos yksi-
kin niistä jää vahingossa huomaamatta minulta. Ystävien 
kesken sisäpiirivitseihimme kuuluu monia pieniä kielelli-
siä heittoja, eikä tarvitse esimerkiksi kuin sanoa juurikki, 
niin nauramme yhdessä muistellen kielen tietyn ilmiön 
ympärillä käymiämme keskusteluja. Olen itsekin keksinyt 
uusia sanoja, vaikkapa vierasperäisiä tai muuten outoja 
sanoja tuttujen kesken korvaamaan, kuten pöriskä (CPAP-
laite) tai poljetin (crosstrainer).

Huomaan myös, että vierasta kieltä on helpompi sul-
kea ulos tietoisuudesta. Jos olen kovin väsynyt tai stres-
saantunut, taustalla kuuluva suomenkielinen puhe virtaa 
ohitseni niin, että jos kysyttäisiin, en osaisi kertoa, mistä 
siinä on kyse. Myös äänikirjoja kuunnellessani saattavat 
ajatukseni rönsyillä muihin aiheisiin ja minun on pakko 
kelata kirjaa hieman takaisin palatakseni tarinaan. Äidin-
kieleeni en saa tällaista etäisyyttä millään, se läpäisee tie-
toisuuteni muurin, vaikka minkä muun aiheen kimpussa 
aivoni askartelisivat. Unikirjaksi voin hyvin käyttää suo-
menkielistä äänikirjaa, mutten unkarinkielistä, sitä kuun-
nellessa pysyn auttamattomasti hereillä.

Aikuisena opitun kielen turvaamasta tietystä ulkopuoli-
suudesta ja etäisyydestä on myös oma hyötynsä, asia, jo-
ka vaikuttaa paljon syvällisemmin, psykologisella tasol-
la. Olin lapsena ja teininä hyvin herkkä ja ujo tyttö. Vaikka 
luin ja kirjoitin paljon, oikeastaan koko ajan, minun oli sil-
ti vaikea ilmaista sisimpiä tai arimpia tunteitani erityises-
ti suullisesti. Olin jonkinlainen hiljainen kovis, joka piti si-
sällään kaiken, mikä oli liian arkaa, noloa, häpeällistä tai 
muulla tavoin mielestäni tabua hyvässä ja pahassa. Tämä 
oli perua vanhempieni kodista, joka oli toisaalta äärettö-
män hyvä ja rakkauden täyttämä, toisaalta vaikeista asi-
oista vaikeneva. Suomen kieli avasi portin uuteen maail-
maan. Puhuessani suomea olin alkuun ja pitkään sen ver-
ran ulkopuolinen ”harjoittelija”, että kaikki sanottu tuntui 
kuin kielioppikirjan sivuilta napatulta. Oli helppoa puhua 
asioista, joita en olisi aikaisemmin uskaltanut pukea lau-
sutuiksi sanoiksi, kun se kaikki tuntui tapahtuvan ikään 
kuin verhojen takana, sisimpäni ulkopuolella. Sittemmin 
verhot ovat ohentuneet valtavasti, raottuneet ja pudon-
neetkin verhotangoista paikoitellen. Tuskin ne milloin-
kaan katoavat kokonaan, mutta ne eivät enää peitä, ehkä 
hivenen verhoavat sanottavaani. Ja kun elämäni ilot, su-
rut ja huolet, pienet ja suuret salaisuudet, häpeän pistok-
set, loukkaantumiset ja loukkaukset, kaikki entiset tabut 
ovat sittenkin ohuiden verhonriekaleiden takana, minun 
on paljon helpompi nostaa niitä päivänvaloon. Suomen 
kieli on opettanut minulle sanoja, joita en ennen suin sur-
minkaan olisi lausunut, jopa vaikeimpia sanoja. Olen op-
pinut ilmaisemaan rakkautta ja vihaa, halujani ja epätoi-
voani, riitelemään ja sopimaan, puhumaan kuolemasta ja 
elämänhalusta, olen oppinut kenties vaikeimman: pyytä-
mään anteeksi.

Näin syntyy kielellinen tausta ja koti, se ympyröi minua 
hitaasti, mutta varmasti kasvavan metsän lailla, se met-
sä on elävä, yhä monipuolisempi ja siinä kasvavat rikka-
ruohotkin kuuluvat terveeseen metsään.
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JONNAN
MUKANA

Rohkea 
torakan syö

Jonna Heynke

I
stuimme baarissa nauttien Khao Lakin lempeästä, 
trooppisesta iltalämmöstä. disko soi ja juomia vir-
tasi, samoin toinen toistaan herkullisempia tuoksu-
ja viereiseltä torilta.
Baarimikko asetti naama virneessä eteeni kulhol-

lisen vasta friteerattuja matoja. “Nytpä säikäytetäänkin 
vähän turistia.” Nappasin madon suuhun. Se oli todella 
herkullisesti maustettu ja hakkasi ranskalaiset perunat-
kin mennen tullen. Baarimikon ilme oli kuulemma näke-
misen arvoinen, kun tyhjensin koko kipon ja nuolin vielä 
sormetkin. Mietin, mahdoinko syödä hänen välipalansa.

Moni olisikin kavahtanut tällaista hyönteisherkkua. Ikä-
vä kyllä ennakkoluulot hyönteisiä, jopa YK:n suosittele-
mia proteiinipommeja, kohtaan istuvat sitkeässä. Niin sii-
täkin huolimatta, että ilmastonsuojelu ja eläinten eetti-
nen kohtelu puhuttavat enemmän kuin koskaan ennen.  
Suosittelenkin aloittelevaa hyönteisherkuttelijaa sulke-
maan silmänsä, jos heinäsirkat, torakat tai vaikka samma-
kot näyttävät vastenmielisiltä. Jos ne myös maistuisivat 
kammottavilta, tuskin kukaan niitä vapaaehtoisesti söisi.

Esimerkiksi heinäsirkat ovat rakenteeltaan rapeita, ja 
maku tuo mieleen oikein kunnolla käristetyt broilerinsii-
vet. Hyönteisten hyödyksi voi laskea senkin, että jo pa-
rinkymmenen gramman pussillinen täyttää kuin iso pihvi.

Myös erilaiset meren elävät jakavat mielipiteitä. Itse lu-
keudun suuriin äyriäisten ystäviin. Ulkomailla tilaankin 
usein erilaisia äyriäislautasia, enkä useinkaan tiedä, mitä 
syön. Ostereita ei kuitenkaan tahtonut tulla millään vas-
taan. Kun  olin mieheni kanssa risteilemässä Tyynelläme-
rellä, ja laivan äyriäisbaari avasi ovensa, päätin  tilata elä-
mäni ensimmäisen osterin. Hätkähdin hiukan, kun myy-
jä ilmoitti, että heiltä saisi vain raakoja ostereita. Mutta 
enää en perääntyisi, vaikka mieheni yrittikin ylipuhua mi-
nua. Osterit näyttivät hänestä niin vastenmielisiltä, ettei 
hän pystynyt edes katsomaan, kun kallistin osterin kuorta 
huulillani kuin  juomakuppia. Maku oli erikoinen: yhtä ai-
kaa suolainen ja hivenen makea. Rakenne oli suht rasvai-
nen eli aivan toisenlainen kuin olin luullut.

Myös paljon kehutut tryffelit maistuivat täysin erilaisil-
ta kuin olin kuvitellut nimittäin tuhatverroin paremmilta. 
Itse kuvailisin makua pähkinään vivahtavaksi, ei millään 
muotoa sienimäiseksi. Ajatuskin vaikkapa tryffelikuorrut-
teisesta pastasta saa veden kielelle. Karvas hintakaan ei 
vie nautinnolta makua. Sen sijaan hanhenmaksa, vaikka 
erinomaiselta maistuukin, vetää mielen matalaksi. Vaik-
ka en voikaan enää pakkosyötettyä hanhea auttaa, tun-
nen oloni tukalaksi, kun nautin hanhenmaksalla päällys-
tetystä leivästä.

Tulista ja raakaa

Olen kuulunut niihin monien kokkien karsastamiin asiak-
kaisiin, jotka haluavat pihvinsä aina läpikypsinä. Ajatuskin 
edes osin raa’asta lihasta sai mahassani nuljumaan. Sitten 
löysin itseni nürnbergiläisen  huippuravintolan terassilta. 
Suussani suli herkku, jollaisesta en ollut uskaltanut edes 

nähdä unia: carpaccio. Kyseessä on kypsentämättömästä, 
ohuenohueksi leikatusta naudanlihasta valmistettava al-
kupala, johon makua tuo yleensä mausteinen öljykastike. 
Raaemmaksi ja paremmaksi naudanlihan on enää vaikea 
tulla. Raa’an kalan kanssa en kuitenkaan, ainakaan tois-
taiseksi, ole päässyt sinuiksi, ja niinpä vaikkapa syömä-
ni sushi pitää sisällään yleensä kurkkua tai äyriäisiä. Kun 
toivottavasti saan tilaisuuden maistaa tappavasta hermo-
myrkystään tunnettua japanilaista pallokalaa, saavat en-
nakkoluulot jäädä  kotiin. Minäkin toivottavasti jään ker-
tomaan makuelämyksestä, vaatiihan pallokalan käsitte-
ly keittiömestarilta pitkän ja perusteellisen koulutuksen.

Kun minua usein säälitellään sokeuteni vuoksi, otan 
esiin yläkerran myöntämän loistavan vahingonkorvauk-
sen: sen, etten ole millekään allerginen. Kun yhteistä kiel-
tä ruuanlaittajan ja syöjän välillä ei ole, on esimerkiksi 
pähkinäallergia iso haitta.  Ulkomailla löydän itseni usein 
syömästä ruokalajeja, joiden nimistä minulla ei ole mi-
tään käsitystä. Usein en edes tiedä, mistä eläimestä, ka-
lasta tai kasviksesta ruoka on tehty. Niin kauan kuin maku 
miellyttää, syön mitä eteeni kannetaan.

Entäpä tulinen ruoka sitten? 

Etenkin Aasiassa turisteille tarjotaan usein huomattavas-
ti miedommin maustettua ruokaa kuin paikallisille. Niin-
pä esimerkiksi Thaimaassa kävimme syömässä siellä, mis-
sä sikäläisetkin. Paitsi että hinnat ovat huomattavasti hal-
vemmat, ruuissa on enemmän potkua ja makua. Tähän 
asti tulisin syömäni ruoka-annos tuli vastaan phuketilai-
sessa sairaalassa, jossa olin katsomassa ystävääni. Noin 
kahden euron hintaisessa kanaruuassa oli niin paljon chi-
liä, että sokeat silmäni näkivät tähtiä. Mutta sanomatta-
kin selvää, että söin lautasen viimeistä murua myöten 
tyhjäksi.

Paras syömäni itämainen kana-annos tuli kuitenkin 
nautittua hollantilaisen KLM-lentoyhtiön bisnesluokassa. 
Kuulostaa kenties yllättävältä, lentokoneruoka kun ei ole 
useinkaan kuuluisa mauistaan. Hollantilaiskokki oli kui-
tenkin taikonut currykanasta niin loistavan herkun, että 
kun ketään ei ollut katsomassa, nuolin kulhon tyhjäksi.

Maailmassa on niin monenlaisia ihmeellisiä ja ihania 
makuelämyksiä, että kehotankin sinua mahdollisuuksie-
si mukaan jättämään ennakkoluulosi telakalle. Etenkin jos 
olet matkoilla, etsi ruokapaikkoja, joissa paikalliset ihmi-
set herkuttelevat muovituoleilla  kertakäyttöliinoilla pei-
tettyjen muovipöytien ääressä.  Peruspihvejä ja ranskalai-
sia perunoita voit syödä kotonakin.

Ostereitapa nyt.
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VINOKAS
Olli Lehtinen

S
okea mies Vinokas asui yhdessä naisystävänsä 
kanssa. Vinokas ei ollut nähnyt naisystäväänsä 
koko päivänä. Naisystävä teki kaksivuorotyötä. 
Vinokas ryhtyi siirtämään tavaroitaan olohuo-
neen sohvalle. Hän aikoi erota ja poistua vähin 

äänin naisystävän nimissä olevasta asunnosta. Sohval-
le kertyi nopeasti kasa vaatteita. Ja siihen muuttaminen 
tyssäsi. En löydä ainuttakaan tärkeää paperiani enkä puo-
liakaan tavaroistani ilman näkeviä silmiä! 

Päätään pyöritellen Vinokas taitteli vaatteensa kassiin, 
jonka sijoitti sängyn alle. Naisystävä saapui. – Hei, hän 
tervehti iloisesti eteisestä. – Hei, Vinokas vastasi. – On-
ko kaikki kunnossa? naisystävä kysyi. – Ihan jees, Vinokas 
vastasi. Kaikki oli kunnossa paitsi, että hän oli naisystä-
vänsä armoilla. – Voisitko antaa kaikki paperini? Vinokas 
kysyi. – Mitä niillä teet? – Pidän itselläni. 

Naisystävä toi paperit. – Kiitos. En löytänyt varsikenkiä-
ni, Vinokas sanoi. – Laitoin riippuvaan kenkätelineeseen. 
Oletko lähdössä jonnekin? naisystävä kysyi. Vinokkaan 
päässä kohisi. Tuntui kuin samea valo, jota hän näki, oli-
si alkanut kirvellä silmiä. – Aion muuttaa omilleni, Vino-
kas vastasi.

Naisystävä ei kommentoinut mitenkään. Vinokas katsoi 
selkä suorana usvaan ja odotti. Ei hän voinut poistua il-
man loppuja tavaroitaan. –No minäpä autan sinua, naisys-
tävä sanoi. Vinokas haki sängyn alta kassinsa ja naisystä-
vä toi hänen kenkänsä ja paperinsa. Vinokas laittoi kas-
siin. Mieleen muistui yksi juttu. –Löytäisitkö Andrea Bo-
cellin ja Nirvanan CD:t? Vinokas kysyi. Naisystävä huo-
kaisi. Hän toi levyt. Vinokas laittoi kassiin. – Saanko yh-
den kahvipurkeistamme, jotka ostimme? Vinokas kysyi.  – 
Totta kai, naisystävä sanoi. Hän haki kahvipurkin. Vinokas 
sulki kassin hitaasti. Oliko hänellä nyt kaikki? Miksiköhän 
naisystävä käyttäytyi niin rauhallisesti? Oliko tämä vihai-
nen? Vai iloinen? – Voisitko vielä maksaa netissä vaateti-
laukseni? Vinokas kysyi. – Käyhän tuo, naisystävä vasta-
si ja kaivoi tablettinsa esiin. Hän maksoi vaatteet. – Tar-
kistaisitko samalla, onko tililläni kaikki ok? – Voin tehdä, 
naisystävä vastasi. Kuulosti kuin hänen äänessään olisi 
väreillyt pientä riemua. Oliko voitonriemua? Iloitsiko et-
tei Vinokas uskaltaisikaan lähteä? Hänhän uskaltaisi. Hän 
muuttaisi tuosta noin vain omaan kämppäänsä ja pysyi-
si siellä. Pysyisi tosiaan. Kenen kanssa voisi lähteä kävele-
mään? Kuka valmistaisi hyviä ruokia? Kenen kanssa voisi 

tehdä huutoja nettihuutokaupoissa? Jonkun kanssa jos-
sain vaiheessa. Kun sokea jää yksin, toimintakyky para-
nee. 

– Kiitos, Vinokas sanoi. Hän otti kassinsa ja käveli eteiseen. 
– Käyn vielä vessassa, hän sanoi. Kylpyhuoneessa Vinokas 
oivalsi vaatteitaan olevan pyykkikorissa. Hän avasi kaa-
pin ja alkoi tunnustella. Tekninen paita, oma. Rintaliivit, 
ei omat. Alushousut, ei omat. Alushousut, omat. Sukkia, 
aivan mauton erotteleminen! Vinokas avasi kylpyhuo-
neen oven. – Voisitko vielä olla niin ystävällinen, että lait-
taisit likapyykkini muovipussiin? – Voin laittaa, naisystävä 
vastasi. Äärimmäisen neutraalilla äänellä. Vinokas lukit-
si poskensa mahdollisimman mitäänsanomattomiksi. He 
kaksi, asiallisia ja itsenäisiä aikuisia. 

Naisystävä jakoi pyykit hetkessä ja sujautti Vinokkaal-
le kuuluvat muovipussiin. Vinokas tunnusteli pussia. Li-
kapyykkiä olisi noin koneellinen. Ei mitään muistikuvaa, 
kuinka oman talon pesutuvan kone toimii. Mars matkaan 
vaan. Asioilla on tapana kärjistyä. Vapaa on vain umpi-
hanki! Vinokas veti kengät jalkaan ja hamusi valkoisen ke-
pin nurkasta. – Lähden nyt. Kiitos kaikesta.

Vinokas työnsi oven lempeästi kiinni takanaan. Seinästä 
suuntaa ottaen hän käveli hissille ja painoi nappia. Mil-
täköhän tuntuu painaa risteilyohjuksen laukaisunap-
pia? Alakerrassa hän oivalsi asunnon avaimen jääneen 
taskuunsa. Kas kun naisystävä ei ollut muistanut maini-
ta avaimestaan. Vinokas hamuili tiensä takaisin hissiin. 
Hän soitti naisystävän ovikelloa. Ovi avautui. – Tässä avai-
mesi, Vinokas sanoi ja ojensi avaimen. – Kiva kun muis-
tit, naisystävä sanoi. Hän ei vetänyt ovea kiinni. – Anteek-
si kun unohtelen, Vinokas sanoi ja kääntyi. Naisystävä ve-
ti oven kiinni. Naksahdus kuulosti yksinäisen lokin kiljai-
sulta. 

Pian Vinokas oli taas alakerrassa. Kengänkärki tarttui lai-
namaton reunaan. Liikenteen äänet jymisivät oven taka-
na. Villi maailma. Siellä hän pian kulkisi itsenäisenä ja va-
paana. Etsisi polkujaan tuntemattoman keskellä. Mieleen 
huristeli vielä yksi merkittävä juttu. Vinokas palasi hissil-
le ja matkasi yläkertaan. Hän soitti ovikelloa. Naisystävä 
avasi. – Anteeksi mutta korvatulpat jäivät yöpöydän laa-
tikkoon. Voisinko jäädä yöksi?

Hämärä risteilijä
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HELMIKKO
Riitta-Kaisa Voipio

Digiloikalla syvälle mutelikkoon

A
ina tulee keskuudessamme elämään niitä, 
jotka eivät pysty käyttämään älylaitteita. Sel-
lainen rupusakki ei poistu mihinkään, vaikka 
tämän hetken vanhat ja surkeat häipyvät ma-
nan majoille pikapuoliin. Kaikissa ikäluokissa 

on jatkossakin tumpeloita, jotka eivät pullahda tänne di-
givehje kourassa.

Tekninen kehitys on harpponut jättiloikin eteenpäin. 
Digitaalinen mullistus on suorastaan räjähtänyt ja levin-
nyt yhteiskunnan joka kolkkaan. Monia teknisiä laitteita 
oppii kyllä käyttämään hitaammillakin hoksottimilla va-
rustettu, mutta bittilaitteet vaativat aivan eri luokan tai-
toja, tapaa ajatella ja myös rahaa. Köyhät putoavat armot-
ta kelkasta.

Suomessa on otettu ihan tosissaan digitalisaation vält-
tämättömyys ja siunauksellisuus, ja siksi siitä onkin keh-
keytynyt joillekuille kirous. Aivan liian monelle. Useat hal-
vat, yksinkertaiset palvelut ovat kaikonneet ulottumatto-
miin. Otetaanpa esimerkki arkisten asioiden pitkästä lis-
tasta, aiemmin ne hoituivat ketterästi.

Kun sokealle ihmiselle lähetettiin postipaketti, luukus-
ta tipahti siitä ilmoitus. Lappunen oli helppo tunnistaa 
pakettikortiksi tunnustellen. Sen kanssa hän asteli posti-
toimistoon, ojensi lapun virkailijalle ja sai lähetyksen kä-
teensä.

Entä nyt? Postipalveluja hoitavasta kioskista tai kuppi-
lasta tai ruokakaupasta saapuu tekstiviesti, jossa kerro-
taan koodi pakettiautomaatin lokeroon. Tai tekstiviesti si-
sältää tunnuksen, jonka perusteella myyjä noutaa pake-
tin varastosta. Jos asiakas on näkevä ja tottunut käyttä-
mään älypuhelinta, homma sujuu kuin tanssi.

Mutta sokea ei välttämättä selviä ruljanssista itse. On 
toki sellaisiakin, joilta onnistuu paketinhaku sokkona, ei 
kuitenkaan läheskään kaikilta. Jo asiamiesposteihin pää-
sy, seikkailu kaiken maailman karkkitelineiden, veikkaaji-
en ja ostostelijoiden hälyisässä viidakossa nostaa seinän 
pystyyn.

Eikä digimaailman syövereihin eksy ainoastaan näkö-
vammaiset; lukivaivaiset, vanhat, muistisairaat, käsien va-
pinasta kärsivät, monenmoisten neurologisten häikkien 
armoilla elävät joutuvat ihan mopen osalle. Ja kaikki tä-
mä epäoikeudenmukaisuus vyöryy ylitsemme ilman min-
käänlaisia demokraattisia päätöksiä.

Digitaidotonta neuvotaan pyytämään läheiseltä tai naa-
purilta tietokoneapua. Siinä vain menettää tuiki tärke-
än itsenäisyyden. Ajatellaan vaikka Omakantaa. On pal-
jon asioita, joita ei halua kertoa kenellekään, aina ei edes 
puolisolle.

VR:n lippumyymälät, verotoimistot ja Kelan konttorit 
ovat fyysisesti hävinneet isommiltakin paikkakunnilta, 
poliisilaitokset konstaapeleineen ja lupapalveluineen jo 
monilta keskikokoisiltakin.

Neuvoksi annetaan, että hakemuksen voi jättää osoit-
teessa www.vero.fi tai tehdä rikosilmoituksen www.po-
liisi.fi tai soittaa Kelan puhelinnumeroon, joka ei vastaa 
eikä takaisinkaan soiteta. Siinä rupusakilla tulee hätä kä-
teen.

Miten ihmeessä tilanne on kehittynyt näin eriarvoista-
vaan suuntaan ja vieläpä älyttömän nopeasti! Suomi hyp-
pii etunenässä digiloikkansa kanssa, eikä vaihtoehtoisia 
palveluja kerta kaikkiaan tarjota. Säästöihin on vaikea us-
koa, kaikkeen digiin palaa hulppeasti niin yksityistä kuin 
yhteistäkin rahaa.

Jos puhelinfirman palvelunumeroon ei pääse tuntikau-
sienkaan jonotuksen jälkeen, niin siinähän asiakas vain ki-
roilee. Mutta verotoimiston tai Kelan tai poliisin tai postin 
on järjestettävä sellainen systeemi, joka vuorenvarmas-
ti pelittää pelkällä suusanallisella tiedonvaihdolla, tapah-
tuupa se puheluin tai jalan hipsien palvelupisteeseen.

Onko todella suomalaisessa yhteiskunnassa varaa työn-
tää syrjään iso joukko kansalaisia? Kuinka inhimillistä se 
on? Samoja kysymyksiä voi hyvin esittää myös työnsaan-
nin suhteen.

Työmarkkinoilta ovat lähes tyystin kadonneet sellaiset 
duunit, joihin ei tarvita digiosaamista eikä vuosikausien 
koulutusta. Ne, jotka eivät pärjää kovassa työtahdissa, ai-
na vain vaativammassa tietotekniikassa eivätkä psyyk-
kisesti jaksa julmaa kilpailua, joutavat eläkkeelle. Heistä 
kuitenkin iso osa tekisi mielellään työtä räätälöidysti.

Jokunen vuosikymmen sitten tietotekniikka avasi esi-
merkiksi näkövammaisille uusia ammatteja, vaan nyt lii-
an huima kehitys sulkee ovia, koska apuvälineet eivät py-
sy jatkuvien muutosten perässä.

Ihmisen elämä on ainutkertainen. Sen soisi pohjoismai-
sessa hyvinvointivaltiossa nauttivan sellaista arvostusta, 
jossa yhteiskunta ja talouselämä kaikkine rakenteineen 
on ihmistä varten eikä päinvastoin.
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Jouko Lehtonen               
PISTEITÄ

Kyllä sanoilla on monta muotoa

L
ukeminen ei ole kovin suosittua nuorten kes-
kuudessa. Kirjastoon ei tee mieli mennä. Oli-
vatko nuoret ennen vanhaan kirjojen innokkai-
ta kuluttajia? Vai oliko niin, että muutamat oli-
vat ”lukupinkoja”, mutta suurin osa kisaili ulko-

leikeissä, urheilussa tai kävi ongella ja istuskeli takapihoil-
la niitä näitä jutellen? 

Tutkija Lotta-Sofia Aaltonen Helsingin yliopistosta poh-
tii nuorten lukuharrastusta (Kirjastolehti 1).  ”Osa nuoris-
ta vastasi, että kirjastoon lähteminen ja lukemisen etsimi-
nen saattaa torpata orastavan lukumotivaation.”  Tutkija 
näkee, että äänikirjoissa olisi suuri mahdollisuus. ”Nuorilla 
on puhelin aina mukana. He ovat tottuneet löytämään va-

paa-ajan viihteensä puhelimella.  Digikirjallisuus ei taian-
omaisesti sytytä lukumotivaatiota, mutta voi tehdä kirjoi-
hin tutustumisen aiempaa helpommaksi.” 

Näkövammaiset ovat olleet äänikirjojen käyttämises-
sä edelläkävijöitä. Nyt näkeville tarjotaan kirjallisuuden 
”kuulokuvia” aivan kuin se olisi uusikin keksintö. 

 Miksi lemmikille tekee mieli jutella? kysyy Tiedelehti 
no 2. ”Ihmisen ja eläimen side sisältää samanlaisia psy-
kologisia mekanismeja kuin kiintymys toiseen ihmiseen, 
jonka kanssa kokee turvaa ja yhteyttä. Ihmistenkään kes-
kinäinen vuorovaikutus ei perustu vain puhuttuun kie-
leen, vaan kommunikoimme paljon eleiden, ilmeiden ja 
äänensävyjen avulla. Eläimet ymmärtävät näitä kieltä hie-
novaraisempia viestinnän muotoja jopa ihmistä parem-
min. Vaikka eläimet eivät pysty ymmärtämään lausera-
kenteita, saattaa esimerkiksi koira silti ymmärtää jopa tu-
hat sanaa.” Lemmikki voi ymmärtää meitä joskus ihmis-
tä paremmin.

 Ihmiskunta on avaruustutkimuksen mukaan aika kau-
kana älykkään elämän syntysijoilta. Tuore yhdysvaltalai-
nen tutkimus toteaa, että suurin älykkyys piilee galaksi-
en keskiössä. Ja me, siis maapallo, on 25 000 valovuoden 
päässä Linnunradan keskuksesta. Otollisin paikka älyl-
lisen elämän kehittymiselle sijaitsee lähempänä, 13 000 
valovuoden päässä. Tutkimuksen perusteella elämme siis 
älyn periferiassa Tämä vaikeuttaa älykköjen havaitsemis-
ta ja sellaisten kanssa juttelemista. Huh-huh, homo sa-
piens saa vielä rauhassa hieroa älynystyröitään, kauan ja 
kaukana.

 Paras kai on ottaa kissan elämänasenne: ”Kun kissat ha-
luavat jotakin, ne eivät kiertele ja kaartele. Ne eivät luo-
vuta ennen kuin ovat saavuttaneet päämääränsä. Jos kis-
soista on mukava piileskellä ulkona kukkapenkissä, niitä 
ei voi pakottaa palaamaan illalla kotiin.” Elä kuin kissa, on 
nimeltään Stephane Garmierin mukava mietekirja, Tam-
mi 2020. ”Kissat tietävät, mitä haluavat, ja toimivat joka 
hetki sen mukaan. Yksikin vilkaisu kissan silmiin paljas-
taa, kuinka suuria salaisuuksia niiden kimallus meille ih-
misille tarjoaa.”

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

��

�

�

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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Elämänmenoa Sunilassa
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K
ajastuksen edellisessä numerossa kerroin koti-
seudustani Alvar Aallon miljöössä Kotkan Su-
nilassa 1950- ja 60- luvuilla. Kuvasin arkkiteh-
tonisesta näkökulmasta yhtä maamme mer-
kittävimmistä Aallon suunnittelemista teh-

dasmiljöistä. Aallon miljöön lisäksi huomiota ansaitsee 
myös Sunila osakeyhtiön läsnäolo asukkaiden elämässä. 
Tällä erää muistiini piirtyy mielikuvia elosta Sunilassa lä-
hinnä lapsuudesta varhaisnuoruuteen. 

Sunila oy oli alueen ja asukkaiden yhteiskunnallisen elä-
män primus motor. Yhtiö oli lähes kaikessa inhimillisessä 
toiminnassa mukana. Tärkeimpänä yhtiö antoi sodan jäl-
keisessä Suomessa työtä suoraan noin tuhannelle ja välil-
lisesti vielä useammalle. Yhtiön vuokra-asunnon sai mer-
kittävä osa työntekijöistä. Huomionarvoista on, että yhti-
ön asunnot olivat sen ajan mittapuulla varsin moderneja 
ja hyvin varusteltuja. Muun muassa vielä tuolloin harvi-
nainen sisävessa pesualtaineen sekä sähköistetty keittiö 
vedentuloineen ja viemäreineen kuului jokaisen asunnon 
varustukseen. Asumishierarkian ylätason talojen asun-
noissa oli myös kylpyamme.

Muussa tapauksessa käytettiin yhtiön yleistä saunaa, 
jossa miehille oli iltavuoro torstaisin ja puolilta päivin al-
kanut vuoro lauantaisin sekä naisille päivävuoro perjan-
taisin. Saunalle tullessa oli mahtavaa ostaa taskurahoilla 
kassalta patenttikorkilla varustettu limonadipullo ja siir-
tyä joko ison tai pienen puolen avoimiin pukeutumisti-
loihin vanhempien ukkojen tarinointia kuuntelemaan ja 
usein myös osallistumaan yhteisöllisiin keskusteluihin. 
Pesupuolella peseytymisessä käytettiin yhtiön sinkkiäm-
päreitä, vaikka suihkutkin löytyivät. Löylypuolella käyn-
nistyi useimmiten epävirallinen löylykilpailu, jolloin oli 
parasta siirtää kehonsa alalauteille.

Osuuskauppa Liiton puiseen sekatavaramyymälään 
saattoi kipaista esimerkiksi maitoa hakemaan ottamalla 
oma maitokannu mukaan ja laskeutumalla vain kotipihal-
ta jyrkähkö mäki alas. Sittemmin liikkeestä ostettiin maito 
muovipusseissa, mikä oli tuon aikaisen meijerialan kuu-
min kokeilu.

Yhtiö järjesti alueen lapsille runsaasti tekemistä. Kesällä 
säännöllisin väliajoin arkipäivisin kello kymmenen yhti-
ön pitkänokkainen Sisu-kuorma-auto ajoi kohtauspaikal-
le Äijänniemen uimarannalle lähtöä varten. Auton lavas-
sa oli ylikorkeat laidat ja sellupahvia lavan pohjalla, jonne 
kiivettiin tikapuiden avulla. Meren pitkältä hiekkarannal-
ta haettiin omat vilttipaikat ja jatkuvan uimisen lomas-
sa valvoja tarjoili appelsiinimehua maitotonkasta yhtiön 
piikkiin. Rannalla vierähtikin koko päivä näkinkenkiä su-
kellellen ja järjestetyistä rantaleikeistä nauttien.

Yhtiöllä oli meriteitse vajaan tunnin päässä hieno virkis-
tysalue Kesäniemi tehtaan työntekijöille ja heidän per-
heilleen. Sinne pääsi myös maitse, mutta ilmainen sään-
nöllinen venekuljetus yhtiön ”tuurimoottorilla” oli pää-

asiallinen kulkutapa. Keskiviikkoiltaisin kuljetettiin Kesä-
niemeen saunomaan, mutta suosituimpia olivat lauantai-
sin ja sunnuntaisin tehdyt retket, joilla viivyttiin koko päi-
vä. Alueella oli talonmiehen talon lisäksi upeilla paikoilla 
seitsemän lomataloa ja kolme minimökkiä, joita työnteki-
jät pikkurahalla varasivat lomakäyttöön. 

Mieleenpainuvia olivat yhtiön järjestämät kesäleirit Ke-
säniemessä. Porukka jaettiin joukkueiksi, jotka ensitöik-
seen pystyttivät telttansa koristellen teltan pihan piha-
kilpailua varten. Heti kärkeen myös arvottiin joukkue ra-
kentamaan ”riukulaa” luonnollisia tarpeita varten. Joka 
aamu ilmoitustaululle ilmestyi päivän leiriohjelma alka-
en lipunnostolla ja päättyen lipunlaskuun. Ohjelmassa oli 
runsaasti taitolajeja, kilpailuja sekä leikkejä ja viihdettä 
ryydittyen runsaalla uimisella ja saunomisella sekä leiri-
keittiön makoisalla ruoalla.

Leirillä tuli muun muassa opittua soutu ja purjehdus. 
Eräässä purjehduskilpailussa kahden hengen veneemme 
karahti karille yrittäessämme rannan puolelta kiilata toi-
sen veneen ohi ja jouduimme odottamaan veneessä tun-
tikausia irrotusta. Jännittäväksi yhden viikonlopun pur-
jehdusreissu muodostui, kun olimme matkalla etelään 
ja nousi myrsky, emmekä uskaltaneet tehdä oikeaoppis-
ta käännöstä purjeen repeämisen pelossa. Silloisen Neu-
vostoliiton rajalla sijaitseva Suursaari häämötti jo edessä 
ja ratkaisu oli tehtävä. Niinpä suoritimme ”härkäkäännök-
sen” ja onnistuimme täpärästi ennen rajavyöhykettä pa-
lauttamaan veneen kokan takaisin tulosuuntaamme.

Silloin kun yhtiöllä ei ollut järjestettyä kesäohjelmaa, 
ajettiin kimpassa jonkun vanhemman meriläismallisella 
moottoriveneellä pikkusaariin ja luodoille telttailemaan 
kohokohtana telttasaunan rakentaminen ja siinä kylpe-
minen. Saariretkillä sain puolihuolimattomasti kerättyä 
puuttuvat kasvit keskikoulun pakolliseen kasvinkeräyk-
seen.

Talvikausiksi yhtiö organisoi ”kansanhiihdon”, jossa 
kukin kartutti talven hiihtokilometrejä omaan tahtiin-
sa. Hiihdettiin jään yli Kesäniemeen tai muulle majalle, 
merkittiin hiihtokilometrit kirjanpitoon sekä juotiin kuu-
ma mehu ja syötiin pumppernikkeli majakahvilassa. Vä-
hälumisina talvina Kesäniemeen luisteltiin monesti myös 
koululiikuntana. Kerran koululuokan luistelurupeamassa 
jää petti yhden oppilaan alta, mutta poika saatiin nope-
asti ylös ja kuivattelemaan majan takan lämmössä. Kan-
sanhiihdossa jokainen palkittiin hiihtokilometrien mu-
kaisella määrällä Sunila oy:n hopealusikoita ja muilla pal-
kinnoilla. Yhtiö järjesti talvisin myös hiihtokoulun, jonka 
”miehuuskoe” oli jyrkän syöksymäen laskeminen hiihto-
suksilla Pitkänsaaren huipulta meren jäälle.

Urheiluseura Sunilan Sisu oli asuinalueeni mahtitekijä, 
jonka toimintaa yhtiö vahvasti tuki. Seuran lajeja olivat 
jääkiekko, hiihto, jalkapallo, yleisurheilu, soutu, paini se-
kä muut salilajit kuten voimistelu ja painonnosto. Sunilan 
Sisu sai olympiamenestystä soudussa ja painissa edusta-
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jiensa saavuttamilla mitalisijoilla Helsingin olympialaisis-
sa vuonna 1952. Sanomattakin oli selvää, että menesty-
neet Sisun huippu-urheilijat olivat yhtiöllä töissä.

Seuran kautta yhtiö kannusti lapsia ja nuoria harrasta-
maan aktiivisesti urheilua ja liikuntaa, mikä näkyi vilkkaa-
na ryhmätoimintana ja lukuisina kilpailuina, joihin palkin-
not järjesti yhtiö. Kaikkia kannustettiin harrastamaan ur-
heilua monipuolisesti, vaikkei jokainen laji kuulunutkaan 
omiin suosikkeihin. Itse harrastin kilpailulajeina jääkiek-
koa, jalkapalloa, yleisurheilua ja painia sekä satunnaises-
ti myös muita lajeja.

Lämpimästi muistelen yhtiön kesäisin järjestämää jal-
kapallon nappulaliigaa. Siinä Sunilan asuintalokohtai-
set joukkueet ottivat nimekseen jonkun silloisen mesta-
ruussarjajoukkueen nimen ja pelit pelattiin pelaajien iän 
huomioiden urheilukentällä poikkisuuntaan väliaikaises-
ti pystytetyillä maaleilla. Ikimuistoisena palkintona pi-
dän nappulaliigan mestaruudesta saamiani rattihansko-
ja. Myöhemmin varhaisnuorena pääsin joskus sattunees-
ta syystä ”tuuraamaan” miesten joukkueessa. Viikonlop-
puaamuna ovikello soi ja pyydettiin pelimatkalle muun 
muassa Loviisaan, koska miesten joukkuevahvuudesta 
puuttui joku pelaaja tämän oltua edellisenä iltana viih-
teellä. Nopeasti vain varusteet kassiin ja talon ulko-ovel-
la odotti yhtiön Sisu-kuorma-auto lavallaan pelaajakulje-
tuksia varten penkeillä varustettu työmaakoppi.

Sunilassa kulttuurilla ja koulutuksella oli vahva asema, 
luonnollisesti yhtiön tukemana. Vanhan Sunilan alueella 
sijaitseva kirjasto oli perustettu entisen ammattikoulun 
puiseen rakennukseen. Varhain lukemaan oppineena kir-
jastosta tuli mielipaikkani. Aika kirjastossa kului kuin sii-
villä, lueskelupaikkana milloin lasten osasto milloin lehti-
lukusali sekä usein myös aikuisten osasto, jossa vaivihkaa 
tuli luettua sen ajan hittiä ”Sieppari ruispellossa”. 

Kivenheiton päässä kirjastosta sijaitsi Sunilan Pirtti, hy-
vin varusteltu sisäurheilutila sekä kilpailujen, kulttuuriti-
laisuuksien ja juhlien pitopaikka. Sunilan kansakoulun to-
kaluokkalaisena luokanopettaja Elsa Laanti valitsi minut 
tavanomaisten laulukokeiden perusteella esiintymään 
Pirtillä järjestettävässä kirjallisuusmatineassa. Esityskap-
paleena olisi Runebergin vänrikki Stoolin tarinoista tuttu 
”Sotilaspoika” pianon säestyksellä.

Asetuin lavan etureunaan ja Elsa pianon taakse vähän 
syrjemmälle. Havaitsin katsomon olevan täpötäynnä ja 
säestäjäni nyökätessä merkitsevästi, nostin leukani ylös 
ja aloitin. ”Mun isäin oli sotamies ja nuori kauniskin, jo 
viisitoistavuotisna hän astui rivihin” ja sitten  laulu lop-
pui kuin kananlento. Katsahdin opettajaan, joka nyökkä-
si rohkaisevasti hymyillen ja aloitti alkusoiton uudestaan. 
Taas lauluni karahti kiville samassa kohtaa sanoja. Seuraa-
vassa hetkessä katsomon eturivistä nousi arvokkaan nä-
köinen herra ja asteli lavan eteen. Hän kuiskasi korvaani 
”tiens aina kulki kunniaan, iloisin mielin kärsi vaan” ja pa-
lasi paikalleen. Opettaja soitti taas ja minä poika lauloin 
sydämeni kyllyydestä laulun alusta loppuun asti. Yleisön 
aplodit kuulostivat mahtavilta, kun pokkasin kiitoksek-
si. Näin matinean kunniavieraaksi saapunut kirkkoherra 
Voitto Viro Helsingistä oli pelastanut tilanteen.

Vielä tänäkin päivänä toimiva Sunila oy oli tuolloin vii-
den metsäyhtiön sellun tuotantoa varten perustama yh-
teisyritys. Yhtiön yhteiskunnallinen rooli ja merkitys suni-
lalaisille oli mittaamattoman tärkeä. 
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KULTTUURIN
TUULAHDUKSIA

Välttämätön
digiloikka

Tanja Rantalainen       

K
evään kirjailijavierailu järjestettiin ihastutta-
van hyytävissä merkeissä, kun Tiina Raevaa-
ra oli Eija-Liisa Markkulan haastateltavana Ii-
ris-keskuksessa toukokuussa. Keskustelu Rae-
vaaran Kaksoiskierre ja Polaaripyörre -kauhu-

romaaneista ja muista teoksista on pian kuunneltavissa 
ja litteroituna luettavissa Kulttuuripalvelun nettisivuilla. 
Kirjailija Aura Koivistoa haastattelee 17.8. Timo Kuop-
pala. Tämäkin vierailu toteutetaan vielä koronarajoitus-
ten hengessä suorana nettiradiolähetyksenä ja tallenne-
taan yhdistyksen verkkosivuille. Keskustelun aiheena on 
erityisesti Koiviston tuorein teos Mies ja merilehmä, jo-
ka kertoo luonnontutkija Georg Stellerin kohtalokkaasta 
tutkimusmatkasta Alaskaan. 

Näkövammaisten Kulttuuripalvelun toteuttamassa ja 
opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Kuvailu-
tulkkauksen tila Suomessa -selvityksessä on edetty ana-
lyysivaiheeseen. Selvityksestä vastaava tutkija Maija Hir-
vonen on ideoinut webinaarisarjan, jossa kuvailutulkka-
uksen käyttäjien, tekijöiden ja tuottajien kanssa etsitään 
työkaluja kuvailutilanteisiin, joihin ei vielä löydy selkeää 
ohjeistusta. Webinaarisarjan aiheita ovat esitysten-, kuvi-
en-, videoiden- ja liikkumisen ja ympäristön kuvailutulk-
kaus. Avoin ja maksuton webinaarisarja toteutetaan tou-
ko-kesäkuun aikana yhteistyössä Näkövammaisten liiton 
kanssa. 

Rajoitusten takia välttämätön digiloikka on parantanut 
yhdistyksen toiminnan valtakunnallista saavutettavuut-
ta ilman muuta. Pandemian ansiosta erilaisia etäyhteyk-
sin toteutettavia tapahtumia on kokeiltu ennakkoluulot-
tomasti. Parhaat käytännöt jäävät varmasti elämään sit-
tenkin, kun saamme nauttia kulttuurielämyksistä tai to-
teuttaa itseämme samaan aikaan, samassa tuoreen kah-
vin ja pullan tuoksussa tai saman lintutornin ylimmällä ta-
santeella. 

Tuoreimman tiedon kaikista hyvistä suunnitelmistamme 
voit kurkistaa Kulttuuripalvelun nettisivuilta ja tulla mu-
kaan. 

Lämmintä, mukavilla tavoilla avartavaa kesää toivottaa 
kulttuurituottaja



RUUDUKON RATKAISU                                          

ONNEA VOITTAJALLE! Talviruudukon arvonnassa voitti 
Kajastuksen vuosikerran Pentti Halme,  Espoo.  Voit vas-
tata kahdella tavalla: irrota täytetty ruudukko tai kirjoi-
ta paperiin keltaisille riveille muodostuvat sanat,  lisää 
nimi- ja osoitetietosi ja laita vastauksesi  15.8.2021 men-
nessä osoitteella  Kajastus, Marjaniementie 74, 00930 
HELSINKI.  Kirjoita kuoreen lisäksi  sana "Kesäruudukko”. 
Oikein vastanneiden kesken arvomme Digikajastuksen 
vuodeksi. HUOM! Voit vastata myös sähköpostitse lähet-
tämällä keltaisille riveille muodostuvat sanat ja osoite-
tietosi: palaute@kajastuslehti.fi

Tuula-Maria Ahonen
                                          

LUKUNURKKA
Hyvän unen avaimet

Heli Järnefelt: Hyvän unen avaimet 

Opas unettomuuden hoitoon 

Duodecim  2021

O
nko korona-aika  lisännyt uniongelmia?  
Voimme auttaa itseämme erilaisin keinoin
-Unettomuus on yleinen oire, jota esiintyy 
ajoittain jopa 40 prosentilla suomalaisia, 
kertoo uneen ja unettomuuden hoitoon eri-

koistunut psykologi, psykoterapeutti ja tutkija Heli Järne-
felt. Hän on tehnyt väitöskirjan unettomuudesta ja kou-
luttanut unettomuuden lääkkeettömästä hoidosta sekä 
hoitanut unettomuudesta ja muista unihäiriöistä kärsiviä 
20 vuoden ajan. 

Tilapäinen tai satunnaisesti ilmenevä unettomuus kuu-
luu Järnefeltin mukaan normaaliin elämään. Unettomuus 
johtuu silloin tavallisemmin siitä, että stressiin liittyvä vi-
reystilan  nousu estää tai häiritsee nukahtamista ja unes-
sa pysymistä.

-Myös monet muut tekijät kuten erilaiset psyykkiset ja 
fyysiset oireet, jotkin sairaudet ja lääkeaineet tai esim. 
kahvin juominen myöhään illalla tai ympäristötekijät 
(esim. huono pimennys makuuhuoneessa) voivat laukais-
ta tilapäisen unettomuuden, Järnefelt toteaa.

-Ajankohtaisia unettomuudelle herkistäviä pitkäkestoi-
sia stressitekijöitä voivat olla koronakriisiin tai ilmaston-
muutokseen liittyvät kokemukset. 

Lohdullinen ja rohkaiseva tieto on, että meillä on syn-
nynnäisesti valmius rentoutumiskykyyn, jonka taidon 
voimme oppia uudestaan. Stressaantuneena on hyvä 
hyväksyä lähtötilanne, jossa olo on ylivirittynyt ja antaa 
mielelle ja keholle aikaa oppia rentoutumista uudelleen. 
Järnefelt esittää kirjassaan lyhyen progressiivisen rentou-
tusharjoituksen.   Harjoittelua on hyvä tehdä päivällä. 

Yllättäviä keinoja  

Monet unettomuudesta kärsivät yrittävät kovasti saa-
da unta, mikä tietenkin estää unen saamista. - Kun me-
net nukkumaan, pidä silmiä auki niin kauan kuin pystyt, 
Järnefelt esittää alkuun järjettömältä tuntuvan keinon. 
- Kiitä itseäsi, että pysyt hereillä samalla kun rentoudut. 
Muistuta itseäsi, että sinun ei tarvitse nukkua, mutta an-
na unen tulla samalla kuin lempeästi vastustat sitä. 

-Jos tulet huolestuneeksi siitä, että olet hereillä, muis-
tuta itseäsi, että se on koko jutun idea ja olet onnistunut. 
Älä kuitenkaan aktiivisesti estä unen tuloa yrittämällä vir-
kistää itsesi.

Monet makaavat sängyssä ja tuskastuvat, kun uni ei tu-
le. Järnefelt kehottaa nousemaan ylös, jos uni ei tule 15-
30 minuutissa. Ylösnouseminen vuoteesta toteutetaan 
niin monta kertaa kuin tarpeen. Menetelmän tarkoitus 
on lopettaa unen yrittäminen  ja  opetella suhtautumaan 
mutkattomammin  nukkumiseen. 

Omakohtaisesti voin lisätä, että kun olen noussut ylös, 
olen tehnyt rentouttavia venyttelyliikkeitä ja joskus myös 

syönyt banaanin tai pari, jolla myös on rentouttava vai-
kutus. 

Olen myös huomannut, että jos joku asia pyörii kovas-
ti mielessä, olen saanut siitä vapautuksen, kun olen men-
nyt tietokoneelle ja kirjoittanut asian julki facebookissa 
tai jollekin kaverille.

Unettomuuspelon rauhoittaminen

- Unettomuuteen liittyvät pelot voivat olla  joskus eten-
kin yöllä niin voimakkaita, että tunnetila on lähes panii-
kinomainen ja voi itkettää, Järnefelt toteaa.

Taustalla voi olla esim. lapsuuteen liittyviä traumako-
kemuksia, joita on hyvä päivällä selvittää. Järnefelt antaa 
kuitenkin myös keinoja yöllisen voimakkaan ahdistuksen 
hoitamiseen. 

-Yöllä rauhoittumisessa voi auttaa kumppanin tai koti-
eläimen koskettaminen, silittäminen tai halaaminen, hie-
ronta tai itsen silittämnen esimerkiksi ylävatsasta tai kä-
sivarresta tai itsensä halaaminen. Läheisyys ja kosketus 
edistävät oksitosiini-hormonin erittymistä, mikä rauhoit-
taa nopeasti kehon stressijärjestelmiä ja tuottaa mielihy-
vää auttaen rauhoittumisessa.



KESÄRUUDUKKO
Vastaaja:   .............................................................................................................

Osoite:      ..............................................................................................................

  ..............................................................................................................................
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AT-ARTIC OY
Vuomankatu 8

Kemi p. 0400-972885, 
045-1277704

Lämpö- vesijohto- ja
ilmastointiasennus,

pyydä tarjous

p. 0400-472106 Lohja
www.asbestisaneerauslahdelma.fi

p.040-7095170, www.helsinginenergiakuljetukset.fi

Hämeen Lasitoimi Oy
Uhrikivenkatu 6 H:linna 

p.03-6822247
www.hameenlasitoimi.fi 

Ilometalli Oy
Myllypurontie 6 

Maukkula 
p.044-2708168

Kuljetus GF-Trans Oy Ab
Krebsinkuja 3 B 7 Siuntio 

p.040-7065953 
www.gftrans.fi 

A JA T MYYRY OY
Suorannantie 14 Lehmo

p.0400-274962
www.atmyyry.fi 

Metsäkoneurakointia

Annala Foodtech 
Metallityö J. Annala Oy

p.010-8324300 Nokia 
www.annalafoodtech.fi 

Autoilija 
Seppo Rajala
Väinönpolku 7

Siikainen
p. 0400-864517

Autokorjaamo 
A.Koski Oy

Lempäälä p.0400-573794 
www.autokorjaamot.com www.celia.fi 

Kivivuorenkuja 5 F
Vantaa p. 0500 974 999

Kivi ja maanrakennustyöt

DAMADOS OY

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

Hakkion Paja 
Yli-Vallintie 1101 
p.040-5458081 

Yli-Valli
Auto- ja raskaan-

kaluston korjaukset

P. 0500-557146
www.omenapuu.com

p.0400-434185 
www.asennuspojat.fi

KAJ WINQVIST

Kiinteistöhuolto ja 
Hautaustoimisto 

Strandvall 
Skrubbackantie 4 Kruu-
nupyy p.0400-862261 

www.strandvall.net

Konehuolto 
A.Uo  la Tmi 

Urheilutie 34 
Somero 

p.0400-534066 
www.hankkija.fi 

p.0400-182318
 Liperi, www.

koneurakointikempas.fi  

Konsultointi 
Reijo Turunen 

Turuntie 2 
Katajaranta 

p.0400-171140

Kuljetusliike 
Eino Nikka & Co

Nikantie 17 Pekanpää
 p.050-5567834

Kuljetusliike 
Enroth K. Ky 

Kolsantie 17 Jokela 
p.0400-481549 
www.kenroth.fi 
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Muovi- ja nahka 
Ojala Ky 

p.0440-822224 
Huittinen 

Mainos ja Liikelahjat

PG Quality Oy 
p. 040-7370960 Turku

www.pg-quality.fi 
Ympäristövaikutusten selvitystä

 ja johtamisjärjestelmien 
rakentamista

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 

Kuljetuspalvelu 
P.Soininen 

Kivinavetantie 191 
Ruuhimäki 

p.040-5354181
p. 0440-714600 

www.lahdentakka.fi 

Asiakaspalvelu p. 010-6667282

Maanrakennusliike 
Kari Nyysti 

Uusi-Nopontie 99 
Hyvinkää 

p.0400-456283
p.0400-208048 H:linna 

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

Metsäkoneurakointi
Lassi Heikkilä 
Nästintanhua 16 

Laitila 
p.0400-730381

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

Nummelan Parketti
Veikko Einesalo 

Annantie 6
Nummela
p.0400-975730

p.0400-495960 
Villähde 

www.nastolanlvi.fi 

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

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

Saunavahdintie 1

Sähkölaitehuolto 
Juha Laukkanen 

Koulukatu 34 Haapajärvi 
p.0400-384880

Sähköpalvelu 
Keskitalo 

Kasvihuoneentie 14 
Kempele 

p.044-2627499
www.rakentajat.fi 

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

Jos olet kiinostunut VPK 
-toiminnasta, ota yhteyttä.
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Urakointi 
J.Ylihärsilä 

Rudontie 244 Laihia 
p.040-7780017 

www.jyliharsila.fi 

KOLUMNI
Aila Malkki

Pyöreitä vuosia

p.040-7290066

www.talohuoltotahvanainen.fi

Joensuu
Tampereen 

Hautauspalvelu Oy 
 p.050-3629690, www.

tampereenhautauspalvelu.fi

Teletarset 
Haarlankatu 1 

Tampere 
p.0400-620240 

Televiestintäpalvelut

Trans Horses Ky 
Fallbackankaari 45 

Vantaa 
p.0400-458553 

www.transhorses.fi  
Ratsastustalli

Salpakuja 2 Vantaa 
p.040-9313851 

www.tr-kaluste.fi 

p.0400-802302 
Lieto as.

www.vairine.fi 

p.0400-925726 
www.venetex.fi  

Veneistuimet, vene-
patjat ja kuomut

O
n tullut jälleen aika kat-
soa totuutta silmiin. 
Täytän pyöreitä vuosia, 
enkä tunne kuuluvani 
uudelle kymmenluvul-

le lainkaan. Viimeksi koin samaa epä-
mukavuutta 30 vuotta sitten.

Välillä on mennyt oikein hyvin, 
mutta nyt ahdistaa. Tiedän, että tut-
tavani, joka täytti äskettäin 10 vuotta 
enemmän, kokee samaa tuskaa. Tur-
ha silti valittaa – voisivathan asiat ol-
la paljon huonomminkin. 

Mitä sitten oikeastaan kaipaan? 
Nuoruutta, notkeutta, naiseutta? Eh-
kä näitä kaikkia. Tarkemmin ajatellen 
kuitenkin eri tavoin kuin ennen. Nuo-
ruus on mielen tila, notkeus suhteel-
linen käsite, ja naiseus – sitä on jäljel-
lä lämmin ripaus. Se ilmenee kuiten-
kin aivan uusin tavoin.

Yksi elämän nautinnollisimpia het-
kiä on painautua rakkaansa syliin ja 
tuntea sen pehmeä hyväksyntä. Si-
tä juuri kaipaan, ja sitä toivon saava-
ni pitkään. Läheisyys tuo niin paljon 
onnen tunnetta, että se riittää kat-
tamaan kiihkeimmätkin kosketukset. 
Suudelmista ei silti voi koskaan saa-
da tarpeekseen…

Huomaan villiintyväni tätä kirjoit-
taessani. Toivon, että ymmärrätte: 
tämä lienee sitä vapauden huumaa. 
Miksi salata enää aitoja tunteita, kun 
aikaa ei ole loputtomiin. Kunpa sen-
kin olisi ymmärtänyt silloin joskus.

Vapaus kumpuaa rohkeudesta. Kun 
ei ole mitään menetettävää, pystyy 
olemaan avoin ja rehellinen. Siihen-
hän meistä useimmat pyrkivät, mut-
ta sen yleensä tavoittaa vasta elämän 
syyspuolella. 

On muuten kiinnostava ajatus, et-
tä kuljen jo elämäni  loppupuolta. En-
simmäinen osa on jo taivallettu.  Kos-
kaan ei voi silti tiensä määrää tietää, 
oli ikä mikä hyvänsä. 

Ystävät merkitsevät entistä enem-
män, ja heihin haluaa ottaa yhteyt-
tä aivan oikeasti. Ei ole mitään syy-
tä arastella, vaikka olisi aina itsen-
sä ujoksi mieltänyt. Rohkeus on siitä 
mukava ominaisuus, että se kasvaa 
vuosien myötä.

Uskallusta lisää pelottavien tilan-
teiden kohtaaminen ja läpikäyminen. 
Jälkikäteen saa palkinnoksi voittajan 
ilon ja halun kokeilla vielä joskus uu-
destaan. Näin kävi minulle, kun lau-
loin ensi kerran julkisesti.

Rohkaistunut osaa inspiroida myös 
muita. Mikä sen parempi esimerkki 
kuin arkaileva vierustoveri, joka on 
ylittänyt suuren kynnyksen. Taivas 
ei romahtanut niskaan eikä kukaan 
edes nauranut. Kaikki siis jatkui mitä 
mainioimmin.

Uusi haaste odottaa jo kulman ta-
kana, ja sitä kohti voi luottavaisena 
astua. Ihminen haluaa aina korkeam-
malle.  On syytä muistaa harkinta ja 
maltti – varsinkin tässä iässä.

Mikä lopulta saa ihmisen mietti-
mään syntyjä syviä? Eikö olisi vapaut-
ta unohtaa tuleva ja keskittyä nyky-
hetkeen? Syy lienee siinä, että tun-
nemme kohtalomme. Sitä päivää em-
me osaa onneksi sanoa. Elämisen tar-
koitus on vain elää. Niin täydesti kuin 
vain ikinä osaa. 

Elämätön elämä tunnetusti harmit-
taa eniten viime hetkillä. Onko mei-
hin iskostettu sanonta ”Itku pitkästä 
ilosta”? Kun on myös totta, että ”Nau-
ru pidentää ikää”. Aito nauru tarttuu 
ja levittää iloa ympärilleen. 

Näin pyöreiden vuosien kunniaksi 
voisi huomata yllämme leijuvat on-
nen pisarat. Otan niistä kiinni, ennen 
kuin ne sulavat.
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