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Kadonnutta aikaa etsimässä
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Otsikko on Marcel Proustilta, jonka samanni-
mistä moniosaista romaania on arvioitu jo-
pa maailman kauneimmaksi romaaniteks-
tiksi. Luin teoksen ensimmäistä kertaa tä-
nä kesänä. Teksti on tavallaan sensuellia ta-

junnanvirtaa; kirjoittaja muistaa lapsuutensa ja nuoruu-
tensa tunteita ja tunnelmia kertoen niistä minä-muodos-
sa, usein ironisesti, maistellen niitä aikuisuutensa sairas-
telun ja vuoteeseen sidottujen päivien verhon takaa. It-
se lähdin vähän samantapaisilla ajatuksilla avustajani 
kanssa Lontooseen tunnustelemaan, miltä tuntuu palata 
muutamaksi päiväksi 45 vuoden jälkeen Kensingtoniin, 
silloisen työpaikkani maisemiin.  Tuolloin elin ehkä itse-
näisintä ja sinisilmäisintä vuottani. Jännitettä paluukoke-
mukseen lisää se, että täydellinen sokeus on tässä välil-
lä hävittänyt melkoisen osan mainituista ominaisuuksis-
tani ja pimentänyt minulta kokonaan tämän Hyde Parkin 
laidalla sijaitsevan kauniin ja hyvin hoidetun viktoriaani-
sen kaupunginosan.

Paljon tuttua tulee heti vastaan, ensimmäisenä tietenkin 
kauniisti soljuva kieli, nimenomaan kohteliaalla hyvän-
tahtoisuudella ja jonkinlaisella kiireettömyydellä höys-
tettynä. Olen heti mukana. Metrojunien kamala jyrinä, 
kirskuna ja kolina, on edelleen ihan sama, samoin puhe-
limessa kuulokkeesta kuuluva kaksijakoinen hyvin mata-
la odotussummeri. Voiko olla totta, ettei tekniikan hui-
ma edistys ole tehnyt mitään näille? Ihan uutta minulle 
on, että ilmeisesti kaikki jalkakäytävät on luiskattu suoja-
teiden reunoilta ja luiskaa edeltää selkeästi havaittava ti-
heä kohonastoitus. Tämmöiseen kaupunkiin on täytynyt 
laittaa ainakin miljardi nastaa! Hienoa!

Hotellimme on mahdollisimman lähellä entistä asuin-
paikkaani, mutta hostellista on tullut Boutique Hotel! 
Kävelemme sieltä muinaisen työmatkani kaikessa rau-
hassa. Hellevi kuuntelee kärsivällisesti, kun selitän, mi-
tä missäkin on, ja huidon. Muutaman kerran hän toteaa 

paikalla kylläkin sojottavan noin 30-kerroksisen hotellin 
tai jotain vastaavaa. 

Yllätys on tyrmistyttävä, kun työpaikkaani, W.H. Smith 
& Son kirjakauppaa ei enää löydykään!   Kukaan ei tule 
juosten vastaan huudahtaen ”Lisa! You are back!” Goog-
le vähän lohduttaa kertomalla kirjakauppaketjun olevan 
olemassa, jopa 1300 toimintapisteellä 14 000 työntekijän 
voimin. Sillä on historiallista merkitystä maailman ensim-
mäisenä myymäläketjuna, minkä muistan entuudestaan-
kin, mutta Google tietää lisäksi, että siellä käyttöön otet-
tu numerointisysteemi vahvistettiin lopulta kansainväli-
seksi ISBN-järjestelmäksi.

Paikallaan on sentään Royal Albert Hall, yksi maailman 
kuuluisimmista konserttitaloista, yhtä nukkavieruna ja 
akustiikaltaan hienona kuin vuosikymmeniä sitten. Jo 
keväällä varasimme liput syntymäpäiväillakseni. Selkeil-
tä nettisivuilta huomasimme mielenkiintoisen yhden-
vertaisuusseikan; englannissa avustaja-sanaa ei käyte-
tä, vaan yksinkertaisesti sanaa companion, seuralainen. 
Paikkamme ovat orkesterin takana kuoroille tarkoitetus-
sa osassa. Ilta on loppuunmyyty, mikä tarkoittaa 5270 ih-
mistä. Konsertti kuuluu jokasyksyiseen BBC Proms –sar-
jaan eli Promenade Kävelykonsertteihin, joita myös Ylen 
ykkönen välittää.  

Pukeutuminen on vain tavallista arkea huolitellumpaa, 
ei juhlavaa. Naulakoita ei käytetä. Vieressäni istuvat kak-
si nuortamiestäkin tuovat mukanaan selkäreppunsa ja 
pyöräilykypäränsä.  Etupermannolla on seisomapaikoilla 
yli 100 henkeä, mikä on nimenomaan Proms-perinne. 

Ohjelmassa on venäläinen ilta. BBC Symphony Orchest-
raa johtaa Semion Bychkov. Tahallani kirjoitan nimet 
englanninkielisessä asussa. Sergei Taneyevin alkusoitolla 
päästään jo illan tunnelmaan. Flyygeli työnnetään lavalle
Rachmaninovin 1. pianokonserttoa varten. Soittimen 
kantta nostettaessa huutosakki tuo itsensä julki ka-
jauttamalla pelästyttävän Hii-op! –huudon. Solisti Kirill 
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Gernstein valloittaa kuulijat venäläisellä kaiholla, mutta 
ei soita ylimääräistä, vaikka sitä selvästi vaaditaan. Täällä 
ei ole tapana ojentaa kukkia solistille. 

Väliaika on pitkä, pieniä drinkki- ja jäätelöpisteitä on 
käytävillä, Tarjoilujärjestelyt ovat yhtä puutteelliset kuin 
25 täyttäessäni. Yleisön palattua paikoilleen viimeisen 
päälle viritetty huutosakki huutaa permannolta rahanke-
räyspyynnön, jolla maailmanlaajuinen säätiö saa varoja 
esiintyvien taiteilijoiden avustamiseksi. 

Konsertin pääteos, lähes tunnin kestävä Tchaikovskyn 
sinfoninen sarja Manfred pohjautuu lordi Byronin traagi-
seen samannimiseen runoelmaan. Talon akustiikka pää-
see täyteen hienouteensa. Loppujaksossa Manfred kuo-
lee, urut tulevat mukaan, yleisö on sydänjuuriaan myö-
ten vaikuttunut.   

Lämpimässä elokuun alkuyössä valkoinen keppini osuu 
kadunreunuksella johonkin, kuuluu muovin kahahdus, ja 
tajuan, että näin oli taas löytynyt muuttumaton brittipe-
rinne – roskasäkkien asettaminen odottamaan yöllä ta-
pahtuvaa pois kuljetusta. 

Aion kirjoittaa vielä ainakin British Museumin saavutet-
tavuusratkaisuista ja teille kaikille lukijoille suosittelen 
käyntiä Kew Gardens –luonnonpuistossa, joka on Unes-
con maailmanperintökohde, sekä seikkailemista jonakin 
lauantaina Portobelloroadin antiikkimarkkinoilla. 

Lontoossa 31. elokuuta 2017

Sydämellisesti

Eija-Liisa Markkula



 Teksti: Minna Lindgren

Sata vuotta ei ole paljon valtiolle. 
Se on kuin täysi-ikäisyys, 18 vuoden 
ikä, jonka jälkeen pitäisi pikkuhiljaa 
ottaa ote omasta elämästä niin, että 
jonain päivänä on oikeasti aikuinen 
ja valmis kantamaan vastuun myös 
muista. 

Suomi ei tässä suhteessa vaikuta 
kovin aikuiselta. Suomi ei huolehdi 
tänne tulevista, sotaa pakenevista 
ihmisistä, vaan suhtautuu 
jokaiseen tulijaan epäluuloisesti.  
Se ei kanna vastuuta edes omista 
läheisistään, pitkäikäisimmistä 
kantakansalaisistaan, joiden työllä 
on kaikki hyvä tänne rakennettu. 

Juhlimme sotaa kuin se olisi 
satavuotiaan tärkein muisto. Se ei 
ole. Kukaan satavuotias suomalainen 
ei halua muistella sotaa, koska he 
olivat siinä mukana. Sotaa paljon 
tärkeämpiä asioita Suomen lyhyessä 
historiassa ovat neuvola, päiväkodit, 
peruskoulu ja terveydenhoito. Ne 
ovat saavutuksia, joita nyt pidetään 
niin itsestään selvinä, että niiden 
merkitys ja arvo on unohdettu.

Kukaan ei voinut kuvitella 
1950-luvulla, että Suomi olisi näin 
vauras ja muista riippumaton 
100-vuotisjuhlissaan. Niin vauras, 
että voimme hupsutella tiskiharjoilla 
ja tuntemattomina sodassa 
kaatuneilla. Ei kukaan osannut 
myöskään pelätä, että mahdollisesta 
hyvinvoinnista seuraisi suunnatonta 
itsekkyyttä, välinpitämättömyyttä 
ja ahneutta. Sen saivat kokea 
ensimmäisenä nuoren valtion 
ikätoverit, nämä nuoruutensa 
sodassa aloittaneet. Vanhuksille ei 
ole tilaa 100-vuotiaassa, tehokkaasti 
teknologisoituvassa Suomessa.

100-vuotiaita on Suomessa yhä 
enemmän. Nopeimmin kasvava 
ikäluokkamme on yli 90-vuotiaiden 
joukko. 1990-luvulla, kun sadan 
vuoden ikä oli vielä melko 
harvinainen, geriatri Jukka Louhija 
teki väitöskirjan kaikista sata vuotta 
täyttäneistä suomalaisista. Hän 
tutki vanhukset fysiologisesti ja 
geneettisesti ja haastatteli jokaista 

kartoittaakseen elintavat ja elämän 
tarinan. Ajatuksena oli, että näillä 
kriteereillä satavuotiaista löytyisi 
tilastollisesti merkittäviä yhteisiä 
tekijöitä, jotka selittävät pitkän iän.

Ei löytynyt. Satavuotiaita oli 
joka lähtöön. Yksin eläviä ja 
suuressa laumassa viihtyneitä. 
Kouluttamattomia ruumiillisen työn 
tekijöitä ja herraskaisia sisätyön 
suorittajia. Kaupunkilaisia, maalaisia, 
syövän sairastaneita, tupakoitsijoita, 
raivoraittiita, kasvissyöjiä, 
himourheilijoita, sohvaperunoita 
– ihan kaikkia. Mutta kaksi tekijää 
löytyi jokaiselta: kaikki satavuotiaat 
olivat huumorintajuisia ja uteliaita. 
Näillä ominaisuuksilla ihminen 
selviää mistä tahansa.

Suomi on totinen, 
ennakkoluuloinen 100-vuotias, 
joka ei ole kiinnostunut siitä, 

ITSEKÄS 100-VUOTIAS

miten vammainen, vanhus tai 
maahanmuuttaja pärjäilee. 
Huolehtikoon itsestään. Jos apua 
on pakko antaa, se yksityistetään ja 
kilpailutetaan. Kas, kun kaiken voi 
mitata rahassa. Niinpä yrittäjyys, 
kilpailukyky ja tehokkuus ovat 
hoivaa, välittämistä ja turvaa 
tärkeämpiä.tärkeämpiä.

Kirjailija Minna Lindgren, kuva: Essi Markkula.
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KIRJAILIJAKALENTERI
Viereisen sivun Sata lasissa -kirjoituksen kirjoittaja, kir-
jailija Minna Lindgren on mukana Kajastuksen ja Näkö-
vammaisen Kulttuuripalvelun kirjailijakalenterissa, joka 
meidän käsittääksemme on ensimmäinen kirjailijakalen-
teri Suomessa kautta aikain.

Kirjailijakalenterissa 2018 ovat mukana kirjailijat kuukau-
sijärjestyksessä tammikuusta alkaen Riikka Pulkkinen, 
Esko Valtaoja, Antti Tuuri, Anni Kytömäki, Minna Lind-
gren, Johanna Sinisalo, Olli Jalonen, Märta Tikkanen, 
Juha Hurme, Kjell Westö, Risto Isomäki ja Pirjo Hassinen.

Idean keksi kulttuurisihteeri ja suuri innostus tarttui 
meihin tekijöihin, myös työryhmä perustettiin, siihen 
kuuluivat Eija-Liisa Markkula, Tanja Rantalainen, Gyöngyi 
Pere-Antikainen, Sari Kekkonen ja Ali KInnunen.
Hauskinta oli, että kaikki kutsutut kirjailijat innostuivat 
kirjailijakalenterista kuten mekin. Moni sanoikin, että on 
ilo ja kunnia olla mukana tällaisessa hankkeessa.

Kun Kajastus ilmestyy, kirjailijakalenteri on painossa ja 
tulee saataville tuota pikaa. Sen hinta on 15 euroa ja sen 
voi tilata Kulttuuripalvelun toimistolta tai verkkokaupas-
ta. Kalenterissa on päivät, nimipäivät ja juhlapäivät. Se 
on tämän lehden kokoinen mutta vaakana.
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Kuukausien  
Kaikki kirjailijakalenterin kirjailijat ovat olleet meil-
lä kirjailijavieraina. Voitte koska tahansa kuunnella 
näiden vierailujen tallenteet osoitteessa kajastusleh-
ti.fi ja kirjailijavierailut. Osoitteeseen pääsee myös 
kulttuuripalvelu.fi -sivulla olevasta linkistä.

Tammikuun kuvassa on kirjailija Riikka Pulkkinen. 
Hän oli kirjailijavieraana muutama vuosi sitten. Hän 
valotti työtapaansa näin:  "... Ei myöskään pidä tyytyä 
itsestäänselvyyksiin, enkä halua että romaanissani 
on mitään sattumanvaraista. Kaikilla kirjani henki-
löillä ja tavoilla, joilla he ovat maailmassa, on oltava 
tietty funktio. Romaanin rakennelman kannattelemi-
nen on aukottoman ja eheän maailman kannattelua. 
Se on pitkä ja monimutkainen prosessi."

Kaikki kirjailijat saivat valita kalenteriin muutaman 
lauseen jostakin kirjastaan. Muutamat luovuttivat 
tehtävän toimitukselle. Kaikkein tuotteliaimmalle 
kirjailijalle, Antti Tuurille, valitsimme kaksi.

Esko Valtaoja valitsi kalenterikuvaansa lauseen kirjas-
taan Ihmeitä:  ”Ruoki päätäsi, hemmottele sitä hyväl-
lä ravinnolla, muuten nälkäisen mielesi täyttää ties 
mikä mömmö jota siihen jostain päin tungetaan.”
Esko oli meillä vieraana silloin, kun hänellä oli vielä 
pitkä risuparta. Näin hän kuvaili kirjoittamistaan: 
"Kaikki, mitä kirjoitan, on tavallaan rakkauskirjeitä 
maailmalle ja minä rakastan maailmaa tiedon kautta.
Maailma on niin kiehtova ja toisaalta mutkikas 
paikka, että kaikki päätöksenteko vaatii tietämistä 
luulemisen sijaan. Maailma olemme me, kaikki seit-
semän miljardia ihmistä, emmekä voi sysätä vastuuta 
poliitikoille tai muille valituille, vaan meillä jokaisella 
on vastuu ja velvollisuus maailman ylläpidon ja hoi-
vaamisen suhteen." Vierailusta kirjoitetun artikkelin 
nimi oli Vuoden kuluttua luvassa ikuisuus.

Antti Tuurilta kysyttiin, miten hän näkee kirjan ja kir-
jallisuuden tulevaisuuden tässä someyhteiskunnassa.

"Kyllä minä uskon, että kirjallisuudella aina tulee 
olemaan oma vankka kannattajakuntansa. Se on 
kuitenkin se tarinan vetovoima, joka ihmisiä kiehtoo 
- ja sitten kieli. Mikään intenet ei anna sitä tyydy-
tystä mikä oman äidinkielen kanssa oleminen antaa 
ihmiselle. Sen näkee myös, miten vaikeaa on kirjoit-
taa muulle kuin äidinkielelleen. Monet uskovat, että 
jos on muuttanut Suomeen esimerkiksi Englannista, 
voi alkaa kääntää englantilaisia kirjoja, mutta niin 
päin se onnistuu harvoin. Omaan äidinkieleensä on 
helpompi kääntää."

Antti paljasti myös, mistä uudet aiheet tulevat.
"Minullekin on vähän mysteeri, mistä ne tulevat, 
kyllä niitä vain tulee!
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 kuvat
Anni Kytömäki valitsi mielilauseensa uudesta kirjas-
taan Kivitasku: "Kivi on erikoisen muotoinen, litteä ja 
neliskulmainen. Tunnustelen sitä, kuulostelen, katson 
jokea ja mietin. Kauanko kivi on ollut täällä. Voinko 
ottaa sen. Kivi on viileä. Se on irronnut vuoresta 
aikoja sitten. Joki on virrannut sen yli. Ehkä joku on jo 
ehtinyt heittää sillä leipää vastarannalta tänne päin. 
Kiven osa on kulkeutua maailman äärestä toiseen. 
Se ei pysty kieltäytymään. Sormeilen irtotaskun auki 
ja solautan kiven sinne. Ja niin kummalliseksi olen 
muuttunut, että maantielle kiivetessäni kuiskaan 
kivelle anteeksipyynnön."

Anni paljasti, että päätti joskus alkaa kirjoittaa kirjoja, 
joita itsekin lukisi mielellään!

Minna Lindgrenin lainaus on kirjasta Ehtoolehdon 
pakolaiset: "”Sinähän olet sivistynyt mies, vaikka et 
päässyt Afrikassa kouluun.”

"Millainen on sivistynyt mies?”
”Sellainen kuin sinä.” Siiri sanoi ja katsoi ystävälli-

sesti Muhista pikimustiin silmiin. ”Sinä kohtelet muita 
ihmisiä hyvin. Sinä kuuntelet, välität ja otat toiset 
huomioon. Olet rohkea. Sitä paitsi sinä puhut monia 
kieliä ja opit asioita helposti. Pidät itsestäsi huolta ja 
sopeudut vaikeisiin olosuhteisiin, jopa tänne Suo-
meen, ja sinulla on hyvä huumorintaju. Eikö se kaikki 
merkitse, että olet sivistynyt mies?”

Kirjailijakalenterissa on lueteltu kirjailijoiden tärkeim-
mät teokset ja niiden kustantajat eli kalenteri käy 
myös tietoteoksesta.

Johanna Sinisalo valitsi lyhyen lauseen kirjastaan 
Ennen päivänlaskua ei voi: ”Olen lukinnut sen tänne, 
olen koettanut vangita palasen metsää, ja nyt metsä 
on vanginnut minut.”

Johannan kirjoissa on runsaasti aineksia kansantarus-
tosta ja -perinteestä. Hän sanoi kirjailijavieraana, että 
hän on varmaan ainoa Suomessa asuva ihminen, joka 
tunnustaa pitäneensä koulussa Kalevalasta.
"Kalevalan hahmot ja tarinat ovat äärimmäisen kiin-
nostavia ja ajattomia. Kalevalassa kaikkein voimak-
kaimmillakin sankareilla on heikkoutensa. Esimerkiksi 
kaikkitietävä Väinämöinen oli heikkona nuoriin 
naisiin."

Johannalta on tulossa kirja nimeltä Renaten tarina. 
Se jatkaa omalla tavallaan Iron Sky -elokuvan tarinaa. 
Renate on nuori nainen, joka asuu natsien valloitta-
malla planeetalla kuun pimeällä puolella. Kirja yhdis-
tää mytologiaa, scifi-fantasiaa ja todellisuutta.
"Tykkään kirjoittaa tarinoita, joissa on häivähdys 
mysteeriä tai jokin arkitodellisuudesta poikkeava 
piirre. Käytän tätä nyrjähdystä työkaluna, pystyn näin 
otollisesti luomaan ihan uusia näkökulmia."
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Olli Jalonen sanoi kirjailijavieraana, että "älä lue 
kaunokirjallisuutta, jos et halua tulla satutetuk-
si".  Kalenterissa on kaksi lausetta hänen kirjastaan 
Yksityiset tähtitaivaat: “Muistaminen on sielu. Sielu 
on sykkivä aukile.” ”Hiekka hiekan sisässä, aika ajan 
sisässä, aine ajan sisässä, aika aineen sisässä.” Mo-
lemmat lauseet ovat Ollin itsensä valitsemia.

Kirjailija sanoo, että mahdottomilta vaikuttavat 
tehtävät kiehtovat häntä, ne tarjoavat tilaisuuden 
kuvitella "että niiden takaa löytyy jotain enemmän, 
jotain arjen yli".

Jalosen vierailusta jutun kirjoittanut Gyöngyi Pere-
Antikainen muotoilee näin: "Jalosen romaanien 
taianomaisin rakennuselementti on itse kieli... Harva 
kirjailija kykenee ilmaisemaan muutamalla vallan 
tavanomaiselta tuntuvalla sanalla yhtä laajaa tun-
neskaalaa".

Märta Tikkanen luottaa Vuosisadan rakkaustarinaa 
lainauksellaan: “Kaikkialta etsin sinua, joka minun 
maailmassani kaikkialla olit. Yritin muuttaa oman 
maailmani sinulle kelpaavaksi, etsin sinua kaikkialta, 
mutta loppujen lopuksi se mitä löysin, olin minä 
itse.”

Märtän rakkaimpia paikkoja on hänen vanhempian-
sa ostama saari, isänmaa maan päällä, jossa myös 
hänen kirjansa ovat syntyneet. "Tykkään aloittaa 
päiväni istumalla siellä marraskuussa kynttilän valos-
sa isoäidin sisaren vanhassa keinutuolissa musiikkia 
kuunnellen ja pimeään katsoen, se on paras ympä-
ristöni, missä kirjoittaminen sujuu". 

Kirjailijavierailu hurahti niin nopeasti, että tärkein 
melkein unohtui, rakkaudesta puhuminen, mutta 
sitä vartenhan ovat Märtan kirjoittamat kirjat!

Viimeinen tulisielu Juha Hurme valitsi katkelman kir-
jastaan Puupää:  "Ruisjauhoja, vettä, suolaa ja hiivaa.
Vuodesta 1924 toiminut viipurilainen kotileipomo 
tekee Suomen parhaat ruisleivät....Purilaisten ruis-
leivän päälle ei tarvitse laittaa kuin vähän voita, jos 
sitäkään. Lätty on tietysti pakattu paperipussiin. Se 
maistuu paremmalta kuin elämä itse. Siinä on kaikki. 
Mitään ei puutu."

Ruisleivän lisäksi Juha ylistää maan kirjastolaitosta: 
Hurme, kuten kirjansa sankari Köpi, omistaa vähin-
tään kahdenkymmenen eri kunnan kirjastokortin, 
"elämän valttikortit" ja lainaa yhden päivän kirja-
lainoja, missä ikinä kulkeekin. Ja hän kulkee paljon: 
Suomen kaikki kunnat ovat Hurmeelle tuttuja, hän 
on ekologisten elämäntapojen malliesimerkki, ei len-
nä, ei matkusta Ruotsia pitemmälle, vaan pörrää vain 
kotimaassa, lähinnä jalan, polkupyörällä tai soutaen.

Esimerkiksi Operaatio Paulaharjun esityksen 
näyttämönä on Lapin erämaa. Nähdäkseen esitykset 
on yleensä nostettava rinkka selkään ja lähdettävä 
jalkapatikassa muutamiksi päiviksi tunturiin. Näkö-
vammaisille on erityisesitys Iiris-keskuksessa 11.9. 
(kts. Kulttuurin tuulahduksia s. 56)
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Kjell Westö valitsi mielilauseensa kirjastaan Mis-
sä kuljimme kerran: ”Joka ikiseen paikkaan jossa 
ihminen on kulkenut jää muisto hänestä. ... Niin 
kauan kuin joku tietää meidän kulkeneen täällä ja 
niin kauan kuin joku muistaa meitä lämmöllä, kadut 
kantavat meidän nimeämme.”

Kjell on työstänyt uutta romaania nimeltä Rikinkel-
tainen taivas niin innokkaasti, että juuri mihinkään 
muuhun ei ole ollut aikaa. Hän on sanonut, että 
lähemmäksi rakkausromaania hän ei pääse, eikä yri-
täkään päästä. Ihminen kaiken keskellä on pysynyt 
samanlaisena, ydinasiat, intohimo, rakkaus, viha, 
pettymys ja petos ovat ikuisia, vaikka jonkin verran 
kulttuurisidonnaisia. Moni asia tosin unohtuu noin 
10 vuodessa.
  "Jos minua pyydetään lukemaan ote jostakin 
novellistani tai kirjastani, lukiessa voi tulla mieleen, 
kuka tämän on kirjoittanut, enhän tämä ole minä, 
en ole koskaan ajatellut tuota tai nähnyt tuota 
kuvaa edessäni."

Risto Isomäki oli kirjailijavieraana jo muutamia 
vuosia sitten. Monet hänen kirjoistaan ovat ekotril-
lereitä, mutta hän haluaa korostaa haluavansa irrot-
tautua rikosromaaneissa vallitsevasta palkitsevan 
väkivallan kierteestä, joten kun hänen henkilönsä 
käyttää väkivaltaa onnistuneesti, se kostautuu seu-
raavaksi hänelle itselleen. 

Isomäki puhuu ydinjätteiden loppusijoituksesta, 
ydinvoimaloiden turvallisuudesta, terrorismin 
uhasta ja monista maailmaa uhkaavista vaaroista, 
mutta päättää kirjailijavierailun lohdullisiin sanoi-
hin: "Nukkukaamme hyvin".  Ihmisen ja ihmiskun-
nan arvokkaimpiin muistijälkiin kuuluvat kuitenkin 
ennen kaikkea harmonian hetket, kuten Isomäen 
romaaneissa Helsingin ulkosaariston liikuttavan 
kauniit kuvat tai nuotiolla paistuvan sipulin melkein 
sieraimiin tuntuva tuoksu.

Pirjo Hassinen luottaa omaan lauseeseensa: "Maa-
ilman kaunein sana on sinä" kirjasta Mansikoita 
marraskuussa.

Kirjailijana Pirjo sanoo olevansa aina kiinnostunut 
toisesta ihmisestä ja kirjoittavansa jollekulle, joka 
kulkee aina hänen rinnallaan, ei tietylle profi-
loidulle lukijalle, mutta "ulos itsestään". Hän ei 
ole koskaan kirjoittanut itselleen, ei terapiaksi, ei 
pöytälaatikkoon, ainoastaan sisäiselle lukijalleen. 
Myös romaanihenkilöiden sinä-suhdetta on kiin-
nostavampaa kuvata kuin heidän minä-suhdettaan, 
tästä syystä Hassisen kertojat ovat useimmiten 
kolmannessa persoonassa.

Hyvä ja paha käyvät jonkinmoista taistelua meissä 
jokaisessa. "Ihmisen psyyken tutkiminen on juuri 
siinä mielessä niin herkullinen, että meistä löytyy 
koko ajan puolia, jotka voisivat tehdä meistä hirvi-
öitä, mutta jotka siinä kaiken muun seassa tekevät 
meistä ihan hyviä ihmisiä."
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Teksti: Eija-Liisa Markkula 
Kuvat: Hellevi Holopainen

Sodankylän 32. Elokuvajuhlia vietettiin kesäkuun 
kolmannella viikolla (14.-18.6.). Näkövammais-
ten Kulttuuripalvelu ry:n yhteistyö juhlien jär-
jestäjän kanssa käynnistyi vuosi sitten Kätilö-
elokuvan kuvailutulkkauksella. Tänä kesänä yh-

teistyötä jatkettiin niin, että yhdistyksemme tuotti juhlil-
le kolmen pitkän ja kahden lyhytfilmin kuvailutulkkauk-
set Suomen Kulttuurirahaston tuella. Niinpä oli luonnol-
lista, että Kulttuuripalvelun puheenjohtajan ja valkoista 
keppiä käyttävän sokean ihmisen ominaisuudessa olin 
avustajani, Hellevin, kanssa paikalla kuvailutulkattujen 
elokuvien sarjan päivinä. Näkövammaisille kohdennetun 
tarjonnan laajentaminen oli tärkeä saavutus, koska esil-
lä oli erityyppisiä elokuvia, ja toisaalta päästiin kasvatta-
maan elokuvan houkuttelevuutta taiteenlajina näkövam-
maisten keskuudessa. Ensimmäistä kertaa Suomessa ku-
vailutulkattiin nyt myös mykkäfilmejä, mikä oli kuvailu-
tulkkaukseen tottuneillekin näkövammaisille aivan uusi 
kokemus. Samoin kuin Kätilön kohdalla, kuvailutulkkaus-
ten käsikirjoitukset oli laatinut Pipsa Toikka näkövammai-
sena konsulttinaan Riikka Hänninen. Pipsa hoiti taidok-
kaasti varsinaisen kuvailutulkkauksen paikan päällä. Täs-
sä kuulumisia sarjan esityspäiviltä. 

Helsingin kolkon tihkusateen jälkeen Rovaniemen 20 as-
teen leppeä lämpö yllätti heti yöjunasta hypättyämme. 
Ylitimme Napapiirin leffaintoilijoiden täyttämässä bussis-
sa. Perille päästyämme ja rekisteröidyttyämme asetuim-
me taloksi Elokuvajuhlien kesämajoitukseen Sodanky-
län ammattikoulun opiskelija-asuntolaan. Ja siellähän se 
tavattiin Pipsakin. Onneksi festivaalipaikka, Sodankylän 
keskusta, oli  leirintäalueen läpi oikaistuna 10 minuutin 
kävelymatkan päässä.

Ensimmäiset festariesitykset näytettiin Lapinsuu-eloku-
vateatterissa 1986. Nyt Sodankylän keskustassa oli tuon 
historiallisen näytöspaikan lisäksi kaksi telttaa (Iso ja Pie-
ni) sekä Kitisen koulun juhlasali muunnettuna elokuvate-
atteriksi. Näissä neljässä ”teatterissa” pyöri esityksiä ym-
päri vuorokauden, parhaimmillaan jopa 37 yhden päivän 
aikana. Kaikkiaan tänä vuonna katsojia Sodankylässä las-
kettiin olleen 28 000.

Elokuvajuhlien toiminnanjohtaja Ari Lehtola avasi keski-
viikkona Kuvailutulkattujen elokuvien sarjan esittelemäl-
lä lyhyesti siihen kuuluvat elokuvat. Hän kertoi myös Kult-
tuuripalvelun roolista ja tekemästämme yhteistyöstä. Tä-
män jälkeen jatkoin kertomalla noin 150 hengen yleisöl-
le, millaisen elämyksen kuvailutulkkaus meille näkövam-
maisille antaa. 

Ensimmäinen kuvailutulkattu filmi oli tänä vuonna val-
mistunut Columbus, joka oli valittu yhdeksi ”Uuden elo-
kuvan helmeksi”. Viipyilevän kauniin ja tapahtumaköy-
hyydessään vähäeleisen elokuvan puitteina olivat Eliel 
Saarisen ja hänen poikansa Eeron, sekä muutamien mui-
den kuuluisien arkkitehtien Indian osavaltion Columbuk-
seen suunnittelemat rakennukset. Elokuva oli englanniksi 
ilman tekstitystä, mutta kuvailutulkattu suomeksi. Joskus 
tuntui siltä, että amerikanenglannin arkikielen repliikke-
jä oli vaikea ymmärtää, ja oli todella keskityttävä, vaikka 
elokuva etenikin rauhallisesti ja keskustelua oli melkein-
pä tavallista vähemmän. Kuvailutulkille oli siis runsaasti 
tilaa, jopa hiljaisuutta jäi niin, että arkkitehtuurista kiin-
nostuneena jäin kaipaamaan enemmän juuri kirkkojen, 
pankkien ja kirjaston kuvailua.

Torstai oli varsinainen kuvailutulkattujen leffojen päivä. 
Iltapäivän aloitti Tyttö nimeltä Varpu, joka oli erinomai-

SODANKYLÄN 
KAIKUJA

Keskellä arkipäivää Ison teltan liepeen nostamista odottaa noin 
900 henkeä, ohjelmassa on Hymyilevä mies.
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sesti kuvailutulkattu ja monin tavoin 
vaikuttava. Elokuva on kuvaus ty-
töstä, joka päätti ottaa selkoa tiety-
mättömissä olevasta isästään ja sa-
malla kantoi vastuuta äidistään. Oh-
jaaja Selma Vilhunen oli näytöksen 
päätteeksi yleisön haastateltavana. 
Hän kertoi työstäneensä filminteos-
sa osittain lapsuudenkokemuksiaan. 

Katsomossa Kitisen koululla oli noin 
350 henkeä, eli esitys oli loppuun-
myyty.
 
Aki Kaurismäen Pakolaistrilogian toi-
nen osa, Toivon tuolla puolen, esi-
tettiin täpötäydessä Isossa teltassa 
n. 900 hengelle. Tarinassa kerrotaan 
ravintoloitsijaksi ryhtyneen Wikströ-

min ja laittoman syyrialaispakolaisen 
Khaledin yritteliäisyyttä nujertavista 
vastoinkäymisistä. Taas kuvailutulk-
kaus oli hyvä, mutta pari kertaa olin 
ymmälläni, enkä tiennyt, mitä kan-
sa ympärillä nauroi. Ilmeisesti oli ky-
seessä   kaurismäkeläinen vitsi, jonka 
ymmärsi, jos tajusi kuvan ja puheen 
erikoisen ristiriidan tai sen, että kuva 
täydensi puhetta jollakin älykkäällä 
mielleyhtymällä. 
 
Illalla kello 23 alkaen esitettiin kaksi 
lyhytfilmiä, molemmat mykkäfilme-
jä; Romu-Mattila ja kaunis nainen se-
kä uusinnos täysin kadonneesta Sa-
laviinanpolttajat-elokuvasta. Ensin 
mainittu kertoi häädön kouriin koiri-
neen joutuneesta ikämiehestä. Sala-
viinanpolttajat oli ensimmäinen suo-
malainen näytelmäelokuva ja sai en-
si-iltansa 110 vuotta sitten. Aiheesta 
haastateltavana oli tutkija Hannu Sal-
mi, joka oli selvittänyt kadonneen fil-
min historiaa ja sisältöä lehtileikkei-
den ynnä muista lähteistä löytynei-
den viitteellisten mainintojen perus-
teella – siitä ei ole mitään muuta jäl-
jellä! Esityksiä säesti jo Kuosmasen ai-
emmasta Hymyilevä mies –elokuvas-
ta tuttu Ykspihlajan Kino-orkesteri. 
Lisäksi mukana oli foley-artisti Heikki 

Lapinsuu-teatteri on merkittävä Elokuva-
juhlien historiassa, sillä siellä näytettiin 
ensimmäiset festarielokuvat vuonna 1986.

Kohta alkaa Kaurismäen Toivon tuolla puolen! Odottelemassa kuvailutulkki Pipsa Toik-
ka ja hänen työstään täysillä hyötyvät Eija-Liisa Markkula, Kirsti Reijonen ja Kerttu Ala-
torvinen.
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Sokean Irma Yliaskan ensimmäiseksi ja onnistuneeksi kuvailu-
tulkkauskokemukseksi osui mykkäfilmi.

Kossi, joka toteutti kaikki elokuvan ei-instrumentaaliset 
äänet, kuten lehtien havinan tuulessa, käyttäen apunaan 
yksinkertaisia arjen materiaaleja ja esineitä. Tunnelma oli 
katossa! Ihmiset taputtivat ja huusivat kesken elokuvan 
monta kertaa, kerta kaikkiaan huippua!! Mykkäfilmi ku-
vailutulkattiin ensimmäistä kertaa! Onnistui erinomaises-
ti! Ehkä uteliaana ihmisenä olisin toivonut, että tulkki oli-
si kuvaillut myös foleyn työtä, vaikka se hänen käsikirjoi-
tuksestaan tietenkin puuttui kokonaan. Festarien taiteel-
linen johtaja Timo Malmi kyllä esitteli Kossin. Luulin en-
sin hänen olevan joku orkesterilainen, mutta Hellevi sel-
vitti miehen työskennelleen valkokankaan vastakkaisel-
la laidalla. Ohjaaja Juho Kuosmanen kertoi elokuvien te-
kovaiheista ja sai ikuisuuksien pituiset aplodit ja yleisön 
äänekkäät suosionosoitukset! Ykspihlajan Kino-Orkeste-
ri soitti vielä muutamia kappaleita festareilla esitetyistä 
kotimaisista elokuvista, ja yleisö tempautui tanssimaan, 
vaikkei ylikansoitetussa teltassa (ainakin 900 henkeä) ol-
lut tilaakaan. 

Ulkona oli edelleen 21 astetta eikä kenelläkään ollut juu-
ri kiirettä kämpille, joten haastattelin vielä pikkutunneilla 
paria, kolmea, innostunutta katsojaa.

Mikko-Oskari Koski, 
näkevä, Ison teltan salivahti:
Istui kuvailutulkkauskopin vieressä ja kuuli siihen tulkka-
uksen, jota sitten alkoi seurata. Hänelle asia ei ollut täy-
sin uusi, koska hänen tuttavapiirissään on vaikeasti heik-
konäköinen tyttö, joka on ollut mukana testaamassa lap-
sille tehtyjä kuvailutulkkauksia.  

”Kuvailutulkkaus antaa uudenlaisen tulokulman eloku-
van katseluun; jää jotain sellaista huomaamatta, jonka 
kuvailutulkki ottaa esille, mutta myös käy toisin päin.  Jo-
tain vähän tällaista osasin odottaakin, koska olin jo taval-
laan tietoinen asiasta.”

Irma Yliaska, 
täysin sokea, ”aito sodankyläläinen”:
Seurasi ensimmäisen kerran elämässään kuvailutulkattua 
elokuvaa, joka vielä sattui olemaan mykkäelokuva.
”Mie en olis tajunnu mistään mitään, jos ei olis ollu tä-
tä. Pysyin hyvin mukana ja musiikki oli hyvää. Teatterissa 
olen kyllä ollut, kun on ollut kuvailutulkkausta.”

Anja Maijala, 
näkevä, ”paljasjalkainen sodankyläläinen”:
”Ajattelin ensin, että se häiritsis, mutta sitä se ei tehnyt. 
Mie vain ihailin sitä, kuinka tää tulkkaaja oli poiminut siel-
tä ne tärkeimmät. Mie yritin ajatella itteni näkövammasen 
sijaan. Että sieltä ei tule liikaa tekstiä, vaan tulee ne tär-
kiät, ja se tietää varmaan sen, mikä teille on se ydin siinä, 
mikä jäis muuten ymmärtämättä. Ja tuota, sil oli miellyt-
tävä ääni, sellanen, että se ei vieny mitään siitä elokuvas-
ta pois. Minusta se oli kyllä hyvä kokemus. Näkevällekin 
tuli parempi kokonaiskuva.”

Matkalla majapaikkaan aurinko kuvastui kaupungin halki 
virtaavan Kitisen hieman unisenutuisesta peilityynestä pin-
nasta.

Perjantaikin oli oikeastaan kuvailutulkkauksen juhlaa, sil-
lä silloin taas vähintään 900 ihmistä jonotti keskellä päi-
vää katsomaan Hymyilevää miestä. Siinähän on jo tuo-
tantovaiheessa MovieReading-sovellukselle tehty kuvai-
lutulkkaus, jonka voi älylaitteella kuunnella missä tahan-
sa elokuvaa sitten esitetäänkään – kuten teltassa.

Näkövammaisia oli paikalla harvakseltaan, mikä on var-
sin ymmärrettävää ottaen huomioon sikäläisen asukasti-
heyden ja siihen suhteutetun näkövammaisten tiheyden. 
Etelästä avustajan kanssa lähtijälle puolestaan elokuva-
juhlakäynti tulee melko kalliiksi. Paikan päällä kaikki su-
jui yksinkertaisen selkeästi. Hyvin tehtäviinsä koulutetut 
talkoolaiset - joita riitti joka paikkaan - hoksasivat aina 
näkövammaiset ja hommasivat heille kekseliäästi ja hy-
väntuulisesti tarvittavat paikat ja tiedot. Se on sitä paitsi 
selvä, että ainakaan me sokeat emme pärjää ilman kuvai-
lutulkkausta. Nyt, kun sitä oli useampana päivänä, nau-
tin täysillä koko tunnelmasta ja siitä, että näillä festareil-
la ei ole minkäänlaista meteliä tai häiriöitä. Ihanaa oli se-
kin, että yleisö keskittyi niin intensiivisesti elokuviin, et-
tei näytöksissä kuulunut edes tavanomaisten ”leffaeväi-
den” rapinaa. Ihailtavaa oli myös, että Sodankylän rauhai-
sa arki soljui vuorokauden ympäri kestävässä auringon-
paisteessa omaa tahtiaan, vaikka seassa pyöritettiin kym-
menien tuhansien elokuvavieraiden härdelliä.

Olimme hyvin pohjoisessa; majapaikkamme takana suuri 
lumikasa jäi jatkamaan sulamistaan. 
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ISOENON JÄLJILLÄ
Toimittaja, tiedottaja, historioitsija ja 
arkeologi Tuija Wetterstrand on kir-
joittanut kirjan isoenonsa eli isoäi-
tinsä veljen menneisyydestä. Kir-
jan nimi on Punaisten panssarijuna 
1918. Nyt pääsemme seikkailulle sen 
kyytiin. 

Teksti: Ali Kinnunen

Tuija Wetterstrand on aina tiennyt, että hänen 
isoenonsa eli isoäitinsä veli Anton Vilén on kuu-
lunut vuoden 1918 melskeissä panssarijunan 
miehistöön. Anton oli jopa osallistunut muistel-
millaan keruuseen nimeltä Mitä muistat vuosil-

ta 1917-1918?      
   Useita kirjoja kirjoittanut Tuija rupesi tuntemaan vetoa 
isoenonsa ja panssarijunan vaiheisiin. Olisikohan panssa-
rijunasta kirjan aiheeksi? Ja millaisen kirjan? Ja mikä ihme 
oikein oli panssarijuna?
  Tulos on nyt luettavissa, Punaisten panssarijuna 1918 on 
ilmestynyt.

 
Tietokirja – ja seikkailuromaani 

Tuija on koulutukseltaan arkeologi, filosofian maisteri, 
mutta työuransa hän on tehnyt kirjoittamalla. Hän on toi-
mittaja, tiedottaja ja kirjailija. 
  Tuija osaa harvinaisen taidon kietoa seuraajansa sellai-
seen verkkoon, että kirjan lukee yhdellä istumalla.  

Panssarijuna 1918 kertoo panssarijunista mutta erityi-
sesti panssarijuna n:o 1:stä. Se on tutkijoiden kehuma tie-
tokirja, joka tempaa mukaansa kuin seikkailuromaani. 
Panssarijunan matkaa tulee seuranneeksi melkein tukka 
pystyssä. Panssarijuna n:o 1 kuten kaltaisensakin liikkui 
vilkkaasti eteläisessä Suomessa ja kuularuiskut rätisivät.
  Taistelujen melskeistä on kulunut jo sen verran aikaa, 
että panssarijunan kyytiin voi hypätä, vaikka omat suku-
laiset olivatkin pitäneet valkoista käsivarsinauhaa ja teh-
neet kaikkensa, jotta juna pysähtyisi. Jos kirjoittaja tällai-
seen vaikutukseen pystyy, hän on onnistunut. 

Panssarointi mallin mukaan

Tuija pohtii johdannossa samoja kysymyksiä kuin lukija-
kin, eikö hämäläisen talollisen poika olisi voinut liittyä 
valkoisiin, keitä olivat muut panssarijunan jäsenet ja mis-
tä he tulivat. Miten panssarijunia keksittiin valmistaa ja 
mikä mahtoi olla panssarijunien merkitys?
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   Panssarijuna n:o 1:n esikuva saapui 
Venäjältä. Sen avulla punaiset yritti-
vät aivan sodan ensimmäisinä päivi-
nä katkaista valkoisille tärkeän poi-
kittaisradan Haapamäellä. Venäjän-
mallilla ruvettiin panssaroimaan ko-
konaista junaa Suomen Fredriksber-
gin konepajan varikolla, joka oli pu-
naisten hallussa. Myöhemmin se on 
tullut tutuksi Pasilan konepajana. 
   Punaisten haltuunsa ottamilla ko-
nepajoilla valmistui kaikkiaan kuusi 
panssarijunaa, joista viimeinen ei to-
sin ehtinyt mukaan taisteluihin. Ve-
näjältä oli lisäksi lainassa ainakin kol-
me panssarijunaa, joista yksi oli ni-
meltään Partisaani.
   Panssarijuna vaati suuren henkilö-
kunnan. Kun esimerkiksi Panssariju-
na n:o 1 saapui Tampereelle, siinä oli 
miehistönä 114 miestä ja kahdeksan 
naista.

Kuularuiskumies Anton

Anton Vilén oli maalta Helsinkiin 
muuttanut nuori mies, joka työsken-
teli konepajalla ja sai lopulta kou-
lutuksen junan miehistöön Tykki ja 
kuularuiskukomppanian koulussa, 
joka oli pikapikaa perustettu Kalli-
oon. 
   Anton oli yksi junan kuularuisku-
miehistä. Konekiväärejä eli kuularuis-
kuja oli ainakin kaksi vaunun kum-
mallakin pitkällä sivulla ja kaksi ju-
nan päädyssä, lisäksi junassa oli tyk-
kejä edessä ja takana.
   Panssarijuna n:o 1 muuttuu lukijal-
le melkein pakkomielteeksi, juuri se 
kuljettaa tarinaa eteenpäin ja sisäl-
lissodan tapahtumia tarkastellaan ju-
nan liikkeiden kautta. Miehistön ja 

junaan liittyvien ihmisten kohtaloi-
ta seurataan sodan alusta sen katke-
raan loppuun asti. 
  Junassa sattui ja tapahtui, jopa sel-
laistakin, että komentajalta lähti pää 
tykinkuulan mukaan ja edessä olivat 
sankarihautajaiset. Kahinoitakin syn-
tyi. Anton Vilén kertoo, että lähinnä 
rikollisista koostuva "polsujen" jouk-
ko aikoi polttaa yhden kylän, mut-
ta Antonin ja muutaman muun van-
hemman miehen voimin tämä saatiin 
estettyä. Tuijan tutkimusten mukaan 
"rikollisjoukko" oli liioittelua, mut-
ta toki joukkoon mahtui monenlaisia 
miehiä. 
  Jossakin vaiheessa alkoi myös tul-
la viestejä, että miehet eivät suostu-
neet taistelemaan, täydennysjoukko-
ja kaivattiin, mutta niitä ei ollut antaa 
ja ammuksista oli huutava pula. Moni 
Panssarijuna n:o 1:nkin miehistä pää-
tyi hautaan tai haavoittui.

Kauhua kiskoilla

Panssarijuna n:o 1 herätti kauhua ja 
kunnioitusta, missä tahansa se liik-
kuikin, mutta haavoittumaton ei se-
kään ollut. Oripohjan ja Korkeakos-
ken väliä partioinut panssarijuna 1 
sai niin pahan osuman, että sen ve-
turi meni nykytermein lunastuskun-
toon. Niinpä panssarijuna siirrettiin 
Helsinkiin odottamaan uuden vetu-
rin saamista. Se ehti lopulta Oriveden 
ratkaisutaisteluihin.
    Panssarijunat n:o 1 ja n:o 3 olivat 
liikkeellä yötä päivää turvaten Tam-
pereelle pakenevia joukkoja ja hi-
dastaen valkoisten etenemistä. Yöl-
lä sattui paha vahinko. Ykkönen tör-
mäsi kolmoseen ja molemmat junat 
vaurioituivat, pahimmin ykkösen jo 
kertaalleen vaihdettu veturi. Panssa-
rijuna n:o 1 joutui taas nilkuttamaan 
vaurioituneena Helsinkiin korjatta-
vaksi.
  Jossakin vaiheessa myös Anton 
Vilén haavoittui ja joutui sairaalaan, 
josta hän parin toverinsa kanssa kui-

tenkin halusi mahdollisimman pian 
takaisin panssarijunan miehistöön 
saatuaan kuulla, että uudelleen vau-
rioitunut juna aiottiin korjata Riihi-
mäellä.

Panssarijunan loppu

Panssarijuna n:o 1 osallistui moniin 
taisteluihin sodan melskeissä, eikä 
miehistöä voinut syyttää yrittämisen 
puutteesta. Lopulta se sai vartioita-
vakseen koko Kouvola-Villähde rata-
osuuden. Sodan viimeisinä viikkoina 
se partioi välillä Kouvola-Lahti. 
   Huhtikuun 30. päivänä Panssarijuna 
n:o 1:n viimeinen päällikkö Arvi Hal-
minen vapautti oman panssarijunan-
sa miehistön tehtävistään. Näin An-
ton Vilén muistelee: "Kouvolassa me 
jätettiin junamme ja Halminen piti 
pienen puheen miehille. Sanoi, nyt 
saatte itse tehdä mitä tahtotte, olet-
te koko talven ajan olleet päälliköitä 
vastaan ja tottelemattomia ja uhkail-
leet, niin nyt olette vapaita."
   Monet miehistön jäsenet päällikköä 
myöten pakenivat Haminaan, mutta 
Anton Vilén muistaa tulleensa junalla 
aina Kotkaan saakka, jossa juna jou-
tui sotasaaliiksi. 

Antonista tuli maanviljelijä

Valkoiset saapuivat Kotkaan 4.5.1918 
ja heitä odotti perillä vangittavien 
suma. Noin 4000 punaista otettiin 
vangeiksi, heidän joukossaan moni 
panssarijunamiehistä, myös Anton 
Vilén. Sota päättyi virallisesti 5.5.

Anton tuomittiin vankilaan kah-
deksaksi vuodeksi mutta hän pääsi 
vapaaksi suuressa armahduksessa jo 
puolentoista vuoden kuluttua.
  Vuonna 1921 Anton palasi maalle 
Asikkalan Vesivehmaalle, jossa hän 
jatkoi isänsä kotitilan pitoa tämän 
kuoleman jälkeen mutta vaikka hän 
eli loppuelämänsä talonpoikana, hän 
ei koskaan lakannut mieltämästä it-
seään työväenluokkaan kuuluvaksi.

Anton Vilén 1917, kuva perillisten ko-
koelmista.
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Panssijuna N:o 1 Fredriksbergin kone-
pajalla helmikuussa 1918. Kuva on kir-
jasta Punaisten panssarijuna 1918, ku-
va Lehtikuva.
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"Meidän Tuija"
Tuija Wetterstrand on tullut Kajastuksen toimituksel-
le tutuksi Suomen Kuurosokeiden taitavana tiedottaja-
na. Kun yhdistys muuttaa Tampereelle, Tuija jää vapaak-
si kirjailijaksi.
   Vanha sanonta on, että kaikki toimittajat haaveilevat 
kirjan kirjoittamisesta. Tuija kirjoittaa!
   Hänen ensimmäinen kirjansa Kävellen Santiago de 
Compostelaan vuonna 2005 kertoi nimensä mukaises-
ti huikeasta vaelluksesta perinteistä pyhiinvaellusreittiä. 
Kävely kesti 29 päivää, matkaa kertyi 750 kilometriä.
  Kirja on ollut monen Compostelan-kävijän innoittaja ja 
se on vieläkin käypä perusteos kaikille vaellusta suunnit-
televille. Siihen on lisätty vuonna 2011 osa kesken jää-
neeltä vaellukselta, joka päätyi paikkaan nimeltä Con-
ques.
  Kirjeitä Somaliasta "Maa joka lakkasi olemasta", ilmestyi 
2012. Tuija on ollut mukana monissa muissakin kirjoissa 
joko toimittajana, taittajana tai muuten, mainitaan vaik-
ka Usher tuli taloon ja Retkipaikka "Seikkailuja Suomen 
luonnossa" (2015).

Kiitos, Jukka!

Tuija on alunperin Oksanen, avioliitossa hän sai nimen 
Lehtonen, nimi Wetterstrand on puolestaan äidin nimi, 
jonka Tuija otti eronsa jälkeen.  Liitosta on kaksi nyt jo 
aikuista ihanaa tytärtä, joista toinen opiskelee ulkomail-
la, toinen on kuvataideartesaani, taiteilijauransa alussa.
  Tuija on naimisissa kirjailija Jukka Parkkisen kanssa. Pari 
tapasi aikoinaan Mika Waltari -seuran matkalla. Pariskun-

nan kirja Suomen kalliomaalaukset – bongarin käsikirja 
ilmestyi vuonna 2013. Kirjan facebooksivulla on runsaas-
ti kuvia ja tietoa kalliomaalauksista. Suomi 100 -juhla-
vuonna siellä esitellään 100 parasta kalliomaalausta. 
  Panssarijuna-kirjan johdannossa Tuija kiittää lämpimäs-
ti aviomiestään, joka on "kärsivällisesti elänyt panssari-
junan ja sen miehistön kanssa vuosien ajan ja jaksanut 
kannustaa ja valaa uskoa kirjoittamiseen”.
  
Face laulaa

Tuija on aktiivinen somettaja, hänen facebook-kaverinsa 
ja ystävänsä saavat herkullisia päivityksiä niin Tuijan ja 
Jukan lapinlomista, kalliomaalausseikkailuista kuin myös 
henkilökohtaisesta elämästä. Joskus katsojaa hirvittää, 
kun näkee millaista akrobatiaa ja kiipeilytaitoja kallio-
maalausten bongaaminen edellyttää.
   Nyt harrastus on laajentunut myös lähimaille ja luola-
taiteen maailma on alkanut kiehtoa yhä enemmän, kun 
kalliomaalaukset alkavat olla hallussa.

Historiaa blogissa:
http://www.wetterstrand.fi/

Kalliomaalauksia:
www.facebook.com, hakusana Suomen kalliomaalaukset 

Yksityiskohta 
Kirkkonummen 
Juusjärven 
kalliomaalauksesta, joka 
mahdollisesti esittää 
rituaalitanssia. Kuvassa 
on neljä ihmishahmoa, 
joilla kaikilla on 
kädet kohotettuna ns. 
adorantti- eli palvonta-
asentoon. Mahdollisesti 
tapahtumassa kuvataan 
shamaania ottamassa 
apuhengen eli jonkin 
eläimen hahmoa 
matkalla aliseen 
maailmaan Kuva: 
Jukka Parkkinen & Tuija 
Wetterstrand.

Tuija Wetterstrand kustan-
tajan kuvassa ja Punaisten 
panssarijuna 1918 
-kirjan kansi. Kirjassa 
on 260 sivua ja siinä on 
mustavalkoisia kuvia.
Tuijan kuva: Nauska.
Kannen valokuva:
Topfoto / Lehtikuva.
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Tavatessamme ensimmäisen kerran runsaat kol-
me vuosikymmentä sitten hän oli ujo ja hiljai-
nen, unkaria murtaen puhuva tyttö. Muuta-
ma vuosi myöhemmin tapasimme Helsingis-
sä, hän puhui unkaria hyvin ja suomea murta-

en. Tänään hän hädin tuskin ehtii haastateltavaksi kiireil-
tään: Katja Ketun Kätilön käännösprojekti on loppusila-
usta vailla valmis.

Tarina sai alkunsa Vietnamista, mistä yliopiston pääsyko-
keiden parhaimmistoa oli tapana lähettää sosialististen 
valtioiden välisten kulttuuri- ja koulutussopimusten no-
jalla toisten sosialististen maiden yliopistoihin opiskele-
maan. Opiskelijat eivät välttämättä itse valinneet kohde-
maitaan ja opinahjojaan. Vuonna 1980 tyttö nimeltä Bui 
Viet Hoa lähetettiin Budapestin ELTe yliopistoon opiske-
lemaan unkarin kieltä ja kirjallisuutta.

Ennen Vanhan Kalevalan 150-vuotisjuhlaa Suomen kan-
salliseepos oli näyttävästi esillä Unkarissa. Juhlia ja ta-
pahtumia riitti ja Suomen kieltä sivuaineena lukenut Hoa 
osallistui moniin tilaisuuksiin ja kiinnostui eksoottisena 
pitämästään maasta ja sen kulttuurista. Hoa alkoi lukea 
Kalevalaa unkarin kielellä. Vaikka hän ei silloin vielä pys-
tynyt nauttimaan täysillä eepoksen kielellisistä rikkauk-
sista, hän tutustui askel askeleelta Kalevalan rakentee-
seen ja maailmaan. Idea Kalevalan kääntämisestä syn-
tyi miltei vahingossa, kun yliopiston suomen kielen leh-
tori Outi Karanko-Pap heitti puolileikillään väsähdetty-
ään Hoan kyselyihin: ”Käännä Kalevala omalle kielellesi, 
niin saat vastaukset kysymyksiisi!” Ajatus jäi itämään ja 
Unkarin Kirjailijaliiton kääntäjäin työpajat tarjosivat hy-
vän alustan.

Kesällä 1986 Hoa pääsi suomen kielen kesäkurssille Kuo-
pioon. Hän matkusti halvinta matkustustapaa käyttäen 
Moskovan kautta junalla. Sattumoisin hän joutui samaan 
hyttiin Vienan kuuluisien  runonlaulajien jälkeläisiin kuu-
luneen Karjalan kansankirjailija Ortjo Stepanovin kanssa. 
Vaikka ainoana yhteisenä kielenä oli Hoan vielä melko al-
keellinen suomi, sai hän kerrottua haaveestaan kääntää 
Kalevala.

”Ollessani jo Kuopiossa kurssilla minut kutsuttiin kerran 
kesken oppitunnin puhelimeen. Langan toisessa pääs-
sä ei ollut Ortjo, vaan hänen luentokiertueensa järjestä-

neen Kuhmon kulttuurikornitsan, nykyisen Juminkeko-
säätiön puheenjohtaja, kirjailija Markku Nieminen. Hän 
tiedusteli, olenko minä se henkilö, jonka Ortjo Stepanov 
tapasi junassa.” Puhelu johti kutsuun Kuhmoon, missä 
Hoa tutustui kornitsan toimintaan ja sen Kalevala-koko-
elmaan. Hänelle kerrottiin vienankarjalaisesta kulttuuris-
ta ja sieltä kerätyn kansanrunouden merkityksestä Kale-
valan syntyyn. ”Minulle luvattiin järjestää matkakin Vie-
nan runokyliin, jos alkaisin toteuttaa käännössuunnitel-
maani. Ajatukseni Kalevalan kääntämisestä, joka oli sii-
hen asti ollut kuin kipinä tai pieni hiillos, sai nyt myön-
teisen tuulen ja syttyi tuleen. ”

Hoa valmistui Unkarissa ja palasi kotimaahansa. Vietna-
missa hän opetti unkaria yliopistossa, tutki kansantie-
dettä ja osallistui moniin kansanperinteen keräysmatkoi-
hin. Vuonna 1989 hän sai Suomen opetusministeriön sti-
pendin. Kielitaidon kartuttamisen ohella hän tutki ahke-
rasti Suomen kirjallisuuden seuran kansanrunousarkis-
ton kokoelmia, erityisesti Lönnrotin ja hänen aikalaisten-
sa keräämiä aineistoja.

Käännösurakkaan Hoa ei kuitenkaan uskaltanut ryhtyä, 
se tuntui aivan liian valtavalta. Sattumalla oli taas sor-
mensa pelissä: kun Budapestin yliopiston opiskelijaryh-
mä vieraili Helsingissä, Hoa osallistui heidän ohjelmiin-
sa ja törmäsi Unkarin Helsingin suurlähetystön vastaan-
otolla unkarilaiseen valokuvaajaan ja Kalevalan unkarin-
tajaan István Rácziin, joka tarjoutui heti auttamaan. Työt 
aloitettiin välittömästi tapaamalla vuoden ajan pari-kol-
me kertaa viikossa Akateemisen kirjakaupan Alvar Aalto 
-kahvilassa. ”Jokainen istunto alkoi sillä, että luin ääneen 
alkuperäisen Kalevalan säkeitä. Sen jälkeen Rácz selitti 
minulle säe säkeeltä vanhojen sanojen merkityksiä, kie-
liopillisia rakenteita, kielikuvien kauneutta, unkariksi tie-
tysti. Lopuksi luimme yhdessä Kalevalan unkarinnoksia, 
sekä Ráczin että muiden käännöksiä. Rácz näytti minulle, 
kuinka monella tavalla voidaan kääntää yksi ainoa säe.”
Motivaatiota nostattivat myös kolme mahtavaa vierailu-
matkaa Vienankarjalan runokyliin. Kokemus oli ainutlaa-
tuinen siinäkin mielessä, että runokylät kuuluivat vielä 
siihen aikaan Neuvostoliiton ns. suljettuihin vyöhykkei-
siin. ”Menetelmän, jolla Kalevala syntyi, tunsin jo etukä-
teen, mutta nyt näin omilla silmilläni ne paikat ja olosuh-
teet, missä Lönnrot liikkui runoja kerätessään. Ne monet 
sadat kilometrit, joita hän kulki jalan, suksilla, hevoskyy-
dillä ja veneellä, me saatoimme kulkea autolla, mootto-
riveneellä ja hankalimmat paikat jopa telaketjuvaunul-

”Vietnamin 
Elias Lönnrot”

Teksti: Gyöngyi Pere-Antikainen 
Kuva: Dang Thu Huong
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la. Runoja hän kirjoitti muistiin käsin kynttilöiden tai pii-
situlen valossa. Nyt me saatoimme tallentaa niitä nau-
hureilla sähkölamppujen alla. Meidän ei tarvinnut yöpyä 
metsässä huonossa säässä rosvoja peläten, kuten hänen. 
Olosuhteet olivat nyt varmasti parempia kuin 150 vuotta 
sitten. Silti matkanteko oli minulle oikein raskasta. Kun 
Lönnrot pystyi kokemaan paljon hankalampia vastuksia, 
kuin me, ja jaksoi tehdä Kalevalan, miksi minä en pystysi 
kääntämään sitä, kun se on jo valmiina pöydällä.”

”Vienan Karjalan – kuten myös Kalevalan luonto – on ka-
ru ja ankara. Toisaalta se on runollisen kaunis, ja sen tun-
teminen ja kokeminen auttaa kääntäjää valtavasti ee-
poksen maailmaan tutustumisessa”, muistelee Hoa. 

”Olen tietääkseni ainoa Kalevalan nykypäivien kääntäjis-
tä, joka on saanut vierailla runokylissä kääntämisproses-
sinsa aikana. Minulle merkitsi paljon se, että saatoin käy-
dä sytyttämässä vietnamilaisia suitsukkeita Vienan runo-
kuninkaan Arhippa Perttusen ja hänen poikansa "Pohjo-
lan Homeroksen" Miihkalin haudalla Latvajärven Kalmo-
saaressa.”

Eepoksen raakakäännösprosessi edistyi hyvää vauhtia. 
Hoa palasi Vietnamiin ja käännösprosessin toinen vai-
he alkoi Hanoissa. Ensimmäinen ongelma, johon piti löy-
tää ratkaisu, oli sopivan runomitan päättäminen. Kaleva-
la-mitta on Vietnamissa tuntematon – eikä se sovi kielen 
rakenteeseen. ”Suomen oleskeluni aikana kokeilin kään-
tää kalevalamittaisia säkeitä vietnamilaiselle kahdeksan-
sanaiselle runomuodolle. Kokeilun tuloksena syntyi kol-
menkymmenen Kantelettaren runon käännös, jonka Ka-
levalaseura julkaisi pienenä kirjasena Kalevalan päivänä 

1990.” Vaikka tämä runomitta soveltui Kantelettaren lyy-
risiin lauluihin, Kalevalan eeppisissä tarinoissa se ei soi-
nut tyylikkäästi. ”Pitkän pohdiskelun jälkeen päätös syn-
tyi: vietnamilaisesta perinteisestä runomuodosta (seitse-
män tavua, tai oikeastaan sanaa) tuli vietnaminkielisen 
Kalevalan muoto. Se pystyi ilmaisemaan sekä lyyristä et-
tä eeppistä runoutta, jotka ovat eepoksissa erottamatto-
mia toisistaan.”

Toinen suuri ongelma oli vietnamilaisille tuntemattomi-
en käsitteiden tulkitseminen, luonnon, tapakulttuurin, 
työtapojen ja välineistön terminologian avaaminen si-
ten, ettei tekstin sujuvuus ja runollisuus kärsisi. Se vaa-
ti kääntäjältä valtavasti luovuutta. Joskus Hoa sai kään-
nettyä satoja säkeitä päivässä, toisinaan taas yksi säkeis-
tö askarrutti häntä päivätolkulla.

Suomen Hanoin suurlähetystö sai järjestettäväkseen jul-
kistamistilaisuuden Lönnrotin syntymäpäivänä huhti-
kuun 9. päivänä 1994, kahden ja puolen vuoden aher-
ruksen jälkeen. Parhaan käännöskirjan palkinnon vietna-
minkielinen Kalevala sai seuraavana vuonna. 

Tutkiessaan Suomen kulttuuria, kirjallisuutta ja kieltä 
Helsingin yliopistossa Hoalle tarjoutui tilaisuus tutkia Ka-
levalan syntyprosessia. Matkat Vienan Karjalan runoky-
liin sekä lähes kahdenkymmenenkolmentuhannen runo-
säkeen vietnamiksi kääntämiseen käytetyt vuodet ovat 
auttaneet häntä ymmärtämään paremmin Lönnrotin 
roolia Kalevalan synnyssä. Tohtoriväitöskirjansa aiheek-
si hän valitsi vietnamilaisen Muong-kansan maailman 
synty-tarinoiden ja Kalevalan yhtäläisyyksien ja eroavai-
suuksien vertailemisen.

Hoa Helsingin Lönnrotin puistossa kesällä 2013. Kuvan otti Vietnamin eepoksen kuvaaja Dang Thu Huong.
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”Ajatellessani Vietnamin eri kansojen rikasta kansanpe-
rinnevarastoa, varsinkin heidän suullisia eepoksiaan, ha-
lusin tehdä jotain samankaltaista kuin mitä Lönnrot aika-
naan teki”, tuumi Hoa. Hänen ideansa sai kannatusta se-
kä kotimaassaan että suomalaisilta tutkijakolleegoilta. 
Vietnamin eeposhanke käynnistettiin vuonna 2002 Suo-
men Ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyöhankkee-
na. Projektin ainoa kokopäiväinen työntekijä oli Hoa, jo-
ka työskenteli pääosin Suomessa tehden ajoittain aineis-
tonkeruumatkoja Vietnamiin. Kielen ja nimistön asian-
tuntijana hankkeessa toimi Vo Xuan Que, Hoan puoliso.
”Kokoavalla eepoksella olen halunnut tavoittaa monta 
asiaa: eepos yhdistäisi Vietnamin kansojen suullista pe-
rinnettä, vahvistaisi ja nostaisi vähemmistökansojen ar-
vostusta ja asemaa yhteiskunnassa, vahvistaisi kaikkien 
kansojen yhteistä kulttuurista identiteettiä, kaunokirjal-
lisena teoksena se voidaan kääntää muille kielille ja näin 
edistettäisiin Vietnamin tuntemusta ulkomailla”, koros-
taa Hoa.

Hankkeen alkuvuosina Hoa tutustui valtavaan, satojatu-
hansia säkeistöjä ja miltei sataa pienoiseeposta käsittä-
vään perinnemateriaaliin, jota oli maan alueen peräti 53 
vähemmistökansan parissa siihen mennessä kerätty. Sit-
ten seurasi tulevan eepoksen rungon rakentaminen.
”Eepoksen pääjuonen kehitin kahdesta vietnamilaises-
ta perusmytologiasta: vietnamilaiset ovat syntyneet sa-
dan munan ”kuoresta” (Viet-kansan mytologia), munasta 
(Maan synty, veden synty - Mường) tai kurpitsasta suu-
ren tulvan jälkeen (monien vähemmistökansojen myto-
logia); ja että vietnamilaiset ovat Lohikäärmeen ja Halti-
oiden jälkeläisiä. Eepoksen tarina kertoo maailman syn-
nystä ja ihmisen ilmestymisestä, ihmisen ja haltian jäl-
keläisten synsynnystä ja kertoo miten he voittavat luon-
nonkatastrofin ja perustavat Mäki-, Meri- ja Kivimaan 
paikoille, jonne heidän esi-isänsä olivat paenneet tulvaa. 
Vaikka heimojen välillä esiintyy aikojen saatossa riitoja ja 
kahnauksia, loppujen lopuksi he kuitenkin joutuvat yh-
distämään voimansa voittaakseen yhteisen vihollisen. 
Eepos jakautuu kahteen kokonaisuuteen: myyttiseen ja 
sankarieepokseen. 

Myyttiosan alussa kerrotaan alkujumalista Lohikäärmeen 
pojasta Monista ja haltian tyttärestä Manista, joiden jäl-
keläisiä kaikki ihmiset ovat. (Tämän perusteella annoim-
me eepokselle nimen Con cháu Mon Mân, eli Monin 
ja Manin lapset.) Siinä kuvataan maailman synty, ihmi-
sen synty munasta, vedenpaisumus, myyttinen kurpitsa, 
maailmanpuun myytti sekä myyttisten sankarien luomis-
työt. Ne kertovat Vietnamin luonnonilmiöistä, kansojen 
elintavoista ja siitä miten ne ovat syntyneet. Tähän jak-
soon sisältyvät mm. riisinviljelyn aloittaminen, norsujen 
metsästys, vesipuhvelin kesyttäminen ja tulen pyyntö 
jumalilta, sekä monia muita myyttisiä syntyjä ja tapahtu-
mia. Myyttisessä osassa jumalat ovat jatkuvasti läsnä. He 
vaikuttavat ihmisten kohtaloihin – joko tarkoituksellises-
ti tai unohtamalla heidän olemassaolonsa.

Eepoksen sankariosassa jumalat ovat enää vain taka-
alalla. Ihmiset ovat toimijoita. Tosin hekin joutuvat jos-
kus turvautumaan jumaliin. Sankariosa kertoo kolmes-
ta eri kansasta ja niiden kanssakäymisestä päähenkilöi-
den seikkailujen kautta. Eeppinen sankariosakin sisältää 

paljon myyttistä aineistoa sekä myös hää- ja lyyrisiä lau-
luja. Sankarieepososassa ei vältytä sodilta eikä juonitte-
luilta. Eepoksen lopussa kaikki kolme kansaa käyvät yh-
teiseen taisteluun ulkopuolista vihollista vastaan ja elä-
vät sen jälkeen sovussa. 

Molemmat eepoksen osat sisältävät yleismaailmalli-
sia teemoja: syntymän, kuoleman, rakkauden sekä tais-
telun hyvän ja pahan puolesta. Kuten Kalevalankin, Mo-
nin ja Manin lasten päähenkilöt ovat miehiä – naisilla on 
vain sivuosia ja he joutuvat usein kärsijöiksi. Eepoksesta 
puuttuu kokonaan vahva naishenkilö, mutta naisilla on 
silti suuri vaikutus eepoksen juoneen. ”

Eeposta rakennellessaan Hoa käytti vanhojen pienoisee-
posten lisäksi myös vanhoja vietnamilaisia satuja, myyt-
tejä ja kansanlauluja, lisäksi säkeistöistä noin neljännes 
on hänen itse kirjoittamiaan tekstejä. Vähemmistökanso-
jen parissa kerättyjä tekstejä hän joutui käyttämään viet-
naminnoksina, pystymättä tarkistamaan alkuperäiskielis-
ten tekstien vivahteita ja vastaavuutta. Hoa pyrki kuiten-
kin säilyttämään mahdollisimman autenttista kuvaa vä-
hemmistökansojen kulttuureista pukemalla sitä samalla 
mahdollisimman laajalle yleisölle ymmärrettävään muo-
toon. Seitsentavuisen runomitan soveltaminen eeppisiin 
ja useimmiten proosamuotoisiin teksteihin oli jo sinänsä 
valtava urakka. Osa hahmojen ja paikkojen nimistöstä on 
vähemmistökansojen myyttien hahmoja ja paikkoja yh-
distelemällä luotuja tai tekijän mielikuvituksen tuotetta, 
osa on nostettu esille suullisista perinne-eepoksista.
Suomen ja Vietnamin yhteishankkeena syntynyt Vietna-
min eepos julkaistiin Suomen Hanoin suurlähetystön re-
sidenssissä marraskuussa 2008. ”Juminkeko-säätiö luo-
vutti Vietnamin kulttuuriministeriölle 700 kpl eeposta 
jaettavaksi Vietnamin kaikkiin maakunta- ja piirikunta-
kirjastoihin. Vietnamin opetusministeriölle luovutettiin 
300 kappaletta jaettavaksi koulujen kirjastoihin.” Julkis-
tamistilaisuudessa oli esillä myös näyttely eepoksen ku-
vituksesta, josta vastasi maan perinteisiin syvällisesti pe-
rehtynyt taiteilija Dang Thu Huong.

Monin ja Manin lapset -eepoksen tekijälle myönnettiin 
Kalevalaseuran historian ensimmäinen eepospalkinto. 
Teos herätti laajaa kansainvälistä kiinnostusta. Toivotta-
vasti sen vaikutus heijastuu pitkälle tulevaisuuteen, ku-
ten mallinsa Kalevalan tapauksessa. Vietnamin eepoksen 
ilmestymisen jälkeen suomalainen yhteistyökumppa-
ni Juminkeko-säätiö toteutti vielä uusia eeposhankkeita, 
joiden tuloksina syntyivät Nina Zaitsevan Vepsän eepos 
Virantanaz sekä Mirja Kemppisen Inkerin eepos Liekku.
Hoa jäi aviomiehineen ja lapsineen pysyvästi asumaan 
Suomeen. Eepoksen valmistuttua hän on keskittynyt 
kaunokirjallisuuden vietnamintamiseen: parhaillaan uu-
nista tulleen Kätilön lisäksi hän on kääntänyt mm. Kiven 
Seitsemän veljestä, Sillanpään Ihmisiä suviyössä ja yh-
dessä aviomiehensä Vo Xuan Quen kanssa useita Tove 
Janssonin Muumi-kirjoja.

Vietnamin eepokseen voi tutustua tarkemmin sivuilla:
http://www.juminkeko.fi/vietnam/index.
php?site=etusivu&lang=fi
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Kauneus pelastaa maailman, sanoi

Fjodor Dostojevski. Olemme ot-

taneet Roska päivässä -liikkeessä 

kuuluisan  venäläisen kirjailijan sa-

nat todesta.

Eräänä iltapäivänä keväällä 
olin lepäilemässä. Yhtäkkiä 
sain innostavan mielikuvan: 
sinisen roskapöntön, johon 
oli taiteiltu Suomen kansal-

lislintu, laulujoutsen. Finlandia-talo 
tuntui ajatuksissani oikeimmalta pai-
kalta tälle kauniille roskapöntölle. 

Mielikuva innosti minua niin, et-
tä ryhdyin heti seuraavana päivä-
nä muuntamaan mielikuvaani todel-
lisuudeksi, ja asiat tapahtuivatkin yl-
lättävän nopeasti. 

Roskaliikkeen yhteistyökumppa-
ni, Lehtovuori Oy, oli halukas lahjoit-
tamaan roskapöntön ja maalaamaan 
sen siniseksi. Roskaliikkeen ”hovitai-
teilija”, kuvataitelija Auli Suvanto-Sa-
lokannel oli halukas maalamaan sini-
seen roskapönttöön laulujoutsenen.

Nyt pönttö on valmis ja odottaa 
luovuttamistaan tulevana maailman 
ympäristöpäivänä. Pohditaan siis 
rauhassa filosofiaa asian merkeissä.

Lukija ehkä asettaa mielessään 
miksi-kysymyksiä. Roskapönttöjen-
hän ”kuuluu” olla kaikki samanlaisia 
ja samanvärisiä, mielellään mahdolli-
simman näkymättömiä? 

Ja ei kai sillä ole väliä, minkälai-
seen pönttöön roskansa heittää?  En-
nenkaikkea, eivätkö taide ja roska-
pöntöt ole kaksi aivan eri maailmaa, 
jolla ei ole mitään tekemistä toisten-
sa kanssa?

Roskapönttöjen kaksi viestiä

Neutraali, mitäänsanomaton ”tavis” 
roskapönttö  palvelee kyllä tarkoitus-
taan. Osa ihmisistä tuo roskansa sin-
ne, osaa ei kiinnosta. Roskapönttö ei 
olemuksellaan kutsu, innosta  eikä 
viehätä. ”Ei minun käyttöni ole kovin 
tärkeää”, pönttö viestittää. 

”Normaaleja” roskapönttöjä usein 
töhritään. Mitä rumemmaksi pönt-
tö käy, sitä vähemmän sitä kunnioi-
tetaan. Roskia heitellään sinne tänne 
pöntön ympärille, syntyy hyvin epä-
viihtyisä näkymä, josta ihmiset alka-
vat valittaa.

Pönttö opettaa epäkunnioitta-
maan yhteistä ympäristöä ja  sen 
huolenpitoa, vaikka tämä ei tieten-
kään ole ollut tarkoitus. 

Meillä on Roska päivässä -liikkees-
sä kokemusta vuosien ajalta kaunis-
tetuista roskapöntöistä. Niitä ei töh-
ritä, ihmiset selvästi kunnioittavat 
taiteilijan työtä. 

Kauniita roskapönttöjä käytetään 
enemmän kuin tavallisia pönttöjä. 
Kun pönttö tulee täyteen, ihmiset 
yrittävät viimeisen päälle sulloa ros-
kansa pöntön sisälle. Sen sijaan että 
heittäisivät roskansa huolimattoman 
välinpitämättömästi ympäristöön.

Kaunis pönttö kutsuu luokseen, 
viehättää. Varsinkin vielä, jos pön-
töstä lukee sana ”Kiitos”. - Tulee aina 
niin hyvä mieli, kun kuljen koiraku-
vaisen roskapöntön ohi, sanoo eräs 
koirien ystävä ja omistaja. 

Kaunis pönttö opettaa tietoisesti 
kunnioittamaan yhteistä ympäristöä 
ja sen huolenpitoa.

Filosofi avaa syvempää näkemystä 

- Kauneus on kestävän kehityksen, 
tasapainoisen luontosuhteen eräs 
välttämätön ehto ja osatekijä, kir-
joittaa filosofi Eero Ojanen kirjas-
saan ”Kauneuden filosofia”. (Kirjapa-
ja, 2001) 

- Kauneus on kolmatta todellisuut-
ta, henkeä. Siksi ihminen kauneu-
den kokiessaan helposti tuntee yh-
teenkuuluvuutta tai yhteyttä jonkun 
kanssa. Kauneus on niitä kokoavia ra-
kenteita, joissa mielemme tavoittaa 
todellisuuden ja yhtyy siihen. 

- Hyvyys, totuus ja kauneus eivät 
ole oikeastaan kolme eri asiaa tai kä-
sitettä, vaan ne ovat jollain tapaa 
myös yksi ja sama asia. Ne ovat yksi 
asia tai ilmiö, sen kolme eri puolta.

- Kauneuden kokeminen on elä-

LAHJOITUS FINLANDIA-TALOLLE 

MAAILMAN YMPÄRISTÖPÄIVÄNÄ

mänvoimaa, niin kuin heikompien 
huomaaminen ja auttaminen on hy-
vinvoivan, pärjäävän ja yksilöllisyyt-
tään toteuttavan ihmisen tuntomerk-
ki. 

- Kauneuden tarjoaminen, kauneu-
teen opastaminen ja kasvattaminen 
eheyttää ihmistä ja siksi se yhteis-
kunnan kannalta on mahdollisimman 
kannattavaa toimintaa, Ojanen
toteaa.

-Kauneus on ihmisoikeus, mut-
tei pelkkä oikeus vaan myös velvolli-
suus, jota on kannettava huolta niin 
kuin muistakin perusasioita kanne-
taan huolta. Siksi kauneus on varsin 
olennaisesti tekemisen asia.

Roskapöntöt ilmentävät suhdet-
tamme luontoon. Siksi niille kehitty-
vässä yhteiskunnassa kuuluu kaune-
us ja yksilöllisyys.

Tuula-Maria Ahonen

ta@welho.com 
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Syksyllä 2015 Jenni-Juulia Wallinhei-
mo-Heimonen otti minuun yhteyt-
tä ja pyysi minua lyhytelokuvaansa 
esiintymään. Minulle Jenni-Juulia ja 
hänen vammaispoliittinen taiteen-
sa oli ennalta tuttua Jenni-Juulian 
Vammaisen vartalon kuvat -blogin 
kautta. Koska innostun kaikesta jän-
nästä, lupauduin oitis mukaan. En-
pä tuolloin arvannut lyhyen kuva-
uspäivämme johdattavan minut 
myöhemmin Monacoon formulara-
dan reunalle.

Teksti: Ronja Oja
Kuvat: Jenni-Julia Wallinheimo-Heimonen

Vuotta aikaisemmin Jenni-Juulia näki minut 
esiintymässä taikurina. Omien sanojensa mu-
kaan hän ihastui erityisesti esitykseni komiik-
kaan, kuten: ”Ota yksi kortti, mutta älä näytä 
sitä mulle.” Myöhemmin Jenni-Juulia luki blo-

giani ja teksti, jossa kerroin haaveestani opiskella viit-
tomakielentulkiksi antoi hänelle inspiraatiota lyhytelo-
kuvaansa. Sokea viittomakielentulkki tai sokea, joka te-
kee taikatemppuja pelikorteilla, on yllättävää ja odotta-
matonta. Muun muassa näistä asioista elokuvassa ker-
rotaan.

Jenni-Juulia on taiteilija, joka tekee lähes kaiken itse. Tä-
tä elokuvaa varten hän oli valmistanut ”taikahanskan”: 
paljetein koristeltu hanska pitää ääntä, kun sillä kosket-
taa asioita. Puvustuksen lisäksi Jenni-Juulia käsikirjoitti, 
ohjasi ja kuvasi elokuvan itse. Pyörimme siis kahden nai-
sen voimin erilaisissa paikoissa tutkimassa ja soittamas-
sa ympäristöä hanskalla. Tai minä koskettelin, Jenni-Juu-
lia kuvasi. Pääsin kokeilemaan esimerkiksi, millainen ää-
ni lähtee vesihanasta, lapsen kädestä tai metallikaitees-
ta, kun sitä koskee taikahanskalla.

Minua oli ennenkin kuvattu erilaisiin paikkoihin, mutta 
taide-elokuvan tekeminen erosi aiemmista kokemuksis-
tani. Toisaalta samaa oli se, että minulle kerrottiin, mi-
tä minun halutaan tekevän ja tein sen. Aiemmin en ol-

lut kuitenkaan tunnustellut ostoskeskuksen wc-käytävän 
seinää, poiminut lusikkaani pientä merihevosta tai pidel-
lyt valkoista keppiäni poikittain ilmassa niin, että ohikul-
kijat voivat loikata sen yli.

Mutta kuinka sitten päädyin sinne Monacoon? 

Illusionist’s Visions esitettiin kesällä 2016 San Francis-
cossa World Film Festivalilla sekä seuraavana keväänä 
Missourissa Show me Justice -festivaaleilla. Jenni-Juulia 
matkusti molempiin tapahtumiin yksin. Kun elokuva sit-
ten valittiin mukaan myös Cannesin elokuvajuhlien kans-
sa samaan aikaan järjestettäville vammaiselokuvafesti-
vaaleille, halusi Jenni-Juulia minunkin pääsevän mukaan 
haistelemaan festaritunnelmaa. Niinpä lähdimme yhdes-
sä Ranskaan ”rampa sokkoa taluttaa” -mentaliteetilla.

Cannesin vammaiselokuvafestivaaleilla jokaiseen elo-
kuvaan oli tarjolla kuvailutulkkaus sekä tulkkaus viitto-
makielelle. Koska Ranskassa oltiin, kuvailu tapahtui vain 
ranskaksi. Minun ranskankielentaitoni rajoittuu lähinnä 
lukuun yhdeksän (”nöf”), joten Jenni-Juulia käänsi minul-

Illusionistin visio
ja ”rampa sokkoa taluttaa” 
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le elokuvien tekstit suomeksi sekä kuvailutulkkasi ta-
pahtumat lennosta. Käytännössä hän puhui tautotta 
kolme tuntia, kahtena iltana.

Oli kiintoisaa nähdä, kuinka vammaisuutta käsitel-
tiin eri maista tulleissa elokuvissa. Osa oli kiinnostavia 
ja kauniita, osa alentavia tai outoja. Eräässäkin mei-
tä hämmentäneessä elokuvassa sokea nuori nainen 
kinasteli äitinsä kanssa siitä, voiko hän lähteä yksin 
ulos. Lopulta hän lähtee, ylittää kadun ja jää auton al-
le, jolloin hän alkaakin yhtäkkiä nähdä.

Elokuvien lisäksi matkaamme mahtui pieni päiväret-
ki Monacoon, sattumoisin formulakisojen ensimmäi-
senä harjoituspäivänä. Niinpä pakkauduimme mui-
den turistien joukkoon vilkuilemaan formuloita ai-
danraosta. Meteli oli niin huumaavaa, että olin kiitol-
linen sattumasta, jonka takia minulla oli korvatulpat 
laukussani. Formuloiden bongailun lisäksi pelasimme 
kasinolla rulettia ja tutkimme ostoskeskuksessa ken-
kiä, joiden hinta oli nelinumeroinen. Sitä en olisi Sör-
näisten metroasemalla kuvatessamme arvannut.

Illusionist’s Vision jatkaa kulkuaan maailmalla ja se 
nähdään tämän syksyn aikana vielä Brasiliassa se-
kä Puolassa. Saa nähdä, millaisiin seikkailuihin Jenni-
Juulian elokuvaan lupautuminen minut vielä johdat-
taakaan.

Info
Illusionist’s Vision on tekstiili- ja käsitetaiteilija Jenni-
Juulia Wallinheimo-Heimosen tekemä lyhytelokuva, jo-
ka kertoo sokeasta Ronja Ojasta. Elokuvassa Ronja tutkii 
ympäristöä ”taikahanskalla”, joka pitää ääntä, sekä ker-
too haaveestaan opiskella viittomakielen tulkiksi ja har-
rastuksestaan taikuuden parissa. Elokuvaa on esitetty eri 
puolilla maailmaa:
- San Francisco World Film Festival WFF, USA, 26.7.2016
- Show me Justice -film festival, University of Central 
Missouri, USA 7.4.2017
- Festival International Entr’2 Marches in Cannes, 
24.5.2017
- The Back Alley Artists Night, Vancouver, Canada, 
8.7.2017
- Disability Works for All - Disrupting purity, Galleria K, 
Vantaa,  21.7.-13.8.2017
- Festival Assim Vivemos: Rio de Janeiro 16.-28.8., Brasília 
13.-25.9., São Paulo 27.9.-9.10.2017
- European Film Festival Integration You and Me, Kosza-
lin, Puola,  7.9.2017
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Vuosi vuodelta kiinnostuk-
seni lintuja kohtaan on 
vain kasvanut ja kasvanut. 
Luonto on ollut minulle 
aina tärkeä osa elämääni. 

Metsässä mieli lepää ja stressi kato-
aa. Linnut visertävät, livertävät, pii-
pittävät. Erilaiset tuoksut lumoavat 
eri vuodenaikoina ja vuorokaudenai-
koina.

Lintulajien opettelua

Halusin oppia tunnistamaan eri lintu-
lajeja toisistaan ja siihen antoi oivan 
mahdollisuuden Kulttuuripalvelun 
järjestämä Lintujen yö -tapahtuma, 
jonka on vetänyt nyt kahtena vuon-
na peräkkäin kokenut lintuharrasta-
ja Hannes Tiira. Etenkin ensimmäi-
sellä kerralla opin paljon. Opin erot-
tamaan peipon pajulinnusta. Pei-
pon liverrys on iloisempaa, pajulin-
nun mollivoittoisempaa ja hidastem-
poisempaa. Opin tietämään mökkim-
me ympäristössä olevan kovaäänisen 
alkusoinnin kuuluvan punakylkiras-
taalle ja upeasti tietyllä rytmillä lau-
lajan olevan laulurastas.  

Jälkimmäisessä tapahtumassa mi-
nulle ei uusia lajeja tullut, mutta koin 
tunnistamisen riemua useamman-
kin kerran. Aamuöisellä retkelläm-
me Lemmenlaaksossa Järvenpääs-
sä kuuntelimme useammankin sirit-

täjän riemullista siritystä, mustapää-
kertun kaunista sointia, rautiaisen 
helkettä, tiltaltin soittoa.

Oli mukavaa huomata se kehitys 
mikä vuoden aikana lintujen tunnis-
tamisessa oli tapahtunut. Isot kiitok-
set kuuluu siitä Hanneksen lisäksi 
Lauri Hallikaiselle ja Ari Linnalle. Kol-
mikolle olen toimittanut tallenteen 
jos toisenkin lajimääritystä varten. 
Määritysten kautta olen oppinut val-
tavasti, mutta opittavaa ja muistetta-
vaa on vielä paljon lisää.

Sadan lintulajin projekti

Lintuja olen äänittänyt nyt reilun 
vuoden. Helmikuisella Kökarin ret-
kellämme retkioppaamme Ari Linna 
heitti idean ilmaan sadan eri lintula-
jin äänittämisestä ja mehän ystäväni 
kanssa tartuimme haasteeseen. Pe-
rustimme blogin 100kielenlaulu, jos-
sa julkaisemme äänitetyt lintulajit. 
Kirjoitushetkellä lajeja kasassa on n. 
70, joten paljon puuttuu vielä ja syys-
muutot ovat jo alkaneet. Tavoittee-
seen on matkaa ja ehkäpä se ei täyty 
Suomen juhlavuonna, mutta viimeis-
tään ensi kevään puolella. Luonto- ja 
äänitysretkille tarvitsen retkikaverei-
ta, jotta retket toteutuvat turvallises-
ti. Toivottavasti jatkossa retkikave-
reita löytyy mahdollisimman paljon, 
sillä luonto on parasta mitä ihmisel-
lä on. Mitä erilaisempiin paikkoihin 
pääsen, sitä monipuolisemmin pää-
sen tutustumaan lintulajeihin.

Äänitysretkillä koettua

Aurinkoinen helmikuun iltapäivä Kö-
karissa. Seison huumaantuneena lep-
pälehdossa kädessäni parapoloidi-

stereomikrofoni ja tallennin. Korvis-
sani nappikuulokkeet joidenka kaut-
ta kuulen mikrofonin vahvistamana 
urpiaisparven piipitystä ja ruokailua. 
Kuulen lepänurpujen rapinaa lintu-
jen niitä nokkiessa. Olen täysin par-
ven lumoissa, isompaa hymyä saa ha-
kea.

On tyyni maaliskuun alun ilta kuun 
mollottaessa kirkkaana Sipoonkor-
vessa. Pikkupakkanen nipistelee var-
paita, mutta jostain kauempaa kuu-
luu lehtopöllön ”huu-huu-hu”. Kyl-
myys unohtuu ja into viriää. Hii-
vimme lähemmäksi ja lähemmäk-
si. Opaskoirani Otto uikuttaa hiljaa 
ja pian syykin selviää: metsäjäniksiä 
loikkii valkoisissa puvuissaan polun 
yli. Oton rauhoituttua pääsemme ys-
täväni kanssa taltioimaan upean leh-
topöllön huhuilun.

Puolenpäivän jälkeen huhtikuun 
puolessa mökin pihapiirin täyttää 
valtaisa liverrys. Lintuja on joka puo-
lella ja ihmettelenkin avokille ”mikä 
tämä lintumeri oikein on”. Sen verran 
vasta-alkaja lintuharrastaja olen, että 
taltiointi oli toimitettava kokeneem-
mille kuunneltavaksi. Peippoparvi-
han se saapui etelästä jatkaen mat-
kaansa pohjoista kohti.

Toukokuun lopulla vietimme ys-
täväni kanssa upean aamun Van-
hankaupungin lahdella Helsingis-
sä. Olimme täysin hullaantuneet lin-
tujen paljoudesta ja aamun aikana 
opimme paljon. Satakielet luritte-
livat joka puolella, ruovikossa ruo-
kokerttuset säksättivät, punavarpu-
set lauloivat kauniisti. Unohtumaton 
upea aamu.

Harrastuksena linnut

Teksti: Heidi Koivunen
Kuvat: Tanja Rantalainen ja Tero Kokko

Kirjoittaja Heidi Koivunen alinna 
vasemmalla, Hannes Tiira 

keskellä. 
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ARS 17 Hello World! Taide internetin 
jälkeen -näyttely tervehtii 35 kan-
sainvälisen taitelijan teosten kaut-
ta näyttelyvierastaan. Digitaalisen 

kuoren alta on löydettävissä tärkei-
tä teemoja ajasta, jossa parhaillaan 

elämme.

Kiasman ala-aulassa kaikuvat useat eri kielet. 
Pilvinen kesäpäivä pääkaupungissa on kuljet-
tanut ARS 17 -näyttelyyn paljon kävijöitä. Nyt 
esillä oleva näyttely on yhdeksäs ARS, ja siinä 
mukana olevat taitelijat kuuluvat suurimmalta 

osin siihen vuosituhannen alun taitelijasukupolveen, jon-
ka maailmankuvaa internet on muokannut. 

- ARS-näyttelyitähän on järjestetty 60-luvulta lähtien ja 
aluksi niissä tarkasteltiin yleisesti sitä mitä nykytaitees-
sa kansainvälisesti tapahtuu, kertoo amanuenssi Kati Ki-
vinen.

- 90-luvulta lähtien ARSit ovat muodostuneet enem-
män temaattisiksi, ja tänä vuonna halusimme tuoda esille 
sellaisen teeman mitä Suomessa ei vielä ole museonäyt-
telynä juurikaan käsitelty.

Pinnan alta avautuvia teemoja

ARS 17 -näyttely lähestyy niitä kysymyksiä mitä aikamme 
digitaalisuuden tuoma kulttuurinen murros on nostanut 
ja nostattaa. 

-Vaikka näyttely käsittelee digitaalisuutta, sitä ei kui-
tenkaan tutkita pelkästään tekniikan näkökulmasta, Kivi-
nen sanoo.

-Monet teokset saattavat ehkä aluksi vaikuttaa pinnalli-
silta. Mutta kun niitä seuraa syvemmälle, on niistä löydet-
tävissä monia isoja teemoja.

Taiteilijat käsittelevät teoksissaan esimerkiksi sitä, mi-
ten digitaalisuus ja verkottautuminen, koko yhteydenpi-
don maailma nykyisten teknologioiden avulla vaikuttaa 
ihmisten väliseen kommunikaatioon ja tunteiden ilmai-
suun.

-Teoksista on löydettävissä myös kriittisyyttä nykymaa-
ilmaa ja nykymenoa kohtaan. Moni nuori taiteilija halu-
aa herätellä ihmisiä ajattelemaan sitä, kuinka paljon me 
olemme läsnä sosiaalisessa mediassa ja kuinka paljon 
jaamme siellä meidän omia tykkäämisiä ja tekemisiä. 

Näyttelyssä käsitellään myös sitä, miten uudet tekno-
logiat, digitaalinen kulttuuri ja sosiaalinen media vaikut-
tavat taiteen tekemiseen ja käsitykseen taiteilijuudesta. 

- Digitaalisuus on muuttanut todella paljon sitä mitä 
taiteilijuus ja taiteen tekeminen tänä päivänä on. Digitaa-
lisuus voi olla nykytaiteilijalle inspiraation lähde, teosma-
teriaalia jota työstetään teokseen tai se voi olla myös jon-
kinlainen työskentelyalusta. Netissä voi todella globaalis-
ti löytää yhteistyökumppaneita teosten tekoon. 

Monelle nuorelle taiteilijalle netti on taiteen julkaisu- ja 
esitysareena enemmän kuin vaikkapa museo, ja osa näis-
tä taitelijoista laittaakin teoksensa esim. vain YouTubeen. 
Tätä teemaa lähestytään erityisesti ARS+ Online Art -ko-
koelmassa, joka on osa ARS 17 -näyttelyä samoin kuin 
myös Kiasma-teatterin ohjelmisto.

Taide netissä

- ARS+ Online Art -verkkotaiteen kokoelmassa on esillä 16 
taiteilijan teoksia. Osa näistä töistä on samoja kuin mitä 
täällä museossakin on nyt esillä, ja joidenkin taiteilijoiden 

Teksti: Erja Tulasalo
Kuvat: Pirita Torvi

IMMATERIALISUUTTA 
JA KEHOLLISIA KOKEMUKSIA

Ed Atkins: Ribbons.
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online osuus tuo esimerkiksi jonkin lisäelementin muse-
ossa esillä olevalle installaatiolle, kertoo Kivinen.

- Mutta verkkotaiteen kokoelmassa on myös ihan uusia 
teoksia, jotka on nimenomaan tehty verkkoon eikä niillä 
ole tarkoitustakaan olla mitään fyysistä olomuotoa täällä.

Online Art -kokoelman taide on katsottavissa ja koet-
tavissa netissä missä ja milloin vain. Sen voi myös ladata 
omalle laitteelleen ilmaiseksi. Useita teoksista voi käyttää 
myös puhelimella, mutta osa toimii paremmin kannetta-
valla tai pöytätietokoneella.

Keräävänä instituutiona Kiasmassa joudutaan tietysti 
myös miettimään sitä, onko heidän mielekästä ostaa ko-
koelmiin sellaisia teoksia, jotka ovat kaikkien saatavilla 
netissä. 

- Toisaalta emme voi tietää esimerkiksi sitä, kuinka kau-
an teokset ovat netissä tai kuinka kauan ihmiset käyttä-
vät YouTubea.

- Monet taiteilijat ovat tehneet teoksia nyt myös Insta-
gramiin ja onkin kiinnostavaa pohtia voiko siellä olevan 
teoksen ostaa kokoelmaan. Ja jos voi ja sellaisen hankkii, 
miten kauan Instagram mahtaa olla olemassa ja mitä sit-
ten kun sitä ei enää ole. 

Monia keskustelunaiheita avoimine vastauksineen siis 
leijailee Kiasman käytävillä. 

Äänimaailmoja ja kehollisia kokemuksia

- Saavutettavuuden näkökulmasta ARS 17 on tietysti 
haasteellinen, koska esillä on paljon taidetta, joka on hy-
vin pitkälle immateriaalista. Visuaalinen puoli on media-
taiteessa ja siitä ammentavassa taiteessa luonnollisesti 
vahvasti esillä.

Andrey Bogush: Ehdotus kuvan sijoittamisesta, vasemmalla
Anna Uddenbergin Savage.
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Näyttelyä tutkiessa voi kuitenkin 
havaita, että myös ääni on mones-
sa teoksessa isossa roolissa. Joissa-
kin kohdin tilasta toiseen kulkiessa 
tuntuu kuin eri äänimaailmat hetkek-
si kietoutuvat ja sekoittuvat toisiinsa. 

- Täällä on myös useita moniaistisia 
teoksia, joiden kautta voi kokea tilal-
lisia ja kehollisia elämyksiä.

Yksi näistä teoksista on nuoren 
miehen yksinäisyyttä käsittelevä Ed 
Atkinsin kolmikanavainen HD -video-
teos Ribbons. Se on rakentunut kol-
meen huoneeseen, ja jokaisessa huo-
neessa on liikkuvan kuvan lisäksi vah-
van tilallisen aistimuksen aikaan saa-
va musiikki, joka soi koko tilassa eikä 
vain pelkästään kuvan edessä. 

Tilassa liikkuessa tuntuu kuin te-
os rakentuisi oman kehon ympärille. 
Kokemus on vahva, kuin olisin osa At-
kinsin teosta äänen sykkiessä iholla-
ni.

- Hahmo pyytää meitä rakasta-
maan itseään, mutta samalla hän te-
kee itsestään luotaan työntävän juo-
dessaan, tupakoidessaan ja tapailles-
saan mm. 1600-luvun juomalaulua, 
Randy Newmanin kappaletta I Think 
It’s Going to Rain Today, sekä aariaa 
Bachin Matteus -passiosta. 

Huoneissa on samaa materiaalia, 
mutta ne toimivat hieman eri tahdis-
sa ja äänimaailmoista yksi on ikään 
kuin vuorollaan eniten voimissaan. 

- Ei ole mitään yhtä oikeaa tapaa 

katsoa ja kokea teosta. Tiloissa voi 
kulkea vapaasti siten kuin itsestä par-
haalta tuntuu. 

Valokuva tilassa

Näyttelyssä ei ole pelkästään video-
teoksia, vaan mukana on paljon myös 
valokuvaan pohjaavia teoksia, jotka 
eivät välttämättä näytä perinteisel-
tä, suorakaiteen muotoiselta valoku-
valta. 

- On kiinnostavaa, miten nuoret tai-
teilijat käyttävät valokuvaa teoksis-
saan monipuolisemmin pohtimalla, 
miten valokuva voi olla esimerkiksi ti-
lassa. He ovatkin vieneet sitä enem-
män installaation suuntaan. 

- Kyseessä ei aina ole edes oma va-
lokuva, vaan monet taiteilijat ammen-
tavat netistä materiaalia ja muokkaat 
kuvan.

Andrey Bogush on yksi näistä taitei-
lijoista, jotka ovat käyttäneet olemas-
sa olevaa, netistä löytämäänsä kuvaa. 
Hän on muokkaamalla vienyt sen niin 
pitkälle, ettei siitä voi enää tietää mil-
lainen alkuperäinen kuva on ollut. Tä-
män lisäksi hän esittää kuvan suuri-
kokoisena verhona tilassa.

- Monet taiteilijat hyödyntävät ele-
menttejä postinternetestetiikasta, jo-
ka taas ammentaa vaikutteita kaupal-
lisesta estetiikasta mm. messuista ja 
liiketilojen esillepanoista. Tavoittee-
na on, että teos on mahdollisimman 

persoonaton ja ikään kuin toistetta-
vissa, teollinen. 

- Bogush halusi käyttää Proposal 
for image -placement teoksessaan 
samanlaista vinyylikangasta, mitä 
käytetään mm. messuilla. Siinä ei näy 
taitelijan oma kädenjälki, vaikka tie-
tysti se on mukana kuvan muokkaa-
misessa.

Katja Novitskovan teokset taas an-
tavat verkosta löydetyille kuville kol-
miulotteisen muodon. 

- Hänen teoksensa ovat ikään kuin 
kuvankäsittelyä huonetilassa. Alumii-
nista leikatut ja vapaasti tilassa seiso-
vat veistokset kuvaavat asioita, joi-
ta paljas ihmissilmä ei näe esimerkik-
si niiden pienuuden tai kaukaisuuden 
takia.

Pelattavaa seikkailua Kiasman 

tiloissa

Keväällä Kuvataideakatemiasta val-
mistuneen Reija Meriläisen teos Sur-
vivor (2017) on muodoltaan 3D -vi-
deopeli-installaatio, joka ottaa ylei-
sön mukaan seikkailemaan Kiasman 
näyttelytiloihin ja käytäville. 

- Työskentelin itse Meriläisen kans-
sa tämän teoksen parissa ja työsken-
telyprosessi oli erittäin mielenkiintoi-
nen, Kivinen kertoo.

- Pelit ovat vasta tulossa kuvatai-
teen kentälle. Pelimaailma ja kuvatai-
teen maailma nähdään vielä erillään. 
Kuvataiteen kentällä pelit eivät ole 
aina niin näyttäviä kuin kaupallisella 
pelipuolella, mutta tekniikan kehitty-
essä tulee mahdolliseksi tehdä myös 
paljon hienompia peli-installaatioita.

Meriläinen sai käyttöönsä Kiasman 
3D -mallinnoksen, ja sen avulla hän 
rakensi pelin Kiasman sisäympäris-
töön. Pelin idea mukailee tositv -oh-
jelma Selviytyjiä (engl. Survivor) ja 
siinäkin on erilaisia tehtäviä mitä pe-
laajan pitää suorittaa ja pelin hahmot 
äänestetään yksi kerrallaan pois. 

-Meriläisen ajattelussa Survivor 
-ohjelma ja yhteiskunnalliset asiat 
yhdistyvät. Yhteiskunnassa tapahtuu 
erittäin paljon erilaista ulossulkemis-
ta, sillä vahvoja omia ryhmiä ja hei-
moja on joka puolella. Oman roolin 
ja paikan etsiminen on tuttua esim. 
koulu- ja työmaailmoissa.

-Hän onnistui tämän teoksen ja sen 
hahmojen luomisessa erittäin hyvin. 
Vaikka asia tuodaan pelin ja leikin 
kautta esille, on se kuitenkin mukana 
meidän jokaisen elämässä.

Amanuenssi Kati Kivinen.
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Survivoria voi pelata museossa is-
tuimeen kuuluvilla ohjaimilla ja istu-
minen näytön edessä olevalle tuolil-
le käynnistää pelin. Teosta voi pelata 
myös omalta koneelta ilmaiseksi mil-
loin vain.

 Jos museovieras esimerkiksi aloit-
taa museokäynnin viidennestä ker-
roksesta ja etenee sieltä näyttelyti-
loja pitkin alaspäin, on hän kulkenut 
teoksen koko reitin lävitse. Viimei-
seksi hän voi tulla toiseen kerrokseen 
pelaamaan.

- Meriläisen teoksen pelaamisen 
myötä museovieras voi kerrata myös 
sitä kokemusta, millä tavalla hän itse 
on ollut näissä fyysisissä tiloissa. 

Herkullista veistoksellisuutta

ARS 17 -näyttelyn veistokselliset työt 
eivät valitettavasti ole kosketeltavis-
sa. Erityisesti Anna Uddenbergin ja 
Nina Canelin teosten kohdalla koske-
teltavuutta todella toivoisi, niin her-
kullisilta ne vaikuttavat.

- Molempien taiteilijoiden teokset 

on lainattu jostain muualta.  Lupia 
koskemiseen on vaikeampi saada, mi-
käli työt eivät ole taiteilijan tai muse-
on omistuksessa.

Nina Canelin teokset Syllables / 
Thin Vowels on tehty kaupungin 
maakerroksen alapuolella käytettä-
vistä, aidoista suurkaapeleista.

- Nykyään ajatellaan, että kaikki on 
langatonta ja kuitenkin esimerkiksi 
talojen alla ja valtamerten pohjassa 
menee laaja tietoverkkoverisuonisto, 
jota edelleen tarvitsemme.

- Kun taitelija on leikannut ja repi-
nyt kaapeleita, näkyviin tullut pin-
ta erilaisine ja erivärisine johtoineen 
tekee niistä myös esteettisesti todel-
la kauniita. Osa veistoksista näyttää 
ihan kukkakimpulta tai lasihelmeltä.

Anna Uddenbergilta on näyttelys-
sä myös useita teoksia. Savage #5 
(cozy crotch), Savage #6 (dirty raver), 
Savage #7 (zero g) ja Swirl Loung 
huokuvat seksikkyyttä, villiyttä ja 
ironiaa.

- Uddenberg on työskennellyt kym-
menisen vuotta, mutta vahvemmin 
tietoisuuteen hän on tullut viimeis-
ten parin kolmen vuoden aikana. Hä-
nen tekemisensä on hyvin omalei-
maista eikä mitään vastaavanlaista 
ole helposti löydettävissä.

Veistoshahmot puristavat reitensä 
matkalaukkujen ympärille kuin rat-
sastaisivat niillä. Yksi hahmoista lo-
juu lasisella baaritiskillä. Veistok-
set ovat täynnä hienoja yksityiskoh-
tia ranskalaisella manikyyrillä toteu-
tetuista rakennekynsistä vaatteisiin, 
joista osa on tehty puretuista selkä-
repun osista. Naiset jäävät puoliano-

nyymeiksi, sillä heidän kasvonsa ei-
vät näy kunnolla, vaan peittyvät esi-
merkiksi hiuksiin.

- Ne näyttävät siltä kuin tietäisivät 
mitä haluavat. Kuitenkin kun ajat-
telee, miten paljon työtä tuollainen 
vartalo vaatii, voikin kysyä, onko se 
todella sitä, mitä hän itse haluaa ja 
elämältään kaipaa, valottaa Kivinen 
teoksen taustalla olevia ajatuksia.

- Se, millä tavalla Uddenberg käsit-
tee ns. nykynaisen ulkonäköpaineita 
ottaa kantaa myös siihen, miten me-
dia, esimerkiksi tosi-tv ja muotiteolli-
suus, nostavat esiin sitä millainen nai-
sen tulisi olla.

Ruotsalaisen Uddenbergin teokset 
koettuaan ainakin minua alkaa todel-
la kiinnostaa millainen tulee olemaan 
Hanasaareen sijoitettava ja Udden-
bergin toteuttama julkinen teos, jon-
ka Ruotsin valtio on lahjoittanut Suo-
melle 100-vuotislahjaksi. 

Pala huomisesta

ARS 17 -näyttely nostaa esiin valta-
van määrän kysymyksiä tästä digitaa-
lisesta ajasta, jossa elämme. Näytte-
lyn toinen ja kolmas kerros jatkavat 
ensi vuoden alkuun, tammikuun 14. 
päivään saakka.

-Viidennessä kerroksessa avautuu 
29.9. thaimaalaisen taiteilijan Korakrit 
Arunanondchain näyttely, joka jatkaa 
ikään kuin näitä ARSin teemoja. Aru-
nanondchai yhdistää teoksissaan vi-
deoita, musiikkia, installaatioita ja 
performansseja.

- Ja seuraavat ARS Fennica -ehdok-
kaiden työt tulevat esille neljänteen 
kerrokseen lokakuussa. 

Digitaalisuuden ja kuvallisuuden 
lisääntyminen tuo väistämättä lisä-
haasteita myös nykytaiteen saavutet-
tavuudelle, ajattelen laskeutuessani 
takaisin Kiasman monikieliseen ala-
aulaan. Kati Kivisen asiantuntevan ja 
rikkaan opastuksen myötä internetin 
jälkeinen taide alkoi kuitenkin reso-
noida jossakin oman pintani alla. 
   Vahvoja kokemuksia on luvassa sille, 
joka uskaltaa ennakkoluulottomasti 
sukeltaa saavuttamattomalta vaikut-
tavan kuoren lävitse. Taitava kuvailija 
kannattaa kuitenkin kysyä matkaan, 
mikäli omat silmät eivät toimi tämän 
ajan digitaalisilla taajuuksilla.

Linkki näyttelyn teostietoihin: 
arsquide.kiasma.fi 

Anna Uddenberg: Swirl Lounge.
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Teksti: Sanna Tynkkynen

Narreja, leikareita, linnanneitoja, markkina-
rahvasta ja ritareita ratsuineen.... 14.-16. hei-
näkuuta Turunlinna ympäristöineen muuttui 
keskiaikaiseksi markkina- ja turnajaisalueek-
si. Keskiajan ja renessanssin elävöittäminen 

harrastuksena on kasvavassa suosiossa ja tapahtumia jär-
jestetään monillakin paikkakunnilla, joten markkinahuli-
naan pääsee useamminkin mukaan. Sen sijaan täysimit-
taiset turnajaiset ovat harvinaista herkkua. Hevosturna-
jaislajien SM-kilpailut järjestettiin Turussa jo toista kertaa. 
Lisäksi kilpailtiin myös jalkataistelulajeissa pitkämiekassa 
ja -jousessa.

Aikuisten leikkiä vai vauhdikasta urheilua

Jousting

Peitsen taittaminen tulee varmasti ensimmäisenä mie-
leen turnajaisia ajatellessa. Kentän vastakkaisista päistä 
ritarit ratsastavat toisiaan kohti peitset tanassa. Jousting 
onkin varsin näyttävä kilpailulaji ja sen osallistujilta vaa-
ditaan rohkeutta, voimaa ja ennen kaikkea hyvää fyysis-
tä kuntoa. Haarniska on ehdoton suojavaruste, koska tör-
mäykseen tullaan noin 80 kilometrin tuntinopeudella ja 
lähes viisimetrisen puisen peitsen murtovoima on yli 600 
kiloa. Erä koostuu kolmesta peitsestä, joilla kilpailijat ko-
ettavat osua vastustajan kilpeen. Sirpaleiden laskeudut-
tua pisteet lasketaan.  Tarkoitus ei siis ole pudottaa vas-
tustajaa ratsailta, vaan osua mahdollisimman hyvin kil-
peen ja rikkoa peitsi siihen.  Mustelmilta ja ruhjeilta la-
jissa ei kuitenkaan voi täysin välttyä haarniskasta huoli-
matta. 

Mélee

Mélee on kehitetty alunperin sotajoukkojen harjoitteek-
si ja se on turnajaisten ensimmäinen muoto. Ritarit har-
joittelivat sotataitojaan laajoilla pelloilla toisiaan vastaan.  
Kuolettava lyönti jätettiin antamatta.  Tästä mélee jalos-
tui ja kamppailut siirrettiin aidatuille alueille kaupunkien 
keskustoihin, missä siitä tuli yksi kaikkien aikojen suosi-
tuimmista turnajaislajeista.  Nykyisinkin kilpailu mukailee 
mahdollisimman paljon historiaa. Ratsailla olevat joukku-
eet hyökkäävät toisiaan vastaan puisilla, pesäpallomai-
laa muistuttavilla aseilla. Kamppailu käydään mies mies-
tä vastaan ja pisteen saa, kun vastustajan kypärän koris-
te putoaa. Se nostetaan takaisin ja pisteet lasketaan erän 
lopussa.

Skill at arms

Lajissa vaaditaan äärimmäistä ratsastustaitoa ja hevosen 
hallintaa yhdistettynä aseiden käsittelyyn. Radalla suo-
ritetaan erilaisia tehtäviä mm. "silvotaan päitä ja keihäs-
tetään vastustajia kuoliaaksi", poimitaan pieniä renkaita 
peitseen ja hypätään esteiden yli. Arvostelu koostuu rat-
sastuksesta, aseiden käytöstä ja tehtävien suorittamises-
ta.  Ratsukon yhteistyön tulee olla harmonista ja aseiden 
käytön hallittua ja "tappavaa". Kilpailuja varten on laadit-
tu standardiradat, Hunting 1 ja Hunting 2 ratsastetaan ke-
vyessä varustuksessa ja War haarniskoituna.

Pukuloistoa

Keskiaikaharrastuksessa pukeutuminen on keskeisessä 
asemassa.  Pukeutumisen tulee olla mahdollisimman au-
tenttista aina materiaaleista valmistukseen saakka. Tä-
mä vaatii paljon tutkimustyötä ja harrastuneisuutta, kos-
ka eri aikakausilla pukeutuminen poikkeaa toisistaan. His-
toriallisissa ratsastuslajeissa päänvaivaa on vielä kosol-
ti enemmän, koska esimerkiksi satuloiden valmistajia on 
enää harvoja.

Kilpailuissa varusteet tarkistetaan ja niiden tulee olla 
asianmukaisia kunnioittaen samalla lajin historiaa. Varus-
teet tulee olla samalta historian kaudelta, esim. 1200-lu-
vun kypärää ei saa käyttää 1500-luvun haarniskan kanssa. 
Sallittua ei ole myöskään käyttää mitään välineitä, jotka 
eivät olleet käytössä kilpailijan valitsemalla aikakaudel-
la. Poikkeuksen muodostavat turvallisuuden vuoksi teh-
dyt valinnat. 

Ilman haarniskaa ratsastettavissa lajeissa pukeudutaan 
valitun aikakauden "siviileihin" aina kenkiä myöden. Poik-
keuksena on moderni ratsastuskypärä, jota voi käyttää 
halutessaan.  Noviisiluokissa pukeutuminen on vapaata 
ja kypärä on pakollinen.

Täyshaarniskan minimistandardi perustuu 1200-luvun 
eurooppalaisen ritarin varustukseen. Tämä koostuu suu-
rimmaksi osaksi rengashaarniskasta muutamin vahvis-
tuksin. Rengaspaita tulee ulottua reiden puoliväliin ja 
peittää käsivarret ja ranteet.  Sen alla on topattu asetak-
ki.  Rinnan tulee olla suojattuna rintaraudalla tai vahviste-
tulla asetakilla.  Reidet suojataan topatuilla suojilla ja pol-
vet samantyyppisillä suojuksilla kuin rinta.  Rengashup-
pu peittää pään, niskan ja rintakehän yläosan. Sen alle tu-
lee topattu myssy ja myös kaulaa suojataan pehmusteel-
la. Käsien suojana ovat nahkaiset taisteluhanskat ja ko-
ko komeuden kruunaa turnajaiskypärä. Sen tulee peittää 
niskan, pään, kasvojen ja kaulan alue. Silmäaukot saavat 

Ritariloistoa 
ja hevostaituruutta
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olla korkeintaan 15 mm vastustajan suuntaan ja silmikko 
tulee olla lukittavissa alas.

Haarniskalle tulee painoa 30-40 kiloa ja lämpötila sen 
sisällä voi helposti nousta yli 70 asteen. Kun tämä varus-
tus päällä ratsastaa ja käsittelee samalla eri aseita, fyysi-
nen kunto täytyy olla kohdillaan. 

Kilpailuissa ratsulla tulee olla caparison eli koristeloimi 
samalta aikakaudelta kuin omatkin varusteet ovat. On 
myös suotavaa, että suitset ja satula huopineen näyttä-
vät historiallisilta. Modernin satulan voi peittää villakan-
kaalla tai lampaankarvalla. Ainoastaan normaalit ohjat 
sallitaan, ellei hevosen turvallisuuden vuoksi tarvita eri-
koisempia virityksiä.

Historiallinen ratsastus

Useat tämän päivän kouluratsastuksessa käytettävät liik-
keet pohjautuvat taistelutaitojen harjoittamiseen hevo-

sen selästä.  Erilaiset taivutukset ja sivuttaisliikkeet mah-
dollistivat miekkailun vastustajan kanssa hevosta vahin-
goittamatta.  Kaikille historiallisen ratsastuksen lajeille 
yhteistä on paino- ja pohjeavujen tärkeys. Käsillä on muu-
ta tekemistä esimerkiksi aseiden tai työvälineiden käsit-
telyssä. 

Ratsastajan ja hevosen yhteistyö tulisi olla niin sauma-
tonta, etteivät ympärillä olevat muuttuvat tekijät vaikuta 
hevosen keskittymiseen. Kaikki lähtee hevosen koulutta-
misesta. Siinä käytetään paljon äärimmäistä kokoamisas-
tetta vaativia liikkeitä. Harjoittelu on pitkäjänteistä työ-
tä, jolla rakennetaan ratsastajan ja hevosen välistä luot-
tamusta.  Kun luottamus on kunnossa, hevonen on rento 
ja samalla valmis lähtemään ratsastajan pyynnöstä eteen, 
taakse, sivulle tai vaikka ylöspäin. 

Aseiden käsittelyä vaativissa lajeissa ratsastus tulee en-
sin. Aseiden ja välineiden käyttö alkaa vasta sitten, kun 
ratsukko pystyy toimimaan oikein ja ratsastaja kykenee 
kontrolloimaan vartaloaan tarpeeksi etenkin sivuttaisliik-
keissä.  Historiassa taistelut muistuttivat enemmän kaa-
osta ja henki saattoi olla siitä kiinni. Historiallisen ratsas-
tuksen kilpailuissakin on paljon "ei suoria" teitä, piruette-
ja ja suunnanvaihdoksia.  Tärkeintä on kuitenkin harmo-
ninen yhteistyö.

Hevosturnajaislajeja harrastaa Suomessa 100-200 hen-
kilöä.  Täyttä haarniskaa vaativissa lajeissa kilpailee vain 
kymmenen, Euroopassa heitä on noin 30 ja koko maail-
massakin alle sata.  Rohan tallien Jaakko Nuotio toi lajin 
Suomeen 15 vuotta sitten. Pikkuhiljaa turnajaiset on alet-
tu ottaa ratsastuspiireissä tosissaan. Toiveissa onkin, et-
tä se saisi sijansa ratsastusurheilussa este- ja kouluratsas-
tuksen rinnalla.  Suomessa toimii Suomen Ratsastajain-
liiton hyväksymä Historiallisen Ratsastuksen Seura, jon-
ka tavoitteena on lisätä harrastajia ja tietoutta lajista. Eh-
kä tässä on laji, jolla saataisiin lisää miehiä mukaan varsin 
naisvoittoisen harrastuksen pariin.
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Päätin menneenä talvena, että teen 
pienen tutkimusmatkan tutun elin-
piirini ulkopuolelle, alueille joissa en 
ole aikaisemmin käynyt, kuullut ai-
noastaan mielenkiintoisia kyläläisten 
kertomia juttuja.

Matkalla

Nousen Marjavaaraan ja sieltä laskeudun Mustanjängän 
puolelle. Jatkan matkaa poropolkua pitkin alimmaisen 
Mustajärven rantaa seuraten jängän yli. Onneksi kesä on 
ollut kohtalaisen kuiva. Jängällä on nyt helppo kulkea. 
Kypsiä hillojakin olisi tarjolla!

En jää nyt kuitenkaan niitä poimimaan. Osun prikulleen 
oikeaan paikkaan. Kuulen sen jo pitkän matkan päähän. 
Tulen Myllypurolle.

Lahonnut myllyvanhus nuokkuu ikiuntaan toimettoma-
na ja hylättynä. Sen sijaan kirkasvetinen Myllypuro soli-
see vieressä laskien vetensä Mustaanjärveen. Silitän ke-
lottuneen myllyn pintaa. Se on lämmin ja tuoksuu van-
halle. Nousen kapealle kannakselle, joka jakaa Mustajär-
vet ylimmäiseen ja alimmaiseen. Katsastan vielä vuolaan 
nivan, josta vesi syöksyy Myllypuroon. Pidän pienen tau-
on ja kertaan mielessäni alueen karttaa. Alkaa näet reit-
ti, joka ei ennestään ole minulle tuttu. Juurakkovaara on 
tuossa vasemmalla. Ei sinne, vaan enemmän länteen. Tu-
len Joutsentaittamavaaran takapuolelle, jossa korkean 
vaaran rinne on täysin pystysuora, kallioinen kuru. Vaikka 
aurinko paistaa, on täällä todella hämärää. Muistelen lu-
keneeni lehdestä, että juuri tästä kurusta löytyi kymmen-
kunta vuotta sitten elävä fossiili, alkeellinen Ahonoidan-
lukko ja koko alueesta tehtiinkin sittemmin luonnonsuo-
jelualue. Vähän matkan päästä löydän Harappiojasuun ja 
suureksi ilokseni ojan penkalle on laitettu merkkipaalu, 
jossa riippuu tuohilippi!

Kumarrun koukkaamaan lipillä ojasta vettä, joka on 
kristallinkirkasta, raikasta ja pehmeää. Lippoan vettä ja-
noiseen suuhuni useamman kerran. Laitan tuohilipin pai-
kalleen toisia kulkijoita varten ja jatkan matkaa.

Perillä

Olen melkein perillä. Kuivajärven ranta jo häämöttää. Mi-
kä unenomainen tunne täyttyykään mieleni auringonva-
lon muuttaessa tämän erikoisen, lähes kaltiomaisen jär-
ven veden smaragdin vihreän eri sävyihin.

”Minä avaan syömeni selälleen ja annan päivän paistaa. 
Minä tahdon kylpeä joka veen ja joka marjan maistaa.”

Tätä tunnekuohuista elämystä täydentää voimakkaasti 
tuoksuva männikkö. Tähän päätän jäädä!

Teen pienet kynsitulet pystyäkseni keittämään itselleni 
nokipannukahvit. Katkaisen tukevan keitiskepin ja pingo-
tan sen kahden kiven väliin. Koukkaan pannulla järvestä 
vettä kahvia varten. Odotan hetken sen kiehumista. 

Nokipannukahvi juotuna omatekoisesta patinoitunees-
ta kuksasta kruunaa tämän ainutkertaisen hetken, yksin 
hiljaisuuden ja lumoavien värien ja tuoksujen keskellä.

Paluu

On aika lähteä kotimatkalle. Sammutan nuotion huolella 
ja siistin paikan. Haluan sen näyttävän kuin kukaan ei olisi 
koskaan pysähtynyt tänne ihmettelemään meille lappilai-
sille niin itsestään selvyyttä; puhdasta vettä, juotuna lä-
hes mistä tahansa ojasta, purosta tai järvestä.

Käyttämääni paikalissanastoa

- tuohilippi = tuohesta tehty varrellinen juomakuppi
- kaltio = lähde
- niva = pieni ”koski”
- nokipannu = nokeentunut kahvipannu
- kuksa = koivupahkakuppi
- kynsitulet = pieni nuotio
- kuru = tunturirotko
- jänkä =suo
- keitiskeppi = keitinsalko
- Ahonoidanlukko= fossiili, noidanlukkohin kuuluva sani-
aislaji.

Runolainaus: Eino Leino

Kirjoitus: Pasi Ahponen
Kuvat: Pasi Ahponen
Koppelossa 2017

OODI VEDELLE

Niva Mustajärven suunnasta 22.8.2017
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Niva toisesta suunnasta.

Vanha mylly.

Kuivajärvi. Kuivajärvi 22.8.2017.

Niva.
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Ateneumissa on avoinna 24.9.2017 saakka tu-
tustumisen arvoinen, merkityksellinen näyt-
tely Alvar Aalto - moderni muoto. Alvar Aalto 
(1898–1976) on Suomen kansainvälisesti tun-
netuin arkkitehti ja muotoilija. Tämän moni-

puolisen ja avartavan näyttelyn on tuottanut Vitra De-
sign Museum yhteistyössä Alvar Aalto -museon ja Atene-
umin taidemuseon kanssa. Näyttelyn kokoajana on toi-
minut Vitra Design Museumin vastaava kuraattori Jochen 
Eisenbrandin. Retrospektiivinen näyttely esittelee Aallon 
elämää ja tuotantoa 1920-luvulta 1970-luvulle. Näyttelyn 
tuottaneen saksalaisen museon lisäksi näyttely on ollut 
esillä Madridissa ja Barcelonassa Espanjassa sekä Tanskas-
sa. 

Tuotteliaan taiteilijan kattava näyttely

Kattava näyttely havainnollistaa, miten Aallon orgaani-
nen muotokieli kehittyi vuorovaikutuksessa hänen oman 
aikansa kuvataiteilijoiden ja arkkitehtien kanssa. Näytte-
ly on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden 
ohjelmaa. 

”Alvar Aallon tuotannossa yhdistyi laaja-alainen taitei-
den ymmärrys. Hänen tuttavapiiriinsä kuului koko joukko 
oman aikansa muutoksentekijöitä, uuden ilmaisun etsi-
jöitä. Haluamme nostaa esiin näitä yhteyksiä”, kertoo mu-
seonjohtaja Susanna Pettersson.

Kokonaistaideteos

Aalto oli modernismin keskeisimpiä vaikuttajia. Hän oli 
täysiverinen kosmopoliitti maailmanlaajuisine verkos-
toineen. Hän oli arkkitehtipuolisonsa Aino Marsio-Aallon 
(1894-1949) kanssa kansainvälisesti aktiivinen jo 1920-lu-
vulta alkaen. Aallolle oli tärkeää kokonaistaideteoksen, 
Gesamtkunstwerkin idea: hän työskenteli monipuolises-

ti arkkitehtuurin, kaupunkisuunnittelun, designin ja tai-
teen parissa. Hänen työparinaan jatkoi 1950-luvulla toi-
nen puoliso arkkitehti Elissa Aalto (1922-1994). 

Taiteidenvälisyys heijastuu koko näyttelyssä
 
Näyttelyssä nähdään runsaasti ikonisia huonekaluja, ku-
ten aaltojakkarat, ja Aallon taide-esineitä, esimerkkinä 
aaltomaljakko. Nähtävillä on myös arkkitehtuuripiirustuk-
sia ja pienoismalleja. Näyttelykävijä voi ottaa mukaansa 
kolmekielisiä selostuksia erityisesti kaupunkimiljöiden ja 
funktionaalisten rakennusten suunnittelusta ja toteutuk-
sesta. Näyttelyssä voi myös itse kokeilla arkkitehtipiirtä-
mistä näyttelykäynnin lomassa. 

Taiteidenvälisyys ja Aallon monialaisuus nousevat esiin 
myös arkistomateriaalin, taideteosten, valokuvien ja ly-
hytelokuvien kautta. Mukana on lisäksi saksalaisen valo-

Alvar Aalto veneellään Nemo Propheta in Patria, 1960s. © Christi-
ne and Göran Schildt Foundation. Kuva: Göran Schildt

ALVAR AALTOALVAR AALTO
  - moderni muoto - näyttely Ateneumissa- moderni muoto - näyttely Ateneumissa

Teksti: Tuula  PaasivirtaTeksti: Tuula  Paasivirta
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kuvataiteilija Armin Linken uusia valokuvia Aallon arkki-
tehtuurista.

Funktionalismi

Funktionalismi on arkkitehtuurin ja muotoilun tyylisuun-
taus sekä modernin arkkitehtuurin ja muotoilun mene-
telmä, jonka mukaan rakennus tai esine tulee suunnitel-
la niin, että sen osat palvelevat kukin mahdollisimman 
hyvin tarkoitustaan. Siten esimerkiksi sellainen koriste-
lu, jolla ei ole käytännön funktiota, tulee karsia suunnit-
telusta kokonaan pois. Alvar Aalto on sanonut, että ark-
kitehdin on kuunneltava ihmisen perustarpeita. Tällöin 
saadaan hyviä huonekaluja, taloja ja ympäristöjä. Aalto 
toi funktionalismin Suomeen ja se näkyi hänen töissään 
ensin Paimion parantolassa ja sen jälkeen muualla. 

Sunilan selluloosatehdas 

Vuoden 1936 syksyllä Aalto ryhtyi suunnittelemaan Suni-
lan sellutehdasta lähellä Kotkan satamaa sijaitsevalle nie-
melle. Tehdasrakennuksissa oli betonirunko ja puhtaak-
simuurattu punatiilinen verhoilu, kun taas muissa raken-
nuksissa kuten varastossa ja kalkkitornissa oli puhdas tai 
valkoiseksi käsitelty betonipinta. Kallioinen, paikoin jyrk-
kärantainen saari säilyi pääosin muuttumattomana ja ra-
kennusten välillä oleva mäntymetsä koskemattomana. 
Aalto sijoitti tehtaan työntekijöiden ja insinöörien asuin-
alueen mantereelle, missä kaksi- ja kolmikerroksiset te-
rassitalot on siroteltu laajalle metsäalueelle. 

Finlandia-talo

Finlandia-talo oli osa Alvar Aallon Helsingin keskusta-
suunnitelmaa, jonka mukaan Töölönlahden länsirannalle 
olisi tullut rakentaa kulttuurirakennusten ketju. Muut Aal-
lon suunnittelemat rakennukset eivät toteutuneet. Fin-
landia-talon avajaisia vietettiin 2. joulukuuta 1971. 

Artekin taidenäyttelyt

Alvar ja Aino Aalto perustivat Artekin yhdessä Maire Gul-
lichsenin ja Nils-Gustav Hahlin kanssa vuonna 1935. Yri-
tyksen manifestissa määriteltiin, että sen toimialoihin 
kuuluu myös taiteen esittely ja taidevalistus. Artekin roh-
keat ja kunnianhimoiset näyttelyt toivat Helsinkiin mo-
dernismin klassikkoja ja uusinta kansainvälistä nykytai-
detta. Näyttelyt jättivät pysyvän jäljen suomalaiseen tai-
dekenttään ja myös Ateneumin taidemuseon kokoelmiin.  
Näyttelyssä nähdäänkin laaja valikoima teoksia, jotka mu-
seo on hankkinut Artekin järjestämistä taidenäyttelyistä.

Ystävien ja modernistien töitä

Ateneum tuo näyttelyyn oman näkökulmansa esittämäl-
lä Aallon läheisimpien taiteilijaystävien, kuten saksalais-
ranskalaisen Hans Arpin (1886–1966), yhdysvaltalaisen 
Alexander Calderin (1898–1976), ranskalaisen Fernand Lé-
gerin (1881–1955) ja unkarilaisen László Moholy-Nagyn 
(1895–1946) teoksia. Mukana on runsaasti taideteoksia 
Aallon Maire Gullichsenille ja hänen puolisolleen suun-
nittelemasta Villa Maireasta Noormarkusta.

Näyttely: Alvar Aalto — taide ja moderni muoto 11.5.-
24.9.2017. Lisätietoja: Taide ja Moderni muoto. Alvar Aalto. 
Ateneum taidegalleria 2017. 104 sivua. 

Armin Linke: Maison Louis Carré, Bazoches-sur-Guyonne, France, 
Alvar Aalto, 1956–1959, 1961–1963. © Armin Linke, 2014

Armin Linke: Villa Mairea, Noormarkku, Suomi, Alvar Aalto, 1938. 
© Armin Linke, 2014

Paimion parantola, Paimio, Alvar Aalto, 1928-1933. © Alvar Aalto 
Foundation. Kuva: Gustaf Welin / Alvar Aalto Museum
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Näkövammaiset ovat ahkeria lukijoi-
ta. Kajastus tapasi kolme innokasta 
lukijaa: Tupu Valjakka Mikkelistä, Me-
dina Omeragic Helsingistä ja Paavo 
Konttajärvi Pellosta kertovat, miten 
ja miksi lukeminen maittaa. 

Teksti: Tanja Rantalainen 

Tupu Valjakka
”Kun on lukenut paljon, päässä on paljon! ”
Marja-Liisa ”Tupu” Valjakka (s.1941) Mikkelistä 
matkustaa lukemalla. 

Miten lukuharrastus alkoi?

Minulla on lukemiseen vaikea-asteinen addiktio, joka 
syntyi jo kansakoulussa. Tulen ihan sairaaksi, jos ei ole jo-
tain lukemista. Luen joka päivä. 

Muistan selvästi sen hetken, kun opin lukemaan, ja sit-
ten se olikin menoa. Kotona luin isän sotakirjat, kirjastos-
ta lainasin sellaisia kirjoja kuin Pompeijin viimeiset päivät 
ja Maailman ympäri 80 päivässä. Tiedonjano oli valtava ja 
on edelleen. Isä sanoi aina, ettei uteliaisuus kuuluu sivis-
tykseen, mutta tiedonhalu kuuluu!

Koulu ei oikein maistunut, mutta historiasta sain kym-
pin varmasti lukuharrastuksen ansiosta. Isä tuki lukemis-
ta. Joka joulu hän kysyi meiltä lapsilta, mitä haluamme 
lahjaksi ja joka joulu sain lahjaksi toivotun kirjan. 

Tyttökirjoja aloin lukea vasta myöhemmin. Lukumaku 
muuttui lemmekkäämmäksi siinä vaiheessa, kun pojat al-
koivat kiinnostaa. 

Miten maku on kehittynyt vuosien varrella?

Näkevänä työskentelin baarimestarina ja tein usein il-
tavuoroja. Kun tulin töistä, aloin  lukea  ja luin niin kau-
an, että kirja läpsähti naaman päälle. Olen aina ollut sitä 
mieltä, että ensin työ, sitten huvi. 

Menetin näköni toisesta silmästä parisuhdeväkivallan 
seurauksena 1984. Mies, jonka kanssa olin seurustellut 
neljä ja puoli vuotta, pamautti vasemman silmän tuusan-
nuuskaksi. Lääkärien hoitovirhe vei näön toisesta silmäs-

tä. Ensimmäisiä ajatuksia sen kauhun keskellä oli, etten 
voi enää koskaan lukea. Onneksi se luulo oli väärä. 

Olen lukenut laajalla skaalalla: venäläisiä klassikoita, 
elämäkertoja, dekkareita, mitä vain olen saanut käsiini. 
Nykyään luen paljon matkakirjoja. 

Näkevänä matkustin paljon, tarkkailin erilaisia ihmisiä 
ja vieraiden kaupunkien kuhinaa, mutta näkövammaise-
na tuntuu, että rahat menevät matkustamisessa hukkaan. 
Sen sijaan luen matkakirjoja, matkustan sillä tavalla. Mie-
leisiä ovat esimerkiksi Juha Vakkurin Afrikasta kertovat 
kirjat. 

Miten luet? 

Siihen aikaan, kun menetin näköni, posti toi äänikirjat 
melkein VHS-kasetin kokoisina kasetteina suoraan kotiin. 

”Vaikea-asteinen 
addiktio”

ja muita syitä lukuharrastukseen
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Niitä kuunneltiin Clark and Smith -laitteella. Se oli valta-
van iso ja painava vekotin ja kasettinauhat loppujen lo-
puksi ärsyttävän viruneita. Clark and Smithin jälkeen tu-
livat c-kasetit ja sitten CD-levyt eli Daisy-äänitteet.  Niitä 
kuuntelen Viktorilla. Se on helppokäyttöinen ja sillä voi 
säädellä äänen nopeutta, korkeutta ja voimakkuutta, jo-
kainen itselleen sopivaksi. 

Tietokoneen kanssa tarvitsisin valtavasti opetusta. Me-
ni vuosia, ennen kuin tajusin, että näyttö ei ole se tieto-
kone. En osaa hakea kirjoja tietokoneelleni, niin että pa-
ri asiointimatkaa minulla aina menee, kun kirjat on haet-
tava kirjastosta. 

Mitä lukeminen merkitsee sinulle?

Kirjoista saa aina imettyä itseensä kaikenlaista tietoa.  
Vaikka lukisi dekkaria, samalla tulee tietoa maasta, ta-
voista, ruokakulttuurista, kaikesta. Kun on lukenut paljon, 
päässä on paljon. En ole koskaan kohdannut ihmistä, jon-
ka kanssa en osaisi keskustella. 

Mitä viime aikoina lukemaasi kirjaa suosittelisit Kajas-

tuksen lukijoille ja miksi? 

Laura ja Saska Saarikosken Trump-kirja oli mahtava tut-
kielma. Siitä sai monipuolisen  käsityksen henkilöstä ja 
hänen Amerikastaan. Minua kiinnostavat muutenkin kan-
sojen johtajat, siinä tulee samalla kansan historia. Kun lu-
en vaikka J.F. Kennedyn elämäkertaa, mietin, mikä hänes-
sä on se ominaisuus, joka on tehnyt hänet ikuiseksi. Ehkä 
valtava kunnianhimo tai tahto? 

Medina Omeragic
 ”Lukemisen kautta pääsee toiseen maailmaan”
Medina Omeragic (s. 1993) Helsingistä aloitti matkansa 
lukemisen maailmaan koskettelukirjoista. 

Miten lukuharrastus alkoi?

Muistan hyvin, miten lapsena äidin kanssa luettiin kos-
kettelukirjoja. Ne olivat ihania. Äiti tilasi niitä näkövam-
maisten kirjastosta ja luki, minä koskettelin. Lapsena mi-
nua kiehtoi hirveästi se, miten kirjat oli valmistettu. Yh-
teen kirjaan oli tehty lunta. Siinä oli kangas päällä ja kan-
kaan alla perunajauhoa. Kun sitä kosketteli, oli kuin sor-
mien alla olisi ollut narskuvaa pakkaslunta. 

Miten maku on kehittynyt vuosien varrella?

Pienenä rakastin satuja ja luen niitä kyllä edelleen. Kou-
lussa luettiin ensimmäinen Harry Potter -kirjasarjan kirja 
ääneen. Pottereihin palaan yhä uudelleen ja uudelleen ja 
kuuntelen ne kaupallisina äänikirjoina, koska Vesa Vierik-
ko on niiden lukijana aivan ylivoimainen. 

Teinivuosina värjäsin hiukseni punaisiksi Neiti Etsivän 
innoittamana. Kun nyt puolisen vuotta sitten luin Neiti 
Etsiviä uudelleen, niin kyllä ne tuntuivat aika epäuskotta-
vilta. Nuortenkirjojen, Neiti Etsivien, Viisikoiden ja hevos-
kirjojen jälkeen aloin lukea scifiä ja fantasiaa ja romant-
tista kirjallisuutta. 

Minua kiinnostavat erilaiset dystopiat (dystopia= tu-
levaisuuden epätoivottava yhteiskunta). Outolintu -sar-
ja on yksi suosikeistani. Se kertoo tytöstä kaukaisessa tu-
levaisuudessa. On mielenkiintoista kokea, miten kirjailija 

näkee tulevaisuuden. Nälkäpeli on myös mahtava sarja, 
vaikka sisältääkin raakaa väkivaltaa. 

Miten luet?

Pistekirjojen lukeminen pitää pistelukutaitoa yllä. Itse 
olen vähän laiska niiden kanssa. Äänikirjat ovat minulle 
tärkeitä. Luen niitä pöytävictorilla, joka on Daisy-levyjen 
kuuntelulaite. 

Lukijan ääni vaikuttaa kokemukseen paljon. Surkea lu-
kija voi tehdä hyvästäkin kirjasta tylsän. Lempilukijoitani 
ovat Arja Finne ja Inkeri Wallenius. Heillä on lämmin luku-
tapa. He ovat samalla kyllä myös lempinukuttajiani. Luen 
ennen kuin nukahdan ja Arja Finnen ja Inkeri Walleniuk-
sen ei tarvitse pitkään puhua, kun olen jo unten mailla. 

Mitä lukeminen merkitsee sinulle?

Eivät murheet lukemisesta muutu, mutta lukemalla pää-
see niitä hetkeksi karkuun toiseen maailmaan. Lukemi-
nen on minulle päivärutiini ja ihana pakotie. 

Mitä viime aikoina lukemaasi kirjaa suosittelisit Kajas-

tuksen lukijoille ja miksi? 

Victoria Hanleyn Univieraiden kivi -fantasiakirja  kertoo 
Maeve -tytöstä, joka on orjattarena ilkeän lordin kylpyläs-
sä ja osaa lukea ihmisiä kosketuksen avulla. Öisin Maeve 
pääsee toiseen todellisuuteen ja kokee ihmeellisiä seik-
kailuja.
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Paavo Konttajärvi 
”Lapissa kokoontuu Skypekirjakerho”
Paavo Konttajärvi (s. 1940) Pellosta jäljensi aikanaan 
pistekirjoja Näkövammaisten kirjastolle. Kirjat tuli kir-
joitettua merkki merkiltä uudelleen ja luettua vielä aina-
kin kahteen kertaan, ettei välimerkkiäkään jäisi puuttu-
maan. 

Miten lukuharrastus alkoi?

Olen aina lukenut, näkevien kirjoja siihen asti kun näkö 
meni 22-vuotiaana, sitten työn puolestakin jos jonkinlais-
ta kirjaa. Sinuhen ehdin lukea näkevänä kerran ja sen jäl-
keen olen kuunnellut sen kaksi kertaa äänikirjana. 

60-luvun lopulla valmistuin näkövammaisten ammat-
tikoulusta pistenuottien jäljentäjäksi. Tein yli 40 vuotta 
pistenuotteja näkövammaisten kirjastolle ja jäljensin sii-
nä sivussa pistekirjoja. Siihen aikaan kirjoja tehtiin manu-
aalisesti. Kaveri luki kirjat sanelimelle ja minä kirjoitin ne 
merkki merkiltä uudelleen pisteille. Kirja piti tarkistaa pa-
riin kertaan, että kaikki välimerkitkin olivat oikein. Pos-
ti välitti kirjastolle sitten laatikollisen pistesivuja. Sivuista 

Valtimon Sähkötyö Oy

METSÄPALVELU
Turunen Oy

Kauppatie 11, 81200 ENO
Puh. 0500 278 828, fax (013) 719 910

tuomo.turunen@metsapalveluturunen.fi            

NÄE ry
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tehtiin muovikopiot, jotka olivat käytössä kestävämpiä ja 
sivut sidottiin kirjoiksi. 

Miten maku on kehittynyt vuosien varrella?

Nuorena kaikenlaiset dekkarit ja jännärit olivat kovin tär-
keitä. Koko Mika Waltarin tuotanto käy vielä nykyäänkin, 
mutta sotakirjat ovat jääneet. Nykyään päällimmäisenä 
ovat elämäkerrat ja historialliset romaanit. 

Olen lukenut monien kymmenien suomalaisten elämä-
kertoja. Elämäkerroissa kiehtoo se, että kaikki on totta ja 
silti se elämän dramaattisuus. Presidenttien elämäker-
roissa tulee tarkasti Suomen historia.

Timo K. Mukan elämäkerrankin olen lukenut. Olen hä-
net tavannutkin kerran Pellonkylän baarissa lounastauol-
la. Näkö oli jo mennyt, mutta kaveri sanoi, että tuossa pe-
laa Timo K. Mukka Pajatsoa. Monesti olen miettinyt, mi-
ten mahtavan tuotannon Mukka olisi kirjoittanut, jos olisi 
saanut elää, kun vasta 29-vuotiaaksi teki tuollaisen työn. 

Miten luet?

Vähintään joka ilta nukkumaan mennessä äänikirja pan-
naan kuulumaan. 

Nythän Celiassa on kriisivaihe, kun tehdään digiloik-
kaa ja ihmisten pitäisi alkaa lainailla kirjoja omalla tieto-
koneella Celianetistä. En ole vielä alkanut pelata nettiyh-
teyksien kanssa. Saan kuukausittain postissa äänikirjoja. 

Meillä Lapissa toimii Skype-kirjakerho. Kerhossa on vii-
si jäsentä eri puolilta maakuntaa. Tulijoita olisi varmaan 
enemmänkin, mutta Skype-yhteys toimii sitä huonom-
min, mitä enemmän porukkaa. Vähän on teettänyt töitä, 
että on saanut kaikki joka kerran mukaan, mutta kerran 
kuussa ollaan kokoonnuttu. Silloin puhutaan valitusta kir-
jasta ja sovitaan, mikä seuraavaksi käsitellään. Joskus on 
kuussa kaksikin kirjaa. Kaikki kerromme mielipiteemme ja 
on rikastuttava huomata, miten eri mieltä joskus ollaan. 

Skype-kerhossa tulee luetuksi sellaisiakin kirjoja, joihin 
ei välttämättä muuten tarttuisi. Eve Hietaniemen Yösyöt-
tö yllätti minut täysin. Siinä ei päässyt kyllä missään vai-
heessa ajatus karkaamaan. Muille näkövammaisille sellai-
sia terveisiä, että jos alueella ei vielä pyöri Skype-kirjaker-
ho, pistäkää pystyyn! 

Mitä lukeminen merkitsee sinulle?

Kyllähän se korvaa paljon kun voi lukea ja harrastaa kirjal-
lisuutta tällä tavalla. 

Mitä viime aikoina lukemaasi kirjaa suosittelisit Kajas-

tuksen lukijoille ja miksi? 

Minna Rytisalon Lempi oli hieno ja dokumentin oloinen. 
On epäiltykin, että se olisi tosipohjalta. Tommi Kinnusen 
Lopotissa käsiteltiin näkövammaisuutta. Se oli juonelli-
sesti hyvä ja kirjailija sai todella temmattua lukijansa mu-
kaan. Viime aikojen Skype-kirjakerhokirjoista suosittelen 
Antti Härkösen Matkamies maan -kirjaa ja sitä jo mainit-
tua Eve Hietaniemen Yösyöttöä. 
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Viime vuonna Parafest-ta-
pahtumaan mahtavalta 
Pyhäselältä iskenyt syök-
syvirtaus aiheutti laajaa 
vahinkoa kaataen festi-

vaalin pääteltan sekä kaksi pienem-
pää telttaa ja koko tapahtuman jat-
ko oli pitkään epävarmaa. Julkinen 
rahoitus laski osin viime vuoden ta-
pahtumien vaikutuksesta ja pieni yh-
distys kamppaili talousvaikeuksissa, 
mutta Parafest nousi kuitenkin jaloil-
leen ja tapahtuma toteutettiin tosin 
hieman aikaisempia vuosia pienem-
pänä. 

Seitsemännen kerran peräkkäin jär-
jestetty Joensuun Parafest-tapah-
tuma näkyi ja kuului elokuun 10.-12. 
päivinä Joensuun taidemuseossa ja 
sen piha-alueelle pystytetyssä festi-
vaaliteltassa sekä Taidekeskus Ahjos-
sa. Tapahtuman kulttuurisato ei ollut 
yhtä runsas kuin aikaisempina vuosi-
na, mutta hyviä esiintyjiä ja esityksiä 
oli silti useita. Festivaali rajoittui tänä 
vuonna vain taidemuseon kortteliin, 
sillä torilava oli poissa käytöstä tori-
parkin rakennustöiden vuoksi. 

Näkövammaisilla jälleen vahva 

panos 

Torstai-iltana festivaaliteltassa esiin-
tyi nuori näkövammainen virtuoosi-
teettiä omaava hanuristi Joose Oja-
la. Hänen letkeää harmonikan soit-
toa oli kuuntelemassa valitettavasti 
vain kourallinen yleisöä. Joose heit-
ti loistavan keikan, ja hänen soitto-
aan olisi kuunnellut paljon kauem-
minkin, mutta aikataulu rajasi Joosen 
esiintymisen turhan lyhyeksi. Para-
festin tiukasta taloustilanteesta joh-
tuen nimekkäämpää pääesiintyjää 
ei ollut. Kitaristi Matti Syrjälä päätti 
torstai-illan jo seitsemältä ollen pää-

esiintyjänä ja antoi kitaran todellakin 
laulaa. Yhdessä Katja Arvosen kanssa 
hän tarjosi yleisön kuultavaksi upeita 
tulkintoja Suomirokin klassikoista. Li-
säksi Matti Syrjälä soitti omaa tuotan-
toaan ja revittelikin kitarallaan varsin 
monipuolisesti ja viihdyttävästi. Har-
valukuinen yleisö piti selvästi kuule-
mastaan ja Matti Syrjälä täytti paik-
kansa illan pääesiintyjänä vähintään-
kin yhtä hyvin kuin hieman tunne-
tummat nimet aikaisempina vuosina. 

Loistava Tarukki-orkesteri, jossa on 
mukana myös näkövammaisia, nou-
si lauteille Taidekeskus Ahjon salis-
sa perjantaina. Konsertti oli kosketta-
va, Tarukin mystinen tarinointi kieh-
tovaa ja yleisö kuunteli heitä keskit-
tyneesti.

Taidekeskus Ahjon näyttelyssä oli 
esillä lappeenrantalaisen Mikko Ven-
ton valokuvanäyttely sekä kuvailu-
tulkkaukseen ja äänimateriaaliin pe-
rustuva kuvataidenäyttely. Tennis-
tä näkevänä aktiivisesti pelanneen 
Venton näkövammautumista kuvaa-
va näyttely herätti Ahjon yleisössä 
enemmän mielenkiintoa kuin muut 
esillä olleet teokset. 

Festivaalin vakioesiintyjiin jo lu-
keutuva paikallinen Able Art Group 
-tanssiryhmä, jossa on myös näkö-
vammaisedustus, esiintyi Taidemu-
seo Onnin salissa. Tamperelainen nä-
kövammaisteatteri Sokkelo teki myös 
Parafestdebyyttinsä esittämällä val-
koisen kepin tarinan Onnin salissa. 
Yleisöä oli mukavasti, joskin yleisö 
koostui lähes pelkästään vammaisis-
ta. Pohjois-Karjalan näkövammaiset 
ry ei järjestänyt tällä kertaa sokko-
kahvilaa, mutta sokkokahvilan puu-
hanaisena aikaisemmin toiminut nä-
kövammainen erityispedagogiikan 
opiskelija Senni Hirvonen esiintyi 
elävänä kirjana.

Vain vammaisten tapahtuma?

Parafestin järjestäjillä ei ollut tällä-
kään kertaa pelisilmää välttää pääl-
lekkäisyyttä kaupungin kulttuurita-
pahtumissa ja sijoittaa Parafest toi-
seen viikonloppuun, jolloin muitakin 
kuin vammaisia ja heidän omaisiaan 
sekä avustajia olisi voinut saapua ta-
pahtumaan. Parafest on leimautunut 
seitsemässä vuodessa tiukasti vam-
maisfestivaaliksi. Yksi osoitus siitä 
oli Itä-Suomen alueuutiset, joissa Pa-
rafest mainittiin nimenomaan vam-
maisten tapahtumana. Siitä sai käsi-
tyksen, että se olisi tarkoitettu vain 
vammaisille. Parafestin markkinoin-
ti on epäonnistunut pahoin, kun si-
tä ei mielletä mediassakaan suuren 
yleisön kaupunkifestivaalina, jonka 
erityispiirre on se, että siellä on vam-
maisia esiintyjiä. Jos Parafestin jär-

PARAFESTIN SATOA
Teksti: Pasi Päivinen

Kuvat: Joke Leppänen 

Matti Syrjälän kitara lauloi!
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jestäjien tavoitteena on ollut saada 
vammaisten esittämää taidetta suu-
ren yleisön nähtäväksi ja kuultavak-
si, viesti ei ole välittynyt oikein. Vam-
mattomat eivät edelleenkään löydä 
tapahtumaan. Lisäksi Soar- ja Iskel-
mäkesäfestivaali järjestettiin samaan 
aikaan, joka saattoi hieman myös vai-
kuttaa vaatimattomaan yleisömää-
rään. Yhteistyö ja yhdistyminen tois-
ten festivaalijärjestäjien kanssa on 
ainoa mahdollisuus saada Parafes-
tin henki säilymään, sillä muutoin 
se kuihtuu vähitellen pois, vaikka se 
onnistuttaisiinkin järjestämään vie-
lä kahdeksannen ja yhdeksännenkin 
kerran.   

Parafest ei kiinnosta sellaisenaan, 
vaikka se onkin ilmaistapahtuma Is-
kelmäkesän ja Soarfestivaalin olles-
sa maksullisia tapahtumia. Joensuu 
on pieni kaupunki, jossa väkeä ei riitä 
moneen samanaikaisesti toteutetta-
vaan kulttuuritapahtumaan. Parafes-
tia ei sinänsä tarvita, mutta vammai-
sille taiteilijoille esiintymismahdol-
lisuuksia tarvitaan nykyistä enem-
män niin Joensuussa kuin muualla-
kin maassamme yhdessä vammatto-
mien kanssa, jolloin vammaiset tai-
teilijat saavat näkyvyyttä, tunnet-
tuutta ja etenkin osallisuuden koke-
muksia. Parafestyhdistyksen hokema 
”kulttuuri kuuluu kaikille” on kärsinyt 
inflaation, koska slogan ei realisoidu 
käytännössä. Parafest on muodostu-
nut vain vammaisten tapahtumaksi, 
mikä ei toivottavasti ollut järjestäjien 
alkuperäinen tarkoitus. 
 
 Keskellä Tarukki, alla vasemmalla Riikka Hänninen, oikealla MIkko Vento.
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Matkalla taas. Kova tuu-
li viuhuu, roiskii sadetta. 
Helsingin Länsisatama, 
uusi terminaali, treffi   
parkkipaikalla, bussi aja-
nut Hämeenkyröstä, 
Vihdin liikenne, johdos-
sa vanha tuttu kenraali-
luutnantti Pentti Lehti-
mäki. Mies täyttänyt jo 
kahdeksankymmentä, 
ollut Viron nykyisen it-
senäisyyden alkuvuosi-
na Suomen valtion lä-
hettämänä luomassa 
maan puolustusvoimia, 
vankka asiantuntija. 

Teksti: Ari Suutarla
Kuvat: Kirsti Salin

Kirsti ja minä tulimme hu-
vilalta kotiin Malminkar-
tanoon jo eilen. Katsas-
tettiin kukat ja matkavaat-
teet. 

Bussia ei näy. Soitetaan. Ovat puo-
li tuntia myöhässä, tulossa Nurmijär-
ven kohdalla. Raivo tervehtii, kuljet-
taja muinaisiltakin matkoilta ynnä 
uudet Kirsti ja Matti. Nautitaan lai-
van aamupala heidän kanssaan. Pari 
muutakin tuttua aikaisemmilta mat-
koilta, Riitta-Liisa ja Asko, Marja ja 
Vesa, Vesa ihan luokkakaveri keski-
koulun ajoilta. 

Laiva Eckerö Linen Finlandia. Os-
tetaan Kirstin dödöä, kolme kahden 
hinnalla. Maksetaan kuitenkin kol-

mesta. Kirsti palaa selvittämään. On 
käsittänyt väärin. Saa rahaa takai-
sin ja uudenlaisen pakkauksen. Minä 
kärvistelen pääsyä vessaan.

Suomenlahti heijaa alla hiljaksen-
sa. Asetun naputtelemaan matkapäi-
väkirjaa vanhalla nokialaisella ja van-
halla systeemillä: lähetän sähköpos-
tia itselleni. Välitallennuksen teen 
luonnoksiin.

Nautitaan laivan aamupalakattaus. 
Kirsti löytää minulle istumasijan. Vie-
ressä ovi, josta ihmisiä lappaa kan-
nelle ja sisään. Vetää, etsitään uu-
si paikka. Joku makaa hissin vieres-
sä lattialla. Ennen Tallinnaa syön vie-
lä lohileivän. Illallinen vasta kello 19 
Saarenmaan Kuressaaressa.

Ajo Tallinnasta Itämeren rantaan, 
Virtsun satama. Nimenhuuto bussis-
sa, muutama tuttu lisää, vanha pank-
kimies Tuomisen Jorma, taisi hoidella 
isävainaan perunkirjoituksen, osoit-
tautuu myöhemmin eri Tuomiseksi. 
Aurinkoa, paikat peräpenkistä, alla 
jyrää bussin diesel. 

Näkymiä bussin ikkunasta. Estonia-
teatteri, Viivi Lönnin käsialaa. Pent-
ti Lehtimäen kanssa pääsee keskelle 
historiaa. 

Haikarat ilmestyvät, yksi tepaste-
lee maassa. Virossa puolet maa-alas-
ta on metsää, suomaita paljon ja niil-
lä sammakoita, siitä haikaroiden suu-
ri määrä. Tienvarsigrilli, ei pysähdy-
tä. Pärnun tie erkanee vasemmalle, 
jatketaan suoraan kohti Virtsun laut-
tapaikkaa. Tie oikealle Haapsaluun. 
Näitä teitä on kuljettu ennenkin. 

Junan rata alittaa tien. Minne joh-
tanee, ei ainakaan Haapsaluun, kos-
ka kiskot sinne on purettu ja kaupun-
gissa vain katettu asemanseudun ra-
tapiha jäljellä. Pioneja, jasmiineja, 
kesäisen kaunista. Joku tietää, että 
Haapsalun rataa rakennettaisiin uu-
destaan.

Poiketaan tieltä. Bussin kulku tys-

sää, tie kapenee, molemmin puolin 
tuuhea lehto, kävelysilta. Kävellään 
vanhalle kartanolle, kyltissä vuosilu-
ku 1819 ja nimi von Stakkelberg, 15 
pylvästä, orpokoti vuodesta 1922. 
Turistimatkailun pikakatsomista yksi-
tyiskohtineen, taatusti eivät jää mie-
leen. Aurinko, keskipäivän lämmin. 
Kivipeltoja. Tarinaa Baltian aatelis-
ta. Kolhoosien hyvä puoli oli pelto-
jen salaojitus, kenraali kertoo. Hä-
nellä on armoitettu kyky nähdä hy-
viä puolia. 

Vasemmalla suuri suo, Virtsu 64, 
Kuressaari 144.

Peltoja, pajupuskia, lehtikuusia, 
Marjamaa 25 kilometriä vasemmal-
le, Koluvere loss ja Hannun vaakuna. 
Valistan Kirstiä, että loss on linna ei-
kä lossi. Läänemaa maakuntaraja. Itä-
meri lähestyy.

Päivänkakkaraa, niittyjä, suolahei-
nää. Metsässä vieressä tietyömaan 
asvaltin käry, muutoin tie ollut häkel-
lyttävän hyvää. Kello 13:30 pitäisi olla 
Virtsun satama, ei kyllä olla. 

Koivikkoa, olikohan Lydia Koidula 
täältä? Kaksi kurkea, siis muitakin lin-
tuja kuin haikaroita. 

Lihula, vanha piispan linna, aika-
naan Euroopan pisin silta vuodelta 

”Kuinka voi rakastaa naista, jota ei ole 

koskaan nähnyt?”

Länsi-Viron saarilla
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1904. Luostarin rauniot. Kirkko. Ihana mesiangervopel-
to. Jälleen tie Pärnuun. Pitkä kolhoosirakennus. Tosi tiheä 
kuusikko – vaihteeksi. Hyvä, kun tuli syötyä laivalla se lo-
hileipä. Taas tie etelään, viitassa lukee Pärnu, mutta em-
me käänny sinne. Tietyö ja äkkijarrutus. 

Ranta häämöttää. Iso alue katajia, Virtsu vielä tai enää 
kymmenen kilsaa. Maariankämmeköitä. Koneellinen lii-
kennevalo punaisena, ei autoja. Kuitenkin odotetaan. 
Mustavariksia. Kuusiaita noin 30 metriä korkea.

Vihdoin saarille

Näkyy avomeri, tuulivoimaloita. Konsum, ruotsalaiset pi-
tävät kauppaa täällä taas. Muhu ja Kuivastu. Jonoa lossil-
le. Kuljettaja Raivo maksaa liput. Tienvarsimainos: Royal 
gentlemens club, kuninkaallisten herrojen klubi, avoinna 
kello 20 - 06. Pitäisiköhän jäädä odottelemaan?

Laiva, aika isoa aallokkoa. Yläkannelle ja ravintolajo-
noon. Pieni seljanka, rantakuppilassa jo mainio kiluleipä. 
Muistan, että Viron silakka on kilu. Voi, miten käyttämä-
tön kieli unohtuu. Virossa ollaan. Keitto 3,5 euroa. Ken-
raali lupaa kertoa tänne 1944 jääneistä saksalaisista. Keit-
to osoittautuu mainioksi makkaraseljankaksi. Pitää koto-
nakin muistaa panna keittoon laakerinlehtiä.

Ajo jatkuu kuin Hailuodon saarella, on tasaista ja mata-
laa. Pysähdys Muhun kirkolla. Lampaita. Paikkakunnan ni-
mi Liiva. Kirkossa jäljellä freskoja, mutta ovet ovat lukos-
sa ja opas tiessään. 

Venäjä lähti näiltä saarilta pois vasta 1994. Tuloon tar-
vittiin oma viisumi. Kenraali pyytää minua kertomaan 
1200-luvun kirkollisesta elämästä. Mieleen ei tule muu-
ta kuin Turun tuomiokirkko. Ainut ero on ollut siinä, että 
virolaiset, toisin kuin suomalaiset, dokumentoivat kaiken. 
Joku Henrik on heilunut Muhussa. 

Kerron lyhyesti kreivi Axel von Fersenin tarinan. Hän ja 
hänen isänsä, myös Axel, olivat niin sanottuja rantaruot-
salaisia. Heitä oli pitkin Itämeren rannikkoa. Tämä poika 
Axel kuoli 1810, katsomme netistä. Hän omisti täällä Mat-
salussa ison kartanon metsineen, maineen. Muistan, että 
sama herra omisti Eurajoella Vuojoen kartanon sekä Ja-
nakkalassa Harvialan kartanon. 

Axel oli poikamies. Tarinan mukaan hän hellusteli Pa-
riisissa Versaillesissa Maria Antoinetten kanssa. Seuruste-
lu ei johtanut sen kummempiin. Toiset kertovat kaksikin 
poikaa syntyneen. Herra von Fersen oli myös seikkailija-
luonne. Se vei miehen osallistumaan muun muassa Ame-
rikassa etelävaltioiden sotaan. 

Tarkistan tarinan tiedot soittamalla Eurajoen emeritus 
kirkkoherra Heikki Vanha-Rauvolalle, joka ilahtui kuulles-
saan minun olevan tutkimassa Vuojoen kartanon herran 
maita Baltian puolella. 

Tammiaukio, josta muut puut hakattu pois. Tammet 
jo parikymmenmetrisiä. Pysähdys Valjalan kirkolla. Tääl-
lä Viron ensimmäinen kolhoosi, teki myös ensimmäisenä 
konkurssin. Kirkko vuodelta 1229. Menevät katsomaan, 
onko auki. Pyydän vilkaisemaan, onko katosta riippumas-
sa kirkkolaivaa tai votiivilaivaa. Saavat ainakin liikuntaa. 
Selkävaivalta en viitsi hypätä ulos ja sisään. Voisi olla koh-
teella enemmän aikaa ja kohteita vähemmän.

Kun bussi on lähtenyt aamuvarhain, eka päivä lähes nu-
jertaa. Ihmemies tämä kenraali Pentti Lehtimäki jaksa-
maan.
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Laivalta hankittu putelikin on aloit-
tanut tuttavallisen kierroksensa 
penkkiriviltä toiselle. Kone jyrää alla, 
pitää ilmastointia yllä. Kirkossa saar-
nastuoli korkealla, yllä katos, josta 
riippuu Kirstin ihastukseksi lintu. Se-
lostan Pyhän Hengen symboliikkaa.

Saarenmaan valssi

”Talkoot Löönen sool”, talkoot Löö-
nen suolla, oli Saarenmaan valssin 
ensimmäinen versio ja vielä mollissa. 
Teksti Debora Vaarandin, sävel Rai-
mond Valgren. Neuvostoaikana 800 
nuorta oli työleirillä Lööne kartanon 
suolla, ja tanssit olivat illalla. Runo si-
sältää kansallista symboliikkaa:

- Ne ööt ovat valkeat ja kuluvat rut-
tu, (kuluvat pian); - Pyöritä lennätä 
pellavapäätä, sinä kiiltävänappinen 
sotilas vaan, mutta pellavapäätä et 
omaksi saa.

Virolaiset haluavat ja osaavat lait-
taa kaiken matkailun palvelukseen 
hannunvaakunoineen. Koska mahtaa 
Hämeenkyrössä Mäntyrinteen hau-
tausmaan tien vieri saada hannun-
vaakunansa Irwin Goodmanin hau-
dan merkiksi? Täällä tien varressa 
hannunvaakuna, Saarenmaan valssin 
synnyinpaikka. 

Milloin Suomessa tulee laatta jon-
kin laulun tekopaikalle?

Kirsti ottaa kuvaa kelta-apiloista ja 
muistomerkistä, jossa myös Georg 
Otsin kuva.

Sokea mies hierojalla

Ajo mantereelta Kuressaareen, kylpy-
lähotellin nimi Meri. Siistiä kaikkialla, 
paikat kunnossa, kukkia, istutuksia. 
Eric Adamssonin muistomerkki va-
paustaistelijasta. Monumentti hävi-
si neuvostoaikana ja korvautui kom-
munisti Kingiseppin patsaalla. Se 
taas katosi 90-luvulla, ja Adamsonin 
työ löysi takaisin.

Hotellissa sählinkiä. Joku saanut 
siivoamattoman huoneen ja tunkee 
väliin. Yritän napakasti pyytää aino-
ata vastaanoton toimijaa hoitamaan 
yhden asiakkaan kerrallaan. Suoma-
laisnainen jatkaa sitkeästi epäsiistin 
huoneensa kanssa eikä näe siinä mi-
tään kummallista. Tyypillistä matkai-
lun pikku kärhämöintiä.

Huone, merinäköala, parveke. Ran-
ta ihan 50 metrin päässä, aallonmur-
taja, saaria, kaunis auringon lasku. 
Kaupasta yöksi vettä. Kenraali oli sa-

nonut ei juovansa kraanavettä. Tämä 
oli nyt Konsumin sijasta COOP, ruot-
salainen kauppaketju jälleen.

Hoitoaika hierojalle. Kuusikymppi-
nen nainen melkein kauhisteleee nä-
kövammaani: pimi mees.

- Olenko katsellut liian paljon nai-
sia, hän kysyy mutkattomasti. Toinen 
järkytys tulee, kun kuulee sokeutu-
misesta kymmenvuotiaana ja Kirstin 
olevan vaimo, ei tytär. 

- Kuinka voi rakastaa naista, jota ei 
ole koskaan nähnyt; mistä voin tie-
tää, onko hän kaunis?

Yritän selittää, että kauneudesta 
on vähän iloa, jos luonne on häijy ja 
pahansisuinen.

Tuntuu, ettei mene jakeluun. Am-
mattitaitoinen hieroja kuitenkin. 
Tunnin hoito maksaa 35 euroa, ja tä-
mä on hotellin hinta.

Viro vaiko Eesti

Väkeä Kuressaaressa on noin 16K (16 
000), koko Saarenmaalla noin 70K. 
Kaupunki kuuluu pienempään koko-
luokkaan kuin isommat Pärnu, Tartto, 
Kohtlajärvi ja Narva. Tallinna menee 
omassa sarjassa.

Kenraali kysyy, kuinka moni valtio 
voi ylpeillä sillä, että puolet väestös-
tä puhuu suuren naapurimaan kieltä. 
Se voidaan nähdä merkittävänä hen-
kisenä pääomana.

Ihmisen mieli on häälyväinen ja 
muisti mitä katalin. Olen ollut Län-
si-Viron saarilla turistiryhmässä ker-
ran pari ja aiemmin mainitun pappi 
Heikki Vanha-Rauvolan kanssa auto-
matkalla rannikolla. Se oli olevinaan 
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linturetki Matsalun ruovikoille. Lintu-
torniinkin kiivettiin, mutta ainoa, mi-
tä nähtiin, oli suota rämpivä hirvi. 
Samoin kuljin kirkkohallituksen au-
tolla 1990-luvun avustusten toimit-
tajana.

Tuntuu, että mitään en muista. 
Matkoilta mieleen on jäänyt olemat-
toman vähän, mitä nyt yksi alueelli-
sen näkövammaisten järjestön, ”Lää-
nemaan pimidate yhinguse” meidän 
lahjoittajien kunniaksi toimeenpane-
ma meluisa iltakalaasi Kuressaaressa. 

Se ei ollut loppua ollenkaan, ja jo-
pa viihtyminen selvin päin kävi työs-
tä. Oli tuotu tänne joitakin äänikirjo-
jen kasettien kopioinnissa käytettyjä 
ja meillä käytöstä poistuneita laittei-
ta. Neuvostoliitossa oli ollut ikioma, 
muualla tuntematon järjestelmä. 
Kannettiin tarjolle siis täyttä romua, 
josta ilo oli lyhytaikainen. Nyt muis-
tot nostavat häpeän tunteita.

Vähitellen alan käytellä sanaa Viro. 
Kotona aion selvittää, oliko Suomes-
sa Viro edellisen itsenäisyyden aika-
na Viro vaiko Eesti. Itselle tämä maa 
on ollut Eesti ja virolaisille edelleen. 
Ehkä vaikuttamassa oli voimakas ra-
dioasema keskipitkillä aalloilla, ”Ees-
ti vabariikin rinkihälinä”, jota nuoruu-
dessa kuunneltiin yökaudet.

Hiiumaan päivä

Bussin keula kohti Hiidenmaata, 
ruotsiksi Dagö, paikallisesti Hiiumaa, 
minulle ennen käymätön. Saarenmaa 
oli Ösel ja Kuressaari Ahrensburg se-
kä ruotsiksi että saksaksi.

Vanha ravintola tuulimyllyn jalassa, 
pöydät myllynkiviä, istuimet jauho-
säkkejä. Maxima, liettualainen kaup-
paketju, seuraavaksi Coop-kauppa. 
Vitsit Saarenmaan ja Hiidenmaan vä-
lillä kulkevat samaan tapaan kuin 
Tampereen ja Turun tai Rauman ja 
Porin. Pelto, kaksi korppia. Baltiassa 
iso väkikato Euroopan vapaan liikku-
vuuden mukana. Takana viljapeltoa, 
suuri karja. Paikan nimi Leisi, nyt ajo-
suunta suoraan pohjoiseen, männik-
kömetsää, vähän seassa lehtipuita. 

Sormi puutuu nokialaisen näppäi-
lyyn. Ei ole puutunut ennen. Kirsti 
näkee ja antaa jumppausohjeita. Hir-
vi seisoo jäykkänä metsän reunassa. 
Joka kunnassa on veistetty laivoja, 
20 - 30 metriä pitkiä, kuljetettu hei-
niä hevosille Pietariin, samoin halko-
ja ja muuta puutavaraa. Miljoonakau-
punki imi paljon. Oransseja unikkoja, 

viljeltyjä varmaan. 
Pieni hautausmaa, tuulimyllyjen 

kylä, kahta eri mallia, hollantilainen 
ja muu. Toisessa kääntyy koko talo, 
toisessa vain ratas- ja siipivärkki. 

Karjaan kirkko, komea, ortodoksi-
nen. Kenraali muistelee olutfestarei-
ta täältä. Opaste Triigi satam, 4, siitä 
toinen yhteys ”Hiiumaalle”, päivän-
kakkaroita. Saarenmaan shamaanin 
asuinpaikka, kenraali käynyt taioilla! 

Triigin satama, Hiidenmaa häämöt-
tää, lauttamatka toista tuntia. Odo-
tellaan laivan tuloa. Toinen reitti on 
ylempää Haapsalusta.

Karkotettua kansaa 

Näiltä saarilta Katariina Suuri siirsi 
1781 toistatuhatta rantaruotsalaista 
jalan Ukrainaan, jotta saisivat harjoit-
taa vapaina elinkeinojaan ilman kar-
tanonherrojen verovaatimuksia. Tai-
vallus vei vuoden, toinen puoli kar-
kotetuista menehtyi matkalla. Vielä-
kin jostakin Itä-Puolan alueelta löy-
tyy karttakylä Gammel svenskby. On 
ollut pakkosiirtoja ennenkin.

Tulomatkalla hiljennettiin Risteen 
kohdalla. Siellä museoitu ”jaama”, 
asema, josta toisen maailmansodan 
jälkeen pantiin juniin kulakkeja ja 
muuta väkeä Siperiaan. Viimeinen ju-
na lähti 1949, ja mukaan oli saatava 
20K ihmistä, ei katsottu sukuun eikä 
säätyyn, kunhan kiintiö tuli täyteen. 

Pieni laiva, hyvät ja halvat ranska-
laiset perunat kanttiinissa, seurus-
telua matkakumppaneiden kanssa; 
Rantasia, Savolaisia, herra Jorma pik-
kusisko Riittan luokkakaveri, rouva 
ammoisen kunnanlääkäri Oiva Pentin 
tytär. Esko Erkkilä osoittautuu suku-
laiseksi, on edesmenneen isäni pik-
kuserkku suoraan alenevan polvei-
lun mukaan, isoäidin äiti Viljakkalan 
Härkkejä.

Ennennäkemättömiä seutuja

Hiidenmaa, 10K asukasta, pinta-ala 
tuhat neliökilometriä, korkein koh-
ta 86 metriä, kaupunki Kärtla. Lento-
liikenne Tallinnasta. Saari näkyy hy-
vällä säällä Hangon läntisille meri-
alueille.  Laiska Jaakko osti 1624 saa-
ren. Ruotsin vallan aika päättyi Uu-
denkaupungin rauhaan 1721. Seura-
si kaksi Venäjän vuosisataa. 

Kopun majakka vuodelta 1504 toi-
mii yhä. Kului paljon puuta, näkyi yli 
kaksi peninkulmaa. Laivoja ohjattiin 

tahallaan matalaan ja rosvottiin. Sak-
salaiset käyttivät kesällä 1941 suoma-
laisia Hiidenmaan valtauksessa.

Sakkia on pyörinyt, juuttia Tanskas-
ta ja muuta.

Hiekkamaata, mäntymetsiä. Kir-
koissa taidetta, joka otettu talteen 
haaksirikkoutuneista laivoista ja tuo-
tu tänne.

Ylhäältä majakan tornista näkyy Ai-
no ja Oskar Kallaksen Reikin pappi-
la. Poiketaan myöhemmin. Keltapäi-
vänkakkaroita. Majakan peililaitteet 
ostettu Pariisin maailmannäyttelys-
tä 1900. 

Moni kapuaa torniin, askelmia 107, 
ovat korkeita. Kirsti käy, minä en. 

Tuodaan kännykän kapulaa, toises-
sa päässä Tuulikki Nikkilä, Pertun pir-
teät pelimannit, tänään 80 vuotta, 
juhlii Koskilinnassa. Veli Tapanikin on 
paikalla. Onnittelen. 

Kahvilan kyltti: Hyvin käyttäytyvät 
ja koirat tervetulleita! Muistan Pep-
piä hoidossa Helena Hyvärisellä Pyy-
nikillä. 

Majakalla vielä, on Itämeren kor-
kein, 102 metriä meren pinnasta. 

Luonto tulee syliin

Mitä mahtaa tämä olla talvella? Nyt 
villiruusuja paljon ja enemmän kuin 
Saarenmaalla. 

Taas rantatiellä, tervaleppää. Kata-
jaa molemmin puolin. Kalansaalis jol-
lakulla, paljon kampelaa näyttää ole-
van.

Reikin kirkko, joka näkyi majakalta. 
Onko votiivi- tai kirkkolaivaa, pyydän 
Kirstiä katsomaan. 

- Ei ole, useimmissa on ollut ja 
montakin, mutta on varastettu tai 
ovat hajonneet. 

Täällä piti pastori Forsius, suoma-
laislähtöinen, ruotsiksi lähtösaarnan 
Ukrainaan lähtijöille 1781. 

Kärtla, vaatimaton pikkukaupunki, 
rantaravintola, lounas. Patsas, neu-
vostosotilaan pää, ylioppilaat pe-
sevät keväisin oluella. Verkatehdas, 
muinainen kuten Narvan. Katu ni-
meltä Rootsi.

Turkoosi meri, sininen Lada, ve-
si velloo viisivärisenä. Kirsti lähettää 
useita kuvia, värisyys erottuu kuvis-
sa hyvin.

Vahva espresso, wc. Nyt Helter-
maa 25 kilometriä, laivayhteys Haap-
saluun, käyttämäämme nähden poh-
joinen reitti Hiidenmaalta. 

Aamulla tultiin Sörun satamaan, 
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edessä Suuremöisan kartano. Mah-
taako kirjoituskäsi krampata?

Metsä, kuivasuo. Valtava kiviröyk-
kiö, mikä lie muinaishauta: ”Pölisse 
letta”. Syöksyvät taas laumoin kuvaa-
maan. Moniko muistaa kotona, mitä 
on kuvannut? Auto käy kääntymässä, 
kuvaajia odotetaan. Kivikasan arvoi-
tus ei ratkea. Olikin koko asian juju: 
Ei tiedetä mikä on kivikasa, vaan on 
arvoitus. 

Suurmoision Kartano, 64 huonetta, 
vanhin osa vuodelta 1755, taas von 
Stackelbergeja, tällä kerralla rouva 
Ebba von. Lupaan olla muistamatta.

Hiiu vill, villafapriikki, teollista vil-
lan tuotantoa parin vuosisadan ta-
kaa. Koneita käytetään näytiksi.

Ostan kolme huovutettua istuma-
alustaa, a 8 euroa. Palautan yhden, 
on eri kokoa.

Pieni Kasrarin saari, kasvanut kiinni 
Hiiumaahan. Seuraa Aino Kallaksen 
koti, jos on auki. Ei ollut. 

Aino Kallas oli Viipurin Krohneja, 
isä runomies ja fennomaani Julius 
Krohn, sittemmin Suonio. 

Saarelta ei saa viedä pois kasveja. 
Orjaku, satama, johon ennen tuli Saa-
renmaalta lautta. 

Käimä, Hiidenmaan toiseksi suu-
rin kylä Kärtlan jälkeen. Säveltäjä Ru-
dolf Tobiaksen kotimuseo. Kuka lie-
nee, ihan outo suuruus. Hauska tau-
lu: 255 km, Punkalaidun, olisiko ystä-
vyyskunta? Lautalla taas ranskanpe-
runoita ja kanaa.

Rantakävely keskustaan

Viimeinen aamu. Aurinkoa, tuulta, 
viileää, T-paita on liian vähän, Kirsti 
istuttaa Kuressaaren linnan puiston 
penkille ja palaa hakemaan pitkähi-
haista. 

Jäädään torin varteen. iPhonen as-
kelmittarin lukemia kertyy. 

Sovitaan, että auto noukkii. Her-
ra Esko, isäni pikkuserkku, ilmestyy 
odottamaan bussia myös. 

Metsämamsikoita vitosella torilta, 
maistuu. Milloinkahan on nähty näi-
tä Suomessa? 

R-kiskalta nakkihodari ja Viro 100 
arpa 1918, päävoitto sata kertaa. Nä-
mä hallitsevat kansallisen identitee-
tin asiat. 

Olisiko idealla käyttöä kaikennä-
köisten kenojen paikalla, Suomi sata 
ja päävoitto sata kertaa 1917 euroa?

Soitan siskolle, joka matkalla Kark-
kilan torille, Vihdissä aamulla plus 

neljä ja heinäkuun seitsemäs. Se on 
Suomen kesää. Marjan ja Panun pul-
mapäivä, vuosia X, kuten meillä tou-
kokuussa. Laitetaan viestejä.

Tarina suuresta tammesta

Bussi tulee, ajetaan rantoja, näkyy 
Abrokan iso saari. Aurinkoa. Pitää rii-
sua pitkähihainen. 

Taistelujen muistomerkki, saksalai-
sia 10K, neuvostojoukkoja 35K. Neu-
kit tulivat ensin Hiidenmaalle ja Mu-
huun, vasta sieltä Saarenmaalle. 

Mutta missä on kurki, Kuressaaren 
symboli? Löytyy yksi kahvila Kurki, 
laihan linnun kuva oven päällä. 

Väki kuvaa ulkona muistomerkkiä, 
tiltaltti äännehtii. Heitä on ollut pal-
jon ja jopa kaupungilla. 

Kirjoituskäsi alkaa puutua taas. Pa-
lattua on tätäkin asiaa lääkärille. Pos-
tikortteja tältä matkalta ei näköjään 
lähde.

Kirsti oikaisee saaren Saarenmaan 
kartalla itälänsisuuntaan, kun minul-
la ollut etelästä pohjoiseen. 

Kuressaari saa paikkansa liki lou-
naisnurkkaa. 

Tähtäys Kaalin kraaterille, harvoja 
paikkoja, jotka muistan. Kiviperä do-
lomiittia. Kirsti ostaa minulle pienen 
kannellisen sormisuolakupin. Meteo-
ri identifioitu tieteellisesti 1927. Pu-
toaminen pari vuosituhatta ennen 
ajanlaskun alkua. Kenraali kertoo 
kansan muistista, joka tavoittaa 3000 
- 4000 vuotta sitten tapahtuneita. 

Mitä ovat Kalevalan tarinat suures-
ta tammesta ja valoilmiöstä? Päivä 
pari sitten Eino Leinon päivä, hänellä 
kirja Tarina suuresta tammesta, vuosi 
1896, muistelen. Pitää kotona tarkis-
taa, onko yhteys. 

Ohjelmaan merkitty lounas kahdel-
ta. Erittäin hyvä, alkukeitto, pehmyt 
porsaan paisti, olisiko villisikaa?

Väki käyskelee Saarenmaan nurmil-
la, tarkenee. Edelleen Sörven nieme-
kettä. Kasvillisuus osoittaa vanhat ta-
lojen paikat. 

Majakka tai loisto. Pensasta, lehti-
puuta, niittyjä välillä. Sotahistoriaa. 
Hidasta perääntymistä, irtautumi-
nen Torgusta marraskuu 1944, edes-
sä Kuurinmaan motti, purkautui vas-
ta sodan lopussa, 1945 toukokuussa; 
180K saksalaista vankia.

Surullinen meritarina 

Wilhelm Gustloff, saksalaisten ristei-

lyalus 1800 matkustajalle, kyydissä 
yli 10K.  Neukit torpedoivat jo tam-
mikuussa 45, koko maailman ja aina-
kin Itämeren eniten ihmisuhreja vaa-
tinut meriturma, tuhatkunta pelastui, 
yli 9000 hukkui.

Vaikea käsittää, mitä katastrofe-
ja on tapahtunut vain 70 kilomet-
riä Suomen rannoilta etelään, kyydi-
tykset, karkotukset ja pakenemiset 
maasta. Näkyy Liivinmaan rantaviiva. 
Tänne Neuvostoliitto ei päässyt tais-
tellen. Valtavasti katajia. Sääre, kapea 
niemen kärki, sotamuseo, Viron ete-
läisin kärki, rajavartiosto, EU-rahalla 
rakennettu. Taas juoksahdus autosta 
ulos ja takaisin. Tätä on, kun turistit 
kuvaavat eivätkä kotona muista, mi-
tä kuvissa on, eivät auta edes iPho-
nen paikantimet tai kellon ajat, ki-
vi mikä kivi ja ranta kuin ranta. Enää 
ei sentään liimailla paperikuvia albu-
meihin tai asetella filmin paloja dia-
kehyksiin. 

Jatketaan niemen länsipuolta. Ran-
nikkotykistön asemat, mäellä tulen-
johtopaikka, nyt puiden peittämä. 
Punkkereita aukkoineen. Tarvittu val-
tavasti sementtiä.

Lehmiä pitkin karvoin. Poispyyh-
kiytyneitä rantakyliä, ennen sotaa 
väkeä 3000, nyt vain katajia, toisiinsa 
kasvaneita kiinni. Maja myytävänä.

Yli 100K lähti meren yli Ruotsiin, 
näiltä rannoilta lähes kaikki. 

Kenraali kertoo: 1944 Turun satama 
oli pakkoluovutettuna liittoutuneil-
le. Sieltä sukellusveneet tulivat, myös 
Wilhelm Gustloffin upottaja. Nyt vi-
rolaiset ovat maastaan poistaneet 
neuvostoajan muistomerkkejä.

Kohteiksi merkitty surullinen Kloo-
gan keskitysleiri, josta muun muassa 
Inkerin väkeä Hankoon.

Paldiski kohde myös. Molemmat si-
vuutetaan vauhdilla ja maininnoin.

Joudutaan ajamaan lujaa, nippa-
nappa ehditään Suomen laivaan. 
Noutopöytä odottaa. Helsingin Län-
sisatamassa jatkamme bussilla Tul-
linpuomiin. Sieltä on helpompi saa-
da taksi kuin sataman kaljakeissien 
kanssa hoipertelevista jonoista. 

Mielessä taas kerran kysymys, näin-
köhän nyt viimeinen kerta näillä Län-
si-Viron saarilla. Oli hyvä matka, plus-
saldo lähes täydellinen, Kirstille mie-
lessä iso kiitos ja käytännössä hali. 
Arjen tultua vanhenevaa miestä Töö-
lön sairaalassa vartoo lääkäri.
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Mikä maa ja mikä valuutta?
Sitä mietin, kun herään vauvan rääky-

nään, vaikkei lähellä ole ainuttakaan alle 
kolmekymppistä.  Kun miltei yhtä läheltä 
kantautuu metallinen ujellus, alan jo käy-

dä mielessäni läpi edellisiltaista ruoka- ja juomalistaa.
”G’day! How are you?” kajahtaa iloinen ääni.
 Maan ja maanosan nimi on Australia, valuuttana dol-

lari. Kaverini ei ole saattanut maailmaan iltatähteä, vaan   
kuulemani ”vauvanitku” tulee australiankorpin nokasta. 
Metallisesta ujelluksesta taas vastaavat magpiet. Illan ju-
listavat virallisesti alkaneeksi kookapurat, joiden naurun-
rätkätys kuulostaa lähes pelottavan inhimilliseltä.

Musiikkia aussitalon kuistilla ei todellakaan tarvita: mo-
nenmoiset linnut ja sammakot sirittävät, mäkättävät, räk-
syttävät ja viheltävät. Tosin kyllä maan epävirallista kan-
sallislaulua, Waltzing Matildaa, kuuntelee sitäkin mielel-
lään, vaikkapa aussipubissa, jossa käy vilkas puheensori-
na. Englanti, jota tässä maailmankolkassa puhutaan, on 
aivan omanlaisensa kieli, jolla on oma sanastonsa. Aus-
sienglantia oppii vain kuuntelemalla ja puhumalla, kun 
vilkkaasti juttelevilta aussilaisilta saa suunvuoron. Vaah-
toavien kaljatuoppien ja paikallisten viinilaaksojen anti-
milla täytettyjen lasien äärellä juttu lentää usein niin no-
peasti, että vasta maahan tutustumassa oleva turisti saa 
usein tyytyä kuuntelijan osaan.

Mutta ausseja kuuntelee mielellään, niin kohteliaita, ys-
tävällisiä ja rentoja he ovat. Kun ravintolan tarjoilija tie-
dustelee: ”mitä saisi olla, kulta?”, se on tässä maassa täy-
sin normaalia. Kiitokset, ja niitähän aussit minulta usein 
ystävällisyytensä ja avuliaisuutensa vuoksi saavat, kuita-
taan vakiokommentilla: No worries!

Huolet tuntuvatkin haihtuvan, kun vaikkapa Sydneyn 
satamassa astuu lauttaan, joka kuljettaa keskelle meren 
pärskeitä. Kannella suolantuoksuinen tuuli täyttää sie-
raimet ja merilintujen konsertti korvat. Satamassa taas 
odottavat fish and chips -kojujen ja aasialaisten ravinto-
loiden kutsuvat tuoksut.

Olisi maku mikä tahansa, Australiassa joka mahaan löy-
tyy jotain. Osin tämä johtuu maan väestön hyvinkin eri-
laisista, etnisistä taustoista: Kiinasta, Vietnamista, Thai-
maasta, Etelä-Koreasta ja Euroopan maista aikoinaan 
maahan työn perässä muuttaneet ihmiset ovat tuoneet 
ruokakulttuurinsa mukanaan. Silti Australian kaduilla 
kuulee pääasiassa englantia, mitä nyt jokunen turisti tu-
risee vaikkapa suomea. Australia on kuin suuri perheyh-
teisö, johon eri puolelta maailmaa tulleet sukulaiset ovat 

Aistimusten Australia
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täysin integroituneet yhteistä kieltä myöten.
Vielä takaisin australialaiseen ruokakulttuuriin: sitä ei 

nimittäin juuri ole. Vaikka aussit ovatkin tunnettuja hyvis-
tä pihveistään, liki kaikki aussipöytien kestosuosikit kuten 
fish and chips  ovat lähtöisin muualta maailmasta. Oluen 
ja viinin osalta tilanne onkin toinen. Australialaisia viinejä 
ei suotta kehuta maailmalla, ja aussioluetkin vievät kielen 
mennessään. Foster’s ei siis kerro koko totuutta, ei edes 
totuuden tilkkaa.

Yhteiset grillikekkerit ovat hyvin yleisiä. Kun isossa 
osassa maailmaa omaa naapuria ei tunneta edes nimeltä, 
Australiassa on tavallista kokoontua porukalla jonkun pi-
halle grillinyyttikesteihin. Toisin kuin usein luullaan, gril-
lissä ei tirise kenguru vaan lammas, naudanliha ja paikal-
linen makkara, joka tosin ei minuun pitkään makkaran ku-
ningasmaa Saksassa asuneena kolahda lainkaan. Ruuan 
ja juomien äärellä on hyvää aikaa parannella maailmaa ja 
sopia vaikka seuraavasta pubikäynnistä. Usein tosin yksil-
le lähdetään aivan spontaanisti sen enempiä miettimättä.

Grillin ja ruuan aromienkin yli nenä erottaa Australias-
sa liki kaikkialla läsnä olevan eukalyptuksen tuoksun. Toi-
sinaan eukalyptuspuita on niin tiheässä, että ilmassa lei-
juu sieraimia viilentävä sumu. Eukalyptus ei kuitenkaan 
ole yksi ainoa puu, vaan lajeja on useita. Jotkin muistutta-
vat tuoksultaan sitruunamelissaa, toiset taas piparmint-
tua. Ruohontuoksu tuntuu sekin monin paikoin, sillä eng-
lantilaisten sukulaistensa tavoin myös aussit ovat ahkeria 
ruohontrimmaajia.

Ruohontuoksua tunsin myös paikassa, jossa sitä en oli-
si odottanut. Koska Australia on kenguruiden maa enkä 
sokeana voi noita ympäriinsä loikkivia söpöläisiä nähdä, 
käynti eläintarhassa oli tietenkin korkealla toivelistalla.  
Heti sisään tultuani lauma kenguruita löntysti luokseni si-
lityksiä pyytämään. Painoin pääni vasten pörröistä turk-

kia ja imin sieraimiini kengurun hiukan makeaa, ruoho-
maista ominaistuoksua. Kengurut halusivat puolestaan 
nuuhkia minua, joten siinä sitä kyykittiin keskellä ystäväl-
listä karvaturrilaumaa. Myös vompattipoika, jota eläin-
hoitaja antoi minun paijata, tuoksui voimakkaasti ruohol-
ta ja imelältä ”poikaeliksiiriltä”, jolta minäkin sitten tuok-
suin koko loppupäivän. 

Suloiselta tuntuivat myös käärmeet, joita pääsin silit-
telemään ja nuuhkimaan. Toinen niistä oli liki käsivarren 
paksuinen, toinen ohut kuin lyijykynä. Ohuempi luike-
ro ihastui oikeaan nimettömääni niin, että yritti kietou-
tua sen ympärille. Myös dingo, joka ulkonäöltään muis-
tuttaa paljolti koiraa, olisi halunnut jäädä siliteltäväkse-
ni. Dingot ovat älykkäitä eläimiä, enkä voinut olla mietti-
mättä, miten dingo pärjäisi sokean opaskoirana. Muuta-
maa päivää myöhemmin sitten talsinkin pitkin Höyhen-
saarten katuja Neumann-niminen opasdingo valjaiden 
toisessa päässä. No, ehkä on parempi tyytyä jatkossakin 
koiran tarjoamaan apuun.  Australiassa itsenäinen liikku-
minen onnistuu sokeanakin, maassa kun on tehty paljon 
näkövammaisten aseman parantamiseksi.

...mutta siitä  lisää toisessa jutussa.



                                         

LUKUNURKKA
Tuula-Maria Ahonen Terveysmetsässä

Marko Leppänen, Adela Pajula: Ter-
veysmetsä - Tunnista ja koe elvyt-
tävä luonto, Gummerus, 2017 

Yksikin puu on hyvinvoinnin lähde -
Nykyihminen tarvitsee luontoa ki-
peästi.

Kirjan painavassa esipuhees-
sa emeritusprofessori, lääkäri Ta-
ri Haahtela yhdistää oman tervey-
temme ja luonnon hoitavan voiman. 
-Solumme eivät digitalisoidu samaa 
vauhtia kuin nykyinen työelämä. So-
lumme ja geenimme ovat konser-
vatiiveja. Ne tunnistavan omakseen 
vain luontoympäristön. Luonnossa 
olemme kotonaan myös psykologi-
sesti, Haahtela toteaa monille tutun 
kokemuksen.

-Luontoon ei tarvitse palata, mutta 
sitä on saatava lähelle ja terveydek-
si, tarvitaan ”landea stadiin”. Meidän 
on oltava kosketuksissa luontoon jo 
itsekkäistäkin syistä. Luonto kohot-
taa vastustuskykyämme ja henkis-
tä hyvinvointiamme, Haahtela kir-
joittaa.

Kirjan kirjoittajat luontokasvatta-
ja, biologi Adela Pajunen ja luonnon 
terveysvaikutuksiin perehtynyt toi-
mittaja Marko Leppänen johdattavat 
lukijan hyvin innostavasti ja moni-
puolisesti luontokokemuksiin.

Luonnon hyvää tekevää vaikutus-
ta on hyödynnetty tietoisesti jo tu-
hansia vuosia. Muinaisessa Egyptis-
sä lääkärit passittivat masentuneet 
faaraot puutarhakävelyille. Antiikin 
Kreikassa 400-luvulla ennen ajanlas-
kun alkua laaditussa kirjoituksessa 
”Ilmasta, vedestä ja asuinpaikasta” 
setvittiin ihmiselle terveellisen ym-
päristön perusteita. 

Tieteellinen tutkimus on seuran-
nut paljon myöhemmin, alkaen 
1970-luvulla Yhdysvalloissa. 

Luonto auttaa meitä myös työpai-
koillamme. Työpaikan viherkasvien 
on havaittu lisäävän työntekijöiden 
keskittymiskykyä ja viihtyvyyttä se-
kä vähentävän sairauspoissaoloja. Jo 
lyhyt luontokävely lisää myönteisiä 
tuntemuksia ja vähentää kielteisyyt-
tä, kuten ärtyneisyyttä, masentunei-
suutta ja ahdistusta. 

Toistuvien luontokäyntien myötä 
tunnetasapainomme vahvistuu. Tä-
mä korostuu varsinkin vaikeina ai-
koina. Tärkeä tieto meille  kovassa, 

kiireisessä ja uhkien täyttämässä yh-
teiskunnassa eläville.

Tohtori Metsä

-Suomalaisen matka kotoa metsään 
on keskimäärin 600 metriä ja puolel-
la väestöä enintään 200 metriä. Suo-
malaiset ulkoilevat kahdesti tai kol-
mesti viikossa. Silti edes maaseu-
dulla luonto ei välttämättä ole elä-
mänasenne. Suhteemme luontoon 
on muuttunut monella tapaa etäi-
semmäksi. Kiire, levottomuus ja in-
formaatiohäly seuraavat usein met-
säänkin, kirjoittajat herättelevät 
asenteen muutokseen.

 He suosittavat hyvin konkreettista 
muutosta: kävelyä metsään takape-
rin, selkä edellä.

Olen itse alkanut tätä harjoittaa ja 
suosittanut kavereille. Ihmiset tun-
tuvat jakautuvan  selvästi kahteen 
osaan: toiset innostuvat heti, toiset 
ovat hyvin epäileväisiä.

-Takaperin kävellessä jalkojen har-
voin käytetyt lihakset aktivoituvat. 
Liike on hellävarainen polville. Aivot 
saavat voimakasta stimulaatiota yl-
lättävän motorisen haasteen parissa. 
Mieli virkistyy voimakkaasti, kirjoit-
tajat perustelevat.

Kannattaa aloittaa hiljaisella suo-
ralla tiellä ja pyytää alussa toinen 
tarkistamaan, että kävely sujuu tur-
vallisesti. Mieli todellakin piristyy, 
kun astuu ulos normaalikaavoistaan, 
joihin me aikuiset liian helposti juu-
tumme. Vuorovaikutuksesta tulee 
hauskempaa, kun astumme yhdessä 
epämukavuusalueellemme. 

-Kävely metsäpolulla avojaloin on 
suuri elämys, joka kuitenkin vaatii 
totuttelua, kirjoittajat rohkaisevat.   

-Vartti paljasjalkailua parantaa työ-
muistia, jota aivot käyttävät mieleen 
palauttamiseen ja tiedon käsitte-
lyyn. Keski-Euroopassa lääkärit suo-
sittavat avojaloin kävelyä jalka- ja 
selkävaivojen hoitona. Paljasjalkakä-
vely korjaa varpaiden ja jalkaterien 
virheasentoja. 

Polun on syytä olla  riittävän läm-
min. Aviomies sai flunssan kävelles-
sään avojaloin kylmähköllä polulla. 
Vähempikin riittää. Kirjoittajien mu-
kaan maan koskettaminen vakauttaa 
ja tyynnyttää mieltä sekä lievittää ir-
rallisuuden ja ajelehtimisen tunteita.

Kokeilin myös kirjoittajien suosit-
tamaa selän nojaamista vasten iki-
vanhaa kalliota.

Huomasin välittömästi, että hengi-
tykseni muuttui  heti syvemmäksi ja 
rauhallisemmaksi.  

Kiire loppuu  puiden seurassa 

Kirja esittelee mm. Hämeenlinnan 
seudulla kasvavan  keisarinmännyn, 
joka oli huomiota herättävän komea 
jo vuonna 1783, kun sen alle asettau-
tui kuningas Kustaa kolmannen päi-
vällisseurue. 

Keisarinmännyn alla Johan  Vil-
helm Snellman esitti vuonna 1863 
tsaari Aleksanteri toiselle ajatuksen, 
että suomesta tulisi tasavertainen 
oikeus- ja virkakieli ruotsin rinnalle. 
Tsaari hyväksyi asetuksen, jonka mu-
kaan kahdessakymmenessä vuodes-
sa näin tapahtui.

Kirja pitää sisällään hyvin pal-
jon mielenkiintoista tietoa, suositan 
mahdollisimman moneen kotiin ja 
kirjastoon. 

-Kysymys on suuremmasta asiasta, 
ja viestin on kuuluttava yli maitten 
ja merten: ihminen on ottanut luon-
nosta kaiken minkä vain on irti saa-
nut, mutta nyt on aika palauttaa ja 
eheyttää. Ilmasto lämpenee ja luon-
non monimuotoisuus hupenee. Mei-
dän on muutettava kurssia. Ihmisen 
ja maapallon elonkehän hyvinvointi 
ovat yhtä ja samaa kokonaisutta, kir-
joittaa emeritusprofessori Haahtela.

K k ili ö ki j i ji i
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Kultur betyder odling men som vi alla 
vet så har ordet, kontexten, en mycket 
vidare innebörd. En sak är ändå unik 
för begreppet kultur. Kultur kan in-
te fås fram i ett färdigt paket. Kultur, 
oberoende om det handlar om etnici-
tet, beteende, epoker eller olika former 
av konstnärliga uttryck, måste odlas 
fram, skapas och formas. Ingen kultur 
har någonsin fallit ner som manna från 
himlen. Varje kultur har uppstått ur ett 
behov, en längtan, en vision eller en 
skapande tanke. På det sättet kan man 
säga att alla religioner och ideologier 
är ett uttryck för kultur.

Kulturens väsen är alltså på ett sätt re-
ligiös till sin karaktär. En idé, en up-
penbarelse, en insikt, har alltid fö-
regått kulturernas uttryck - på gott 
och ont. Det fi nns ju konstruktiv kul-
tur, neutral kultur, och ja, till och med 
destruktiv kultur. 

Man kan tänka på machokultur, 
våldskultur eller fascistisk kultur, som 
i första hand kommer ur rädsla, då-
ligt självförtroende, storhetsvansinne 
eller penninghunger. Varifrån den upp-
byggliga, skapande, förädlande kultu-
ren kan vi ha många olika uppfattnin-
gar om. En del kallar den gud, andra 
kallar den det mänskliga sinnets upp-
fi nningsförmåga. Kanske kan man till 
och med, - trots teorin om slumpmäs-
siga mutationer, - se kulturen som en 
del av evolutionens utveckling. 

Evolutionen som byggde en brygga 
från 0 till 1 för att tala digitalt. I po-
litik, tro, ideologier och så vidare så 
fi nns ju inte 0 och 1 som i tekniken. 

Kulturens väsen Saker och ting är inte svartvita, utan 
gråskalan är vid. I extrema fall kan det 
fi nnas bländande ljus respektive kols-
vart mörker. Den oerhörda mångfald 
som existerar i det mänskliga spektru-
met och för all del även i det vi brukar 
kalla för djurvärlden.

I ett nötskal vill vi väl se kulturens 
väsen som den väg vi har till stör-
re mänsklighet och insikt i det uni-
ka att vara människa och att ha förmå-
gan att älska, leva gott, göra gott, samt 
få större insikt i vad det mänskliga in-
nebär. Men där fi nns också ett mysteri-
um. Njutningen, meditationen, och na-
turligtvis konstverket - som i olika for-
mer fascinerar oss och gör livet värt 
att leva.

Kaj Hedman
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Gyöngyi 
Pere-Antikainen                                           

HEIJASTUKSIA
Margaritan kanssa 
tanssiaisissa

Olin viisitoista ja avasin kirjan sivulla 163 lu-
keakseni toisen kerran lauseet: ”Seuraa mi-
nua, lukija! Kuka sinulle on sanonut, et-
tei maailmassa muka ole oikeaa, uskollis-
ta, ikuista rakkautta!... Seuraa minua, luki-

jani ja minä näytän sinulle sellaisen rakkauden.” Kohta-
sin hänet, Margaritan, joka pyysi minut mukaan Wolan-
din tanssiaisiin. Rakastuin siellä kohtalokkaasti, rakastuin 
heihin ikiajoiksi, joka ikiseen, rakastan heitä ja tanssin 
edelleen päivä päivän jälkeen, sivulta sivulle.

Heräsinkö tietoisuuteen villihanhien siiveniskuja kuun-
nellessa ja ruman ankanpoikasen kanssa piileskellessä? 
Pieni tulitikkutyttö itki kanssani ja kuninkaan poika Mio 
vei minut ensimmäisten kauhujen torniin, mutta Peppi 
opetti rohkeuden voimaa. Kotiopettajatar Jane Eyre sai 
minut odottamaan aikuisuutta innosta ja pelosta vavah-
dellen. Lapsuuteen kuului koulupoikia, Pikku prinssi ja 
viisas kettu, mutta myös julma kärpästen herra vahti var-
joissa. Kiuru ja Termiitti sotkeutuivat perhesalaisuuksien 
verkkoon ja Sonja O. tuskaili nuoruuden kasvukipuja.

Tänään he pyörivät kaikki täällä ympärilläni, ojentavat 
kätensä, vievät tanssiin, muistuttavat tarinastaan.

Catherine Earnshawin hiukset hulmusivat intohimon hu-
misevalla harjulla, ja Becky Sharp esitteli ianikuisia nai-
sellisia konstejaan turhuuden turuilla. Raskolnikov latoi 
minunkin harteilleni syyllisyyden taakkaa, vaikka katse-
lin vielä viattomin silmin sotaa ja rauhaa Natasha Ros-
tovan salongin ikkunasta. Madame Chauchat kuiskutte-
li käheällä äänellä ennustuksiaan Hans Castorpille Alp-
pien huikaisevissa taikavuorimaisemissa, niitä kuunte-
li Venetsiassa muuan kuolemaa tekevä kirjailija Gustav 
von Aschenbach. Jossain hakkaili viisas Emma Woodhou-
se herra Darcya ja ympäri Eurooppaa kuolema kutsui on-
nettomia naisia: Anna Kareninan, Tess Durbeyfieldin, Sil-
ja Salmeluksenn ja rouva Bovaryn - naisen osa oli har-
voin helppoa!

Nämä naiset eivät olleet hiirulaisia, mutta tanssiaisis-
sa vilisi myös hiiriä ihmistensä jaloissa. Eräs rakasti Du-
ke Ellingtonia ja kuoli kukan tappaman emäntänsä vuok-
si. Toiselle, Algernon nimeltään, kannetaan vieläkin kuk-
kia. Mutta valkoinen elefantti, laulava koira, juoksemaan 
ponnistava jänis ja muut unohtumattomat eläimet jätet-
tiin nyt salin ulkopuolelle.

Eedenistä itään kypsyivät vihan hedelmät, Mutta Kulta-
hattu ei ollut niistä tietävinään, eikä liioin vanha kalasta-

ja Santiagokaan. Amerikan pastoraali ja Amerikan mur-
henäytelmä - mihin unelmamatka vei, kun oli syöty aa-
miainen Tiffanylla? Kenties sokeiden kaupunkiin, kenties 
aaltoja laskemaan Papillonin kanssa? Leijapoika kutsui 
karuille vuorille, Arthur Dent puolestaan liftaamaan Lin-
nunradalle. MacMurphy herätti Intiaanin puolikuolleis-
taan lentämään Ja Jack Torrance ajoi hohtamisen kyvyn 
omaavaa poikaansa takaa.

Tohtori Zhivagon rakkaus oli voittaa historian kauhut, 
ranskalaisen luutnantin nainen kulki parisuhteen vaihto-
ehtoisia polkuja. Punahilkka taisteli sutta vastaan ja su-
den vuoksi vuosisadan rakkaustarinassa ja yksityisiin 
tähtitaivaisiinsa tuijottivat Johan ja Johan ja vähän Jut-
takin. 

Tervehdin perheenjäseninäni veljeäni Sebastiania, rou-
va Gladhia tai Fannya ja Alexanderia. Sukulaisina pidin 
myös sietämättömän kevyesti oleilevia Prahan nuoria in-
tellektuellejä ja Ehtoolehdossa kuolemantanssia tanssi-
via Irmaa, Siiriä, Annaliisaa ja suurlähettilästä.

Toisissa saleissa tansittiin tulevaisuuteen. Orjatar Fredi-
läinen ei omistanut ruumistaankaan uudessa uljaassa 
maailmassa, jossa Lumimies muisteli menettämiään Ory-
xiä ja Crakea. Nuori teemestari etsi turhaan vettä, ja me-
hiläisten historia saattoi ennustaa ihmisten tulevaa. Lie-
nee parempi palata menneisiin!

Taivaan pilareiden varjossa soi ragtime, jouluvaimo tar-
joili mansikoita ja Lolita esitti tanssiinkutsun Stalinin 
pään yli. Sinuhe teki tuttavuutta Herodeksen ja Pilatuk-
sen kanssa kävellessään susipalatsista syytettyjen saliin.

Varjojen kujilla Hercule Poirot ja neiti Marple vaihtoivat 
ajatuksiaan nuorempien kolleegojensa Harjunpään, Joo-
na Linnan, Olli Repon, Kurt Wallanderin, Maria Kallion ja 
Gunnar Barbarotin kanssa, viina virtasi ja tupakka toisen 
jälkeen syttyi, mutta neroutta ei mikään voittanut. Tie-
tokonehakkeri Lisbeth Salander syventyi pohtimaan kai-
ken käsikirjaa.

Mitkä tanssiaiset! Ei edes Harry Potter olisi osannut yk-
sin taikoa parempia! Nämä huoneet ovat minulle iloi-
sen kotiinpaluun asuinsijoja, kunnes lopulta kuoleman ja 
unohtamisen aikakirjat avataan nimeni kohdalla. Minut 
on noiduttu, olen noita ja lennän Margaritan kanssa Wo-
landin tanssiaisten saleissa ympäri maailmaa, lennän ja 
tanssin tuntien ikuista rakkautta näihin ja tuhansiin mui-
hin hahmoihin, elämäni kirjoihin.
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Marita Vainio

TEATTERISSA TAPAHTUU

Lapsi muistaa elämykset

S
uomessa ei liene sellaista kylää tai kaupun-
kia, jossa ei olisi omaa kesäteatteria, ellei 
kahtakin.

Olen muutamia kertoja poistunut Turun 
kaupunginteatterin esityksistä pettyneenä, 
mutta kesäteatteriesitysten jälkeen on aina 

iloinen ja hyvä fiilis. Lähes joka kesäiseksi perinteeksi on 
muodostunut Turun kesäteatterin esitykset Vartiovuo-
rella.

1980-luvun alkupuolella siellä alettiin esittää joka  
kesä lastennäytelmiä: vanhoja klassikkosatuja ja muuta, 
joka sopii niin lapsille kuin  aikuisillekin.

Itselläni ei ole lapsia, mutta aloin käydä ensin siskoni ja  
hänen tyttärensä kanssa, kun tyttö oli vasta kolmivuoti-
as. Muutamaa vuotta myöhemmin tuli pikkuvelikin mu-
kaan. Tämä perinne jatkui, kunnes tuo tyttö oli 15-vuoti-
as. Ajattelin silloin, ettei  noin iso  tyttö enää välitä satu-
näytelmistä. Vaikka monet aikuiset niistä pitävätkin, niin 
tuossa iässä on tärkeää esittää, ettei enää ole lapsi, siispä 
ei lastennäytelmiä. Syksyllä tyttö sanoi  äidilleen:

”Hei, ei me mentykään tänä kesänä sinne teatteriin.”
Perinteeseen  tuli noin 15-vuoden  tauko, kun  lähipii-

rissä ei  ollut  enää lapsia, enkä viitsinyt yksinkään men-
nä.

Perinne  elvytettiin uudelleen, kun kummityttöni oli 
viisivuotias ja hänen siskonsa  kuusi.

Nykyään on vaikea keksiä lapsille sopivia lahjoja. Ostit 
sitä tai tätä, varma  on, ettei  valinta  osu  kohdalleen.

Muistan lapsuudestani joitakin  leluja ja tavaroita, mut-
ta  en  millään muista keneltä  ne on ja milloin saatu. Sen 
sijaan  muistan  missä on  käyty ja  kenen  kanssa.

Muistan  kesiä saaressa kummisetäni työpaikan  lo-
mapaikassa sekä  ensimmäisen junamatkani Helsinkiin 
kummivanhempien kanssa; Muistan, kun  vanhempien 
ja  enoni sekä hänen  vaimonsa  kanssa  käytiin eräänä 
juhannusaattona  iltamyöhäisellä Kuusiston linnan rauni-
oilla: eno alkoi  pelotella  kummituksilla.

Elämys  on  lapselle  paras  lahja. Se muistetaan, kun 
tavara ja krääsä unohtuvat ja katoavat elämän  myller-
ryksissä. Teatteri on lapselle elämys, kun saa nähdä omat 
satukirjojen suosikit  elävinä edessään.

Vartiovuorella on  nähty  juuri niitä satuja ja tarinoita, 
joita itsekin  on lapsena  kuullut ja lukenut, tai  telkkaris-
sa nähnyt: mm. Peppi Pitkätossu, Lumikki, Kolme iloista 
rosvoa ja Vaahteramäen Eemeli, joitakin mainitakseni. 
Nuo Astrid Lindgrenin tarinat olen käynyt katsomassa 
sekä omien siskonlasteni sekä kummityttöni ja hänen 
siskonsa ja heidän äitinsä kanssa. Nämä versiot on  kui-

tenkin olleet  erilaisia, joten ne ovat  aina kuin  uusia  
näytelmiä.

Olen esityksen jälkeen kysynyt lapsilta, mistä hahmos-
ta he  eniten pitivät. Koin huonoa omatuntoa, kun Peppi 
Pitkätossun jälkeen kysyin kummitytöltäni ja hänen 
siskoltaan asiaa.  Molemmat vastasivat parhaaksi sen, 
kun Pepin isä tuli. Tyttöjen äiti on yksinhuoltaja ja tytöt 
tapaavat isäänsä harvoin  ja valvotusti.

Peppi oli ensimmäinen esitys, jota olin heidän kans-
saan katsomassa. Mietin, miltä näytelmä vaikutti  viisi- ja 
kuusivuotiaista, joiden  isä ei asu heidän kanssaan,  lap-
silla on  varmaan  unelmia omasta  isästä, oli  isä sitten  
millainen tahansa.

Kaikissa näissä esityksissä ehkä kohokohta on se tauol-
la nautittu jäätelö.

Tämän kesän Rölli-esitykseen osui todella kylmä sää. 
Tytöt eivät kuitenkaan palelleet yhtään ja jäätelökin 
maistui, vaikka yritin ehdottaa, että makkaraakin on 
tarjolla. Jäätelö vei voiton ja itsekin sen söin, hampaat 
kalisten. Ensi vuonna mennään taas, vaikka turkkeihin 
pukeutuneina.
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VINOKAS
Olli Lehtinen

Me olemme sokeita

 Sokea mies Vinokas seurasi televisio-
uutisia. Haastateltavana oleva asian-
tuntija totesi: – Me olemme sokeita 
tässä asiassa. Uutislähetyksessä kä-
siteltiin televalvontalakia, ja asian-
tuntija tarkoitti sokeudella, että suo-
malaiset olivat asiassa autuaan tietä-
mättömiä. 

Yöllä Vinokas ei saanut unta. Hän 
nousi vuoteesta ja valmisti kupilli-
sen maitokaakaota. Hän istui keit-
tiön pöytään ja avasi radion. Radio 
Suomen juontaja totesi: – Sokeakin 
näkee, ettei asia ole näin yksinker-
tainen. Lähetys käsitteli ilmastoso-
pimusta, ja juontaja vertasi sokeut-
ta presidentti Trumpin ymmärtämät-
tömyyteen. Vinokkaalle tuli jotenkin 
tyhmä olo. Hän avasi netin älypuhe-
limellaan ja alkoi surffata tietoa so-
keuden vaikutuksesta ihmisen älyk-
kyyteen. Kun aamu sarasti, hän ei ol-
lut löytänyt yhtään faktaa sokeuden 
järjenjuoksua heikentävästä vaiku-
tuksesta. Hän päätti lähteä käymään 
Yleisradiossa. 

Käveltyään muutaman korttelin Vi-
nokas huomasi, ettei ollut aivan var-
ma suunnasta. – Anteeksi, onko Ra-
diokatu tuolla? hän kysyi ensimmäi-
seltä ohikulkijalta, jonka ehti pysäyt-
tää. – Kyllä sen siellä pitäisi olla. Mi-
tä herra sieltä hakee? mies kysyi. – 
Käyn Yleisradiossa, Vinokas vasta-
si. Hän arveli tunnistaneensa juttu-
kumppaninsa. Puheenparsi oli leveä 
ja nuotti rempseä. – Oletko romani? 
Vinokas kysyi. – Kyllähän minä. Hait-
taako tuo? – Ei haittaa. – Miksi puhu-
taan, että olisitte työtä vieroksuvia, 
mutta uutisissa tällaisesta ei mainita 
mitään? – Puheet on puheita. Jokai-
nen tulee toimeen omillaan. – Osaat-
ko sanoa, miksi sokeutta verrataan 
jatkuvasti tietämättömyyteen ja ym-
märtämättömyyteen? – Olisko tuo 
leikinlaskua. Anna kuule ropo tuolle, 
mies pyysi. 

Vinokas kuuli viereltään kolikoiden 
helinää muovipurkissa. – Mistä olet 

kotoisin? Vinokas kysyi.  – Bulgarias-
ta, nainen vastasi. – Miksi teitä uu-
tisissa kutsutaan kerjäläisiksi, mut-
ta muuten puhutaan, että olisitte ri-
kollisia? – Minä en ymmärrä. – Hän 
on asunut täällä vain vähän aikaa, 
nainen kerjäläisen viereltä sanoi. Nai-
nen puhui suomea vieraalla koros-
tuksella. – Kauanko sinä olet asunut 
täällä? Vinokas kysyi. – Kaksikym-
mentä vuotta. – Mistä olet lähtöisin? 
– Somaliasta. – Oletko koskaan syyt-
tänyt ketään rasistiksi? – Muutaman 
kerran. – Minkälaiseen rasismiin olet 
törmännyt? – Nimittelyyn. – Osaatko 
sanoa, miksi uutisissa sanotaan, et-
tä toimimme sokeasti tässä asiassa ja 
sokeudella tarkoitetaan typerää tai 
huonoa? – En tiedä.

Vinokas jatkoi matkaa nyppien sa-
malla hiestä märkää paitaa irti rin-
naltaan. Hän kuuli ulkomaankielistä 
puhetta. Se oli saksaa. Vinokas käve-
li lähemmäksi. Hän kysyi: – Anteek-
si, miksi teitä vanhoissa sarjakuvis-
sa kutsuttiin sakuiksi, mutta nykyi-
sin sellainen on hyvän maun vastais-
ta? Mies ei vastannut mitään. Vinokas 
jatkoi matkaa mutisten, että miksikö-
hän sokeutta sitten voi vielä tänäkin 
päivänä käyttää vertauskuvana type-
ryydelle.

– Anteeksi, onko tämä Yleisradio? Vi-
nokas kysyi pääkonttoriksi arvele-
mansa rakennuksen ulkopuolella. – 
Kyllä, hänelle vastattiin. Vinokas kui-
vasi kasvojaan nenäliinalla. Hän py-
sähtyi hetkeksi ulko-oven viereen. 
Askelten rahinasta päätellen paikalle 
saapui ihminen. – Anteeksi, voisitte-
ko näyttää minulle missä on hissi? Vi-
nokas kysyi. – Mihin kerrokseen ha-
luatte? nainen kysyi. – Sinne missä 
on toimitusjohtaja, Vinokas vastasi. – 
Painan teidät viidenteen kerrokseen.

Vinokas astui ulos hissistä. Hän hikoi-
li armottomasti. Hän sulloi takin rep-
puun ja jatkoi matkaa käytävän suun-
taan. Hän kuuli muovin rahinaa. – An-
teeksi, tiedättekö missä toimitusjoh-

tajan huone sijaitsee? – Sorry, puhun 
huonoa suomea, mies vastasi. Mie-
hellä oli pehmeä, tumma ääni ja ren-
to puhetapa. Kuulosti kuin hän olisi 
hymyillyt puhuessaan. – Oletko Af-
rikasta? Vinokas kysyi. – Kyllä, mies 
vastasi. Vinokas painoi kämmenel-
lään hiuksiaan, jotta enimmät vedet 
valuisivat niskaan. – Miksi sinua ei saa 
kutsua sillä nimellä, jolla sinua kut-
suttiin koulukirjoissa, kun olin nuo-
ri? – Se nimi on halveeraava. Se nimi 
ei ole neutraali, mies vastasi. – Osaat-
ko sanoa, miksi sokeutta voi käyttää 
synonyyminä tietämättömyydelle ja 
ymmärtämättömyydelle? – En tiedä.

– Anteeksi, sanoi nainen, joka oli aut-
tanut Vinokkaan hissiin. Hän oli jää-
nyt seuraamaan tapahtumia. – Meil-
lä on täällä kuuro työntekijä. En osaa 
viittoa, mutta voit kirjoittaa kysy-
myksesi paperille, nainen sanoi. Vi-
nokas otti paperin ja kynän. Hän kir-
joitti: Miksi televisiouutisissa ei enää 
kuulu vertausta, että jokin asia kaikui 
kuin kuuroille korville? Vinokas ojen-
si paperin naiselle. Hän odotti. Sit-
ten nainen sanoi: – Hän vastasi: Ehkä 
kuurojen maine on parantunut. – Sai-
sinko paperin ja kynän? Vinokas pyy-
si. Hän kirjoitti paperille: Miksi soke-
utta voi surutta käyttää synonyymi-
nä tietämättömyydelle ja ymmärtä-
mättömyydelle? Sitten hän työnsi 
paperin naiselle. Vinokas odotti. Lo-
pulta nainen sanoi: – Hän kirjoitti, et-
tä ehkä kuurojen maine on parempi 
kuin sokeitten. 

Vinokas nosti nenänsä naisen suun-
taan. – Miksi sitä sanotaan tytötte-
lyksi, jos naista kutsutaan tytöksi? 
– Se aliarvioi aikuisia naisia, nainen 
vastasi. – Miksi? –Ennen korkeam-
massa asemassa työpaikoilla olevil-
la miehillä oli tapana tytötellä naisia. 
Silloin sitä ei koettu negatiiviseksi 
vaan kannustavaksi. Tytötelty nainen 
oli ikään kuin reipas kuin nuori tyttö. 
Nykyisin tasa-arvo on voimakkaam-
paa ja naiset ovat valveutuneempia 
kuin ennen. Tytöttelyä ei suvaita. – 
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OPASKOIRA
PEKKO

Marianne
Tenhami

Kuten muutama Kajastus sitten ker-
roin, en niinkään piittaa uida koiraui-
maloissa, mutta luonnonvesissä mi-
nä poika tykkään polskia. Tänä ke-
sänä olenkin uinut sekä järvessä et-
tä meressä sydämeni kyllyydestä. 
En ihan heti kesän alussa päässyt ui-
maan, koska vedet olivat aika kylmiä 
ja nytkin emäntäni alkaa himmailla. 
Puhuu jotain jostain sinilevästä, höh!

Emäntäni ja minä heitimme talvi-
turkkimme tänä vuonna Tuusulanjär-
veen kävellessämme muiden opas-
koirakoiden kanssa Tuusulanjärven 
ympäri 24 kilometriä. Pääsin reitin 
varrella jo uimaan ja lopuksi telmin 
ja leikin opaskollegojeni kanssa jär-
vessä ja rannassa. Kyllä hiekka pölly-
si ja vesi pärskyi.

Täällä kotimaisemissa meillä on kol-
me paikkaa merenrannalla, joissa 
emäntäni kanssa voimme käydä ui-
massa. Yksi on yksityinen ranta, jon-
ka rantaisännältä olemme saaneet 
luvan käydä siellä uimassa, koska 
rannalla on yleensä rauhallista ja ih-
miset siellä mukavia. Kukaan ei tu-
le valittamaan, ettei koiraa muka sai-
si tuoda uimarannalle. Päinvastoin: 
he katsovat nauraen kahlaamistani 
ja uimistani ja ihailevat minua odot-
taessani paikalla-käskyllä emäntää-
ni tämän uidessa. Toinen paikka on 
hiukan matalampi toisella puolella 
saartamme. Siinä emäntäni pääsee 
vain kahlaamaan, mutta minä pols-
kuttelen innoissani. Kolmas uima-
paikkamme on emäntäni yhden su-
kulaisen luona, jonka taloyhtiöllä on 
oma ranta. Sielläkin käymme joskus.

Alkukesästä yritin jo monta kertaa 
vihjailla emännälleni lenkeillämme, 
että tässä meidän uimapaikkamme 
nyt olisi. Se ryökäle ei kuitenkaan 
päästänyt minua uimaan. Sanoi ve-
den olevan liian kylmää. Nyt loppu-
kesästä ongelmaksi on tullut sini-
levä. Tosin olen ilokseni päässyt ui-
maan aika paljon, koska tämän ke-

sän viileiden säiden vuoksi sinilevää 
ei ole ehtinyt muodostua saarellem-
me. Silti emäntäni aina kyselee ohi 
kulkevilta ihmisiltä sinilevätilantees-
ta ja aina joku ystävällinen sinilevän-
tuntija käykin tarkistamassa tilan-
teen. Eilen meillä oli oikein tuplasini-
levävarmistus: ollessamme siinä ma-
talassa rannassa, emäntäni kysyi ohi-
kulkevalta naiselta rannan sinilevä-
tilanteesta. Nainen vakuutti veden 
näyttävän puhtaalta. Niinpä emäntä-
ni päästi minut uimaan ja tuli itsekin 
kahlailemaan.

”Hei”, kuului rannalta toisen naisen 
huudahdus. Emäntäni vastasi hä-
nelle ja nainen tuli lähemmäs meitä 
kertoen, että läheisellä rannalla oli 
havaittu sinilevää. Vaistosin emäntä-
ni säikähtävän ja hän kutsuikin mi-
nua tosi napakasti luokse. Emäntäni 
kertoi naiselle kysyneensä rannan si-
nilevätilanteesta ja saaneensa vasta-
uksen, ettei rannassa ollut sinilevää. 
Ystävällinen nainen tuli tarkistamaan 
asian ja totesi emäntäni huojennuk-
seksi veden olevan puhdasta. Emän-
täni kiitteli häntä.

Emäntäni on todella kiitollinen näil-
le ystävällisille sinileväntutkijoille. Si-
tä minä vain ihmettelen, miksi hän 
stressaa asiasta niin paljon. Hän on 
selittänyt minulle, että jos juon sini-
leväistä vettä tai nuolen sitä turkis-
tani, tulen kipeäksi. Minulla kun on 
muutenkin herkkä vatsa. Jotkut koi-
rat ovat kuulema jopa kuolleet sini-
levämyrkytykseen. Kai sitä sinilevää 
sitten pitää varoa. Olenkin miettinyt, 
voisiko joku kekseliäs kehitellä sini-
levänilmaisimen. On tosi ihanaa, et-
tä ihmiset kertovat emännälleni ran-
tojen sinilevätilanteesta, mutta hän 
kun tahtoo tehdä kaiken niin itsenäi-
sesti, eikä näe veden sinilevätilan-
netta. Onhan niitä puhuvia lämpö-
mittareitakin. Miksi ei siis sinilevänil-
maisin voisi kertoa puheella tai näyt-
tää pistenäytöltä sokealle, onko ve-
dessä sinilevää? 

Sinilevänilmaisin

Ymmärrän. Miltä tuntuu, jos sano-
taan: me olemme tyttöjä tämän asi-
an edessä. – Sehän on aliarvioimista 
ja seksismiä. – Miksi ”Me olemme so-
keita tai minä olin sokea tämän asian 
edessä” käytetään jatkuvasti? – Kai 
se on ikivanha ja suosittu kielikuva. 
– Useissa tapauksissa entisajan kie-
lenkäyttö, kuten tytöttely, on muut-
tunut paheksuttavaksi, mutta miksei 
tämä? – Ehkä sokeita on niin vähän. 

– Meillä on töissä myös näkövam-
mainen. Haluaisitteko puhua hänen 
kanssaan? nainen kysyi. – Mielellään, 
Vinokas vastasi. Hän hikoili niin run-
saasti, että kalsaritkin kastuivat. – 
Tässä hän on, nainen sanoi. – Päivää, 
Vinokas sanoi. – Olen sokea ja tulin 
tänne etsimään vastausta erääseen 
kysymykseen. – Mikä se kysymys on? 
– Miksi sokeuden väheksymistä pide-
tään normaalina, kun samaan aikaan 
muista ryhmistä ei saa käyttää mi-
tään negatiivisuuteen vivahtavaa il-
mausta? – Nyt heitit pahan. Ehkä asi-
aa ei koeta tärkeäksi. – Sokeutta käy-
tetään jatkuvasti vertauskuvana tie-
tämättömyydelle ja ymmärtämät-
tömyydelle, typeryydelle. Sanotaan 
”Me olemme sokeita” ja ”Sokeakin 
näkee”. Ja niin edelleen. – Ehkä asiaa 
ei koeta mitenkään hankalana. – Eri-
koista, että sokeat eivät reagoi, vaik-
ka heitä väheksytään jatkuvasti, Vi-
nokas sanoi. Hiki virtasi niin vuolaas-
ti, että hänen piti pyyhkiä hihallaan 
otsaa ja kulmakarvoja, jotta silmiä 
kirvelisi vähemmän. Hän pelkäsi ohi-
kulkijoiden luulevan hänen itkevän. 

– Me voimme nyt poistua, nainen sa-
noi. Vinokas ojensi kätensä ja tarttui 
hänen hauikseen. – Ilmeisesti teillä 
sokeilla on niin hyvä itsetunto ja tar-
peeksi tekemistä elämienne kanssa, 
ettette jaksa takertua lillukanvarsiin, 
nainen sanoi. – Onko se sinun mie-
lestäsi merkityksetöntä, että soke-
utta käytetään uutisia myöten syno-
nyyminä tietämättömyydelle ja ym-
märtämättömyydelle? – Ei ole sokeit-
ten kannalta hyvä asia, mutta näkö-
jään sokeat eivät ole alkaneet lyö-
mään asiasta rumpua. 

Vinokas tilasi invataksin. Auto saapui 
ja kuljettaja avasi oven. Vinokas istui 
takapenkille ja kertoi osoitteensa. – 
Täytyy naputella osoite navigaatto-
riin. Ilman sitä olen aivan sokea, kul-
jettaja sanoi. 
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Kesämökin lukunurkassa ahmittiin 
lastenkirjoja

Riitta-Kaisa
Voipio

HELMIKKO

Isovanhempien tärkeä tehtä-
vä on siirtää kulttuuriperintöä 
yli sukupolven. Niinpä minäkin 
laulan innokkaasti jälkikasvun 
jälkikasvulle vanhoja lastenlau-

luja, iskelmiä ja kaiken maailman ral-
latuksia.

Kuluneena kesänä laulamisen li-
säksi luimme yhdessä lastenkirjak-
lassikoita, kun uimavedet viipyi-
vät turhan viileinä eikä sadevaattei-
ta huvittanut joka päivä pukea ulos 
lähteäkseen. Satuaarteita voisi mai-
niosti napata myös syyshämärään lu-
kulampun alle.

Lainasin Celiasta ääniversioina ni-
pun rakastetuimpia lastenkirjoja, 
joista arvelin 9-vuotiaan tykkäävän. 
Prinsessasadut jaksavat viehättää 
sukupolvesta toiseen, ja kuuntelim-
me niitä niin monta, että minulla ta-
rinat alkoivat jo mennä sekaisin.

Isoilla kustantamoilla on omat sa-
tuaarrekokoelmansa, valitsin niistä 
Gummeruksen ja Tammen, samoin 
Topeliuksen kauneimmat sadut. 

Mieluisimmaksi osoittautui Gum-
meruksen 2011 ilmestynyt Rosie 
Dickinsin työstämä valikoima, jonka 
ilokseni huomasin Tuula Syvänperän 
suomentamaksi. Hän on näkövam-
mainen kääntäjä Toivakasta, ja olen 
haastatellut häntä Kajastukseenkin 
vuosia sitten.

Ennen kuin tulin tarkistaneeksi 
suomentajan nimen, kiinnitin huo-
miota kauniiseen kieleen. Oli ilo 
kuunnella niin tarkasti käännettyä 
tekstiä. Ja Maija-Liisa Strömin luen-
ta upposi kuin häkä meihin; kaikkein 
kihelmöivimmissä kohdissa taker-
ruimme toisiimme henkeä pidättäen 
ja onnellisen lopun koitettua huoka-
simme helpotuksesta.

Aina käännös on tärkeä, mutta sitä 

se on erityisesti lastenkirjoissa. Mi-
ten muuten pienille ihmisille kehit-
tyy hyvä kielitaju, jonka avulla he 
satuja lukien hahmottavat maailmaa 
ja kaikkea inhimillistä ja rakentavat 
syy- ja seuraussuhteita elämän alku-
taipaleella.

Gummeruksen satuaarteisiin on 
valittu Grimmin veljesten ja H. C. An-
dersenin tarinoiden pohjalta muo-
kattuja prinsessajuttuja. Mukaan on 
otettu perinteisiä tarinoita muistakin 
maanosista. Niissä on aina samanlai-
nen juoni: köyhä ja hyväsydäminen 
voittaa, useimmiten prinsessan ja 
puoli valtakuntaa. Joskus myös kilt-
ti tyttölapsi saa prinssin palkinnoksi, 
kuten Tuhkimo.

Kummasti tarinat veivät yhä uudel-
leen mennessään, ja seurasimme hi-
pi hiljaa juonenkäänteitä milloin il-
keän noidan vankina viruvan prins-
sin urheasta kamppailusta, milloin 
hirviön halusta ottaa puolisokseen 
kaunotar. Vakuutuin taas kerran ker-
tomusten ikiaikaisen lumon valta-
vasta voimasta.

Luimme myös P. L. Traversin Maija 
Poppasen. Sen viehätysvoima perus-
tuu varmasti siihen, että nelilapsisen 
perheen kotiapulainen osaa taikuut-
ta ja on kaiken kaikkiaan epäsovin-
nainen kyseenalaistaja. Sukua siis 
Pepille. Upeaääninen Raila Hämäläi-
nen tulkitsi teoksen herkullisesti.

Loman lopuksi jännitimme Astrid 
Lindgrenin romaania Saariston lap-
set. Loistava tarina. Siinä on myös 
hienosti aikuisen lukijan taso, ja 
saaristolaiselämä imaisi oitis mu-
kaansa. Lukijana Maisa Lehtivuori 
tavoitti hyvin teoksen moninaiset 
sävyt.

Paitsi että mestarikirjailija on se-
pittänyt teokseen yllättäviä kään-

teitä, tarjoaa hän lukijalle oivaltavaa 
psykologiaa. Olisipa totisesti hauska 
tietää, miten lapsi tuumii siitä, minkä 
me aikuiset luulemme menevän yli 
hänen ymmärryksensä.

Vuonna 1964 ilmestyneen kirjan 
tapahtumat sijoittuvat Tukholman 
saaristoon Saltkråkanin saarelle. Kes-
kushahmoina esiintyy seitsemän 
lasta ja heidän vanhempansa Mel-
kersonin ja Grankvistin perheestä, 
muutama muukin aikuinen saa kun-
nian seikkailla mukana.

Laila Järvisen suomennos häm-
mästytti muutamilla kömpelöillä sa-
navalinnoilla. Esimerkiksi kuivaus-
nuora on minusta pyykkinaru, aami-
aisella juodaan kaakaota eikä suklaa-
ta, ”sydämen yltäkylläisyydestä” pi-
täisi kääntää ”sydämen kyllyydestä”. 
Muumikirjat Järvinen on kyllä suo-
mentanut kelpo kielelle.

Lindgren halusi teoksellaan näyt-
tää, miten ihanaa alkuperäinen saa-
ristoelämä voi olla. Ja idylliltä se vai-
kuttaakin. Muistan lukeneeni jonkin 
ruotsalaiskirjan, jossa kuitenkin tiu-
kasti moitittiin juuri Saariston lapsia, 
koska romaani synnytti 1960–70-lu-
vulla saaristoon mökkivillityksen. Se 
vei sieltä aidon rauhan tipo tiehen. 
Kuolemaksenikaan en muista kyseis-
tä kirjaa enkä kirjailijaa.

Ja eiköhän vain Saariston lapsissa-
kin päästä prinssitarinaan, kun pikku 
tytöt Pampula ja Stina suutelevat 
sammakkoa. He ovat huolissaan 
Melkersonin 19-vuotiaan Malinin 
naimattomuudesta ja heittävät sam-
makon saaren laivalaiturissa purje-
veneeseen. Silloin purkkarista köm-
pii prinssi! Salskeasta nuorukaisesta 
tulee kuin tuleekin Malinin 
poikaystävä.
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Jouko 
Lehtonen

PISTEITÄ

Aina yksi hyvä ja yksi sekopää

JM-Louhinta Oy
Viitaharjuntie 17

Jyväskylä
p. 040-516 6843

Vihdin Hautaus ja 
Kukkapalvelu
Riihitie 4 Vihti

p. 040-510 7053

Koneurakoitsija 
T. Lindström Oy
Saaristotie 6433 

Korppoo

Hirvensalmen 
Taimisto

Hirvensalmi
p. 0500-557 143

www.omenapuu.com

Ranta-Putki Oy
Lentokentäntie 75

Lappeenranta
p. 040 762 3162

Tärpäntikkeli Oy
Lehtimäentie 1750

Ähtärinranta
p. 040-553 0977

Runon lähtökohta voi olla sana, tunnetila, luon-
tokohde tai oikeastaan mikä virike tahansa. 
Joskus riittää katse koivunlehteen, joskus vaa-
ditaan ajatusten monimuotoisia labyrintteja. 
Kaltio-lehti (no 2) käsittelee V. A. Koskennie-

men ja Katri Valan runojen taustaa. Artikkelista on otet-
tu lainauksia syksyn ensimmäiseen Pistepostiin, joka on 
näkövammaisten pistekirjoituksella ilmestyvä kulttuuri-
lehti. 
       Koskenniemi kuvaa lapsuutensa koulumatkaa ja mai-
semaa syysaamuna näin: ”Olen unessa useasti / sinun ka-
dullas, koulutie. / Kotiportilta kouluun asti/ minun aske-
leeni vie. // Syysaamu kirpeä koittaa / yli heräävän kau-
pungin / ja sen laidassa koski soittaa / tutun sävelen il-
moihin.” Oulun Lyseoon kulki runoilijan tie kaupungin 
historiallisessa keskustassa ja Merikoski kuohui vapaana. 
Oulun tuomiokirkkokin Franzéninpuistossa sai säkeen-
sä: ”Talot matalat kahta puolta /  miten tunnen ne tar-
kalleen! / Yli niiden, mäeltä tuolta /  kohoo kirkko torni-
neen.”
        Vuonna 1917 Koskenniemi julkaisi kokoelmansa Ele-
gioita, jossa ensimmäinen maailmansota ryösti runoilta 
nuoruuden ja kevään iloa. Tunnetuin klassisista elegiois-
ta lienee ”Yksin oot sinä, ihminen, kaiken keskellä yksin”.
        Muoniossa syntynyt  ja siellä pitkiä jaksoja aikuisena 
viettänyt Katri Vala toi sodan tunnelmiin myös rohkaise-

vaa kiihkoa. ”En vuosia, joita kahleina hautaan laahataan, 
/ en tasaista pitkää elämää rukoile, / vain yötä ja päivää 
/ korkeana tulipatsaana! / Jumala! Jumala!”  Vanhan tes-
tamentin Jumala johti tulisena pilvipatsaana israelilaiset 
takaisin kotimaahan pois Egyptin pakkosiirtolaisuudesta. 
Esko Karppanen kirjoittaa edelleen Kaltio-lehdessä: Tal-
visodan puhjettua Vala lähti poikansa kanssa Helsingis-
tä evakkoon Mari-tädin luo Muonioon. Siellä hän rauhan 
tultua kirjoitti melko  pessimisten runon ”Kevätlaulu AD 
1940”. ”Valita, pimeä maa, / soi tuulen käyrän alta / kuin 
murheen viulu musta! // Jos tuhoutuukin kaikki muu, / 
jää vallanhimo ihmisten, / jää julmuus, valhe välkkyvä.”
        Pisteposti lainaa myös Parnassoa no 3, jossa julkais-
tiin Federico Garcia Lorcan Kuutamolauluja. Tämä nuo-
ruuden kokoelma ilmestyi Lorcan kuoleman jälkeen vas-
ta 1983 espanjaksi. Lorca ammuttiin Granadan vuoril-
la Espanjan sisällissodassa 1936, jossa hän taisteli franco-
laisia vastaan. Hänen ruumistaan ei ole koskaan löydet-
ty. ”Lorcan runot ovat eläviä, rytmi soi ja kielikuvat ovat 
täynnä salaperäisiä merkityksiä. Runojen maailma  – 
1920-luvun Espanja, 1800-luvun lopun Granadan maa-
seutu – on kaukana Suomesta. Runoissa ovat voimak-
kaasti läsnä uskonto pyhimyksineen sekä erilaiset kansan 
tarut ja uskomukset. Myös Espanjan maisema on erilai-
nen kuin suomalainen. Sitruunalehto ja appelsiinitarha 
ovat espanjalaiselle sekä symboleilla ladattuja käsitteitä 
että ihan tavallisia kohtia maisemassa, niin kuin kuusikko 
tai maitolaituri meillä”, kirjoittaa suomentaja Jan Eklund. 
        Tässä näytteeksi runoja. ”Kylä: Kattojen välissä / käy 
taivaan korkea virta. /  Vanhan akaasiapuun alla / nuk-
kuvat eksyneet linnut. /Ja kirkontorni vailla kelloa / ki-
vinen Santa Lucia / istahtaa kovalle maalle.”  ”Muistoksi: 
Kun kuolemme / viemme mukanamme / kuvia / taivaas-
ta. // Aamun taivaat, yön taivaat. // Vaikka sanotaan / ett-
eivät kuolleet / muista muuta / kuin kesätaivaan, / tuu-
len / pieksemän.” ”Lepakko: Lepakko, / varjon ydin / täh-
den uskollinen rakastaja / repii päivän pääsylipun.” ”Lop-
pu: Jo tuli / maailman loppu, / jo lankesi / kauhea tuo-
mio. / Jo kohtasi turmio / tähdet.”
        Pisteposti-lehdessä on myös Hannu Niklanderin, kir-
jallisuuden monitoimimiehen, novelli Kouluttaja. Sii-
nä kirjoittajakurssin vetäjä Olavi kohtaa monenlaisia ai-
kuisopiskeljoita. ” Aina oli hiukan enemmän naisia, ai-
na joukossa yksi erityisen hyvä oppilas ja aina yksi seko-
pää... miehistä taas tuli rasittavia jankuttajia, jotka mari-
sivat  monisteen himmeydestä tai ruokatauon lyhyydes-
tä.”

eli runoilijoilla on omat paikkansa ja aikansa
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Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry on koonnut ainut-
laatuisen Kirjailijakalenterin vuodelle 2018. Näyttävän 
kalenterin sivuilla esiintyvät maamme eturivin kirjailijat. 
Mukana ovat Pirjo Hassinen, Juha Hurme, Risto Isomä-

ki, Olli Jalonen, Anni Kytömäki, Minna Lindgren, Riik-

ka Pulkkinen, Johanna Sinisalo, Märta Tikkanen, Ant-

ti Tuuri, Esko Valtaoja ja Kjell Westö. Kirjailijoita yhdis-
tää se, että he ovat olleet vieraanamme näkövammais-
ten kirjailijailloissa. Haastattelujen tallenteet löydät yh-
distyksen nettisivuilta. 

Kirjailijakalenterin tuotto käytetään lyhentämättömä-
nä näkövammaisten kulttuuritoimintaan. Kalenterin voi 
tilata 15 euron hintaan esimerkiksi yhdistyksen toimis-
tolta tai verkkokaupasta. 

Operaatio Paulaharjun ilmaisesitys näkövammaisille 

Juha Hurmeen Operaatio Paulaharjun esitys Kieru-
an vanha pappi esitetään Iiris-keskuksessa 11.9. klo 19. 
Operaatio Paulaharjun näyttämönä toimii Lapin erä-
maa. Nähdäkseen esitykset on yleensä nostettava rink-
ka selkään ja lähdettävä jalkapatikassa muutamiksi päi-
viksi tunturiin. Näkövammaisen yleisön kohdalla työryh-
mä tekee jo toista kertaa poikkeuksen. Kesän esityskau-
den päätteeksi Juha Hurme tuo Kieruan vanhan papin Ii-
ris-keskukseen. 

Kieruan vanha pappi on Juha Hurmeen dramatisoin-
ti Samuli Paulaharjun novellista. Se on dramaturgin mie-
lestä aidossa traagisuudessaan ja inhimillisyydessään 
Tunturien yöpuolta -kokoelman taiteellinen huipennus.  
Näin nerokasta alkoholistin elämän- ja kuolemankertaa 
ei tule hevin vastaan maailmankirjallisuudessakaan!

Esitys on projektin hengessä maksuton, eikä siihen tar-
vitse ilmoittautua etukäteen. Paikat täytetään saapumis-
järjestyksessä. Braille-saliin mahtuu noin 100 henkilön 
yleisö.

KULTTUURIN
TUULAHDUKSIA

Tanja
Rantalainen

Kulttuuripalvelun Kirjailijakalenteri 
vuodelle 2018
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Tuntematon sotilas kuvailutulkataan!

Suomi 100-juhlavuoden suurtapaus, Aku Louhimiehen Tuntematon sotilas 
-elokuva kuvailutulkataan. Elokuva on mahdollista kokea kuvailutulkattuna 
missä tahansa elokuvateatterissa älylaitteeseen ladattavan  MovieReading-
sovelluksen kautta. Latausohjeet löytää vaikkapa Kulttuuripalvelun netti-
sivuilta. Elokuvan ensi-ilta on 27.10.2017. 

Kuvailutulkkausta televisiossa

Niina Brandtin Salainen metsäni 

kertoo kommunikoinnin tärkeydes-
tä ja rakkauden kaipuusta elokuvan 
päähenkilön, 20-vuotiaan autistisen 
Laurin näkökulmasta. Yle lähettää 
kuvailutulkattuna Salainen metsä-
ni -elokuvan 16.10. klo 21.30. Kuvai-
lutulkkina on toiminut Pipsa Toikka 

ja kuvailutulkkauskonsulttina Riik-

ka Hänninen. Salainen metsäni on 
mahdollista kokea kuvailutulkattuna 
myös elokuvateatterissa MovieRea-
ding-sovelluksen kautta syyskuun 
puolivälistä alkaen. 

Yleisradiolla on myös omaa kuvai-
lutulkkaustuotantoa. Komediaelo-
kuva Nuoruustango lähetetään ku-
vailutulkattuna 17.12. ja Linnanjuh-

lat joulukuussa vielä vahvistamatto-
maan aikaan. Joulukalenteri, ensim-
mäinen kuvailutulkattu lastenohjel-
ma suomalaisessa televisiossa, esite-
tään kuvailutulkattuna päivittäin 1.-
24.12. Kuvailutulkkaus kuunnellaan 
digiboksin hollanti-äänivalikon kaut-
ta.  Yleisradion kuvailutulkkaustuo-
tantoja koordinoi Anu Aaltonen. 

Nämä ja syksyn muut tapahtumat 
ja puheenaiheet löydät verkkosi-
vuiltamme www.kulttuuripalvelu.fi. 
Olemme myös Facebookissa osoit-
teessa www.facebook.com/kulttuu-
ripalvelu 

 Värikästä syksyä! 
toivottaa kulttuurisihteeri 

Rokka - Eero Aho

Kariluoto ja Rokka. Alla kuva Salaisesta metsästä.
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ONNEA VOITTAJILLE! Kesäruudukon arvonnassa voit-
tivat Kajastuksen vuosikerran Ritva-L Rastas,  Seinäjo-
ki ja Pirjo Ingerö, Helsinki. Voit vastata kahdella taval-
la: irrota täytetty ruudukko tai kirjoita paperiin keltai-
sille riveille muodostuvat sanat,  lisää nimi- ja osoite-
tietosi ja laita vastauksesi  15.10.2017 mennessä osoit-
teella  Kajastus, Marjaniementie 74, 00930 HELSINKI.  Kir-
joita kuoreen lisäksi  sana "Kesäruudukko”. Oikein vas-
tanneiden kesken arvomme kaksi Kajastuksen vuosi-
kertaa. HUOM! Voit vastata myös sähköpostitse lähet-
tämällä keltaisille riveille muodostuvat sanat ja osoite-
tietosi osoitteella: palaute@kajastuslehti.fi

RUUDUKON VOITTAJAT

HANSKIN HELPOT                                    

 

Rakennamme taas sanasiltoja. Korvaa yhdys-

merkit eli tavuviivat sanoilla, jotka ovat se-

kä ensimmäisen yhdyssanan jälki- että jäl-

kimmäisen alkuosia. Siis sama sana täyden-

tämään ekan loppua ja tokan alkua. Esim.: 

kala- -tappelu = kukko, koska: kalakukko ja 

kukkotappelu.

1. Kulttuuri- -seteli

2. Taide- -istunto

3. Kirja- -lasti

4. Kuva- -herra

5. Filmi- -makaroni

6. Ooppera- -kakku

7. Valssi- -kalastaja

8. Silkki- -karhu

9. Suola- -toimikunta

10. Taika- -sali

11. Tiede- -sairaala

12. Vako- -vallankumous

13. Muumi- -tunturi

14. Putki- -selkä

15. Impi- -maisema

16. Ilta- -metsä

RUUDUKON RATKAISU                               

1. palvelu 2. terapia 3. paino 4. kirk-
ko 5. nauha 6. voileipä 7. kuningas 8. 
tie 9. patsas 10. peili 11. keskus 12. sa-
metti 13. pappa 14. notko 15. vaara 
16. satu  

OIKEAT VASTAUKSET



KEVÄTRUUDUKKO

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

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

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

           



Marjo Kaartinen - Hannu Salmi – 

Marja Tuominen (Toim.): Maamme 

– Itsenäisen Suomen kulttuurihis-

toria. Suomalaisen Kirjallisuuden 

Seura, 2016

Z
achris Topeliuksen vuonna 
1875 julkaistu Maamme kir-
ja on luonnollisesti lukijan ja 
tekijöiden mielessä väikky-

vä esikuva. Aiemmin alkuperäisideaa 
ovat jo omalta osaltaan muokanneet 
ainakin Jörn Donner (1967, 1992) ja 
Erkki Pulliainen (1982). Topelius häi-
lyy tällä kertaa kuitenkin kasvatus-
tavoitteineen vain etäisenä haamu-
na, uusi Maamme välttää topeliaani-
suuden ja tutkii kohdettaan sosiologi 
Pertti Alasuutarin jaottelun pohjalta. 
Erittelyssään Alasuutari jakaa itsenäi-
syyden ajan moraali-, suunnitelma- 
ja kilpailutalouden jaksoihin.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 
tuottamassa julkaisussa kolmen pro-
fessorin muodostama toimituskun-
ta on jättänyt kulttuurieliitin ja elii-
tin kulttuurin vähemmälle huomi-
olle. Niiden sijasta tarkastelun valo-
keila on kohdistettu valtakulttuuriin, 
siihen mikä kulloinkin on puhutel-
lut suuria ihmisryhmiä, jopa kansa-
kunnan enemmistöä. Poiminnat ovat 
edustavia tapahtumista ja ilmiöistä, 
jotka ovat yhdistäneet ja erottaneet 
kansakuntaa sen eri vaiheissa. Eten-
kin kun kyse on satavuotista itsenäi-
syyttä juhlistava teos, voi valintojen 
perusteella syntynyttä lopputulosta 
pitää hyvistä syistä onnistuneena. 

Maamme – Itsenäisen Suomen 
kulttuurihistoria käynnistää tari-
nansa luonnollisesti vuodesta 1917. 
Kansallinen herääminen oli kuiten-
kin siihen mennessä ollut käynnissä 
jo satoja vuosia Ruotsin vallan var-
jossa. Sitä seurannut autonomisen 
suuriruhtinaskunnan satavuotias ai-
ka oli iso kulttuurinen ja hallinnol-
linen askel kohti valtiollista itsenäi-
syyttä. Kansallinen itseymmärrys on 

myös siihen kytkeytyvien tarinoiden 
ja uskomusten kokonaisuus. Vähitel-
len kokemukset vaihtuvista yhteis-
elon järjestelyistä vuorollaan osana 
kahta suurvaltaa tiivistyivät ajatuk-
seen: ruotsalaisia emme ole, venäläi-
siä meistä ei tule, olkaamme suoma-
laisia.

Vielä tarvittiin ensimmäinen maa-
ilmansota ja Venäjän vallankumo-
us luomaan edellytyksiä. Itsenäise-
nä valtiona Suomi otti sijansa alueel-
lisesti ja kulttuurisesti idän ja lännen 
välistä. Yksi merkittävimmistä yksit-
täisistä vaikuttavista tekijöistä kan-
sakuntamme vaiheissa on ollut 1703 
perustetun Pietarin sijainti aivan 
aluerajan läheisyydessä. Näitä eikä 
muitakaan uuden itsenäisen valtion 
synnyn kulttuurisia ja poliittisia edel-
lytyksiä käsillä oleva teos – kuten sen 
otsikostakin voi ennakoida - ei kui-
tenkaan tarkastele. 

Trauma, vihreä kulta, ‘korven 

kyynel’ 

Toimituskunnan valitsemat aiheet 
käsitellään osaavasti. Kansakun-
nan traumaan, 1918 kansalaissotaan, 
tekstissä heti alkuun pureudutaan 
varmaotteisesti. Kerronta herättää 
lukijassa luottamusta. Käsittely on 
selkeää ja mahdollisimman tasapuo-
lista taistelun osapuolten kannalta. 
Ja onnettomien tapahtumien jättä-
mät pitkät varjot saavat perustellun 
alleviivauksensa myöhemmin.

Kun on kyse täkäläisestä massa-
kulttuurista, teoksessa olisi mahdo-
tonta sivuuttaa urheilu. Maata on ai-
kojen saatossa juostu, keihästetty 
ja hiihdetty maailman kartalle. Ur-
heilu on edelleenkin suurta viihdet-
tä, voidaan sanoa entistäkin suurem-
paa. Totuus pyrkii unohtumaan: kan-
sallisuustunnusten näkyvyys suurkil-
pailuissa hämää. Viattomuuden ai-
ka jäi nimittäin taakse jo kauan sit-
ten. Kansallisuuden merkitys yleisöl-

le hyödynnetään ammattiurheilus-
sa organisaatioille ja huippu-urheili-
joille ohjautuvien rahavirtojen muo-
dossa. Tämän kulttuurihistorian an-
sioksi on luettava myös Lahden kiso-
jen vuoden 2001 doping-skandaalin 
esiintuominen. 

Milloinkahan terveysliikunta voisi 
tällaisessa käsittelyssä päästä osaksi 
penkkiurheilun läpeensä hallitsemaa 
ilmiötä? Kuinka paljon lisää kuntosa-
leja ja muita vastaavin tavoin hyö-
dynnettäviä liikuntapaikkoja pitää 
olla, jotta niissä harrastetun liikun-
nan painoarvo tässä mielessä riittäi-
si. Millainen arvojen muutos tarvit-
taisiin?

Metsä maisemana, piilopaikkana ja 
puu raaka-aineena saa ansaitseman-
sa huomion. Metsän tarjoama suo-
ja vaikkapa laittoman viinan valmis-
tukselle yhtä hyvin kuin sen merki-
tys raaka-aineen lähteenä metsäte-
ollisuudelle ovat kumpikin osa näi-
den pohjoisten seutujen asujamiston  
mielenmaisemaa. 

Osittain kieltolain ansiosta viinas-
ta tuli entistäkin keskeisempi teki-
jä 1920-luvun Suomessa. Muutoin-
kin suomalainen viinapää ja koko al-
koholikulttuuri ovat meillä lähesty-
mistavasta riippumatta julkisen kes-
kustelun yksi kestoaiheista. Erityi-
sesti raittiusjärjestöjen vaikutukses-
ta huoli alkoholinkäytön haitoista 
johti pyrkimykseen raitistuttaa kan-
sa, päämäärään pyrittiin säätämällä 
kieltolaki 1919. Alkoholin valmistus, 
maahantuonti ja myynti oli sallittua 
vain lääkinnällisiin, teknisiin ja tie-
teellisiin tarkoituksiin. Ainoa toimilu-
pa alalla oli Valtion Alkoholiliikkeel-
lä. Säädetyn lain vaikutuksesta rikol-
lisuuden määrä maassa kasvoi ylei-
sesti, salakuljetuksen ohessa henki-
rikokset erityisesti. Myös viinankäyt-
tö ja käytöstä syntyneet muut haitat 
lisääntyivät. Tavoiteltuja päämääriä 
ei saavutettu. Kieltolain ajasta muo-
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dostui lopulta melko erikoinen eikä 
kovin kunniakas kansakunnan vaihe. 
Lain kumoamiseen käytettiin kan-
sanäänestystä, ja ensimmäiset Alkon 
vähittäismyymälät avattiin 1932. 

Miten käy Kekkoselta rock’n roll

Kun juuri itsenäistynyt valtio tavoit-
teli sijaansa kansakuntien joukos-
sa, turvauduttiin myös maabrändin 
tuottamiseen ja esittelyyn. Suomea 
markkinoivat filmihankkeet vuosilta 
1922 ja 1930 kertoivat kehittyvästä 
metsäteollisuudesta, kuinka hevos-
voimin hankittu puu saadaan kulje-
tettua ja viimein käsiteltyä tehtaassa 
ja tuotteet rautatiekuljetuksin vienti-
satamaan. 

Vuoden 1930 ”brändityöryhmän” 
tulokset loivat ainakin ranskalaiselle 
yleisölle käsityksen maasta, joka on 
suorastaan peittynyt nykyaikaiseen 
erittäin koneellistettuun teollisuu-

teen. Brändi on mielikuvana kohtees-
taan enemmän tai vähemmän val-
heellinen suopea karkeistus, mark-
kinoinnin väline. Metsäteollisuuden 
ympäristövaikutuksista vaiettiin täs-
sä yhteydessä. 

Mikä lienee todellisuuden ja vii-
meksi reilut kuusi vuotta sitten päi-
vitetyn maabrändimme keskinäinen 
suhde tällä erää. Tuon brändin vah-
vimpiin puoliin ei kuulu kyky selviy-
tyä esim. koulutukseen kohdistuvien 
säästöpaineiden alla.

Metsä vie ajatukset myös mökki-
kulttuuriimme ja laajemmin matkai-
luun. Aiheen käsittelyssä vilkas ulko-
maanmatkailu, esimerkiksi Itämeren 
matkustajaliikenne ja sen muutok-
set jäävät teoksessa vaille huomiota. 
Helsinki on kuitenkin jo pitkään ollut 
yksi suurimmista matkustajasatamis-
ta Euroopassa.

Kun tarkastellaan kansakunnan ti-
laa, keskiöön joutuu luonnollises-
ti viestintä. Viestimet ovatkin kulke-
neet läpi monimaisen murroksen. 
Yksi suurimmista muutoksista on si-
sältöjen  viihteellistyminen. Sama 
viihteellistyminen leimaa myös poli-
tiikkaa.

Myös tasavallan presidentti Urho 
Kekkonen oli vuorollaan aiheena pi-
lapiirroksissa ja popkulttuurin tuot-
teissa. Kommentit alleviivasivat hä-
nen ainutlaatuisuuttaan, olivat sa-
malla osa politiikan yleistä viihteel-
listymistä. Asioiden sijasta keskityt-
tiin aiempaa enemmän henkilöihin.

Suunnitelmataloudesta kansalli-
nen hyppäys kilpailutalouteen pei-
lautui vahvasti viestinten sisällössä. 

IT-alan äkkirikastuneisiin kuuluneet 
Rytsölän veljekset hankkivat käyt-
töönsä kalliit Lamborghinit, joiden 
kuvia kansakunta lehtien sivuilta äi-
misteli. Toinen kulkuneuvoista ajet-
tiin myös YLE:n ajankohtaistoimituk-
sen studioon. Auton viereen kyykis-
tynyt toimittaja Kari Tervo sen alle 
katsoessaan kysyi omistajalta tv-lä-
hetyksessä, mikä oli lattialla auton 
alla oleva öljyläikkä.

Äkkirikastuneilla oli tarve ja halu 
näyttää menestyksen tuomaa vau-
rauttaan. Yleisö taas tunsi uteliai-
suutta esineisiin. Autojen ympäril-
leen keräämä touhu heijastaa edus-
tamiamme arvoja. Kuinka onttoa ont-
touden tulisi lopulta olla, jotta tun-
nistaisimme tyhjyyden tyhjyydeksi?

Aivan oikein teoksen idean mukai-
sesti erittäin ilmeikäs kokonaisuus si-
sältää myös katsauksen pop- ja rock-
musiikin maineikkaimpien edustaji-
en aikaansaannoksiin. Toimituskunta 
ei ole unohtanut myöskään iskelmä- 
ja tanssimusiikkia, kuinka kansakun-
nan piirteet heijastuvat alan tuotteis-
sa, mitä ne merkitsevät laajalle ylei-
sölle. 

Paitsi sisältönsä käsittelyllä te-
os palkitsee lukijansa mainiolla läh-
deluettelolla. Luvuittain ryhmitellyt 
lähteet on vielä jaoteltu tarvittaes-
sa useampaan eri ryhmään. Ryhmit-
tely tekee luettelon käytöstä miellyt-
tävää.

SKS:n julkaisema kulttuurihistoria 
on perusratkaisultaan ja toteutuk-
seltaan erinomainen. Teos puolustaa 
onnistuneesti paikkaansa juhlavuo-
den 2017 johdosta markkinoille saa-
tettujen julkaisujen joukossa.

Rakennuspalvelu 
Kokko Oy

Haukipudas 
p. 044-562 1337

www.rakennuspalvelukokko.fi 

Taksi Juhani Palomäki
p. 0400-261 143

Luopa

Allwatec Oy
Tervahauta 5
Hämeenlinna

p. 040-583 1000

Asbestisaneeraus
Lahdelma Tmi

Jantoniementie 126
Lohja 

p. 0400-472 106

Varsinais-Suomen
Teletekniikka Ky
Saarnitie1 Masku
p. 0400-522 463

Mäki-Uuro Oy
Vanajanlinnantie 159

Hämeenlinna
p. 0400-208 048

Koneistus Lampola Tmi
Ylinen

Viipurintie 10 Lammi
p. 0400-484 596

Taksi Aakio Jarkko Eljas
Loimaa

p. 0500-530 807

textix.net

Maanrakennus
Sund Toivo ja Markku Ay

Heinähuhdantie 144
Hirsijärvi

p. 050-524 6286

Pohjanmaan Rehuässä Oy
Karhunpolku 9

Helsingby
p. 06-344 4433

Venetex Oy
Lillandet

p. 0400-925 726
www.venetex.fi 
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Ihmisen paras ystävä

Tina Finn: Sankarikoirat 

Tarinoita poliisikoirien arjesta 

Docendo 2017

Tätä kirjaa on harvinaisen ihana lu-
kea. Kirja kertoo 12 poliisikoiran ja 
koiranohjaajan tarinan ja lukija voi 
kaiken aikaa ihailla koirien nerok-
kuutta omassa työssään. Samoin 
ihailua herättää poliisin ja koiran 
yhteistyö, josta kumpikin osapuo-
li nauttii. 

-Jokaisessa tätä kirjaa varten teke-
mässäni poliisikoiranohjaajan haas-
tattelussa toistui yksi yhteinen teki-
jä: se, kuinka tärkeä koira ohjaajal-
leen on. Se on perheenjäsen ja paras 
ystävä, harrastuskaveri, työturvalli-
suuden tae ja luotettavin työtoveri, 
kirjan toimittaja Tina Finn kertoo.

Fira-koiran tunnistus kelpaa oikeu-
dessa. Hajutunnistus on yksi vaati-
vimmista tehtävistä mihin koira voi-
daan kouluttaa.

-ID-koirat tunnistavat ihmisen 
ominaishajun ja voivat näin toimia 
ratkaisevassa osassa  rikostapauksis-
sa joko tutkinnan suuntaa ohjaavi-
na tai lisänäyttöä antavina tekijöinä. 
Hajutunnistuskoiran suorittama tun-
nistus on oikeudessa pitävä todiste, 
Finn kertoo.

Meidän ihmisten yksilöllisyydes-
tä kertoo, että  jokaisella ihmisellä 
on oma ominaishajunsa, joka on yh-
tä yksilöllinen  kuin DNA tai sormen-
jälki. Haju on osittain geneettinen, 
osittain ympäristön luomaa.

Koira tunnistaa ihmisen geneetti-
sestä osasta muodostuvan ominais-
hajun, jota ei voi peittää, poistaa tai 
muuttaa. Hajuerotteluun koulutetun 
kokeneen koiran sanotaan kykene-
vän erottamaan identtiset kaksoset 
näiden ominaishajun perusteella.

Koiran uskomattomasta kyvys-
tä kertoo, että kerran eräässä tutkin-

nassa tutkijat löysivät palopaikal-
ta keskeltä kasaan taitetun  pienen 
SIM- kortin, jonka he hieman epäil-
len toimittivat ID- hajutunnistusyk-
sikön tutkittavaksi. Epäilty henkilö 
oli poliisin tiedossa, joten hajututki-
musta päätettiin kokeilla.

Koiran avulla paljastui, että SIM-
kortti oli ollut epäillyn hallussa ja 
hänet voitiin paikantaa rikospaikalle. 
Vangitsemisen jälkeen kuuluisteluis-
sa tämä myönsikin tekonsa ja tuo-
mittiin lopulta murhasta ja tuhopol-
tosta elinkautiseen rangaistukseen.

Raskasta työtä luonnon armoilla  ja 

hengenpelastusviirejä 

Kun läheinen on kadonnut, eikä toi-
voa  elävänä löytymisestä enää ole, 
paikalle kutsutaan ruumiskoira. 

-Vainajan etsintä maastosta tai ve-
sistöstä on aikaa vievää ja raskasta, 
Finn kertoo. - Työtä tehdään luon-
non armoilla. Tuulenpuuskia ja ve-
denvirtauksia on osattava tulkita. Ne 
vaikuttavat siihen, kuinka vainajan 
haju kulkeutuu koiran nenään. Olo-
suhteet saattavat muuttua totaali-
sesti kesken pitkän etsinnän. 

- Vesillä etsintää suorittaessa sa-
de ja kova tuuli saattavat vaikeut-
taa koiran kykyä paikallistaa vainaja 
tarkasti. Toisinaan etsinnät saattavat 
kestää viikkoja. 

Ruumiin löytyminen on aina työ-
voitto poliisille ja helpotus kadon-
neen henkilön omaisille. Kun kadon-
neen kohtalo selviää, surutyö voi al-
kaa. 

Poliisikoirat myös pelastavat ih-
mishenkiä löytäessään eksyneitä.

- Palkitsevinta ja samalla haasta-
vinta tässä työssä on kadonneiden 
henkilöiden etsintä etenkin silloin, 
kun tietää varmuudella, että omal-
la toiminnalla koirapartiona on mah-

dollisuus pelastaa ihmishenki. Kyl-
lä siinä usein kokenutkin konstaape-
li joutuu tunnemyrskyn silmään,  sa-
noo hengenpelastusviirillä palkitun 
Cama-koiran ohjaaja Ari Pynssi.

-Kun Cama löysi kadonneen van-
huksen, tämä oli itkuinen ja tärisi 
kylmästä. Vanhuksen sormet ja pol-
vet olivat haavaumilla, ja kämmense-
lässä roikkui siihen  sairaalahoidossa 
kiinnitetty kanyyli, Finn kuvaa löytö-
tapahtumaa. 

Pynssi muistuttaa, että suomalai-
sille poliisikoirille tulee vuosittain 
huippuonnistumisia, jotka eivät saa 
ansaitsemaansa kiitosta tai näky-
vyyttä mediassa. 

Tiimin vaikutusvaltaisin jäsen

Koirapartion työ on poikkeuksetta 
myös tiimityöskentelyä, jossa tiimin 
muodostavat poliisikoira, koiranoh-
jaaja ja koirapartiomies. Koirapartio-
mies  huolehtii siitä, että ohjaaja voi 
täysipainoisesti keskittyä koiran oh-
jaamiseen.

Monesti sattuu niin, että koiran it-
sevarma olemus rauhoittaa tilanteen 
jo pelkällä olemassaolollaan. Jot-
kut poliisikoirat tunnetaan tv-ohjel-
mista. -No sehän on Sauli!, rikollinen 
saattaa sanoa.

Valitettavasti muutamat sanka-
rikoirat myös menettävät henken-
sä työssään. Kirja kertoo  Börje- koi-
rasta, joka selviytyi puukotukses-
ta.  -Börjen loukkaantuminen herätti 
kansalaisissa voimakkaita tunteita ja 
sen kuntoutumista koskevia tiedus-
teluja tulvi poliisille. Koiran työhön-
paluu uutisoitiin näyttävästi, Finn 
kertoo.

aikal-
pienen 
n epäil-
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