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Kotimainen elokuva on todella voimissaan! Peräk-
käisinä vuosina kansainvälisten kilpailujen tuo-
maristot häikäistyvät suomalaisista ohjauksista, 
täällä kotikonnuilla jopa korpikuusten kätköistä 

lähdetään elokuviin ja nautitaan huippulaadusta. Me nä-
kövammaiset yritämme keikkua mukana suurten aalto-
jen nosteessa. 

Suomen Filmikamarin mukaan viime vuonna maassam-
me elokuvissa käyntejä oli lähes 8,7 miljoonaa kappalet-
ta, joista kotimaisten filmien osuus oli noin 2,5 miljoo-
naa. Edellinen vuosi 2015 oli alan tilastoidun historian 
vilkkain, joskin vain hieman korkeammalla luvulla. Viime 
vuonna teattereissa esitettiin 48 suomalaista elokuvaa. 
Tämän vuoden alussa helmikuun loppuun mennessä tu-
lee olleeksi jo 64 ensi-iltaa kaikki ulkomaisetkin Suomes-
sa esitetyt mukaan lukien, mistä voidaan päätellä, että 
vuodessa niitä on satoja.   

Elokuvissa käynti on kuitenkin harrastuksena useimmil-
le näkövammaisille, etenkin sokeille, arveluttavalta tun-
tuva ja epäluuloa herättävä asia. Sen asian ydin on saa-
vutettavuusongelma, joka puolestaan on kolmitahoinen; 
onnistuakseen harrastuksen on oltava fyysisesti, talou-
dellisesti ja sisällöllisesti saavutettava. Ongelman mini-
moimiseksi Näkövammaisten Kulttuuripalvelu on jo pit-
kään tehnyt vaikuttamistyötä, joka sittemmin on muut-
tunut myös yhteistyöksi elokuva-alan toimijoiden ja ra-
hoittajien kanssa. Vahvana taustavoimana on ollut koko 
näkövammaisliike.

Elokuvien sisällöllinen saavutettavuus kuvailutulkkauk-
sen avulla on suorastaan kärkihankkeemme. Pari vuot-
ta sitten kehitys otti aivan uuden suunnan. Enää ei teat-
terisalin laitteistolla ole merkitystä, vaan kuvailutulkka-
us kuunnellaan omilla kuulokkeilla omaan älylaitteeseen 
ladatun sovelluksen välityksellä. Tämä MovieReading-
niminen sovellus synkronoituu automaattisesti jo tuo-
tantovaiheessa filmiin tehtyyn kuvailutulkkaukseen. Nä-
kövammainen katsoja voi kaikessa rauhassa itsenäises-
ti nauttia elokuvan sisällöstä ja kokea samaa sosiaalis-
ta ja yhteisöllistä tunnelmaa kuin kaikki muutkin paikal-
la olevat.

Toivon tällä puolen

Vasta kolme elokuvaa on kuvailutulkattu tuotantovai-
heessa mainitulle sovellukselle; Miekkailija, Onnelin ja 
Annelin talvi sekä Hymyilevä mies. Se tuntuu edellä mai-
nittujen lukujen valossa käsittämättömän vähäiseltä. Työ 
on melko kallista ja asia on toistaiseksi monelle tuotta-
jalle aivan tuntematon ja outo. Suomen Elokuvasäätiö on 
ottanut saavutettavuuden yhdeksi tämän vuoden tee-
makseen ja tuottajille on tarjolla erityisesti siihen  koh-
dennettua tukea. 

Näkövammaiset eivät ole ainoa vammaisryhmä, joka vas-
ta viime aikoina on päässyt täysipainoisesti osallistu-
maan elokuvakeskusteluihin, sillä Hymyilevä mies oli en-
simmäinen kuulovammaisille kokonaan tekstitetty suo-
malainen elokuva. Elokuvasäätiön antaman alkusysäyk-
sen ansiosta Kuuloliitto ja Kulttuuripalvelu tekevät nyky-
ään yhdessä tuottajiin suuntautuvaa vaikuttamistyötä. 

Uuteen teknologiaan totuttautuminen vie aikansa se-
kä tuottajilta että vastaanottajilta. Syntyy kummalli-
nen kierre – kun ei ole tarjontaa ei ole kysyntää, tai toi-
sin päin. Sokeille ja heikkonäköisille kosketusnäytöllisten 
älylaitteiden käytön oppiminen on aluksi hankalaa ja hi-
dasta. Kaiken lisäksi niiden hinnat ovat toistaiseksi mo-
nelle näkövammaiselle liian korkeat. DVD:t ja Blu-ray-le-
vyt tulevat kyllä kuvailutulkkauksineen kotikatsomoiden 
saataville entiseen tapaan, mutta silloin ensi-illasta on 
kulunut jo puolisen vuotta, ja kaikki elokuvan nostatta-
ma inspiroiva höyry on hälvennyt. 

Vanha tuttu, paikan päällä tapahtuva kuvailutulkkaus on 
usein käytetty ja hyväksi havaittu, varsinkin draamate-
atterin puolella. Se on hyvin joustava vaihtoehto, koska 
se voidaan tilata vaikkapa tietylle ryhmälle, tiettyyn ti-
laisuuteen tai tietyn elokuvan katsomiseksi. Se on huo-
mattavasti edullisempi kuvailutulkkausmuoto, mutta sen 
huono puoli on kertakäyttöisyys, joskin käsikirjoitus, sen 
luonnos tai siihen liittyvät muistiinpanot voitaisiin tal-
lentaa seuraavia käyttökertoja varten.   

Näkövammaisten Kulttuuripalvelussa olemme viime päi-
vät tehneet töitä aivan poikkeuksellisen iloisina, koska 
Suomen kulttuurirahasto myönsi yhdistykselle 25000 eu-
roa elokuvafestivaaleilla paikan päällä tehtäviin kuvailu-
tulkkauksiin. Tämän harvinaisen onnenkantamoisen joh-
dosta on ilo päivätä pääkirjoitus Kalevalanpäivän aatol-
le, jolloin lehti menee painoon ja apurahat julkistetaan 
Kulttuurirahaston vuosijuhlan yhteydessä. 

Saamamme apurahan turvin voitaisiin kuvailutulkata eh-
kä 10 normaalipituista elokuvaa. Ensimmäiset kolme to-
teutetaan Sodankylän filmifestivaalilla kesäkuussa. Apu-
rahan loppuosa käytetään ensivuoden puolella kahdelle 
tai kolmelle festivaalille, jolloin joidenkin filmien oletam-
me olevan lyhytelokuvia. Valittavien filmien tulee edus-
taa myös useita genrejä.

Uskomme vakaasti, että elokuvaharrastus, nimenomaan 
elokuvissa käynti, tulee huomattavasti lisääntymään nä-
kövammaisten keskuudessa lähivuosina. Teemme jatku-
vasti vaikuttamistyötä myös omissa joukoissamme kiin-
nostuksen ja innostuksen kohottamiseksi. Katsomme, 
että elokuva kuvailutulkattuna on kansanhuvia parhaim-
millaan yhtä lailla näkövammaisille, sillä teattereita on 
ympäri maata, eivätkä liputkaan ole aivan sietämättö-
män kalliita. Monellehan nämä konkreettiset ja taloudel-
liset seikat aiheuttavat huomattavaa lähtökitkaa; ei ole 
kaveria, jonka kanssa kulkea matka ja mennä teatterissa 
oikealle paikalle ja vielä kotimatka... Nämä kaikki saatta-
vat muodostaa sellaisen esteen, ettei huvita ryhtyä mo-
nivaiheisiin järjestelyihin.

Alueelliset näkövammaisyhdistykset tekevät tässä suh-
teessa hyvää työtä järjestämällä omissa tiloissaan eloku-
vaesityksiä, joihin tilaavat kuvailutulkkauksen. Yksittäi-
sen näkövammaisen on helppo tulla tuttuihin tiloihin ja 
tuttuun joukkoon

Mutta silti – ollen itsenäisiä, yhteiskunnan täysivaltai-
sia jäseniä ja julkisten palveluiden rahoittajia siinä, mis-
sä muutkin veronmaksajat  –  useimmat näkövammai-
set haluavat kokea elokuvat teatterissa muiden katsojien 
tavoin, haluavat yhdeksi yleisöön, omalle numeroidulle 
paikalle, kokemaan samat juonen tuomat jännitykset, sa-
mat tunnekuohut, samanaikaisesti senkertaisen leffaylei-
sön kanssa. Elokuvissa käynnin jälkipuinti näkevien, ke-
nen tahansa kanssa, on heille erittäin merkityksellistä. 
Siinä vaiheessa yhdenvertaisuuden tunne on vähintään 
yhtä voimakas kuin elokuvaa katsoessa.

Siinä on meidän missiomme.

Kalevalanpäivän aattona 2017

Eija-Liisa Markkula
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Kulttuuripalvelun vie-
raana Sofi  Oksanen.

Teksti: Gyöngyi Pere-Antikainen
Kuvat: Toni Härkönen / Like

Vajaat kaksi tuntia on liian 
lyhyt aika, jos aikoo saada 
kokonaiskuvan kirjailijas-
ta ja ihmisestä. Tämä väi-

te korostuu, kun kyseessä on nykysuo-
malaisen kirjallisuuden brändätyin ja 
silti arvoituksellisimpiin kuuluva kir-
jailija, jonka nimi on jokaisen huulilla, 
josta jokainen on tietävinään kaiken, 
Sofi  Oksanen.

Plarataanpa Wikipediaa Kulttuuripal-
velun kirjailijavierailua isännöivän 
museoamanuenssi Kari Huuskosen 
mukana: vanhat tutut faktat, isänpuo-
leinen suku Keski-Suomesta ja äidin-
puoleinen Länsi-Virosta, opiskeluvuo-
sia Jyväskylän yliopistossa ja Teatte-
rikorkeakoulussa, dramaturgiaa ja kir-
jallisuustiedettä, viisi romaania, kaksi 
näytelmää, artikkelikokoelmateoksia, 
laululyriikkaa, valtavan laajasti yhteis-
kunnallisia puheenvuoroja... Kuka on 
ihminen tämän julkisuuskuvan taka-
na? Näin laajan tuotannon ollessa ky-
seessä on miltei pakko ankkuroitua kä-
sittelemään aineistoa tietystä näkökul-
masta. Tällä kertaa se on historialli-
set ja yhteiskunnallis-poliittiset aiheet 
ja kannanotot ja tuntuvasti miehen nä-
kökulma.

Näinä kuukausina Sofi a pitävät kiirei-
sinä kirjallisuuden liitännäisprojektit. 
Lopputalvesta Wienin maailmankuu-

lussa Burg-teatterissa esitetään kuu-
den eurooppalaisen naiskirjailijan, hei-
dän joukossa Sofi  Oksasen, 30 minuu-
tin mininäytelmistä koottu Euroop-
palainen ehtoollinen, jonka lopulli-
nen muoto on salaisuus käsikirjoittajil-
le itselleenkin ja joka tarkkailee maan-
osamme tilaa naisnäkökulmasta. So-
fi  kirjoittaa myös libreton Kaija Saa-
riahon kolmen vuoden päästä esitet-
tävään oopperaan. Romaanien kään-
nökset työllistävät edelleen, niiden tii-
moilta on matkusteltava paljon ja to-
dettava, miten kirjan elämä pitenee ja 
monistuu, kun vanha romaani saa uu-
sia ja taas uusia käännöksiä aina uusis-
sa maissa. On kiinnostavaa kuulla pie-
niä salaisuuksia kaikkien niiden ihmis-
ten työstä, joista romaanin matka ulko-
maisille lukijoille riippuu: kääntäjistä, 
editoreista, kustannustoimittajista.

Oksasta edustaa ja romaanien oi-
keuksia myy ruotsalainen agentti, sil-
lä ”Suomesta kirjallisuuden markki-
noinnin osaaminen valitettavasti puut-
tuu. Läpimurto ei riitä. Vaikein asia ei 
ole saada käännöstä jollain kielialueel-
la ulos, vaan vakiinnuttaa lukijakun-
taa, jotta kirjailijan muitakin kirjoja 
käännetään.” Ajatusten kääntymisestä 
vieraalle kielelle ei voi varmistua kuin 
luottamalla kustantajaan. Ainoastaan 
englanninnokset Oksanen tarkistaa it-
se, muutoin agentin tehtävä on löytää 
ammattitaitoisia kustantajia, jotka löy-
tävät ammattitaitoisia kääntäjiä. Unka-
rintajia on aikamoinen liuta verrattu-
na muihin kielialueisiin, johtuen kie-
lisukulaisuudesta. Politiikka vaikuttaa 
myös käännöstilanteeseen: esimerkik-
si hajonneen Jugoslavian tilalla ole-
vissa uusissa pikkuvaltioissa ei oikein 
ole kääntäjiä, kun yhdistävä kieli puut-

tuu. Välittäjäkielestä kääntämistä py-
ritään välttämään, jos suinkin mahdol-
lista. Osa kääntäjistä osaa viroa tai ve-
näjää ja tuntee entisen Neuvostoliiton 
hyvin, mikä on tärkeä asia kirjailijan 
kannalta. ”Jos ei tunne yhtään itäisen 
Euroopan historiaa, on hankalaa kään-
tää oikein, kun pitäisi ymmärtää sävy-
eroineen, mistä puhutaan.” Sofi  ker-
too ranskalaisesta kääntäjästään, joka 
oli alunperin insinööri, mutta rakastui 
suomalaiseen oopperaan, sitä kautta 
kieleen, sitten viron ja komin kieleen, 
lopulta otti haltuunsa ilmeisesti kaik-
ki suomalaisugrilaiset kielet ja on mat-
kustellut laajalti kielialueella.

 ”Kustannustoimittaja on kirjailijan 
tärkein ihminen puolison ja lasten li-
säksi”, korostaa Sofi   kertoen hyväs-
tä yhteistyöstään kustannustoimittaja 
Harri Haanpään kanssa ja täsmentäen, 
että käännösten editorien nimien pitäi-
si myös näkyä kirjassa.
 
Romaaniensa ohella Sofi  Oksanen on 
herättänyt huomiota ja useasti perä-
ti kohuja yhteiskunnallisena keskus-
telijana ja mielipidevaikuttajana, jon-
ka kolumnit, puheet ja kannanotot ei-
vät jätä kylmäksi. Monista polttavista 
aiheista haastattelija Kari Huuskonen 
nostaa esille Ukrainan sodan ja Krimin 
valtauksen ympärillä käydyn laajan 
poliittisen keskustelun ja Oksasen roo-
lin siinä, mm. Iltalehden artikkelin, jo-
ka ”löi luun kurkkuun” ja  jonka myö-
tä poliittinen keskustelu Venäjän suh-
teen on huomattavasti virkistynyt sii-
tä, mitä se oli ennen Krimin valtausta. 
”Viimein poliitikotkin ovat heränneet 
toteamaan, ettei Ukrainan sota päädy 
lähiaikoina ja nyt ollaan perustamassa 
hybridisodankäyntiä tutkivaa keskusta 

”Kaikki romaanini 
ovat romaaneja”

►
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useiden eri maiden voimin, selvä edis-
tysaskel”, iloitsee Sofi .

Hän kertoi tulleensa kutsutuksi usei-
den muiden kirjailijoiden kanssa 
Naantalin Kultarantaan keskustele-
maan Venäjän tilanteesta. Häntä hät-
kähdyttää vieläkin Esko Ahon vankka 
luottamus siihen, että venäläiset ihmi-
set pystyvät hankkimaan informaatio-
ta internetistä. ”Venäläiset hankkivat 
tietonsa ensisijaisesti televisiosta, joka 
puolestaan on valtiovallan hallinnassa, 
televisio tarkoittaa propagandakana-
via. Ne ovat haitallisia myös Suomen 
kannalta, sillä näillä kanavilla esite-
tään selkeästi valheellisia asioita myös 
Suomesta, esimerkiksi  kohut lasten 
huoltajuuskiistojen tiimoilta. Televisi-
ossa luodaan mielikuva Suomesta Ve-
näjälle ja venäläisille vihamielisenä 
maana, mikä on räikeässä ristiriidassa 
valtiontelevision aikaisemmin luoman 
ystävällismielisen mielikuvan kanssa. 
Systemaattista vääristämistä”, huokaa 
Sofi  Oksanen.

Onko kirjailijan äänestä nykypäivänä 
kiviä kääntämään? Maailma on täyn-
nä vastakkaisia esimerkkejä, mutta eh-
kä joskus saamme kokea myös tulok-
sellista vaikuttamista. Esimerkiksi Jy-
väskylän yliopiston kirjallisuustie-
teen laitoksen lakkauttamisuhan aika-
na, jolloin päättäjät pyörsivät päätök-
sensä muiden muassa Oksasen jutun ja 
siitä nousseen julkisen polemiikin vai-
kutuksesta.

Kari Huuskonen nostaa esille viime 
keväänä Suomen Kuvalehdessä ja Hel-
singin Sanomissa  Oksasen kirjoituk-
sen pohjalta käytyä arvokeskustelua 
suomalaisten isänmaallisten symbolien 
merkityksestä, käytöstä ja väärinkäy-
töstä. Kulttuuritoimittajat ovat tuoneet 
esille tapauksia, jotka liittyvät symbo-
lien kulttuuriseen omimiseen, eli sii-
hen, että valtakulttuuri ottaa omaan 
haltuunsa jollain tavalla vähemmistö-
kulttuurille kuuluvia asioita, kuten Ki-
asmaan ostettu teos, jossa oli käytetty 
saamelaispukua, mikä loukkasi saame-

laisten identiteettiä. Kulttuurin omi-
minen kulkee myös toiseen suuntaan. 
Äärioikeisto on ottanut haltuunsa suo-
malaisia valtiollisia symboleja, kuten 
leijonan ja siniristilipun ja käyttää nii-
tä vastoin niiden ihmisten arvoja, jot-
ka näiden ääriryhmien arvomaailmaa 
vierastavat. ”Meillä ei ole mitään tar-
vetta antaa niitä asioita, jotka edusta-
vat koko kansan arvoja, yhden ääri-
ryhmän haltuun ja heidän omistamak-
si, vaan meidän on kieltäydyttävä sii-
tä”, painottaa Sofi  Oksanen. ”Keskus-
telu kansallisvaltiosta ja kansallisesta 
identiteetistä kuuluu kaikille, eikä pel-
kästään populisteille, jotka ovat use-
ammassakin maassa kovasti nostaneet 
päätään”.

Kirjailijan romaaneja Huuskonen kä-
sittelee aihepiirin mukaan ryhmitetty-
nä, ei kronologisesti. Eniten puhutut-
taa uusin romaani Norma, eräänlainen 
postmoderni Tähkäpää-tarina. Hauska 
yhtymäkohta on se, että romaanin pää-
henkilö saa tarinan alussa potkut juu-
rikin näkövammaisten Iiris-keskukses-
ta, samaisesta talosta, jossa tämä tilai-
suus vietetään. Tähän on looginen se-
litys: Normalla on geenivirhe, hän-
tä voisi kutsua hiuskasvuvammaiseksi, 
jolle näkemättömien kansoittama ta-
lo on rentouttava työpaikka, missä eri-
laisuuttaan on helppo kätkeä. Toisaal-
ta Iiris-keskus on Sofi lle tuttu vuo-
sien ajoilta ja vaikkei kirjailija käyt-
täisikään sivuja paikkojen kuvailuun, 
on hänen hyvä nähdä niitä konkreet-
tisina mielessään. Toisaalta Oksanen 
on aina halunnut sijoittaa jonkin tari-
nansa myös kampaamoon: kampaamo 
on hyvin mielenkiintoinen paikka, sa-
maan aikaan julkinen ja yksityinen ja 
niiden rajapinta on kiinnostava. Kam-
paajat tietävät ihmisistä todennäköi-
sesti enemmän kuin ihmiset itse itses-
tään, kampaaja huomaa, jos elämässä 
tapahtuu jotain merkittävää ja vavah-
duttavaa.

Kirja käsittelee globaaleja teemo-
ja: kansainvälistä hiuskauppaa ja koh-
dunvuokrausta ja kirjailijan sanoin 
”tuo näkyville rinnakkaistodellisuuk-
sia, joita tavallaan ei ole halunnut tai 
uskaltanut nähdä”. Oksanen on tut-
kinut hiuskauppaa ja saanut tietoon-

sa, että ukrainalaiset hiukset ovat kai-
ken parhaita ja kalleimpia. ”Ukrainas-
sa vallitsee hyvin liberaali lainsäädän-
tö myös kohdunvuokrauksen suhteen, 
toisin kuin muualla Euroopassa, peri-
aatteessa kaikki on mahdollista ja lail-
lista, jos on rahaa. Hiuskaupan ja koh-
dunvuokrauksen ja vastaavien alueel-
la tekninen ja lääketieteellinen kehitys 
on ollut niin valtavan nopea, että kan-
sainvälinen yhteisymmärrys lainsää-
dännön alueella siitä, mikä on oikein 
ja mikä väärin, ei ole ehtinyt muodos-
tua. Kaupankäynnin edellytykset, lo-
gistiikka, internet jne. sen sijaan ovat 
olleet erinomaisia Ukrainassa, esimer-
kiksi tulevan lapsen sukupuolen saa 
valita, vaikka sitä on pidetty epäeetti-
senä lähes kaikkialla maailmassa.”

Norma syntyi miltei sattumalta. Kirjai-
lija halusi viettää luovaa lomaa, kirjoi-
tellen mitä vaan, vaikkapa nykyaikaan 
sijoittuvaa, realismia ja fantasiaa se-
koittavaa novellia, poiketen tavallises-
ta kirjoitustyylistään ja historiallisis-
ta aiheistaan. Kirjoittamisprosessin ai-
kana syttyi Ukrainan sota, jota Oksa-
nen ei halunnut sisällyttää romaaniin-
sa, vaan rajasi sen tapahtumat tiukasti 
sotaa edeltäviin vuosiin.

Oksasen toinen ei-historiallinen ro-
maani on Baby Jane, Kallioon, Hel-
singin monikulttuurisimpaan kaupun-
ginosaan sijoittuva kertomus paniik-
kihäiriöstä ja seksuaalivähemmistöis-
tä. ”Paniikkihäiriö on yhteydessä syö-
mishäiriöön, mutta sitä tutkitaan pal-
jon vähemmän, se on aika näkymätön 
ja mediakelvoton mielenterveyden on-
gelma. Se löytyy usein alkoholismin 
tai muun addiktion taustalta, joten kes-
kittyminen siihen voisi toimia mui-
ta ongelmia ennaltaehkäisevänä”, to-
teaa Oksanen. Baby Jane on erityisen 
suosittu ja laajan lukijakunnan tavoit-
tava romaani niillä kielialueilla, joil-
la seksuaalivähemmistöjä käsittelevää 
kirjallisuutta on vähemmän, kuten Un-
karissa.

Sofi  Oksasen leimallisimmat teokset 
ovat kuitenkin hänen kolme historial-
lista romaaniaan ja neljäntenä yhdessä 
Imbi Pajun kanssa kirjoitettu kokoel-
ma Kaiken takana oli pelko.

Esikoisromaani Stalinin lehmät nousi 
Runeberg-palkintoehdokkaaksi. Tee-
moina ovat virolaisen äidin ja suo-
malaisen isän ja heidän tyttären mat-
ka, sukupolvien ketju ja syömishäi-
riö. Varmasti liiankin usein esitettyyn 
kysymykseen romaanin mahdollises-
ta henkilöhistoriallisesta taustasta Sofi  
vastaa hyvin napakasti: ”kaikki romaa-
nini ovat romaaneja!” ”Virossa suku-
polven ongelmat liittyvät aina edelli-
siin sukupolviin, ei siis voisi kirjoittaa 
kolmesta peräkkäisestä sukupolvesta 
kolmea eri kirjaa”, pohtii Oksanen.

Oksasen todellinen läpimurtoteos oli 
vuonna 2007 Kansallisteatteriin ti-
laustyönä kirjoitettu näytelmä Puh-
distus. Tavallaan puutteesta tuli hyve: 
kun Willensaunan pienuus asetti rajoja 
henkilömäärälle, oli kirjoitettava ka-
marinäytelmä, jossa päähenkilönä oli, 
harvinaisuus nykyteatterissa, vanha 
nainen, Tea Istan esittämä Aliide. 

Kirjailija ei teoriassa anna sellais-
ta ohjenuoraa, että romaania kannat-
taisi työstää oman näytelmän pohjal-
ta: helposti ehtii kyllästyä aiheeseen. 
Näin kuitenkin syntyi romaani Puhdis-
tus, tarina petoksesta, petturuudesta ja 
isänmaallisuudesta, joka teki kirjoitta-
jastaan liioittelematta maailmankuu-
lun. Haastattelijan ihmettelyyn, miten 
kirjailija pystyy hallitsemaan näin iso-
ja teemoja, Sofi  vastaa naurahtaen: ”en 
pohdi tällaisia asioita, kuten mitä tar-
koittaa petturuus, en ole fi losofi , hen-
kilöni elävät omaa elämäänsä”.

Viron historiaa käsittelevistä romaa-
neista toistaiseksi uusin on Kun kyyh-
kyset katosivat, haastattelijalle lähei-
sin Oksasen romaaneista. Sofi  nyökkää 
ymmärtävästi: ” päähenkilön sukupuo-
li vaikuttaa hämmästyttävän usein lu-
kukokemukseen”. Romaanin molem-
mat päähenkilöt, Roland ja Edgar (jol-
la on todellinen historiallinen esikuva, 
kuten kirjoituskokoelma Kaiken taka-
na oli pelko valottaa) pyrkivät kirjoit-
tamaan uudelleen Viron historiaa kum-
pikin omista lähtökohdistaan. Histo-
rian uudelleenkirjoittaminen oli juu-
ri hyvin ajankohtainen aihepiiri Tallin-
nan pronssipatsaskiistan aikana. Ky-
seinen kiista oli ensimmäinen kan-

sainvälinen informaatiosodan kohde. 
”Länsimaissa on täysin unohtunut, mi-
ten propagandaa luetaan, eikä kukaan 
tuntunut ymmärtävän, mitä siellä oi-
kein tapahtui ja miksi”, selittää Oksa-
nen ja lisää: ”Eikä muisteltu sitä, et-
tä historia on Venäjällä todellakin po-
liittinen asia ja Venäjä haluaa kirjoit-
taa omaa historiaansa omalla taval-
laan piittaamatta muiden kansojen oi-
keudesta omaan historiaansa.” Se, mi-
ten neuvostopropaganda syntyi ja mi-
ten sitä tuotettiin, tuntui tärkeältä ai-
heelta, kun propagandan ilmaisukeinot 
olivat tuntemattomia useimmille, vain 
neuvostopropagandaa jostain syys-
tä henkilökohtaisesti kokeneet tunsi-
vat niitä. Todellisuuspohjainen pää-
henkilö Edgar on patologinen lahjak-
kuus valehtelijana. ”Joka hallitsee his-
toriaa, hallitsee tulevaisuutta. Sama-
ten se, joka hallitsee nykyisyyttä, hal-
litsee historiaa”, tähdentää Oksanen ja 
viittaa siihen, miten Venäjä pyrkii täl-
lä hetkellä rehabilitoimaan Stalinin ja 
uudelleenarvioi omista lähtökohdis-
taan toisen maailmansodan tarinoi-
ta. ”Tämä on hyvin ongelmallista kai-
kille Venäjän lähinaapureille ja liittyy 
myös Suomeen ja talvisotaan: ensim-
mäistä kertaa on näyttämölle ilmaantu-
nut ääriryhmiä, jotka kyseenalaistavat 
Suomen oikeuden itsenäisyyteen”, va-
roittaa kirjailija muistuttaen, että his-
toriaan vedoten usein oikeutetaan jopa 
kansanmurhia.

Oksasen romaanien toisesta suuresta 
aihepiiristä, naisiin kohdistuvasta epä-
tasa-arvosta ja väkivallasta ehdittiin 
tällä kertaa mainita vain lyhyesti, kiin-
nittäen yleisön huomiota myös Liian 
lyhyt hame -nimiseen levyyn, jolla So-
fi n runoja sävelsi ja laulaa Maija Kau-
nismaa.

Ja koska kirjailija on lukija itsekin, 
hän suosittelee joitakin lempikirjaili-
joitaan, joihin kuuluu mm. Margueri-
te Duras, Chimamanda Ngozi Adichie, 
Asko Sahlberg, Antti Tuomainen ja ul-
kovirolainen Viivi Luik.

Sofi  Oksasen kirjailijavierailu on 
kuunneltavissa osoitteessa www.kajas-
tuslehti.fi 
 

►
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Kirkas talviyö on upea het-
ki kävelylle meren jäällä. Lu-
mi narskuu joka askeleel-
la, pakkanen huurtaa hen-

gityksen ja kaupungin valot kuulta-
vat taivaanrannassa. Kun pysähtyy, 
on hiljaista – vaikka jossain kauka-
na liikenne humiseekin. Silloin kat-
se ja ajatus helposti karkaavat koh-
ti yllämme levittäytyvää tähtitaivas-
ta. Siellä niitä tähtiä piisaa, miljarde-
ja ja taas miljardeja, kukaan ei niiden 
tarkkaa lukumäärää tiedä. Tähdistä 
silmiini osuva valo on ollut matkal-
laan pitkään, sillä lähinkin tähti, Al-
fa Centauri, on meistä yli neljän va-
lovuoden päässä. Oma kotigalaksim-
me, Linnunrata, on halkaisijaltaan 
satoja tuhansia valovuosia ja siinä on 
satoja miljardeja tähtiä. Ja Linnunra-
ta on vain yksi sadoista miljardeista 
galakseista Universumissa! 

Tähtiä on siis valtaisia määriä ja 
niin on planeettojakin, kun sel-
laisia voi olettaa löytyvän usei-

ta lähes joka tähden ympäriltä. Niis-
tä jokainen on oma maailmansa jol-
la on voinut kehittyä vaikka minkä-

laista elämää. Kuitenkaan ei tarvit-
se mennä kovin kauas löytääkseen 
jännittäviä asioita, sillä oma aurinko-
kuntammekin tarjoaa runsain mitoin 
ihmeteltävää. Mitä mahtaakaan piil-
lä Jupiterin Europa-kuun paksun jää-
kannen alla? Löytyykö Marsista elä-
mää jostain kivenkolosta vai tarjoai-
sivatko Saturnuksen Titan-kuun me-
taanijärvet parempia elämänedelly-
tyksiä? Ja jos elämää ei löydykään, 
niin voisimmeko me kenties itse 
muuttaa Marsiin? Entä miten Venuk-
sesta tuli elinkelvoton pätsi ja voi-
ko ilmastonmuutos tehdä Maalle sa-
man? Entä pystyisimmekö me joten-
kin hyödyntämään avaruuden luon-
nonvaroja?
 
Valtavasti kysymyksiä, valtavasti 
mahdollisuuksia – Maailmankaikkeus 
on niitä täynnä! Olemme oppineet, 
että kaukaistenkin galaksien tähtien 
väristä voidaan päätellä niiden läm-
pötila ja planeetat pyörivät siinä ym-
pärillä aivan samoin kuin täällä - gra-
vitaation kahlitsemina. Samat fysii-
kan lainalaisuudet tahdittavat koko 
maailmankaikkeuden kehitystä ja lii-

kehdintää ja me voimme nähdä sen 
kaiken täältä Maasta, kun vain kat-
somme ylös. 

Tiesin jo nuorena, minne suun-
taisin lukiosta: maailman me-
nosta oppimaan eli Teknilli-

seen korkeakouluun. Polku johti pian 
Mars-tutkimuksen pariin ja Ilmatie-
teen laitokselle. Tutkimustemme tu-
loksia hyödynnetään nyt Marsin pin-
nalla kulkevissa mönkijöissä ja ilmas-
ton tilaa ennustavissa tietokonemal-
leissa. Matka Marsin ja avaruustut-
kimuksen parissa on ollut hieno ja 
muutamana viimeisenä vuonna olen 
saanut etuoikeuden olla myös muka-
na kehittämässä uusia keinoja ava-
ruudessa liikkumiseen: sähköinen 
aurinkotuulipurje on se suomalainen 
keksintö, joka tulee vielä mullista-
maan avaruusmatkailun lähiaikoina, 
odottakaahan vain!

Jäällä ropisee kun uskollinen karvai-
nen kaveri, opaskoirakoulun pääsy-
kokeet reputtanut Emmi-tyttönen, 
kiikuttaa minulle keppiä ja ihmet-
telee, miksi katselen vain taivaisiin, 

vaikka hänhän on ihan siinä vieressä. 
Ja näinhän se on, joskus täytyy käy-
dä kaukana, että näkee miten tärkei-
tä asioita ihan lähelläkin on. Havah-
duttuani sai kaukaisten maailmojen 
tutkiminen tehdä tilaa tämän maal-
lisen, jo löydetyn elämän opiskelun 
tieltä. Sen silmien takaa avautuukin 
aivan uusi avaruus: jatkuvassa muu-
tosmyllerryksessä kuohuva kymme-
nien miljardien solujen organisaa-
tio, joka monimutkaisin keinoin vies-

Jäällä
tii ja rakentaa tietoisesti toimivaa ko-
konaisuutta. 

Avaruus- ja ilmastotutkija te-
kee työtä, joka auttaa mei-
tä kaikkia joskus tulevaisuu-

dessa, mutta elämä virtaa myös täs-
sä ja nyt. Huomioni on vaivihkaa siir-
tymässä ihmiskunnan isojen tulevai-
suudenlinjojen, avaruusmatkailun ja 
ilmastonmuutoksen kanssa painimi-
sesta karvaisten kaverien hyvinvoin-
nin turvaamiseen. Tulevaisuudessa 
eläinlääkärinä voin ehkä auttaa juu-
ri sitä yhtä silloin, kun sen hätä on 
suurin. 

Jäällä, kirkkaan tähtitaivaan alla tun-
tee, kuinka pieniä me ja murheem-
me olemme tässä kosmisessa mitta-

kaavassa. Ja sitten se kättä hellästi 
tönäisevä märkä kuono muistuttaa, 
että myös läheisemme tarvitsevat 
huomiotamme. Samoilta jalansijoilta 
voi tavoitella sekä kauas että lähelle 
ja molemmissa on aivan yhtä paljon 
katsottavaa: juuri niin paljon kuin 
jaksaa katsoa. Eivätkä ne tähdet siel-
tä avaruudesta katoa, vaikka antaisi-
kin hetken tassuille ja luppakorville. 

Sini Merikallio 
tekniikan tohtori ja eläinlääketieteen 
kandidaatti
Kirjoittaja on kasvattanut kaksi opas-
koiranpentua ja toiminut peesarina 
sekä opaspentukerhon hallituksessa.

Sata lasissa -sarja kunnioittaa sata-
vuotiasta Suomea antamalla puheen-
vuoron kirjoittajille, joilla on oikeasti 
jotain asiaa. Ensimmäisenä vuorossa 
on avaruustutkija Sini Merikallio.
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Aki Kaurismäki palkit-
tiin Berliinissä parhaa-
na ohjaajana. Kauris-
mäen saama palkinto 
on yksi merkittävim-
mistä tunnustuksis-
ta hänen urallaan ja 
suomalaisessa eloku-
vassa.
Teksti: Pilvi Meriläinen
Kuvat: Malla Hukkanen / Sputnik

Aki Kaurismäki voitti Toivon 
tuolla puolen-elokuvallaan 
parhaan ohjaajan palkin-
non Berliinin elokuvajuhlil-

la. Kaurismäki vastaanotti Hopeinen 
karhu -palkinnon 18. helmikuuta pi-
detyssä festivaalin palkintogaalassa. 
   Palkinnosta päätti elokuvaohjaaja 
Paul Verhoevenin vetämä jury. 
   Kaurismäen käsikirjoittama ja oh-
jaama Toivon tuolla puolen sai Berlii-
nissä ylistävän vastaanoton niin ylei-
söltä kuin kriitikoiltakin.   
   Aiemmin saman tunnustuksen 
ovat ohjaajista saaneet  muun mu-
assa Paul Thomas Anderson, Jonat-
han Demme, Asghar Farhadi, Jean-
Luc Godard, Kim Ki-Duk, Krzystof 
Kieslowski, Akira Kurosawa, Richard 
Linklater, Roman Polanski, Eric Roh-
mer ja Oliver Stone.
   - Hyvät naiset ja herrat, kiitos hy-
vin paljon, Aki Kaurismäki kiitti pal-
kintogaalassa.
   Viime syksynä Helsingissä kuvat-
tu Toivon tuolla puolen kertoo suo-
malaisesta kauppamatkustajasta (Sa-
kari Kuosmanen) ja syyrialaisesta pa-
kolaisesta (Sherwan Haji), joiden po-
lut risteävät. Elokuva sai ensi-iltansa 
Suomessa 3. helmikuuta. Se saa laa-
jan levytyksen myös ulkomailla.

”Khaledilla ei ole helppoa”

- Sain sähköpostia elokuvan toisel-
ta tuottajalta, tuotantoyhtiö Bufos-

ta, että he etsivät Lähi-idästä kotoi-
sin olevaa näyttelijää. Parasta olisi 
että hän on Syyriasta, puhuu arabi-
aa, englantia ja suomea. Vastasin sii-
hen, pakolaista näyttelevä Sherwan 
Haji kertoo. 
   Haji pyydettiin koekuvauksiin. 
   - Minua onniteltiin roolista ja vasta 
sitten sain tietää, että se on Aki Kau-
rismäen tuotanto.
  Sherwan Haji on opiskellut näytte-

lijäntyötä Damaskoksen teatterikor-
keakoulussa. Toivon tuolla puolen 
on hänen ensimmäinen pitkä eloku-
vansa.
   - Sain tilaisuuden päästä aivan uu-
delle tasolle.
   Haji tuli Syyriasta Suomeen vuon-
na 2010 suomalaisen vaimonsa kans-
sa. He asuivat sittemmin vuoden 
Ruotsissa ja sen jälkeen Englannissa. 
He palasivat Suomeen.

Ohjaaja Aki Kaurismäki.

Hopei nen  k a rhu

   - Sain suuren vastuun saadessani roolin Aki Kaurismäen elokuvassa. 
Laitoin itseni täysillä peliin.
   Haji lisäsi roolihahmoonsa Khalediin omaa persoonaansa ja historiaan-
sa, myös syyrialaisia elementtejä. Hän ei halunnut kuvastaa sitä kaikkein 
tyypillisintä pakolaista, vaan tuoda siihen ulottuvuuksia, jotka monipuo-
listavat hahmoa, että se valottaa alueen kulttuuria laajemmin kuin vain 
yksittäistä tietyltä alueelta tulevaa pakolaishahmoa.   
   - Khaled ei anna periksi, Sherwan Haji sanoo.

Kova ja herkkä

- Kauppamatkustaja Valdemar Wikström on kova liikemies, ainakin omas-
ta mielestään, mutta myös humaani ja kiltti. Hänelle on tärkeää, että bis-
nekset sujuvat, Sakari Kuosmanen luonnehtii roolihahmoaan.
   - Ei se hymyile.
   Kuosmanen on ollut Aki Kaurismäen luottonäyttelijä yli 30 vuoden 
ajan. Ensimmäinen elokuvarooli oli Kaurismäen Calamari Unionissa 
(1985).
   Näytteleminen vaati jälleen omistautumista ja tarkkuutta.  
   - Se lakoninen puhe ja tilanne kertovat elokuvassa aina paljon. Akilla 
on hyvin mielenkiintoinen tyyli ohjata. Siihen on aina mahtavaa heittäy-
tyä, Kuosmanen korostaa.
   - Toivon tuolla puolen on myös hauska. Siinä on huumoria, toivoa ja 
asennetta. Musaa ja hyvää meininkiä. Se tekee vaikutuksen - aihe on 
ajankohtainen ja tärkeä. Se koskettaa monia.
   Sakari Kuosmanen toivoo elokuvan sanoman olevan, että teemme hy-
viä asioita. Levitämme hyvyyden sanomaa ja autamme apua tarvitsevia. 

Toivon tuolla puolen on Aki Kauris-
mäen elokuvista ajankohtaisin. Kauris-
mäen mukaan se ei kuitenkaan ole po-
liittisempi kuin työttömyyttä käsitellyt 
Kauas pilvet karkaavat (1996) tai asun-
nottomuusaiheinen Mies vailla mennei-
syyttä (2002). 
   Kuosmasen ja Hajin lisäksi elokuvassa 
nähdään mm. Janne Hyytiäinen, Nuppu 
Koivu, Ilkka Koivula, Simon Hussein Al-
Bazoon ja Niroz Haji.
   Toivon tuolla puolen  on osa Suomi 
100-juhlavuoden ohjelmaa.

Elokuvan pakolaista näyttelee Sherwan 
Haji, joka yläkuvassa vasemmalla on au-
tomatkalla Simon Hussein Al-Bazoon ja 
Sakari Kuosmasen kanssa. Alhaalla va-
semmalla Sherwan ja Niroz Haji. Ylhäällä 
Sherwan, Nuppu Koivu, Janne Hyytiäinen, 
Sakari Kuosmanen ja Ilkka Koivula.

Lisää palkintoja
Aki Kaurismäki on ilmoittanut lopet-
tavansa elokuvanteon, kun "elääkin 
pitäisi".

"Suomalainen mestari", kuten italialai-
set sanovat, on kovassa nosteessa. Hän 
saa huhtikuussa Luccan elokuvajuhlilla 
Italiassa palkinnon elämäntyöstään ja 
Laitakaupungin valot palkitaan Giaco-
mo Puccini -säätiön palkinnolla.

  Viime vuonna mestari palkittiin uras-
taan Cannesissa Carrosse d´Or -palkin-
nolla ja vuonna 2007 hänelle myönnet-
tiin Pier Paolo Pasolini -palkinto.

  Vuonna 2012 palkintoja ropisi Le 
Havre -elokuvalle Chicagossa ja Canne-
sissa ja jo vuonna 2002 Aki sai Cannesin 
juryn palkinnon elokuvasta Mies vailla 
menneisyyttä.

  Akille itselleen palkinnot ovat mer-
kinneet monta murahtelun paikkaa, 
ei hän taida tunnustuksista ainakaan 
julkisesti välittää, mutta ehkä ne silti 
lämmittävät. A.K.
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Näkövammaisteatterin uusi ohjaaja 
Helena Ryti on näyttelijä ja teatte-
ripedagogi,  ohjaaja, soveltavan 
teatterin osaaja, kuvailutulkkauskou-
luttaja, kurssihamsteri ja sydämel-
tään järjestöihminen. Näyttelijäliiton 
puheenjohtajana hän vaikuttaa nyt 
neljättä vuotta.
Teksti: Tanja Rantalainen
Kuva: Jussi Aalto

Ja kyllä, Helena on sukua presidentti  Risto Rytil-
le. Helana Rytin Näkövammaisteatterille ohjaama 
Kultainen vasikka saa ensi-iltansa Iiris-keskuksessa 
4.5.2017. 

Ihmiset veivät voiton

Teatterikärpänen puraisi teini-ikäistä Helenaa  Klitsussa, 
Helsingin Kruununhaassa toimivassa legendaarisessa Kel-
lariteatterissa, mutta vielä yo-kirjoitusten aikaan hän em-
pi, hakeako Sibelius-Akatemiaan vai Teatterikorkeakou-
luun. 

- Musta mötikkä on edelleen tärkeä, Helena sanoo ja 
tarkoittaa pianoa, mutta suurin syy siihen, miksi teatte-
ri vei voiton, ovat ihmiset. - Haluan tehdä työtä ihmisten 
kanssa. 

Helena pääsi Eero Melasniemen johtamaan Teatterikor-
keakouluun, mutta opiskeli lopulta kolme vuotta Jouko 
Turkan rehtorikaudella. Helenalle Turkan opeista tärkeim-
mäksi on jäänyt taiteilijan vastuu. Maksavalle yleisölle ei 
tarjota mitä tahansa. 

Teatteria mustan laatikon ulkopuolella 

- Soveltava teatteri on teatteria, jota tehdään mustan laa-
tikon ulkopuolella, erilaisissa yhteisöissä, Helena kertoo. 

Hän on työskennellyt paljon museoissa ja käsikirjoit-
tanut lukemattomia draamaopastuksia, viimeksi Espoon 
kaupunginmuseon Kauklahden Lasitehtaalle. Käsikirjoi-
tusta varten Helena lukee valtavasti taustamateriaalia. 

- Sieltä nousee pikku hiljaa se hahmo, joka seikkailee. 
Sitten luen taustamateriaalia hahmon silmin, hän sanoo. 

Draamaopastukset ovat vuorovaikutteisia ja ne voi-
daan kohdentaa eri ikäisille. Esimerkiksi Kauklahden La-
sitehtaan syynääjä Manti esittelee tehdasyhteisöä 40-lu-
vulla ala-asteikäisille. Museonäyttely herää henkiin yksi-
lön näkökulmasta. 

Helena on myös kuvailutulkki ja kuvailutulkkauskoulut-
taja. Kuvailutulkkauskoulutus 2005 merkitsi Helenalle pa-
luuta teatterin perusteisiin. 

- Teatteri on toimintaa ja kuvailutulkkaus edustaa ylei-
söä, jonka katse antaa toiminnalle merkityksen, Helena 
sanoo. 

Koulutukseen hän ajautui ihan vain uteliaisuudesta. 
Hän kertoo olevansa kurssihamsteri ja rakastavansa kai-
kenlaisia koulutuksia - mitä pidempiä, sen parempi. 

 Helena Ryti lupaa   
hyvää 

teatteria

Presidentti Ryti 

Helena oli jo Klitsussa  näyttelijäporukan puheenjohtaja. 
Kaupunginteatterissa hän löysi itsensä heti näyttelijäyh-
distyksen puheenjohtajan pallilta. Kun Helena siirtyi va-
paaksi näyttelijäksi, hän päätti, ettei enää koskaan ota 
hoitaakseen luottamustoimia.  Ei koskaan kesti viisi vuot-
ta. Nyt Helenan käyntikortissa lukee president.  Näytteli-
jäliiton puheenjohtajana hän kokee yhä tärkeäksi ajaa ka-
vereiden asioita. 

Presidentin arvonimi on sikälikin osuva, että Helenan 
isoisän veli oli Suomen viides presidentti Risto Ryti. Mitä 
kuuluisa isosetä Helenalle merkitsee? 

- Olen aina ollut kiinnostunut historiasta. Kun on tällai-
nen tausta, luulen, että historian kokee erityisen voimak-
kaasti, Helena vastaa. 

Näkövammaisteatterin Kultainen vasikka 

- Olen taiteilija. Taiteilijaa eivät kiinnosta tautiluokitukset 
tai vammaryhmät, taiteilija tekee taidetta, Helena sanoo. 

Hän on ohjannut pitkään esimerkiksi mielenterveys-
kuntoutujia, eikä Näkövammaisteatterin ohjaaminen hä-
nen mukaansa eroa minkä tahansa harrastajateatterin 
ohjaamisesta. 

- Teatterissa olennaista on näyttelijäntyö, ihminen, jo-

ka kertoo toiselle tarinaa, Helena sanoo.  Hän suosii yk-
sinkertaista lavastusta, koska näyttelijäntyö ei kaipaa ko-
ristelua. 

Maria Jotunin Kultainen vasikka valikoitui esitettäväksi 
eräänä syksyisenä keskiviikkoiltana, kun Helena oli tulos-
sa harjoituksiin Iiris-keskukseen. 

- Oivalsin, että minulla on siihen sopiva porukka kasas-
sa. Kultaisen vasikan teksti on poskettoman hauska, mut-
ta alla kuplii kammottavuus. Näytelmässä puhutaan ra-
hasta. Mistä muusta nykyään puhutaan kuin rahasta? He-
lena kysyy. 

Suomi 100 -juhlavuonna hän toivoisi teattereihin Väinö 
Linnan näyttämösovitusten rinnalle Jotunia, joka myös 
eli ja kirjoitti itsenäistymisen alkuvuosina. Kultainen va-
sikkakin on vuodelta 1918. 

Helena sanoo voivansa luvata, että Näkövammaisteat-
terin näyttelijät näyttelevät Kultaisessa vasikassa hyvin. 

- Ja jos eivät näyttele hyvin, syyttäkää minua, älkää 
näyttelijöitä, hän nauraa. 

Näkövammaisteatterin Kultainen vasikka Iiris-keskuksessa 
(Marjaniementie 74, Helsinki):  ensi-ilta to 4.5. klo 18, muut 
esitykset  su 7.5. klo 13, ti 9.5. klo 18, ke 10.5. klo 18,  to 11.5. 
klo 18, la 13.5. klo 13. 

Juha Hurme jälleen näkövammaisten vieraaksi  

Puheenaiheena Teatteri Jurkan Hullu

Hullu on tarina siitä, kuinka järki läh-
tee kävelylle ja palaa kuukauden ku-
luttua takaisin. 

Juha Hurmeen käsikirjoittama ja ohjaama esitys pe-
rustuu hänen samannimiseen romaaniinsa, joka jul-
kaistiin vuonna 2012. Esityksessä kuvataan katkonai-

nen matka, joka vie useiden vaiheiden kautta hullujen-
huoneelle. 

Hullun rooleissa nähdään Antti Laukkarinen, Antti 
Mankonen ja Kaisa Sarkkinen. 

Hullu saa ensi-iltansa Teatteri Jurkassa Helsingissä 
14.3.2017. Myöhemmin keväällä Juha Hurme saapuu iiris-
keskukseen tapaamaan näkövammaista yleisöään. Seu-
raa tiedotusta verkkosivuillamme www.kulttuuripalve-
lu.fi. 

Kevään esitysten liput viedään käsistä. Lunasta oma-
si pian! 

Teatteri Jurkka ma-pe 12-16 p. (09) 135 6166 / teatteri@
jurkka.fi

Lippuvarauksiin liittyvissä asioissa muina aikoina voi ol-
la yhteydessä Lippupisteeseen, puh. 0600 900 900 (1,98 €/
min+pvm, maanantai - lauantai 9 - 21, sunnuntai 10 - 18) Te
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Ohjaaja Helena Ryti.
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 OPETTAJANA 
UKRAINASSA

Teksti: Päivi Kremenenko
Kuvat: Timo Sippalan nettisivut

Mitä tarkoittaa aineenvaihdunta? Entä 
joukkoliikenne? Miten syksy vaikuttaa 
mielialaan? Näitä asioita on pohdittu 
Timo Sippalan johdolla suomen tunnil-

la Kiovan filologisessa yliopistossa. 
    - Selitän paljon sanoja. Autan kahta ukrainalais-
ta opettajaa. 
   Vapaaehtoistyöntekijää tarvitaan, sillä Suomi on lopet-
tanut vierailevien lehtorien lähettämisen Kiovaan. 
    Tunneilla pitää olla myönteinen henki. Sitä voi virit-
tää esimerkiksi ääntämisharjoituksilla. Slaaviopiskelijoi-
den kieli ei noin vain käänny lausumaan hyvää yötä, äi-
ti tai munkin kengät.  

Maailmaa nähnyt suosikkiope 

Timo Sippala, 53, opettaa myös Kiovan skandinaavisessa 
koulussa. Valtion oppilaitoksessa on luokkia alakoulusta 
lukioon. 
   - Lapset moikkaavat ja pitävät kaverina. Yhtenä päivänä 
kaksi pikkutyttöä kaappasi minut mukaansa. He uskotte-
livat, että joku opettaja tarvitsi sijaista. He osasivat vain 
vähän englantia ja yrittivät selittää asiansa piirtämäl-
lä, koska tiesivät, ettei minulle saa puhua venäjää. Tytöt 
loistivat etupenkissä kuin Naantalin auringot. Ikävä kyl-
lä tunnin puolivälissä paikalle tuli esinaiseni, joka yleensä 
osoittaa minulle luokan.
    Kaikki oppilaat lukevat englantia kolmannelta luokal-
ta. Viidesluokkalaiset aloittavat suomen, ruotsin, norjan, 
tanskan tai saksan opiskelun. 
    Timo Sippala opettaa 11–16-vuotiaita koululaisia. Suo-
menlukijoita on toista sataa. Johtajien toivomuksesta 
hän pitää tuntinsa englanniksi. Koulussa on katsottu hä-
nen puhuvan sitä kuin äidinkieltään. Timo on elänyt vuo-

Timo, ”Tim”, Sippala auttaa ukrai-
nalaisia lapsia ja nuoria kan-
sainvälistymään. Näkövam-
mainen maailmankiertäjä 
opettaa englantia ja suo-
mea lämminhenkisessä 
maassa, joka on jäänyt so-
dan varjoon. 

desta 2002 lähtien maailmalla: ensin Singaporessa IT-alan 
töissä, sitten 12 vuotta Australiassa ja viime vuodet vael-
tavana vapaaehtoisena. Hän on opettanut englantia Ma-
lesiassa, valmentanut Myanmarin-pakolaisia koulunkäyn-
tiin ja siirtolaisuuteen USA:han.  
    Sohvasurfaus vei Timo Sippalan Vietnamiin, jossa hän 
veti englannin harrastusryhmiä. Häntä ohjasi brittipeda-
gogi. Opettaja astui luokkaan ilman tuntisuunnitelmaa, 
kuulosteli, mitä oppilaiden mielessä liikkui ja mistä he ha-
lusivat jutella. 
   - Vietnamissa menetelmä toimii hyvin englanniksi. Suo-
mi on niin vaikea kieli, etteivät oppilaat osaa vielä ilmais-
ta monimutkaisia asioita. Paljon aikaa kuluu lauseiden 
korjaamiseen. 
    Timo Sippala kehittää lasten arkikieltä, kysyy, mitä kap-
paletta he ovat viimeksi käsitelleet. Myös opettajanopas 
kertoo, mitä kuhunkin osioon sisältyy. 
    - Venäläiset ovat hyviä strukturoimaan asioita, hän kiit-
telee Venäjällä laadittua kirjaa. 
   Mutta oppikirjaan on livahtanut virheitä, joita opettaja 
korjaa. Suomen sijojen joukossa ei ole partatiivia. 
    Lasten vanhemmat ovat olleet hyvin tyytyväisiä Timo 
Sippalan työhön ja tarjonneet apuaan junalippujen ja 
majoituksen hankinnassa. 
    - Koulussa minusta ei vielä tykätä niin paljon, että olisi 
tehty kaikki mahdollinen työviisumin järjestämiseksi, hän 
harmittelee.  
   Slaavilaisessa kulttuurissa puhutaan suuria. Kun pitäi-

si panna toimeksi, sanotaan, että eihän sel-
laista voi tehdä. Periaatteessa opettajalta 
vaaditaan pedagogista koulutusta. 
    Turistina Timo Sippala saa oleskella Uk-
rainassa puolen vuoden aikana vain kolme 
kuukautta. Parin sadan euron palkan vuok-
si hän ei työsopimusta havittele. 

Työtä eläkkeellä

- Saan kunnon aterian kahdella kolmella eu-
rolla. Vuokralla asumiseen kuluu Kiovassa 
200 euroa kuussa. Eläkeläisenä säästän ra-
haa lentolippuun Vietnamiin, jossa vietän 
seuraavat kolme kuukautta. 
    Timo Sippala saa työkyvyttömyyseläket-
tä Australiasta. Siellä passitetaan eläkkeel-
le, jos näkötestin sokeusraja rikkoutuu. 
  - Australiassa ihminen on sokea tai näke-
vä. Jos ei näe ajaa autoa, katsotaan  sokeak-
si, Timo naurahtaa. 
   Hän on heikkonäköinen synnynnäisen 
kaihin takia. Tunneilla hän esittää aineis-
tonsa suurelta tabletilta. Koko 5–15 hengen 
ryhmä näkee sen. Hän ei käytä katon rajas-
sa killuvaa näyttöruutua, jonka kuvaa oh-
jaillaan kaukosäätimellä. 
   - Kiertelen luokassa ja menen lähelle. Aa-
siassa on normaalia astua kymmenen sen-
tin päähän keskustelukumppanin kasvois-
ta, sanoo mies, jolla on ollut kiinalainen vai-
mo. 
   - Vahvuuteni on verbaalinen viestintä op-
pilaiden kanssa. Teknisistä vempeleistä on 
pikemmin haittaa vuorovaikutteisessa ope-
tuksessa. Aktivoin opiskelijoita kertomaan 
opetettavalla kielellä suunnitelmistaan. 
Lasten ei ole aina helppoa puhua tulevai-
suudesta. Sota saattaa näkyä ahdistuksena, 
mutta lapsilla on selviytymiskeinonsa vai-
keissakin tilanteissa.
   Useat oppilaat tahtoisivat lähteä opiskele-
maan ulkomaille ja palata auttamaan maa-
taan, jos tilanne Ukrainassa paranee. Jos 
elämä olisi vakaata, alikulkutunnelit eivät 
täyttyisi kaupustelijoista. Harmaa talous 
kukoistaa. Kun kuukauden eläke ei riitä säh-
kölaskun maksamiseen, on tienattava kei-
nolla jos toisellakin. 
   - Moni vanhempi ihminen on fatalisti: maa 
on hyvä mutta poliitikot täysmätiä. ”Ele-
tään me pikku ympyröissämme ja annetaan 
niiden touhuta omiaan. Veroja voi kiertää 
eikä yhteiskunnan säännöistä tarvitse välit-
tää. Poliitikot ovat asettaneet ne vain kiu-
saksemme.” 
    Timo Sippala on rupatellut monen mat-
kustajan kanssa junassa esimerkiksi Kiovan 
ja Harkovan välillä. 
    Harkovassa toimii syrjäytyneiden lasten 
tueksi perustettu yhdistys. Viime vuosina 
se  on  auttanut pakolaisia. Nykyisin kirppu-

►
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torit tulvivat eurooppalaisia avustusvaatteita, ja on voitu 
keskittyä vapaa-ajan toimintaan. 
    - Järjestössä pidetään tärkeänä, että lapset tapaavat ul-
komaalaisia. Olen opettanut heille englantia. Pienimpien, 
kuusivuotiaiden, kanssa se on piirtelemistä, yhdessä te-
kemistä. 
 
Venäjän kieli, Ukrainan-mieli

Timo Sippala kävi Ukrainassa ensi kerran vuonna 2015. 
Hän poikkesi Balkanilta maan länsikolkalle, Lviviin. Siel-
lä kaupan kassalla tuli hankaluuksia, kun hän ei ymmärtä-
nyt ukrainaa. Timo vaihtoi kielen englanniksi. Sitä myyjä 
ei osannut. Nyt hän käsitti, että asiakas oli ulkomaalainen 
ja viestintä sujui vain venäjäksi.                                                         
   Timon toinen Ukrainan-matka alkoi Odessasta, jonne 
hän löysi halvan lennon. Hänen teki mieli nähdä paikat, 
joita oli katsellut kouluaikaisen venäjänkirjan sivuilta. 
   Odessalaisten kieli yllätti: 
   - Hoksasin, että kaupungissa puhutaan kunnon venäjää. 
Odessassa on suomalaiselle mukava murre: kieli on yksin-
kertaista ja puhe hidasta. Yli kymmeneen vuoteen en ol-
lut käyttänyt venäjää muuten kuin kirjallisesti netissä. Ta-
jusin, että minähän osaan sitä. Läntisintä osaa lukuun ot-
tamatta Ukrainassa puhutaan venäjää. Sitä voidaan höys-
tää ukrainan sanoilla. Ääntämystä sävyttää etelävenäläi-
nen piirre: g-äänne korvautuu h:lla.     
   - Ukraina on kaunis kieli, mutta osaan sitä huonosti. 
Meillä kotona puhutaan venäjää, Timo Sippala kertoo op-
pilaidensa sanovan. 
    Opettaja on antanut vastauksen, joka ei ole aiemmin 
juolahtanut heidän mieleensä: 
    - Te olette venäjänkielisiä ukrainalaisia. 
   Kaikki koulun kuulutukset kaikuvat ukrainaksi, kuten la-
ki määrää, vaikka opetuskieli on venäjä. Yhä useammin 
viralliset tekstit kirjoitetaan ukrainaksi.
    - En ole kuullut kenenkään valittavan ukrainan kielen 
käytöstä. Se hyväksytään osaksi elinympäristöä, vaikka 
ihmiset eivät kerro opiskelevansa kieltä aktiivisesti. Do-
netskin-pakolaiset eivät osaa ukrainaa lainkaan. 
    Poliittisia ristiriitoja ei näytetä, ei varsinkaan ulkomaa-
laisille. Vain kerran Timo on törmännyt ohikulkijaan, joka 
hermostui ehkä länsimielisyyden tunnuksista. Tämä mies 
osoitti Timon repun symboleja, Englannin lippua ja  I love 

Ukraine -merkkiä, ja kehotti matkaajaa painumaan eläin-
tarhaan. 
   Opettaessaan Timo Sippala viittaa Ukrainan ja Venäjän 
konfliktiin vain tietyssä tarkoituksessa: 
    - Jos lähdette länteen ja puhutte tyypillisellä venäläisel-
lä aksentilla, hjuva pjaiva, teitä ei oteta aivan vakavasti. 
    Sanoma on mennyt perille, ja oppilaat haluavat panos-
taa ääntämiseen. 

Välitöntä väkeä

-  Parasta Ukrainassa ovat sosiaaliset ihmiset. 
   Talojen alaovilla päivystää mummoja tarkkailemassa 
kulkijoita: 
  - Ulos ei saa mennä ilman lakkia! kalju mies saa kuulla. 
Aurinkoisina päivinä Timo Sippala ottaa avopäin D-vita-
miinikylpyjä.
    Metrossa hän tiirailee kylttejä ja nappaa niistä kuvia 
suurentaakseen ne puhelimellaan. Häntä kielletään ku-
vaamasta. Selitys vammaisen apuvälineestä ei herätä vas-
talauseita. Timon matkaseurana on neonvärinen kävely-
keppi, jolla hän tunnustelee portaita. Hän otti sen avuk-
seen loukattuaan akillesjänteensä Malesian viidakossa. 
   Usein hänelle tarjotaan käsikynkkää: ”Antakaas’, kun au-
tan.”    
   - Vanhaa ja invalidia kunnioitetaan ja halutaan auttaa. 
Se tekee elämästä vähän helpompaa. 
    - Ukrainassa on karjalaista ystävällisyyttä. Maassa on 
turvallista. Sotaa käydään vain pienellä alueella idässä.  
    Timo Sippala kehottaa venäjän opiskelijoita hakeutu-
maan Ukrainaan vapaaehtoistyöhön, vaikkei siitä opinto-
pisteitä kerrykään. Ukrainassa on paljon nähtävää myös 
tavallisille turisteille. Timo on ohjannut oppaiksi haluavia, 
jotka ovat epäilleet kielitaitoaan. He ovat harjoitelleet 
englantia kierrättäessään häntä kaupungilla ilmaiseksi.
   - En ole aivan puolueeton matkaaja. Haluan auttaa Uk-
rainaa integroitumaan länteen. 
Timo Sippala Facebookissa: Tim Sippala
sähköposti: tim.sippala@gmail.com

Haluatko Sinäkin oman 
hyvän mielen  Suomi 
100 -roskakävelyn? Ym-
päristö ja luonto kiittä-
vät!

Kajastuksen lukijoille jo entuudes-
taan tuttu Roska päivässä -liike on 
mukana Suomi 100 -ohjelmassa.  
Teemme yhteisiä Roskakävelyjä, joita 
kuka tahansa voi ehdottaa kavereil-
leen. Presidentti Sauli Niinistö kan-
nustaa näihin kävelyihin rohkaiseval-
la  tervehdyksellään.

Tähän saakka me monet Roska-
liikkeen jäsenet olemme aika paljol-
ti keränneet roskia yksin, omien nor-
maalireittiemme varrelta. 

Nyt kunnioitamme 100-vuotias-
ta Suomea kutsumalla ainakin yhden 
kaverin mukaan tai ehdottamalla 
työpaikalle tai harrastuspiirille vaik-
ka lyhyttäkin yhteistä Roskakävelyä 
vaikka kokoustauolla.

Pidimme eräänä sunnuntaina en-
simmäisen Suomi 100 -roskakävelyn 
Helsingin Pohjois-Haagassa, Roska-
liikkeen synnyin- ja kotiseudulla.

Ilmoitin tästä paikallisella face-
book-sivulla. Harmaana helmikuun 
päivänä paikalle tuli viisi ihmistä. 

Itsellä ensimmäinen tunne oli pet-
tymys: näinkö  vähän, eikö nyt pitäi-
si olla suurempi tapahtuma?  Suu-
ret massatapahtumat ovat kuin huo-
maamatta nostaneet rimaa turhan 
korkealle. 

Hetken kuluttua huomasin, että 
pieni porukka on kodikkaampi kuin 
suuri. Roskakävelyjen idea on, että 
kävellessä samalla jutellaan, ja kerä-
tään yhdessä vastaantulevia roskia.  
Ei siis raatamalla raadeta, vaan tuo-
tetaan siistimpää ympäristöä muka-
van leppoisasti. Välillä poiketaan yh-
dessä kahville johonkin mukavaan 
paikkaan.

Iloinen kävelevä vastalause 

roskaamiselle !

Useamman ihmisen Roskakävely on 
myös viesti muille ihmisille. Jos vas-

Suomi 100 -roskakävely

http://suomifinland100.fi/project/roska-paivassa-liike/

taantuleva mahdollinen roskaaja nä-
kee yksinäisen kerääjän, eikä hän 
tunne Roskaliikettä, yksinäinen ke-
rääjä on mukava leimata mielessä 
”omituiseksi”.

Nykyisinhän vielä  on ”normaalia”  
heittää roska luontoon, siinä missä 
joidenkin mielestä yhä  on ”omituis-
ta” pitää huolta yhteisestä ympäris-
töstämme ja luonnosta. 

Suomi 100 -roskakävelyt korjaa-
vat omalla esimerkillään tätä väärin-
käsitystä. Iloisen kepeästi tai vaikka 
syvällisesti juttelevat ihmiset opet-
tavat, että samalla kun ulkoilee, voi 
myös kerätä roskia.

Ainoa vaihtoehto ei ole painella  
yksinään kuulokkeet korvilla, omaan 
maailmaansa uponneena,  roskia 
heittäen ja roskien ohi välinpitämät-
tömänä! 

Tämä ajassamme liian usein toistu-
va näky edustaa vanhanaikaista kes-
tämättömän kehityksen kulttuuria. 

Roskat kulkeutuvat kaukaakin me-
riin. 

”Jäämeri on  kohta kuin kaatopaik-
ka”, kertoo HS. Samaa uutista on tul-
lut muistakin meristä. Merten eläin-
ten vatsat täyttyvät roskasta ja vaa-
rallisesta mikromuovista. 

On kertakaikkisen vanhanaikaista 
elää ”Minulle  kaikki heti, Minun väli-
tön mielihyväni on tärkeintä, muus-
ta viis”- hengessä enää nykytiedon 
valossa!

Unohtakaamme siis pelko ja väärä 
arkuus. Mitä useampi osoittaa konk-
reettista välittämistä näkymättö-
mien puheiden sijaan, sen toiveik-
kaampaa ilmapiiriä luomme. 

Presidentti Niinistö kannustaa 
meitä, ja Äiti Luonto toivoo hartaasti 
vapautumista roskien jättitaakasta!

Tuula-Maria Ahonen 
www.roskapaivassa.net 

►
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Joutsen - hanhien alaheimo, suku johon kuuluu kuusi ny-
kyistä lajia. Joutsenet ovat raskaita lintuja, joten niiden 
lentoonlähtö on työlästä. Joutsenet solmivat elinikäisen 
parisuhteen kumppaninsa kanssa. Mustajoutsenen ala-
laji (Cygnus Atratus Sumnerensis) on kuollut sukupuut-
toon. Sitä on pidetty aikaisemmin omana lajinaan. Cos-
coroba-sukuun kuuluva ankka-joutsen ei kuulu joutsen-
ten sukuun, vaan on lajinsa ainoa edustaja. Nyt kirjoitan 
Laulujoutsenesta.

Laulujoutsen
Domeeni: Aitotumaiset
Kunta: Eläinkunta
Pääjakso: Selkäjänteiset
Alajakso: Selkärankaiset
Lahko: Sorsalinnut
Heimo: Sorsat
Suku: Joutsenet
Laji: Cygnus

Laulujoutsen on joutsenten sukuun kuuluva suuri, valkea 
sorsalintu. Sen nokka on keltainen, eikä nokan tyvessä 
ole kyhmyä, toisin kuin kyhmyjoutsenella. Laulujoutsen 
on leimallisesti pohjoisen lintu. Se pesii Euraasian man-
tereen pohjoisosissa ja siirtyy talveksi etelämmäs sulan 
veden perässä. 1900-luvulla lajin kanta taantui Suomes-
sa ja Ruotsissa metsästyksen vuoksi. Rauhoituksen an-
siosta Suomessa kanta on toipunut 1940-luvun parista 
kymmenestä noin kuuteen tuhanteen pariin. 

Laulujoutsen on isona lintuna ollut ihmisten kiinnos-
tuksen kohteena, laji esiintyykin kansanperinteessä ja 
taideteoksissa. Kalevalaisessa runoudessa puhutaan Tuo-
nelanjoutsenesta ja esimerkiksi Akseli Gallen-Kallelan 
maalauksessa Lemminkäisen äidin taustalla lipuu laulu-
joutsen. Laulujoutsen on myös Suomen kansallislintu. 
Yleisradio on käyttänyt joutsenta aikoinaan tunnukse-
naan. Siitä erilliset onnittelut! 

Laulujoutsenen pituus on 140-160 cm, sen siipien kär-
kiväli on 205-235 cm ja se painaa noin 9-11 kg. Laulu-
joutsenen räpyläjalat ovat mustat. Jalkojen kehittyneen 
verenkierron ansiosta ne eivät kovallakaan pakkasella 
jäädy lumen tai jään pintaan kiinni. 

Laulujoutsenet muuttavat talvehtimaan eteläiselle Itä-
merelle, Pohjanmerelle ja Saksaan. Pisimmän matkan 
Suomesta on lentänyt Sallassa 1996 rengastettu yksilö, 
joka löytyi seuraavana talvena kuolleena Alankomaista, 
2163 kilometrin päästä rengastuspaikastaan. 

Olen kuvannut joutsenia Mustajängällä sekä Ivalojoel-
la. Joka vuosi joutsenet saapuvat Lappiin jo varhain etsi-
en sulapaikkoja. Täällä pohjoisessa joutsen pesii mielel-
lään aapasoiden ja rämeiden lammissa. Ravinnon saata-
vuus määrää reviirin koon: etelässä voi riittää kymmen-
kunta hehtaaria, mutta pohjoisessa reviiri voi olla sata-
kin hehtaaria. 

Naaras munii 4-7 kermanvalkeaa munaa. Molemmat 
vanhemmat huolehtivat kesällä syntyvistä poikasista, 
jotka viettävät ensimmäisen talven vanhempiensa kans-
sa. Joutsen tulee sukukypsäksi 4-5-vuotiaana. On taru, 
joka viittaa ikivanhaan, jo antiikin ajoilta peräisin ole-
vaan uskomukseen. Sen mukaan joutsen laulaa yleensä 
vain kerran elämässään, juuri ennen kuolemaansa.

Runo
Oi, valkolinnut, vieraat lapin kesän, te suuret aatteet, teitä 
tervehditään./
Oi, tänne jääkää, tehkää täällä pesä, jos muutattekin mai-
hin etelän./
Oi, oppi ottakaamme joutsenista! Ne lähtee syksyisin, pa-
laa keväisin./
On meidän rannoillamme, rauhaisia ja turvaisia on rinne 
tunturin./
Eino Leino

Teksti ja kuvat: Pasi Ahponen

Suomen kansallislintu

Laulujoutsen
Suomen juhlavuoden kunniaksi 

annamme Suomen kansallislinnun 
lentää luontokuvaajamme sanoin 

ja kuvin!
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Pohjoismainen nais-
konferenssi Näkövam-
maisten palvelu- ja 
toimintakeskus Iirikses-
sä.
  

Teksti ja kuva: Minna Kejonen

Pohjoismaissa näkövammaiset 
naiset ovat tehneet yhteistyö-
tä jo yli kaksikymmentä vuot-

ta.   Naiset ovat tuoneet esille nais-
ten asemaa järjestöissään ja ympä-
röivässä yhteiskunnassa. Toiminta-
muotoihin on kuulunut kahden vuo-
den välein järjestettävä naiskonfe-
renssi.

Teemoina ovat olleet mm. naisiin 
kohdistuva väkivalta, naisten työlli-
syys ja uusimpana näkövammainen 
nainen nyky-yhteiskunnassa. Tässä 
”Moderni näkövammainen nainen” - 
konferenssissa eri pohjoismaista tu-
levat naiset toivat esille puheenvuo-
roissaan kokemuksiaan ja näkemyk-
siään työelämästä, äitiydestä ja iso-
äitiydestä sekä tekniikan merkityk-
sestä itsenäisen elämän mahdollis-
tajana. Tutkijapuheenvuoroissa valo-
tettiin sukupuolen, vähemmistöjen- 
ja vammaistutkimuksen tematiikkaa. 
Konferenssiin osallistui kolmenkym-
menenviiden virallisen delegaatin li-
säksi 22 kotimaista vierailijaa.

Moderni nainen voi olla eri tavoin 

Tervetuliaissanoissaan Näkövam-
maisten liiton puheenjohtaja Sa-
ri Loijas kertoi olevansa ensimmäi-
nen naispuolinen puheenjohtaja lii-
ton 88-vuotisen historian aikana.  
Hän totesi, että hänen valintansa pu-

heenjohtajaksi oli tunnustus näkö-
vammaisen naisen kyvyille ja osaa-
miselle.  Loijaksen mukaan jokai-
nen näkövammainen nainen voi olla 
omalla tavallaan moderni.
Naistoimikunnan puheenjohta-
ja Minna Kejonen kertoi, että kon-
ferenssi rakentui neljän eri teeman 
ympärille. Teemat olivat näkövam-
mainen nainen työelämässä, näkö-
vammaisen naisen erilaiset roolit, 
kulttuuri ja vapaa-aika ja viimeise-
nä teemana itsenäinen näkövammai-
nen nainen.  Kejosen mielestä konfe-
renssin saama kiinnostus kotimaas-
sa oli ilahduttavaa ja hän toivoi, et-
tä naisverkostot sekä pohjoismais-
sa että Suomessa kasvaisivat ja lujit-
tuisivat.

Itsenäinen vai riippuvainen

Tytti Matsinen, teologian ja teknii-
kan kandidaatti, puhui aiheesta: ”Mi-
ten poistat itsesi ja muiden asetta-
mat esteet”.  Toisaalta on tärkeää ol-
la itsenäinen ja pärjäävä, toisaalta 
yhteiskunta vaatii, että olet avun tar-
peessa, jotta saisit apuvälineitä ja 
palveluita.  Valkoinen keppi symbo-
loi toisille liikkumisvapautta, toisil-
le se on merkki omasta avuttomuu-
desta.

Matsinen otti kantaa siihen, kuin-
ka näkövammaisen opiskelijan on ol-
tava oman itsensä admin, hallinto-
henkilö. Hänen pitää jo nuorena jär-
jestää avustajat, apuvälineet ja orga-
nisoida tentit saavutettavaan muo-
toon.  Osa-aikatyö vaatisi sopivia 
apuvälineitä ja muita järjestelyjä, ei-
kä osallistuminen sosiaaliseen opis-
kelijaelämään ole ongelmatonta.  
Haluaisiko vammainen äiti käyttää 
sikiödiagnostiikkaa saadakseen ter-
veen lapsen? Tytti Matsinen tote-
si, että hänen elämänsä vammaise-
na oli onnellista, miksei se voisi olla 
sitä myös hänen lapselleen. Hän ker-
toi saaneensa vahvat juuret kotoa ja 
kasvattaneensa itse siipensä.

Vammais- ja sukupuolentutkimusta

Åbo Akademin professori emerita 
Harriet Silius jakoi alustuksensa ”Su-
kupuoli ja vammaisuus” neljään pää-
kohtaan: Mitä tarkoitetaan biologi-
sella sukupuolella (sex) ja sosiaalisel-
la sukupuolella (gender)?  Miten su-
kupuoliajattelu toimii yhteiskunnas-
samme? Mitä on tutkittu vammai-
suudesta? Mitä ovat hallitsemisen 
tekniikat?

Käyttämällä termiä sosiaalinen su-
kupuoli haluttiin selvittää, mitä lä-
hiympäristömme meiltä edellyttää. 
Miten toimia, miltä näyttää, miten 
ajatella? 

Sosiaalista sukupuolta käsiteltäes-
sä luokittelu tehdään usein kolmel-
la eri tasolla, joilla sukupuolella on 
merkitystä. Yksilötasolla erotellaan, 
onko kyse miehestä vai naisesta.  Ra-
kenteellisella tasolla tutkitaan, ku-
ka hyötyy yhteiskunnan rakenteis-
ta. Kolmas taso on symbolitaso, jos-
sa puhutaan normeista ja asenteis-
ta. Jos halutaan, että sukupuolierot 
toimivat, voidaan toimia kahdella eri 
tavalla. Hierarkiassa on ala- ja yläta-
so, ja digotomiassa eristetään kaksi 
ryhmää toisistaan.

Hallitsemisen tekniikoita ovat mi-
tätöiminen, naurettavaksi tekemi-
nen, tiedon pimittäminen ja kaksin-
kertainen rangaistus, jonka mukaan 
ei voi tehdä oikein, teki mitä tahan-
sa.

Suomessa naistutkimuksesta on 
siirrytty sukupuolentutkimukseen, 
jonka rinnalle on tullut tasa-arvo-
tutkimus. Tällöin puhutaan myös ih-
misoikeuksista ja mahdollisuudesta 
päättää omasta elämästään

Ihmisoikeusliikkeen myötä USA:ssa 
ja Englannissa moni muukin ryhmä 
organisoitui. Näin alkoi vammaistut-
kimus, joka on iso ala anglosaksises-
sa maailmassa. Pohjolassa vammais-
tutkimus yleistyi 90-luvun lopul-
la. Nykyään tutkitaan myös esteet-

Moderni näkövammainen 
nainen

tömyyttä ja vammaisten oikeuksia. 
Eettiset kysymykset kuten abortti ja 
eutanasia sekä sosiaalipoliittiset asi-
at ovat esillä.

Intersektionaalisuuden käsite 

sukupuoleen liittyvässä tasa-arvo-

työssä

Islantilainen aktivisti ja sukupuo-
len tutkija Auður Magndís Auðardót-
tir on toimitusjohtajana Samtök 78 – 
liikkeessä, joka puolustaa ja edistää 
seksuaalivähemmistöjen oikeuksia.  

”Vahvempana yhdessä – tasa-arvo-
näkemysten niveltämisestä toisiin-
sa ” -otsikolla Auðardóttir puhui in-
tersektionaalisuuden käsitteestä su-
kupuoleen liittyvässä tasa-arvotyös-
sä.  Intersektionaalisuus–termi otet-
tiin käyttöön 1900-luvun loppupuo-
lella Yhdysvalloissa mustien naisten 
taistellessa oikeuksistaan. Käsitteel-
lä tarkoitetaan sitä, että yksilön ti-
lannetta tarkasteltaessa pitäisi sa-
manaikaisesti ottaa huomioon kaikki 
yksilöön liittyvät näkökulmat ja vii-
teryhmät ja niiden vaikutus toisiin-
sa. Näin pyritään kiinnittämään huo-
miota tilanteeseen, jossa ihminen 
kuuluu useampaan kuin yhteen syr-
jittyyn tai vähemmistöryhmään sa-
manaikaisesti. Esimerkkinä noste-
taan esiin usein USA:n mustat nai-

set, jotka voivat kokea rasismin lisäk-
si sukupuolista syrjintää. Myös vam-
maisiin naisiin voi kohdistua monin-
kertaista syrjintää.

Voi olla ongelmallista, mikäli kes-
kitytään vain yhteen ryhmää yhdis-
tävään tekijään kuten sukupuoleen. 
Tällöin jäävät huomioimatta mah-
dolliset muut vaikuttavat tekijät, ku-
ten etninen tausta, vammaisuus, 
ihonväri ja sukupuolinen suuntautu-
neisuus.

Monimuotoisuus pitäisi pitää mie-
lessä, kun järjestetään toimintaa eri-
laisille vähemmistöryhmille. Kaikes-
sa ihmisoikeuksia edistävässä työssä 
tulisi pyrkiä ehkäisemään moninker-
taisen syrjinnän mahdollisuus. Jos 
järjestetään naisille tapahtuma, tu-
lisi varmistaa, että myös vammaiset 
naiset pystyvät osallistumaan siihen, 
Auður Magndís Auðardóttir kiteytti.

Näkövammainen nainen 

työelämässä

Tanskalainen psykoterapeutti ja val-
mentaja Cristel Sonne Rasmussen toi 
esille näkökulmia näkövammaisen 
naisen työelämään.  Hän kertoi, mi-
ten hänen mielestään voi motivoitua 
olemaan mukana työelämässä.
Rasmussen puhui oman työidenti-
teettinsä kehittymisestä. Hän tiesi 

jo viisivuotiaana sokeutuvansa. Hän 
oli hyvä oppilas, mutta joutui näön 
vuoksi luopumaan monista haaveis-
taan.

Hän aloitti psykoterapian opinnot. 
Keskusteltuaan sokean luennoitsi-
jan äidin kanssa ja tutustuttuaan lu-
ennoitsijaan Sonne Rasmussen oival-
si, että hän voi olla paras ja sisäisesti 
riippumaton vaikka olisikin ulkoises-
ti riippuvainen.

Cristel Sonne Rasmussen kertoi 
opettaneensa motivaatiota, asentei-
ta, ja tavoitteiden asettamista.  Kai-
killa ihmisillä on pelkoja. Voi olla pel-
ko siitä, ettei ole tarpeeksi hyvä, ris-
tiriitojen pelko, vastuun tai rajoitus-
ten pelko ym.  Itsesääli ei auta. On 
hallittava pelkonsa. Pitää luottaa sii-
hen, mitä oma keho kertoo. 

– Joka aamu voi päättää haluaa-
ko olla hyvä vai huono painos itses-
tään tai kiinalaisittain kasteleeko rik-
karuohoja vai kukkia, Cristel Sonne 
Rasmussen valotti filosofiaansa.

– Motiivi kertoo sen, miten saa yh-
teyden itseluottamukseen ja itseen-
sä. Meillä on kaksi suurta motivaa-
tioryhmää: pois jostakin ja kohti jo-
takin.

 Hän sanoi motivaationsa lähte-
neen siitä, että hän halusi pois staat-
tisesta, pysähtyneestä elämästä. Hän 

Konferenssissa kuultiin useita puheenvuoroja  näkövammaisten naisten elämästä.

►
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haluaa, että hänellä on omat ver-
kostonsa ja että hänen elämänsä on 
hauskaa. Cristel Sonne Rasmussen 
kiteytti että pitäisi katsoa sisäänpäin 
ja luoda edellytykset sille, että meil-
lä on turvallinen, hauska elämä. Sii-
nä on kyse sisäisestä leijonasta. On 
kyse siitä, että huomaa kaipuunsa, 
kun kuuntelee sisäistä karjuvaa leijo-
naansa. Mitä minä kaipaan, mikä an-
taa sen tunteen, että on hyödyllis-
tä olla täällä ja että jokainen päivä 
on arvokas ja vie eteenpäin. Kun lei-
jona karjuu, pitää huomata mikä an-
taa meille energiaa, muuten se syö 
meidät.

Kokemuksia työelämästä

Tanskalainen Anja Braunschweig 
Chaluppa kertoi työskennelleen-
sä kotiavustajana saadessaan Reti-
nitis Pigmentosa -diagnoosin. Hän 
kouluttautui pedagogiksi, ja toimi 
ammatissa kymmenen vuotta. Nä-
ön heikentyessä työ muuttui jous-
totyöksi. Perheen muutettua toisel-
le paikkakunnalle työvoimavirkai-
lija ilmoitti, että paikkakunnalla oli 
työttömänä terveitäkin pedagogeja. 
Chaluppa haki töitä itse ja sai paikan 
fyysisesti ja psyykkisesti vammais-
ten päiväkeskuksen pedagogina.
Islantilainen Runa `Osk Gardarsdot-
tir sai kaksitoista vuotta sitten RP-
diagnoosin. Hänellä on kaksi aikuis-
ta lasta ja hän asuu yksin. Ajokor-
tin menetys oli vaikeaa. Hän on työs-
kennellyt neljätoista vuotta Reykja-
vikin kunnassa kirjanpitäjänä ja pal-
kanlaskijana ollen välillä myös yksi-
tyisellä sektorilla töissä.  Pankkikrii-
sin seurauksena hän menetti työn-
sä. Hän teki satoja hakemuksia, mut-
ta ei maininnut niissä näkövammas-
taan. Nykyinen työpaikka löytyi ver-
kostojen avulla. Hän tuntee olevan-
sa nainen, joka on tehnyt omia rat-
kaisujaan.

Katja Kuusela on lapsesta asti sai-
rastanut RP:tä.  Hän kouluttautui 
näkövammaisten ammattikoulus-
sa kaupan ja hallinnon alalle. Hän 
muutti Ouluun, josta tuolloin ei löy-
tynyt töitä eikä palveluja. Hän jäi ko-
tiin eläkkeelle.

Kuuselan mielestä ympärillä ole-
villa ihmisillä on iso merkitys siihen, 
mitä meistä tulee. Hän oli 90-luvun 
kotona lapsen kanssa. Kun lapsi me-
ni päiväkotiin, hän mietti, mitä sit-

ten kun lapsi itsenäistyy. Kuusela al-
koi toimia näkövammaisyhdistykses-
sä, meni aikuislukioon ja suoritti lo-
pulta sosionomin tutkinnon. Kuusela 
uskoo saaneensa verkostojensa avul-
la nykyisen työpaikkansa Järjestöt 
sairaalassa -hankkeen vapaaehtois-
toiminnan koordinaattorina.

Näkövammaisen naisen 

ammatinvalinta

Näkövammaisten Liiton työllisyys-
neuvoja Marina Baarman kertoi, että 
hänen näkemyksensä perustuu nä-
kövammarekisterin tilastoihin, am-
mattitietopankkiin, Esteetön työ-
elämä -kartoitukseen ja omaan ko-
kemukseen työelämässä näkövam-
maisena naisena. Selvityksiä varten 
Baarman oli haastatellut lukuisia nä-
kövammaisia.

Baarman valotti näkövammaisten 
koulutustasoa tilastotiedoilla. 

– Näkövammaisten koulutustaso 
maassamme on alhaisempi kuin vä-
estön keskimäärin. Perusasteen kou-
lutuksen varassa on näkövammai-
sista 38 % ja (koko väestö 25 %) kes-
kiasteessa taso on sama näkövam-
maisilla ja koko väestöllä 44 %. Kor-
kean asteen koulutus tai enemmän 
näkövammaisilla 18 % (koko väestö 
31 %). Naisten koulutustaso alkaa ny-
kyään olla miehiä parempi, myös nä-
kövammaisilla naisilla.

Marina Baarmanin mukaan kou-
lutuksen yhdenvertaisuus ei seuraa 
työelämään. Näkövammaiset ovat 
keskimääräistä useammin siisteis-
sä sisätöissä. Ensimmäinen työpaik-
ka on vaikea saada. Näkövammaisel-
la tulisi itsellään olla paremmat tie-
dot siitä, millaista tukea työnanta-
ja voi saada ja teknisistä apuvälineis-
tä. Ammatinvaihdossa on hyvä seu-
rata omia mieltymyksiään ja hyödyn-
tää kokemuksiaan. Baarman esitte-
li myös tilastotietoa työvoimatilan-
teesta Suomessa.

Näkövammainen nainen 

eri rooleissa

Historianopiskelija ja urheilija Su-
sanna Halme puhui nuoren naisen 
elämästä. Itsenäinen elämä, omi-
en unelmien toteuttaminen ja rajo-
jen rikkominen ovat tärkeitä myös 
näkövammaisille nuorille.  Opiske-
lun Halme toteaa vaativan järjestely-
kykyä. Sosiaaliset tilanteet ovat toi-

sinaan hankalia, mutta kaveripiiris-
sä on näkeviä ja näkövammaisia. Tu-
levan kumppanin valinnassa näköky-
vyllä ei ole Halmeen mielestä merki-
tystä. Halme toteutti erään haaveen-
sa matkustamalla kesällä 2016 Tan-
saniaan vapaaehtoistyöhön.

Ruotsalainen Margareta Söderlund 
kertoi, kuinka hän näkövammaisena 
äitinä oli luonut yhteisen kielen kuu-
lovammaisen poikansa kanssa 60-lu-
vulla. Hän opetti lapselle mm. aak-
kosia, numeroita ja aikakäsitystä. Sö-
derlundin oma taideharrastus käyn-
nistyi pojalle tehdyistä piirroksista.

Helena Redding Norjasta pu-
hui isoäidin roolista.  Hän oli epäil-
lyt, pystyisikö hoitamaan puolitois-
tavuotiasta lapsenlastaan.  Luottai-
sivatko lapsen vanhemmat häneen? 
Luottaisiko hän itse itseensä? Ongel-
ma otettiin esille keskusteluissa lap-
sen vanhempien kanssa, ja he jätti-
vät ratkaisun hänelle.

Hoitotilanteessa Redding rajasi ko-
toaan tilan, jossa hän halusi hoitaa 
lasta. Hoitaminen merkitsi kaiken te-
kemistä yhdessä lapsen kanssa. Iso-
vanhempi sai lähikontaktin lapseen 
ja lapsi oppi, että on olemassa erilai-
sia ihmisiä. Lapsi myös koki itsensä 
tärkeäksi voidessaan olla avuksi.

Kulttuuri ja vapaa-aika

Konferenssissa haluttiin kokeilla uu-
den tekniikan käyttöönottoa ja sitä, 
kuinka näkövammaiset voivat välit-
tää viestiä elämästään muille. Kukin 
maa oli tehnyt nuorten naisten vi-
deotervehdyksen, jossa nuoret nai-
set puhuivat elämästään, harrastuk-
sistaan, haaveistaan ja tulevaisuu-
densuunnitelmistaan. Urahaavei-
ta olivat mm. työ sosiaalialalla, näyt-
telijä, työ eläinten parissa ja juris-
ti. Naiset puhuivat myös siitä, kuinka 
heidän identiteettinsä muodostuu 
muun kuin ulkonäön kautta. Muiden 
ennakkoluulot nousivat esille pu-
heenvuoroissa samoin kuin se, että 
näkövammaisen tulee osoittaa ole-
vansa ahkerampi ja kykenevä selviy-
tymään.  Nuoret naiset eivät halun-
neet korostaa esteiden merkitystä 
elämässään. He suhtautuivat luotta-
vaisesti siihen, että erilaisiin ongel-
miin löytyy ratkaisuja, jos vain itse 
haluaa niitä löytää. 

Miten kulttuuritoiminta tukee nä-

kövammaista naista?

Yksilön asenne ja harrastuneisuus kulttuuria kohtaan ke-
hittyvät kodin, koulun ja opillisen sivistyksen tuella. Ai-
kuisena vammautuneilla naisilla kulttuurikäsitykseen 
vaikuttavat myös ennen vammaa koetut kulttuurielä-
mykset.

Kuulijoissa herätti suurta mielenkiintoa Näkövammais-
ten Kulttuuripalvelu ry:n toiminta. Puheenvuorossaan 
”Miten kulttuuri ja vapaa-aika voivat tukea näkövam-
maista naista” kulttuuripalvelun puheenjohtaja Eija-Liisa 
Markkula tarkasteli teemaa sekä tekijä-harrastajana että 
toisten tekemän kulttuurin vastaanottajana.

Harrastuksissa voi kehittää erilaisia taitoja. Osallistu-
malla kursseille ja piireihin voi laajentaa sosiaalista ver-
kostoa ja solmia uusia ystävyyssuhteita. Kulttuurin ku-
luttajan näkökulmasta kulttuurin seuraaminen laajentaa 
ajattelua ja kehittää arviointikykyä. Se myös mahdollis-
taa tasavertaista osallistumista keskusteluihin. Markkula 
piti tärkeänä, että lapset otetaan mukaan kulttuuririen-
toihin jo pienestä pitäen.

Kulttuurin antaman tuen esteinä ovat kulttuurin saa-

vutettavuus ja esteettömyysongelmat ja omasta näkö-

vammasta aiheutuvat haitat sosiaalisissa tilanteissa

Markkula kertoi myös oman yhdistyksensä toiminnas-
ta. Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry edistää kulttuu-
ritapahtumien saavutettavuutta ja tukee näkövammais-
ten kulttuuritoimintaa. Yhdistys järjestää kursseja ja ta-
pahtumia eri taiteenaloilta sekä kouluttaa kuvailutulkke-
ja ja toimii asiantuntijana kuvailutulkkaukseen liittyvissä 
hankkeissa. Yhdistys julkaisee myös kulttuurilehtiä.

Tarve olla itsenäinen

Norjalainen Eva Kirkevik pohdiskeli johtajuuden ottamis-
ta omassa elämässään. Hän on töissä Bergenin kunnan 
tieto- ja viestintäosastolla. Näkövamman jälkeen oman 
elämän hallinta muuttui ja itsenäisyys väheni. Vilkas lap-
si vaati paljon huolenpitoa. Osa läheisten antamasta 
avusta oli hänen puolestaan tekemistä, millä vähennet-
tiin hänen osallisuuttaan. Tilanne helpottui, kun Berge-
nin kunta myönsi hänelle apua eri muodoissa. Aiemmin 
hän halusi olla itsenäinen, muista riippumaton. Nykyisin 
riittää, että on tarpeeksi hyvä.
Ronja Oja kertoi opiskelevansa tietojenkäsittelytiedettä. 
Hän puhui aiheesta naiset ja teknologia. Itsenäisyys mer-
kitsee hänelle sitä, että hän päättää itse mitä tekee, mil-
loin ja kenen kanssa. Kaikkea ei tarvitse tehdä itse.

Itsenäisessä elämässä teknologia on suurena apuna. 
Oja käyttää paljon iPhonea. Sen avulla ja opastuksella 
voi liikkua ja kulkea busseissa. Puhelimeen voi asentaa 
erilaisia näkemistä auttavia sovelluksia. Nettikaupoista 
voi tehdä varsinkin ruokaostoksia. Oja uskoo, että tekno-
logialla on jatkossakin merkitystä itsenäisyydelle.

Mitä seuraavaksi

Pohjoismainen naiskomitea kokoontui lokakuussa arvioi-
maan konferenssin antia ja suunnittelemaan alustavas-
ti seuraavaa Tanskassa vuonna 2018 pidettävää konfe-
renssia.   

Palaute Helsingin tapahtumasta oli pääosin positiivis-
ta.  Konferenssin sisältöä lähdetään jalostamaan työpa-
joiksi Tanskan tapahtumaa varten. Tavoitteena on, että 
tulevaisuudessa työpajoja voidaan hyödyntää koulutus-
materiaalina eri pohjoismaiden näkövammaisorganisaa-
tioissa. 

Koska konferenssi herätti suurta kiinnostusta myös ko-
timaassa, Näkövammaisten liiton naistoimikunta suun-
nittelee vertaistapahtuman järjestämistä Suomeen. 

 

 NKK, Nordiska kvinnokomittee 

Pohjoismaissa näkövammaiset naiset ovat tehneet  
yhteistyötä jo yli kaksikymmentä vuotta. Naistoi-
mikunta (Nordiska kvinnokomittee, NKK) toimii 
pohjoismaisen yhteistyötoimikunnan  (Nordiska 
samarbets komittee, NSK) alatoimikuntana. Naiset 
ovat toiminnassaan  tuoneet esille naisten asemaa 
järjestöissään  ja ympäröivässä yhteiskunnassa.

Naistoimikunta pitää  tärkeänä  tasaista sukupuo-
lijakoa järjestöjen päättävissä elimissä ja  naisten 
aktivoimista osallistumaan järjestötoimintaan ja 
päätöksentekoon. Toiminnan perustana  on tois-
ten inspiroiminen ja tuen antaminen tasa-arvo-
työssä.

Järjestöjen naistyö  on  organisoitu eri tavoin. NKK 
tarjoaa mahdollisuuden tutustua  eri maiden nais-
toimikunnissa ja –verkostoissa tehtyyn työhön. 
Toimikunnissa jaetaan myös tietoa  eri maissa teh-
dyistä  näkövammaisia  naisia  koskevista  tutki-
muksista ja hankkeista.

Toimikunta kokoontuu nykyisin kaksi kertaa vuo-
dessa. Kukin maa raportoi maansa tilanteesta yh-
teisesti valitun naisiin liittyvän teeman osalta. 

Keskeinen osa yhteistyötä ovat pohjoismaiset 
naiskonferenssit, joita on järjestetty kahden vuo-
den välein. Teemoina ovat olleet mm. naisiin koh-
distuva väkivalta ja naisten työllisyys. Uusimmas-
sa konferenssissa Helsingissä 23.-25.9. tarkastel-
tiin näkövammaisen naisen asemaa nyky-yhteis-
kunnassa. 

FAKTALAATIKKO

►
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Lumi narskui kesäkenkien alla Imatran juna-ase-
malla. Pakkanen löysi tiensä ohuen takin läpi lui-
hin ja ytimiin. Oli lauantai 4.2. ja kello oli viisi ilta-
päivällä.

Vatsassa velloi. Silti kävin ravintolavaunussa maiste-
lemassa viimeisen kerran lihapullia ja perunamuussia. 
Edessä oli tuttu, turvallinen annos ja suomenkielinen pu-
heensorina. Kiskot olivat kuitenkin kuljettamassa minua 
kohti lentokenttää, jolta avautuisi valtava portti uuteen 
maahan ja uuteen aikaan.

Pisin lentoni oli tähän mennessä ollut kuuden tun-
nin rupeama Portugaliin. Nyt istuin valtavan suihkuko-
neen mahassa valmiina lentämään läpi kuuden aikavyö-
hykkeen Singaporeen. Lento kestäisi liki yksitoista tun-
tia... mutta ei puhettakaan pehmeästä sängystä hiljai-
sessa hotellihuoneessa: Vastassa olisi ripeä vaihto seu-
raavaan koneeseen ja kahdeksan tunnin matka Melbour-
neen. Siellä elettäisiin varhaista maanantaiaamua, Suo-
messa myöhäistä sunnuntai-iltaa. Vaikka todella halusin 
matkustaa talvesta kesään, tunsin itseni turvattomaksi ja 
avuttomaksi koneen kaartaessa Helsingin öiselle taivaal-
le. Mitä ihmettä olin tekemässä? Olin mieheni kanssa pa-
kannut kaiken omaisuutemme valtavaan konttiin ja  ir-
tisanonut asuntomme saksalaisessa pikkukaupungissa. 
Mieheni oli sanonut irti työnsäkin. Minä kyllä pystyisin 
työskentelemään niin kauan kuin sähköä ja nettiä riittäi-
si. Moni piti monesta syystä  hulluna ajatusta muuttaa 
vuodeksi maapallon toiselle puolelle. Niin pidin minäkin. 
Mutta jos peloilleen antaa periksi, matkustamaan pääsee 
vain nojatuolissaan.

Öisen illallisen jälkeen olisi pitänyt nukkua. Minä kuunte-
lin Stephen Kingin lentokoneaiheista kauhutrilleriä. Ke-
honi oli liian väsynyt nukkumaan.

Ikkunan eteen vedetty pimennysverho ei mahtanut mi-
tään ohi kiitäville aikavyöhykkeille. Aurinko rynnisti tai-
vaalle. Venäjä loppui ja Pakistan  alkoi. Intian yllä oli jo 
keskipäivä. Pinttyneimmätkin unimikot heräsivät, kun In-
tian valtameren yläpuolella  riehuva tuuli alkoi viskoa ko-
netta joka ilmansuuntaan.

Kone alkoikin haista siltä itseltään, kun vessat menivät 
käyttökieltoon ja pikkulapset eivät saaneet yökkäilyltään 
edes itkettyä. Silti meille tarjoiltiin aamupalaksi nakke-
ja ja munakasta. Aamutee jäi kuitenkin yhä raivokkaam-
maksi käyvän turbulenssin takia väliin.

Singaporessa elettiin alkuiltaa. Taivas jyrisi ja salamoi. 
Elämäni ensimmäinen kosketus trooppiseen ilmastoon 
oli kuuma suihku, jonka alle jouduin astuttuani ulos ko-
neesta.

Olen nähnyt lukuisia lentokenttiä, mutta Singaporessa 
saamani kokemus pomppasi ylitse muiden. Kentällä lei-
jui huumaavan ihana yrttien tuoksu. Jopa siisti invaves-
sa tuoksui kuin puutarha. Lattiaa päällystävä matto vai-
mensi kenkien kapseen. Palvelu turvatarkastuksessa oli 
todella asiallista ja ripeää, ja sokeudestani ei tehty nu-
meroa. Singaporessa olisi odotellut Aussi-konetta vaikka 
useammankin tunnin.

Qantasin henkilökunta toivotti tervetulleeksi ja kyse-
li vointia kunnon aussikorostuksella. Pian sain etee-
ni  herkullista lihakastiketta, jossa ei yrttejä ollut säästel-
ty. Vaikka aikaerorasitus runteli mahaani kovalla kädellä, 
nautin ruuasta täysin siemauksin.

Öinen taivas tummui. Suomessa aurinko oli vasta nous-
sut, ja syömästäni aamupalastakin oli vain muutama tun-
ti.  Päätin rauhoittaa  aikapyörteiden kuohuttamaa  miel-
täni valitsemalla jonkin koneen viihdekeskuksessa tarjol-
la olevista elokuvista. Tappajahai rentoutti oloa sen ver-
ran, että vaivuin elokuvan loputtua jonkinlaiseen unen 
ja valveen välitilaan.

Aamuteen jälkeen kone aloitti liukunsa kohti Australiaa. 
Olimme täyttäneet maahantulokortit jo lennon alussa. 
Nähtäväksi jäisi, kauanko oleskelumme Australiassa kes-
täisi, olihan mukanani suolapähkinöitä, lääkkeitä ja suk-
laata. Meitä oli peloteltu aussitullilla niin moneen ottee-
seen, etten ihmettelisi, vaikka  käynnissä olisi ollut jon-
kinlainen vedonlyönti siitä, pääsemmekö maahan.
Liekö pelko ja väsymys olleet syynä kyynelhanojeni au-
keamiseen. Itkin mennyttä ja tulevaa aikaa iloisen aus-

Ajasta aikaan!

sihitin soidessa taustalla ja matkustajien virratessa ulos 
koneesta.

Lentokenttävirkailija vei meidät oikoteitä maahantulo-
selvitykseen. Jotain hyötyä sokeudestakin! Ojensimme 
väsyneinä virkeille virkailijoille passit ja viisumit. Näytin 
suolapähkinäpussia ja kerroin, että minulla on lääkkeitä 
koko matkan ajaksi. Laukut tulivat ja menivät ilman, että 
kukaan halusi katsoa niihin sisälle.   Saatoin tuskin uskoa 
korviani, kun meidät käskettiin ulostuloaulaan!

Vaikka haisimme matkalta ja olimme litimärkiä hiestä, 
aussi-isäntäperheemme halasi meitä lämpimästi.  Aivoni 
olivat lopulta tajunneet, että nyt oli aamu ja  tarvitsim-
me aamupalaa. Heittäydyin Australian kimppuun kaikil-
la aisteillani: Ahmin eukalyptuksen ja lukuisten muiden 
kasvien tuoksua.  Kuuntelin, kuinka minulle uppo-oudot 
linnut räksyttivät, hihittivät ja sirkuttivat. Katselin kirkas-
ta Australian aamuaurinkoa.

Imatran rautatieasemalla illan viimeinen juna pysäh-
tyi raiteelle. Matkustajat astuivat ulos talvivaatteet yl-

lään, kenties kohti kotona odottavaa saunaa. Me astelim-
me ylös puutarhan keskellä olevan aussitalon portaita ja 
kuuntelimme, kuinka kengurut loikkivat ja magpiet liver-
sivät ympärillämme. Tästä alkaisi meidän uusi aikamme.

Olen Jonna Mononen, syntymästäni saakka sokea kielen-
kääntäjä ja vapaa kirjailija. Erotan valon ja pimeän mutten 
värejä enkä varjoja. Synnyin vuonna 1978 Imatralla. Viimei-
set kuusi vuotta olen asunut Saksassa avomieheni, opas-
koiran ja kissan kanssa. Vietämme Australiassa noin vuo-
den ja teemme vierailun myös Uuteen-Seelantiin. Matka-
kuulumisiani voi lukea mm. Facebookista ja tämän lehden 
sivuilta.

Jonna Suomessa lähtötunnelmissa Tumpun kanssa.
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Teksti: Pasi Päivinen, kuvat Anne Peltonen 

Käyn teatterissa useimmiten ulkomaan matkoil-
lani ja Suomessa voi kulua useampikin vuosi te-
atterivierailujeni välillä. Teatteritaide ei kuu-
luu tuntemiini kulttuurialoihin, mutta rohkeana 

kulttuuri-cowboyna haluan oppia uutta ja ennen kaik-
kea saada erilaisia kulttuurielämyksiä. Joulun alla kävin 
ensimmäisen kerran elämässäni Aleksanterin teatterissa, 
vanhassa kansallisoopperassa, katsomassa seikkailumu-
sikaalin Peter Pan. Lavalla oli yli sata lasta ja nuorta, jois-
ta osa ns. erityislapsia. Esityksestä pursunnut energia ja 
esiintymisen riemu teki teatterielämyksestä kokemukse-
na mieleenpainuvan. Joukossa näytteli eri tavoin vam-
maisia ja toimintarajoitteisia lapsia mm. entisiä ja nykyi-

siä Ruskeasuon erityiskoulun oppilaita sekä neljä kehi-
tysvammaista. Näytelmän ohjasi musikaalien ammattilai-
nen Marko Bjurström, joka sai esiintyjät tekemään huip-
pusuorituksen lavalla. 

Esikuva Lontoosta

Teatteritaiteen luvatussa kaupungissa, Lontoossa, 40 
vuotta sitten perustettiin kaikille lapsille ja nuorille tar-
koitettu Chickenshed-teatteri. Se toimi aluksi vanhan ka-
nalan tiloissa, josta myös nimi juontuu. Alusta lähtien 
mukaan ovat päässeet kaikki halukkaat ja ns. erityislap-
set ovat luonnollinen osa Lontoon Chickenshed -teatte-
ria. Jokin vamma, kuten pyörätuolilla liikkuminen, ei es-
tä tai edes rajoita näyttelemistä, vaan se on erityisomi-

Aito teatterielämys
PETER PAN

Marco Bjurströmin ohjaamassa Peter Panissa oli mu-
kana yli sata lasta ja nuorta, osa heistä erityislapsia. 
Shed Helsingin kerhotoiminta jatkuu!  

naisuus, joka sulautuu luontevasti osaksi esitystä. Lon-
toon Chickenshed -teatterista on tullut 40 toimintavuo-
den myötä tunnettu ja  suosittu teatteri, joka nauttii laa-
jaa kansainvälistä arvostusta. 

Riikka Kangas toi viime vuonna Chickenshedin idean 
Suomeen ja käynnisti projektin, joka sai nimen Shed Hel-
sinki. Mukaan ilmoittautui yli sata lasta ja nuorta, jois-
ta osa oli ennestään laulun ja tanssin harrastajia, mutta 
ryhmään liittyi myös sellaisia, jotka eivät olleet aikaisem-
min nousseet teatterilavalle. Marko Bjurström oli har-
joittanut joukkueensa huippukuntoon ja harjoittelun tu-
lokset sekä näkyivät että kuuluivat loistavassa lopputu-

loksessa. Inkluusio toimi Peter Pan -seikkailumusikaa-
lissa parhaalla mahdollisella tavalla, sillä ns. erityislas-
ten esiintyminen oli niin luontevaa, ettei heitä tullut aja-
telleeksi erityislapsina lainkaan. Lisäksi mukana oli usei-
ta maahanmuuttajataustaisia lapsia, joille teatteri antoi 
paljon uutta myös kielellisesti ja kulttuurisesti.

Aito kulttuurielämys

Itselleni kulttuurista nauttimisessa ei ole tärkeää tunne-
tut nimet tai upeat puitteet, vaan henkilökohtainen ko-
kemus. Olen nähnyt Peter Pan -seikkailumusikaalin en-
nenkin, mutta kokemuksena se ei ole koskaan aikaisem-
min ollut näin voimakas. Lavasteet ja puvut olivat toteu-
tetut hieman vaatimattomasti, mutta esiintyjien villi me-
no lavalla ja heittäytyminen tarinaan teki esityksestä  ai-
don kulttuurielämyksen. Tuntui ensimmäistä kertaa siltä 
kuin  olisi päässyt todella Mikä-Mikä-Maahan. 

Lapsista kumpuava esiintymisen riemu tuntui Aleksante-
rin teatterin toisen rivin istumapaikallani vahvana meri-
rosvojen hyökätessä lavan poikki Peter Panin kimppuun 
ja kapteeni Koukun heilautellessaan käden tyngän jat-
keena olevaa koukkuaan lavan reunalla. Kaikki esiintyjät 
antoivat 100 prosenttia itsestään eläytyen jokaiseen lau-
luun ja kohtaukseen sydämellään. 

Pääroolien esittäjät olivat nuoria teatterilaisia ja mitä il-
meisimmin tulevia ammattinäyttelijöitä. Raine Heiska-
nen kapteeni Koukkuna oli todella vakuuttava esiinty-
jä ja yleisössä runsaslukuisena olleet monet lapsikatso-
jat sekä pelkäsivät että nauroivat sydämensä kyllyydestä 
kapteeni Koukulle. Peter Pania esittänyt karismaattinen 
Alvari Stenbäck osasi hassutella ja hänen rikas elekielen-
sä teki vaikutuksen yleisöön. 

Jouluperinne 

Yksi vuosia kestäneitä jouluperinteitäni on ollut 
Tšaikovskin säveltämä Pähkinänsärkijä-baletti. Olen käy-
nyt katsomassa sen useita kertoja New Yorkissa  tai Phi-
ladelphiassa tai kuunnellut sen levyltä jouluna. Toivon, 
että Shed Helsinki -projekti jatkuu ja ensi jouluna Alek-
santerin teatterissa on uusi lasten ja nuorten voimin to-
teutettu musikaali. Olen päättänyt, että siitä tulee uu-
si jouluperinteeni ja toivottavasti monen muunkin jou-
luperinne. Shed Helsinki yhdistää erilaisia lapsia ja nuo-
ria teatterin kautta synnyttäen luonnollista inkluusiota. 
Jos projekti jatkuu vuosia, Helsingissä voi käydä samal-
la tavoin kuin Lontoossa, missä Chickenshed-teatteri on 
tuottanut runsaasti viihteen ammattilaisia. 

Ammattiviihdyttäjien tuottamista tärkeämpää on kui-
tenkin Shed Helsingin tavallisten ja ns. erityislasten yh-
teenkuuluvuus ja yhdessä tekeminen. Aistittavissa oli 
vahva yhteishenki ja esiintyjät todella nauttivat laval-
la olostaan. Marko Bjurströmillä oli vahva vaikutus pro-
jektin onnistumisessa ja teatteri-ilmaisuun sekä laulu-
jen harjoitteluun oli todella panostettu, mutta esityksen 
vahvuus oli silti sen aitous. Peter Pan oli yleisömenestys 
ja kaikki kymmenen esitystä olivat loppuunmyytyjä.
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1926 toimintansa aloittanut Yle vai-
kuttaa vireältä 90-vuotiaalta. Läpi 
kuohuvien aikojen yhtiö on purjeh-
tinut jokseenkin kaikkien tuntemien 
äänten saattelemana. Yksi nykyajan 
tunnetuimmista äänistä kuuluu Ylen 
pääkuuluttaja Timo Teräsvuorelle.

Teksti ja kuva: Timo Leinonen

Aamupäivällä Ylen Ison Pajan kahvio odottelee 
vielä lounasaikaa ja varsinaista heräämistään. 
Äkkiä kuulen pehmeän baritonin puhuttelevan 
minua: pääkuuluttaja Timo Teräsvuori saapuu ja 

ehdottaa jäämistä kahvioon haastattelua varten. 
Mies vaikuttaa hyväntuuliselta. On runsaasti aikaa, en-

nen kuin hän vapauttaa vuorossa olevan kuuluttajan ot-
tamalla itse lähetysvastuun Yle Radio 1:n kuuluttamossa. 

Aamupäivä toi sattumalta poikkeuksellisia uutisia. Pää-
kuuluttajan rauhallisessa olemuksessa ei ainakaan enää 
näy jälkiä huolesta, mutta hän kertoo aamun ”kriisistä”. 
Kesken Muistojen bulevardi -lähetystä kuuluttaja Juha 
Salomaa huomaa jotakin poikkeavaa, häiriöitä äänessä. 
Pian Ylen kytkentäyksikkö soittaa ja kysyy, mitä tapah-
tuu. Lähetys ei kuulu. Kuuluttaja otti varayksikön käyt-
töön kuuluttamon naapurihuoneessa häädettyään ensin 
studiosta töitään tehneet toimittajat. Kuuluttamon tek-
niikan pettäminen oli yllättäen keskeyttänyt lähetyksen.

- Mitä tahansa voi näköjään tapahtua vasta noin vuo-
den käytettyjen laitteidenkin kanssa, Timo selvittää asi-
oiden kulkua.

Kaikkea voi tapahtua ja on tapahtunutkin erityisesti ra-
dion alkuaikoina. Britanniassa BBC oli perustettu ja aloit-
tanut lähetykset vuonna 1922. Suomen Yleisradio pääsi 
liikkeelle vain neljä vuotta brittien jälkeen vuonna 1926. 
Radiotoiminnan kehitys eteni harppauksin, 1930 radio-
verkko saavutti jo 100 000 maamme tupaa, salia ja kama-
ria.

Yhä vielä kuuluttajien työtilaa Mediatalossa valvoo veis-
toksena radion ensimmäisen palkatun työntekijän Alexis 
af Enehjelmin hahmo. Hänestä alkoi maineikkaiden kuu-
luttajien jatkumo. Monet muistavat vieläkin suorastaan 
ikoniset äänet ja nimet Kaisu Puuska-Joki, Carl-Erik Creutz 
ja Pentti Fagerholm. Uskollisille radion kuuntelijoille näis-
tä äänistä muotoutui vuosien ja vuosikymmenten varrel-
la läheisellä tavalla tuttuja, jotka muutostenkin keskellä 
ovat edustaneet kuuntelijoille jatkuvuutta.

- Pentti Fagerholm oli hieno persoona, oikea vanhan-
ajan herrasmies, viimeinen kaikkien tuntema ääni. 

Myrsky-yön jälkeen

Ikimuistoisten radiopersoonien ohessa eräät tapahtumat 
ovat uran varrella jääneet lähtemättöminä mieleen. Ku-
ten eräänä aamuna Teräsvuoren kuunnellessa lähetystä 
kotonaan kuuluttaja Pertti Eerolan toiminta kiinnitti huo-
mion.

- Helmenkalastajat-äänilevykonserttiin toimittajat kir-
joittivat ”nokkelia” ja ”hauskoja” juontoja kuuluttajalle 
kutakin teosta varten. Usein ne eivät valitettavasti toimi-
neet. Mutta kuunnellessa tajusin, ettei Pertti Eerola kui-
tenkaan sano mitään ”hauskaa”. Myöhemmin syyksi pal-
jastui autolautta Estonian uppoaminen myrskyävään Itä-
mereen edeltäneenä yönä. Kuuluttajan työskentelystä 
herännyt aavistus oli siis ensimmäinen vaikutelmani tästä 
kaameasta onnettomuudesta. 

Aikoinaan konsertteja radioitiin suorana käyttämäl-
lä satelliittiyhteyttä nykyisestä poikkeavasti. Toimitta-
ja oli laatinut kuulutuksen, joka kuuluttamosta puhuttiin 
satelliitin kautta tulevan paikallisen kuulutuksen päälle, 
sen jälkeen musiikki soi. Teräsvuori kertoo ihmetelleensä, 
vastasiko kaiuttimista tulviva musiikki tosiaankin alkuun 
lukemaansa kuulutusta. Pian kyseisestä konsertista vas-
tannut toimittaja soittikin kovin huvittuneena ja kertoi, 
että soitettu musiikki oli jotain muuta. Kahdesta eri sa-

- Kaikki suuret eurooppalaiset kielet ovat mukana äänilevy-
konsertin otsikoissa tällä kertaa, tuumaa Timo Teräsvuori 
lähetyspöydän ääressä.

KANSALLINEN ÄÄNI 
telliitista oli aivan samalla kellonlyömällä lähetetty kon-
sertti kummastakin - eri saleista vain. Melkoinen tähtihet-
ki. Kuuntelijat oli istutettu väärään konserttisaliin, luulta-
vimmin aivan eri maassakin kuin alun perin oli aikomus.

- Valittelua kuuluttamosta erehdyksen johdosta, pan-
tiin vähän lintuja soimaan, kunnes saatiin aiottukin mu-
siikki kuulumaan. Oli vain aluksi kytkeydytty väärään sa-
telliittiin... tuntui aivan absurdilta, pääkuuluttaja naurah-
taa sekaannusta.

 Vielä koululaisena Timolla ei ollut mitään erityistä suh-
detta radioon. Hänen käsityksensä mukaan sitä kuunnel-
tiin perheessä aivan kuten muutkin ilmeisesti tekivät. Kui-
tenkin mieleen on jäänyt, kuinka radio välitti kuulutuk-
sia matkoilla oleville. Jonkin äkillisen tapahtuman vuok-
si tavoiteltua pyydettiin ottamaan yhteyttä useimmiten 
omaisiinsa.

- Kerran kuulin Olavi Sipilän puhuvan ranskaa tällaisen 
tiedotteen yhteydessä. Oi, se teki vaikutuksen.

Ratkaiseva kimmoke radiouralle tuli opiskeluaikana 
eräältä tuttavalta, joka vain kerran mainitsi Teräsvuoren 
äänessä olevan ainekset kuuluttajan töihin. Ensimmäi-
sessä puhelinkeskustelussa Pentti Fagerholm oli sanonut, 
että ainakaan puhelimessa ei  äänessä ollut moittimista. 
Kuitenkin kesti vielä  vajaan vuoden ennen kuin radiossa 
tarvittiin lisää kuuluttajia. Myöhemmin vuoden mittainen 
jakso Classic FM:ssä katkaisi työt Ylessä ennen sittemmin 
tapahtunutta vakinaistamista.

- Omia suosikkejani puheäänistä oli aikoinaan toimitta-
ja Liisa Syrjälä, radiomainoksissa esiintyvällä Sasu Moila-
sella on niinikään hieno ääni. Myös kaikki kollegani ovat 
suosikkejani, Teräsvuori huomauttaa naurahtaen.

Alusta lähtien radiotoiminnasta on keskusteltu aika 
ajoin vilkkaasti, usein julkisuudessa kiisteltykin. Kauan 
uusi väline katsottiin liian arvokkaaksi instituutioksi vaik-
kapa välittämään kevyttä musiikkia radioaalloilla. Tässä 
suhteessa sota-aika vaikutti muutokseen. Myös puolue-
politiikan käsittely pyrittiin pitkään pitämään poissa koko 
kansaa kuulijoiksi haviteltaessa. Yhteiskunnan muutokset 
eivät kuitenkaan voineet jäädä heijastumatta ennemmin 
tai myöhemmin radionkaan toiminnassa.

Kymmenvuotista Yleisradiota onnitellessaan 1936 tasa-
vallan presidentti P.E. Svinhufvud sanoi radion yhdistä-
neen kansakuntaa tutustuttamalla ihmiset toinen toisen-
sa elinoloihin ja ajatuksiin ennenkokemattomalla tavalla. 
Tätä kansan eheyttämistä kaivattiinkin kipeästi 1918 ko-
kemusten jälkeen.

Ensimmäiset radiokuuntelijat aprikoivat aikoinaan lei-
killään, kätkikö vastaanotin sisuksiinsa kenties häkellyttä-
vän pienen ihmisen, jolla oli heille kaikenlaista asiaa. Epä-
uskoista naurua kirvoitti pian myös joidenkin poikkeuk-
sellisten visionäärien hurja idea kuvasta, joka näkyisi sa-
masta laitteesta, mistä äänikin kuultiin.

Suomessa televisiotoimintaa (alkoi laajeta 1960-luvulla) 
odotettiin kauemmin kuin muualla Euroopassa, tultuaan 
televisio  mullisti median kulutuksen. Internet jatkaa mul-
listusta muuttaen medioiden toimintaa ja niiden käyttöä.

Ystävällistä puhetta

Timo Teräsvuoren kolmikymmenvuotisen Yle-uran aika-
na yksin kuuluttajan työ on muuttunut olennaisesti. Te-
räsvuori muistaa erään tapaninpäivän jälkeisen aamun, 

kun nykyinen lähetysjärjestelmä otettiin käyttöön. Uu-
den laitteiston myötä muiden muutosten ohessa kuulut-
tamon yhteydessä lähetystä valvonut äänitarkkailija ei 
enää ollut vastuuta jakamassa, lähetyksen ja sen valvon-
nan Yle Radio 1 -kanavalla hoitaa nyt kuuluttaja yksin.

- Taloon tullessani lähetyksestä vastaavat istuivat vielä 
aika juhlallisesti saman pöydän ääressä, mikrofoni- ja oh-
jelmakanavia liukukytkimillä vuoroin avatessa ja sulkies-
sa kulutettiin ”juhlallisuussekunteja”.

Aamupäivän lähetyskatkon syy korjattiin, lähetyspöytä 
kuuluttamossa toimii. Kuuluttaja Juha Salomaa luovuttaa 
lähetysvastuun Timo Teräsvuorelle. Kuuluttamon kaare-
van pöydän ääressä on Timon mielestä paras työskennel-
lä seisaaltaan. Silloin ääni toimii ehdottomasti parhaiten. 
Hyvä ryhti merkitsee paljon.

Klassista kahteen -äänilevykonsertin otsikoissa näkyy 
olevan monia eurooppalaisia kieliä, valmistautuva Timo 
huomaa. Mikrofoni pitää asetella omaan korkeuteen mui-
den tarpeellisten asetusten ohessa. Vielä vilkaisu  kuu-
luttamon manuaaliseen päiväkirjaan, joka on säilyttänyt 
käyttökelpoisuutensa 30-luvulta alkaen. Ne ovat kaikki 
kuulemma tallessa.

Omaa instrumenttiaan, ääntään, Timo kehittää ja huol-
taa laulamalla kuorossa vapaa-ajallaan. Äänen avaami-
seksi ennen lähetyksessä puhumista hän pitää pientä pä-
rinää. Myös juttelemalla voi lämmittää ääntä. Muita eri-
tyisiä keinoja ei ole käytössä.

Timolle itselleen kanavan sisällöstä merkityksellisin-
tä on konserttimusiikki. Hän onkin ilmoittanut pienessä 
työntekijäprofiilissaan, ettei luopuisi mistään levystään, 
jossa esitetään J. S. Bachin musiikkia. Autossa hän kertoo 
kuuntelevansa mielellään soulia tai poppiakin.

Usein sopiva annos itseironiaa auttaa ketä tahansa 
meistä. Teräsvuorikin miettii päivään valmistautuessaan, 
kuinka yllättävän vaikeaa voi olla ääneen lukeminen. 
Carl-Erik Creutzia  Mannerheimin adjutantti oli neuvonut 
lukemaan jatkosodan loputtua jäähyväispäiväkäskyn ”ar-
vokkaasti, muttei hitaasti, silti eloisasti”. Tehtävä oli vai-
kea siksikin, ettei sitä ollut lupa nauhoittaa, se piti lukea 
suorana uutisten päätyttyä. Yksinkertainen tehtävä, mut-
ta vain näennäisesti.

Ääntämistä, puheen rytmiä ja painotusta miettivä Timo 
Teräsvuori saa pehmeän äänensä kuulumaan viikottain 
vähintäänkin 100 000:n kuuntelijan korviin. Mutta millä 
tavoin näin intiimissä mediassa on puhuttava?

- Minä ajattelen yleisenä ohjenuorana, millä tavoin toi-
von itselleni puhuttavan missä tahansa kohtaamisessa. 
Kuuluttamossa on puhuttava aivan samoin, ystävälliseen 
sävyyn kuuntelijoita arvostaen.

FAKTA

Timo Teräsvuori, s.1964, aiemmin töissä:
Helsingin yliopisto, germaanisen filologian laitos
Classic FM, nykyinen työ: Yle, kuuluttajana yhteensä lä-
hes 30 vuotta, harrastus: kuorolaulu, mietelause: Aina 
kannattaa nukkua yli yön!
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Teksti: Janne Silas
Kuvat: Valeriina Silas

Ranskan pohjoisrannikolla, Normandian ja Bretag-
nen rajalla merestä nousee noin sadan hehtaarin 
kokoinen ja sata metriä korkea kalliosaari, Mont 
Saint-Michel. Kalliomuodostelman kylkeen on 

vuosisatojen aikana rakentunut ällistyttävän hyvin säi-
lynyt luostarin, kirkon, keskiaikaisten rakennusten, lin-
noitusmuurin ja vallihaudan muodostama kokonaisuus. 
Luostarisaareen tutustuu vuosittain yli kolme miljoonaa 
turistia.

Aurinkoisena kesäkuun päivänä täyteen ahdettu sukku-
labussi jätti perheemme Mont Saint-Michelin luostari-
saarelle linnoitusmuurien lähelle. Oli laskuveden aika, jo-
ten joka puolella näkyi likaista harmaata mutaa. Vuoro-
vesivaihtelu oli Euroopan suurin, jopa 14 metriä. Yritim-
me etsiä opaskoira Uunolle jaloitteluun soveltuvaa ruo-
hotupsua. Kuusivuotias Alina ja viisivuotias Arttu ihmet-
telivät väenpaljoutta ja edessä avautuvaa näkymää. Vai-
moni Valeriinan kuvailun mukaan eteemme avautui terä-
vien huippujen ja piikkien kyllästämä jykevä kalliolla sei-
sova linnake. Korkeimmalle kohosi, alun perin 1000-luvul-
la rakennetun kirkon torni, jonka huipussa oli kultainen 
arkkienkeli Mikaelia esittävä patsas.

Saari on toiminut gallialaisten, kelttien ja roomalaisten 
kulttipaikkana jo antiikin ajoista lähtien. Niinpä paikkaa 
verrataan yhdeksi antiikin maailman seitsemästä ihmees-
tä. Ensimmäiset rukoushuoneet rakennettiin saarelle jo 
300-luvulla. 700-luvulla saari oli saanut nykyisen nimen-
sä, kun sille rakennettiin arkkienkeli Mikaelille omistettu 
rukoushuone. Vuonna 996 viikinkien eli normannien jäl-
keläinen Rikhard I Peloton rakensi saarelle ensimmäisen 
luostarin. Vuosisatojen aikana täydentynyt, lähes koko 
saaren täyttävä luostari on julistettu Ranskan historialli-
seksi monumentiksi vuonna 1874. Reilu sata vuotta myö-
hemmin, 1979, saari hyväksyttiin UNESCOn maailmanpe-
rintökohteeksi.

Kiipesimme satojen ihmisten joukossa jyrkkää mäkeä 
kohti luostaria. Linnoitusta suojasi 1200- ja 1400-luvuil-
la rakennettu lähes alkuperäisessä kunnossa oleva ke-
hämuuri ja tornit. Kehämuurin suojissa oli Ranskan pie-
nin kunta, Mont-Saint-Michel. Siellä asui enää noin 30 ih-
mistä. Hotellit, ravintolat ja krääsäkaupat reunustivat ka-
puamaamme tietä. Myymälöiden keskellä kulkeva ylämä-
ki vaihtui portaiksi. Hikisen kiipeämisen jälkeen olimme 
luostarin portilla. Sisäänpääsymaksu olisi ollut yhdeksän 
euroa, mutta yllättäen opaskoiran kanssa kiipeävä sokea 
mies, kyynärsauvoilla kulkeva nainen ja lapsemme pääsi-
vät kaikki ilmaiseksi.

Mont Saint-Michelin 
LUOSTARISAARI

Luostarin ylätasanteelta on hieno näkymä yli monien käytävien, nurmialueiden sekä kylän rakennuksien alueelle tuovalle 
sillalle ja sitä ympäröivälle merelle.

Uunolla oli täysi työ opastaa minua liukkailla ja kuluneil-
la kiviportailla, joita tuntui jatkuvan ikuisuuden. Vuosisa-
tojen aikana rakennuksien osia oli romahtanut tai palanut 
tulipaloissa, niitä oli korjattu ja uusia oli rakennettu. Nyt 
monikerroksinen monumentti oli erittäin hyvin kunnos-
tettu. Oleskelu- ja makuusaleja oli muun muassa mun-
keille, ritareille, pyhiinvaeltajille, köyhille, matkalaisille, 
vieraille ja ruokailijoille. Vaikka sesonki ei ollut vielä kiih-
keimmillään, turisteja oli joka puolella.

Päästyämme melko ylös tulimme katottomalle tasanteel-
le. Jos kurkisti ampuma-aukosta alas, näki munkkien kä-
velypihan, apottien asunnot, köyhäinhoitolan ja paljon 
muuta. Ampuma-aukkojen välistä oli komeat näkymät 
sekä mantereelle että merelle. Vuoroveden ollessa alim-
millaan ranta pakenisi jopa 15 kilometrin päähän. Paikalli-
set kävivät silloin keräämässä meren eläviä paljastunees-
ta meren pohjasta. Mantereen puolella näkyi silta, kun-
talaisten asuinrakennuksia, hotelleja ja ravintoloita. Sil-
lan tilalla oli ollut vielä kymmenen vuotta sitten penger-
tie, mutta saaren ja mantereen välisen alueen liettymisen 
vuoksi se korvattiin sillalla. Samoin sillan viereisellä kään-
töpaikalla kiellettiin matkailuautoilla yöpyminen.

Seurattuamme väenpaljoutta tulimme kirkkosaliin. 
Edestä alkoi kuulua nunnien kuorolaulua. Luostaria oli 
1800-luvulla käytetty jopa poliittisten vankien säilytys-
paikkana. Nyt luostarisaarella toimii jälleen toistakym-
mentä nunnaa ja munkkia. Kirkossa olisi ollut runsaasti 
keskiaikaisia kulttiesineitä, kuten patsaita, ikkunamaala-
uksia ja kastemaljoja. Emme kuitenkaan voineet messun 
takia jäädä tutustumaan niihin. Jatkoimme matkaa pie-
neen kauppaan, jossa oli nunnien valmistamia kankaita, 
karamelleja ja muita myytäviä tuotteita.

Lapsilla alkoi olla jo nälkä, joten aloimme laskeutua por-
taita alaspäin. Eräässä kohdassa laskeuduimme monta 
kerrosta alaspäin hyvin jyrkkiä kierreportaita. Jos Vale-
riinalle oli tullut hiki ylöspäin kiivetessä, tuli minulle nyt 
hiki laskeutuessa. Musta labradorinnoutajani näytti kui-
tenkin hienosti jopa kohdat, joissa oli normaalia korke-
ampi porrasaskelma. Luostarikompleksissa olisi ollut run-
saasti ravintoloita, joista kylä sai elantonsa. Saaren kuu-
luisia ruokalajeja olisi ollut puuhiilillä valmistettu esisuo-
lattu lammas ja Mont Saint-Michelin omeletti. Meillä oli 
kuitenkin suunnitelma mennä mantereenpuoleiseen ky-
lään lounaalle.

Laskeutuminen jatkui nyt pääasiassa loivaa mäkeä pitkin. 
Kulkiessamme puutarhan läpi alkoi taas epätasaiset por-
taat alaspäin. Matka tuntui kestävän ikuisuuden. Saarel-
ta pääsi mantereen kylään ja 2.5 kilometrin päässä ole-
valle suurelle parkkipaikalle joko sukkulabussilla tai he-
vosvossikalla. Laskuveden aikaan olisi mantereelle saanut 
kävellä oppaan mukana jopa paljastunutta merenpohjaa 
pitkin. Hypätessämme mantereella pois tiivistunnelmai-
sesta sukkulabussista, kello oli kaksi yli kaksi. Kaikki kylän 
ravintolat olivat siestan takia suljettuina, joten ravintola-
lounas jäi tällä kertaa väliin. Uuno pääsi kuitenkin vihdoin 
pissalle ja muksut rapsuttamaan puusta tehtyjä lehmiä. 
Jatkoimme sukkulabussilla parkkipaikalle ja söimme au-
tossamme eväät. Linnareissumme oli kestänyt kolme tun-
tia. Poistuessamme parkkipaikalta käytimme ensimmäi-
sen kerran koko reissun aikana rahaa maksaessamme 17 
euron parkkimaksun.

Vuosisatojen aikana rakennettu luostarisaari on suosittu 
postikorttien kuvauskohde.

Kapeat, mutkikkaat ja ruuhkaiset käytävät pakottivat ete-
nemään hitaasti.
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Luonto moninaisissa 
muodoissaan ei ole 
kuvataitelija Anni Ra-
pinojalle pelkästään 
taiteellisen työskentelyn 
lähtökohta. Se on lähei-
nen työtoveri, joka jat-
kaa omaa prosessiaan 
teoksissa joskus useita 
vuosia.

Teksti: Erja Tulasalo
Kuvat: Anna Kivelä ja Anni Rapinojan
nettisivut

Hailuotoon kulkeva jäätie 
johdattaa minut ja valo-
kuvaajan puhtaan valkoi-
sen maiseman lävitse ta-

paamaan saarella syntynyttä ja siellä 
edelleen asuvaa sekä työskentelevää 
kuvataitelijaa.

- Juureni ovat Hailuodossa aina 
1600-luvulta lähtien, kertoo Anni Ra-
pinoja, kun tapaan hänet tilaa ja ko-
dikkuutta henkivästä ateljeestaan 
työskentelyn keskeltä. 

Ateljeen suuret, lähes lattiaan 
saakka ulottuvat ikkunat tuovat lu-
men puhtauden sisälle saakka.

Luontoon pukeutumisen 

materiaaleja

Rapinojan teokset matkaavat eri 
puolilla maailmaa, ja näyttelyvierai-
den tarve koskettaa töitä ja pääs-
tä sitä kautta lähelle luontoa on voi-
makas varsinkin suurten kaupunkien 
näyttelyissä. 

- Ihmisen yksi perustarpeista on 
luonto, olemmehan osa sitä. Suur-
kaupungeissa on tapahtunut pitkäl-
le vieraantuminen tästä perustar-
peesta. 

- Täällä Hailuodossa luonto ja se 
mitä teen on itsestäänselvyys. Saan 
olla täällä kuin herran kukkarossa, 
naurahtaa Rapinoja.

Hänen työskentelynsä on usein 
prosessinomaista ja yhden teoksen 
valmistuminen saattaa kestää jopa 
vuosia. Teoksen konkreettinen val-
mistaminen on vain yksi osa tuota 
prosessia. 

- Luonnossa kulkeminen, katsele-
minen, kuunteleminen ja materiaali-
en kerääminen ovat merkittävä osa 
työtäni kuin myös materiaalien kui-
vattaminen ja niiden prässääminen. 

- Työni on tutkimista ja kokeilemis-
ta, epäonnistumista ja onnistumista, 
muodon etsimistä ja löytämistä.

Rapinoja käsittelee teoksis-
saan ympäristöasioita ja luonnon 
osuus teoksissa onkin lähes poik-
keuksetta selkeästi havaittavis-
sa. Materiaaleina hän on käyttänyt 
mm. pajun siemeniä, suovillaa, jär-
viruokoa, juolukan- ja puolukanleh-
tiä, männynneulasia sekä eri eläinten 
papanoita. Hänen on tiedettävä, mi-
kä kiinnitysaine sopii mihinkin koh-
teeseen ja kuinka materiaalit käyt-
täytyvät ja säilyvät parhaiten.

- Olen kerännyt materiaalini lähin-
nä Hailuodosta, mutta esimerkiksi 
jokin aika sitten ollessani kuukauden 
Napolissa, keräsin sieltä materiaalia 
ja lähetin ne paketissa kotiin. 

Rapinoja on kerännyt materiaale-
ja myös Äiti Maa -arkistoon, joka oli 
esillä viime kesänä hänen uusimmas-
sa kotimaan näyttelyssään Vaasassa 
Kuntsin modernin taiteen museolla.

Saan tutkia joissakin arkiston laati-
koissa olevia materiaaleja. Tupasvil-
lan, ohdakkeen ja pajun siementen 
pehmeys sekä naavan eri lajien erot 
tuntuvat sormissa kihelmöivältä. Tu-
lee halu pukeutua materiaaleihin, 
niiden kosketukseen. 

- Koen olevani vain luonnon vies-
tien välittäjä. Luonto on osa elämän 
kehää; se on yhtä lailla kasvamista ja 

hetken juhlaa kuin muutosta ja kuo-
leman prosessia. 

Luonnon Garderobin lisäksi Rapi-
noja on tehnyt useita muitakin teok-
sia niin sisä- kuin ulkotiloihin. Par-
haillaan osa hänen teoksistaan on 
näyttelyssä Saksassa.

Uusien ulottuvuuksien hetkestä

Merkittävän, uuden työskentelyta-
van aukeaminen tapahtui vuosia sit-
ten, kun nykyinen Näkövammaisten 
Kulttuuripalvelun puheenjohtaja ja 
Kajastuksen päätoimittaja Eija-Lii-
sa Markkula oli vierailulla erään ryh-
män mukana Rapinojan ateljeessa.

- Laitoin kiertämään ohdakkeen 
siemenistä muovaamani melko ison 
pallon. Muut ryhmän jäsenet ja mi-
nä havaitsimme sen silmillä, mutta 
emme tunteneet sitä, koska kätem-
me eivät olleet herkistyneet. Eija-Lii-
sa näki ja tunsi sen käsillään, muiste-
lee Rapinoja.

Luonnon 
viestien 
välittäjä

- En ollut tehnyt ohdakkeesta tai 
muistakaan todella herkistä materi-
aaleista vielä silloin mitään varsinais-
ta teosta. Minulla oli vain se pallo, 
sillä ohdaketta kasvoi ja kasvaa edel-
leenkin tuossa pihalla.

Se, miten vahvasti Eija-Liisa ko-
ki käsillään ohdakepallon, sai Rapi-
nojan pohtimaan sitä, pystyisikö hän 
työskentelemään niin herkän materi-
aalin parissa, vaikkei itse varsinaises-
ti tuntenutkaan sitä käsillään. 

- Päätin lähteä kokeilemaan ja 
opettelin ihan uudenlaisen teknii-
kan. Oli opeteltava meditatiivinen, 
hidas liike, oltava läsnä materiaalin 
kanssa. Tai muuten ohdakkeen sie-
menet pölähtivät menemään. 

Siitä aukesi uudenlaisen työsken-
telyn polku ja Rapinoja alkoi kerätä 
myös kasvien siemeniä. Nyt esimer-
kiksi ohdakkeen ja pajun siemenis-
tä on syntynyt Luonnon Garderobiin 
monia asusteita.

- Herkkien materiaalien äärellä ei 
voi kiirehtiä. On jopa hengitettä-
vä nenän kautta rauhallisesti tai ai-
nakaan ei saa hengittää materiaa-
lia kohti.

Kenkiä luonnon jatkuvassa 

muutoksessa

Luonnonmateriaaleista valmistetut 
kengät ovat osa Luonnon Gardero-
bia. Maailmalla kulkiessaan Rapinoja 
etsii ja ostaa kirpputoreilta erilaisia 
muotokieliä puhuvia kenkiä, joista 
hän ottaa ateljeessaan muotin silkki-
paperin ja ruispuuron avulla. 

- Aluksi sisustan muotin sisäpuo-
len auki olevana pajun siemenillä, 
puolukan- tai juolukanlehdillä ja ra-
kennan vasta sen jälkeen kengän ul-
kopuolen. 

- Kenkien, kuten muidenkin teos-
teni, pitää olla huolella tehtyjä se-
kä sisältä että ulkoa. En hyväksy fus-
kaamista. 

Puolukanlehdistä valmistettu ken-
kä tuntuu kädessä uskomattoman 
kevyeltä, lähes olemattomalta. 

- Kengät ovat aluksi kirkkaan vih-
reät, kunnes luonnon oma proses-
si muuttaa ne eri värisävyjen kaut-
ta tumman okran ruskeaksi. Pohjas-
sa väri muuttuu hitaimmin, sillä siel-
lä on vähiten valoisaa.

- Luonto on minun työtoveri, minä 
en voi määräillä kaikkea. Vaikka itse 
olisin valmis, luonto vasta alkaa te-
kemään omia prosessejaan, jotka 

Anni Rapinoja teosvarastonsa ovella 
Hailuodossa. Vasemmalla joogaryh-
mä hirven-, jäniksen ja rusakon pa-
panoista valmistettujen kattokruu-
nujen alla Kuntsin näyttelyssä. Al-
la Kansainväliset kengät, työtoveri-
na puolukka ja Juhlalaukku, työtove-
rina paju.

►
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saattavat kestää useitakin vuosia.
Kengät, niin kuin muutkin Rapinojan tekemät 

asusteet, viestivät ihmisen ja luonnon yhteen 
kuulumisesta. Muoto on vain napattu ihmisten 
maailmasta. 

- Toinen hahmottaa viestini, toinen taas kat-
soo, että onpa esteettinen ja tyylikäs muoto. Jo-
kainen tekee taiteestani oman tulkintansa.

- Usein luullaan, että kenkien sisällä on oikea 
kenkä, ja onpa niitä yritetty laittaa jalkaankin 
näyttelytilanteissa.

Työtoveri lapsuudesta saakka

Rapinoja kohentaa puuhellan tulipesää. Ateljee-
kodin vanhempaa puolta hallitsee iso, valkoi-
nen tulisija, jonka puuhellassa Rapinoja pitää tul-
ta talvisin joka päivä. Tila on ollut aikoinaan van-
ha riihi.

- Luonto on ollut työskentelykumppanini jo oi-
keastaan lapsuudesta saakka. Muistikuvani isän 
tekemistä sinisistä kasvulaatikoista ja niihin istu-
tettujen siementen kasvun seuraamisesta sekä 
äidin upeista kukkapenkeistä ovat edelleen vah-
vana mielessäni. 

Nuorena Rapinoja opiskeli  mm. kasvitiedettä ja 
maantiedettä Oulun yliopistossa, ja hän valmis-
tui filosofian kandidaatiksi 1974. Taiteen tekemi-
nen ja sen opiskelu kulkivat monen vuoden ajan 
päivätyön rinnalla.

- Lopulta noiden kahden maailman yhdistämi-
nen kävi vaikeaksi. Tein päätöksen luopua virasta 
ja ryhtyä päätoimiseksi taiteilijaksi noin 30-vuo-
tiaana.

Rapinoja piti ensimmäisen yksityisnäyttelyn-
sä 1980 ja sen jälkeen hänen näyttelytoimintansa 
on ollut sekä koti- että ulkomailla mittavaa. Nyt 
hänen teoksiaan on Suomen ja Ruotsin valtion 
taidekokoelmissa, Wihurin ja Saastamoisen sää-
tiön kokoelmissa, Oulun taidemuseossa sekä lu-
kuisten kuntien kokoelmissa.

- Työmaalla on edelleen kiva olla. Välillä en 
muista pitää edes vapaapäiviä.

Varsinaista lomaa pitääkseen Rapinojan on 
lähdettävä jonnekin muualle, mieluiten suur-
kaupunkiin, missä ei näy yhtään kasvia.

- Niin hullusti päin ovat asiat nyt, nauraa Rapi-
noja. - En pysty olemaan luonnon keskellä lomal-
la, koska silmä metsästää koko ajan uusia ideoita 
ja materiaaleja.

Tätä hetkeä ja tulevaisuutta Rapinoja tuntuu 
katselevan realistisella otteella. 

- Toivon saavani valmiiksi kaikki sopimani työt 
ja toivon myös, että oppisin kohtuullistamaan 
työn määrää. En minä kovin suurista unelmoi. 
Paitsi tietysti siitä, että saisin työskennellä mah-
dollisimman pitkään. 

Ateljeekodissa on tapaamisemme aikana soi-
nut taustalla lempeä, ikiaikaisuutta henkivä mu-
siikki. Ohdakkeen, pajunkissojen ja tupasvillan 
pehmeä sointi tuntuu sormissani, kun palaamme 
jäätietä pitkin takaisin mantereelle.

www.rapinoja.com
www. kuvataiteilijamatrikkeli.fi Välitä (2003), Oulun teknologiakylä.

Taivaansiivoojat (2010), Pollinon kansallispuisto, San Paolo Albanese,  Italia.

Kevätjuhlalaukku ja -kengät,  pajunkissat ja pajunsiemenet, muotit silkkipa-
peria ja ruispuuroa.

Taiteilija Marita Liulian upea näyttely Kulta-

kausi jatkuu Serlachius-museo Göstassa vie-

lä 23.4. asti. Esillä on 100 uutta työtä Suomen 

juhlavuoden kunniaksi. Namä kuvat Maritan 

töistä ovat vain aavistus todellisuudesta, oi-

keasti näyttelyn monet työt salpaavat hengi-

tyksen. Mediataiteilijana tunnetuksi tullut Ma-

rita on monien iloksi palannut maalarimaa-

lariksi ja antaa uljaiden värien laulaa. Eli nyt 

kohti Mänttää, että on mitä myöhemmin muis-

tella kuten Maritan edellistä näyttelyä. 

Oikealla Suoneitsyen hattu (2004), työtoveri: suovilla.

►
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Ylinnä Marita itse, keskellä Beauty Blood, yllä 

Magnolia, alhaalla Lampedusa. Oikealla Punai-

nen piste. Näitä töitä ei tarvitse selittää, niitä 

pitää katsoa! Kuvat ovat taiteilijan itsensä 

ottamia. A.K.

Taiteilija Marita Liulian upea näyttely Kulta-

kausi jatkuu Serlachius-museo Göstassa vie-

lä 23.4. asti. Esillä on 100 uutta työtä Suomen 

juhlavuoden kunniaksi. Nämä kuvat Maritan 

töistä ovat vain aavistus todellisuudesta, oi-

keasti näyttelyn monet työt salpaavat hengi-

tyksen. Mediataiteilijana tunnetuksi tullut Ma-

rita on monien iloksi palannut myös maalari-

maalariksi ja antaa uljaiden värien laulaa. Eli 

nyt kohti Mänttää, että on mitä myöhemmin 

muistella kuten Maritan edellistä näyttelyä. 

VIELÄ EHDITVIELÄ EHDIT
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Teksti: Rauni Laihonen

Kuvat: Janina Koskinen ja Musiikkitalo

 

Käydessäni Musiikkitalossa Radion sinfoniaor-
kesterin konserteissa mietin usein, miten kaik-
ki siellä lavalla toimii. Päätin ottaa yhteyttä or-
kesterijärjestäjään ja selvittää asiaa. Minulle 

näytettiin vihreää valoa, ja tapasimme Heikki Tikan kans-
sa Musiikkitalon syövereissä.  
  Orkesterijärjestäjä Heikki Tikka syntyi Oulussa vuonna 
1960. Hänen yhteytensä musiikkiin on hyvin laaja. Jo lap-
sena kuunneltiin klassista musiikkia ja opiskeltiin pianon 
soittoa. Hänen sisarestaan tuli pianonsoiton opettaja. 
Musiikkia harrastettiin lapsuudenkodissa todella  paljon.

- Menin 14-vuotiaana musiikkiopistoon opiskelemaan 
lyömäsoittimia. Kävin musiikkilukion ja soitin varusmies-
soittokunnassa, Tikka sanoo.  

Muutettuaan Oulusta Helsinkiin hän pyrki Sibelius-Aka-
temiaan, mutta ei tullut valituksi. Hän soitti rockbändeis-
sä ja se vei hänet sille tielle. Tikka on rumpalina ollut mo-
nessa yhtyeessä.

- Soitin Kauko Röyhkän Narttu-yhtyeessä koko 80-lu-
vun. Kerkko Koskisen ja Liisa Akimofin yhtyeissä työs-
kentelin myös ja Tuomari Nurmion levyllä soitin rumpu-
ja, mainitsi Tikka.

Opiskelua hän ei sen jälkeen enää kovin mielenkiintoi-
seksi kokenut. Se ei ollut silloin niin välttämätöntä. Mu-
siikki vei mukanaan.

- Kun tuli ikää, perhettä ja lapsia, aloin miettiä, että jo-
kin oikea toimeentulo olisi hyvä olla tai kuukausipalkka 
kuulostaisi ruhtinaalliselta, kertoi Tikka.  
 
Säännölliseen työhön

 
Tikka huomasi Helsingin Sanomissa ilmoituksen, jossa 
RSO haki orkesterijärjestäjää. Hän laittoi hakemuksen ja 
sai paikan.

- Olen ollut tässä työssä vuodesta 2003 lähtien. Orkes-
terijärjestäjän ei tarvitse olla muusikko. Kolleganikaan ei 
ollut, silti hän osasi hommansa aivan loistavasti ja opetti 
minut tähän työhön. Se oli oppisopimusmeininkiä, selvit-
ti orkesterijärjestäjä.
 
Mitä orkesterijärjestäjä tekee

 
RSO:n palkkalistoilla työskentelee kaksi vakituista orkes-
terijärjestäjää, Tikan lisäksi on Mikael Tiittanen. Pääidea 
on se, että kun soittajat tulevat harjoituksiin tai konsert-

tiin, heidän ei tarvitse miettiä muuta kuin istua alas ja al-
kaa soittaa. Kaikesta muusta on huolehdittu siihen men-
nessä. Orkesterijärjestäjät asettavat lavalla tuolit, nuotti-
telineet oikeine nuotteineen ja puupuhaltimien aputeli-
neet täsmälleen oikeille paikoille.

- Isoimmat soittimet tuomme lavalle, kuten kontrabas-
sot, lyömäsoittimet, harput ja flyygelin, mutta muusikoi-
den kuljetettavaksi jäävät sellosta pienemmät. Ne ovat 
usein henkilökohtaisia. 

 Sinfoniaorkesteri istuu tietyssä järjestyksessä ja järjes-
täjä voi laittaa siitä vaikka kartan itselleen. Välillä soit-
tajien istumajärjestys vaihtelee, mutta siitä saadaan tie-
to työlistassa. Jos kapellimestarilla on jotain erityistoivo-
muksia, ne toteutetaan sen mukaan.

 Yhteistyö sujuu Helsingin kaupunginorkesterin kanssa. 
Joskus molemmat orkesterit harjoittelevat samana päivä-
nä isoilla kokoonpanoilla isoja teoksia.

- Tänä aamuna HKO:lla oli kenraaliharjoitus, jonka jäl-
keen he purkivat oman settauksensa lavalta. Sitten RSO 
harjoitteli pari tuntia ja purki omansa pois. Illalla HKO 
konsertoi, jolloin he taas pystyttävät oman rakennelman-
sa. Yhteistyö sujuu loistavasti HKO:n orkesterijärjestäjien 
kanssa, Tikka kertoo.

Isoa konserttisalia käytetään hyvin tehokkaasti. Paa-
vo-harjoitussalin lava vastaa kooltaan konserttisalin la-
vaa, mutta ei ole tarpeeksi kuutiotilaa, joten siellä ei voi-
da harjoitella isoja teoksia.
 
Konserttipaikan toimivuus

 
Musiikkitalo on RSO:lle mieletön kohennus varsinkin rou-
dareiden kannalta. Kun konsertit pidettiin Finlandiatalos-
sa, harjoiteltiin Kulttuuritalolla. Lava oli talon ylimmässä 
kerroksessa, eikä sinne ollut hissiä. Monet esineistä pai-
noivat aika lailla. Niitä sitten kannettiin edes takaisin rap-
pusia pitkin joka päivä. 

- Joka tiistai pakattiin kuorma-auto täyteen kamaa ja 
ajettiin Finlandiatalolle. Seuraavana päivänä purettiin 
laatikot, rakennettiin lava konserttia varten keskiviikok-
si ja torstaina aamulla taas purettiin, pakattiin ja takaisin 
Kulttuuritalolle.

- Nyt kun sitä miettii, ihmetyttää, että ikinä suostuin sii-
hen, toteaa orkesterin tukipilari.

Musiikkitalossa kaikki toimii hyvin. Täällä ovat tasalat-
tiat ja viimeisen päälle hissit ja hydrauliset nostimet. Työ 
on siinä mielessä helpottunut. Ajallisesti enemmän ny-
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kyään joutuu purkamaan ja rakentamaan, kun Kulttuuri-
talolla saatettiin pitää monta päivää oma settaus lavalla, 
koska siellä ei tapahtunut muuta. Musiikkitalossa tapah-
tuu koko ajan. Joka aamu ja jokaisen harjoituksen jälkeen 
joudutaan purkamaan rakennelma, mutta se on niin pal-
jon helpompaa kuin Kulttuuritalolta Finlandiatalolle kus-
kaaminen.

Konserttisalin lavan noste toimii hydraulisesti painik-
keilla. Se on nykyaikaa eikä sellaisia maailmalla joka pai-
kassa ole.

- Viimevuotisella Japanin-kiertueella puusepät nakut-
telivat ja rakensivat lavalle korotukset sellaisiksi kuin tar-
vittiin. Maailmalla se on ihan yleinen käytäntö hienoissa-
kin saleissa.   

Orkesterijärjestäjät pitävät kirjaa myös muusikoiden 
läsnäolosta.

- Me ruksitetaan, ketkä ovat töissä. Se ei ole mitään vah-
timista, vaan siihen voidaan myöhemmin turvautua mah-
dollisissa ristiriitatilanteissa. Sieltä voidaan myöhemmin 
tarkistaa, mikä on tilanne, selvittää kellokortin virkaa hoi-
tava järjestäjä. 

On hyvin harvinaista, että joku soittajista puuttuu. Jos-
kus heidän työlistansa voi muuttua kapellimestarin toi-
veesta tai solisti ei ehdi paikalle eikä muusikko olekaan 
huomannut muutosta. Silloin on jouduttu ottamaan yh-
teyksiä ympäri kaupunkia ja etsimään joku muu kor-
vaamaan. Orkesteri ei pysty treenaamaan ilman tärkeää 
muusikkoa. Jos 16 viulistista yksi uupuu, voidaan sentään 
harjoitella, mutta jos ainokainen harpisti, tuubisti tai kos-
ketinsoittaja tai puupuhaltimien äänenjohtaja on pois-
sa, niin silloin hommasta ei tule mitään. Sellaiset soittajat 
elävät kovan paineen alla, sillä kukaan muu ei soita hei-
dän stemmaansa.
 

Sinfoniaorkesterin avustajat

 
Avustajia käy melko paljon. Tällä hetkellä harjoitellaan 
Dmitri Šostakovitšin sinfoniaa numero 7. Siihen on kirjoi-
tettu kahdeksan käyrätorvea, mutta orkesterissa ei ole 
vakansseja niin monta. Silloin pitää palkata avustaja. Sa-
moin jos joku on virkavapaalla, sairaslomalla tai äitiysva-
paalla tai erilaisista syistä voi olla vakituinen soittaja pois-
sa, hänen tilalleen tarvitaan avustaja. Jokaisessa soitin-
ryhmässä on äänenjohtaja, joka vastaa avustajan kirjaa-
misesta.

- Äänenjohtaja ilmoittaa meille, että määrätty henkilö 
tulee käyrätorven keikalle. Me puolestamme välitämme 
tiedon infoon, jolloin he tietävät antaa avaimen soittajal-
le, Tikka sanoo.  

Orkesterijärjestäjät huolehtivat kapellimestareista ja 
solisteista ja täyttävät heidän toiveensa. Erään kerran 
kaikki oli valmista ja konsertin piti alkaa juuri sillä kellon-
lyömällä. Soittajat istuivat paikoillaan lavalla. Odotettiin 
vain, milloin päästetään kapellimestari ja solisti lavalle. 
Laulusolisti kysyi vielä, onko lavalla vettä. Vettä oli, mutta 
se oli muovipullossa ja solistin mielestä tämä ei ollut tyy-
likästä. Hän vaati, että sinne viedään vesilasi. 

- Lähdin viemään lasillista vettä sovittuun paikkaan. Or-
kesteri ei näe sitä ovea, josta mennään lavalle, mutta he 
kyllä kuulevat oven kolahduksen. He luulivat, että sieltä 
tulevat kapellimestari ja solisti, jolloin orkesteri nousi sei-
somaan ja yleisö alkoi taputtaa. Ja se olin minä vesilasin 
kanssa. Jähmetyin hetkeksi siihen ovelle, mitä nyt pitää 
tehdä, mutta sitten vaan vein lasin sovitulle paikalle latti-
alle ja kävelin pois sekä kumarsin yleisölle, muistelee Tik-
ka hymysuin. Tämä vapautti tunnelman. Usein on turhan-
kin jähmeää, on niin arvokasta, ettei kukaan uskalla hen-
gittää. Yleensä kaikki pienet kommellukset, jotka sattu-
vat solistille tai kapellimestarille, vapauttavat tunnelman 
puolin ja toisin. 
 
Konsertit radioidaan

 
RSO:n melkein jokainen konsertti radioidaan ja ne kuul-
laan suorina lähetyksinä. Radiouutiset alkavat tasan seit-
semältä ja kestävät viisi minuuttia. Tätä ei ole yleisölle 
laajemmin kerrottu ja se välillä aiheuttaa kummallisen ti-
lanteen. Kun orkesteri tulee lavalle jo ennen seitsemää, 
he istuvat siellä ja odottavat.

- Olemme alkaneet laittaa orkesteriakin sisään vasta kol-
me minuuttia yli, ettei siinä tulisi niin pitkää aikaa, kuol-
lutta hetkeä. Se helposti voidaan tulkita kapellimestarin 
tai solistin diivailuksi, joka pidättelee orkesteria ja yleisöä 
odottamassa. Kyse on siitä, että meidän pitää odottaa ra-
diouutisten loppumista. Sen jälkeen Outi Paananen tai jo-
ku muu vielä kertoo teoksesta minuutin verran radiossa.

Käytännössä konsertti pääsee alkamaan vasta kuusi yli 
seitsemän.  
 
Ryhmät saavat vierailla kenraaliharjoituksissa määrättyinä 
päivinä. Niistä pitää sopia erikseen ja etukäteen RSO:n toi-
miston kanssa. Harjoitukset alkavat aina aamupäivällä kel-
lo 10 ja kestävät puolitoista tuntia.
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Teksti: Riitta Lahtinen ja Russ Palmer 

Ympäristön hahmottamista voidaan kokea monin eri ais-
tein ja tavoin. Kokemuksellisuutta saavutetaan usein eri 
aistitietoa tai eri menetelmiä yhdistämällä.  

Kuvailu on yksi mahdollisuus jakaa ympäristössä olevaa 
tietoa. Kielellinen kuvailu sisältää lähinnä puheen/viitto-
misen, joskus kirjallisen kuvailun. Reaaliaikaiseen koke-
mukseen voidaan liittää myös kohteen tutkiminen sen ul-
ko- ja sisäpuolelta. Tällaista tuntoaistin, liikkeen ja orien-
taation suhdetta kohteeseen tiedon saamisessa kutsu-
taan haptiseksi tutkimiseksi. 

Pienempien käteen mahtuvien kohteiden tutkimiseen 
käytetään yleensä liikkuvia käsiä ja yläkehoa. Suuret koh-
teet kuten liikennevälineet, rakennukset, patsaat ja muis-
tomerkit koetaan koko keholla niiden ympäri tai sisällä 
liikkuessa. 

Kohteista olevat pienoismallit, kuvat, kohomateriaalit 
ja kolmiulotteiset esineet tuovat kohteesta kokonaisval-
taisemman kokemuksen. Kuvailija voi liittää kohteen tut-
kimiseen ohjaavan ja kuvailevan käden toiminnan, hah-
mottaa kohdetta selkään piirtäen tai kuvata liikkeillä koh-
teen olemusta. Joskus kohdetta voidaan kuvailla äänellä, 
kuten lentokoneen ohjaamon tutkimisen aikana kuvaili-
ja tuotti moottorin ääntä! (Lahtinen, Palmer & Lahtinen 
2009).

Tykki käsivarsilla 

Kuvailtavan ja koettavan esineen saa nopeasti haltuun, 
kun sen voi tutkia koko keholla. Käsivarret tykin ympäril-

lä, sen reunoja seuraten tutkija saa tiedon koosta, muo-
dosta, muodon muutoksista, lämpötilasta, materiaalista, 
pinnan rakenteesta, kovuusasteesta, korkeudesta, hajus-
ta jne. Tieto kootaan samanaikaisesti nopeasti. Tutkimi-
seen tarvitaan tilaa, ja turvallista liikkumista.

Haptiikka tutuksi 

Haptiikka tarkoittaa tuntoaistin, liikeaistin ja painovoi-
man kokoamaa tietoa, johon usein liitetään usein haju- 
ja makuaisti. 

Omakohtaisen todellisen kokemuksen kohteesta saa, 
kun siihen voi tutustua sen toimintaa tutkimalla. Joskus 
ohjaamon pienuuden, ahtauden, monien ohjausmittarei-
den toiminnan saa vain kun itse asettuu objektiin ja ko-
kee, miten kehon ääriosat koskettavat ohjaamon seiniä ja 
esineitä. Tämän saa vain menemällä objektin sisään. Täl-
löin tietoa saadaan niin selän, olkapäiden, reisien ja jalko-
jen kautta, siis koko keholla. Myös muiden aistien kautta 
kuten hajuaistilla saatu tieto vahvistuu.

Havaintoja välineiden kautta 

Joskus kohdetta on vaikea tai mahdotonta tutkia kehon 
tai käsien kautta suoraan. Tällöin erilaiset välineet voivat 

Ympäristöä 
moniaistisesti

Lentokoneen ohjaamo tutuksi.

Tykkiä tutkimassa.

auttaa hahmottamaan mm. etäisyyksiä, muotoja ja pin-
tarakenteita. Valkoinen keppi antaa hyvin maan pinnas-
sa olevaa tietoa. Pyörätuolin rakenteiden, liikennevälinei-
den liikkeen ja arkiesineiden toimivuuden kokeilut anta-
vat kokijalle kohteesta ja ympäristöstä monenlaista tie-
toa.

Kirkko käsillä 

Itsenäinen kohteen tutkiminen antaa mahdollisuuden 
tutkia ja hahmottaa kohdetta itselleen sopivalla rytmil-
lä ja  ajalla. Jotkut haluavat tutkia kolmiulotteista objek-
tia ennen kun on tutustunut siihen liikkumalla kohteen si-
sällä. Kuvan kirkon tutkiminen voidaan tehdä, kun on tu-
tustuttu kirkkoon ulkoa ja sisältä, jolloin tutkiminen hah-
mottaa pienoismallin mukaisen mielikuvan. Kuvailija voi 
nimetä ja kuvailla tutkittavaa kohdetta sanallisesti, jol-

loin kohde voidaan ymmärtää suhteessa kokemuksiin. 
Tällöin voidaan tuttu koettu kohta etsiä pienoismallista.  
   Jos henkilö haluaa tutkia esineen ensin, on tiedon pro-
sessointiin monta eri mahdollisuutta. Kohteen nimeämi-
nen (kuvassa Boshamin kirkko) antaa kontekstin tutkimi-
selle. Tällöin usein lähdetään etsimään kirkosta tuttuja 
elementtejä kuten muotoja, linjoja, ovia ja ikkunoita. Ku-
vailija voi tutkimisen aikaan nimetä sormien alla olevaa 
tietoa kuten katto, torni, pääovi jne. Tutkija voi myös ni-
metä, mitä hän tunnistaa, kokee tutkiessaan. 

Kuvailun, kohteessa liikkumisen ja pienoismallin tutki-
misen järjestyksen voi itse päättää. Joskus tilanteet ete-
nevät spontaanisti, ja uusi tieto liitetään edelliseen tie-
toon.

Mona Lisaa kahdella aistilla 

Mona Lisa -taulu haluttiin kokea samanaikaisesti  auditii-
visesti, sanallisesti, ja selkään piirtämällä. Taiteen kokija 
oli pyytänyt nimen omaan kokea Mona Lisa -taulu moni-
aistisesti aidossa ympäristössä museossa. 

Museossa oli suojakaide taideteoksen ympärillä, jonka 
taakse ihmismassat kokoontuvat ihailemaan taulua. Ku-
vailijalla oli vaikeuksia nähdä taulu ja kuvailla sitä rauhas-
sa. Tilanteessa pyydettiinkin museon työntekijältä lupaa 
siirtyä lähemmäksi taulua, jolloin näkövammaisen  imp-
lantin lähellä puheen vastaanottaminen ja selkään piirtä-
misen tuottaminen paranivat. Työntekijä ohjasi näkövam-
maisen ja kuvailijan lähelle taulua ongelmitta! 

Lähteet: Gibson, J.J. 1966. The senses considered as percep-
tual systems. Boston : Houghton Mifflin Co. 
Lahtinen, R., Palmer, R. & Lahtinen, M. 2009. Aisti kuvailu. 
Helsinki: Art-Print Oy. 
Kuvat Riitta Lahtinen, tiedustelut: riitta.lahtinen@icloud.
com

Kirkon pienoismalli voi selventää monta asiaa kirkosta.

Mona Lisaa ei pääse lähelle - paitsi luvan kanssa.
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Joensuulainen Pirkko 
Pölönen, 66, aloitti maa-
laamisen syksyllä 2015, 
ja nyt hän on työstänyt 
jo yli 100 taulua ja pitä-
nyt omia näyttelyitä.

Teksti: Sari Karjalainen

Tauluni on tarkoitettu sekä 
katseltaviksi että kosketel-
taviksi. Käytän usein materi-
aalina hiekkaa, liimaa ja hel-

miä, ja maalaan akryyliväreillä siihen 
päälle. Vasta valmista taulua vähä vä-
hältä heikolla näöllä katsellessani oi-
vallan, mitä olen saanut aikaan. Saan 
taulut ikään kuin toisesta ulottuvuu-
desta, minä vain heittäydyn siihen, 
Pirkko Pölönen kuvailee työskente-
lytapaansa. Rauhallinen musiikki on 
olennainen osa hänen työskentelyil-
mapiiriään.   

Pitkä tie

Pirkko Pölösellä on periytyvä Usherin 
syndrooma, joka vähitellen heiken-
tää sekä kuulon että näön.

- Ennen kouluikää huomattiin kuu-
lovammani, ja sain  vahvimmat kuu-
lokojeet, mitä saatavilla oli. Erotin 
vain matalia bassoääniä, enkä tien-
nyt miltä korkeat äänet kuulostavat. 
Toisen ihmisen puheen ymmärsin 
huulioluvun avulla, hän kertoo.

- Vuonna 2002 ollessani 52-vuo-
tias, vasempaan korvaani asennet-
tiin sisäkorvaimplantti. Vuonna 2013 
sain sellaisen myös oikeaan korvaani. 
Kuulon osalta se tarkoittaa, että pys-
tyn nyt juttelemaan ihmisten kans-
sa ilman tulkkia, ja  käyttämään nä-
kövammaisille suunniteltuja puhee-
seen perustuvia apuvälineitä. 

- Sosiaalisen kuulon saaminen on 
mullistanut koko minun elämäni.  

Opin vähitellen erottamaan korkei-
den ja matalien äänten eron, ja löysin 
musiikin, hän sanoo.  

Kuulon tultua osaksi Pirkon elämää 
alkoi näkö mennä.

- 11-vuotiaana huomattiin hämä-
räsokeus, ja näkökenttäni on siitä hi-
taasti mutta varmasti  pienentynyt. 
Vuonna 2012 näköni oli niin huo-
no, etten pystynyt lukemaan millään 
apuvälineillä, enkä surukseni erotta-
nut ihmisten kasvoja.  

- Näen hyvässä valaistuksessa pe-
rusvärejä, mutta tummempien väri-
sävyjen kuten musta, harmaa, tum-
mansininen, -violetti, tummanpunai-
nen ja viininpunainen, erottaminen 
toisistaan on jo lähes mahdotonta.

Pirkko kuvailee vielä aistimaail-
mansa suuria muutoksia.

- Ennen päättelin ihmisten käyttäy-
tymisen katselemalla heitä. 

- Kuulon myötä  aistin sitä ihmeis-
säni  uudella tavalla. Matka on ollut 
todella pitkä ja täynnä kysymysmerk-
kejä. Kun aloin ihmetellä kuulemista-
ni, oli hyvin hämmentävää havaita, 
että oma äänikin muuttuu mielialo-
jen mukaan. Pelästyin oivaltaessani  
miten muut ihmiset huomaavat mie-
lialani. Alkuun en uskaltanut luottaa 
kuulemaani. Mietin, onko tämä oi-
keasti sitä mitä kuvittelen tämän ole-
van ja merkitsevän. 

Ja pohdiskelu jatkuu.
- Nyt lähes sokeana en pysty itse-

näisesti valitsemaan minkälaisiin ti-
lanteisiin menen, keiden kanssa me-
nen juttelemaan. Ilahdun, kun joku 
tulee oma-aloitteisesti juttusilleni. 
On ollut iso asia sopeutua siihen, et-
tä elämässä tulee toisenlaiset rajoit-
teet ja toisenlainen riippuvuus ihmis-
ten myötämielisyydestä, hän kertoo. 

Tuntoaisti on Pirkolle edelleenkin  
tärkein henkilökohtaisen tason ih-
missuhteissa. 

- Teen päätelmiä siitä miten joku 
koskettaa minua, mikä hän ihmisenä 
on ja mitä hän miettii ja ajattelee toi-
sen ihmisen läheisyydestä. Jos jon-

kun kosketus tuntuu hyvältä, se on 
positiivista ja helpottaa ihmisen ym-
märtämistä. Olen kiitollinen siitä, et-
tä minulla  on ollut mahdollisuus ol-
la  mukana erilaisia kosketukseen pe-
rustuvia kommunikaatiomenetelmiä 
tutkivan Riitta lahtisen projekteis-
sa useamman vuosikymmenen ajan. 
Olen saanut häneltä valtavasti teo-
reettista tietoa, ja se on auttanut mi-
nua ymmärtämään, millä tavalla eri 
aistit toimivat

Miten taulut syntyvät?

Pirkko Pölöseltä kysytään usein, mi-
ten noin vaikeasti näkövammainen 
pystyy maalaamaan.
  - Töissäni on kirkkaita värejä, tietty-
jä selkeitä rajauksia,  kuvia ja asioita. 
Samalla tavalla kun sokeana liikkues-
sani valkoisen kepin päästä saan tie-
don maasta ja sen muutoksista, niin 
aivan samalla tavalla sivellin antaa 
minulle tiedon, onko kangas kuiva 
vai onko siinä  väriä. Kun liikutamme 
keppiä tai sivellintä, meillä on kuiten-
kin tieto liikkeen suunnasta, laajuu-
desta, painovoimasta ja nopeudesta. 
Olen tätä tietoa käyttänyt hyödykse-
ni maalaamisessani. 

Pirkko kuvailee töitään.
- Tauluissani on erilaisia hahmoja. 

Toiset sanovat niitä enkeleiksi, minä  
kutsun niitä lentäväisiksi. Ne on ve-
detty paksuin maalikerroksin, että ne 
pystyy sorminkin tuntemaan.

Maalaaminen alkoi vauhdilla.
- Aloitin maalaamisen 2015 syksyl-

lä. Olin turhautunut, koska harras-
tin lähinnä äänikirjojen kuuntelua ja 
olin hirmu paljon kotona. Jotain mie-
lekästä tekemistä pitäisi käsillä olla. 
Neulominen, virkkaaminen tai savi-
kaan ei ollut minun juttu. Sain siskoni 
kautta vinkin, miltä tuntuisi maalata 
akryyleilla, ja kun ei tarvitse maala-
ta mallista, lähdin kokeilemaan.   Ve-
dic Art on itämainen suuntaus, jossa 
maalataan sisäsyntyisiä kuvia, ja se 
tuntui heti omalta, hän innostuu.          

MAALAAMINEN 
on mystinen tapahtuma 

- Olen vasenkätinen, mutta Ohjaa-
ja kehotti kokeilemaan molemmilla 
käsillä maalaamista.  Vaihtelin pens-
seliä käsien välillä ja sain ahaa-elä-
myksen. Oikea käsi oli tietysti köm-
pelö, mutta kuvia syntyi, kontrolli ka-
tosi, ja sieltä rupesi tulemaan vapaas-
ti kaikenlaista. Käsi vain teki! Koin sen 

eräänlaisena toisen tason rentoutuk-
sena. Se kokemus oli niin ihana, et-
tä halusin jatkaa,ja ohjaaja tuli anta-
maan lisää neuvoja myös kotiini,  hän 
kertoo.

Tauluille koteja 

- Joku kuva selittyy alitajunnastani, 
olen tiedostamattani maalannut jo-
tain, mikä on ikään kuin tullut, nous-
sut tietoisuuteen.

- Maalaaminen  on yksi tapa käsi-
tellä asioita, joita ei ole vielä muul-
la tavalla pystynyt käsittelemään, ja 
joista ei ole ollut tietoinen, Pirkko 
kertoo.

- Olen myös päästänyt  tauluja-
ni  ihmisten matkaan, kun he ovat il-
maisseet kokevansa niissä jotain hy-
vin omakohtaista ja merkityksellistä. 
En edes tiedä kaikkien kuvieni sano-
maa; minä vain maalaan. Jotkut ovat 
avanneet mitä taulut heille kerto-
vat, ja se motivoi. Minulle riittää, kun 
saan maalata. 

”Sattumia ei ole”

Pirkko Pölönen luonnehtii vielä elä-
mänkatsomustaan ja suhdetta tai-

teeseensa.
- Olen luonteeltani utelias ja etsi-

vä. Elämässä  asioita annetaan, kun 
niiden aika on. Ei täällä sattumia ole. 
Ilostun kovasti uusista asioista.  Olen 
oppinut, että  kun jostain joutuu luo-
pumaan, tilalle tulee aina  uutta; se 
on lohdullista. Olen päättänyt vuosia 
sitten, etten halua katkeroitua enkä 
ryhtyä valittamaan, hän sanoo.

Hengellisellä taustalla on ollut kai-
kissa elämänvaiheissa merkitystä. 

- Isoisäni oli rukoushuoneen perus-
tajaihmisiä. Kävin pyhäkoulua, jon-
ka opettaja oli  lähisukulainen, se-
kä juoksin tyttökerhoissa. Maailman-
kuvani moraalinen puoli ja vahva oi-
keudenmukaisuuden tajuni on nous-
sut hengellisestä taustastani. Se oi-
keudenmukaisuuden taju on per-
soonastani näkynyt ulos päin eten-
kin järjestötehtävissä, muun muassa 
silloin, kun olin Suomen kuurosoke-
at ry:n puheenjohtajana.  Jos tarvit-
sen tiettyyn mielenvireeseen tai ala-
kuloon  tukea ja lohdutusta, se löytyy  
nimenomaan hengelliseltä puolelta, 
usein musiikin avulla,  Pirkko kertoo. 

Pirkko Pölönen ja työ Kiittäjät, 2016.

Murheelliset, 2016.
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Arto Vilmin hiehot

Kanalounas intialaisessa paikassa. Ajo Sirongoon, 
45 minuuttia, päivän viimeinen kohde, 15 hiehoa 
aluksi. Taas kamala tie. Oikealla korkeat vuoret, 
päälaki varottava, ettei tao auton kattoon. Tie huo-

nonee huononemistaan. Yhtäkkiä kylä.
Tie Mount Elgonin vuorelle, Abiliksen kyltti. Ehdottomas-

ti alkukantaisin paikka nähdyistä. Pylväässä pauhaa iskelmä, 
vessa on halkeama nurkassa, lattia nesteessä, 12 henkeä läsnä. 
Taputtavat sisään, minä myös. Joku pieni nainen tulee ja al-
kaa tanssittaa minua. Aloittaneet 15 hieholla. Abiliksen koor-
dinaattori Arto Vilmi Helsingissä on käsitellyt heidän ano-
muksensa.

Tullessa minipuoti toisensa vieressä. Joku kertoo viljele-
vänsä kahvia. Anet oli halaajan nimi. Esittäytyminen, paljon 
kiittelyä ja arvostusta. Jokukin haluaa tulla jonakin päivänä 
Suomeen, osti maitorahalla jo moottoripyörän. Vastoinkäymi-
siä on ollut, yksi lehmä kuollut, mutta monia sairauksia osat-
tu hoitaa itse. 

Todetaan, että on vieraita, jotka lupaavat palata, mutta eivät 
koskaan palaa. Toivovat jatkuvaa apua. Kerromme, että Abi-
lis tukee kerrallaan vain yhtä hanketta, jolla on alku, kesto ja 
päätös. On kokonaan eri asia järjestää jatkuva tuki. 

Beatrice puhuu, saa rytmikkäitä taputuksia ja ligolointia. 
Aplodit ottavat kuulolaitteeseen ja korviin. Puhun, miten tä-
män järjestön saama tuki ei johdu Abiliksen hallituksen hy-
väntahtoisuudesta. Tukipäätös johtuu siitä, että tämä Tambila-
yhdistys on tehnyt hyvän hankesuunnitelman ja hakemuksen. 
- Nauravat ymmärtävästi.

Kampalan hotellista saadaan taas kerran tieto, että kadonnut 
matkalaukku olisi lentoasemalla. - Uskoisikohan, ja millä len-
toasemalla! - Nämä ovat monella eri tavalla vammaisia henki-
löitä, ovat innoissaan saadessaan tavata vieraat. Kerrotaan, et-
tä Suomessa valtio on supistanut Abiliksen rahoja. Kun tilan-
ne muuttuu, hankkeita lisätään. 

Lähtökana

Kana saa nimekseen Abilis. Se on ”hiehojärjestön” lahja, jota 
ojennetaan syliini. Namibian ajoilta tiedän, että on suuri louk-
kaus olla vastaanottamatta lahjaa. Lahjan arvoa sopii ajatella, 
kun miettii, minkä määrän kana voi munia ennen pääsemis-

tä pataan. 
Abilis yöpyy autossa, toinen koipi sidottuna penkkiin. Yksi 

mustalaikkuinen jätös on ilmestynyt aamuun mennessä. Meil-
lä hotellin nimi Mbale resort, tosi siisti. Alan jo oppia suun-
nistamaan huoneessa. Parasta aamiaispöydässä ovat tuoreet 
hedelmät, täällä kypsyneet. Makkarat mauttomia. Hotellin 
noutopöydän vuohta jatkettu paistetuin vihanneksin ja lievin 
chilein, kerrassaan mainiota.

Jalkoja ilahduttavat Sladelta lainatut puhtaat sukat. Edelli-
set olivat matkalaukkua odotellessa jalassa viisi päivää! Lauk-
ku kuulemma tullut Entebbbeen, jossa kuljettaja jo turhaan 
kerran kävi.

Lähtö paluumatkalle kohti Kampalaa sovittu 8.30, emän-
tä saapuu aamiaishuoneelle 8.40, asettuu syömään, hymyilee. 
Minua ei hymyilytä. Sanon huomenta ja näkemiin.

Matkaohjelma on heidän ehdottamansa ja Abiliksen toi-

Kana nimeltä 
ABILIS
Vanhan papin tarkastusmatka Ugandassa jatkuu. Hän saa lahjaksi kanan, 
jonka nimi on Abilis. Osa 2/2.

miston hyväksymä. Mutta eihän meillä ole edellytyksiä tie-
tää, minkä verran aikaa uppoaa etapista toiseen. Ei näytä ole-
van heilläkään. Alinomainen myöhässä olo tympii. Olo menee 
kellon vilkuiluksi.

Abilis pääsee jaloittelemaan, on muninut yöllä munan, yl-
peää kotkotusta. Tienvarsikioskilta ostetaan hänelle riisinjy-
viä ja tarjotaan pullonkorkista vettä. Kuljettaja siivoaa maton. 
Emäntä saapuu, hänenkin laukkunsa nostetaan autoon. Abilis 
sidotaan jalasta.

Johtaja Marjolta tulee tekstari Maputosta. Illalla tai huo-
menna tavataan. Hän on ollut samoilla asioilla Mosambikissa 
ja tulee nyt Kampalaan pariksi päiväksi vahvistamaan Abilik-
sen toimistoa koskevia sopimuksia.

Etsitään rahakonetta. Slade soittaa Kampalaan, Kirstin lauk-
ku tullut hotelliin. Aplodeja. Seuraavaksi ihmetellään, ovatko 
tavarat ja vaatteet tallessa. Rahakoneella nostopalkkio 7 eu-
roa. Aasi vetää kärryjä. Maa punaista multaa. Miganga 90 ki-
lometriä. Kioski, ostetaan taas riisiä nyrkillinen Abilikselle, 
ankara nokinta alkaa heti. Aamulla on jo tarjottu vettä. Auton 
lattialle kasa riisiä. Kun nokka iskeytyy, jyväset pöllähtävät 
ympäriinsä. Ajo jatkuu. Hidasteita ja pomppuja tämän tästä. 
Savimajoja. Vaihteeksi tie hyvää, nopeusmittarissa 90. Abilis 
kohta syönyt kekonsa. Aika liikuttava lahja.

Kairoon 6400 kilometriä

Vesinoroja siltojen alla. Iganga 74, matka joutuu. General 
ward, yleinen sairaala. Jinja 110 km. Riisipeltoja, mistähän 
mahtavat saada vetensä? Härkäpari auran edessä, kyntäjäl-
lä lehvä kädessä. Pitkäkorvainen sika. Tiiliä poltetaan, tulipe-
sässä lantakakkuja. Jossakin valmistetaan hiiliä. Nakupoikia 
ui ojan ruskeassa vedessä. Puoteja, kalkkunoita lähdössä si-
dotuin jaloin. Joki ja silta, lumpeita. Taas hiilisäkkejä myytä-
vänä, ihmisen korkuisia. Lehmiä ja lehmipaimenia runsaasti. 
Iganga 34, moskeija, pihassa kaivo. Tori, kaaleja, sipulia, hau-
ta-arkkuja, puun värisiä ja yksi punainen, valkoisia tai mus-
tia ei ollenkaan. Tasoristeys, poliisin ratsia, piikkimatto piikit 
vääntyneinä. Tupsupääheinää, ainakin kaksi ja puoli metristä, 
osoittautuu papyrukseksi. 

Savenharmaita lehmiä. Tie- ja rumputöitä. Vessa olisi kova 

sana, naiset lupaavat kestää urhoollisesti. Minä pistäydyn au-
ton takana. Aurinko polttaa tulkki Evelinan käsivarteen, laina-
taan kuljettajan hupparia. Suuri tulppaanipuu. Iganga, se, mis-
sä tulomatkalla piti tavata albiinoja, mutta joista 18 olivat läh-
teneet kotiin. Hotelli Wmana, siisti, vessassa saippuaa, kyl-
mää limsaa, Jinja 38 kilometriä, lounas ja valkoisen Niilin 
lähteet. Ratsia, ajokortti katsotaan, poliisi valkopukuinen. Jin-
ja 18, vieressä rata. 30 senttimetrin vesiputki paalujen varas-
sa sokeriviljelmille. 

Taas ratsia, kuusi autoa ennen meitä. Järvi, sokeriruokoa, 
Viktoria-järvi tietenkin. Tuttu liikenneympyrä, ranta 50 met-
riä, valkoisen Niilin lähteet, eri värisiä bougainvilleja, kirk-
kaan punaisia myös. Rannalle sisäänpääsymaksu, ugandalai-
set 2000, muu maailma 10 000, meiltä siis kaksi ja puoli eu-
roa. Firma saa maksaa, kun on merkitty viralliseen ohjelmaan. 
Poliisi pyssyineen pyytää autoa väistymään. Paljon portaita 
alas, taulu 6400 kilometriä Kairoon, Niilin itäisin haara. 

Kalaravintola, kallis, ranskalainen isäntä hyökkää pääl-
le. Vilkaistaan puueläimiä, seepra 40 000, kohta 25 000 ja 15 
000. En jaksa tinkiä, lähdetään. Ruokia odotetaan yhä, tunti
jo mennyt. Isäntä tietää meidät kerta-asiakkaiksi, ei ole väliä. 
Ruoka tulee runsaan tunnin kuluttua, Kirstin kala raaka, mies 
rähjää taas keittiölle. Pyydettiin käyttäytymään, kun huuto vie 
ruokahalut. On tämäkin ateriakokemus. 

Vaivihkaa ystävällinen tarjoilija saa käteensä tipin. Hän 
kiittää ja kuiskaa jotakin kehnosta ranskalaisesta pomosta, 
jolla on tapana tehdä ruumiintarkastus. Tankataan Shellillä.

Liikenneturma ja jättitulva

Valtavia haikaroita seisomassa vaikka kuinka. Pato, kaksi sil-
taa. Pääskysiä lentelee liki veden pintaa. Kolmen auton kola-
ri, öljyrekka kyljellään, pyörät pyörivät vielä, kuljettaja sisäl-
lä, toisen auton kuljettaja ilmeisesti saanut shokin, pukee vie-
lä haalaria ja kävelee poispäin. Onnettomuus sattunut juu-
ri. Siinä yhtä hyvin olisimme voineet olla me. Beatrice soittaa 
hätänumeroon, ei verkkoa. Ajetaan hetki. Poliisiasema, joku 
jo ehtinyt kertoa. Ambulanssi tulee, moottoripyöräpoliisi. Sa-
taa, taas ambulanssi. 

Kaatosade. Näkyvyys tuulilasin läpi katoaa. Tulva virtaa 

►



46 47

tiellä. Lehmät mahaansa myöten vedessä narun päässä pellol-
la. Liikenne ruuhkautuu pahasti, jonot eivät liiku. Vesi virtaa 
tien poikki. Autojen renkaat jo peitossa, ihme, että moottori 
pysyy käynnissä. Yritetään puhelimella saada hotellista Mar-
jolle noutoa lentokentältä. Tästä autosta ei taida olla hakijaksi. 

Tilanne on yhä auki. Vihdoin päästään eteenpäin. Onkohan 
kilpa-ajoa ajan kanssa? Pelloilta veden seasta nousee kasva-
vaa papyrysta. Vieläköhän sitä käytetään paperin valmistuk-
seen? Juuri siitä paperi on saanut nimensä. Isoja hiilisäkke-
jä tien varressa ihan niin kuin oli Somaliassa. Jotkut kiskovat 
leipänsä valmistamalla hiiliä.

Kampala. Abilis lähtee Beatricen mukana. Illallis-carbonara 
omassa hotellissa. Kirstin laukku, kaikki tallessa. Ihana suih-
ku ja puhtaat vaatteet. Illalliselle mennessä unohtui vyö. Pöy-
dän vieressä housut valahtavat nilkkoihin. Näkijöitä ei paljon, 
kuitenkin nolottaa.

Postikortteja ja jouluseimiä

Uusi aamu, sama Eselle-hotelli kuin pari yötä sitten. Aamiai-
nen hyvä, mutta köyhempi kuin Mbalessa. Johtaja Marjo saa-
punut illalla Maputosta. Olivat Natalin kanssa Mosambikis-
sa. Nati palannut Helsinkiin ja Marjo täällä kiittelemässä pit-
käaikaista Nudipun kumppanuusjärjestöä ja käynnistelemässä 
Abiliksen omaa toimistoa Ugandaan.

Kirstin laukussa tulivat osoitetarrat. Saa nähdä, onko aikaa 
etsiä postimerkkejä ja kortteja. Yritetään lähteä. Kysyn Kirs-
tiltä päivän ohjelmaa, palaa hakemaan. Vähän onnetonta tämä 
perään katsominen. Yksi ja toinen alkaa väsyä.

Marjo katsoo toimistoa, on eka kertaa. Aulassa kuuden hen-
gen pyöreä pöytä, kokoushuoneeseen sopii neljä molemmille 
laidoille ynnä yksi molempiin päihin, keittiö, siistiä, talo es-
teetön. Pihassa palmuja, kaunisääninen lintu, pyrstö kiiltävän 
vihreä, rinta sininen. 

Palaveri alkaa kello 10, ohjelman mukaan yhdeksältä. Beat-
rice on puheenjohtajana. Aletaan rukouksella ja esittelykier-
roksella, kokouksen arvioitu kesto tunnista puoleentoista. Pi-
dän pyydetyn rukouksen. Rose Mary on Tanskan edustaja. 
Jonatan on ugandalaisen järjestön johtaja, visiona ”kukoista-
va Afrikka”. Aloitettu 2013, rekisteröity 2015. Tavoite viisi 
vuotta ja miljoona hedelmäpuuta. Ero tavallisiin metsäohjel-
miin ovat juuri hedelmäpuut. Kun muut tuottavat puuta teolli-
suudelle, tämä hanke tuottaa hedelmiä ihmisille. Toinen han-
ke on tiedotuksen koulutus, media ei tiedä, miten raportoida 
vammaisuudesta. 

Herra Michael puhuu kolmen järjestön nimissä. Tähtäys on 
vammaisten henkilöiden itsenäinen elämä. Mies pyörätuolis-
sa saapuu, pahoittelee myöhästymistään, nimi Nade. Miken 
organisaatio on rekisteröitynyt kolmelle alueelle edunvalvon-
nan asioissa. 

Naden hankkeet tuntuvat isoilta makrotason hankkeilta, 80 
000 tai enemmän. Nyt 24 avunsaajaa. Abiliksella on 23 han-
ketta. Veronika saapuu, ehkä ei vammainen. 

Vähän sama tuntu kuin Suomessa Siemenpuun ja Ihmisoi-
keusliiton kanssa. Katsottava, että synergiaedut ylittävät byro-
kratian haitat. Miten toimitila jaetaan? Suunnitellaan vain pie-
niä kokouksia. Printteri hommattu yhdessä, mustekulut jae-
taan. Vartiointifi rma tuonut turvasysteemin, reaktioaika 8 - 12 
minuuttia. Vartijalla ei asetta, vain hälytysnappi keskukseen. 

Marjo kysyy keskinäisestä kommunikoinnista, kun suunni-
tellaan uutta hanketta. Kertoo Helsingin käytännöistä merki-
tä ison kokoushuoneen seinälle, mitä on tekeillä, keitä vieraita 
tulossa. Täällä ei mitään viittoja tai kylttejä, vain ”musta port-
ti”, jonka kohdalla joku sanoo että ollaan perillä, ei siis kum-
mempaa opastusta. 

Marjo ehdottaa joka aamu kello yhdeksän pientä yhteis-
tä kokousta tiedon vaihtumiseksi. Ehkä ideoita on hyvä koo-
ta mietittäviksi. Minä korostan kestävyyttä ja Abiliksen rahoi-
tuksen hankeluonteisuutta. Saadaan parhaat terveiset muka-
namme Suomeen. Näytämme esimerkkiä muun muassa aika-
taulujen merkityksestä.

Käsityökrääsän kauppias pihassa, hänelle haetaan sisältä 
Abilis-paitaa, ja odotus jatkuu, vielä haastattelua videolle. Ei 
köyhä, köyhä ei aja Toyota Nadialla!

Miehellä samoja seimiasetelmia, joita näimme Niilin alku-
lähteillä jossakin kioskissa. Liiketoiminta laajaa siis. Myö-
hemmin käsitys vahvistuu, kun löydetään Kampalan lentoase-
malta samoja tuotteita. Enää en ihmettele autoa.

Aurinkoenergiaa suomalaisittain 

Vielä yksi vierailukäynti. Aurinkoenergiapaneeleja, rouva 
Carol, teknikko kertoo ja näyttää paikat, sitten kokous. Put-
kia, noin viisi metriä pituus ja neljä tuumaa halkaisija, tule-
vat edullisesti Kiinasta. Firman nimi Sunspot, perustaja Vilja-
mi Kettunen. Edullisin voima-asema pitää käynnissä neljä x 2 
w led-lamppua plus television ja yhden puhelinlaturin, hinta 
noin 70 euroa. Putket alumiinia. Työntekijöitä on 18, myynti 
mukaanluettuna. Palkkaus on suoriteperusteinen. Myyjien on 
hyvä osata pieniä korjaus- ja asennustöitä, ja se voi rajoittaa 
vammaisten henkilöiden kiinnittymistä Sunspotin palveluk-
seen. Mieluiten fi rma toimii rekisteröityjen yhteisöjen kanssa 
maksukykyisyyden takaamiseksi. Myös takuumaksu voi tulla 
kysymykseen. Monet haluavat toimia luotolla. Sunspot kou-
luttaa myyjänsä.

Isojen yksikköjen aurinkoenergian lähde 300 euroa ynnä to-
si suuret mittatilaustyönä. Kampalan lentoaseman tie valaistu 
Sunspotin elementein.

Kaksi keskustelua menee samaan aikaan, auton jyrinä taka-
na. Sähkövasara takoo. Kuuleminen vaikeutuu. Alalla ei pal-

jon kilpailua, markkinat hyvät. Pitää Suomessa puhua Vilja-
mille esimerkiksi kuuroista mahdollisina työntekijöinä.

Päätösillallinen

Kirsti oli päivällä löytänyt merkit ja kauniit kortit. Marjo saa 
pyytämänsä osan. Illallinen alkaa kello kuusi, vain me paikal-
la. Muut lähtevät kohti huoneita. Emäntä kertonut Evelinalle, 
että Nudipun väki tulee ehkä seitsemältä, ovat niin kiireisiä. 
Pitäisikö tähän tottua? Ja tulkillakin on työaika!

Beatricen lisäksi vieraista saapuu vain kaksi herraa, Nu-
dipun johtaja, jonka nimi Epson, sekä taloustirehtööri, herra 
David. Saapuessaan David hyökkää halaamaan, kysyy voin-
nit ja kertoo, että viimeksi tavattiin Helen Keller -konferens-
sin aikana 2009, kun kävin Nudipun toimistolla. Tunnelma on 
hieman alavireinen, kun Nudipun puheenjohtajalla on työeste, 
eikä Abiliksen entinen fasilitaattorikaan ole tullut. Tarkoitus 
oli selvittää, että yhteistyö ei pääty Abiliksen oman toimiston 
avaamiseen. Uskottavasti sanoma meni perille.

Alussa viisumitakkuja ja keltakuumeilua

Suomeen nähden lähin Ugandan edustusto sijaitsee Kööpen-
haminassa. Nykytekniikka pelaa siten, että viisumianomuksen 
voi tehdä netin kautta, skannata valokuvan sekä täyttää kaa-
vakkeen.

Heti tuli sähköpostilla komea kuittaus anomuksen vastaan-
ottamisesta ja parin minuutin päästä sen hylkäämisestä. Syy-
tä ei selitelty.

Pantiin uusi anomus. Muut olivat saaneet viisuminsa hy-
väksymisen aivan samoilla tiedoilla. Mutta niin vain räpsähti 
toinenkin hylky. Oltiin vähän ihmeissämme.

Kolmatta anomusta täydennettiin ugandalaisen isäntävä-
en kutsulla. Se puri. Tuli kuittaus anomuksen saapumisesta ja 
kohta hyväksyminen.

Viisumianomuksen täyttöohjeissa oli korostettu todistus-
ta keltakuumerokotuksesta. Vanhan käytännön mukaan roko-
tus on ollut voimassa kymmenen vuotta. Minulla kymmenen 
vuotta oli täyttynyt viime tammikuussa, joten trooppisten sai-
rauksien lääkärille. 

Tohtori selaili WHO:n taulukoita todeten, että nykytulkin-
nan mukaan keltakuumerokotus on pätevä elinikäisesti. Ar-
veltiin, että ehkä Ugandan rajaviranomaiset eivät tätä uudis-
tusta tiedä. Tohtori löi ajantasaisen leiman rokotustodistuk-
seen tekemättä kuitenkaan minulle mitään. Kaikkien osapuo-
lien tarpeet tulivat näin hoitoon.

Ylimääräinen hotelliyö Keniassa

Sekä mennessä että palatessa lennoilla oli kaksi vaihtoa. Mitä 
enemmän niitä on, sitä haavoittuvampaa on matkustaminen. 

Kirstin matkalaukun saapumisesta viidentenä päivänä oli jo 
puhetta. Paluumatkan laukut saapuivat kotiin vasta kolmante-
na ja neljäntenä päivänä.
Palatessa reititys Helsinkiin kulki Kampalasta Nairobin ja Pa-
riisin kautta. Heti ensimmäinen lento oli tunnin myöhässä. 
Saapuessamme Nairobiin taululla luki: ”Paris departed”, Pa-
riisin kone lähtenyt.

Mentiin kyselemään muita jatkoyhteyksiä Eurooppaan. 
Taululla luki komeasti yölennosta Amsterdamiin. Se kuulem-
ma oli täynnä, ja lentoyhtiö ilmoitti antavansa meille hotelli-
yöpymisen. Seuraava lento, jolle mahtuisimme, lähtisi aamul-
la kello kahdeksan.

Vielä varmistelin, onko hotelli lentokentällä tai ainakin lä-
hellä. - Ei ole kentällä, mutta kymmenen minuutin automat-
kan päässä, ja yhtiö järjestää kuljetuksen.

Näin sitten kävi. Viivytystä tuli, kun tarvitsimme viisumin 
Keniaan. Kaksi tuntia täytettiin anomuskaavakkeita ja odo-
tettiin vastausta. Kymmeneksi minuutiksi ilmoitettu automat-
ka kesti runsaat puoli tuntia. Kello oli puoli kolme aamuyöllä, 
kun tultiin hotelliin.

Olimme sijoittaneet päivällisruokailun Pariisin lentokonee-
seen, joka nyt meni itse edestään. Nälkä oli, ja lentoyhtiö to-
ki halusi ruokkia matkustajansa. Samalla tuli ilmoitus, että aa-
mulennolle kuljetus hotellilta lähtee tasan kello neljä. Aikaa 
oli iloiset puolitoista tuntia, ja se kului tasan tarkkaan aterian 
tilaamiseen ja syömiseen. Minulle tuli elämäni ensimmäinen 
hotelliyö, jona en ehtinyt käydä huoneessa edes kääntymässä.

Amsterdamiin oli torkuttava päivälento ja Amsterdamis-
sa aikaa yli kuusi tuntia varrota Helsingin yhteyttä. Shiphol-
din terminaalissa menin aikani kuluksi hoidattamaan pedikyy-
rille väsyneitä koipiani. Siitä tuli ainutlaatuinen kokemus, sil-
lä hoitaja ei ollut tehtäviensä tasalla. Hänen riivinrautansa sat-
tui hirvittävästi jalkapohjiin ja varpaisiin. Kun Kirsti tuli kat-
somaan, hän totesi molempien jalkojen vuotavan verta, joten 
se siitä virkistyksestä ja rentouttavasta jalkaterapiasta!

Pikku kommelluksista huolimatta oli taas kerran ihan hy-
vä ja mieleenpainuva matka. Vapaaehtoistyötä sekin, sillä ku-
kaan ei näistä tarkastusmatkoista maksa palkkaa meille Abi-
liksen hallituksen jäsenille. Kun olin kirkkohallituksessa ja 
työelämässä, oli lupa tehdä näitä Abilis-matkoja palkan juos-
tessa ja työajalla. Nyt suremme valtion supisteluja myös Abi-
liksen saamissa kehitysyhteistyörahoissa, ja arvostamme en-
tistä enemmän kaikkia lahjoituksia ja vapaaehtoisuutta.

Korvaamattoman arvokkaana pidän niin sanottua inhimillis-
tä ulottuvuutta, joka toteutuu meidän suomalaisten vammais-
ten henkilöiden ollessa mukana Abiliksen vierailuissa. Rahal-
lista tukea mahtavampi vaikutus on sillä, että köyhän maan 
vammaiset henkilöt kohtaavat meitä ja näkevät, että me olem-
me kyenneet omassa yhteiskunnassamme järjestämään oman 
elämämme ihmismäiselle tolalle, käymään koulua, tekemään 
työtä ja hoitamaan perheemme, auttamaan itse itseämme ja 
sen lisäksi myös muita, jotka elämä on tuonut meidän elä-
mämme piiriin.

7. lokakuuta 2016
Ari Suutarla, vanha pappi, Helsinki
ari.suutarla@kolumbus.fi 

►
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Timothy Snyder: Musta maa. Holo-

kausti: tapahtumat, opetukset. Sil-

tala 2015

Tammikuun 15:nä 1941 Görlit-
zin vankileirillä todistettiin ai-
nutkertaista tapahtumaa. Sa-
teisessa säässä kvartetti soit-

ti rähjäisillä instrumenteillaan muille 
vangeille ja leirin vartijoille säveltä-
jä, itsekin leirin vanki, Olivier Messia-
enin Lopunajan kvarteton kantaesi-
tyksen. Vartijan avustuksella säveltä-
jä oli saanut käyttöönsä teoksen kir-
joittamiseen tarvittavan paperin ja 
kynän. Kvartetista puuttunut piano 
hankittiin myös saman vartijan vää-
rentämin paperein.

Epätavallinen konsertti soitettiin ai-
kana, jolloin tavanomainen käyttäy-
tyminen oli muuttunut laajalti poik-
keukseksi jo siihen mennessä pitkästi 
yli vuoden kestäneen Puolan miehi-
tyksen kaaoksessa. Hitlerin käynnis-
tämässä tuhoamissodassa Neuvos-
toliitto oli Saksan liittolainen Puolan 
jaossa, mutta vihollinen Saksan hyö-
kättyä Neuvostoliiton kimppuun ke-
säkuussa 1941.

Kun mielikuvat aikakauden umpihul-
lusta sodasta kangastelevat Messia-
enin ikuisuuksiin kurkottavan soin-
tikuvan taustalla, syntyy värisyttävä 
yhteisvaikutelma.  Vasta maailman-
sodan päätyttyä alkoi paljastua ko-
konaisuus, jonka symboleiksi Ausch-
witz, Katynin metsä ja vaikkapa Ba-
byn Jar ovat muodostuneet. Taiste-
luiden taustalla oli toteutettu joukko-
murhia, kohteina juutalaisten ohel-
la muitakin etnisiä tai muulla tavoin 

määriteltyjä ihmisryhmiä. Teloitus-
ryhmien aseet olivat sylkeneet tulta 
tuomionpasuunoina sekasorron kes-
kellä.

Historian raskas taakka

Yalen yliopiston historian professo-
ri Timothy Snyder sai paljon kiitos-
ta teoksestaan Tappotanner, Euroop-
pa Hitlerin ja Stalinin välissä. Tämän 
Itä-Eurooppa-spesialistin tuoreempi 
Musta maa -teos keskittyy juutalai-
siin kohdistettuun kansanmurhaan, 
sen tapahtumiin ja opetuksiin.

Seikka, minkä Snyder jättää tyystin 
omaan arvoonsa, on joidenkin tutki-
joiden esittämä ajatus holokaustista 
voittajien kehittämänä ajatusraken-
nelmana. Asianomaiset tutkijat ovat 
pitäneet uhrien lukumäärää liioitel-
tuna ja kiistäneet järjestelmällisen 
ja kattavan tuhoamisen. Epäilemättä 
tarkkaa uhrien määrää ei tiedetä, ei-
kä se koskaan varmistu, ei edes mil-
joonan tarkkuudella. Historian läh-
teiden ja tutkimuksen perusteella 
näyttää kuitenkin vahvasti siltä, et-
tei järjestelmällisyyttä voida selittää 
pois. Menneisyys ahdistaa, syyllisyys 
ja huono omatunto eivät kuitenkaan 
voi syrjäyttää tapahtumiin liittyviä 
todistuskappaleita.

Ahdistavan menneisyyden käsittelyä 
koskevasta psykologiasta omanlai-
sensa kotimainen esimerkki on Mik-
ko Uolan Eritahtiset aseveljet (2015). 
Lähtökohdiltaan moitteettomassa 
teoksessaan kirjoittaja haluaa muis-
tuttaa erilaisten ratkaisujen synty-
vän kulloinkin käytettävissä olevan 

tiedon varassa. Sattumanvaraisuuk-
sistakin riippuva sodan myöhempi 
lopputulos ei voi muodostaa kehys-
tä aiemmin tehtyjen päätösten arvi-
oinnille, ei tietenkään. Vaikuttaa sil-
tä kuin kirjoittaja tuntisi perusteitaan 
kertomatta tarvetta etsiä oikeutus 
Suomen saksalaisyhteistyölle 1940 – 
1944, vähintään torjua siihen joskus 
kohdistettu arvostelu. Vastuuta suur-
sodasta hän pyrkii siirtämään myös 
lännen johtajille, F.D.Rooseveltille ja 
Winston Churchillille, joiden hän ker-
too nimenomaan halunneen alun pe-
rin lyödä Hitlerin sodalla. Kirjoittajan 
pyrkimykset peilautuvat hänen pe-
rustelussaan, ettei Hitler halunnut 
sotaa. Uola tähdentää, että Saksa 
varustautui sotilaallisesti hankkiak-
seen vain painostuskeinon diploma-
tian käyttöön. Ajatusrakennelma ei 
vakuuta. Jos diktaattori halusi kamp-
pailla elintilaa omalle kansalleen, 
murskata naapurivaltioita ja tuhota 
Neuvostoliiton, on tyystin samante-
kevää, missä määrin tämä diktaattori 
ei eri lausunnoissaan ollut halunnut 
sotaa. Osapuolia ei voi koskaan selk-
kauksen syistä tietenkään erottaa.

Edelleen Uolan puntarointeja vas-
taan on huomautettava, että joiden-
kin johtohahmojensa ”verenhimoi-
suudesta” huolimatta lännen de-
mokratiat tarttuivat kuitenkin perä-
ti epätoivoisina Hitlerin diplomati-
an lupauksiin aluevaatimuksissa, joi-
hin myöntymisen hintana länsi katsoi 
saaneensa takuut rauhan kestävyy-
destä ja Hitlerin tyytymisestä neu-
votteluin saavutettuun tulokseen. 
Tshekkoslovakian Saksan joukot kui-

HISTORIAN OPETUKSIA

tenkin myöhemmin miehittivät maa-
liskuussa 1939, näin Hitler jätti synty-
neessä tilanteessa muulle maailmal-
le vaihtoehdoiksi vain alistumisen tai 
sodan.

Entä pieni Suomi? Eurooppalai-
set suurvallat olivat itse laatimiensa 
sääntöjen mukaan ojentaneet huip-
puvaarallisessa ruletissaan Suomen 
päättäjille aseen, jonka kaikki pat-
ruunapesät olivat ladattuja. Vain 
huonoja vaihtoehtoja oli yhteistyö-
arvioiden osalta olemassa, ehkä pe-
räti vain yksi ainoa. Käytettävissä ol-
leidenkin tietojen varassa monen 
mielestä viheliäinen sekin. Yhä huo-
nommalta vaikutti sodan edetessä, 
mutta Uola on aineistoonsa nojau-
tuen oikeassa: 1941 alkaneet joukko-
surmat paljastuivat muulle maailmal-
le vasta vähitellen. Selkkauksen jat-
kuessa kaikkiin tietoihin liittyi paljon 
epävarmuutta. Pätevä tarkistaminen 
oli vaikeaa, ellei mahdotonta.

Snyder puolestaan haluaa kuvata ja 
ymmärtää joukkomurhat teokses-
saan, oikoa väärinkäsityksiä. Snyde-
rin mukaan esimerkiksi Auschwitzin 
muodostuminen holokaustin sym-
boliksi vääristää käsityksemme. En-
sinnäkin murhia oli toteutettu ilman 
keskitysleirejäkin ja lisäksi murhaa-
miseen syyllistyivät muiden muassa 
latvialaiset, liettualaiset, puolalaiset, 
usein venäläisten ja saksalaisten yl-
lyttäminä tai apureina. Edelleen kir-
joittaja ei hyväksy väitettä, että jouk-

komurhien salailun vuoksi saksalai-
silla ei olisi ollut niistä yleisesti tie-
toa vielä sodan aikana. Snyder arvi-
oi, että tiedot kymmenien tuhansi-
en SS-miesten, poliisien ja sotilaiden 
suorasta osallistumisesta teloituksiin 
tihkuivat nopeasti kotirintamallekin, 
väistämättä leviten siellä yhä laajem-
malle. Tämä voidaan Snyderin mu-
kaan todeta rintamalta kotiin lähete-
tyistä kirjeistä.

Nykyisyys ja tulevaisuus

Teos valaisee myös useiden poik-
keusyksilöiden edesottamuksia, jot-
ka edustivat normaalia inhimillistä 
menettelyä oloissa, joissa melkein 
kaikki käyttäytyivät epänormaalisti. 
Vainon keskellä harvat, mutta sitäkin 
silmiinpistävämmät yksilöt tarjosivat 
pyyteetöntä ja vaarojakin uhmannut-
ta apuaan hädässä olleille. Myös syn-
tynyttä vastarintaa käsitellään. Jul-
muus piti kuitenkin otteessaan Gör-
litzinkin soittajia yleisöineen, vaikka 
tapahtuma suuresti poikkesikin väki-
valtakoneiston arjesta.

Teoksen laaja kirjallisuusluettelo 
auttaa aiheesta kiinnostunutta jat-
kamaan perehtymistä. Kirjallisuus-
viitteissään Snyder on jonkin verran 
suurpiirteinen. Lukija löytää viitteet 
kuitenkin teoksen lopusta. Tekijä ei 
numeroi viitteitään tekstissä, nume-
rot eivät siten rasita tekstiä, mutta 
toisaalta viitteistä kiinnostunut jou-
tuu näkemään enemmän vaivaa.

Snyderin teos ei jää pelkäksi 
menneisyyden kuvaukseksi. Joh-
topäätöksenä hän toteaa holo-
kaustin uhrien ja tekijöiden ole-
van paljolti kaltaisiamme, kum-
mastakaan osapuolesta emme 
olennaisesti poikkea. Viimeisillä 
sivuillaan koko teoksen merkit-
tävimmäksi sisällöksi nousee his-
torian tapahtumista ammennet-
tavissa oleva opetus. Ajankoh-
taisten näkymien äärellä esimer-
kiksi ilmastonmuutoksen vaiku-
tuksista Snyder nostaa esiin mer-
kittäviä huolenaiheita elinolo-
jen kiristymisen todennäköis-
ten seurauksien vuoksi. Edelleen 
historian oppeja kirjoittajan mu-
kaan olisi käytettävissä nykyisis-
sä aseellisissa konflikteissa. ISIS-
terroristijärjestön synty ei Sny-
derin mukaan näytä historian 
opetusten valossa yllättävältä 
vuonna 2003 tapahtuneen Ira-
kin valtion tuhoamisen jälkeen. 
Kun Puolan juutalaisista oli maa-
ilmansodassa tehty valtiottomia 
tuhoamalla Puolan valtio, mel-
kein kaikki maan juutalaiset ta-
pettiin, tuho oli jopa Saksassakin 
eläneitä juutalaisia kohdannut-
ta täydellisempi. Ukrainan juuta-
laisten keskuudessa tunnettiin-
kin tuohon aikaan sanonta: ”Pas-
si pitää sielun kiinni ruumiissa.”
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Kirje nuorelle itselle

Ronnie Grandell: Itsemyötätunto 

Tammi, 2015

Ronnie Grandellin kirja on harvinai-
sen hyvä kirja. Kirja on kirjoitettu hy-
vin selkeästi ja johdonmukaisesti. 
Kirjoittajalla on vankkaa  käytännön 
kokemusta. Hän kertoo aiheesta kol-
men esimerkkihenkilön kautta, joi-
hin on helppo samaistua. Kirjassa on 
paljon käytännön harjoituksia, joihin 
lukija johdatetaan turvallisen perus-
teellisesti. 

- Itsemyötätunto tarkoittaa sitä, 
että suhtautuu itseensä ystävällises-
ti ja sydämellisesti, kohtelee itseään 
kuin hyvää ystävää, erityisesti vaikei-
na hetkinä, Grandell määrittää. 

Useimmat meistä suhtautuvat mui-
hin myötätuntoisemmin kuin itseen-
sä. Itsekritiikin ja itsensä piiskaami-
sen viesti on olennainen osa kult-
tuuriamme. Itsemyötätunto koostuu 
kahdesta tekijästä:  oman kärsimyk-
sen huomaamisesta ja taitavasta it-
sensä auttamisesta näinä hetkinä. 

- Sinun ei tarvitse uskoa itsemyötä-
tuntoon tässä vaiheessa, skeptisyys 
ja oman järjen käyttö ovat hyveitä, 
sallittuja ja toivottavia. Samalla toi-
von, että olisit halukas antamaan it-
semyötätunnolle mahdollisuuden te-
kemällä kokeilun ja katsomalla, mihin 
se johtaa. Tärkeintä on, että olet ha-
lukas kokeilemaan jotain uutta.

- Tyypillisin pelko itsemyötätun-
toon liittyen on, että sen myötä tulee 
laiskaksi eikä enää vaadi itseltään mi-
tään, Grandell kertoo. 

-Tutkimustulokset itsemyötätun-
toisista ihmisistä osoittavat, että he 
asettavat yhtä vaativat tavoitteet it-
selleen kuin vähemmän myötätun-
toiset. Ero on siinä, että itsemyötä-
tuntoiset ihmiset eivät järkyty sa-
malla tavalla epäonnistuessaan. Tä-
män on osoitettu lopulta lisäävän ih-
misen vastuunkantokykyä, koska on 
helpompi tarkastella omia virhei-
tään, jos tietää, ettei muserru itsekri-
tiikin tai häpeän tunteen alle kun vir-
heitään käy läpi. Tällöin niistä voi pi-
kemminkin oppia.

Joidenkin ihmisten mukaan ”itse-
myötätunto on heikoille tarkoitettu 
kukkahattujuttu”.

 - Mutta onko asia oikeasti näin?  
Moni huomaa itsemyötätunnon vaa-

tivan rohkeutta. Tällä tarkoitan roh-
keutta kohdata ja tuntea oma pa-
hoinvointinsa, sen sijaan että pake-
nisi tai torjuisi pahoinvointia esimer-
kiksi alkoholilla, ruoalla, nettisurffa-
ilulla tai jollain toisella keinolla. On 
vaikeaa mennä omien epämiellyttä-
vien ajatusten ja tunteiden ääreen.

Perustavanlaatuinen totuus ihmis-
mielestä on, että sillä on kaksi val-
miutta. Suojavalmiuden päällimmäi-
nen tarkoitus on auttaa huomaa-
maan mahdolliset uhat ajoissa ja pi-
tää ihminen hengissä. Suojavalmiu-
den tunteita ovat mm. ahdistus, viha, 
suru, syyllisyys ja häpeä. Nimitämme 
näitä monesti ”negatiivisiksi” tun-
teiksi, vaikka niillä on oma tehtävän-
sä, emmekä koskaan voi päästä niistä 
täysin eroon.

Suojavalmiuden ongelma on se, 
että huomio kapenee ja suuntautuu 
uhkiin ja ongelmiin. Myötätuntoval-
miuden tunteita ovat mm. myötätun-
to, turvallisuus, tyyneys ja tyytyväi-
syys. Myötätuntovalmiuden vallites-
sa huomio laajenee ja havainnoi tur-
vallisuuden merkit. 

- Myötätuntovalmiuden tarkoitus 
on sallia ihmisen pysähtyä, rauhoit-
tua, kokea turvaa ja huomata asioi-
den olevan kunnossa tässä ja nyt. Tä-
mä on tärkeää myös terveyden kan-
nalta, koska rauhoittumisen myötä 
ruoansulatus, solujen korjaaminen ja 
ihmissuhteiden vaaliminen toimivat 
paremmin, Grandell toteaa. - Myötä-
tuntovalmius voimistuu, kun on het-
ki, jolloin koet olevasi turvassa eikä 
ole asioita, joita pitäisi juuri tehdä.

Kirja opastaa lukijan tutustumaan 
myötätuntoiseen mielentilaansa, 
vahvistamaan myötätunnon lihaksia, 
tarjoamaan itselle myötätuntoa var-
sinkin silloin,  kun sitä eniten tarvit-
see.

Meillä kiireen ja tehokkuuden yh-
teiskunnan ihmisillä rauhan, turvalli-
suuden ja tyytyväisyyden tunteiden 
väylät ovat usein alikehittyneet ai-
voissa. Niitä on onneksi mahdollista 
kehittää.

Tutkimusten mukaan ajattelemme 
usein  samoja ajatuksia päivästä toi-
seen ja helposti käy niin, että otam-
me ajatuksemme totuuksina ja sään-
töinä, joita on pakko kuunnella, to-

Tuula-Maria Ahonen

tella ja toteuttaa. 
Itsemyötätuntoisen rauhan valli-

tessa voimme kyseenalaistaa ajatuk-
sia, jotka tuottavat pahaa mieltä ja 
oloa, ja ryhtyä korvaamaan niitä uu-
silla ja tervehdyttävillä ajatuksilla. 

Kirja opastaa kirjoittamaan myö-
tätuntoisen kirjeen nuoremmalle it-
selleen. Useimmilla meillä on asioita, 
joita häpeämme. Kuitenkin varsinkin 
lapsuudessa on paljon asioita, joihin 
ei ole voinut itse vaikuttaa. 

- Tämä oli pysähdyttävä kokemus. 
Koin voimakasta myötätuntoa tätä 
tyttöä, eli itseäni kohtaan. Tuntui sil-
tä, että ymmärsin ensimmäisen ker-
ran myös tunnetasolla, että tämä ei 
ollut minun vikani tai osoitus siitä, 
että olen huono ihminen, kirjan esi-
merkkihenkilö Tuula valottaa myötä-
tuntoisen kirjeen kirjoittamista nuo-
remmalle itselle. 

Kun ihminen kehittää myötätunto-
lihaksiaan, hän samalla toimii myös 
kanssaihmistensä hyväksi. 

- Itsemyötätuntoinen henkilö ym-
märtää paremmin muita, kohtelee 
muita kunnioittavasti ja suhtautuu 
lämminhenkisesti ja auttavasti mui-
hin ihmisiin. Kehittämällä itseäsi an-
nat lahjan myös muille, Grandell roh-
kaisee. 

Kaikki tiedämme, että on olemassa 
ihmisiä, joiden kanssa happi loppuu, 
oma itsetunto, ilo ja luovuus  kato-
avat. Mutta on myös ihmisiä, joiden 
kanssa on helpompi hengittää, ja ti-
laa tulee luovuudelle, ilolle ja ava-
rammalle todellisuudelle.

On oma valintamme, kumpaan py-
rimme. Jälkimmäiseen vaihtoehtoon 
portti kulkee itsemyötätunnon kaut-
ta.
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Suomalaisten naisten
opintien edelläkävijät

Naisten aika   

Valkoinen varis ja muita oppineita 

naisia. Toimittaneet Riitta Mäkinen 

& Marja Engman, Gaudeamus  2015

Aikaa 1900-luvun taitteen molem-
min puolin voidaan kutsua naisten 
ajaksi. Naiset toimivat aktiivisesti 
omien oikeuksiensa ja Suomen itse-
näistymisen puolesta. Tuolloin nämä 
kaksi ratkaisevaa pyrkimystä nivou-
tuivat yhteen, ja niihin yhdistyi lisäk-
si naisten opinhalu, kertoo kirjan joh-
danto. Kirja kertoo edelläkävijänais-
ten todellisuudesta. Monet heistä on 
unohdettu, kaikki kohtasivat ongel-
mia, ennakkoluuloja ja torjuntaa. 

 Vanhoillisen yläluokan tyttärien 
oli varallisuudesta huolimatta vaike-
ampi päästä kouluun ja yliopistoon 
kuin porvaristyttöjen. Korkeaa aate-
lia edustava Annie Furuhjelm ei enää 
saanut jatkaa 17-vuotiaana tyttökou-
lussa. Vapaaherratar Aleksandra Gri-
penberg sai oppinsa kotikoulussa 
vanhemmilta sisariltaan ja lukemal-
la itse.

Kuitenkin Suomessa opintielle pää-
sivät muutkin kuin ylempien yhteis-
kuntaluokkien tytöt ja pojat.

 - Vaikka työläisperheiden tytärten 
lukumäärä oli pieni, se kertoo opin-
tien avoimuudesta, kertoo Mervi 
Kaarninen. - Laatokan rannan köyhän 
henkikirjoittajan esikoinen Tekla Hul-
tin sai opiskella aina yliopistossa asti, 
kotimaassa ja ulkomailla. 

Naisilla ei ollut aluksi oikeutta kuu-
lua yliopistossa osakuntiin. Vuon-
na 1890 syntyi osakuntia muistutta-
va De kvinnliga, josta käytettiin nimi-
tystä naisosakunta. Naiset tulivat lu-
entosaliin eri ovista kuin miehet, hei-
dät istutettiin mahdollisimman lähel-
le luennoitsijaa tai vaihtoehtoisesti 
salin perukoille, eivätkä he saaneet 

käyttää opiskelijoiden sosiaalitiloja. 
Rosina Heikel, Suomen ainoa nais-

puolinen lääkäri lähes kahdenkym-
menen vuoden ajan,  sai aluksi luvan 
vain seurata miespuolisten opetusta 
lääketieteellisessä tiedekunnassa. 

 ”Tyttöhän on seinähullu”, nuori 
Rosina sai kuulla omaisilta, ystäviltä 
ja tutuilta, kun hän kertoi haluavan-
sa lääkäriksi. 

- Heikel aloitti anatomian harjoi-
tukset muiden kanssa anatomiasalis-
sa, mutta siirtyi pian tekemään niitä 
erilliseen huoneeseen. Heikelille siir-
to oli helpotus, sillä hän kärsi huomi-
osta, jonka kohteeksi hän oli anato-
miasalissa joutunut. Jopa kadunmie-
hiä käveli sisään ällistelemään hän-
tä ja esittämään suorasukaisia kom-
mentteja, Heini Hakosalo kertoo. 

Ulkomailla arvostusta, 

kotimaassa ei

Alma Söderhjelm (1870-1949)  kuului 
ensimmäisiin yliopistossa opiskellei-
siin naisiin ja jatkoi opintojaan tohto-
riksi. Hän kirjoitti väitöskirjan ja sen 
jatko-osan Pariisissa tekemänsä tut-
kimuksensa pohjalta. 

- Ranskan vallankumous oli vie-
ras aihe, ja väitöskirjasta ilmestyikin 
täällä vain yksi arvostelu. Sen sijaan 
Ranskassa, Englannissa ja Saksas-
sa tutkimus otettiin hyvin vastaan, 
Alma Söderhjelmistä tuli loppuiäk-
seen Ranskan vallankumouksen ja 
1700-luvun tutkija, Engman kertoo. 

Kuvaavaa on, että Söderhjelm ei 
päässyt professoriksi omassa opin-
ahjossaan Helsingin yliopistossa. 
Sen sijaan kauppaneuvoksetar Ellen 
Dahlström lahjoitti varat, joiden tur-
vin Söderhjelmille perustettiin yli-
määräinen yleisen historian profes-
suuri yksityisessä Åbo Akademissa. 

Näin Söderhjelmistä tuli ensimmäi-
nen naisprofessori.

Muutkin akateemiset naiset saivat 
jakaa samaa kohtaloa. Akateemisen 
naisen kuvaan kuului yleensä myös 
perheettömyys. 

- Hän kasvoi aikana, joka sulki in-
tellektuaalisesti työskentelevät nai-
set kotielämän onnesta, ja hän pää-
si liian myöhään luvattuun maahan, 
jossa myrtti ja laakeri eivät enää ol-
leet joko tai, vaan sekä että, filosofi-
an tohtori Lydia Wahlström toteaa ys-
tävänsä Alma Söderhjelmin elämän-
kohtalon.

Nyt 2000-luvulla enemmistö niin 
lukiolaisista kuin yliopisto-opiske-
lijoistakin on naisia. Mutta vanhat 
asenteet ovat edelleen voimissaan.

- Naisten osuus on edelleen sitä 
pienempi, mitä ylemmäksi yliopisto-
hierarkiassa mennään, Bélinki ja Mä-
kinen toteavat. Kirja ei ota esille palk-
kakysymystä, mutta kuvaavaa on ny-
kylastentarhan opettajan komment-
ti:” Jo sata vuotta sitten lastentar-
hanopettajanaiset valittivat palkkan-
sa pienuudesta.” 

Naisten työ on edelleen vähemmän 
arvostetumpaa kuin miesten työ, 
vaikka naiset olisivat kuinka koulu-
tettuja.  Tilanteesta olisi tarpeen kir-
joittaa kirja, jossa syvällisesti pohdit-
taisiin ja kyseenalaistettaisiin, miksi 
yhteiskunnassamme toimitaan näin. 

Järjellistä perustaa ei löydy. 
2000-luvulla olisi  jo aika siirtyä to-
delliseen naisten yhteiskunnallisen 
panoksen ja ylipäätään  naiseuden 
syvällisempään  arvostamiseen?! 

Tuula-Maria Ahonen
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VINOKAS
Olli Lehtinen

Sokea mies Vinokas avasi sähköpostinsa. – Huvittaisiko 
lähteä museoon? tuttu kaveri kysyi. Vinokas mietti asiaa. 
Kaverissa oli omat hyvät ja huonot puolensa. Hyvä puo-
li oli, että hän ei paaponut sokeuden takia. Hän unoh-
ti sokeuden kokonaan. – Lähdetään vaan museoon. Mi-
tä me siellä tehdään? – Me tehdään silmänkääntötemp-
pu. – Miten? – Otetaan taidenäyttelyssä käymiseen uusi 
näkökulma. – Minkälainen? – Silmäillään taidetta ja pela-
taan silmäpeliä naisten kanssa. – Missä tavataan? – Tava-
taan silmätysten museon edessä. – Missä museo on? – Sil-
mämääräisesti Rautatientoria vastapäätä. – Kaisaniemen-
kadun eteläpuolellako? – Todennäköisesti puhumme sa-
masta rakennuksesta. 

Vinokas nousi taksista Ateneumin edessä. Hänen astuttu-
aan jalkakäytävälle alkoi räksytys. Vinokas jähmettyi. – Ei 
haukku haavaa tee, eikä katse kurista! kaveri huusi. – Ke-
tä se haukkuu? – Se on pelästynyt silmittömästi. – Mistä 
päättelet, että se pelkää? koiran omistaja kysyi. – Sokea-
kin näkee, että koiraa on hakattu kepillä, kaveri sanoi. – 
Mikä kennelinpitäjä sinä kuvittelet olevasi? koiran omis-
taja kysyi. – Älä poika hypi silmille! – Haastatko sä riitaa? – 
Silmä silmästä! – Mitä tarkoitat? – Pysy poissa mun silmis-
tä! Koiranomistaja jatkoi kai matkaa, koska meteli loppui. 

– Mennääs vähän silmäilemään tota museota, kaveri sa-
noi ja Vinokas tarttui tämän käsivarteen. He saapuivat 
pyöröovelle. – Nähtäväksi jää, miten tästä selvitään, ka-
veri sanoi. Pyöröovi oli ahdas kahdelle, ja Vinokas antoi 
kaverin mennä ensin. – Minne katosit silmistäni? kaverin 
ääni kumisi pleksiseinien välissä. – Tulen seuraavalla vuo-
rolla. – Näin se on nähtävä. 

Vinokas osti lipun, ja kaveri pääsi avustajana ilmaisek-
si. He jättivät takkinsa ja reppunsa säilytyslokeroihin. He 
lompsivat portaat ylös saliin. – Täällä on niin paljon kau-
niita naisia. Ei tiedä mihin silmänsä pistäisi, kaveri sanoi. – 
Millä lailla kauniita? – Toi nainen tossa taulussa. Ihan kuin 
se katsoisi suoraan silmiin. – Minkälaiset silmät sillä on? 
– Sänkykamarisilmät. – Minkälaiset ne on? – Sellaiset, et-
tä näkee sen viihtyvän sängyssä. Katsekontakti on tärkeä. 
Muista porata katseesi naisten silmiin. – Mitenköhän se 
onnistuu? – Saas nähdä. Ken elää, se näkee. 

Kaveri rykäisi kurkkuaan. – Tossa on tähtisilmä. Katso sil-
mä kovana, miten nainen isketään. Vinokas kuuli kave-
rin askelten loittonevan. Askeleet pysähtyivät. – Hyvää il-
taa. Olisiko mitenkään mahdollista lähteä yhdessä jutte-
lemaan taiteesta museokäynnin jälkeen? Vinokas ei kuul-
lut naisen vastausta, tai nainen ei vastannut. Kaverin as-
keleet kumisivat puulattialla, kunnes pysähtyivät Vinok-
kaan viereen. – Miten meni? – Mikä? – Naisen iskeminen. 
– Äää, sillä ei ollut pilkettä silmäkulmassa. – Vastasiko se 

sulle? – Ei se nähnyt nenäänsä pidemmälle. Tossa vierei-
sessä maalauksessa pistää silmään hattupäinen ukko, jol-
la on silmät ristissä. – Miksi ne on ristissä? – Ukko näyttää 
siltä, ettei ole nähnyt selvää päivää pariin viikkoon. En voi 
sietää kuvaa silmissäni. – Mikä siinä ärsyttää? – Se räjäh-
tää silmille, mutta seuraava todella miellyttää silmää. – 
Mikä siinä on kaunista? – Se vaan jotenkin on silmänilo. 
Maalarilla todella on näkemisen lahja! – Miksi puhut huu-
taen? – Etkö näe metsää puilta. Minä kuvailutulkkaan. – 
Ymmärrän normaalia puhetta. – Sulla näköjään on huo-
no päivä. – Häiritset muita. – Tämäkö on kiitos, kun au-
tan sua? – Ei ollut tarkoitus loukata. – Kyllä putosivat suo-
mut silmiltä! 

Vinokas ja kaveri saapuivat museon kahvioon. – Herra 
nähköön! Tossa istuu nainen, joka on silminnähden kiin-
nostunut teikäläisestä, kaveri sanoi. – Mistä niin päätte-
let? – Sen vaan näkee. Sen silmät hehkuu, kun se katsoo 
sua. – Pitäiskö reagoida jotenkin? – Valmistaudu pieneen 
silmäpeliin. – Mitä mä teen? – Katsele vaan puolella sil-
mällä, se on niin hyvännäköinen. – Mikä siitä tekee niin 
söpön? – Luoja nähköön, se olisi just hyvä sulle. – Mis-
tä niin päättelet? – Sillä on veitikka silmäkulmassa. – Mis-
sä se on? – Ihan silmänräpäys, niin ollaan pöydän vieres-
sä, kaveri kuiskasi. 

Vinokkaan jalka osui johonkin, joka liikahti. Vinokas tun-
nusteli kädellään. Siinä oli tuoli. – Olisiko tässä vapaata? 
Vinokas kysyi. Kukaan ei vastannut. – Se syö sua silmil-
lään, kaveri kuiskasi. – No, jos mä istun sitten tähän, Vi-
nokas sanoi ja istui pöytään. – Nyt alkaa näkyä voiton-
kiiltoa silmissä, kaveri kuiskasi ja kävi viereen istumaan. 
– Miten menee? Vinokas kysyi naisen suunnalta. Nainen 
ei vastannut vieläkään. Ei huokaissut. Ei röhäissyt kurkku-
aan. – Miksi se ei sano mitään? – Vaikea sanoa. Silminnäh-
den iloiselta se ainakin näyttää. – Näyttääkö se ulkomaa-
laiselta? – Ei. Kai. Se nyt vaan on todellinen ilo silmälle. – 
Miksi se ei puhu? – Ehkä se on jotenkin sinisilmäinen. – Is-
tuuko se tässä samassa pöydässä? – Siinä, siinä. Mä näen 
teille yhteisen tulevaisuuden. – Mistä niin päättelet? – Se 
katsoo sua koko ajan sillä silmällä. Sä tulet rakastumaan 
sokeasti. – Mikä juttu tää on? – Mies-naisjuttu. Toimi älä-
kä kyyhötä hullunkiilto silmissä. Häpeän silmät päästäni.

Vinokas kumartui ystävänsä viereen. – Liittyykö se joten-
kin mun sokeuteen, kun sulla on joka saatanan lauseessa 
jokin näkemiseen liittyvä sana? – Ei se minun nähdäkse-
ni siihen liity, kaveri vastasi. – Tuossakin sanomassasi oli. 
– Meillä on tässä asiassa eri katsantokanta.

Vinokas nousi seisomaan. Hän alkoi tunnustella pöytää 
kiertäviä tuoleja. Tyhjiä kaikki. – Pöydässä ei meidän lisäk-
si istu ketään. Mikä juttu tää on? – Mä viilasin sua silmään. 

Silmäänviilaajakaveri

Tuula-Maria Ahonen

TEATTERISSA TAPAHTUU

Espoon kaupunginteatteri: Äidinmaa

Uusi suomalainen musikaali  

Musiikki: Esa Nieminen ja Niklas Rosström

Teksti: Annina Enckell

Ohjaus: Maria Sid

Suomalaisten naisten vahvuudesta ja heikkoudesta 

neljässä sukupolvessa

Espoon kaupunginteatteri  osallistuu Suomi 100- 
juhlavuoteen kertomalla tarinan historiastamme, 
jonka voi tunnistaa vielä tänäkin päivänä. Intensii-
vinen musiikki  ja teksti pitää katsojan koko ajan 

otteessaan. 
Tarinan ensimmäinen aikataso  on vuodet  1939- 1940.
- On helppo nähdä yhtäläisyyksiä 30-luvun ja oman ai-

kamme välillä. Äkkiväärä nationalismi, vahvuuden ihan-
noiminen, heikkouden halveksunta, syntipukkien met-
sästys. Maailma oli pois tolaltaan tavalla, joka tuntuu täs-
sä hetkessä sangen tutulta, sanoo Annina Enckell.

Pitäjän valtaapitävät miehet laulavat ”Maailma on mei-
dän, meidän ainoastaan. Roskasakki poistetaan”.  Äiti Vie-
no poistaa  Anni-tyttärensä elämästä tämän sydämenva-
litun, turkkilaissyntyisen ”huligaanin”, koska haluaa suo-
jella tytärtä.

Tästä lähtee liikkeelle kärsimys, joka katkaisee äidin ja 
tyttären välit. Yksinhuoltaja Anni joutuu antamaan tyttä-
rensä vauvana Ruotsiin sotalapseksi. Lapsestaan luopu-
van äidin  laulu on sydäntä riipaiseva. Mutta hänkin halu-
aa  hyvää, haluaa suojella tytärtään. 

Anni saa tyttärensä  lopulta taistelujen jälkeen takaisin  
5-vuotiaana. Mutta uudelleen sopeutuminen epäonnis-
tuu. Anni joutuu antamaan tyttärensä lopullisesti Ruot-
siin.

- Suomalaiset olisivat aluksi halunneet, että suomalai-
sia lapsia autettaisiin Suomessa, mutta hyväntekeväisyyt-
tä harjoittavat ruotsalaisnaiset sopivat asian Mannerhei-
min kanssa, ja niin kaiken kaikkiaan 80 000  hiljaista kärsi-
jää  lähetettiin lähinnä Ruotsiin, mutta myös Tanskaan ja 
Norjaan, kertoo näytelmän esite.

Kesti vuosikymmeniä, ennen kuin sotalasten kärsimyk-
sistä alettiin puhua julkisesti. 

Yksi asia kuitenkin yhdistää musikaalin  rikasta ja köy-
hää vanhempaa. 

Rikas saippuatehtailijaisä  halveksii  hyvin avoimesti 
heikkoa poikaansa. Vieno sanoo tyttärelleen: ”Ei sinua voi 
rakastaa, sinä olet huoran pentu.” Nuoren Suomen kasva-
tuskulttuuri on ollut kova, lapsia arvostamaton.

”Ei minua voi rakastaa ”

Musikaalin toinen aikataso on vuosi 1989, jolloin Suomes-
sa eletään vaurasta ja iloista aikaa ennen 90-luvun suur-
ta lamaa. 

- On kulunut 50 vuotta talvisodan syttymisestä, mutta 
sodan jäljet näkyvät yhä, myös heissä, jotka ovat synty-
neet vasta sodan jälkeen, toteaa Annina Enckell. - Sodan 
jäljet näkyvät luottamuksen puutteena. Ei uskalleta luot-
taa tulevaisuuteen, vastakkaiseen sukupuoleen, yhteis-
kunnan rakenteisiin, rakkauteen silloinkaan kuin se olisi 
elintärkeää.

Annin tyttärentytär Laura tekee bisnestä ja ajaa poi-
kaystäväänsä pois. 

- Ei minua voi rakastaa, on Laurakin oppinut suomalai-
sen naisen kovan läksyn.

Hän ei halua joutua ”rakkauden panttivangiksi”, tulla  
”heikoksi ja  toisesta riippuvaiseksi”. Hän  haluaa pärjätä 
yksin, olla vahva suomalainen nainen.

- Tämä tarina on niin pirun todellinen, se selittää, mik-
si suomalaiset naiset ovat sellaisia kuin ovat  - kasvaneet 
selviämään, sanoo musikaalin ohjaaja Maria Sid. 

Musikaali  päättyy kuitenkin toivon näkymään ja lau-
luun ”Aseet laskekaa, on aika uskaltaa, on aika rakastaa.”

Katsojakokemus on täyteläinen ja eheyttävä.

ÄIDINMAA ESPOOSSA

Kuvat: Andreas Janett



54 55

Musiikin löytöretki

Elokuvateattereihin tuli  Teit meistä kauniin. Elokuva ker-
too Apulannan tarinan. Osa ehkä kysyy, kuka lannoit-
teesta kertovaa elokuvaa menee katsomaan,  mutta  nyt-
pä onkin kyse aivan muusta eli Heinolassa 90-luvun alus-
sa aloittaneesta bändistä.  Pysähdyin oikein miettimään. 
Muistan kun ala-asteen pihassa puhuttiin bändistä ni-
meltä Apulanta.  Kappaleet kysyivät mitä kuuluu ja toi-
sessa käskettiin antamaan piiskaa. Meininki oli kovaa, 
olihan se punkkia. 

Kun synnyin 80-luvun alussa, porilaisyhtyeet Yö ja Dingo 
pitkätukkineen ja reikäfarkkuineen saivat suomen nuo-
ret sekaisin. Oma musiikkimakuni oli aika toisenlaista ja 
nämä tulivat tutuiksi vasta myöhemmin. Vuosikymme-
nen lopussa 6-vuotias pikkupoika tarhan pihassa tennis-
mailakitaraa soittaen rallatteli Irwinin Rentun ruusua. Ei-
pä pojasta tullut kitaristia saati renttua. 90-luvulla Suo-
mi sukelsi syvään talouskriisiin. Koululaisen tärkein lis-
ta oli Radio Mafian lista top 40, eli 40 Suomessa eniten 
myytyä albumia. Kavereilta kysymällä tiesi mitä oli syy-
tä kuunnella ja varsin konemusiikkipainotteinen tuo ma-
ku oli. Huumorirapryhmä Raptorin kappaleita sekä Po-
pedan Kersantti Karoliinaa rallateltiin ymmärtämättä sen 
kummemmin sisältöä. 2000-luku toi ammattikoululaisen 
elämään uuden suuntauksen kun heavy metallin raskaat 
soundit nostivat päätään. Tein myös löytöretkiä isän le-

vyhyllyjen uumeniin Sieltä ovat löytyneet Juice Leskinen, 
Mikko Alatalo, Jaakko Teppo, Juha Vainio ja Uriah Heep, 
näin muutamia mainitakseni. 

Tänä vuonna juhlimme 100-vuotiasta Suomea. Poikani 
täytti hiljan 3 kuukautta. Mielenkiinnolla odotan kun hä-
nelle pääsee kertomaan tarinoita c-kaseteista ja cd-levyis-
tä, jotka ovat suoratoistopalveluiden jalkoihin jäämässä. 
Se, minkä minä löysin levyhyllyistä, taitaa hänelle olla bit-
tejä ja tietotekniikan syövereistä tulevaa. Yhtäkaikki toi-
vottavasti hän tavallaan saa sen saman löytämisen riemun 
kuin minä, kun tämän löytöretkeilyn aloitin.

Mahtava idänkauppa

70-luvulla oltiin nöyriä Neuvostoliiton suuntaan ja kaikki 
ajoi Ladalla, tätä väitettä Jyrki Koulumies haluaa muokata 
kolmannessa teoksessaan Kaikki ajoi Ladalla. Idänkaupan 
lyhyt oppimäärä. 

Aivan aluksi käydään lyhyesti läpi Idänkaupan histori-
aa vuosisadan alusta ja myös sotakorvausvuosia sivutaan. 
Pääpaino on kuitenkin 60- ja 70-luvuissa, jolloin kauppa 
oli kuumimmillaan. Kuten muuan kertoja kirjassa toteaa 
”päätettiin että nyt otetaan sotakorvaukset takaisin”. Lasit 
kilisivät, tavaraa kulki rajan yli ja rahaa virtasi. Kaiken yllä 
Kekkosen jylhä siluetti, joka piti huolen suhteista itänaa-
puriin. 

Koulumiehen teksti on sujuvaa ja  mukaansa tempaavaa. 
Minunlaiselle nuorukaiselle tämä on hyvä oppitunti aivan 
erilaisesta Suomesta ja ajasta jolloin digiaika oli vasta kau-
kainen haave. Kaikki ajoi Ladalla on kuin venäläinen keit-
tiö: vähän makeaa, suolaista ja hapanta sekaisin eli välillä 
naurattaa, välillä harmittaa ja välillä vallan jää ihmettele-
mään tuota aikaa. Kirja piirtää kuvan täysin toisenlaisesta 
suomettuneesta Suomesta, minkä kuvan olen itse tuosta 
ajasta saanut. Koulumies päästää ääneen yritysjohtajia jot-
ka kauppaa kävivät. Voisi ehkä sanoa, että tämän jälkeen 
kuva 70-luvun Suomesta on minulle tarkempi ja monipuo-
lisempi kun ennen. Läheskään kaikki eivät ajaneet Ladal-
la, mutta todettakoon loppuun isäni kommentti tuosta ky-
seisestä automerkistä ”Lada oli paras auto joka minulla oli, 
keli kun keli niin aina lähti käyntiin”.

Arto Kurvinen

ARVIOITA & AJATUKSIA
Jos sinulla on asiaa, kirjoita!
Ensimmäinen kirjoittaja on Arto Kurvinen, 
Näkövammaisten Kulttuuripalvelun 
hallituksen jäsen.

Ettei vain elämä näy

Riitta-Kaisa
Voipio

HELMIKKO

Vuosi tai pari sitten viestimissä hehkutettiin kovasti, että 
kodissa saisi olla vain sata tavaraa per asukas. Siitä lue-
taan pois alusvaatteet ja muu aivan iholle tuleva henki-
lökohtainen varustus. Minimalismi kuulemma selventää 
elämää, kirkastaa ajatuksia ja tekee arjesta sujuvaa. Mi-
nusta sata tavaraa kuulostaa aika niukalta.

Rupesin laskemaan arjen vaatimia kamppeita. Toki, jos 
hilluu kellon ympäri poissa kotoa, syö muualla tai käyt-
tää valmisruokia, niin eipä sitä juuri mitään keittiössä 
tarvitsekaan.

Tai jos ei harrasta käsillä tekemistä, ei koskaan nikka-
roi eikä remontoi, ei maalaa eikä ompele, niin ehkä sil-
loin pärjääkin sadalla tavaralla. Tai kun asuu kerrostalos-
sa, ei kaipaa lapiota eikä kastelukannua, ei kirvestä eikä 
lumikolaa.

Sisustaminen ylipäätään on nykyään melkoinen harras-
tus – ja bisnes. Alan lehtiä, blogeja ja kirjoja ilmestyy tu-
kuttain, ja telkkarissa esitellään upeita koteja. Niissä on 
elämä siivottu pois, yksikään tahra ei saa näkyä.

Uskaltaakohan sellaisissa edes hengittää, kun kaikki on 
vieraiden katseita varten. Arkitavarat pitää piilottaa kan-
sien alle, laatikoihin tai ovien taakse.

Sanasto on myös hauskaa. Takassa saattaa seisoa sa-
mat puut vuodesta toiseen, ja se toimii sisustuselement-
tinä, samoin vanha poljettava ompelukone. Ruosteinen 
kattilankansi tai kuormalavoista koottu pöytä ovat taas 
katseenvangitsijoita. Joskus mietin, mihin rakoon ronski 
suomalainen äijä näissä kuvioissa mahtuu.

Järjestämisestä on kehkeytynyt toinen valtaisa ilmiö. 
Japanilainen Marie Kondo neuvoo menestyskirjoissaan 
raivaamaan kotia turhasta roinasta. Toisaalta asia on to-
della hyvä, toisaalta siinä piilee hiukkasen jopa eriarvoi-
suutta.

Hollannissa pitkään asunut Anne te Velde-Luoma on 
alan ensimmäinen suomalaisnimi. Hän on kouluttanut 
kymmenittäin ammattijärjestäjiä, jotka opastavat ihmisiä 
lajittelemaan irtaimistoaan ja luopumaan kaikesta tar-
peettomasta. Onko villityksestä tullut keskiluokan har-
rastus, kun nyt köyhemmilläkin on varaa varustaa huus-
holli tupaten täyteen.

Ennen äveriäät erottautuivat sillä, että he pystyivät os-
tamaan vaatteita, kodinkoneita, kirjoja ja monenlaista 
tilpehööriä enemmän kuin vähävaraiset. Jälkimmäisillä 
joka lantti hupeni kädestä suuhun. 

Halpatuotanto on kuitenkin mahdollistanut, että myös 
pienistä tuloista kykenee hankkimaan kaikenlaista, jou-
tavaakin.

Jotkut ammattijärjestäjät ovat kertoneet kammottavan 
täysistä kodeista, joissa huoneet voivat olla niin täynnä 

paloherkkiä rompekasoja ja roskaröykkiöitä, että niiden 
välissä kulkee vain kapeita polkuja ovelta 
peremmälle. Sellaisissa professional organizer on paikal-
laan, jos jo pelastusviranomaisetkin kuvaavat tavarapal-
joutta turvallisuusriskiksi.

Kaaosmaisessa asumuksessa ei elä hyväpalkkainen yri-
tysjohtaja tai ministeritason poliitikko, ei edes keskiluok-
kainen toimihenkilö. Sotkun keskellä pujottelee syystä 
tai toisesta elämänhallinnan kadottanut kansalainen, jol-
la rahkeet eivät riitä järjestyksen vaalimiseen.

Sosiaalitoimi voi tulla hätiin ja kustantaa ammattijärk-
kääjän, ellei tilanne omin voimin selviä. Hyvä niin. Sopii 
vain toivoa, että joka suhteessa kohennus kestää eivätkä 
kasat rupea kukoistamaan heti uudelleen.

Onneksi kierrätysaate on levinnyt kulovalkean tavoin, ja 
myös järjestäjät innostavat valkkaamaan poisheitettävän 
romun seasta roskat jätteisiin ja käyttökelpoisen kier-
toon. Kirpputorit pullistelevat mitä moninaisinta tarpeis-
toa, eikä juuri mitään tarvitse ostaa uutena niin halutes-
saan. Trendi ei enää pelkästään kerro köyhyydestä, vaan 
siitä on tullut periaate, ympäristöä säästävä elämäntapa.

Ehkäpä on paras elellä rellestää asenteella ”meidän ko-
ti on meitä varten ja satunnaisten käypäläisten on so-
peuduttava siihen”. Maailmalla joutuu jo aivan riittä-
miin joustamaan, siksi koti on ihana keidas elää vapaas-
ti omaan tyyliin. Jos vieraita alkaa miellyttää, siinä käy 
vanhanaikaisesti: kun yhdelle kumartaa, niin toiselle pyl-
listää.
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Kiltit tulppaihmiset liukuportaissa

OPASKOIRA
PEKKO

Marianne
Tenhami

Emäntäni ja minä olemme jo hiukan yli pari vuotta kul-
keneet liukuportaissa, kuten muutamat muutkin opas-
koirat täällä Suomessa. Ensin vartijat meinasivat estää 
meitä menemästä liukuportaisiin, mutta he ovat jo op-
pineet että opaskoira saa mennä liukuportaisiin. Nyt on-
gelmana ovat liian kiireiset ihmiset. Onneksi on kilttejä 
tulppaihmisiä.

”Älä hättäile”, oli yksi kouluttajamme vakiokomennoista 
hänen kurssittaessaan emäntääni ja minua yhteen noin 
kuusi ja puoli vuotta sitten. Se komento sopiikin hyvin 
emännälleni ja minulle, mutta sopii se muillekin. Olen ni-
mittäin havainnut ihmisillä olevan todella kiire liukupor-
taissa. He kun haluaisivat aina rynnistää ohitsemme mei-
dän seistessämme ja odottaessamme, että olemme pe-
rillä. Tämä kauhistuttaa emäntääni, koska hän pelkää 
heidän tönäisevän minua ja minulle voivan tapahtua jo-
tain. Minunhan ohi nämä kiirehtijät ryntäävät.

Neuvokkaana naisena emäntäni on keksinyt keinon: aina 
kun joku yrittää rynnätä ohitsemme liukuportaissa, hän 
pysäyttää tämän ja kysyy: ”Haluaisitko jäädä tähän meil-
le tulpaksi, etteivät nuo kiireiset ihmiset rynni opaskoira-
ni päälle?” Yleensä joku heistä jääkin ja pitkällä matkal-
la katutasolta metrotasolle ihmiset ehtivätkin jutella kai-
kenlaista: emäntäni kertoo meistä opaskoirista, he päi-
vittelevät huonoa säätä ja liukkautta ja hän ja kiltti, iha-
na tulpppaihminen naureskelevat ihmisten kiireelle. En-
nemmin tai myöhemmin ylempää liukuportaista nimit-
täin kuuluu kärttyinen, kärsimättömän pinkeä ääni:
”Hei voitsä vähän väistää, että ehditään metroon!” Tä-
mä huvittaa minua ja emäntääni tavattomasti, koska kun 
olemme päässeet metrotasolle, metro odottaa niin kau-
an että me ja ne kiireiset ihmiset olemme päässeet si-
sään. Kerran yksi näistä kiireisistä juoksi meidän ohi kor-
kokengissään metrotasolla ja suoraan meidän eteemme. 
Niin kiire hänellä oli paikallaan odottavaan metroon. Pa-
haksi onneksi tämän kiireisen naisen toinen korkokenkä 
putosi jalasta ja hän alkoi pyllistellä kuononi edessä ken-
käänsä etsien. Minä kiersin hänet ja opastin emäntäni 
hänen editseen metroon. Oli kyllä aika voittajafiilis! Ket-
käköhän sinne metroon ehtivätkään ensin - ilman kiiret-
tä?

Olen opaskoiran päässäni ihmetellyt kahta asiaa: miksi ih-
misillä on niin kiire, kun metro kuitenkin odottaa meitä? 
Ja miksi rakennetaan liukuportaita, kun ihmiset kuiten-
kin juoksevat niissä ihan niin kuin tavallisissakin portais-
sa? Kiireelle emäntäni sai selityksen jutellessaan tästä on-
gelmasta toisten opaskoirankäyttäjien kanssa. Jonkun toi-
sen opaskoirankäyttäjän  näkevä tuttava oli perustellut, 
että voi nukkua kaksi minuuttia kauemmin, kun voi juos-
ta liukuportaat Rautatientorilla. Miksiköhän hänen pitää 
saada nukkua kaksi minuuttia kauemmin? Nukkuminen ja 
koiran unien katselu on toki minustakin kivaa, mutta kyllä 
minä tykkään myös lähteä kotoa - vaikka sitten kaksi mi-
nuuttia liian aikaisin. Siihen, miksi liukuportaiden tilalle ei 
rakenneta tavallisia portaita, emme emäntäni kanssa ole 
vielä saaneet vastausta. Mekin tykkäämme juosta tavalli-
sissa portaissa. Liukuportaissa seison kuitenkin paikalla-
ni emäntäni ja ihanien, kilttien tulppaihmisten suojaama-
na. He kun saavat osakseen vihaisia mulkaisuja ja kiukkui-
sia huutoja, vaikka yrittävät vain olla kilttejä.  

NÄE ry

Jouko 
Lehtonen

PISTEITÄ

Valojen aaltoja

"Minulla on noin kaksi miljoonaa kuutiometriä raken-
nuksia piirustuspöydälläni, niistä suurin osa julkisia, jo-
ten ymmärtänette ettei tässä paljon touhuta ylimääräis-
tä." Näin kirjoitti Alvar Aalto (1898-1976). Tuottelias arkki-
tehtuuria mullistanut Aalto osallistui uransa aikana noin 
500 rakennus- ja suunnitteluprojektiin Suomessa ja ulko-
mailla. Tuotanto kattaa monenlaisia rakennuksia aina hä-
nen omasta kotitalostaan tehdaskaupunkien tyyppitaloi-
hin. Hän on suunnitellut useita oppilaitoksia ja kirkkoja. 
Kuuluisin ja monumentaalisin työ on Finlandia-talo. Hä-
net tunnetaan varsinkin Saksassa ja Yhdysvalloissa. Yksi 
mielenkiintoisimpia töitä on Riolan kylän kirkko Italiassa, 
Bolognan maakunnassa. Se on valkoinen, päädyissä nou-
see kuin neljä korkeaa purjetta limittäin. Kirkko vihittiin 
käyttöönsä 1978, siis kaksi vuotta Aallon kuoleman jäl-
keen. Tämä erityinen maalaiskirkko on turistikohde. Aal-
to rakasti Italiaa. Hän kävi siellä häämatkalla ensimmäisen 
vaimonsa Ainon kanssa ja palasi Italiaan aina uudelleen.
    Aallon töistä sanotaan, että niissä on epäsymmetrisiä 
linjoja, valtavasti luonnonvaloa, kaarevia muotoja, vaale-
aa puuta ja kiveä, maastoa myötäileviä sommitelmia, yl-
västä ja yllätyksellistä, pehmeää ja ihmisläheistä. Suo-
messa löytyy lukuisia koko kansalle tuttuja kohteita. Sa-
notaan että Jyväskylä on maailman suurin Aallon ulkoil-
mamuseo: Jyväskylän työväentalo, Muuramen kirkko, 
Säynätsalon  kunnantalo, Jyväskylän yliopiston kampus-
rakennukset jne. Kuuluisimpia yksityistaloja on Noormar-
kussa sijaitseva Villa Mairea. Pisteposti-lehteen nämä tie-
dot on poimittu Antiikki ja taide -lehdestä.     
   Lars Levi Laestadius (1800-1861) on tuttu nimi hengel-
lisenä vaikuttajana, mutta hän oli myös lahjakas luon-
nontutkija ja tiedemies. Luontoharrastus syttyi jo lapse-
na. Ensimmäisen tutkimusmatkan hän teki 19-vuotiaa-
na. Hän vaelsi Lapin tuntureita Norjaa myöten. Hän löy-
si aiemmin tuntemattomia kasveja, joita latinaksi nimet-
tiin hänen mukaansa. Koskaan ei ollut Euroopassa havait-
tu "lehtonoidanlukkoa", samoin hän löysi tunturipajun ja 
tunturiunikon. Vuosina 1819-1825 Laestadius teki seitse-
män retkeä, joiden yhteispituudeksi kertyi yli 8000 kilo-
metriä. Hän sai tunnustusta Tukholman tiedeakatemias-
ta. Hänet valittiin Upsalan tiedeakatemian ja Edinburg-
hin kasvitieteellisen seuran jäseneksi. Taitavana piirtäjä-
nä hän teki myös kasvikuvituksia ajan julkaisuihin. Kas-
vitieteen historiaan hän on jäänyt ennen muuta pajujen 
tutkijana. (Askel 7-8).
    Jos nostamme katsetta Aallon valoisista taloista ja Lae-
stediuksen sitkeistä tunturipajuista hieman ylemmäksi, 
tai aika paljon ylemmäksi, kohtaamme mittaamattoman 
avaruuden. Sen avaruuden joka sai alkusysäyksen 13,8 
miljardia vuotta sitten. Muutama sata miljoonaa vuotta 

alkuräjähdyksen jälkeen muodostuivat ensimmäiset kää-
piögalaksit ja jättiläistähdet. Tähän asti varhaisista tähdis-
tä on voitu vain lukea oppikirjoista, mutta nyt harvinainen 
galaksi on avannut näkymän kaikkeuden lapsuuteen. Ga-
laksille on annettu nimi CR7. Se muodostui vain 800 miljoo-
naa vuotta alkuräjähdyksen jälkeen, ja se loistaa voimak-
kaammin kuin yksikään toinen tähän asti tunnettu kau-
kainen kääpiögalaksi. Tutkijoita hämmensi: CR7:n yhdessä 
osassa on Auringon kaltaisten tähtien edeltäjiä, mutta toi-
sen osan tähdet ovat vielä vanhempia. Varhaisten tähtien 
ja galaksien etsintä vain kiihtyy, kun NASA vuonna 2018 
laukaisee uuden avaruusteleskoopin. (Tieteen kuvalehti 11)
    Rabindranath Tagore on intialainen runoilija. Hänen ru-
nonsa "Ensimmäiset jasmiinit" sopii hyvin tähän valojen ja 
aaltojen teemaan. Ote runosta: "Oi jasmiinit, nämä valke-
at jasmiinit!/ Muistan sen ensimmäisen kerran, kun sain kä-
siini tällaiset jasmiinit, valkeat jasmiinit./ Olen rakastanut 
auringon valoa, taivasta ja vihreää maata,/ olen kuullut jo-
en pehmeän kohinan keskiyön pimeydessä,/ syksyn aurin-
gonlaskut ovat auenneet eteeni tien mutkassa villillä niityl-
lä, kuin morsian joka kohottaa huntunsa, ottaakseen vas-
taan rakastettunsa./ Silti mielessäni yhä säilyvät ensimmäi-
set valkeat jasmiinit, suloiset jasmiinit, joita pitelin käsissä-
ni, pienenä lapsena."  



58 59

Gyöngyi 
Pere-Antikainen                                           

HEIJASTUKSIA

Kotia kohti

Olen lähestymässä risteyskohtaa: poika muuttaa pi-
an tulevalle opiskelupaikkakunnalleen, itse mietin uu-
sia siirtoja, joitakin elämänmuutoksia. Tähän rakoon so-
pisi asunnonvaihto, projekti, joka on pitempään siintä-
nyt haaveissani. Tavallaan jopa pakottavan tarpeellise-
na, kun lapsen lähtiessä tilan tarve pienenee ja taloudel-
linen tilanne muuttuu epävarmemmaksi. Siis uutta kotia 
etsimään!

Alkuperäinen ajatus oli vaihtaa yksinkertaisesti pienem-
pään tästä nykyisestä kaupungin vuokra-asunnosta. Sit-
ten mietin: pienempään, mutta mukavampaan!  Uudem-
paan ja lähemmäs hyviä ulkoilumahdollisuuksia silläkin 
uhalla, että yhteydet ja palvelut hieman heikkenisivät. 
Hakemus siis menemään ja odottelemaan! Puoli vuotta 
myöhemmin kyselemään, mikä on tilanne. Pettymys: toi-
mistossa stressi painaa päälle, hakijoita ruuhkaksi asti, ei 
näkymiä. Ehdotetaan asunnonvaihtopörssiä Facebookis-
sa. Vilkaisen sitä: miltei mahdotonta asioida sokeana, osa 
viesteistä vain kuvina, viestien läpikahlaaminen vaival-
loista ja liiallisen graafisuuden takia turhauttavaa. Mie-
tin, millä todennäköisyydellä joku tarjoaisi juuri tavoit-
telemaani asuntoa ja etsisi samalla itselleen juuri tätä 
omaani? En usko tähän, luovun koko asuntopörssistä.

Alan selvitellä vaihtoehtona asumisoikeusasuntoa. Mitä 
pitemmälle asiaa mietin, sitä houkuttelevammalta se vai-
kuttaa. Alkupääoma on suuruusluokaltaan sellainen, että 
siitä selviäisin pankkilainan avulla ja kuukausittainen yh-
tiövastike vastaa suunnilleen kaupungin asuntojen vuok-
ria ja on joka tapauksessa vapaarahoitteisten vuokra-
asuntojen vuokria alhaisempi. Poismuuttaessa alkusijoi-
tus palautetaan ja lapsi perii asumisoikeuden. Asunnot 
ovat ilmeisesti kohtalaisen uusia ja tasokkaita.

Henkilökohtaisen avustajani tunnit jaetaan kahtia, palk-
kaan nuoren opiskelijan hoitamaan ensisijaisesti asun-
non etsintää sekä muuta verkkoasiointia. Kuvittelen kai-
ken hoituvan kuin tanssi, suunnittelen muuttavani puo-
len vuoden päästä, tänä keväänä.

Törmään toisaalta runsaudenpulaan ja toisaalta avutto-
muuteen, osaamattomuuteen käsitellä moista informaa-

tiomäärää. Avustajani viettää tämän asian parissa tun-
nin-pari kerran viikossa, hän on taitava, mutta nuori ja 
kokematon, viikkokausia kuluu ennen kuin hän sisäis-
tää kunnolla, millaisen asunnon haluaisin. Asumisoike-
usfirmoja on runsaasti, pitäisi saada selville, mitkä niistä 
voivat tulla kyseeseen. Liian tuoreella järjestysnumerol-
la kaupungin omaan asumisoikeusyhtiöön ei taida olla 
asiaa vielä pitkään aikaan, silti hakemus sinnekin, mutta 
toivo ensisijaisesti parin isohkon firman kohteissa.

Parhaalta vaikuttavan kohdalla avointa hakemusta ei 
pysty tekemään. Olisi kahlattava läpi kaikki kohteet, tu-
tustuttava asuntojen pohjapiirustuksiin, taloyhtiöiden 
tietoihin ja ympäristöön, laitettava sitten kohteet ha-
kuun ja odotettava, että jokin niistä asunnoista sattuisi 
vapautumaan. Kun kyseessä on vähintäänkin satoja teo-
riassa mahdollisia kohteita pääkaupunkiseudulla, tämän-
tyyppinen seulonta on mahdotonta, se vaatisi aikaa is-
tua koneen ääressä ja tutkiskella kohteita päivittäin. Yri-
tän itse seuloa joitakin parhailta tuntuvia. Haku onnistuu 
melkein, mutta vain melkein: muut valintalaatikot toimi-
vat ruudunlukuohjelmallani, paitsi kuntaa en pysty va-
litsemaan, joten tuloslistalle ilmaantuvat kaikki Suomen 
asumisoikeusasunnot. Nettisivujen esteettömyyden kan-
nalta raivostuttavinta onkin tilanne, kun saavutettavuus 
jää joistakin pienehköistä, mutta tärkeistä yksityiskoh-
dista kiinni.

Jotkut kyselevät, miksen käytä poikaani enemmän apu-
na. Tämä on periaatekysymys: kaikki asiantuntijat neuvo-
vat, ettei lapsen pidä joutua kantamaan liian suurta vas-
tuuta vammaisen vanhempansa asioista, ei tehdä mer-
kittävässä määrin henkilökohtaisen avun piiriin kuuluvia 
töitä. Toki jokainen lapsi auttaa päivittäin monissa pie-
nissä ja isommissa tehtävissä vanhempiaan, vammaisia 
taikka ei, lapsilla on oltava omat työtehtävänsä kotona, 
näin myös pojallani. Asunnonvaihto on kuitenkin minun 
oma projektini ja vaikka olen kiinnostunut hänen näkö-
kannastaan, arvelen, että hakutilanteessa hänen subjek-
tiiviset mielipiteiden ilmaisut ohjaisivat omia ajatuksiani 
liikaa. Minä aion tehdä ensimmäiset tunnustelut itse, ob-
jektiivisten ulkopuolisten avulla ja kutsua poikaani fiilis-
telemään vasta alkuvalintojen jälkeen.

Entä nämä objektiiviset ulkopuoliset? Muutamia tarjouk-
sia saatuani ja kohteita katsottuani minulla on koossa pie-
ni ystäväporukka, joille voin kopioida tarjouskirjeet, he tu-
tustuvat niihin lähinnä internetissä olevien karttojen avul-
la ja kommentoivat minulle sekä asuntoa, taloa että ym-
päristöä palveluineen ja yhteyksineen. Tämä piiri on pieni, 
mutta jokaisella on oma asiantuntemuksensa: eräs katsoo 
näkövammaisen kannalta, toinen ottaa huomioon myös 
opaskoiran,  kolmas ymmärtää arkkitehtuurista, he tunte-
vat mieltymykseni ja rajoitteeni. Kun ynnään heidän kom-
menttejaan, saan jo kohtalaisen hyvän kuvan siitä, kannat-
taako kyseiseen asuntoon lähteä edes tutustumaan. Silti 
minua jännittää, enhän vain tukeudu liiaksi heidän näke-
myksiin, uskallanhan pysyä tiukkana omien tuntemusteni 
takana, enhän tee hätiköityjä päätöksiä? Osaavatko omat 
sokeat silmäni nähdä riittävästi monien auttavien silmä-
parien joukossa? Minun on luotettava sekä heihin että it-
seeni.

Ja miten sitten harmittaa, kun heidän työpanoksensa 
osoittautuu turhaksi, enkä pääse edes kiinnostukseni koh-
teena olevan asunnon esittelytilaisuuteen! Asumisoike-
usasuntojärjestelmä on rakennettu siten, että tarjouksen 
saaminen ja kiinnostuksen ilmaiseminen ei sinänsä vielä 
välttämättä oikeuta asuntoa katsomaan, on päästävä kär-
kiryhmään järjestysnumeron perusteella. Näin voi himoit-
tu ja moninkertaisesti tarkkaan selvitetty asunto mennä 
sivu suun niin, enkä pääse edes talon sisälle.

Esittelytilaisuudet ovat jännittäviä: joskus nykyiset asuk-
kaat häkeltyvät selvästi ostajaehdokasta, joka pyytää 
lupaa liu’uttaa sormiaan pitkin tasoja, seiniä, komeroita. 

Minä aristelen katsoa asuttua asuntoa käsikopelolla yhtä 
perusteellisesti kuin jo tyhjennettyä. Kysymykseni saatta-
vat kuulostaa omituisilta, samaten kriteerini, esimerkiksi 
miksi pidän pohjakerrosta turvattomana.

Ympäristö asettaa omat erityisvaatimuksensa. Ensikatso-
malla saamme vain suurpiirteisen kuvan siitä, mitä kaik-
kea kohteen lähistöltä löytyy. Jos asunto osoittautuisi teo-
riassa sopivaksi, pitää järjestää erillinen ja perusteellinen 
ekskursio porukalla selvittääksemme, ovatko kaikki tär-
keät paikat kohtalaisen helposti hahmotettavissa, opetel-
tavissa ja tavoitettavissa. Mielessä pidettäviä yksityiskoh-
tia on valtavan paljon, niistä riittäisi kertomista sivukau-
palla. Kun ei näe, lienee tavallistakin vaikeampi päästä pis-
teeseen, jolloin uskoo, ettei kannata enää jäädä odottele-
maan sitä vieläkin parempaa...

Kun sitten se oikea asunto joskus löytyy, toivottavasti pi-
an, alkaa projektin seuraava vaativa vaihe, muuttoon val-
mistautuminen ja muuton järjestäminen. Viimeisenä ja ei 
suinkaan helpoimpana sitten sopeutuminen uuteen asun-
toon ja erityisesti ympäristöön: taatusti monine eksymisi-
neen, itkuineen, katumisineen. Kun poikani on jo suurim-
man osan ajasta toisella paikkakunnalla ja minun on sel-
viydyttävä kaikki päivät ja yöt yksin uudella alueella – ih-
mekö, että kuumeisen odotuksen ohessa minua myös pe-
lottaa? Ehkä tämä tarina saa jatko-osan piakkoin!

JÄMSÄN 
KIINTEISTÖHUOLTO OY

INSTRUMENTARIUM 
PARAINEN

FINNVUES OY
HELSINKI

AK-RAUDOITUS OY

Silmäoptiikka
Kuusankoski, Kouvola, Hamina, Karhula, Inkeroinen

www.silmaoptiikka.  

Putkiset Oy

www.lansikeskuksenapteekki.  
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ONNEA VOITTAJILLE! Jouluruudukon arvonnas-
sa voittivat Kajastuksen vuosikerran Eeva Vanha-
la, Orimattila ja  Ritva-Liisa Rastas, Seinäjoki. Voit 
vastata kahdella tavalla: irrota täytetty ruudukko 
tai kirjoita paperiin keltaisille riville muodostuvat 
sanat,  lisää nimi- ja osoitetietosi ja laita vastauk-
sesi  15.5.2017 mennessä osoitteella  Kajastus, Mar-
janiementie 74, 00930 HELSINKI.  Kirjoita kuoreen li-
säksi  sana "Kevätruudukko”. Oikein vastanneiden 
kesken arvomme kaksi Kajastuksen vuosikertaa. 
HUOM! Voit vastata myös sähköpostitse lähettä-
mällä keltaisille riveille muodostuvat sanat ja osoi-
tetietosi osoitteella: palaute@kajastuslehti.fi

RUUDUKON VOITTAJAT

HANSKIN HELPOT                                                RUUDUKON RATKAISU                                          

1. Kianto 2. Risto Kormilainen 3. Ei-
no Leino 4. Juhani Aho 5. Kaari Utrio 
6. Tervo 7. Jokinen 8. Saarikoski 9.Il-
loinen 10. Uuno Kailas 11. Kari Hota-
kainen 12. Haanpää 13. Hassinen 14. 
Tuuri 15. Keskisarja

OIKEAT VASTAUKSET
 

Tällä kertaa menemme suoraan asiaan!

1. Ilmarilla oli kotina Turjanlinna. 6 kirjainta

2. Mutta saapa Suomussalmen nykyinen mestari-

kin roolin kirjallisuudessamme. 5 + 11

3. Kainuussa kasvoi myös "kirjaton, karjaton mies", 

joka oli kuin itsensä suurennos. 4 + 5

4. - Olen kirjani Esko, sanoi papinpoika lastuja 

vuollessaan. 6 + 3

5. Laitapas Hannes Tiira ruoka mielikirjailijallesi. 5 

+ 5

6. Teethän erinomaisen romaanin viinan orjuudes-

ta. 5

7. Dekkaristeista tamperelaisinta meidän Pirjokin 

eniten arvostaa. 7

8. Pentti oli sanalla sanoen nero, muttei hänellä 

osaa rikoskirjallisuudessamme liene. 10

9. Eva esitteli meille Matin, Kapun, Eevan ja Epun 

silloin ennen. 8

10. Mitä Toivo Kuula sanoi pallokentän laidalla, kun 

herkän runosielun tapasi. 4 + 6

11. Kyllä Karin anarkian heikot kestävät. 4 + 10

12. Ei Piippolan Pentti jättänyt rauhaan päämajan 

upseereitakaan. 7

13. Kerrohan Pirjo pieni Satu. 8

14. Kai Anttia voi pitää kulttuurihenkilönä. 5

15. Tietokirjailija Teemun painoluokka on alle 69,9 

kiloa. 10

 KEVÄTRUUDUKKO

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

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

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

♥♠

♣♦
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KULTTUURIN
TUULAHDUKSIA

Tanja
Rantalainen

Hyviä uutisia!

Heti vuoden alussa saimme hyviä uutisia. Suomen Kult-
tuurirahasto on myöntänyt meille apurahan, jonka voi-
min kuvailutulkkaamme erilaisia elokuvia elokuvafes-
tivaaleilla ympäri Suomen tänä vuonna ja vielä vuon-
na 2018. Aloitamme Sodankylän elokuvajuhlilta 14.-
18.6.2017. Tapaamisiin festivaaliteltalla napapiirin tuol-
la puolen!

Kamarikuoro Kontrapunkti laulaa tänä vuonna levylle 
näkövammaisen Raimo Tanskasen ennen julkaisematto-
mia sävellyksiä. Raimo Tanskanen täyttää Kajastuksen il-
mestymisen aikaan 80 vuotta, joten kunnianosoituk-
sen ajoitus on oivallinen. Parhaimmat onnittelut Raimol-
le, jonka laaja tuotanto on ylpeydenaihe koko näkövam-
maisyhteisölle. 

31.3.-1.4. järjestämme Iiris-keskuksessa pienimuotoi-
sen kuunnelmafestivaalin yhteistyössä Näkövammais-
ten liiton ja Radioteatterin kanssa. Kahden päivän aikana 
kuuntelemme yhteensä seitsemän kuunnelmaa ja kes-
kustelemme niistä Anne Huttusen ja Satu Linnan johdol-
la. Festivaali on avoin ja maksuton kaikille. Lämpimästi 
tervetuloa! 

Niin ikään avoin ja maksuton on stand up -koomikko To-
mi Walamiehen esitys Iiris-keskuksessa 25.3. yhdistyksen 
vuosikokouksen jälkeen. Walamies käsittelee esitykses-
sään kaikkea mahdollista päivänpolttavista asioista arjen 
kommelluksiin.  Iiris-keskuksessa nauretaan varmasti re-
hevästi myös näkövammaisuuden synnyttämille ajatuk-
sille. Nauru tekee hyvää! 

Tarkemmat tiedot näistä ja kevään monista muista ta-
pahtumista löydät yhdistyksen internet-sivuilta osoit-
teesta www.kulttuuripalvelu.fi ja Facebook-sivulta osoit-
teesta www.facebook.com/kulttuuripalvelu 

Upeaa, uudistavaa kevättä
toivottaa kulttuurisihteeri 

Sodankylässä tavataan!

Rakastettu säveltäjä Raimo Tanskanen vasemmalla. Kuva 
on vuodelta 2011. Oikealla on Kontrapunktin silloinen joh-
taja Tapani Saarinen.

Tomi Walamies naurattaa Kulttuuripalvelun vuosiko-
kokouksen jälkeen.
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Varaa aika helposti optikolle tai silmälääkärille 
osoitteesta instrumentarium.fi , yhdestä numerosta 
09 4241 7000 (pvm/mpm) tai tule suoraan myymälään.

Nopealla ja vaivattomalla kuvauksella voidaan kartoittaa mahdollisia silmänpohjassa 

tapahtuneita muutoksia ja saada sitä kautta lisätietoa silmien terveydentilasta. 

Instrumentarium käyttää silmänpohjankuvauksessa alan uusinta teknologiaa ja 

silmänpohjakamera kuvaa 80 % silmän verkkokalvosta yhdellä kuvalla. 

Katso lähin silmänpohjakuvausta tarjoava myymälä: www.instru.fi 

Silmänpohjakuvaus
- huolehdi silmiesi hyvinvoinnista


