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Terveisiä Prahasta

KAJASTUS 
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U
lkomailla käydessäni kiinnostukseni kärki koh-
distuu kulttuuriin, toisella sijalla on esteettö-
myys ja saavutettavuus näkövammaisten kan-
nalta katsottuna. Pyydän aina avustajaani il-

moittamaan jokaisen näkemänsä valkoisen kepin tai 
opaskoiran. Uusimmat havainnot on tehty Prahassa va-
pun jälkeisellä viikolla, jolloin siellä puut olivat täydessä 
lehdessä ja syreenit tuoksuivat. 

Aiemmista matkoistani poiketen olin matkalla yksin ja 
käytin lentokenttien saattajapalveluita ensimmäistä ker-
taa. Helsinki-Vantaalla kaikki pelasi  täydellisesti men-
nen tullen. Prahassa sen sijaan jouduimme pois lähties-
säni käymään kolme kertaa ihmettelemässä, miksei saat-
tajaa kuulunut. Kummityttöni opiskelee Kaarlen eli Pra-
han Yliopistossa, joten minulla oli erinomainen ”paikalli-
nen” opas käytettävissäni koko ajan.       

Heti vaihtaessamme lentokenttäbussista metroon olikin 
metroasemalla mielenkiintoinen varoitusratkaisu; raitei-
den reunasta varoittavassa lattialistassa paloi hälytysajo-
neuvoista tuttu sininen valo joka alkoi välkkyä junan lä-
hestyessä. Lähes puolentoista miljoonan asukkaan 
Prahassa saa sen vaikutelman, että julkinen liikenne kol-
mine metrolinjoineen sekä räikeän puna-valkoisine rai-
tiovaunuineen ja busseineen toimi tehokkaasti ja täsmäl-
lisesti. Ilmeisesti kaikilla pysäkeillä oli lippuautomaatti. 

Etenkin kaupungin historiallisessa osassa oli äänimerkil-
lä varustettuja liikennevaloja. Äänimerkki ja sen liittymi-
nen valon vaihtumiseen selvisi minulle huvittavalla ta-
valla. Luulin, että jonkin matkaa edelläni kulki joku val-
koisen kepin käyttäjä. Kun kysyin oppaaltani, millainen 
ihminen siinä oli, hän nauroi ja sanoi sen olevan liiken-
nevalon merkkiäänen, joka sitten vaihtuikin ja kepitte-
lyn ääni kiihtyi ja koveni. Ääni ei ollut mitenkään häirit-
sevä ja kuului kuitenkin hyvin, vaikka turisteja ja muuta 
kansaa oli käsittämättömän paljon jopa niin, että joskus 
tuntui siltä kuin päälle törmäileviä olisi ollut totuttua ti-
heämmässä. Oppaani bongasi viiden päivän aikana vain 
yhden valkoisen kepin käyttäjän, ei yhtään opaskoiraa.

Asiakaspalvelutehtävissä työskentelevät osasivat eng-
lantia, joskin useimmiten vain auttavasti, mikä merkit-
si sitä, että he hoitivat vain työn, muuta ei juteltu. Ravin-
toloiden liharuokapainotteiset ruokalistat olivat yleen-
sä myös englanniksi. Mykyjen kera tarjoiltu gulassi nou-
si lempiruokieni top ten -ryhmään, mutta melkein joka 
listalta löytyvää possun polvea tai poskea en uskaltanut 
maistaa.  Kaikkialla oli yllättävän siistiä. Elämä tuntui su-
juvan asiallisesti ja sopivalla vauhdilla.   

Odottamatonta oli, että monet Prahan komeat kirkot 
olivat kiinni tai entisöintiremontin kourissa. Noin 90 % 
tšekeistä ei tunnusta mitään uskontoa, joten entiset kir-
kot joutavat pääsymaksullisiksi museoiksi. Poikkesimme 
juuri entisöitynä avattuun barokkityyliseen Pyhän Nico-
lauksen kirkkoon, joka oli paitsi museo, myös konsert-
tisali ja juhlatila. Parvella oli kuitenkin Kristuksen kärsi-
myskertomukseen liittyvä taidenäyttely.

Suosituimpiin nähtävyyksiin kuuluu Vltava-joen ylittä-
vä Kaarlen silta ja Prahan linna korkean kukkulan laella. 

Siellä eteemme tuli erikoista esteellisyyttä, kun puolen-
päivän aikaan oppaani luki museokaupan tiskiin kiinnite-
tystä tietokoneella printatusta plakaatista: ”Vastauskiin-
tiö on tältä päivältä täynnä. Emme vastaa alueen kohtei-
ta koskeviin kysymyksiin. Seuratkaa ihmismassoja!” ”     

Kaarlen yliopiston lääketieteellinen ja farmaseuttinen 
tiedekunta sijaitsevat puolentoista tunnin junamatkan 
päässä Prahasta kohti Puolan rajaa sijaitsevassa Hradec 
Královén pikkukaupungissa, jossa on omakin yliopis-
to. Opiskelijoita on yhteensä lähes 13 000. Niinpä vietin 
matkani kaksi viimeistä päivää ”Hradecissa”. Kaupungin 
erikoisuutena mainittakoon kaksi laajaa puutarhaa; far-
maseuttinen lähellä yliopiston rakennuksia ja lääketie-
teellinen yliopistollisen sairaalan tuntumassa.    
Asukasluvultaan lähinnä Kuopiota vastaavassa kaupun-
gissa yliopistojen lisäksi suurimpia työllistäjiä ovat 
ruuanprosessointiteollisuus ja ict-ala.

Junamatkalla minulle selvisi, että sikäläisissä junissa 
paikkojen pistekirjoituksella olevat numerot sijaitsevat 
hattuhyllyn reunassa. Ensin tulee mieleen, että merkintä 
on liian korkealla pienikokoisia ajatellen, mutta toisaal-
ta se onkin aika sivistynyt ratkaisu sikäli, ettei tule sel-
känojan reunasta merkintää sormilla hakiessaan ensin 
osuneeksi vahingossa siinä paikalla istuvaan henkilöön.     

Jokaisella matkalla käyn kirjakaupassa siitä huolimat-
ta, etten näe lukea riviäkään, en edes kirjan nimeä! Käyn 
tutkimassa, onko vieraskielistä kirjallisuutta, onko ääni-
kirjoja. Tapanani on ostaa keittokirja. Nytkin löytyi kova-
kantinen, myös leivontaohjeita sisältävä, englanninkie-
linen yleiskeittokirja myky- ja gulassiresepteineen päivi-
neen!  - Kesällä aion kokeilla jonakin vähemmän lämpi-
mänä sadepäivänä.

Ensin me kaikki suomalaiset kuitenkin halajamme uusia 
perunoita ja kesäkeittoa!

Lämpimin terveisin ja ihanaa, kunnon kesää toivottaen

sunnuntaina 28.5.2017

Eija-Liisa Markkula
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Saara Kesävuori 
Kulttuuripalvelun 
vieraana

Teksti: Gyöngyi Pere-Antikainen
Kuvat: Jeppe Tuomainen / Tammi

Uima-altaan reunalla istuu 
pariskunta. Vaimo puhuu 
kaiken aikaa, hän ilmoit-
taa, mitä mies ajattelee ja 

mitä kokee. Mies istuu hiljaa. Tuppi-
suu, putkiaivo? Intohimoinen uima-
ri, kirjailija Saara Kesävuori kuuntelee 
heitä ohi uidessaan. Hän kuuntelee hil-
jaisuutta, sitä, mitä miehen vaikenemi-
sen taakse kätkeytyy, ihailee miehen 
itsehillintää.
   ”Olen loukkaantunut miesten puo-
lesta, heidät on Suomessa ajettu lii-
ankin ahtaalle naisten taholta. Miestä 
saa kutsua yksinkertaiseksi ja tyhmäk-
si, vaikka naista ei ikinä olisi varaa ar-
vostella samalla mitalla. Miehet ovat 
yhtä monikerroksisia, vain ajattelemi-
sen tapa on erilainen. Mies on suoma-
laisessa nykytodellisuudessa valinnut 
tavan, että pääsee helpommalla, jos pi-
tää suunsa kiinni ja lähtee kalaan, kun 
naiset ovat vieneet liikaa puhetilaa”, 
selittää kirjailija Saara Kesävuori mo-
nien romaaniensa, esimerkiksi Holma-
trilogian vahvaa miesnäkökulmaa.
   Näkövammaisten Kulttuuripalvelun 
suosittujen kirjailijavierailujen haas-
tattelijoiden joukkoon liittyi tällä ker-
taa uusi, raikas persoona, kuunnelma-
kirjoittajana ja -ohjaajana piireissäm-
me itsekin tunnettu Anne Huttunen.

   Kesävuori tunnetaan erityisen tuot-
teliaana kirjailijana: viimeisen vuosi-
kymmenen aikana hän julkaisi yhdek-
sän romaania. Eikä tässä kaikki: hän 
on kirjoittanut kirjallisuuskritiikke-
jä mm. Aamulehteen, toiminut Kiil-
tomato-verkkolehden päätoimittaja-
na ja Näytelmäliiton puheenjohtajana, 
koostanut antologioita, opettanut luo-
vaa kirjoittamista Orivedellä ja muu-
alla, toiminut vanhempainyhdistysak-
tiivina...
   ”Miten perheenäiti ehtii tähän kaik-
keen?”, tivaa haastattelija. ”Olen ta-
voitekeskeinen ihminen, haluan, että 
sillä, mitä teen, on aina selkeä tavoi-
te, en pysty motivoimaan itseäni sillä, 
että jokin tekeminen on pelkästään ki-
vaa”, selittää kirjailija tähdentäen vie-
lä, että tällainen työtahti tuli mahdolli-
seksi vasta poikien aikuistuttua ja toi-
saalta television puuttuessa hänen ta-
loudestaan. Rakkaimmista harrastuk-
sistaan, avanto- ja halliuinnista, lenk-
keilystä, matkailusta ja taidenäytte-
lyistä Saara ei ole joutunut työn vuok-
si luopumaan.
   Sitä paitsi kaikkein tärkeimmät har-
rastukset, lukeminen ja kirjoittami-
nen, ovat samalla leipätyönä. Niistä 
Saaran olisi mahdotonta luopua, mut-
ta työltäänkin hän vaatii suurta vaihte-
lua ja onkin kokeillut runoutta lukuun-
ottamatta kaikkia genrejä todeten, ettei 
hän helposti kyllästyvänä ihmistyyp-
pinä voisi kirjoittaa koko ajan samaa 
kirjaa ja käsitellä samaa aihetta.
   Näkövammaisyleisön edessä ensim-
mäisenä nousee tietenkin esille Kesä-
vuoren romaani Tarvitse minua, jonka 
toinen päähenkilö Dora on aikuisena 
sokeutunut nainen. ”En uskaltanut kir-

joittaa syntymäsokeasta naisesta, kun 
kokemuksia näkövammaisista minulla 
ei ole lainkaan, mutta uskoin osaava-
ni kirjoittaa sellaisesta kokemusmaa-
ilmasta käsin, jossa henkilöllä on vie-
lä jäljellä muistikuvat näkemisen ajoil-
ta”. Dora vierastaa valkoisen kepin 
käyttöönottoa ja hänen pukeutumistyy-
linsä jäi sille ajalle, jolloin vielä nä-
ki. Hän ei kuitenkaan jää näkönsä me-
nettämisen vangiksi, vaan jatkaa elä-
määnsä miten suinkin voi. Varsinainen 
päähenkilö on taiteilija Anton, jolle 
näkeminen on kaikki kaikessa ja juuri-
kin näkemisen kyvyn menettänyt Do-
ra on hyvä kontrasti hänelle. Romaa-
nin tavoitteena on purkaa myyttiä tai-
teilijasta yksinäisenä nerona. ”Jokai-
sella taiteilijalla on taustalla tukijan-
sa, kukaan ei murtaudu seinän läpi yk-
sinään, ilman kolmannen päähenkilön, 
Josen kaltaisen tukijan opportunismia, 
rohkeutta ja markkinointitaitoja”, va-
lottaa Kesävuori. 
   Ihmissuhderomaanien, käsikirjoitus-
ten ja nuorten romaanien jälkeen siir-
tyminen dekkareihin saattaa vaikut-
taa jyrkältä siirrolta. Kesävuori kuiten-
kin kirjoitti jo aiemminkin rikosnovel-
lin, joka julkaistiin vuonna ’88 edes-
menneen Asko Martinheimon toimitta-
massa novellikokoelmassa ja jossa elä-
mässä kovia kokenut nuorukainen ot-
taa hengiltä poliisin. Kirjailijan ’90-lu-
vulla kirjoittamissa näytelmissä on 
usein tahallisia ja tahattomia tappoja, 
murhia ja kuolemantapauksia. ”Rikos-
romaani on oivallinen paikka toteut-
taa draamallisuutta ”, naurahtaa dra-
maattisista elementeistä kovasti pitävä 
ja niitä myös teoksissaan alati viljele-
vä Kesävuori.

  Tulevia yhteiskunnallisista ja moraa-
lisista lähtökohdista nousevia dekka-
reita ennakoi jo Kouvola-päivän rikos-
novellikilpailun voittanut Syntymäpäi-
vän jälkeen, joka kertoo kriminaalien 
hoitopaikoista takaisin ulkomaailmaan 
lähtevistä nuorista. ”Kouvolan novel-
likilpailuun osallistuminen oli pää-
hänpisto, ilman mitään kirjallista taus-
taa sain luottaa puhtaaseen, pelkästään 

tekstiini perustuvaan palautteeseen”.
   Samaa aihetta, elämässään vinoon 
päättyneiden ja särkyneiden ihmisten, 
erityisesti nuorten kohtaloiden kuvaa-
mista, jatkaa Saara Kesävuoren hieno 
dekkaritrilogia, jota kutsutaan Holma- 
tai Kodak-trilogiaksi, kahden päähen-
kilön nimien mukaisesti. ”Täysin ehjä 
ihminen ei ole kirjallisesti kiinnostava, 
sellaista tosin ei ole olemassakaan”, 

pohtii kirjailija.
   Trilogian kolme osaa, Saarroksissa, 
Tarkasti vartioitu ja Kuningas, raken-
tuvat saman ”taisteluparin”, entisen 
rauhanturvaajan Holman ja pikkuvel-
jensä alaikäisenä surmanneen Koda-
kin vaiheiden ympärille. Kirjailija luki 
kirjoitusprosessin aikana tavattoman 
paljon ammattikirjallisuutta nuoriso-
rikollisuudesta ja sen taustoista, nar-
sismista ja sen tutkimusmenetelmistä. 
Tärkeimpiin lähdeteoksiin kuului ame-
rikkalaisen psykopaatteja tutkineen 
Robert O’Haren tutkimus nimeltään Il-
man omaatuntoa, joka on hyvä johda-
tus siihen, miten ihminen selittää teko-
siaan. ”Vankilassa istuu vain viattomia 
ihmisiä, jokainen uskoo olevansa poh-
jimmiltaan puhdas ja tekevänsä hy-
vää”, korostaa Saara Kesävuori. Hän 
halusi kirjoittaa auki, millainen on ih-
minen, jolta puuttuu tunne oikeasta ja 
väärästä tai miten tämä tunne poikkeaa 
hänen kohdallaan tavallisten ihmisten 
moraalista. ”On olennaista perustel-
la Kaarlo Karomaan tekosia siten, että 
hän omista lähtökohdistaan tunsi koko 
ajan tekevänsä oikein”. Vaikea haaste, 
kuvailla perustellen, ymmärtäen, vaan 
ei hyväksyen.
   Saara Kesävuori sai viettää kuukau-
sia Suomen kirjailijaliiton Ateenas-
sa sijaitsevassa kirjailijaresidenssis-
sä luonnostellessaan syrjäisen saaren 
katoliseen luostariin sijoittuvan Saar-
roksissa-romaanin. Ateenan jättämän 
muistijäljen takia hän päätti kirjoit-
taa Kreikasta. Siihen aikaan Suomes-
sa oli varsin yksipuolisia uutisia ra-
haa EU:lta kuppaavista kreikkalaisis-
ta, mutta hän sai nähdä heitä ihan uu-
desta näkökulmasta. Romaanissa Tar-
kasti vartioitu osa tapahtumista sijoit-
tuu Kreikkaan ja kirjailija tarjoaa hy-
vin realistisen ja raadollisen kuvan to-
dellisuudesta, jota turisteilla ei ole ti-
laisuutta kohdata. Kesävuori havah-
tui tajuamaan, miten surkeassa jamas-
sa maan paperittomat ja toimeentuloa 
vailla olevat paikallisetkin ihmiset elä-
määnsä viettivät.
  Tämä kokemus vahvisti entisestään 
kirjailijan halua kirjoittaa kirjoja, jois-
sa on vahva yhteiskunnallinen ele-
mentti. ”En usko, että kirjallisuudel-
la olisi poliittista tai yhteiskunnallista 
vaikutusta, silti minulla on tarve saada 

Hieman rauhoittunut

MAAILMAN
PARANTAJA

►
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sellainen aspekti mukaan”.
  ”Ihmisen vaihtoehdot ovat vähissä: kyynikoksi en rupeai-
si ikinä, se on kuin harmaa seinä. Opportunisteja nykyään 
jopa ihaillaan, mutta minulle se on vastenmielinen elämän-
asenne. Maailmanparantaja: olen sitä edelleen, vaikka sille 
kuinka naurettaisiin!”
  Kesävuoren toinen trilleritrilogia (Musta hevonen, Kes-
keneräinen kuolema, Askeleen edellä) puolestaan havahdut-
taa huomaamaan terveydenhuollon ristiriitaisuuksia ja lää-
kärien pätevyysongelmia. Päähenkilönsä Anni Elorannan 
silmin Kesävuori halusi näyttää välähdyksiä todellisuudes-
ta, jota ei tässä menestystä ja rahaa palvovassa maailmassa 
suoraan näy, esimerkiksi hoitolaitoksista ja tavallisessa ar-
jessa näkymättömistä ihmisistä. ”Tämä sarja on yhden kir-
jailijan vaatimaton tapa tuoda esille näiden ihmisten elämää 
ja hätää”, toteaa Saara.
  Yleisön iloksi Saara raottaa Celia-kirjastossa vasta tuotan-
nossa olevan päätösosan juonta, jossa on eksotiikkaa riittä-
miin, miekkoja ja käärmeitä. Näitä ei kuitenkaan haeta naa-
puria kauempaa: Suomen lainsäädännön mukaan kuka ta-
hansa voi hankkia vaikka nettikaupasta lemmikikseen vaa-
rallisia myrkkykäärmeitä.
  ”Näkeeköhän kirjailija painajaisunia kuvattuaan näin raa-
dollisia ihmiskohtaloita?”, ihmettelee haastattelija. ”Minä 
elän niin tylsän tasaista arkea, että minulla on voimia kir-
joittaa särkyneistä ihmisistä. Jos eläisin kuvailemanikaltai-
sen mylläkän keskellä olosuhteissa, jotka vaatisivat rankko-
ja henkisiä ponnistuksia, kirjoittaisin varmasti kevyitä ko-

medioita maalaisidyllistä”, naurahtaa Saara.
  Romaanissaan Hyvä isä Kesävuori käsittelee kahta aihet-
ta: muistin merkitystä ja väkivallan näkymisen vaikutuk-
sia. Kirjailija on perehtynyt hyvin läheltä muistisairauksiin 
ja halusi kirjoittaa siitä, mitä on merkityksellistä muistaa ja 
mitä ei. ”Alzheimerin taudissa sinänsä ei ole mitään kaunis-
ta, lämmintä ja lohdullista, mitä olisin halunnut tähän ro-
maaniin mukaan, hyvän muistamisen merkitys on muualla”, 
henkäisee Saara.
  Toisaalta Kesävuori ottaa romaaninsa kautta kantaa vä-
kivaltavideoihin ja -peleihin, joissa lapset joutuvat koh-
taamaan omia pelkojaan. Kirjailija oli monien vanhempi-
en lailla käynyt ankaria keskusteluja itsensä kanssa lastensa 
tultua murrosikään. Hän päätti luottaa siihen, että elämän-
tavoiltaan tavallinen lapsi ei muutu väkivaltaiseksi väkival-
tapelien takia. ”Jos kuitenkin lapsi voi lähtökohtaisesti huo-
nosti, niin nähty väkivalta vahvistaa hänen omia aggressioi-
taan”, tuumii Kesävuori.
   Kuunnelmakirjoittajana ja -ohjaajanakin mainetta saaneen 
haastattelijan pyynnöstä Kesävuori kertoo myös dramati-
sointityöstään. Solohovin Hiljaa virtaa Don -romaanin dra-
matisointiprosessiin hän hyppäsi mukaan täysin kokemat-
tomana ja ensimmäinen versio olisi venynyt viiden tunnin 
mittaiseksi. Lopulta hän oivalsi, että romaania näytelmäksi 
tiivistäessään ohjaajan on pysyttävä uskollisena ainoastaan 
teoksen tunnetilalle, hahmoja ja käänteitä voi poistaa aika 
rajulla kädellä. Toisena oivalluksena syntyi havainto siitä, 
että kolmeminuuttiseen lauluun pystyy kiteyttämään saman 
verran kuin monen sivun dialogiin. Yleisöä yllätti kirjaili-
jan väite, jonka mukaan elokuva on lähempänä kuunnelmaa 
kuin näytelmää.  Tämä johtuu siitä, että elokuvan ja kuun-
nelman leikkauksissa voi siirtyä ajassa ja paikassa käytän-
nössä mihin tahansa rajattomasti.  Sen sijaan näytelmä on 
sidottu näyttämötilanteeseen ja se vaatii monimutkaisen 
kerrontarakenteen toimiakseen useammalla tasolla. Muun 
muassa Orivedellä luovaa kirjoittamista opettaneen kirjai-
lijan neuvon mukaan ”aloittelijoiden kannattaa pitää henki-
löiden määrää alle kuudessa, silloin niistä voi tehdä koko-
naisia, muutoin dramaturgia leviää käsistä. Näytelmien pe-
rusrakenteet ja juonenkuljetus ovat aika simppeleitä ja hy-
vin kirjoitettuna ne kantavat tarinaa.”
   Omat kirjansa Saara haluaa unohtaa heti kun päästi ne kä-
sistään, eikä hän palaa niihin koskaan. Hän sanoo miltei in-
hoavansa ja pitävänsä niitä tyhminä. Hän muistelee ääni vä-
rähtäen ensimmäistä, yhteiskunnallista raivoa täynnä ol-
lutta monologiromaaniaan nimeltä Mä en. ”Olen edelleen 
maailmanparantaja, mutta hieman rauhoittunut niistä ajois-
ta”, hän naurahtaa. Onneksi tulevat kirjat jaksavat innoittaa 
häntä yhä: seuraavana luvassa on jälleen rikosromaani, tällä 
kertaa sarjaan kuulumaton erillinen teos.

Saara Kesävuoren kirjailijavierailu on kuunneltavissa Kult-
tuuripalvelun nettisivuilla.
 

►

TAIDEKESÄ KUTSUUTAIDEKESÄ KUTSUU

Markku Laamanen, 
Uusi Kuu, Salmela
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NYT NÄYTTELYIHIN!

MÄNTÄN KUVATAIDEVIIKOT

Mäntän kuvataideviikolla kävi viime vuonna ennätyksel-
liset yli 17 000 kävijää. Ilahduttavinta oli että Anssi Kasi-
tonnin kuratoima näyttely keräsi uudenlaista yleisöä, ku-
ten lapsiperheitä, nuoria aikuisia ja keski-ikäisiä miehiä. 
  Tämän vuoden kuraattori on kuvataiteilija Pirjetta Bran-
der, joka on osallistunut kuvataideviikoille kahdesti taitei-
lijana. Mäntän kuvataideviikoilla on menossa jo 22. vuosi.
  Tämän vuoden taiteilijat ovat: Erika Adamsson, Jan-Erik 
Andersson & Shawn Decker (USA), Markku Arantila, Riikka 
Aresalo, Kenneth Bamberg, Tyko Elo, Tom Engblom, Leo-
nora Fredriksson, Viva Granlund, Bo Haglund, Ihana Ha-
vo, Mika Helin, Otso Höglund, Petra Innanen, Inka-Maa-
ria Jurvanen, Jussi Juurinen, Eija Keskinen, Yasushi Koya-
ma, Marko Lampisuo, Harri Larjosto, Leevi Lehtinen, Emi-
lia Niskasaari, Olga Palomäki, Sergei Pietilä, Marja Pirilä, 
Heidi Romo, Airi Salosmaa, Charles Sandison, Risto Suo-
mi, Pekka Syrjälä, Ella Tahkolahti, Barbara Tieaho, Jenni 
Tieaho, Kalle Turakka Purhonen, Pauliina Turakka Purho-
nen, Timo Tähkänen, Jussi Valtakari & Antti Ylönen, Senja 
Vellonen ja Kati Åberg.
  Mäntässä on nähtävissä paljon nuorten kuvataiteilijoi-
den rohkeita ja ennakkoluulottomia töitä mutta myös 
vanhempaa polvea on mukana, vaikkapa Risto Suomi ja 
Barbara Tieaho.   Melkein kaikkien Mäntän kuvataiteilijoi-
den aikaisempiin töihin voi tutustua netin kautta hyvin 
toimivien linkkien kautta, olkoon esimerkkinä vaikka Jen-
ni Tieahon ihana hevostyö, joka on otettu hänen sivuil-
taan. Jenni on Barbaran tytär.
  Selailemalla voi päästä jo etukäteen suureen seikkailuun 
etsiytymällä vaikka Harri Larjoston tatuoitujen ja uivien 
ihmisten maailmaan, jossa on tarjolla jopa pelottavia yk-
sityiskohtia. Taidekokemus on silti aidoin näyttelyssä eli 
siis Mänttään!

XXI Mäntän kuvataideviikot 11.6.– 31.8.2017, avoinna 
kesällä joka päivä klo 10-18 (myös juhannuksena), www.
mantankuvataideviikot.fi

SERLACHIUKSEN MUSEOT

Jos menet kuvataideviikoille, käy myös Serlachiuksen mu-
seoissa. Pohjoismaista taidetta on nähtävissä kesän pää-
näyttelyssä Kesäpäiviä, Summer Days, Göstan kartanos-
sa on Jukka Korkeilan, Elina Merenmiehen ja Anna Retu-
laisen Nautinto-näyttely, taidemuseo Göstassa Antti Oi-
karisen teoksia ja Göstan puistossa ja kartanossa Kimmo 
Schroderiuksen Bling Bling. Pikkukaupungin sairaskerto-
mus on Lenkkeri Gustavissa.

Serlachius-museot ovat kesällä auki joka päivä klo 10-18 
– myös juhannuksena. www.serlachius.fi

TAIDEKESKUS SALMELA

Ai että, melkein tekee mieli ulvaista ilosta, kun katselee 
Taidekeskus Salmelan kesän 2017 taiteilijoita. Tässä ilah-
duttava lista: Marjatta Tapiola, Jussi Mäntynen, Tero Laak-
sonen, Veikko Myller, Topi Ruotsalainen, Aaron Heino, 
Matti Peltokangas, Taru Mäntynen, Tuula Lehtinen, Es-
si Peltonen, Markku Laamanen, Jenni Yppärilä, Elina Ku-
jansuu, Johanna Lumme, Inari Krohn, Arto Kettunen, Sa-
tu Laurel, Antti Hakkarainen, Jussi Twoseven ja Tomas By-
ström, Jasmin Ijäs ja Jussi Pirttioja. Nähtävää varmasti riit-
tää.
   Toiminnanjohtaja Tuomas Hoikkala ei turhaan hehku-
ta Salmelan antia Suomen satavuotisjuhlavuonna. Nyt jos 
koskaan Salmelaan pitää mennä! 
  Salmelan kesän 2017 nuori taiteilija on Essi Peltonen. 
Hän sijoittui toiseksi Salmelan Nuorten taitelijoiden ku-
vataidekilpailussa 2016. 
  Annetaan kuvien puhua!
  Salmelan näyttelyt ovat avoinna 10.6.– 13.8.2017 päivit-
täin klo 11-18, puhelin: 050 3388 114, sähköposti: info@
taidekeskussalmela.fi, facebook: www.facebook.com/tai-
dekeskussalmela, www.taidekeskussalmela.fi. 

TAIDEKESKUS PURNU

Juhlaa, historiaa ja tätä päivää esitellään Purnun näytte-
lyssä Loistava aika. Se on näyttely ajankohtien merkityk-
sestä. Mukana on teoksia alkuperäiseltä Purnu-ryhmältä 
ja kesänäyttelyä varten rakennettuja teoksia nykytaiteili-
joilta. Kuraattorit ovat Miina Hujala ja Arttu Merimaa.
Kesän 2017 taiteilijat ovat: Päivikki Alaräihä, Liinu Grön-
lund, Jaakko Pallasvuo & Anni Puolakka, Nestori Syrjälä ja 
Elina Vainio sekä 100 vuotta sitten syntyneet Purnu-ryh-
män taiteilijat Taisto Ahtola, Erik Enroth, Unto Koistinen, 
Pentti Melanen, Ernst Mether- Borgström, Tuulikki Pietilä 
ja Aimo Tukiainen 

Purnun näyttely on avoinna 18.6.–6.8.2017 klo 11-18, 
sähköposti: purnutaidekeskus@gmail.com, 
www.purnu.fi.

Ylhäällä Mäntän kuvataideviikkojen taiteilijoita. Keskel-
lä  Salmelan viime vuoden nuoren taiteilijan Johanna Lum-
peen Valo, Salmelan tämän vuoden nuoren taiteilijan Essi 
Peltosen Float, alla vasemmalla Aaron Heinon Liquid 
Frame (Salmela) ja Marjatta Tapiolan Minotauros
(Salmela).

►
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FISKARS

Fiskarsin käsityöläisten, muotoilijoiden ja taiteilijoiden 
osuuskunta ONOMAn kesänäyttely Greetings from SUO-
MI on yhdistelmä paikallisuutta ja kansainvälisyyttä. Yli 
50 taiteilijan ryhmänäyttely avaa tuoreita näkökulmia 
monikulttuuriseen Suomeen ja yhteiskunnassa vallitse-
vaan tilaan.
   Näyttelyn kuraattorit ovat taiteilijat Petri Ala-Maunus 
ja Minna Suoniemi. Teoskokonaisuus ulottuu designesi-
neistä, kalusteista ja kuvataiteesta aina tilateoksiin ja esi-
tystaiteeseen asti. Näyttelyn taiteilijat ovat: Eeva-Kaisa 
Ailus, Hanna Maria Anttila, Marko Escartin – yhteistyös-
sä Heikki Aska & Sami Kallio, Anna Estarriola, Lulu Hal-
me, Liisa Hietanen, Liisa Jokinen, Dzamil Kamanger, Tee-
mu Kangas, Minja Kolehmainen, Ivan Kulvik, Heikki Mari-
la, Rudi Merz, Juhana Moisander, Aatos Mukku, Jukka Mä-
kelä, Pia Nieminen & Helena Kallio, Pentti Nuortimo, Piitu 
Nykopp, Stefan Nyström & Mind Less Company, Antti Oi-
karinen, Jaakko Pakkala, Maikki Pekkala, Outi Pieski, Satu 
Rautiainen, Jenni Roininen – yhteistyössä Kari Virtanen & 
Klaus Haapaniemi, Anneli Sainio, Kim Simonsson, Iiu Su-
siraja, Matti Söderkultalahti, Kalle Turakka Purhonen, Tä-
rähtäneet ämmät, Samppa Törmälehto, Anna Ulff, Jarno 
Vesala, Karin Widnäs, Katja Öhrnberg, Saine Ensemble ja 
työryhmät: Annatuuli Saine, Olli Kari, Saara Kantanen, Ka-
ti Outinen, Paleface, Mika Tertsunen, Deepa Panchamia, 
Tarja Ervasti, Upi Anttila & Jussi Korhonen.

Fiskarsin kuparipaja 14.5.–24.9.2017, avoinna ma-su 11-
18, www.onoma.org

HAIHATUS

Haihatuksen 18. kesänäyttely SISÄÄN-ULOS käsittelee 
maisemaa ja ympäristöä. Entiseen tapaan näyttely on 
Haihatuksessa sisällä ja ulkona; talossa, vintillä, puutar-
hassa, pellolla ja ulkorakennuksissa.
Kuraattorit ovat kuvataiteilijat  Tiia Matikainen, Pasi Mäl-
kiä, Pauliina Turakka Purhonen ja Kalle Turakka Purhonen.  
Näyttelyyn on valittu 28 taiteilijaa: NIran Baibulat, Ulu 
Braun, Teuri Haarla, Johanna Juvonen & Biagio Rosa, Mik-
ko Kallio, Jouna Karsi, Katri Kempas, Mauri Korhonen, 
Tiia Matikainen, Salla Myllylä, Pasi Mälkiä, Pia Männik-
kö, Kari Niskanen, Pilvi Ojala, Henrik Olsson, Paavo Pau-
nu, Pirkko Rantatorikka, Simo Rouhiainen, Jaakko Ruus-
ka, Tuuli Saarekas, Jonna Salonen, Minnamari Toukola, 
KalleTurakka Purhonen, Pauliina Turakka Purhonen, Milja 
Viita, Sampsa Virkajärvi, Viggo Wallensköld
   Avoinna 18.6.- 25.8.2017 päivittäin klo 11-18, myös ju-
hannuksena, www.haihatus.fi

TAIDEKESKUS TAARASTI

Taarastin taiteilijat ovat Tom Anholt, Björn Dahlem, Paula 
Döpfneri, Secundino Hernandezi, Leiko Ikemura, Marlena 
Kudlicka, Kirsi Mikkola, Janne Räisänen ja Thomas Schei-
bitz. Teosten syntymäpaikka on Berliini, joka tulee erityi-
sen näkyväksi uuden esityspaikan kautta.
Veistospolku “HÄH” Taidekeskus Taarastin pihalla esit-
telee teoksia kymmeneltä suomalaiselta taiteilijalta. Ku-
raattori, kuvanveistäjä Jukka Lehtinen on valinnut näyt-
telyyn tekijöitä, jotka haastavat katsojaa ja perinteisiä ta-

poja tehdä taidetta. Kukin taiteilija omalla tavallaan saa 
katsojan hämmästymään, kenties hieraisemaan silmi-
ään… “mitä häh”, ja katsomaan toisen kerran hiukan tar-
kemmin ja suuremmalla ajatuksella. Näyttelyn taiteili-
jat ovat: Heini Aho,  Andy Best  ja  Merja Puustinen,  Pavel 
Ekrias, Petri Eskelinen, Aaron Heino, Otto Karvonen, Juk-
ka Lehtinen, Inka Nieminen, Tuula Närhinen ja Riikka Pu-
ronen.

Taarastin kesänäyttely 16.6. – 13.8.2017, avoinna ti-su 
klo 12-18, www.taidekeskustaarasti.fi

PINXINMÄKI

Pinxinmäen kesänäyttely on nimeltään “Kasvotusten”, ja 
siihen on kutsuttu osallistumaan kuvataiteilijat Kuutti La-
vonen, Ville Löppönen, Heikki Marila, Ari Pelkonen Ja Sir-
pa Särkijärvi.

He käsittelevät teoksissaan ihmisen kuvaa, muodoista, 
viivasta ja väreistä syntyvää ihmishahmoa, joka kasvojen, 
kehon ja tilan kautta synnyttää ajatuksen kohtaamisesta. 

Näyttely on avoinna 17.06.2017- 3.8.2017.
www.pinxinmaki.fi

NAIVISTIT IITTALASSA

Satojen tarinoiden kesä, naivistisen taiteen suurnäyttely, 
20.5.-20.8.2017 joka päivä klo 10-19 Iittalan vanhalla puu-
koululla. Naivistit Iittalassa -näyttelyn kuraattori Hannu 
Castrén on kutsunut kesän 2017 näyttelyyn 48 taiteilijaa.
Naivistit Iittalassa 2017 sisältää myös suomalaisen naivis-
min merkittävän ja rakastetun maalarin Martti Lehdon 
(1933-2016) muistonäyttelyn.
www.naivistitiittalassa.fi

MUSEOT

Monet museot ovat auki kesällä, hyvä hakusana on kesä-
näyttelyt 2017.
Museoiden näyttelykalenteri löytyy osoitteesta
http://www.museot.fi/nayttelykalenteri/
Kaikki museot löytyvät museohaulla 
http://www.museot.fi/museohaku/

Esimerkki taiteilijoiden nettisivuilta löytyvistä esittelyku-
vista:  Jenni Tieahon (mukana Mäntän kuvataideviikoilla) 
Unen silta, sitten näyttelytöitä, keskellä Satu Laurelin Met-
hing, alla Topi Ruotsalaisen Odinin soturit ja oikealla Elina 
Kujansuun Anna Kuuntytär, kaikki Salmelasta.

Harri Larjosto Water Stories, Mäntän kuvataideviikot.

►
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Sata lasissa -sarja kunnioittaa satavuotiasta Suomea anta-
malla puheenvuoron kirjoittajille, joilla on oikeasti jotain 
asiaa. Toisena vuorossa on Ronja Oja. Hän on mm. 
Näkövammaisten Kulttuuripalvelun hallituksen jäsen ja 
paljon muuta.

D
igitalisoituminen, esineiden internet, robotiik-
ka... Sanoja, jotka sisältävät pelottavia uhka-
kuvia, mutta toisaalta myös suuria mahdolli-
suuksia. Minä uskon enemmän niihin mahdol-

lisuuksiin.

Teknologia ja uudet keksinnöt ovat helpottaneet ihmis-
ten elämää läpi ihmiskunnan historian. Ruokaa voi val-
mistaa muutenkin kuin avotulella, peltoa ei tarvitse kyn-
tää ihmisvoimin eikä kirjoja kopioida käsin pergamen-
tille. Kirjapainon keksimisestä on tultu pitkälle, kun au-
tot ajavat ilman kuljettajia ja roboteilla suoritetaan aivo-
leikkauksia. Mihin kaikkeen teknologialla vielä päästään-
kään? Voiko tulevaisuuden ihminen keskittyä tylsien ru-
tiinitehtävien sijaan vain niihin asioihin, joita kohtaan 
kokee intohimoa?

Tietysti teknologian kehityksessä on omat ongelmansa. 
Palveluita tarjotaan jatkuvasti enemmän vain koneiden 
välityksellä: lähijunissa ei voi enää ostaa lippua konduk-
tööriltä, ruokakaupoissa on itsepalvelukassoja ja pankki-
palveluakin saa lähinnä verkossa. Jos palveluita ei suun-
nitella huolella loppuun asti, ne eivät sovi kaikille. Huo-
nosti toteutetut palvelut sulkevat ulkopuolelle erityises-
ti vammaiset ja ikääntyneet. Mutta jos oikeasti halutaan, 
on mahdollista luoda kaikille toimiva digitaalinen maail-
ma – maailma, jossa aivan kuka tahansa pystyy hyödyn-
tämään palveluita, sokeana tai vaikka ilman käsiä.

M
inulle teknologian kehittyminen on luonut 
aivan uudenlaisia mahdollisuuksia. Harmit-
telin vuosia, etten sokeana pysty pelaamaan 
sudokuja – kunnes asensin iPhoneeni sudo-

ku-pelin, jota pystyi pelaamaan ruudunlukuohjelmalla. 
Älypuhelimen kanssa voin kulkea kaupungilla ja tietää 
katujen nimet ja lähistön liikkeet myös vieraassa maas-
sa. Eikä minulle olisi tullut aiemmin mieleenikään, että 
täysin sokeana voisin editoida itsenäisesti videoita. Kun 
haluan lisää soitettavaa renessanssiluutulleni, voin etsiä 
netistä haluamani kappaleen tabulatuurin ja lukea sitä 
pistekirjoituksella pistenäytöltä.

Mitä enemmän olen opiskellut teknologiaa ja ohjelmoin-
tia, sitä enemmän uskon tulevaisuuden mahdollisuuk-
siin. Odotan saavani lähivuosina robottiopaskoiran, jo-
ka ei varmasti päätä jumittaa matkalla tai kuljeta minua 
kiinnostavien hajujen perässä väärään paikkaan. Kinees-

Robottiopaskoiraa 
odotellessa

teettisillä virtuaalihansikkailla pystyisin taas tunnustele-
maan vaikka Louvressa olevia veistoksia kotisohvaltani. 

T
ulevaisuuden sokean ei tarvitse olla rajallisten 
kuljetuspalveluiden armoilla. Itseohjautuvalla 
autolla voi sokeakin hurauttaa yksin kaupan pi-
haan. Parkkipaikalta kauppaan sisään löydetään 

robottiopaskoiran kanssa. Opastuksen lisäksi robotti-
koira kertoo kaupassa tuotteiden nimet ja hinnat, tietysti 
myös vaakanumerot. Tulevaisuuden sokea kuljettaa os-
toksensa robottiautollaan kotiin ja laittaa ne paikoilleen. 
Jääkaappi skannaa tuotteet, jotta voi ilmoittaa ajoissa 
maidon menevän pian vanhaksi ja muistuttaa ostamaan 
myös liemikuutioita.

Ihan noin pitkällä ei kuitenkaan vielä olla. Ensin tulisi 
ylittää tämän päivän digitaaliset haasteet, jotka estävät 
kaikkia käyttämästä palveluita. Euroopan unionin saavu-
tettavuusdirektiivin myötä julkisen sektorin verkkopal-
veluiden pitää olla saavutettavia kaikille muutaman vuo-
den kuluttua. Siihen on vielä matkaa, mutta se on mah-
dollista. Ehkä vielä joskus voin nauttia tuulenvireestä 
kasvoillani, kun viiletän kauniina kesäpäivänä yksin avo-
autolla. Sitä odotellessa korjailen verkkosivujen saavu-
tettavuusongelmia ja paasaan ohjelmoijille, kuinka tär-
keää on ottaa huomioon erilaiset käyttäjät, jotta myös 
sokeat saavat tilata verkon kautta pitsansa kotiovelle. 
Kyllä meillä vielä joskuks on digitaalinen maailma, jossa 
erilaiset rajoitteet menettävät merkityksensä.

Tämän jutun kirjoitusaikaan Ronja Oja oli 
yhdessä ohjaaja Jenni-Julia Wallinheimo-Hei-
mosen kanssa Cannesin elokuvajuhlilla, jossa 
esitettiin heidän lyhytelokuvansa Illusionist ś 
Visions. Elokuva on tarina unelmista ja taiste-
lusta niiden saavuttamiseksi. Fyysisesti etuoi-
keutetut ihmiset rajoittavat herkästi vammais-
ten oikeuksia ylläpitämällä kuvitelmia, mitkä 
asiat ovat vammaisille mahdollisia ja mitkä ei-
vät. Kajastuksen seuraavassa numerossa on iso 
juttu Ronjan ja Jenni-Julian Cannesin matkasta 
ja tästä hienosta lyhytelokuvasta. Illusionist ś 
Visions on syntynyt kokonaan vammaiskult-
tuurin viitekehyksessä ja se on toteutettu 
kokonaan vammaisten ihmisten toimesta.
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Sari Loijaksen (55) ensimmäinen 
vuosi Näkövammaisten liiton pu-
heenjohtajana on täyttynyt. Hän on 
ensimmäinen nainen Suomessa lii-
ton huipulla. Pohjoismaista löytyy 
toinenkin, Unn Ljöner Hagen, joka 
on Norjan vastaavan organisaation 
puheenjohtaja. 

Teksti:  Eija-Liisa Markkula
Kuvat: Sari Loijaksen kotiarkisto ja 
Ali Kinnunen

P
idimme Sarin kanssa juttelutuokion, johon olin 
valmistautunut muutamalla kysymyksellä. Kuit-
tasimme järjestöasiat lyhyellä alulla ja jatkoimme 
sitten elämän mehukkaammille puolille.        

Vuoden pyörähdettyä Sarin tuntemukset olivat vahvasti 
plussan puolella, joskin hän vertasi sen tuntuneen joskus 
kuin kaksisuuntaiselta  mielialahäiriöltä; jonakin päivänä 
tuntuu, että tämähän sujuu ja sitten tuleekin taas päivä, 
jolloin on ihan muuta. Jo ennen valituksi tuloaan Sari tu-
tustui liiton organisaatioon sekä toimintatapoihin ja sit-
ten työhön ryhtyessään päätti aloittaa mahdollisimman 
puhtaalta pöydältä ja suhtautua haasteisiin myönteises-
ti. Hyötyä on ollut siitäkin, että ollessaan jo ministeriös-
sä töissä hänellä oli luottamustoimia silloisessa keskuslii-
tossa, esimerkiksi varapuheenjohtajuus. Kuitenkin noin 
13 vuotta sitten hän jätti nuo luottamustehtävät. Nyt pa-
latessa edessä oli muutamia yllätyksiä, joita hän ei ollut 
osannut odottaa. Tiedonjanoisena ihmisenä hän on pyr-
kinyt pääsemään kaikesta perille  mahdollisimman pian.   

Sari tuli liittoon Sosiaali- ja terveysministeriöstä, jossa 
hän toimi neuvottelevana  virkamiehenä ja oli valtakun-
nallisen vammaisneuvoston (VANE) pääsihteeri. "Kun luu-
lin työn olleen   melkein pelkkää kirjoituspöydän ääres-
sä istumista", Sari korjaa ja kertoo siihen kuuluneen jatku-
vaa kokouksissa istumista, matkustamista sekä kotimaas-
sa että ulkomailla, puheiden pitämistä ja verkostoitumis-
ta. Se työ, mitä hän teki paikalla ministeriössä, oli useim-
miten lausuntojen laatimista. 

Haastateltavana 
SARI LOIJAS

Muistojen kuvia - oikealla Sari ja Citta.

►
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Jätämme työasiat, mutta siltana nykyiseen asemaan kan-
taa näkövamma, onhan olennaista, että liiton puheenjoh-
taja on itsekin ihminen, joka ei näe. Sari on sokea ja hä-
nellä  on Citta-opaskoira. He tulevat  useana päivänä vii-
kossa kotoa Nurmijärveltä julkisella liikenteellä Helsingin 
Itäkeskuksessa sijaitsevaan Näkövammaisten toiminta- ja 
palvelukeskus Iirikseen. Sari pyrkii sokeudestaan huoli-
matta toimimaan itsenäisesti aina, kun se vain on mah-
dollista. Tietokone ja älypuhelin ovat hänen jokapäiväi-
siä työkalujaan. Näkövammaisten perinteiset taidot ovat 
myös kunniassa; hän johtaa kokouksia pistekirjoituksella 
olevaa kokousmateriaalia käyttäen. Hän kertoo sokeutu-
neensa 18-vuotiaana, mutta näön menetys alkoi jo 3-vuo-
tiaana sairastetun  reumakuumeen jälkitautina, jota ei sii-
hen aikaan vielä pystytty  hoitamaan.  

Minua, haastattelijaa,  kiinnostavat ihmisissä aina ne piir-
teet, jotka heissä kulkevat läpi elämän perittyinä lapsuu-
denkodista tai synnyinseudulta. Ilomantsista kotoisin ole-
va Sari sanoo näiden ominaisuuksien olevan pohjoiskar-
jalainen välittömyys ja suoruus. Hän on 9-lapsisen pien-
viljelijäperheen kuopus. Perheen koti oli myös isovan-
hempien koti, joten monenlaisten ihmisten kanssa oppi 
tulemaan toimeen jo varhaislapsuudesta saakka.  Väkisin-
kin oppi että joukkuepelillä mennään sujuvimmin eteen-
päin. 

Pohjoiskarjalaisuudesta, välittömyydestä ja suoruudes-
ta Sari kertoo, miten mitä tahansa asioita saatettiin kysyä 
suoraan. Samoin sitten tiedettiin kylillä kaikkien asiat, ku-
ten sekin, että Sari oli ”päässyt hierojakouluun”! Kylillä ol-
tiin varmoja, että jonakin päivänä Sarista tulisi hieroja, ja 
sitten, kun hänet  oli hyväksytty yliopistoon, hänen ker-
rottiin päässeen hierojakouluun! Sari kylläkin sanoo, että 
hänestä olisi tullut maailman huonoin hieroja!   

Maaseudulla kasvaneena Sari on pitänyt  aina eläimistä – 
hän kiintyi lampaisiin, lehmiin, vasikoihin, hevosiin, kis-
soihin ja koiriin. Hänellä oli jopa kesyjä oravia. Samasta 
lähteestä kumpuaa halu liikkua ja oleilla luonnossa. Hän 
pahoittelee sitä, ettei hänellä enää nykyisessä kotinsa 
ympäristössä ole mahdollisuutta nauttia aidosta luonnon 
rauhasta ja hiljaisuudesta.  

Kysyn sitten, mille koulutusalalle hän olisi halunnut ja ha-
keutunut, ellei näkövammaa  olisi ollut. Hän halusi am-
mattimuusikoksi! Hän halusi opiskelemaan Oulunkylän 
Pop & Jazz Opistoon!

Vanhemmat ymmärsivät kuitenkin sokeutuvan tyttären-
sä tilanteen; sen, että tytön oli kouluttauduttava mahdol-
lisimman pitkälle, pärjätäkseen tämän oli saatava parem-
pi  koulutuksellinen taso kuin ikäluokan keskiverto. Hei-
dän arvionsa mukaan ammattimuusikkous ei olisi riittä-
vän vakaa elämänoksa, niinpä he painostivat Sarin luki-
oon ja eteenpäin opintiellä.

Musiikki ei ollut ollenkaan tuulesta temmattua, sillä Sa-
ri soitti harmonikkaa ja kitaraa sekä lauloi bändissä, jo-
ka voitti jopa valtakunnallisen kunniamaininnan. Tänä-
kin päivänä hänellä on harmonikka ja hän ”soittelee” sitä 
omaksi ilokseen silloin tällöin.   

Saria ovat aina musiikin ohella kiehtoneet kulkeminen ja 
matkustaminen, nimenomaan itsenäisyys kulkemisessa. 
Hän sanookin nauraen, että näkevänä hän olisi saattanut 
olla onnellinen rekkakuskina.   

Siirrymme musiikista muihin kulttuurin alueisiin. Teatte-
ri ja elokuva eivät oikein ole Sarin juttuja. Suorapuheise-
na hän sanoo, ettei jaksa keskittyä niihin, vaikka klassi-
sen musiikin konserteissa hän kyllä käy ja valitsee sellai-
sia, joissa ohjelmassa on viulumusiikkia. Käsitöitä Sari ra-
kastaa, etenkin neulomista. Puutarha ja ruoanlaitto eivät 
juurikaan ole hänen heiniään, mutta kirjallisuus, lukemi-
nen yleensäkin, ovat sitä mitä suurimmassa määrin! Sari 
lukee paljon tietopuolista kirjallisuutta, johon tässä kuu-
luvat myös yhteiskunnallisia aiheita käsittelevät julkaisut. 
Häntä kiinnostavat erityisesti tutkimus ja yhteiskuntapo-
litiikka. Toisaalta hän pitää dekkareista. 

Kysyn, minne hän haluaisi  lähteä kulttuurimatkalle, vaik-
kapa tutustumaan uuteen toisenlaiseen elämäntapaan. 
Sari on matkustanut eri puolilla maailmaa. Hän kertoo 
laskeneensa, että on käynyt 49 maassa, monissa useita 
kertoja. Hänelle ei heti tule mieleen mitään todella hou-
kuttelevaa kohdetta. Ehdotan Indonesian viidakoita. - Ei, 
hän melkein kirkaisee ja muistaa siinä paikassa, että pel-
kää kuollakseen kaikkia ryömiviä, matelevia ja luikertavia 
eläimiä, samoin kuin kaikenlaisia pistäviä hyönteisiä jne., 
joita ei edes näe!  Sari ei myöskään halua Afrikkaan safa-
rille. Ne ovat jotain hyvin keinotekoista, eivät oikeaa. Sitä 
paitsi ne ovat aidolle luonnolle haitaksi.

Sarilla on harvinaisen selkeä vastaus siihen, millaiset ih-
miset häntä ärsyttävät: ”tärkkipyllyt”, joilla hän tarkoittaa 
turhan tärkeilijöitä, pönöttäjiä, sellaisia, jotka koko ajan 
tekevät itsestään numeroa. 

Pitkin vuotta on ollut helppo havaita, että Sarin omimpia 
alueita ovat ajankohtaiset yhteiskunnalliset asiat ja päi-
vän politiikka. Toiseksi viimeinen kysymys luotaakin tä-
tä aluetta. Sari kertoo seuraavansa asioita hyvin tiiviisti, 
jopa niin, että oltuaan ministeriössä kulissien takana vai-
kuttamassa hän saattaa jonkin sosiaalipoliittisen päätök-
sen tullessa voimaan suorastaan tunnistaa kenen sormet 
ovat siihen eniten jälkiä jättäneet. Saria kiinnostaa paljon 
myös kansainvälisen politiikan seuraaminen, koska nyky-
maailmassa kaikki vaikuttaa kaikkeen. 

Lopuksi kysyn Sarilta, onko hänellä jokin unelma, jonka 
hän tässä rohkenisi paljastaa. Kyllä on. Hän haluaisi tehdä 
kansainvälistä kehitysaputyötä enemmänkin kuin mitä 
hän nyt jo tekee ollessaan Abilis-säätiön varapuheenjoh-
taja. Sitten, kun velvollisuudet on hoidettu ja hänen mie-
hensäkin olisi jäänyt eläkkeelle, Sari haluaisi lähteä vähän 
pidemmäksi aikaa ulkomaille, ehkä jonnekin Eurooppaan, 
jonnekin lämpimämpään kuin täällä, ja nauttia, seurailla 
elämää ympärillään. 

                                         

Perinteinen hyväntekeväisyysta-

pahtuma Monsters of Turku oli tä-

nä keväänä seksuaaliterveyden ja 

-oikeuksien sekä luonnon puolella. 

Se tuki Väestöliiton ja WWF:n Ne-

pal-hanketta. Monsters of Turus-

sa esiintyivät Introvertigo, Apples 

of Idun ja Sekret Teknik sekä Awa-

ke Again, Black Sleep ja Bob Malm-

ström.

Mikä Nepal-hanke?

Hankkeen hyödynsaajina ovat 400 
000 ihmistä, joista valtaosa elää noin 
dollarilla päivässä. Erityishuomiota 
hankkeessa kiinnitetään nuorten tyt-
töjen ja naisten oikeuksien edistämi-
seen.

Väestöliitto tekee työtä hankkees-
sa yhdessä Nepalin perhesuunnitte-
lujärjestön (FPAN) sekä WWF Suomen 
kanssa. Hankkeessa yhdistyvät ainut-
laatuisesti luonnonvarojen käyttö se-
kä seksuaaliterveyden ja -oikeuksi-
en edistäminen. Väestö kasvaa, kos-
ka tietoa seksuaaliterveydestä sekä 
omista seksuaalisuuteen liittyvistä 
oikeuksista ei ole tarpeeksi ja palve-
lut ovat heikot. Alueella seksuaaliter-
veys on aiheena tabu eivätkä naisten 
oikeudet toteudu, joten he ovat eri-
tyisen haavoittuva ryhmä. Ehkäisyn 
käytöstä tai äitiysterveydestä päät-
tää usein mies tai anoppi.

Moni tyttö kokeekin toivottomuut-
ta kapeiden mahdollisuuksien edes-
sä: teini-ikäisten tyttöjen yleisin kuo-
linsyy Nepalissa on itsemurha. Toi-
seksi yleisin kuolinsyy on raskauteen 
tai synnytykseen liittyvät komplikaa-
tiot. Väestöliitto tekee hankkeessa 
töitä, jotta tilanne saataisiin muuttu-
maan.

Yhteistyönkumppanina toimiva 
Nepalin perhesuunnittelujärjestö 
FPAN tulee kärsimään suuresti USA:n 
hallinnon Global Gag Rule - asetuk-
sen vuoksi. Global Gag Rule tarkoit-
taa, että kaikki amerikkalainen ra-
hoitus vedetään pois ulkomaalaisil-
ta perhesuunnittelujärjestöiltä, jot-

ka hyväksyvät abortin. Nämä järjes-
töt eivät usein itse edes tee abortte-
ja – ovat vain sitä mieltä, että naisella 
on oikeus omaan kehoonsa.

Väestönkasvu ja köyhyys luovat 
valtavan paineen hankealueen her-
källe luonnolle. Väestön riippuvuus 
metsistä kasvaa, laidun- ja viljelyalu-
eita raivataan ja konfliktit villieläin-
ten kanssa lisääntyvät. 

Monsters of Turku on pieni tapah-

tuma eikä yksin pysty takaamaan tä-
män tärkeän hankkeen jatkuvuutta 
vuodelle 2018. Siksi se haluaa haas-
taa ihmiset, yritykset ja median mu-
kaan, jotta apu välittyisi sitä tarvit-
seville jatkossakin. Ulkoministeriön 
rahoituksen leikkausten vuoksi ko-
ko Nepalin avustushanke on vaarassa 
päättyä tähän vuoteen. A.K.

facebook.com/monsterofturku

Sekret Teknik, alla  Omput ja Introvertigo.

►

Nepalin tyttöjen puolesta
MONSTERS OF TURKU 2017 ROCKASI
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Saara Ryynänen 
(s.1978) säteili Näkö-
vammaisteatterin ke-
vään Kultainen vasikka 
-esityksen pääosassa. 
Kuka Saara on ja miten 
hän on Näkövammais-
teatteriin päätynyt? 
Kajastus otti selvää. 

Teksti: Tanja Rantalainen

H
ippilääkärien matkassa 
lähdettiin parantamaan 
maailmaa, Saara nauraa, 
kun häneltä kysyy perhe-

taustasta. Hän on Ryynäsen perheen 
kuudesta lapsesta toinen. Saaralla 
on kolme sisarta ja kaksi Petroskois-
ta adoptoitua veljeä. Ennen kuin Saa-
ra oli kouluikäinen, Ryynäset asuivat 
neljä vuotta Tansaniassa. Kilimanja-
rosta 70 km länteen on Merun aktii-
vinen tulivuori. Sen juurella vanhem-
mat pyörittivät sairaalaa. 

- Tansaniassa elämänmeno on eri-
laista. Kukaan ei ole mitään, mut-
ta kaikki ovat tosi paljon. Se on mie-
lettömän kaunista, vihreää Afrikkaa, 
Saara kertoo ja lisää, ettei ole ikinä 
sopeutunut suomalaiseen ilmastoon. 

Saaran suhteet perheenjäseniin 
ovat lämpimät. Veli oli juuri viikon 
kyläilemässä. 

- Aina on kannustettu ja välillä vä-
hän pakotettu. Olen saanut mennä ja 
tehdä vapaasti ja niinpä sitä on ko-
keillutkin kaikenlaista. Lapsesta läh-
tien rohkeus on ollut toinen nimeni. 
En ole koskaan pelännyt lähestyä ke-
tään tai kokeilla uusia asioita, Saara 
sanoo. 

Unelmat toteutuvat 

Pari vuotta sitten Saara eli unelmaan-
sa. 20 vuoden määrätietoinen työ ra-
vintola-alalla oli johtanut siihen, että 

hän oli perustanut Kruununhakaan 
ruokaravintolan. 

- Minulle oli tärkeää todistaa ole-
vani tosi taitava ravintolamaailmas-
sa. Tein ihan hirveästi töitä. 10 tunnin 
päivä tuntui lepopäivältä. En tarvin-
nut palautumista. Nautin vauhdista, 
ihmisistä ja kaaoksesta. Vaadin muil-
ta paljon, mutta kaikkein eniten vaa-
din itseltäni, Saara kertoo.

- Minun oli vaikea sietää hitautta, 
enkä ymmärtänyt, kun valitettiin vä-
symystä. Itse en ollut koskaan pitä-
nyt kesälomaa. Työni oli minulle in-
tohimo.  Mikään ei olisi saanut minua 
irrottamaan otetta elämästäni, jonka 
olin itselleni rakentanut. 

Saara oli käynyt kokkikoulun 90-lu-
vulla ja antanut sitten maailman vie-
dä. Hän työskenteli kahden ja puolen 
vuoden ajan Espanjassa, Belgiassa ja 
Saksassa, sitten keittiömestarina Hel-
singissä lukuisissa ravintoloissa. Saa-
ra tunsi kaikki ja kaikki tunsivat Saa-
ran. Hän oli joka paikassa vähintään 
henkinen johtaja, ellei koko paikan 
pomo, pyöritti henkilökuntaa, huo-
lehti ystäviensäkin asiat  ja pärjäsi ta-
loudellisesti aika mukavasti. 

Unelmat muuttuvat 

Vuonna 2015, samalla viikolla, kun 
Saara allekirjoitti ravintolansa kaup-
pakirjan, silmissä hämärtyi. Saara 
luuli, että kipu aiheutti näköhäiriöt, 
koska hänellä oli ollut kovia päänsär-
kyjä. 

Lääkäri totesi, että Saaran oikea sil-
mä on täysin sokea ja vasemman nä-
kökenttä on noin viisi prosenttia. Saa-
ralla todettiin glaukooma, silmänpai-
netauti. Paremman silmän verkkokal-
vo repesi. Lasiainen poistettiin leik-
kauksessa. 

- Menetin lyhyen ajan kuluessa nä-
köni ja terveyteni, yrityksen, talou-
dellisen asemani ja sen myötä elä-
mäntyylini. Kaikista oudoimmal-
ta tuntui, että nyt minä olin se, joka 
joutui pyytämään apua, Saara ker-
too. Hän oli aina ollut vetämässä let-
kaa. Nyt elämä siirsi jonon hännille. 

- Meni aikaa, että pystyin hyväksy-
mään, että minulla on tällainen vam-

ma, että tässä kohtaa ei auta vaikka 
kuinka tsemppaisin itseäni. Tämän 
kanssa pitää vain oppia olemaan, 
Saara sanoo. 

- Olen onneksi aina ollut hulluu-
teen asti positiivinen. Muistan, miten 
makasin sängyllä ja luettelin, mitä 
kaikkea minulla vielä oli jäljellä, hän 
jatkaa. 

Enää näkövamma ei tunnu raskaal-
le taakalle. 

- Ei näköä kaikkeen tarvitse. Elä-
mästä tulee toisella tavalla syvää, 
kun ottaa muut aistit käyttöön. Arvot 
ovat menneet uusiksi, Saara sanoo. 

Uusille urille 

Kesällä 2016 Saaran avustaja Salla il-
moitti, että nyt mennään Cross over 
-festivaaleille. Saara näki Näkövam-
maisteatterin Rakkaus on sokea -esi-
tyksen ja päätti, että jos vain ottavat, 
hän lähtee mukaan. 

- Teatteritaustani on ihan koulun 
tonttunäytelmissä. Mummin kanssa 
käytiin kyllä lapsena paljon teatteris-
sa ja rakastin kaikkea siinä. Huomion-
kipeä olen ollut aina, Saara sanoo. 

Näkövammaisteatterissa Saarasta 
on kuoriutunut näyttelijä ja Helsin-
gin ja Uudenmaan Näkövammaiset 
ry:n Ura käsillä -hanke on kovaa kyy-
tiä leipomassa hänestä käsityöläistä. 

- Kaverien kesken käsityötaitoni 
ovat olleet  jonkinlainen vitsi, vaik-
ka ruokaa olen tehnyt taiteeksi asti. 
Huipputason ohjauksessa huovutus-
taidot ovat lähteneet hurjaan nou-
suun. Ura käsillä -hankkeelle toivon 
paljon lisävuosia, hän sanoo.  

Jos Saara perustaa käsityöalan yri-
tyksen, hän tietää, mistä saa apua. 
Opiskelukin on alkanut kiinnostaa. 
Ehkä Saara opiskelee kotitalous- tai 
käsityönopettajaksi tai artesaanik-
si. Väenpaljoudessa hän ei enää viih-
dy. Vaikka Saara pystyy hyvin liikku-
maan  tutuissa paikoissa, kuten rak-
kaassa Kalliossa, metakka vie keskit-
tymiskyvyn. 

- Rauhallisempi elämä on tosi jees. 
Voi itse valita, milloin on keskipistee-
nä, Saara Ryynänen hymyilee. 

SSaaaran uudet unelmataran uudet unelmat

Saaran muistojen kuva (Saaran kotialbumi) ja Saara Näkövammaisteatterin näytelmässä Kultainen vasikka, 
kuvat Malla KInnunen.
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TOMMI KINNUNEN

Kirjailijaksi melkein vahingossa

Palkittu kirjailija Tom-
mi Kinnunen saattaa 
jumittua päiväksi tut-
kimaan jotain yksityis-
kohtaa. Hän hakeutuu 
asiantuntijoiden luo sy-
ventääkseen tietoaan, 
mutta kohtaa monesti 
ajattelumaailman, joka 
poikkeaa hänen omas-
taan ja yllättää hänet 
totaalisesti.

Teksti: Rauni Laihonen
Kuva: Jussi Vierimaa / WSOY

 

K
innunen kertoi tulleensa kir-
joittajaksi ihan vahingos-
sa. Neljäntienristeys-romaa-
ni sai alkunsa työväenopis-

ton kurssilla. Hänellä oli tarkoitus de-
letoida kaikki kurssin päätyttyä, mut-
ta jostain nousi ajatus, kannattiko sit-
tenkään poistaa kaikkea.

  - Lähetin kaverilleni, Pyysalon Jo-
nille, tekstit ja pyysin häntä arvioi-
maan, oliko niissä mitään säilyttämi-
sen arvoista. Joni otti tekstit vastaan, 
eikä palannut asiaan koskaan. Ajat-
telin, että olipa harvinaisen surkeaa 
tekstiä, niin ettei toinen ilennyt ker-
toa, mietti Kinnunen.

Eräänä päivänä puhelin soi ja siellä 
naisääni sanoi olevansa Anna-Riitta 
Karlsson kustannusyhtiö WSOY:stä. 
Hän sanoi, että he haluaisivat julkais-
ta kirjan. Silloin Kinnunen ei ymmär-
tänyt asiaa, vaan ihmetteli, kuka tä-
mä soittaja oli.

- Olin ihan varma, että Joni oli pyy-
tänyt kaveria soittamaan ja teke-
mään käytännön pilaa teksteistäni, 
kertoi kirjailija. Asia selvisi ja siitä al-
koi työskentely kustannustoimittajan 
kanssa. Neljäntienristeys-romaani 
julkaistiin puolen vuoden kuluttua.
 
Itsenäisiä naisia

 
- Minua kiinnosti kirjoittaa naisista, 
jotka tulivat määriteltyä heidän it-
sensä kautta. Siitä lähti syntymään 
kätilö, joka ei edes tahtonut mies-

tä rinnalleen. Hänen tyttärensä Lah-
ja perusti valokuvaamon ja tuli tun-
netuksi sen, eikä kenenkään toisen 
kautta, selvitti kirjailija.
    Kinnusen isoisoäiti oli kätilö. Hän 
tuli nuorena tyttönä Koillismaal-
ta Kuusamoon. Nuoreen kätilöön ei 
luotettu, mutta sisukkaasti hän näyt-
ti taitonsa. Hänestä kerrotaan suvun 
keskuudessa lyhyitä tarinoita.

- Kun isoisoäidin perhe lähti evak-
koon, he miettivät, mitä piti ottaa 
mukaan, kätilö otti kissaa takajaloista 
ja paiskasi sen seinään sanoen, tuo-
ta ei oteta. Näitä lyhyitä tarinoita pi-
ti lähteä kirjoittelemaan pidemmiksi.

Niin kuin Neljäntienristeys-kirjan 
kätilö, myös Kinnusen isoisoäiti kä-
vi ostamassa Oulusta polkupyörän, 
mutta ei osannut ajaa sillä. Kaksi tun-
tia kauppahallin takana hän harjoit-

teli ajamista ja sitten lähti polkemaan 
Kuusamoon 250 kilometriä. Tämä ta-
pahtui myöhään syksyllä. Taivalkos-
ken kohdalla miehet olivat pellolla 
leikkaamassa viljaa. He eivät olleet 
ikinä nähneet polkupyörää. Yhtäkkiä 
pölähti kätilö mustassa pyöräilyvii-
tassaan heidän näkyviinsä. Taivalkos-
kelaiset kuvittelivat, että paholainen 
tulee epämääräisen rakkineen seläs-
sä. He lähtivät viikatteet kädessä aja-
maan tätä takaa ja kätilö joutui pol-
kemaan aikamoista vauhtia, ettei vii-
paloitunut Taivalkosken kohdalla. 

Kätilön tyttären, Lahjan, ammatti 
Neljäntienristeyksessä oli välillä kel-
loseppä, välillä kultaseppä.

- En kuitenkaan tiennyt näistä am-
mateista mitään. Soitin äidilleni ja 
kysyin, mitä keksisin. En voi tehdä sii-
tä valokuvaajaa, koska silloin Kuusa-
mossa kaikki päättelevät, että tämä 
on meidän sukutarina. Äiti sanoi, et-
tä kai sinä typerä ihminen ymmärrät, 
että vaikka kirjoittaisit siitä haudan-
kaivajan, niin joka tapauksessa kuu-
samolaiset lukevat sen meidän suku-
tarinana, kertoi kirjailija. Niin Lahjas-
ta tuli valokuvaaja, koska se oli sellai-
nen ammatti, jonka Kinnunen tunsi.
Kuusamossa oleva Kinnusen kuvaa-
mo on Tommi Kinnusen isoäidin pe-
rustama.
 
Sokean tytön tarina syntyy

 
Aloitettuaan toisen kirjansa, Lopotin, 
kirjoittamisen, Kinnunen alkoi miet-
tiä sokean tytön tarinaa. Helena on 
Neljäntienristeys-kirjasta tutun Lah-
jan ja hänen miehensä Onnin tytär. 
Hän sokeutui vauvana sairastamansa 
aivokalvontulehduksen jälkeen. 

Kouluikäisenä vanhemmat lähetti-
vät tytön Helsinkiin Sokeain kouluun. 
Hänet revittiin juuriltaan ja erotettiin 
perheestään.

- Jo silloin kirjoittaessani mietin, 
vaikka tarkoitus olisi kuinka hyvä, se 
on lapsesta täytynyt olla ihan hirve-
än suuri hylkääminen, pohti Kinnu-
nen. Hän kirjoitti pienen lapsen tus-
kasta, kun tämä koulussa ollessaan 
joutui olemaan pitkiä aikoja poissa 
kotoa, poissa äidin, isän ja sisarus-
ten luota. Helenan kaipuu oli todel-
la kova, koska hän yöllä hiipi luon-
nontieteiden luokkaan tutkimaan ko-
hokarttaa. Hän lähti siitä hahmotta-
maan Kuusamoa ja löysi sen ja sanoi 
itsekseen, siellä ovat isä ja äiti.
 

Informantit

 
- Tiesin, ettei sokeus ole sitä, että nä-
kevä laittaa silmänsä kiinni. Sen ver-
ran lapsuudenajan näkövammaisesta 
tädistänikin muistin, ettei sokeus ol-
lut sitä, että jotakin puuttuu, vaan si-
tä, että jotakin oli korvautunut, muis-
teli Kinnunen. 

Hän halusi perehtyä sokeuteen ja 
otti heti alkuun yhteyttä Näkövam-
maisten Keskusliittoon ja sai heidän 
kauttaan neljä eri-ikäistä informant-
tia. Kaikki pystyivät tietokoneella lu-
kemaan tekstit, joita Kinnunen heil-
le lähetti.

- Lisää ajatuksia ja tekstiä sain, kun 
eräs informanteista sanoi, ettei kos-
kaan ole kulkenut keskellä portaita. 
Se oli mielestäni aika konkreettinen 
asia, mutta tuntui myös jollain lail-
la symboliselta, kun sokea sanoi, et-
tä on aina kävellyt seinän tai kaiteen 
vieressä. Se tuntui minusta aika kiin-
nostavalta ajatukselta, määritteli kir-
jailija.

 Annikki Peltosen kautta Kinnunen 
sai tietoa tuon ajan Sokeain kouluis-
ta.

- Mitä enemmän kävin keskustelua 
Peltosen kanssa, sitä enemmän sain 
sellaisen kuvan, että oli tärkeää yrit-
tää näyttää näkevältä ja sillä tavoin 
huijata muita ihmisiä. Valkoiset kepit 
tulivat Suomeen myöhemmin kuin 
muihin maihin, koska Sokeain kou-
lussa oltiin sitä mieltä, että ne kuu-
luvat vain vanhoille ihmisille. Silloin 
laskettiin, kuinka monta askelta oli 
johonkin tiettyyn kohteeseen. Pelto-
nen kertoi opetelleensa Kallion alu-
een joka ainoan kadunkulman ja ris-
teyksen ulkoa ja osaa ne vieläkin. Yh-
teiskunta opetti näkövammaista ole-
maan mahdollisimman näkevän nä-
köinen.
 
Pianonvirittäjä

 
Kirjoittaessaan Lopotti-romaania 
Kinnunen mietti Lahjan ja Onnin so-
kealle tyttärelle, Helenalle, ammat-
tia. Kirjailija tuumaili, että varmaan 
sokea tyttö osaa soittaa pianoa. Voi-
siko hän olla pianonvirittäjä?

- Olen harvinaisen epämusikaali-
nen ihminen. En tiennyt kyseisestä 
ammatista mitään. Pitkään etsin hen-
kilöä, joka otti minut mukaan virit-
täessään konservatorion pianot Tu-
russa. Hän purki ja kokosi flyyge-
lin minua varten. Selitti joka ainoan 

Tommi Kinnunen oli
Varsinais-Suomen 
näkövammaisten
kirjailijavieraana
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osan, ja miten ne toimivat. Hän ava-
si sitä maailmaa sanoen, että virit-
tää ensin ison ceen ja sen jälkeen ot-
taa oktaavia alemmas ja virittää sen 
kohdalleen ja sitten jakaa sen seit-
semään osaan. Kysyin, mistä tiedät, 
missä alempi c on? Hän katsoi mi-
nua vähän niin kuin tyhmää ja sanoi, 
tietenkin, se on neliö. Anteeksi, mi-
tä? kysyin ja hän vastasi, se etäisyys 
on neliö. Selvä, kirjoitin muistiin etäi-
syys on neliön muotoinen ja ajattelin 
miettiä sitä kotona. Seuraavaksi hän 
otti oktaavia ylemmäksi ja määritte-
li sen. Kysyin, onko sekin neliö? Hän 
katsoi minua kuin vieläkin typeräm-
pää ihmistä ja sanoi, ei, se on kolmio. 
Tuolloin yht’ äkkiä tajusin, miten am-
matti vaikuttaa ajatteluun ja toimin-
tatapoihin. Minulla on vahva opet-
tajan identiteetti ja ajattelen maail-
maa opettajan näkökulmasta. Huo-
masin, että puhuin henkilön kanssa, 
joka hahmotti maailmaa täysin eri ta-
valla kuin minä. Ainoa syy siihen oli 
hänen ammattinsa, kertoi Kinnunen. 
Meni melkein kaksi kuukautta ennen 
kuin hän pystyi aloittamaan kyseis-
tä lukua. Asian piti jauhautua ja su-
laa mielessä.
 
Sijoitusneuvoja

 
Lopotti-romaanin eräästä henkilös-
tä, Tuomaksesta tuli sijoitusneuvoja. 
Kinnunen sai olla Turun Osuuspan-
kissa pari päivää seuraamassa heidän 
toimintaansa. Kirjailijan mukaan kiin-
nostavimpana hänelle jäi mieleen, 
kun sijoituspuolen pomo sanoi, että 
tässä me kaikki olimme, kun lentoko-
neet lensivät rakennuksia päin.

- Joo, joo itsekin olin juuri lähdössä 
kotoa, mutta jäinkin katsomaan telk-
karia. Olin sanomaisillani, että tuntui 
hirveältä ne ihmiset, jotka mieluum-
min hyppivät kerrostalosta alas kuin 
olisivat kuolleet rakennukseen sisäl-
le. Olin juuri vetämässä henkeä, kun 
sijoituspuolen pomo sanoi, että me 
porukalla arvuuteltiin, mikä raaka-ai-
ne nousee eniten seuraavana päivä-
nä. Onko se teräs vai vehnä. Mitä täy-
tyy ostaa nyt, koska ne ovat huomen-
na paljon kalliimpia, kertoi kirjailija.   

Ulkopuolisena hänen korviinsa 
tuntui aika hirvittävältä, että yksit-
täinen inhimillinen tragedia jäi täy-
sin huomiotta, kun pohdittiin, miten 
tämä vaikuttaa maailman talouteen.

 Äidinkielen ja kirjallisuuden lehto-
ri Tommi Kinnunen, 43 oli Varsinais-

Suomen näkövammaisten toimis-
tossa vieraana Turussa helmikuussa 
2017. Marja-Leena Lahtela haastatteli 
häntä. Väinö Rihti hoiti onnistuneen 
nettiradioinnin, jota näkövammaiset 
saivat kuunnella koko Suomen alu-
eella.
 
Näyttämöteos: oma taideteos

 
Teatteriohjaaja Susanna Airaksinen 
oli tilaisuudessa kertomassa, kuinka 
hän vei Tommi Kinnusen Neljäntien-
risteys-romaanin Turun kaupungin-
teatterin näyttämölle.

- On iso matka, kun laitetaan teat-
terin lavalle kirja. Se on niin eri muo-
to. Vaikka Neljäntienristeys-kirja oli 
minulle hyvin tuttu, silti sen viemi-
nen näyttämölle piti aloittaa ihan 
alusta. Kirjassa oli hieno, ehyt raken-
ne, mutta se sama rakenne ei taipu-
nut näyttämölle samalla tavalla. Se 
piti ajatella uudelleen. Siitä tuli uusi 
teos. Oli hienoa käydä se läpi ja olla 
pitkään teoksen äärellä, kertoi Airak-
sinen. Näyttämöllä piti olla rakenteil-
la oleva talo, koska kirjassakin raken-
nettiin koko ajan. 

- Olen ajatellut, olisiko joskus mah-
dollista jo lähtökohtaisesti tehdä te-
atteriesitys, jonka näkövammaiset 
saavuttaisivat. Järjestettäisiin mah-
dollisuus tunnustella materiaale-
ja ja rooliasuja sekä tutustua näyttä-
möön, pohti Airaksinen. Hän sanoi, 
että teatteri on tilassa tapahtuvaa 
taidetta ja silloin se tilan kokemus pi-
täisi välittyä montaa reittiä katsojalle 
ja kuulijalle.

  Airaksinen ei päästänyt kirjailijaa 
katsomaan näytelmää harjoituksissa 
ennen kuin ihan loppuvaiheessa.

- Pidin esityksestä valtavasti ni-
menomaan sen takia, että se ei ku-
vittanut valmista romaania, vaan sa-
moista elementeistä tehtiin ihan oma 
taideteos. Se toimi täysin itsenäises-
ti. Kirjassa oleva rakenne oli hajotet-
tu ja tehty aivan toisella tapaa. Sel-
lainen keino, joka toimii proosassa ei 
toimi näyttämöllä, sanoi kirjailija.
 
Ooppera

 
Oulun teatteri teki oopperan Neljän-
tienristeyksestä. Kinnunen kertoi ol-
leensa ensi-illassa.

- Pidin siitä todella paljon. Toteutus 
oli huikea ja musiikki hienoa. Suu-
rimman vaikutuksen teki libresti Sa-
mi Parkkinen, joka tiivisti 334 lius-

kaa 29:ään. Hän teki niin hienoja lau-
luja, että esityksen jälkeen olin ihan 
hirvittävän kateellinen. Siellä oli niin 
upeita lauseita, että toivoin niiden 
olevan omiani, hehkutti kirjailija.
 
Tulossa

 
Kinnunen kertoi, että joskus nämä 
kaksi kirjaa täydentyvät trilogiaksi, 
koska kolmannella kirjalla on jo nimi, 
Kiviharju, jonka kertojat ovat Johan-
nes ja Anna, koska he ovat tähän asti 
olleet ihan hiljaa.

- En kuitenkaan kirjoita sitä seu-
raavaksi. Olen aloittanut tekstin, jo-
ka sijoittuu Nuutajärven lasitehtaal-
le 40-luvun loppuun. Kun Neljäntien-
risteys kävi läpi 101 vuotta ihan va-
hingossa, nyt ajattelin vähän lyhyem-
mästä ajasta; kolmesta peräkkäisestä 
vuodesta jokaisesta yksi päivä. Siinä 
olisi erään perheen kolme sisarusta, 
joista yksi olisi autistinen. Olen ot-
tanut autisti- ja askerperliittoon yh-
teyttä, jos taas löytäisin informantte-
ja, paljasti Kinnunen.
 
LYHYESTI
 
Tommi Kinnunen muutti Turkuun 
Kuusamosta vuonna 1992 ja toimii 
Luostarivuoren yläkoulussa opetta-
jana. Hänen kirjalliseen tuotantoon-
sa kuuluu kaksi romaania, näytelmä- 
ja kabareetekstejä sekä oppimate-
riaalia. Esikoisteos Neljäntienristeys 
2014, teokseen perustuva näytelmä 
esitettiin Turun kaupunginteatteris-
sa 29.1.2016 ja Kotkan kaupunginte-
atterissa 6.2.2016. Neljäntienristeys-
romaani on julkaistu hollanniksi, is-
lanniksi, liettuaksi, norjaksi, puolaksi, 
ruotsiksi, tanskaksi, tšekiksi ja virok-
si lisäksi käännösoikeudet on myyty 
Japaniin, Kreikkaan, Ranskaan, Sak-
saan, Sloveniaan, Turkkiin ja Unka-
riin. Tammikuussa 2017 Oulun kau-
punginteatteri toi ensi-iltaan teok-
seen perustuvan oopperan, jonka on 
säveltänyt Tapio Tuomela ja kirjoitta-
nut Sami Parkkinen.
 Kiitos kirjasta -tunnustuspalkinto 
2015, Nuori Aleksis -palkinto 2015, 
Vuoden kirja -palkinto 2015.
  Tommi Kinnunen on ollut mukana 
tekemässä Otavan kustantamaa äi-
dinkielen Särmä-oppikirjaa.

Finlandia -palkintoehdokas 2014, 
Helsingin Sanomien kirjallisuuspal-
kinto 2014, Lopotti-romaani 2016.

Haaveiletko euroviisuista paikan 
päällä: vinkkejä viisumatkailuun

Oletko joskus haaveillut, että Euroviisut olisi kiva ko-

kea paikan päällä? Haaveillut, että olisi hauskaa näh-

dä, miltä tuntuisi kokea ihan itse se liveshow, joka vä-

littyy sadoille miljoonille tv-katsojille vuosittain?  Haa-

veillut kuulevasi sen maagisen douze points -lausah-

duksen juontajan suusta sisällä areenalla, siellä missä 

kaikki oikeasti tapahtuu? Rohkeasti mukaan vain! Ei se 

niin vaivalloista ole. 

Teksti: Heidi Ikäheimonen

Vaihe 1: Puriko Euroviisukärpänen, tekisikö mieli 

mukaan pieneen kevätseikkailuun?

Lähde liikkeelle ajatuksella, että mikään ei ole mahdoton-
ta, kun oikein haluat. Kun itse lähdin vuosituhannen tait-
teessa suunnittelemaan ensimmäistä viisureissua, se oli 
hetken mielijohde, päähänpisto samana yönä kun Ruot-
si voitti kisan Jerusalemissa keväällä 1999. Olin viikkoa ai-
emmin tutustunut isompaan ryhmään viisuharrastajia eri 
puolilla Suomea yhteisessä tapaamisessa ja viisufinaalin 
yhteiskatsojaisten jälkeen päätimme, että ensi vuonna 
Tukholmaan. Siinä vaiheessa en tosin vielä aavistanut, et-
tä olisin itse yksi sen retken koordinaattoreista. Mutta sii-
tä kaikki sai alkunsa. 

Silloin liput hankittiin suoraan järjestävän tahon, eli Tuk-
holman Globe Centerin lipunmyynnistä. Nykyisin organi-
sointi tapahtuu hieman toisin, siitä lisää kohta. 

Minun innostukseni lähteä mukaan sai alkunsa kevään 
1999 tapahtumista. Viisuharrastajien yhteistoiminta ja 
viisuklubitoiminta on itse asiassa saanut alkunsa Suomes-
ta vuonna 1984, jolloin perustettiin OGAE Finland. Nimi 
OGAE tulee faniklubin ranskankielisestä nimestä (Organi-
sation générale des Amateurs de l’Eurovision). Sen tehtä-
vä on ylläpitää harrastustoimintaa, järjestää erilaisia ta-
pahtumia, ja sen alaisuudessa toimii muun muassa nk. Se-
cond Chance Contest, jonka tarkoitus nimensä mukaises-
ti on antaa eri viisumaiden karsinnoissa toiseksi tulleille 
kappaleille mahdollisuus kokeilla onneaan menestyä ki-
sassa. Kisassa äänestävät faniklubien jäsenet. Naapuri-
maamme Ruotsi on kahminut vuosien mittaan lukuisia 
voittoja kisassa, mutta myös Suomi on saavuttanut voi-
ton vuonna 2000 Anne Erikssonin Oot Voimani Mun -kap-

paleella. OGAE Finlandin tai tuttavallisemmin vain Suo-
men Euroviisuklubin toimintaan mukaan lähteminen on 
yksi tapa päästä mukaan viisuharrastajien iloiseen jouk-
koon ja seikkailuihin maailmalle. 

Toinen tapa lähteä mukaan on kerätä oma porukka ja läh-
teä vain uusiin seikkailuihin. Helpoin tapa hankkia liput 
on liittyä OGAE Finlandin jäseneksi. Sen kautta tulee vuo-
sittainen lippukiintiö faneja varten. Lippupakettien hin-
nat vaihtelevat noin 300 – 400 euron välillä, mutta ne si-
sältävät liput kuuteen tapahtumaan: kaikkiin live-tv-lä-
hetyksiin sekä jurykenraaleihin, toisin sanoen edellisillan 
kenraaliharjoitukseen, jonka perusteella tuomaristot an-
tavat livelähetyksissä pisteensä. Huomattavasti halvempi 
tapa hankkia lippu yksittäiseen liveshowhun tai vaikka-
pa päiväkenraaliin samalle päivälle, on ostaa lippu esim. 
virallisen kisajärjestäjän nettisivujen kautta. Tänä vuon-
na Kiovassa oli muun muassa kisajärjestäjien oma lipun-
myyntipiste EuroVillagessa, josta sai varsinaisiin livelähe-
tyksiin (kaksi semifinaalia ja finaali) lippuja vielä samana 
päivää kuin itse lähetys oli. 

Vaihe 2: Ota mukaan iloinen mieli, seikkailunhalu, 

kannustusrekvisiittaa mielesi mukaan

Kevään viisuretkeen valmistautuminen on pitkä proses-
si. Moni aktiivinen viisufani aloittaa valmistautumisen sii-
tä, kun eri maiden karsinnat alkavat. Karsintoja seurataan 

Hän teki sen mahdolliseksi: Salvador Sobral juhlittavana.
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aktiivisesti, niistä vaihdetaan mielipiteitä somessa. Ja mi-
kä tärkeintä, niistä tehdään myös omia suosikkipäivityk-
siä. Harrastajapiireissä kulkeekin sanonta, jonka mukaan 
kavereita esim. Facebookissa pyydetään lähtemään seu-
raksi nojatuolimatkalle yhden illan aikana vaikkapa Brys-
seliin tai Kölniin tai vaikka Sofiaan. Kuulostaako oudolta?  
No, ehkä hieman. Oikeasti kyse on fanien yhteisesti ko-
koamasta liveseurannasta jonkun Facebook-seinällä, jos-
sa vaihdetaan reaaliaikaisesti mielipiteitä karsintojen esi-
tyksistä, juontajista, artisteista ym. sekä tietenkin jänni-
tetään, miten oma suosikki. Tätä kaikkea pystyy seuraa-
maan netin välityksellä, esim. www.eurovision.tv -sivus-
tolla, joka tarjoaa striimin eri maihin. Varsinkin helmi-
maaliskuussa on hyvin tyypillistä, että jonain viikonlop-
puna saattaa olla kolmen tai jopa neljän maan show yh-
tä aikaa käynnissä. Täysin suomenkielistä keskustelua ai-
heeseen liittyen, ja myös liveseurantaa tarjoaa muun mu-
assa suomalainen viisuharrastajien keskustelufoorumi 
www.viisukuppila.fi, joka on toiminut vuodesta 2004 al-
kaen. 

Kun kevään valintaruljanssi on saatu läpikäytyä (yleensä 
maaliskuun puoleenväliin mennessä), alkaa pitkä odotus. 
Odotusta ennen matkaan lähtemistä voi helpottaa mm. 
viisujen esikatseluilla. Ne ovat yleensä tarjolla ensimmäi-
sen kerran jo maaliskuun lopulla. Esikatseluita tarjoavat 
myös YleFemin Euroviisaat ja Ylen esikatselumaratonkin 
vuosittain, unohtamatta Ylen Radio Suomen viisumarato-
nia, joissa esitellään kappaleet.

Valintaruljanssin mukana kevään mittaan kulkevat rin-
nalla myös kaikki majoitukseen liittyvät asiat. Jos haluaa 
helppoa matkailua pisteestä a pisteeseen b, voi asian hoi-
taa varaamalla hotellin ja lennot kätevästi netistä. Hintoja 
kannattaa vertailla ja aina halvin ei välttämättä ole paras, 
mutta jokainen oman budjettinsa mukaan. Meidän tiimi, 
joka on vuodesta 2010 matkustanut hieman vaihteleval-
la kokoonpanolla vuosittain maailmalla, suosii Airb´b’n’b 
-tyylistä ratkaisua, jossa porukan koon varmistuttua va-
raamme huoneiston, ja kulut jaetaan asujien kesken. 

Entä kun matkaanlähdön hetki koittaa? Tässä kohtaa kan-
nattaa pakata mukaan perusmatkavarusteiden lisäksi 
iloinen mieli, kannustusrekvisiittaa (eri maiden lippuja, 
itse askarreltuja kylttejä ym.) sekä se seikkailumieli. Suh-
taudu uuteen kokemukseen aistit avoinna ja ennakkoluu-
lottomasti, saat huomattavasti enemmän irti. 

Vaihe 3: Matkalla kisakaupungissa

Kuten kaikkeen matkailuun liittyen, ole avoin, koe uusia 
juttuja, havainnoi ja pidä iloinen kisafiilis yllä. 

Riippumatta siitä, matkustatko paikan päälle ensi kertaa 
vai oletko jo kokenut viisumatkailija, kisakaupungissa ta-
pahtuu aina ja paljon. Paikalliset OGAE Klubit ovat järjes-
täneet usein oheisohjelmaa, on EuroVillagea, pre-party-
jä ennen semifinaaleja ja finaaleja. EuroVillage tarjoaa 
myös usein ison screenin, josta katsella kilpailulähetyksiä 

sään suosiessa, mikäli on valinnut vaihtoehdon, jossa ha-
luaa vain aistia kisakaupungin tunnelmaa, mutta ei halua 
osallistua itse areenalla tapahtuvaan showhun. Rohkeas-
ti mukaan tutustumaan, koskaan ei voi tietää, mitä kivaa 
seuraavan kulman takaa löytyy. 

Pari vuotta sitten Wienissä löysimme itsemme keskeltä 
Schönbrunnin puiston kesäkonserttia aivan sattumalta. 
Olimme vain muutama tunti aiemmin saapuneet Wieniin, 
ja majapaikkamme emäntä vinkkasi pistäytyessään, että 
lähellä Schönbrunnin linnan puistossa on perinteinen ke-
säkonsertti, joka televisioidaan ympäri maailmaa. Talok-
si asettauduttuamme päätimme lähteä tutkimaan asiaa. 
Pienen kävelymatkan päätteeksi saavuimme linnan por-
tille ja juuri puistoon astuessamme alkoi soida Finlandia-
hymni. Se lämmitti, vaikka vitsailimmekin, että ei nyt mei-
dän takia olisi välttämättä tarvinnut… 

Yksi kirjoittamaton sääntö suomalaisella viisufaniyhtei-
söllä on kisamatkoilla: omia kannustetaan loppuun as-
ti. Olipa sitten mitä mieltä tahansa Suomen edustajasta 
(ja mielipiteitä on joka vuosi, hyvin monia), niin yhteisesti 
on sovittu, että Suomen edustajaa kannustetaan viimei-
seen asti, kävi miten kävi. Vaikka menestystä ei tulisikaan, 
on sovittu, ettei iltapäivälehtien keskustelupalstojen tyy-
liseen ”taas tuli nolla pistettä, eikä tollasella biisillä ku-
kaan voi olettaa menestystä tulevankaan” keskusteluun 
lähdetä mukaan. Se ei tarkoita, ettei eri mieltä saa olla 
ja kritisoidakin, mutta faniyhteisö haluaa viestiä kuiten-
kin enemmän hyvää yhteishenkeä ja kannustusta omia 
edustajiamme kohtaan. Se ei myöskään sulje pois sitä, et-
tei omia suosikkejaan saa ja pidä kannustaa. Niin kuuluu-
kin tehdä, mutta omia kannustetaan myös. 

Tämän kevään viisut olivat minulle jo 11:nnet kisat, vaik-
ka itse kisatapahtumaa en areenalla sisällä seurannut-
kaan. Kirjoitin noin vuosi sitten, että yksi aikakausi on tul-
lut päätökseen, eikä minulla ole tarvetta tai suurempaa 
intohimoa enää päästä välttämättä sisälle areenalle ais-
timaan viisutunnelmaa. Voin kokea ja nauttia tunnelmas-
ta muutenkin kisakaupungissa. Tänä vuonna katsoin leh-
distökeskuksessa hyvässä seurassa Portugalin voittokul-
kua iloiten heidän menestyksestään. Oli niin helppoa ta-
juta se voitonhuuma ja onnen tunne, mitä portugalilai-
set tunsivat voitonhetkellä. Olimmehan saman kokeneet 
vain noin 11 vuotta sitten Suomessakin. Portugali oli kul-
kenut yhtä kivikkoista polkua kuin me viisuissa janotes-
saan voittoa. Maa tuli mukaan viisuihin kolme vuotta 
myöhemmin kuin Suomi, vuonna 1964, eikä menestys ole 
päätä huimannut. Myös portugalilaisten paras sijoitus oli 
ennen voittoa kuudes, kuten Suomellakin. Mutta sitkeä 
yritys 53 vuoden odotuksen jälkeen palkittiin viimein, ja 
ensi vuonna päästään Portugalin lämpöön toukokuussa. 

Lähdetkö mukaan?

EUROVIISUT LUKUINA

1. Euroviisut on järjestetty vuodesta 1956 
lähtien. Ensimmäiset kilpailut pidettiin 
Sveitsissä, Luganossa, ja voittaja oli Sveitsi, 
maita oli mukana seitsemän.
2. Kiovan euroviisut olivat 62. kerta, kun kisat 
järjestettiin, 2. kerta Ukrainassa ja Kiovassa
3. Irlanti on saavuttanut seitsemän voittoa, 
joista kolme peräkkäisinä vuosina 1992 - 1994
4. Suomi ja Portugali ovat kulkeneet 
kivikkoista taivalta viisuissa. Suomi tuli 
mukaan vuonna 1961 ja odotti voittoa 45 
vuotta. Portugali tuli mukaan vuonna 1964 ja 
odotti voittoa 53 vuotta. 
5. Kiovan kisojen jälkeen Malta on 
seuraavaksi pisimpään mukana ollut maa 
viisuperheessä, joka ei ole voittanut. Malta on 
ollut vuodesta 1971 mukana, mutta viettänyt 
myös välivuosia kisoista.
6. Suomi on viimeksi saavuttanut nolla 
pistettä vuonna 1982 Kojon Nuku Pommiin-
kappaleella.
7. Suomen paras sijoitus ennen Lordin voittoa 
oli Marion Rungin kuudes sija Tom Tom 
Tom-kappaleella vuonna 1973.
8. Suomen parhaan sijoituksen Lordin voiton 
jälkeen saavutti Soft engine vuonna 2014 
Kööpenhaminassa, sijoitus fi naalin 11.

Viisumatkailun viisi 
muistisääntöä

1. Lähde rohkeasti mukaan, avoimella 
asenteella ja uteliaisuudella.
2. Valmistele matkaa huolella, vertaile 
majoitusten ja lentojen hintoja, kysele 
vinkkejä enemmän matkustaneilta. 
3. Seuraa aktiivisesti eri maiden valintoja ja 
osallistu keskusteluihin netissä, niin tiedät, 
mistä kisakaupungissa puhutaan.
4. Pakkaa mukaan iloinen mieli, 
seikkailunhalu ja mielesi mukaan 
kannustusrekvisiittaa.
5. Nauti joka hetkestä! Palaat kotiin yhtä 
elämänkokemusta rikkaampana.

MUTTA VARO!

Viisumatkailu saattaa pikkusormen sijaan 
imaista koko käden mukaansa. Saatat palata 
ensimmäiseltä viisuihin suuntautuneelta 
matkalta iloisena siitä, että koit jotain 
aivan uutta ja ainutlaatuista, ja likapyykkiä 
pursuavan matkalaukun kanssa. Muutaman 
päivän kuluttua huomaat ajattelevasi, että 
mitäs jos ensi vuonnakin lähtisi. 

►

Ylhäällä oikealla Meidän Norma John, 
viisufaneja, toinen oikealta Heidi, 

Maidan-aukion muistojen kuvia
 ja tunnelmia lehdistökeskuksesta.
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Sodankylän elokuvajuh-
lilla viiden kuvailutulka-
tun elokuvan sarja ja Pi-
meä kahvila. 

Teksti: Tanja Rantalainen
Kuvat: Ali Kinnunen

 Dubrovnik-tilausravintolaan Helsingin 
Eerikinkadulla pakkautui 28.2.2017 sa-
toja elokuva-alan vaikuttajia, tiedotus-
välineiden edustajia ja näkövammaisia 
kutsuvieraita. Sodankylän elokuvajuh-
lat nosti tiedotustilaisuudessa näyttä-
västi kuvailutulkkausta kesän festivaa-
leilla. Jukka Virtanen palkittiin elämän-
työstään ja tilaisuuden päättäneen lef-
faraadin lyhytelokuvat tietysti kuvailu-
tulkattiin. 

Sodankylän elokuvajuhlien tiedotta-
ja Hippo Taatila kertoi, että tämän ke-
sän festareilla esitetään kuvailutulkat-
tuna ainakin elävällä musiikilla säestet-
ty näytös Juho Kuosmasen lyhyteloku-
vista Romu-Mattila ja kaunis nainen se-
kä Salaviinanpolttajat, Selma Vilhusen 
Tyttö nimeltä Varpu sekä Rolling Stone-
sin Let’s Spend the Night Together -lef-
fakaraoke.  Viiden kuvailutulkatun elo-
kuvan sarjan kaksi muuta elokuvaa sel-

Ylinnä ohjaaja Juho Kuosmanen, Emilia Pajuriutta ja
 Eija-Liisa Markkula, alempana Sodankylän elokuvajuh-
lien taiteellinen johtaja Timo Malmi (keskellä),   wirvoi-
tusjuomatehtaan edustaja ja Juho Kuosmanen.

Tiedotustilaisuus oli täynnä kuulijoita. Jukka Virtanen pal-
kittiin elämäntyöstään, vasemmalta Jukka, ohjaaja Anssi 
Mänttäri, Sodankylän elokuvajuhlien toiminnanjohtaja Ari 
Lehtola ja tuotantopäällikkö Johanna Saarinen. Jukan työ-
tä Sodankylän rakastetun leffaraadin vetäjänä jatkaa Vil-
le Virtanen, joka veti leikkimielisen kilpailun myös tiedotus-
tilaisuudessa.

viävät tuonnempana. Sodankylän elokuvajuhlille pystytetään 
festivaaliviikon ajaksi myös pimeä kahvila, joka tarjoaa näkevil-
le siivun äänien, kosketuksen, hajujen ja makujen maailmaa

Veikkauksen Emilia Pajuriutta haastatteli yhdistyksen puheen-
johtaja Eija-Liisa Markkulaa ja Hymyilevä mies -elokuvan ohjaa-
ja Juho Kuosmasta. Elokuvan kuvailutulkkaus oli kuunneltavis-
sa MovieReading-sovelluksen kautta. Eija-Liisa kertoi yleisölle 
kuvailutulkkauksesta ja kiitti unohtumatonta elokuvakokemus-
ta. Kuosmasen mukaan kuvailutulkkaus, samoin kuin elokuvan 
suomenkielinen tekstitys kuulovammaisille, sai paljon myön-
teistä palautetta. 
Sitten siirryttiin Elokuvateatteri Andorran puolelle. Sodanky-
län elokuvajuhlat palkitsi legendaarisen Jukka Virtasen elämän-
työstään. Virtanen on paitsi  televisioesiintyjä, kirjailija, runoi-
lija, suomentaja, toimittaja, sanoittaja, näyttelijä, ohjaaja, lau-
suja ja laulaja, myös Sodankylän elokuvajuhlien rakastettu lef-

faraadin vetäjä. Juhlailtana leffaraadin veti Jukka Virtasen 
poika Ville Virtanen. Pipsa Toikka kuvailutulkkasi leffaraa-
din lyhytelokuvat näkövammaisille kutsuvieraille ja kuvai-
lutulkkauksesta innostuneelle elokuvaväelle. 

Sodankylän elokuvajuhlat järjestetään 14.-18.6.2017. Ku-
vailutulkatut elokuvat esitetään keskiviikon ja perjantain 
välisenä aikana (14.-16.6.). Kuvailutulkki on Pipsa Toikka. 
Pipsan työn tukena on toiminut näkövammainen kuvailu-
tulkkauskonsultti Riikka Hänninen. 

SODANKYLÄN JA ELOKUVAN LUMOASODANKYLÄN JA ELOKUVAN LUMOA  

Pipsa Toikka kuvailutulkkasi 
leffaraaadin lyhyetelokuvat.
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Stand up -koomikko 
Tomi Walamies haus-
kuutti Palvelu- ja toi-
mintakeskus Iiriksessä 
Näkövammaisten Kult-
tuuripalvelun vuosiko-
kouksen jälkeen. Alun 
perin kauppatietei-
tä opiskellut mies huo-
masi saavansa ihmiset 
nauramaan. Nyt hän 
elää hauskuuttamalla 
heitä.

Teksti: Marianne Tenhami

T
omi Walamies, 36, on naurat-
tanut ihmisiä vuodesta 2004 
lähtien. Yle Leaks- ja Noin vii-
kon uutiset -televisio-ohjel-

miin vitsejä käsikirjoittaneen miehen 
mukaan Stand up -komiikka on kont-
rollifriikkien laji.

- Olen oman esitykseni käsikirjoit-
taja, näyttelijä, ohjaaja ja tuottaja. 
Kaikki on minun. Epäonnistuessani 
en voi syyttää ketään muuta kuin it-
seäni, mutta onnistuessani saan kai-
ken. Kun ihmiset nauravat jutuilleni, 
nauru on täysin minun, hän selittää.

Viimeinkin ihmiset ymmärtävät

minua 

Tomin opinahjo oli kaukana Stand up 
-komiikasta: hän kävi Helsingin kaup-
pakorkeakoulun ja sai sieltä kandin 
paperit.

- Pidän itseäni useasti jotenkin ou-
tona, koska minulla on erilainen ta-
pa ajatella kuin valtaosalla ihmisistä. 
Minua ei olla monesti ymmärretty ja 
logiikkani on liian abstrakti monelle 
muulle. Mutta kertoessani vitsejä ih-
misille, huomasin sen toimivan: vii-
meinkin ihmiset ymmärtävät minua, 
Stand up -koomikko valottaa tausto-
ja. 

Kauppakorkeakoulun opintoihin 
kuului runsaasti esitelmiä. Kukaan ei 
kuitenkaan oikein kuunnellut niitä, 
koska aiheet käsittelivät tuloveroa ja 
muita tylsiä asioita. 

- Tuntui tyhmältä olla yleisön edes-
sä niin, ettei kukaan kuuntele. Niinpä 
aloin lisätä omiin esitelmiini vitsejä. 
Yhtäkkiä kaikki kuuntelivatkin esitel-
miäni ja olivat kiinnostuneita niistä, 
entinen opiskelija muistelee. Hän al-
koi imitoida kauppatieteiden profes-
soreja ja heidän käsittämättömiä ma-
neerejaan. Opiskelijoita tämä naurat-
ti, mutta yksi professoreista suuttui 
ja laski Tomin arvosanaa. 

- Tämä ei minua haitannut. Tajusin, 
että otan mieluummin sen hetken, 
jolloin saan ihmisten naurun kuin 
sen paremman arvosanan, Stand up 
-koomikko perustelee.

Ihmiset ovat samanlaisia

Tomilla ei ole näyttelijätaustaa. En-
nen ensimmäistä stand up -keikkaan-
sa hän meni kirjastoon ja kirjoitti sil-
loiselle kirjaston hakukoneelle Stand 
up. Hän lainasi kaiken aihetta käsitte-
levän materiaalin ja yritti kuukaudes-
sa oppia mahdollisimman paljon.

- Sain apua ensimmäisen keikkani 
isännältä, silloin myös Stand up -ko-
miikkaa tekevältä Teemu Kontonie-
meltä. Lähetin hänelle sähköpostilla 
vitsi-ideoitani, joita hän sitten muok-
kasi, Tomi kiittelee. Keikka meni hy-
vin sisältäen paljon nörttivitsejä se-
kä ihmisiä naurattavia stereotypioita. 

Nykyään mies luonnehtii itseään 
täysipäiväiseksi Stand up -koomi-
koksi. Hän esiintyy Suomessa, mut-
ta onpa esityksiä ollut muualla Eu-
roopassa ja Yhdysvalloissakin, joista 
koomikko kertoi Iiriksen esityksessä 
monta hauskaa juttua. Aiheita hän ei 
valitse yleisön perusteella, koska ih-
miset ovat pohjimmiltaan samanlai-
sia.

- Ihmisten erot ovat usein vain si-
tä päällimmäistä kuorta, mutta taus-
talla on paljon samaa. Pohjimmiltaan 
kaikki haluavat hyväksyntää ja että 
heistä pidetään. Ylpeydentunne on 
niin ikään meillä kaikilla sama, mies 
toteaa.  Mennessään keikoille hänellä 
on esityksen runko, jota hän muok-
kaa tilanteen mukaan lisäten esityk-
seen muun muassa ajankohtaisia ai-
heita. 

"Ollaan mukavia 
toisillemme"

Liian korkea narikkamaksu

Näkövammaisten Palvelu- ja toi-
mintakeskus Iiris oli Tomille ennes-
tään tuttu paikka. Hän osallistui Nau-
run tasapaino -televisio-ohjelmaan 
vuonna 2013, jonka yksi jakso kuvat-
tiin Iiriksessä. Ohjelmassa etsittiin 
hyviä Stand up -koomikoita kilpaile-
malla. Tomi pääsi finaaliin asti sijoit-
tuen kolmanneksi. Kilpailijoiden teh-
tävänä oli kirjoittaa vitsejä erilaisil-
le ihmisryhmille, Iiriksessä siis näkö-
vammaisille.

- Sitä vain koko ajan mietti, mis-
tä löytyisi materiaalia, joka olisi tä-
män porukan mielestä mahdollises-
ti hauskaa. En halunnut tehdä liian 
kilttejä vitsejä, koska en halunnut 
yleisön ajattelevan että nyt koomik-
ko katsoo  meitä alaspäin. Toisaalta 
en halunnut kirjoittaa liian rankkoja-
kaan vitsejä, etten vain loukkaisi ke-
tään. 

Tällä kertaa Tomin esitys oli ehkä 
hiukan vakavampi keskittyen muun 
muassa Suomi ensin -mielenosoituk-
siin ja rasisminvastaisuuteen. Hallitus 
ja kansanedustajat saivat myös osan-
sa.

- Yks mun kaveri on portsarina Ma-
nalassa. Siellä käy paljon kansan-
edustajia. Yksi kansanedustaja valit-
ti kaverilleni narikkamaksusta: ”Mik-
si tämä narikkamaksu on 2,30 euroa? 
Miksi ei voi olla kaksi euroa? Nyt kun 
se on 2,30, pitää kaivaa senttejä.” Ka-
verini vastasi: ”Se oli ennen kaksi eu-
roa, mutta sitten joku meni ja laittoi 
siihen alvin.” Kansanedustaja meni 
ihan hiljaiseksi, eikä enää valittanut, 
Stand up -koomikko kuittasi.  Tämä 
kirvoitti yleisössä naurunremakan ja 
nauru hersyi Iiriksen Braille-salissa 
monessa muussakin esityksen koh-
dassa. Tomi esiintyi Iiriksessä veloi-
tuksetta. Kysyessäni syytä moiseen 
mies totesi:

- Näin vain kuuluu tehdä. Nykyään 
ajatellaan koko ajan vain rahaa ja ih-
misarvo tuntuu olevan vain euroissa, 
mutta ei se niin ole. Tässä ihmisyhtei-
sössä meidän pitäisi olla mukavia toi-
sillemme. 
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Ateneumin Suomen taiteen tarina 
-näyttely on saanut kolme uutta sa-
lia, joissa on taidetta vuosilta 1940-
1970, mukana monet tutut nimet 
kuten Kain Tapper, Juhani Harri, Jan-
Olof Mallender - ja tietysti Unto Pusa 
ja Sam Vanni!  

Teksti: Tuula Paasivirta

SS
yksyllä 2016 esittelimme Kajastuksen lukijoille 
Ateneumin nelivuotisesta Suomen Taiteen Tari-
na -näyttelystä klassikko-osan salit. Nyt on avat-
tu myös saman näyttelyn modernimmat salit ja 

on näiden esittelyjen vuoro, salit päättyvät 1970-luvul-
le. Suomen Taiteen Tarina -näyttelyä pääsee katsomaan 
31.12.2020 saakka. Näissä modernin taiteen saleissa esi-
tellään monimuotoista kuvanveistoa.

Kolme modernia salia

Ateneumin lipunmyynnin takana sijaitsee kolme näyt-
telysalia, joissa esitellään modernia taidetta 1940-luvul-
ta 1970-luvulle. Salien otsikot ovat: Muoto ja väri, Lupa 
kokeilla ja Kantaaottavuus. Kuten klassisten osastojen 
saleissa, myös modernin salien taide on kytketty osaksi 
kulloisenkin yhteiskunnallisen ja maailmanpoliittisen ti-
lanteen kulkua. Ateneumin sivulla todetaan, että Toisen 
maailmansodan jälkeen Suomessa vallitsi jälleenraken-
nuksen aika. Taiteilijat nostivat maata jaloilleen tekemäl-
lä tilausteoksia: seinämaalauksia ja monumentteja. Coca-
Cola, rock-musiikki ja televisio tulivat osaksi ihmisten ar-
kipäivää. Suomalainen arkkitehtuuri ja muotoilu nousivat 
maailmanmaineeseen.

Taiteessa tapahtui suuri muutos, kun modernismi te-
ki todellisen läpimurtonsa. Niillä taiteilijoilla, joita kutsu-
taan konkretisteiksi, taiteellinen sanottava pelkistyi muo-
doiksi ja väreiksi.  Sam Vanni on sanonut, että hän halu-
si saada värit sointumaan suoraan toisiaan vastaan: "Ko-
keilen niin kauan, kunnes ne sanovat BZZZ." Toisaalta voi-
daan sanoa, että osa tuon ajan taitelijoista seikkaili sur-
realismin jälkimainingeissa tai he maalasivat maailmaa 
sellaisena kuin se heille näyttäytyi.

Muoto ja väri

Muoto ja väri -näyttelysalissa esitellään muun muassa 
Anitra Lucanderin Sommitelma 1956, Serge Poliakoffin 

Kompositio 1950–1959 ja Lars-Gunnar Nordströmin Pu-
nainen sommitelma 1954. Salissa on nähtävillä myös Unto 
Pusan teos Armas Aho, Assan kundi vuodelta 1957. Tässä 
teoksessa näkyy kirvesmiehen geometria, isot työmiehen 
kädet, työhön keskittyvä ilme ja taiteilijan näkemys työ-
miehen vihreäsävyisestä vaatetuksesta, ruudullinen pai-
ta, vihreät housut ja lippalakki. Taidenäyttelyyn liittyväs-
sä teoksessa Suomen Taiteen Tarina (Ateneum, 2016) on 
tähän Pusan teokseen viittaava Matti Röngän novelli Kir-
vesmiehen geometria.

Tässä näyttelysalissa on Otto Mäkilän teos Torni vuo-
delta 1956. Hän oli turkulaisen modernismin, niin kutsu-
tun Turun koulun, keskeisimpiä taiteilijoita. Hän opiskeli 
Turun piirustuskoulussa ja Pariisissa. Hän oli suomalaisen 
surrealismin edelläkävijä, joka luopui jo varhain ulkoisen 
todellisuuden kuvaamisesta. Omien sisäisten näkyjen tul-
kitseminen ja ihmisyyden pohdinta ovat hänen taiteensa 
ydintä. Torni-maalaus heijastelee taiteilijan pessimismiä: 
ihminen on yksinäisen huoneensa vanki.

Lupa kokeilla

1950–70-lukujen Suomesta kertoo maan sisäinen muut-
toliike: maalta muutettiin kaupunkeihin. Opiskelijaliike 
vahvistui. Kansainvälisen taiteen merkitys korostui. Sa-
malla taiteessa oli lupa kokeilla lähes kaikkea. Assemb-
laasit eli useista esineistä kootut kolmiulotteiset teokset 
yleistyivät. Kokeilut näkyivät yllättävinä materiaaleina ja 
esimerkiksi ääninä, valona ja liikkeenä. Ne näkyivät myös 
voimakkaina aihevalintoina, jotka johtivat jopa jumalan-
pilkkasyytöksiin ja oikeudenkäynteihin.

Lupa kokeilla -näyttelysalissa esitellään muun muassa: 
Jaakko Sieväsen Suolintu 1961–1962, Juhani Harrin Tuli-
kukkia 1975, Kain Tapperin Hevosenkallo 1957 ja Helena 
Pylkkäsen Giannicolo 1976. Kuvanveistäjä Helena Pylkkä-
sen teos Giannicolo vie katseet Rooman toiseksi korkeim-
malle kukkulalle, jolta avautuu laaja näkymä kaupungin 
keskustaan. Puistoalue tunnetaan myös rakastavaisten 
kohtaamispaikkana. Giannicolo on voimakkaan aistillinen 
ja nykyajan pulssissa hengittävä teos, joka samalla tukeu-
tuu klassiseen eurooppalaiseen taidehistoriaan. Sen kä-
dettömäksi jätetyt ihmishahmot, torsot, koskettavat toi-
siaan vain harvoissa kohdissa, mutta ovat silti lähes säh-
köisessä yhteydessä keskenään.

Kantaaottavuus

Kantaaottavuus-salissa on taidetta ajalta, jolloin media 
välitti kuvaa poliittisista kriiseistä ja sodista ja seurattiin 
undergroundia, hippiliikettä ja populaarikulttuuria. Suo-
messa taiteilijat hyötyivät maan geopoliittisesta asemas-
ta läntisen ja itäisen maailman välissä. 

Kantaaottavuus-näyttelysalissa on esillä muun muassa 
Jan-Olof Mallanderin Paperiveistosmappi 1972-1974, Paul 
Osipowin Crunch 1965–1966 ja Sam Vannin Moniulottei-
nen tila 1961. Tätä lähes pyörryttävällä tavalla rytmikäs-
tä ja katseen sisäänsä imevää maalausta pidetään Vannin 
kineettisen kauden pääteoksena. Sen lähtökohtana on 
Vannin oma ateljeeasunto portaikkoineen. Tila on näh-
ty monesta pisteestä yhtaikaa ja perspektiivejä on useita 
rinnakkain. Sam Vannin vaikutus Suomen taiteeseen on 
erityinen. Hän oli abstraktin muotokielen uranuurtaja ja 
julkisten seinämaalausten toteuttaja, mutta myös legen-
daarinen taideopettaja. 

LYHYESTI
Lisätietoja saa www.ateneum.fi sekä teoksesta Suomen Tai-
teen Tarina, 2016, julkaisija Ateneum Kansallisgalleria. Kir-
jassa on useita artikkeleita näyttelyn aihepiiristä ja paljon 
kuvia näyttelystä. Ateneum on avoinna ti, pe 10–18, ke, to 
10–20, la, su 10–17, ma suljettu

Yllä Sam Vannin Moniulotteinen tila (1961), kuva Kansallis-
galleria Hannu Aaltonen. Vasemmalla Unto Pusan Armas 
Aho, Assan kundi (1957), kuva Kansallisgalleria Yehia Eweis.

KOLME UUTTA SALIA
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Taviokuurna
Tieteellinen luokittelu

Domeeni: aitotumaiset Eucarya 
Pääjakso: selkäjänteiset Chordata
Luokka: varpuslinnut Passeriformes
Heimo: peipot Fringillidae
Suku: taviokuurnat Pinicola
Laji: Enucleator

Levinneisyys

Taviokuurna pesii pohjoisilla alueil-
la: Lapissa, Alaskassa, Kanadassa ja 
Siperiassa. Taviokuurna on varpus-
lintulaji. Sitä tavataan Etelä-Suomes-
sa vaellusmatkoilla, kun pohjoisesta 
loppuvat pihlajanmarjat. Itse en to-
sin ole koskaan tavannut taviokuur-
nan syövän pihlajanmarjoja Lapissa.

Koko ja ulkonäkö

Taviokuurna on 19-22 cm pitkä ja sillä 
on vahva tanakka ruumis, painoa lin-
nulle on kertynyt 38-67 g.Sen kaula 
on lyhyt, mutta pyrstö pitkä. Nokka 
on lyhyt ja voimakas, lähes kuten iso-

käpylinnulla. Taviokuurnan ylänokan 
kärki on alaspäin taipunut. Naaras ja 
koiras ovat harmaankellanoransseja, 
mutta uros on selvästi väriltään voi-
makkaampi. 

Elinympäristö

Taviokuurna pesii havumetsissä ja 
suosii vanhoja ja koskemattomia 
metsiä, joissa kasvaa koivua ja var-
vikkoa. Pesimäaikaan taviokuurna on 
hyvin huomaamaton ja hiljainen lin-
tu. Talvisin taviokuurnat tulevat ra-
vinnon perässä myös taajamiin ja 
voivat olla täysin välittämättä ihmi-
sistä, varsinkin syödessä. Taviokuur-
na käyttää ravinnokseen siemeniä, 
silmuja, marjoja, hyönteisiä ja hämä-
häkkejä. Pesänsä taviokuurna tekee 
yleensä kuuseen, mutta joskus myös 
mäntyyn, koivuun tai katajaan. Naa-
ras munii touko-kesäkuussa 3-4 mu-
naa, joita hautoo 13-14 vuorokautta. 
Poikaset pysyvät pesässä 14 vuoro-
kautta. Olen kuvannut taviokuurnia 
useiden vuosien ajan jo ihan linnun 
värin ja koon vuoksi. Myös linnun 

POHJOISEN LINTU
laulu on kiehtovaa. Ääni on kirkas ja 
kuuluva huiluääni ´titylii´ eri muun-
nelmin, laulu on myös kuuluva ja kir-
kas, kiurumainen säe. Taviokuur-
na on elinvoimainen ja rauhoitettu. 
Se on silminnähden kömpelö liikkeis-
sään, varsinkin hangessa. Minulla on 
syöttöpaikka jokitörmällä aina huhti-
kuusta toukokuuhun ja joka vuosi on 
tullut uusia tuttavuuksia, kuten tä-
näkin vuonna: sepelkyyhky ja mus-
tarastas! Ilmeisesti lämpimät ilmavir-
rat ovat tuoneet kyseiset linnut Iva-
loon saakka. Suosittelen taviokuur-
nan seuraamista/kuvaamista. Se on 
upea lintu, pohjoisen lintu.

Kuvat ja teksti
Pasi Ahponen
Ivalo
Koppelonkylä 2017 

Lainaus Kalevalasta
Mi oli ilman lintujakin, kahen siiven sir-
kovia, ne tulivat tuiskutellen, kiidätel-
len kiirehtivät kunniaa kuulemahan, 
iloa imehtimähän.

Uros vasemmalla, naaras oikealla, 
alla pariskunta, uros edessä.
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Sydämeni Tyynimeri

K
ihloihin mennään vain kerran. Ainakin avomie-
heni ja minä olemme sitä mieltä, joten päätim-
me tehdä jotain ainutkertaista: lähteä loistoris-
teilijälle tutustumaan paljon kehuttuihin, not-

kuviin herkkupöytiin, hilpeään yöelämään ja trooppisiin 
Tyynenmeren saariin. Niinpä löysimmekin itsemme Car-
nival Spiritin tilavasta, mukavasti varustellusta hytistä.

Vaikka muhkea sänky houkutteli aikaisen aamuherää-
misen takia, aurinkokannen lounas vei voiton. Tarjolla oli 
kaikkea mitä kuvitella saattoi: salaatteja, keittoja, kasvis-
herkkuja, monenlaista kalaa ja lihaa keitettynä ja paistet-
tuna, nuudeleita, tortilloja, ranskalaisia, piirakoita, var-
taita sekä tietenkin kakuilla, jäätelöillä ja vanukkailla täy-
teen lastattu jälkiruokapöytä.  Edes risteilyn kymmenen-
tenä päivänä nämä laadukkaista raaka-aineista kokatut 
herkut eivät kävelleet ulos korvista.

Kun laiva alkuillasta alkoi lipua pois Sydneyn satamasta, 
nostin rakkaani kanssa kuohuvan maljan tulevalle seik-
kailulle. Olo oli käsittämättömän ihana: vierellä mies, jota 
rakastan yli kaiken, ympärillä raikkaalta tuoksuva, aaltoi-
leva meri, jota laskeva ilta-aurinko valaisi, edessä kymme-
nen päivää hemmottelua ja lepoa iloisten ihmisten seu-
rassa.  All inclusive -risteilyn hintaan sisältyi myös huvi-
puisto, jossa tosin oli vain yksi laite: terästetty viikinkilai-
va. Vaikka kävellessä oli toisinaan otettava tukea ja sän-
ky tuntui putoavan alta, nautimme keinumisesta ja me-
ren jylinästä.

Kun aamupala ja lounas noudettiin itse, kolmen ruoka-
lajin illallinen tähtiluokan ravintolassa kannettiin eteen. 
Tutuiksi tulivat sammakonreidet, etanat, karibialainen 
kaktus-kanakeitto, salsalla marinoidut jättikatkaravut, 
kurpitsapiirakka ja lukuisat muut herkut. Luksusluokan 
palvelu sai ruuat ja viinit maistumaan entistäkin parem-
milta: Tarjoilijat muistivat nimeni, näyttivät, missä mitä-
kin oli ja juttelivat muustakin kuin ruokailuun liittyvis-

tä asioista. Muutama jopa esitteli loistavia laulutaitojaan 
tulkitsemalla illallistajien iloksi 80-luvun hittejä.

Musiikkia löytyi iltaisin joka makuun: oli diskoilua aurin-
kokannella, leppoisaa jammailua kahvilassa, pianolla tul-
kittuja ikivihreitä drinkkibaarissa ja raivokasta rockia yö-
kerhossa. Jos korvat kaipasivat lepoa, voi suunnata ka-
sinolle, jossa musiikista vastasivat erilaiset pelikoneet ja 
pelimerkkien kilinä. 

Päätin käydä elämäni ensimmäistä kertaa koettelemas-
sa onnetarta rulettipöydässä. Koska punainen on lempi-
värini, pyysin pelinhoitajaa laittamaan kaikki pelimerkki-
ni punaiselle. Ruletti rahisi ja kilisi ja pysähtyi punaisel-
le! Sain eteeni tuplamäärän pelimerkkejä, ja koska satuin 
olemaan voitolla, nappasin rahat ja toivotin mukavaa il-
lanjatkoa. 

Kasinovoiton kunniaksi päätin maistaa paria uutta 
cocktailia. Vähintäänkin yhtä maukasta oli tarinointi baa-
rimikkojen kanssa. Vaikka baarissa pörisee laumoittain 
ihmisiä, drinkkien sekoittaminen laivoilla on melko yksi-
näistä puuhaa. Iltarutiineihin kuuluikin maailmanparan-
nus laivan työntekijöiden ja toisten matkustajien kanssa. 
Matkustajista valtaosa oli australialaisia, kun taas baari-
mikot, tarjoilijat ja hyttipalvelijat olivat pääasiassa lähtöi-
sin Aasiasta.

Eurooppalaiseen tunnelmaan pääsimme eteläisellä 
Tyynellämerellä sijaitsevan Uuden-Kaledonian pääkau-
pungissa Nouméassa. Tämä pieni Ranskalle kuuluva saari 
vilisi iloisia ihmisiä ja autoja. Avobussin kuljettaessa mei-
tä pitkin ruuhkaisia katuja sieraimiini tarttui trooppisten 
kasvien, kahvin ja pääasiassa ranskalaisten  herkkujen 
tuoksuja. Ohitimme lukuisia drinkkibaareja, joiden anti-
mia tavataan nauttia hienolla rantahiekalla auringonlas-
kua katsellen ja iloista musiikkia kuunnellen.

Viininmaistajaiset ja vahvat, bordeauxlaiset viinit sopi-
vatkin tähän ympäristöön kuin nappi otsaan.

Lifoun saari, jolla myös vierailimme, kuuluu sekin Uu-
teen-Kaledoniaan mutta on pääsaaren vastakohta. Ympä-
ristö säteili rauhaa, leppoisuutta ja ja arvokkuutta. Känny-
kät ovat saarella vasta keskustelun asteella. Ihmiset asu-
vat pienissä kylissä palmukattoisissa taloissa. Lapsesta 
pitäen heidät kasvatetaan kunnioittamaan toisia ihmisiä, 
eläimiä ja luontoa. Poliisilla ei Lifoussa töitä olekaan.

Elantonsa saarelaiset saavat vaniljasta ja ennen muu-
ta turismista. Monen mukaan tarttuukin hienoin puu-
leikkauksin koristeltuja käsitöitä ja paikallista vaniljarom-
mia. Upeat toteemit ja trooppiset kasvit antavat saarel-
le arvokkaat puitteet. Kun seisoin jalat pehmeässä ran-
tahiekassa Tyynenmeren leppoisten, lämpimien aaltojen 
huuhdellessa ihoani, tajusin, että tulen kaipaamaan tätä 
rauhan tyyssijaa.

Laivalla olikin sitten rutkasti voimia ottaa arjesta rie-
mua irti. Löysin itseni tanssimasta  iloisten aussien keskel-
tä ja laulamasta täysin palkein Tina Turnerin, Beatlesin ja 
lukuisten muiden kestosuosikkien hittejä. Ennen matkaa 
hankittu juhlapuku ja laivan stylistin tekemä, uusi hius-
malli saivat oloni entistä juhlavammaksi.

Koska ruokaa ja juomaa oli tarjolla kellon ympäri, oli ur-
heilukenttääkin testattava. Alkuhaparoinnin jälkeen sain-
kin pallon menemään koriin miltei kaikilla heitoilla. Kun 
palloilun jälkeen tartuin mailaan ja asetuin minigolfradal-
le, aussien kasvoille levisi ihmetteleviä ilmeitä. No, sokeaa 
golfaajaa tuskin näkee joka päivä. Onnistuin voittamaan 
näkevän kultani peräti yhden kerran kymmenestä.         

Vaikka hikoilemaan ei tuulisella kannella päässytkään, 
rentouttava sauna teki kalorinpolton päälle hyvää. Kiel-
tämättä tuntui erikoiselta istua lyömässä löylyä suomalai-
sessa saunassa australialaisessa laivassa keskellä Tyyntä-
merta. Lämpimästä porealtaasta käsin oli mukava katsel-
la tuulen tuivertamaa merta.

Vaikka yritin ajatuksen voimalla seisauttaa kellot ja lä-
hettää kapuloita laivan moottoreiden rattaisiin, Carnival 
Spirit saapui takaisin Sydneyn satamaan varhain matkan 
yhdennentoista päivän aamuna. Vaikka edessämme on 
lukuisia elämyksiä kengurumaassa, osa sydämestäni jäi 
laivalle ja purjehtii pitkin Tyyntämerta, kenties ikuisesti.

Olen Jonna Mononen, syntymästäni saakka sokea kie-
lenkääntäjä ja vapaa kirjailija. Erotan valon ja pimeän 
mutten värejä enkä varjoja. Synnyin vuonna 1978 Imatral-
la. Viimeiset kuusi vuotta olen asunut Saksassa avomie-
heni, opaskoiran ja kissan kanssa. Vietämme Australiassa 
noin vuoden ja teemme vierailun myös Uuteen-Seelan-
tiin. Matkakuulumisiani voi lukea mm. Facebookista ja tä-
män lehden sivuilta.

Tällä kertaa oltiin vähän sivupolulla. Jonnan seikkailu Aust-
raliassa jatkuu seuraavassa numerossa.
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Tuula-Maria Ahonen

TEATTERISSA TAPAHTUU

Käsikirjoitus: Kirsti Valve, ohjaus: Helena Kallio, Viljo 

Tarkiainen: Teijo Eloranta, Joel Lehtonen: Antti Korho-

nen 

Millainen ihminen  kohukirjailija Maria Jotuni oli?  

Marian sydän on musiikillinen näytelmä kolmesta suoma-
laisesta 1900 -luvun kulttuurihenkilöstä, keskiössä Ma-
ria Jotunin henkilöhahmo. Jotunin teksteihin perustuvat 
näytelmät ovat suomalaisten teatterien vakio-ohjelmis-
toa, mutta itse kirjailijaa ei ole ennen näyttämöllä tulkit-
tu. 

- Alusta lähtien tunsin, että minun olisi tuotava kirjaili-
ja Maria Jotuni näyttämölle fiktiivisenä hahmona. Minua 
alkoi kiinnostaa suuresti se tarttumapinta, ääneen lau-
sumaton, koko se maailma joka ympäröi kirjailijan omaa 
elämää, avioliittoa, perhettä. Mitä oli mystiseksi jääneen 
Marian takana, kertoo  käsikirjoituksen tekijä ja  pääosaa 
esittävä Kirsti Valve. 

- Jotuni kirjoittaa niin oivaltavasti naisen ja miehen suh-
teesta. Jotkut asiat koskettavat erityisesti. Mikä onkaan 
tavanomaisempaa ja aina kuitenkin niin mieltä ja sydäntä 
puhuttelevaa kuin rakkaus, rakkaudettomuus, valtasuh-
teet, parisuhde ja avioliitto.

Näytelmän kertomistapa on nopean vaihtuvan sirpa-
leinen. Alkuun sekä itsestäni että katsojakumppanista-
ni tuntui, ettemme saa oikein kontaktia esitykseen. Pikku 
hiljaa esitystapaan alkoi tottua ja 1900 -luvun alkuvuosi-
en Suomi  päähenkilöiden kautta alkoi avautua. 

Ahdasmielisessä ja kylmässä yhteiskunnassa rohkeas-
ti itseään ilmaiseva Maria Jotuni oli poikkeava, kehuttu 
ja myös voimakkaasti  paheksuttu. Aviopuoliso professo-
ri Viljo Tarkiainen toisaalta ihaili,  ymmärsi ja tuki häntä, 
mutta toisaalta kohteli kirjailijaa loukkaavasti kuin pikku-
lasta.

Myöhemmässä vaiheessa puolisoiden välinen epätyy-
dyttävä suhde muuttui miehen fyysisen väkivallan käy-

töksi, jota hän jälkeenpäin katui. Lapset vihaavat väkival-
taista isää, josta mies syyttää  vaimoaan. 

Tekikö Maria Jotuni väärän valinnan?  Olisiko hän pitä-
nyt avioitua nuoruudenrakastettunsa  kirjailija Joel Leh-
tosen kanssa? Joel edustaa Marian sydän näytelmässä ru-
noutta, joka soi kitaramusiikkina. Marian sydämeen on 
upotettu Jotunin novelleja myös musiikin kautta.

 Näytelmä tuo esiin myös faktan: Joel Lehtonen kuoli 52 
-vuotiaana, oman käden kautta. 

”Silittäisit minua joskus” 

 -  Koen Maria Jotunin olleen ainutlaatuinen, persoonalli-
nen kirjailija. Hän kulki naistekijänä aikaansa edellä. Ma-
ria Jotuni ja  Joel Lehtonen kuuluivat niihin 1900 -luvun 
alun kirjailijoihin, joilla ihmiskäsitys alkoi muuttua nuo-
ruuden idealistisesta ja uusromanttisesta käsityksestä  
kohti naturalismia. Molempia järkytti vuoden 1918 tapah-
tumat.  Jotuni ei tallettanut yhteiskunnan historiallisia ta-
pahtumia teoksiinsa, mutta niissä näkyy kaunistelematon 
ihmiskuvaus ja ihmissuhteiden armoton analyysi, sanoo 
Kirsti Valve.

Päähenkilöissä näkyy myös vuosisadan alun läheisten-
kin  ihmissuhteiden kovuus. 

 - Silittäisit minua joskus, etkä aina haukkuisi, sanoo Vil-
jo Tarkiainen vaimolleen useampaankin kertaan. 

Kun Joel Lehtonen toivoo Maria Jotunilta ymmärrys-
tä pahenevan reuma-sairautensa merkeissä, Maria Jotu-
ni on täynnä omaa pettymystä ymmärtämättömän ja il-
keän kritiikin johdosta, eikä kykene minkäänlaiseen em-
patiaan Joelia kohtaan.

Tämän hetken Suomen henkinen ilmapiiri muistuttaa 
valitettavan paljon näytelmän ilmapiiriä. Tutkijoiden mu-
kaan työelämämme on kovaa, vaaditaan paljon, ja kiite-
tään vähän. 

Facebookin suosituinta katsottavaa ovat kissavideot. 
Kissoja silitämme, mutta koska opimme silittämään myös 
toisiamme?

Marian sydän
- musiikkinäytelmä Maria Jotunista

Marian sydän, esitykset pe 15.9. klo 19 ja la 23.9. klo 19, Musiikkiteatteri 
Kapsäkki, Hämeentie 68, Helsinki, info@kapsakki.fi

Antti Kohonen ja Kirsti Valve, alakuvissa Maria Jotunin eli Kirsti Valveen kanssa Teijo Eloranta ja Antti Korhonen. 
Kuvat: Andreas Janett.



38 39

Näkövammaisten nettikuunnelma-
harrastus voi paremmin kuin kos-
kaan.  Näkövammaisten harrastete-
atteriryhmä Jännärijoutsenet aloit-
ti kuunnelmien tekemisen 10 vuot-
ta sitten marraskuussa. Kuuntelin 
kaksi Jännärijoutsenten uutta netti-
kuunnelmaa: Älä vihellä teatterissa 
ja Kun yhden on lähdettävä. Anne 
Huttusen käsikirjoittamia ja ohjaa-
mia kuunnelmia Jännärijoutsenten 
esittämänä on kuunneltavissa netin 
kautta jo kuusi.

Teksti: Pasi Päivinen

I
nnokas jatkojännäreiden joukko vietti pitkän ja elä-
myksellisen lauantaipäivän joutsenparven keskellä 
Braille-salin lehtereillä. Vieläkin laajemman yleisön 
kuultavaksi nettikuunnelmat saatiin, kun ne ilmestyi-

vät Näkövammaisten liiton tiedonhallintapalvelun sivul-
le. Uusia kykyjä oli liittynyt joutsenparveen viisi henkilöä. 

Älä vihellä teatterissa 

Käsikirjoittaja ohjaaja Anne Huttunen poikkeaa tällä ker-
taa hänen tavaramerkikseen muodostuneesta gootti-
tyyppisestä draamasta. Tapahtumapaikkana ei olekaan 
huvila- tai kartanomiljöö meren rannalla, vaan Myllypu-
ron lähiö Itä-Helsingissä. Jatkojännärin ainekset ovat ole-
massa: koolla on harrastajateatteriporukka ja tarinas-
sa selvitellään murhamysteeriä, mutta tapahtumat eivät 
etene jännitystä nostattaen jakso jaksolta, johon Jännäri-
joutsenten kuunnelmissa on totuttu. Älä vihellä teatteris-
sa jää aikaisempien Jännärijoutsenten kuunnelmien var-
joon. 

Ensimmäinen jakso on usein jatkojännäreissä orientoiva, 
mutta jo toisessa jaksossa on alkanut tapahtua. Tarina ei 
imaise kuulijaa mukaansa, kuten edellisessä nettikuun-
nelma Pirittassa. Toisaalta näyttelijöille kirjoitetut roo-
lit eivät mahdollistaneet vahvojen näyttelijäpersoonien, 
kuten Inkeri Kauppisen, virtuoositeetin ulos tuloa. Mark-
ku Känninen onnistui kuitenkin jälleen kerran, ja hän on-
kin ollut kotonaan kaikissa Jännärijoutsenten kuunnel-
marooleissaan. Se on yhtäältä osoitus Markun loistavis-
ta ääninäyttelemisen kyvyistä ja toisaalta Anne Huttu-
sen osaamisesta ohjaajana. Ääninäyttelemisen osaamista 
löytyy joutsenparvesta runsaasti, mutta esimerkiksi Riik-
ka Hänninen, Mira-Maria Kuudanpaiste ja Inkeri Kauppi-
nen tarvitsevat suuremman ja persoonallisemman roolin 
noustakseen lentoon.

Kuunnelman äänitys ja editointi on jälleen tehty huo-
lella, mutta äänisuunnittelussa olisi ollut toivomisen va-
raa. Jokaisen jakson alussa oleva lyhyt vihellysosio ei kor-
vaa osaksikaan tunnuslaulua, joka on ollut aikaisempien 
kuunnelmien kulmakivi. Jännärijoutsenissa on runsaasti 

10 vuotta 
nettikuunnelmia

Jännärijoutsenten tupla

NÄE ry

musiikillista potentiaalia, jota pitäisi ehdottomasti hyö-
dyntää. 

Kun yhden on lähdettävä

Anne Huttunen jatkaa rohkeasti uudella aihepiirillä ja tu-
los on parempi kuin Älä vihellä teatterissa kuunnelmas-
sa. Tarina on kirjoitettu uskottavasti, ja vaikka paikkana ei 
edelleenkään ole Annen sielunmaisemaan parhaiten so-
piva merellinen goottihenkinen vanha kartano tai huvi-
la, harmaaseen toimistoon on luotu sähköinen tunnelma 
jännityksineen, juonitteluineen ja työpaikkakiusaamisi-
neen. Tapahtumat sijoittuvat aikaan, jolloin konttoreissa 
rätisivät kirjoituskoneet ja konekirjoittamot olivat naisten 
työpaikkoja. 

Tarina kehittyy jakso jaksolta ja koukuttaa kuuntelemaan 
seuraavan osan heti perään. Äänitehosteet eivät erotu 
tälläkään kertaa edukseen, mutta eivät toisaalta ole häi-
ritseviäkään. Äänitys ja editointi on laadukkaasti tehty, 
joka kuuluu lopputuloksessa. 

Ensikertalaisista parhaiten onnistui Johanna Herranen. 
Kaikki ensikertalaiset selviytyivät kuitenkin tyydyttäväs-
ti ja seuraavalla kerralla on jo lupa odottaa paljon enem-
män. Anne Huttusen ohjauksessa uusista joutsenista 
kuoriutuu uusia näyttelijäpersoonallisuuksia, joiden nou-
sukiito joutsenparvessa on vielä edessä. 

Konkareista onnistuivat parhaiten Marianne Tenhami ja 
Medina Omeragic. Roolianalyysi ja intensiivinen läsnä-
olo ovat Marianne Tenhamilla vahvaa. Anne Huttunen 
on onnistunut saamaan siirretyksi hänen persoonallisuu-
destaan kaiken tarvittavan Sirkun rooliin. Eläytyminen 
on niin aitoa, että Sirkun luonteenpiirteet tuntuvat ole-
van hänelle sisäsyntyisiä ominaisuuksia. Bosnialaistaus-
taisen Medina Omeragicin näyttelijäsuoritus on kosket-
tava, ja hänen kauniisti käyttämänsä suomenkieli sovel-
tuu loistavasti ujon savolaisen nuoren naisen rooliin. Me-

dinan esiintymisessä on kuultavissa tunnollisen harjoitte-
lun tulokset, ja hän suoriutuu hyvin myös vaativasta Sa-
von murteesta. 

Anne Huttunen osaa käsikirjoittaa muutakin kuin gootti-
henkistä romanttista draamaa. Hän tuntee joutsenparven 
ja uskaltaa kokeilla Jännärijoutsenten siipien kantavuutta 
myös erilaisissa kuunnelmissa. Silti romanttiset goottihen-
kiset jatkojännärit merellisessä miljöössä ovat Anne Hut-
tusen leipälaji.
 

Nettikuunnelman juhlaa

Olemme saaneet nauttia vuosien varrella kiehtovista Anne 
Huttusen käsikirjoittamista tarinoista ja hienoista jännäri-
joutsenten ääninäyttelijäsuorituksista monien lahjakkai-
den näkövammaisten toteuttamina. Tähän mennessä sa-
toa on kertynyt kuuden Jännärijoutsenten nettikuunnel-
man ja yhden Näkövammaisten Kulttuuripalvelun vuonna 
2004 julkaiseman cd-levyllä julkaistun kuunnelman ver-
ran. 

Jännärijoutsenet-harrastajaryhmän perustamisesta tulee 
kuluneeksi tänä vuonna kymmenen vuotta. Sen kunni-
aksi olisi juhlakuunnelman paikka. Joutsenparven kasvun 
myötä mahdollisuudet vieläkin suurempiin ja kunnianhi-
moisempiin tuotantoihin ovat olemassa, mutta kuunnel-
man tekeminen on myös kustannuskysymys. Jännärijout-
senet on merkittävä kuunnelmaperinteen vaalija ja uran-
uurtaja nettikuunnelmien saralla, jonka toimintaa soisin 
tuettavan apurahoin erityisesti nyt juhlavuotena, mut-
ta myös jatkossa, jotta joutsenparvi saadaan säilytettyä 
elinvoimaisena. Toivottavasti Anne Huttusen tarinaläh-
de pulppuaa myös tulevina vuosina vuolaana ja saamme 
kuulla lisää jatkojännäreitä. Jännärijoutsenet ovat tehneet 
monta hienoa nettikuunnelmaa, mutta ehkä paras on vie-
lä kuulematta!

Nettikuunnelmia voit ladata osoitteesta 
http://thp.nkl.fi/kuunnelmat/

Jännärijoutsenten kaikki kaikessa:
Anne Huttunen.
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LUKUNURKKA
Timo Leinonen

Henrik Meinander: Gustaf Mannerheim – Aristokraatti 

sarkatakissa. Suom. Kari Kiiski. Otava 2017

M
arsalkka Mannerheimin elämäntyön käsittely 
itsenäisyytemme juhlavuonna julkaistavissa 
teoksissa ei ketään yllättäne. Epävirallisessa 
äänestyksessä hänet valittiin kaikkien aiko-

jen merkittävimmäksi suomalaiseksi. Marsalkan sotilaal-
lisen ryhdikästä hahmoa vanavedessä seurasivat äänes-
tyksen kakkonen Risto Ryti ja kolmanneksi kirinyt Urho 
Kekkonen. Sotilaiden ja poliitikkojen jälkeen vain lohtusi-
joja äänestyksessä keräilivät muiden muassa Mikael Agri-
cola, Elias Lönnrot ja Aleksis Kivi.

Kolmekymmentä vuotta muun muassa Mannerheimia 
tutkineelta Henrik Meinanderilta ei Mannerheim-kirja 
myöskään ole yllätys. Meinanderin nimi teoksen kannes-
sa antaa aiheen odottaa tekstiltä asiaosaamista ja tiettyä 
ilmaisun hienostuneisuutta niin sisällössä kuin muodos-
saan (alkuperäisestä ruotsista suomennettunakin). Näihin 
odotuksiin suurelle yleisölle suunnattu teos  vastaa.

On totuttu puhumaan Mannerheimista tai Marskista, 
Meinander kirjoittaa paljolti Gustafista. Valinta tuntuu 
virkistävältä; myytin peittämä ihminen kurkkii julkikuvan 
poimuista. Vaikka kirjoittaja eläytyy henkilöönsä ansiok-
kaasti, lopputuloksissaan Meinander näyttää silti olevan 
joitakin kollegojaan jossain määrin lähempänä Manner-
heim-myyttiä.

Myytin Mannerheim on suomalainen isänmaallinen 
sankari, joka pyyteettömästi uhraa voimansa ja itsensä 
maansa ja kansansa puolesta isänmaan kohtalon hetkinä. 
Sankari on ikään kuin patsas, ehkä juuri ratsastajapatsas. 
Tällainen myytti vaatii tiettyyn määrään rikkoutumaton-
ta kuvaa. Aikakauden tapahtumat eivät ristiriitaisuudes-
saan kuitenkaan mahdollista kriittistä tarkastelua kestä-
vää eheää kuvaa pitkäaikaisesta avainhenkilöstä. 

Valta ja näkyvä asema vetoavat kollektiiviseen mieliku-
vitukseen. Kaskujen, juorujen ja panettelun verho laskeu-
tui marsalkan ylle jo elinaikana. Aineisto on vaikuttanut 
monenlaisiin Mannerheim-kirjallisuuden näköiskuviin ja 
muihin hahmotelmiin. Niissä marsalkka seikkailee vuo-
roin herkuttelijana ja viinintuntijana, keikarina ja naisten-
miehenä, homona ja ryssänä, ratsastajana ja soturina tai 
vaikka puhujana ja ytimekkään ilmaisun mestarina.

Meinander ei tästä kerro, mutta aiheeseen liittyvästä 
tarinaperinteestä löytyy myös tuokiokuva eräästä helsin-
kiläisestä ravintolasta. Kerran kohdatessaan kirjailijat Vei-

jo Meri ja Paavo Haavikko olivat keskusteluissaan sivun-
neet kansakunnan historiaa. Meri kysyi Haavikolta: ”Ta-
pattiko Mannerheim miehistöään?” Kaiketi hän kysyes-
sään ajatteli varautumista kesän 1944 Karjalan kannaksen 
suurhyökkäyksen torjumiseen. Paavo Haavikko ei sietä-
nyt esitettyä provokaatiota, hän reagoi tilanteessa pois-
tumalla paikalta kokonaan malttinsa menettäneenä. 

Onko Mannerheim-kultin perusta pitävä? Mitä isän-
maallisuus merkitsi Mannerheimin tapauksessa? Meinan-
derin mielestä Gustafille Suomi oli ”aina sydämen asia”. 
Toki se mahdollista on. Mutta esimerkiksi Martti Turto-
la (Mannerheim, 2016) on kuitenkin kiinnittänyt huomi-
ota sortokausiin, joiden ajalta lähteistä ei käy ilmi, että 
Pietarin hovia tuolloin palvellut Gustaf olisi ollut lainkaan 
kiinnostunut Suomen kohtalosta. Sen sijaan keisarihuo-
netta ihaileva Gustaf keskittyi käytettävissä olevien läh-
teiden mukaan tuolloin ennen muuta oman uransa edis-
tämiseen.

Myöhemmin Gustaf toki opetteli nationalistista sanas-
toa ja iskulauseita, vaikka ei muutoin kelvollisesta kielitai-
dostaan huolimatta suomea hyvin osannutkaan.

Tsaarin hovista sarkatakkiin

Uskollisesti keisariaan palvelleen upseerin suunnitelmiin 
tuli käänne maailmansodan ja 1917 vallankumousten 
myötä. Pietarin välillä hohdokaskin elämä oli vaihdetta-
va tuntemattomaan tulevaisuuteen arkisessa itsenäisyyt-
tään käynnistelevässä pikkuruisessa ja syrjäisessä Suo-
messa. Aristokraattia odotti sonnustautuminen sarkatak-
kiin.

Julkisissa esiintymisissään Gustaf säilytti aina ryhtinsä 
ja ylimysmäisen käytöksen, ehjän aristokraattisen vaiku-
telman. Riippuu näkökulmasta, tuntuuko kaikki pönötys 
katsojasta lopulta tasavaltalaista taustaa vasten pikem-
minkin koomiselta. Vaikuttiko Gustaf ajan poliitikkojen 
ja muiden työtoveriensa rinnalla valmiilta karikatyyrilta, 
elävän elämän teatterihahmolta?

Pelottomana kenttäupseerina Gustaf tunnettiin sodas-
ta Japania vastaan ja ensimmäisestä maailmansodasta. 
Omana aikanaan hän oli muinaisjäänne tavalla jos toisel-
lakin. Hänen edustamansa ratsuväki menetti merkityk-
sensä aselajina jo ensimmäisessä maailmansodassa, aa-
telissäätyyn lukeutuvalta historian vaiheet olivat katkais-
seet yhteydet luonnolliseen elinympäristöön, hän ei ar-
vostanut demokratiaa eikä parlamentarismia.

Tasapainoinen Mannerheim-elämäkerta

Ylipäällikkönä talvisodassa Gustaf palveli virkeänä elä-
keläisenä, jatkosodan aikaan päämajassa ohjaksia piteli 
sairasteleva vanhus. Kuten Suomessa monessa kohdin on 
tapana muutoinkin, vaihtoehtoa Mannerheimin ylipääl-
likkyydelle ei osattu kuvitella. Hänet nähtiin ainoaksi, jol-
la oli tehtävässä tarvittavaa auktoriteettia, niin selkkauk-
sen kestäessä kuin rauhaa rakennettaessa. Myöhemmin 
on arvioitu, että taitavampia ja tehtävään sopivan koulu-

tuksen saaneita sotilaskomentajia tosin olisi ollut tarjolla.
Pietarin kaupungilla oli valtava merkitys Gustafin elä-

mässä halki vuosikymmenten. Valtionhoitajana 1918 – 
19 hän edelleen kunnianhimoisena miehenä suunnitteli 
hengenheimolaistensa kanssa vastavallankumousta Pie-
tariin saadakseen jätettyä oman jälkensä maailmanhisto-
riaan. Menneisyyteen kohdistuva vaihtoehtojen arviointi 
kiehtoo mielikuvitusta, mutta omat ongelmansa siinä on. 
Vuodesta 1940 lähtien sotilasjohto suunnitteli yhdessä 
Saksan kanssa rintamahyökkäystä itään, keskusteluissa ja 
suunnitelmissa Leningrad oli keskeinen kohde. On tieten-
kin kärjistys kysyä, oliko jatkosodassa Leningradin miehi-
tystä yrittämättä jättäminen Mannerheimin kaikista soti-
laallisista ratkaisuista onnistunein. Meinander ei käsitte-
le asiaa eikä spekuloi muillakaan avoimilla kysymyksillä, 
mutta hänen ansiokas teoksensa antaa lukijalle kattavan 
kuvan Gustafin elämästä; perheestä, lyhyestä avioliitos-
ta, toiminnasta ammatissaan, uran käännekohdista, Man-
nerheim-kultista.

Meinander tarjoaa myös kattauksen erilaisten kult-
tuurituotteiden Mannerheim-kuvasta. Lajin erikoisim-
piin kuuluu Keniassa kuvattu elokuva Suomen marsalkka 
(2012). Kulttuurikonservatiiveille teos oli kauhistus, mut-
ta olipa katsojan käsitys suurmiehestä mikä tahansa, on 
myönnettävä, että teos hämmentää. Kaiken kaikkiaan 
Gustafin oman suunnitelman, toiminnan ja muistelmien-
kin tukemana sankari hänestä pitikin tulla. Viime vuosi-
sadan tapahtumat ja tutkijat kyllästivät kansan sotahis-
torialla avuliaasti täydentäen Gustafin suunnitelman san-
karuudesta ja näin työntäen hänet kansakunnan kaapin 
päälle, menestymään äänestyksissä.

Timo Leinonen
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Gyöngyi 
Pere-Antikainen                                           

HEIJASTUKSIA
Viattoman syyllisiä

K
un piiri pieni pyörii, se saattaa tarjota mukana 
pyöriville parasta mahdollista vertaistukea. Yhtä 
usein piirissä ilmenee myös lieveilmiöitä, jollai-
sia on isommissa piireissä ehkä helpompi pääs-

tä karkuun.
Meillä jokaisella on omat vahvuutemme. Niitä koros-

tamme kovin mielellämme. Pelkkää hyvää hyvyyttämme, 
tarkoituksenamme tarjota vertaistukea, näyttää esimerk-
kiä, ratkaisumalleja. Joskus hyvästä tarkoituksesta tulee 
pakonomainen tarve. Se toinen ei tajua, ei usko, ei suos-
tu, vaikka kuinka minä osaan ja tiedän paremmin! Kyllä 
minä vielä näytän! Ja minua ei noin vain vastusteta, lou-
kata ja nöyryytetä! Kun oma ratkaisumalli on se paras ja 
ainoa oikea, se on vietävä läpi vaikka läpi harmaan kiven.

Meillä jokaisella on myös omat heikkoutemme. Omaam-
me tavallista useammin huonoa itsetuntoa. Meidän on 
vaikea kestää, kun ylitsemme ajetaan, jalkojemme päälle 
tallataan, mielipiteemme ja omat ratkaisumallimme tyr-
mätään, tahtomme jyrätään. Meidän on lähes mahdoton-
ta uskoa, että se toinen ei pyrikään jyräämään, vaan neu-
voo hyvää hyvyyttään.

Näin syntyy sotia, joissa kumpikin osapuoli on mukana 
oman totuutensa ja oikeutensa täydessä tunnossa. Kun 
minä olen oikeassa ja sinä olet oikeassa, kumpi on enem-
män oikeassa? Ja kuka päättää, kumpi voittaa? Valitsee-
ko ympärillä pyörivä piiri pieni voittajan, minkälaisin kri-
teerein? Ja miten käy häviäjän, miten hänen totuutensa?

Tässä sodassa julmin ase on syyllistäminen. Kun tietää 
omat vahvuudet ja toisen heikkoudet, se on äärettömän 
helppoa. Ja yhtä äärettömän helppoa on pukea syyllistä-
minen vertaistuen ja auttamishalun kaapuun.

Tätä samaa tapahtuu myös pienen piirimme ulkopuolel-
la, siinä suuressa maailmassa. Tätä tapahtuu koko ajan ja 
vaikuttaa siltä, että somen ja yhä globaalimmaksi muut-
tuvan planeettamme myötä yhä suuremmissa mittakaa-
voissa. Lienee toiveajattelua uskoa, että piirimme ulko-
puolella syyllistämistä pääsee helpommin pakoon, mutta 
ehkä suuremmassa maailmassa löytää helpommin hen-
genheimolaisia, oman puolensa kannattajia, joiden voi-
maan tukeutua. Tätäkin se some tekee.

Tuskin kukaan meistä pystyy olemaan täysin vapaa 
syyllistämisen taakasta. Tunnemme toisiamme aivan lii-
an hyvin, kenties paremmin kuin itseämme. Olemme mil-
tei pakotetut toimimaan tässä pienessä piirissä, kuka ko-
kopäiväisesti, kuka vain aika ajoin. Arvelen meidän ole-
van korkeintaan nelisensataa näkövammaista ihmistä, 
jotka olemme tekemisissä keskenämme ainakin ns. Pos-
tirobotin suljetuilla sähköpostilistoilla, useimmat meistä 
myös eri yhdistyksissä ja harrastusryhmissä. Kun avaam-
me tietokoneet ja älypuhelimet, näkyviin ja kuuluviin il-
maantuu jatkuvalla syötöllä toistemme viestejä, mielipi-
teiden ilmaisuja, valituksia ja itsekehuja, haukkumisia ja 
ilon purkauksia - montakymmentä viestiä päivittäin. Mi-
ten voisimme ymmärtää olevamme sittenkin toisillemme 
vieraita?

Näennäinen tuttuus ja somen vieraannuttava helppous 
saa meidät esiintymään oman elämämme kuninkaina - ja 
vähän myös toisten elämien. Ja ikään kuin kyse olisi vain 

vertaistuesta, puutumme toisten henkilökohtaisiin valin-
toihin. Usein aidosti tukien, usein myös syyllistäen. Vai-
kuttaa siltä, että syyllistäminen kohdistuu pääsääntöises-
ti juurikin niihin asioihin, joissa eniten tarvitaan ja tarjo-
taan aitoa tukea, eli näkövammaisuudesta johtuviin on-
gelmiin. Se, mikä yhdistää, se myös erottaa.

Eräs vakioaihe on tietotekninen pärjääminen, se kun on 
näkövammaiselle asioiden hoitamisen ja tiedonsaannin 
tärkeimpiä edellytyksiä. Kuka osaa hyvin ja miksi panttaa 
osaamistaan, miksi se toinen ei vaihda jo järkevään tek-
niikkaan, miksi nörtti ylenkatsoo heikompiaan? Taitava 
rehentelee, eikä neuvo ainakaan ilmaiseksi. Hän haukkuu 
tumpeloksi arkaa, joka puolestaan syyttää häntä ylimieli-
seksi. Jotakuta syyllistetään, kun hän petkuttaa itselleen 
parhaat laitteet yhteiskunnalta, toista syyllistetään, kun 
hän ei välitä hankkia uutta tekniikkaa.

Sitten on liikkuminen ja henkilökohtaiset avustajat. 
Perheellistä syyllistetään, kun hän nojaa liikaa perheen-
jäsenten tukeen. Toista siitä, että käyttää avustajia 24/7. 
Kolmatta, koska hän ei älyä hankkia avustajaa ja jää autta-
mattomasti toisten vauhdista. Neljättä, joka ylpeilee pär-
jäämisellään ilman avustajaa.

Yksi vaatii itselleen kaikki mahdolliset etuudet. Toinen 
ei piirun vertaa suostu antamaan periksi saavutetuista 
eduista. Kolmas tehtailee valituksia valittamista päästy-
ään. Neljäs hehkuttaa maan jokaisessa lehdessä, että jo-
kainen pärjää ilmankin vammaisetuuksia, että niiden vas-
taanottaminen on silkkaa laiskuutta. Joku syyttää kaikkia 
näkövammaisia, toinen puolestaan kaikkia näkeviä.

Sitten meidän rakkaat opaskoiramme, ne vasta saavat-
kin intohimon liekkeihin! Syyllinen on hän, joka ottaa koi-
ransa joka ikiseen paikkaan mukaan ja syyllinen hän, jo-
ka jättää sen kotiin tai hoitoon, kun ei koe tarvitsevan-
sa sitä. Toinen syyllistyy makupaloilla hemmotteluun, toi-
nen liialliseen velttoiluun, kolmas pitää koiraa kodinko-
neena. Joku kohtelee koiraansa kaltoin, toiselle koira on 
ihmisiä tärkeämpi. Yhden liioitteluille nauretaan selän ta-
kana, toista haukutaan laiskaksi väärinkäyttäjäksi. Syyllis-
tetään sitä, joka ei opi kulkemaan liukuportaissa ja sitä, 
joka ei pysy hiirenhiljaa konserttisalissa. Liiaksi lemmikki 
tai liiaksi sotilas - koira itse hukkuu usein kiivaiden väitte-
lyjen vanavedessä.

Syytämme toisiamme vääränlaisista parisuhteista tai 
yhtä lailla parisuhteen puuttumisesta. Jos ystäväni aut-
taa minua liikaa, käytän häntä jonkun mielestä hyväkse-
ni. Ellei ystävä auta riittävästi, hän mukamas käyttää mi-
nua hyväkseen. Jos useat ystäväni eivät ole keskenään ys-
täviä, nousevat helposti pintaan mustasukkaisuus, kyräi-
ly, toisen mustamaalaaminen, yhteisiä ystäviä saatetaan 
yrittää kääntää toisiaan vastaan.

Vai näenkö unta, olenko lukenut liikaa ihmissuhdero-
maaneja? Pelkäänkö turhaan, että piirin ollessa melkoi-
sen pieni saippuaoopperoiden kaikki kliseiset kiemurat 
toteutuvat?

No voi, minähän tässä olen yksi syyllistäjistä! Itsekont-
rollia siis kehiin, silmät auki, hymyä kasvoille ja mieleen 
vahva usko: kyllä me ihmiset olemme pohjimmiltamme 
sittenkin hyvin aikein liikkeellä!

Arkinen muutos panee miettimään

Riitta-Kaisa
Voipio

HELMIKKO

Vasta nyt huomaan, miten onnekas olen ollutkaan, kun 
olen voinut käydä itsenäisesti samassa kaupassa yli 40 
vuotta. Tilanne mullistui ison suomalaisen kaupparyhmän 
ostettua ulkomaisessa omistuksessa olleen pienemmän 
ketjun myymälät. Meidän kylällä se merkitsi oman kaup-
pani sulkemista huhtikuussa.

Pieni päivittäistavarakauppa oli sokealle ihanteellinen. 
Hyllyjen väliin en eksynyt, eikä joutavaa musaa tööttäävä 
radio häirinnyt kaiuttimineen suunnistamista, kuten muis-
sa ostosparatiiseissa. Huippuhieno henkilökunta eli kau-
pan tytöt osasivat ottaa käsin harovan asiakkaan upeas-
ti huomioon. Tarvitsin apua ainoastaan vaa’alla hedelmi-
en ja vihannesten punnitsemiseen.

Aika paljon päivittäistavaroissa on sellaisia, jotka tun-
nistaa pakkauksen muodosta. Hommaan harjaantuu, op-
pii tietämään, mitä missäkin hyllyssä on ja siitä tunnustel-
len etsimään rypsiöljypullon, pyöreän näkkileipäpaketin 
ja kahvisuodatinboksin. Joskus saatoin neuvoa jopa jolle-
kulle näkevälle, missä on munat tai hiiva.

Ihminen tuppaa ostamaan ruokakaupasta useimmi-
ten samoja tuotteita pienin variaatioin. Niinpä meidänkin 
myymälässämme tytöt pitivät samoilla paikoilla piimät, 
hapankaalit, täysjyväruislimput ynnä muut vakio-ostokse-
ni. Joskus kun jokin tavara ei ruvennut löytymään, kysäisin 
apua. Joku myyjistä saattoi sanoa, että ”sijaisille on sanot-
tu sen ja sen artikkelin paikaksi tämä, jotta sinä löydät ne”.

Ihailen vieläkin sitä taitoa, jolla tytöt oivalsivat, milloin 
en kerta kaikkiaan meinannut löytää etsimääni. Paitsi et-

tä työ nykykaupassa vaatii hyvin monipuolista osaamis-
ta, se vaatii myös herkkyyttä ja psykologista silmää. Sitä 
kaikkea jää iso ikävä.

Omassa kaupassa sain paljon tietoa uusista tuotteista 
ja tavaraselosteista, sydän- ja joutsenmerkeistä ja muus-
ta tärkeästä. Opin myös näppäilemään maksupäättee-
seen tunnusluvun, ja sitä myötä toiminto sujuu muual-
lakin kassoilla.

Kun työhuone on kodin yläkerrassa, on pakko lähteä 
joka päivä ihmisten ilmoille. Kauppareissu tarjoaa siihen 
yhden väylän. Kylän raitilla tapaa aina tuttuja, mikä luo 
ihanaa yhteisöllisyyden kokemusta. Kaltaiselleni jäärä-
päälle on tuiki tärkeää päästä asioilleen silloin kun ehtii 
ja huvittaa. Vapauden tunne vahvistaa itsetuntoa ja luo 
varmuutta siitä, että kukaan ei päätä puolestani – aina-
kaan jokapäiväisiä yksinkertaisia päätöksiä.

Nyt olen uuden edessä. Kävelymatkan päässä kylällä 
on kaksi isompaa marketia, joissa pauhaa radio ulos asti. 
Yksin en tule pärjäämään niiden metelissä. En myöskään 
halua käydä kaupassa aina jonkun kanssa, koska silloin 
elämästä häviää se ihana spontaanius ja vapauden tun-
ne, olkoonkin sitten vaikka illuusiota.

Toinen kaupoista on niin takkusten takana sekavine 
pysäköinti- ja sisäänajoväylineen, että siitä tuskin sel-
viäisin hengissä. Toisessa taas myllätään parhaillaan kol-
me kuukautta kattoremontin kimpussa, ja melu kuuluu 
kauas. Sinne en onnistu pujottelemaan suojaverkkojen 
ja rakennusmiesten vehkeiden sekamelskassa.

Jäljelle jää vaihtoehto, että käyn juhannukseen saak-
ka jonkun kanssa ostoksilla, sen jälkeen ehdotan kaup-
piaalle, lähtisikö joku henkilökunnasta kiertämään kans-
sani ostoslistan läpi. Silloin pääsisin kuitenkin omin ja-
loin ja omaan aikaan kulkemaan välimatkat.

Toki henkilökohtainen avustaja tuo sokealle mahdol-
lisuuden käydä kaupassa ihan fyysisesti, ja järjestelmä 
toimii monilla erinomaisesti. 

Se on useimmille paljon parempi kuin se, että joku 
muu tuo tarvikkeet kotiin. Vaikka tiedän monen käyttä-
vän verkkokauppaa tai kotiinkuljetustakin täysin tyyty-
väisin mielin, on minulle ainoa tapa kuskata omin nokin 
sapuskatarpeet kotikaappeihin.

Muutos on ainoa, johon elämässä kannattaa sopeu-
tua. Joskus vain väsyttää, kun yhteiskunta kehittyy kai-
ken aikaa siihen suuntaan, että tavalla tai toisella va-
jaavoimainen ihminen joutuu pähkäilemään arjen pe-
rusjuttuja niin pohjamutia myöten. Moni asia on paran-
tunutkin, mutta liian moni on selvästi myös huonontu-
nut.
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VINOKAS
Olli Lehtinen

S
okea mies Vinokas saapui ystävänsä kanssa len-
tokentän lähtöportille. Virkailija kehotti heitä jää-
mään odottamaan tiskin viereen, aivan konee-
seen johtavan oven eteen. Virkailija jutteli Vinok-

kaalle todella ystävällisin äänenpainoin. Lentokentällä 
minulle puhutaan kaikkein ystävällisimmin, Vinokas miet-
ti. Tunnen itseni erityiseksi. Haluan lentää heidän koneel-
laan uudestaan. 

Vinokas ja ystävä ottivat muutaman askeleen koneeseen 
johtavan oven eteen. Silloin tiskille saapui naurava ja 
kuuluvalla äänellä puhuva seurue. Vinokas höristi korvi-
aan. Seurue oli tulossa samalle lennolle heidän kanssaan. 
Seurueella oli paikat ykkösluokkaan. Virkailija puhui heil-
le vähintäänkin yhtä ystävällisesti kuin Vinokkaalle, ehkä 
jopa ystävällisemmin. Virkailija puhui kaikille kuin enkeli. 
Vinokkaalle tuli jotenkin vaisu olo.

– Voitte siirtyä lähtöportin eteen, virkailija sanoi seuru-
eelle. Ja sen seurue tekikin. Se punkesi jonossa ensim-
mäiseksi. Vinokas ja hänen ystävänsä peruuttelivat taa-
emmaksi. – Minä tunnistan seurueen keskipisteen. Hän 
on tanskalainen näyttelijä, ystävä sanoi. Näyttelijä. Erityi-
nen. Mitä erityistä minussa on? Vinokas mietti. Olen so-
kea. Jossain päin maailmaa sokeilla uskotaan olevan eri-
koistaitoja. Sokeilla on kuudes aisti. Kyky nähdä tulevai-
suuteen. Voisin olla mystikko, voisin olla ennustaja. Sil-
loin lentokentän kovaäänisistä tiedotettiin: Lento Tukhol-
maan on tunnin myöhässä! – Voisitko ohjata minut käytä-
vän viereen? Vinokas sanoi ja tarttui ystävän käsivarteen. 
He pujottelivat, kunnes ystävä totesi: – Tässä penkki käy-
tävän vieressä. – Voitko kirjoittaa lapulle: Sokea ennustaa 
tulevaisuutesi, Vinokas pyysi. 

Vinokas kääntyi kohti käytävää kyltti sylissään. – Oii, kat-
sokaa mikä täällä on, kuului naisen ääni. – Haluatteko, et-
tä ennustan? Vinokas kysyi. – Oi pikkuista, totta kai. Nai-
nen istuutui ja painoi reitensä kiinni Vinokkaan reiteen. 
Hän tuoksui hajuvedeltä ja makealta alkoholilta. – Mi-
ten sinä teet sen? nainen kysyi. Hän pitää minua erityise-
nä, Vinokas mietti. Haluan antaa hänelle myönteisen en-
nustuksen. – Sinä tulet saamaan vaurautta ja löytämään 
miellyttävän miehen. Tällä miehellä voi olla jokin vam-
ma. Te matkustelette ja nautitte elämästä. Joskus kilistät-

ErityinenErityinen

te viinilasillisiakin. Elämänne tulee olemaan todella huo-
letonta, Vinokas sanoi, suoristi ryhtiään ja hymyili onnel-
lisesti. 

– Anna sille viisi dollaria, miesääni sanoi. – Kulta, tiedät et-
tä käytän vain korttia, nainen vastasi. Kahinasta päätellen 
mies ja nainen etsivät jotain. – Tässä pikkuinen, ota nä-
mä, nainen sanoi noustessaan. Hän painoi jotain Vinok-
kaan käteen. Tavara helisi kuin marakassi. Pieni muovira-
sia, sisällä oli pastilleja. Vinokas työnsi yhden suuhunsa. 

Vinokas nosti ennustajakyltin pystyyn sylissään. Pian 
maisema hänen edessään hämärtyi. Eteen pysähtyi joku. 
– Osaatko ennustaa tulevaisuuteni? mies kysyi vieraspe-
räisellä korostuksella. – Ole hyvä, istu alas, Vinokas sanoi 
ja taputti penkkiä vieressään. – Mistä olet kotoisin ja min-
ne matkalla? Vinokas kysyi. – En ole täältä ja olen mat-
kalla kotiin, mies vastasi. – Oletko viihtynyt täällä? – Maa 
on vauras, mutta ihmiset uskovat vääriin arvoihin. – Mi-
hin sinä uskot? – Koraaniin. – Palaatko mielelläsi kotiin? – 
Kyllä, Mohammed ja neitsyet odottavat. – Missä tapaat-
te? – Voit tulla kanssani. Meitä kohdellaan kuin kuninkai-
ta, kiinnostaako? Vinokkaan vielä miettiessä mies sanoi: – 
Ota sinä tämä. – Mikä se on? – Upea vyö. Pidät sitä, olet 
taistelija. Olet sankari. 

Vinokas tunnusteli vyötä. Nailonhihnaan oli ommeltu 
kuusi puolen kilon juustopalan kokoista taskua. Taskut 
oli pakattu pullolleen painavaa tavaraa. Tässäpä äpä rä-
pä äppäpä räpä päpä päppä pää ää äppä erikoinen kapis-
tus, Vinokas mietti. – Puen vyön sinulle, mies sanoi ja ki-
risti vyön Vinokkaan lanteille. – Istuu tosi hyvin. Tosi ko-
mea taistelija. Tulen hakemaan sinut paratiisiin kymme-
nen minuutin kuluttua. Meistä tulee marttyyreitä! Sitten 
mies pomppasi pystyyn ja katosi ohikulkijoitten sorinaan.

– Tuolla hän on! kuului huutoa kauempaa. – Suunnitelmat 
muuttuivat, mies sanoi hengästyneesti. Vinokas irrotti 
sormensa vyönsoljelta. – Ota tämä, mies sanoi ja työn-
si Vinokkaan käteen jotain metallista ja painavaa. – Se on 
Kalashnikov. Ammu silmittömästi ympäriinsä! – Menkää 
maahan! Kuului huutoa ja ihmiset ympärillä alkoivat kir-
kua. Vinokkaan korvat menivät lukkoon sarjatulen räti-
nästä. Mies oli avannut tulen. 

Terroristin aseen rätinä kuului etuviistosta. Vinokas tart-
tui tukevalla otteella rynnäkkökivääriinsä. Tukutukutuku-
tukutukutuku ase rynkytti. Terroristi kääntyi. Miehet sei-
soivat nokitusten selät suorina ja jalat tukevassa haara-
asennossa. He painoivat liipasimet pohjaan. Rynnäkköki-
väärien potkut värisyttivät heidän pullistuvia hauiksiaan 
ja vakavia kasvojaan. Katotaan saatana, kuka on erityi-
sin! Tulipunaisina hehkuvat Kalashnikovit lauloivat. Jylinä 
muurasi jokaisen sadan metrin säteellä olevan ja maassa 
makaavan matkailijan korvat lukkoon. Tukutukutukutu-
kutuku Vinokas päästi menemään hampaat irvessä. Kun 
Vinokkaan lipas loppui, oli toinenkin ase vaiennut. Vino-
kasta heikotti. Hän istui penkille.            

– Kutsukaa lääkäri! – Löytyykö lääkäriä! huudettiin. Vino-
kas tunnusteli päätään. Hän huomasi yhden hiuksen kat-
kenneen. – Hän on sankari! – Hän ampui terroristin! 

Paikalle harppoi mies valkoisessa takissa. Hänellä oli tuu-
heat viikset ja musta salkku. Lääkäri. Pitkä mies. Laskeutui 
polvilleen ja kumartui Vinokkaan viereen. Mies avasi salk-
kunsa. – En mä edes ole lääkäri. Mä olen populistipoliitik-
ko! Mihin sä olet pettynyt? Mihin tyhmät kansalaiset ovat 
pettyneet? Mitä sä haluat? Haluatko sä vihata EU:ta? Mul-
la on viharuiske. Haluatko sä kaikki maahanmuuttajat pel-
lolle? Löytyy patriotismiruiske. Haluatko ikuisen elämän? 
Heti irtoo elinvoimaruiske. Mä lupaan sulle ihan mitä ha-
luat, kunhan pidät mua viisaana ja vaikutusvaltaisena.  

Kun Vinokas heräsi, hänen edessään seisoi vakava par-
rakas mies. – Kuka olet? Vinokas kysyi. – Profeetta, mies 
vastasi. Vinokas hymyili. Profeetta ei hymyillyt takaisin. – 
Saanko imeä patukkaasi? nuori nainen Vinokkaan vierel-
tä kysyi. – Kuka sinä olet? Vinokas kysyi. – Neitsyt. Uuuh, 
sulla on hyvät paikat. Aaah, sä maistut ihanalta. – Kuka 
mustiin pukeutunut parrakas mies on? Vinokas kysyi. – 
Mohammed. – Missä ollaan? – Hassu, olet paratiisissa. – 
Miksi? – Olet marttyyri. – Seis. Hän ei ole marttyyri vaan 
marttyyrin surmaaja! Mohammed sanoi. 

– Voitaisko me poistuu täältä? Vinokas kysyi neitsyeltä. 
Neitsyt ei vastannut. – Tiedätkö, kuka on Mohammed? 
Mohammed kysyi. – Muslimien Jumala. – Ei Jumala vaan 
profeetta. – Oletko muslimi? –En muista. – Miten niin et 
muista? – Olen sokea. Huono muisti. – Sinä näit äsken, 
neitsyt sanoi. Minä näin, Vinokas mietti. Olenko enää eri-
tyinen? 

Vinokas katsoi neitsyeen. Hän näki sumuisen tumman 
muodon kirkasta taustaa vasten. – Mikä sinun nimesi on? 
Vinokas kysyi. – Maria, nainen vastasi. Hänellä oli jotenkin 
tuttu, ystävällinen ääni. – Mitä teet täällä? – Olen lento-
yhtiön lähtöselvitysvirkailija. – Haluatko, että ennustan? 
– Pystytkö nousemaan koneeseen? – Kyllä se pystyy, Vi-
nokkaan ystävä sanoi.
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SivubisneksiäOPASKOIRA
PEKKO

Marianne
Tenhami

E
mäntäni ja minun elämä muuttui viime marras-
kuun puolivälissä aika paljon. Muutoksen myötä 
sain päätoimeni opaskoiran ja sivutoimeni teatte-
rikoiran ohelle toisen sivutoimen: toimistokoira.

Ennen kävimme monissa eri paikoissa emäntäni mo-
nenlaisia hauskoja juttuja ja ihmisiä sisältävän työn vuok-
si. Käymme niissä paikoissa vieläkin, mutta niiden lisäk-
si menemme nyt kolmesta neljään kertaan viikossa toi-
mistoon. Siellä emäntäni naputtelee tietokonetta kovaa 
vauhtia kuulokkeet korvilla ja on tosi keskittynyt. Olen-
kin todennut, että silloin häntä eikä muita toimistossa tie-
tokonetta naputtavia ihmisiä kannata häiritä. Emäntääni 
häiritsen vain hätätapauksessa, kun on ihan pakko pääs-
tä ulos. Muuten makoilen omalla paikallani pöydän alla ja 
katselen koiran unia. Olemmehan ennen toimistoon tu-
loa kävelleet ensin kolmesta neljään kilometriä Lautta-
saaren rannoilla ja sitten vielä kolme kilometriä Ruoho-
lahteen metrolle. Meillä kun ei vieläkään ole omaa met-
roa täällä Lauttasaaressa, vaikka ihmiset siitä kovasti pu-
huvat. Metrolla matkustamme minulle ja emännälleni jo 
tuttuun paikkaan, missä olemme käyneet monen monta 
kertaa emäntäni töiden ja harrastusten vuoksi. 

Toimistossa työskentelee emäntäni lisäksi muitakin ih-
misiä ja kyllä niiltä aika useinkin saa rapsutuksia, kun osaa 
toimia oikein. Jos joku tulee puhumaan emännälleni työ-
asioita, käyn makaamaan tulijan eteen poikittain niin, et-
tei minua vahingossakaan voi ohittaa rapsuttamatta. Kun 
emännän kollega on kumartunut rapsuttamaan minua, 
alan tietysti vaatia häneltä lisää rapsutuksia. Opettihan 
edeltäjäni Opas Ninni minulle ihmisten komentamisen ja-
lon taidon. Sitä toteutan toimistolla ansiokkaasti ja olen-
kin saanut työnimikkeen toimistokoira. Olen siis päätoi-
meltani opaskoira, mutta sivutoimiltani teatterikoira ja 
nyt myös toimistokoira.

Emäntäni kertoo kaikille pitävänsä uudesta työstään, 
mutta hän ei ole suinkaan unohtanut muita töitään. Niin-
pä hän naputtelee tietokonetta kotonakin sen jälkeen kun 
olemme käyneet haastattelemassa jotain ihmistä. Käym-
me hieromassa ihmisiä ja muita koiria, mistä olen tosi ka-
teellinen. Muistaa se emäntä aina välillä onneksi hieroa 
minuakin. Sitten se tekee tietokoneella töitä englannik-
si ja saksaksi. Käymmepä lisäksi yhdessä kouluttamassa 
eri ammatti- ja opiskelijaryhmiä niin, että osaisivat koh-
data ja palvella näkövammaista asiakasta oikein. Viimeksi 
olimme bussinkuljettajia kouluttamassa. Nämä koulutuk-
set ovat kivoja, koska niissäkin saan ihmisiltä rapsutuk-
sia koulutuksen lopuksi. Emäntäni on välillä tosi väsynyt 
ja sanoo, että vuorokaudessa voisi olla tunteja enemmän.

Enpä minä sitä toistakaan sivutointani teatterikoi-
raa ole unohtanut. Olemme viime viikot olleet emäntä-
ni kanssa hyvin tiiviisti hänen teatteriryhmänsä treeneis-

sä ja esityksissä. Minulle paikallaan makoileminen treeni-
en ja esitysten aikana on jo tuttua hommaa. Antaa niit-
ten ihmisten mekastaa ja riehua siellä lavalla. Se on jo 
niin monta kertaa nähty. Ensin aina kyllä tarkistan, mitä 
esitystä he ovat tällä kertaa harjoittelemassa, mutta kun 
olen nähnyt tuon esityksen tarpeeksi monta kertaa, siir-
ryn katselemaan koiran unia. Meillä on jälleen noviisio-
paskoira mukana. Se on eri rotua kuin minä, mutta ihan 
kiva nuorukainen. Vähän hermostunut se tosin on niin, 
että se pitää aina laittaa kiinni treenien ja esitysten ajaksi. 
Muuten se tulisi lavalle. Minä yritän lähettää sille rauhoit-
tavaa energiaa ja opettaa, että paikalla voi makoilla ihan 
rauhassa, vinkumatta ja vonkumatta ja näyttämölle ryn-
täämättä. Silloin ihmisetkin luottavat, että opaskoira py-
syy paikalla niin, ettei meitä tarvitse kiinnittää mihinkään 
paikoilleen. Noh, minuahan ei vuosiin ole tarvinnut kyt-
keä mihinkään. On meikäpojalla sentään niin hyvä paikal-
laanolo. Ehkäpä tuo noviisikin oppii. 

Ihmiset puhuvat, että olemme lähdössä esiintymään 
Suolahteen. Sinne mennään junalla ja autolla. Autossa 
matkustamista rakastan, mutta junat ovat emännälleni 
ja minulle vieraampia. Sitäpaitsi vaistoan emäntäni hiu-
kan pelkäävän junassa, joten siellä yritän antaa hänelle 
rauhoittavaa energiaa tuhisemalla hänen jaloissaan läm-
pimänlempeästi. Mukaamme Suolahteen lähtee teatte-
rimme kolmas opaskoira. Se on samaa rotua kanssani ja 
olemme jo vanhoja tuttuja. Kuulin sivukorvalla, että siel-
lä Suolahdella olisi metsää ja nurmikkoa. Päästäänköhän 
me pojat rymyämään vapaina ihmisten esityksen jälkeen?  

Jouko 
Lehtonen

PISTEITÄ

Eläväinen on maailman kupoli

K
irjastoissa lukija voi saada sävelletyn ”kuulutuk-
sen”,  joka ilmoittaa mitä on tulossa. Tällainen 
äänilogo tarkoittaa toistuvaa ääntä kaiuttimista. 
Se on sävelletty melodia. ”Äänilogoa tarvitaan, 

jotta asiakkaan siirtyminen keskittyneestä lukemisesta  
kuulutukseen tapahtuisi pehmeämmin”, kirjoittaa Kirjas-
tolehti 2/2017.  Tampereen yliopiston kirjaston äänilogon 
säveltäjä Heikki Kokko kertoo: ”En voinut käyttää valta-
via sävellysteknisiä jippoja, koska äänilogo kestää vain 
vähän aikaa. Kolmella intrumentilla  sain kauniisti soivan 
mutta silti kompaktin kokonaisuuden.”

Myös Tampereen pääkirjasto Metsolla, joka on nyt re-
montin alla, on oma tunnussävelensä. Noin kymmenen 
sekunnin melodia on sävelletty pasuunalle ja harpulle, ja 
se kuluu pidempään teokseen nimeltä Juhlasoitto. Sävel-
täjä on Jani Laakkonen.  Helsingin Kallion kirjaston kol-
men sulkemiskuulutukseen  välissä soi musiikkiosastolta 
valittu kappale. ”Se on kuin elokuvan loppumusiikki. Soi-
tosta on tullut myönteistä palautetta”,  kertoo palvelu-
esimies Kalle Riiheläinen.

Kevään Pisteposti-lehdet sisältävät uutisia ja kerto-
muksia kulttuurin kentältä. Ranskalaisen Louis Braillen 
vain 15-vuotiaana vuonna 1824 kehittämä pistekirjoitus 
on yhä tärkeä luku- ja kirjoitusmenetelmä kaikkialla maa-
ilmassa.

Lausujille ja myös puhujille antaa vinkkejä Lars Sved-
berg, kokenut ja tunnettu äänenkäyttäjä. Tässä muuta-
ma teesi: - älä painota itsestäänselvyyksiä, - nauti hyvis-
tä lauseista äläkä kiiruhda niiden ohi, - muista japanilai-
nen sananlasku: totuuksia ei ole, vain kertomuksia, - älä 
antaudu liikaa oman äänesi ihailuun tekstin sisällön kus-
tannuksella, - älä tarpeettomasti katko ajatusta, ajatus 
on kokonainen, - älä ennakoi kuulijan reaktioita surulli-
seen tapaahtumaan näyttelemällä kärsivää. - Ole hyväl-
lä tuulella. (teoksesta Runon lumo – Lausujien omin sa-
noin)

”Postikorttien keräily on kiehtovaa”, otsikoi Antiikki ja 
taide 2/2017.  ”Keräilyllä on tapana rönsytä. Moni posti-
merkeistä aloittanut onkin laajentanut harrastuksensa 
postikorttien maailmaan.”  Helsingin Annankadulla sijait-
seva Merkki-Albert on keräilijän aarreaitta. Liike on pul-
lollaan postimerkkejä, postikortteja sekä vanhoja kirje-
kuoria ja valokuvia. ”Vaistosin jo varhain, että postikor-
teissa oli tulevaisuus. Olin oikeassa, 1980-luvun lopulla 
postikorttien keräilyboomi kasvoi voimallisesti ja on jat-
kunut kiivaana tähän päivään saakka”, kertoo kauppias 
Harri Kuusisto. Erityisesti marsalkka Mannerheimin,  ke-
räilijän oman kotiseudun sekä suomalaisten taiteilijoiden 
kuvat kiinnostavat. Netin maailma on saanut aikaan sen, 
että keräilijät voivat tehdä löytöjä verkosta. Myös Merk-

ki-Albertilla on oma verkkokauppa, josta hankintoja voi 
tehdä kotisohvalta käsin.

”Seison ja katson ylöspäin. Nurinkaadetun teevadin 
muotoinen katto kaareutuu yläpuolella. Keskellä kattoa 
olevasta pyöreästä aukosta tuijottaa yksinäinen tähti… 
Pantheonin temppelin kupoli Roomassa on maailman 
suurin raudoittamattomasta betonista rakennettu kupo-
li – 43,44 metriä halkaisijaltaan”, kuvailee Linda Wallhren 
Teatteri & Tanssi -lehdessä 3/2017. ”Alunperin seitsemäl-
le planeetalle ja niiden jumalille rakennettu pyhäkkö on 
seissyt keskellä ikuista kaupunkia jo lähes 2000 vuotta, 
ja palvellut ensin luonnonuskontojen, sitten roomalaisen 
valtionuskonnon kaikkien jumalten ja nykyisin katolisen 
kirkon pyhänä huoneena.” Linda Wallgren kyselee, mi-
ten käy nykyisten kohtuuttoman kokoisten teatteritalo-
jen kanssa. Väki vähenee. Ovatko isot teatterisalit reliikki 
ajalta, jonka aatteet ovat jo kuolleet? Esitystaide muut-
tuu. Voivatko taiteen tulevat muodot asettua tilavien sei-
nien sisään, pienempien vapaiden ryhmien, uudenlaisen 
tila-ajattelun ja muun soveltavan oivalluksen käyttöön?

Pari tiedepalaa:  1. NASA aikoo lähettää vuonna 2020 
avaruusteleskoopin, joka tarkkailee mustia aukkoja ja 
neutronitähtiä. Teleskoopit eivät ota valokuvia, mutta 
röntgensäteilystä voidaan päätellä, mitä säteilyn alku-
lähteillä tapahtuu. Musta  aukko: itse aukkoa ei voi näh-
dä, koska sen painvoima on niin suuri, että edes valo ei 
pääse irti siitä. Neutronitähti: Syntyy supernovassa. Läpi-
mitta 10-20 kilometriä, mutta massaa on kahden Aurin-
gon verran.

2. Yhdysvaltalainen fyysikko ja kosmologi Alan Guth 
on laskenut, että meidän maailmankaikkeuteemme mah-
tuu vain yksi sivilisaatio. Päätelmä perustuu ns. maail-
mankaikkeuden inflaatioteoriaan. Joka sekunti syntyy 10 
potenssiin 37 uutta, meitä nuorempaa maailmankaikke-
utta, ja näin on jatkunut alkuräjähdyksestä asti eli 13,7 
miljardia vuotta. Se aika on mennyt nykyisen sivilisaati-
on kehittymiseen.  Alan Guth päättelee: Koska kaikkeuk-
sia syntyy miljoonia, on epätodennäköistä, että meidän 
maailmankaikkeudessamme olisi ”sivilisaatio, joka olisi 
edes sekunnin kehittyneempi kuin ihmiskunta”. Kaikkein 
todennäköisintä on, että me olemme universumimme ai-
noa sivilisaatio.

Mitä tässä voi sanoa! Hyvää kesäntuloa meille, olemme 
ainoat!  Meillä on universumin    ainoat hoidetut uima-
rannat,  ainoat pihakukat ja kesätorit, ainoat jätskikios-
kit ja eloisat linnunpöntöt!  Kotipiirimme linnut ovat ai-
van hullaantuneet, ovathan ne sivilaation ainoat ihanas-
sa Universumissaan.
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ONNEA VOITTAJILLE! Kevätruudukon arvonnas-
sa voittivat Kajastuksen vuosikerran Pirjo Turtiai-
nen,  Liperi ja Tuula Lindberg, Imatra. Voit vasta-
ta kahdella tavalla: irrota täytetty ruudukko tai kir-
joita paperiin keltaisille riveille muodostuvat sa-
nat,  lisää nimi- ja osoitetietosi ja laita vastauksesi  
15.7.2017 mennessä osoitteella  Kajastus, Marjanie-
mentie 74, 00930 HELSINKI.  Kirjoita kuoreen lisäksi  
sana "Kevätruudukko”. Oikein vastanneiden kesken 
arvomme kaksi Kajastuksen vuosikertaa. HUOM! 
Voit vastata myös sähköpostitse lähettämällä kel-
taisille riveille muodostuvat sanat ja osoitetietosi 
osoitteella: palaute@kajastuslehti.fi

RUUDUKON VOITTAJAT

HANSKIN HELPOT                                                RUUDUKON RATKAISU                                          

1. museo 2. lasi 3. ooppera 4. luokka 
5. konsertti 6. arvostelu 7. peli 8. koti 
9 kuva 10 finlandia 11. avain 12. kallio 
13. notko 14. tähti 15. enkeli

OIKEAT VASTAUKSET

 

Hanskin sanapähkinät löytyvät tällä kertaa 

rakentamalla siltoja. Liitämme annettuun 

sanaan jälkiosan, joka on sama kuin toisen 

annetun  yhdyssanan alkuosa. Esimerkki: 

Iiris- -sairaala. Yhdistävä sana on keskus, 

koska: Iiris-keskus ja keskussairaala. Nämä 

liippaavat kuitenkin kulttuuria.

1. Taide- -amanuenssi

2. Tuuli- -vitriini

3. Kerjäläis- -voileipä

4. Musiikki- -sormus

5. Kirkko- -sali

6. Kirja- -lautakunta

7. Lasihelmi- -kortti

8. Nukke- -kasvatus

9. Valo- -arvoitus

10. Iskelmä- -palkinto

11. Jako- -romaani

12. Ranta- -maalaus

13. Putki- -selkä

14. Filmi- -sade

15. Teini- -kuoro

♥♠

♣♦

 KEVÄTRUUDUKKO

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

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

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

Ω
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KULTTUURIN
TUULAHDUKSIA

Tanja
Rantalainen

Sokeain kuunnelmapalkinto siirtyy
Kulttuuripalvelulle

Maineikas ja arvostettu Sokeain kuunnelmapal-
kinto on jaettu vuodesta 1968 alkaen. Voittajan 
valitseva Kuunnelmaraati on tähän saakka toi-
minut Näkövammaisten liiton alaisuudessa. Tä-
nä vuonna se on siirtynyt Näkövammaisten Kult-
tuuripalvelu ry:n hallinnoitavaksi ja osaksi mei-
dän toimintaamme. 

Etsimme Kuunnelmaraatiin kuutta näkövam-
maista jäsentä nelivuotiskaudeksi 2017-2021. 
Toivomme, että raadin jäsenet ovat kuunnelmas-
ta kiinnostuneita, kuunnelmapalkinnon jakami-
seen motivoituneita, eri ikäisiä, taustoiltaan eri-
laisia, eri puolilla maata asuvia näkövammaisia. 

Ilmoittaudu ehdokkaaksi ja kirjoita itsestäsi ly-
hyt esittely, jossa kerrot erityisesti suhteestasi 
kuunnelmaan ja valmiudestasi sitoutua kuunnel-
maraadin toimintaan. Lähetä esittely 30.6.2017 
mennessä kulttuurisihteeri Tanja Rantalaisel-
le sähköpostitse osoitteella tanja.rantalainen@
kulttuuripalvelu.fi tai postitse osoitteeseen Nä-
kövammaisten Kulttuuripalvelu ry, Marjanie-
mentie 74, 00930 Helsinki. Kuunnelmaraadin jä-
senet valitsee Kulttuuripalvelun hallitus elokuun 
kokouksessaan. 

Toisaalla tämän lehden sivuilla kerrotaan So-
dankylän elokuvajuhlien suloisesta saavutet-
tavuusrepäisystä. Festivaaleilla esitetään tänä 
vuonna viiden kuvailutulkatun elokuvan sarja. 
Alueelle pystytetään myös Pimeä kahvila. Toivot-
tavasti mahdollisimman monella Kajastuksen lu-
kijalla on jo laukut pakattuna Sodankylään. Eri-
tyisen iloisia olemme, jos elokuvajuhlilla viu-
huu paljon valkoisia keppejä ja tepastelee mon-
ta opaskoiraa. 

Kesäkuussa vierailemme myös Kansalliskirjas-
tossa ja vietämme yön Tuusulan Lemmenlaak-
sossa lintuja kuunnellen. Hannes Tiiran Lintujen 
yöstä tulee myöhemmin Kajastukseen juttu. 

Tarkemmat tiedot näistä kesän kiekuroista ja 
syksyn tulevista tapahtumista löydät yhdistyk-
sen kotisivulta osoitteesta www.kulttuuripalve-
lu.fi ja Facebook-sivulta osoitteesta www.face-
book.com/kulttuuripalvelu. 

Kaunista, kuuntelevaa kesää!
toivottaa kulttuurisihteeri 

Poika ja isä hirvimetsällä: Verneri Lilja ja Raimo Grönberg, kuva Yle.

Vuoden kuunnelma 
2016 on Hirvimetsä 
Sokeain vanhan kuunnelmaraadin valitsema vuoden 2016 
kuunnelma on Elli Salon käsikirjoittama ja Linda Wallgrenin 
ohjaama Hirvimetsä. Äänisuunnittelu on Ari Mursulan. Roo-
leissa ovat isänä Raimo Grönberg, poikana Verneri Lilja, po-
janpoikana Iivo Jaakkola ja laulavana hirvenä Juha Hurme. 
Musiikki on Petra Poutanen-Hurmeen. 

Kuunnelmassa isä vie poikansa ensimmäistä kertaa hirvi-
metsälle. Metsän kätkössä miehet joutuvat kohtaamaan toi-
sensa ja luonnon. Koomisen ja traagisen rajamaastoissa tai-
valtava kuunnelma tutkii luontosuhdettamme, miehisyyttä, 
läheisyyden vaikeutta ja kaipuuta.
  



52 53

Kesän
näyttelyt
kutsuvat
s.7 


