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Kulttuurijärjestöt tietävät Alfred Kordelinista jotakin hä-
nen nimeään kantavan säätiön kautta.   Kajastusta julkai-
seva Näkövammaisten Kulttuuripalvelu on myös lähesty-
nyt säätiötä muutamia kertoja, joskus jopa onnekseen! 
Viime kuukausina maamme historian tärkeät vuodet 1917 
ja  1918 ovat olleet vahvasti esillä kaikissa kulttuurituot-
teissa. Osaltani haluan nostaa valoon Kordelinin hahmon. 
Otsikkona on hänen saamansa ennustus. Mikä tämä Rau-
malla 1868 syntynyt merimiehen poika oli miehiään? Mi-
kä oli Mommilan kahakka 1917? Entä säätiön synty? Tieto-
ni pohjautuvat lukuisiin Kordelinia koskeviin teksteihin ja 
paikalliseen perimätietoon.        

Vaikka Kordelinin isällä  oli  tavallista merimiestä parempi 
asema, perhe ajautui köyhäinhoidon varaan. Tästä juon-
tui se, että Alfred ei koskaan käynyt koulua. Hän pääsi so-
kean rihkamakauppiaan puotiin apulaiseksi ja joutui an-
saitsemaan elantonsa kymmenvuotiaasta lähtien. Kau-
panteko alkoi kiehtoa poikaa ja 19-vuotiaana hän perusti  
veljensä kanssa oman puodin, josta kuitenkin hyvän alku-
menestyksen jälkeen koitui karvas tappio veljesten jou-
tuessa sekä velkoihin että velkojiensa  määräysvallan alle.

Vuosisadan vaihteessa Kordelinista oli tullut kokenut lii-
kemies. Hän muutti Tampereelle, osti, myi, vaihtoi ja si-
joitti yhä suuremmilla summilla pitäen huolen saamiensa 
voittojen suuruudesta. Vuonna 1910 hän palkkasi 21-vuo-
tiaan Risto Rytin lainopilliseksi avustajakseen ja asiamie-
hekseen. Omaisuuteen kuului suuria liikeyrityksiä, tehtai-
ta (esim. Suomen Trikoo), laivoja, sahoja (esim. Reposaa-
ren Höyrysaha) ja maatiloja joista suurin oli 32 000 heh-
taaria käsittävä Jokioisten kartano. Kuollessaan 49-vuo-
tiaana Alfred Kordelin oli ilmeisesti Suomen rikkaimpia 
miehiä ja suurin maanomistaja. 

Maatalouden ja etenkin karjatalouden kehittäminen oli 
Kordelinille tärkeä asia. Hän osti 3000 hehtaaria käsittä-
vän Mommilan kartanon Lammilta. Siitä tuli hänen var-
sinainen kotinsa. Hän oli perheetön ja elämäntavoiltaan 
melko vaatimaton. Mommilassa oli 400 lehmää ja ase-
malta kulki maitojuna Pietariin. Kordelinille myönnettiin 
maanviljelysneuvoksen arvo vuonna 1913. Hän suunnit-
teli rakennuttavansa kartanon entisille työntekijöille van-
hainkodin, mutta ei ehtinyt toteuttaa hanketta. Sen si-
jaan hän saattoi päätökseen pienen, kauniin kirkon ra-
kentamisen urkuineen ja kellotorneineen. Kordelinille 
myönnettiin patronaattioikeudet niin, että kirkolliset toi-
mitukset voitiin hoitaa omassa kylässä ja vainajat siunata 
omalle hautausmaalle. 

Viimeisinä vuosinaan Kordelin oli osoittanut yhä suurem-
paa mielenkiintoa taidetta ja kaikkea kulttuuria kohtaan. 
Vähitellen hänestä oli tullut myös mesenaatti. Hän oli ra-
kennuttanut Naantaliin Kultarannan puutarhoineen ke-

säasunnokseen, mutta ehti oleskella siellä vain viimeisen 
kesänsä. Jostain syystä hän oli tehnyt testamenttinsa hy-
vissä ajoin määräten perustettavaksi rahaston suomen-
kielisen kulttuurin hyväksi. 

Alfred Kordelin kuoli niin kutsutussa Mommilan kahakas-
sa 7. 11. 1917, samana päivänä kuin Pietarissa alkoi Venä-
jän vallankumous. Tapahtumat olivat osa Suomen itse-
näistymiseen ja sisällissodan puhkeamiseen liittyvää yh-
teiskunnallista kuohuntaa. Kordelin oli hyvin tietoinen 
asiaintilasta, sillä myös maatyöläiset olivat alkaneet akti-
voitua asemansa kohentamiseksi.  

Kartanossa oli edellisenä päivänä vietetty isännän synty-
mäpäiväjuhlia, juhlavieraita oli vielä talossa – myös Ris-
to ja Gerda Ryti, kun noin 30 venäläistä aseistautunutta 
matruusia tuli taloon väittäen, että siellä oli suojeluskun-
talaisten asekätköjä ja vaatien niitä luovutettaviksi.   Kor-
delin kielsi omaa väkeään ryhtymästä vastarintaan, kos-
ka matruusien ylivoima oli niin suuri. Matruusit ryhtyivät 
tarkastamaan paikkoja hajottaen ja rikkoen kaiken mah-
dollisen samalla. Mitään kätköjä ei ollut, vain muutama 
ase löytyi. Joukon tulosta oli saatu vihiä ja yöllä oli pyy-
detty Lahdesta suojeluskuntalaisia avuksi, mutta heitä  ei 
kuulunut. 

Kordelinia vieraineen lähdettiin viemään hevospeleil-
lä Mommilan asemalle. Apuun hälyytetyt suojeluskunta-
laiset olivat juuri sinne saapuneet ja näiden kahden jou-
kon kohdatessa noin kolmen kilometrin päässä asemal-
ta alkoi ammunta matruusien ja suojeluskuntalaisten vä-
lillä. Rytäkässä Kordelinia iskettiin pistoolinperällä taka-
raivoon, ilmeisesti  myös ammuttiin. Kordelin lyyhistyi ja 
putosi vaunujen astinlaudalle. Hänen kanssaan matkus-
tanut Jokioisten kartanon tilanhoitaja Paul Pettersson sai 
surmansa kohta hänen jälkeensä.  

Alfred Kordelin haudattiin synnyinkaupunkiinsa Raumal-
le häntä varten rakennettuun hautakappeliin.

Kordelin ei itse ehtinyt laatia suunnittelemalleen rahas-
tolle ohjesääntöä, sen tekivät Suomalaisen Tiedeakate-
mian asiantuntijat ja näin syntyi Alfred Kordelinin säätiö 
vuonna 1918. Ensimmäinen stipendien jako tapahtui kak-
si vuotta myöhemmin, jolloin stipendin saajien joukos-
sa oli myös Jean Sibelius.  Tänä päivänä säätiöön kuuluu 
14 erillisrahastoa. Vuosittain jaetaan yhteissummaltaan 
useita miljoonia euroja henkilöille ja tahoille, jotka työl-
lään edistävät suomalaista kulttuuria tieteen, taiteen, kir-
jallisuuden tai kansansivistyksen alalla. 

Lammilla 26. helmikuuta 2018
Eija-Liisa Markkula



Kajastus ilmestyy
neljästi vuodessa. 
88. vuosikerta

Julkaisija
Näkövammaisten
Kulttuuripalvelu ry
(valtakunnallinen
yhdistys)

Päätoimittaja
Eija-Liisa Markkula
Vastaava toimittaja
Ali Kinnunen
puhelin 040 568 8148
Ulkoasu ja kuvat
www.textix.net

Lehtitoimikunta
Eija-Liisa Markkula
Gyöngyi Pere-Antikainen
Tanja Rantalainen
Ali Kinnunen
Helena Taskila

Tilaushinnat
Tilaus sisältää paperilehden ja 
samansisältöisen verkkolehden 
lukuoikeuden
Vuosikerta 69 euroa,
Jäsentilaus 30 euroa,
Jäsenen lahjatilaus 40 e,
Verkkolehteä ei voi tilata
erikseen.

2  Pääkirjoitus • Eija-Liisa Markkula
4 Kirjailijavieraana Raija Oranen • Eeva Korkala
7 Äänikirjojen lukijalle  ja kuuluttajalle Jari Aulalle ansioristi
8 Näkövammaisten Kulttuuripalvelun kuunnelmaraati kokoontui 
 • Tanja Rantalainen
11 Lukunurkassa Maaret Kallion kirja • Tuula-Maria Ahonen
12 Heikki Kossi, foley-tehosteiden taituri  • Eija-Liisa Markkula
15 Kielikylvyssä Topelius - ett slags universalgeni • Kaj Hedman
16 Terroristien jalanjäljillä 1  • Pasi Päivinen
20 Raimo Tanskasta muistellen •  Eija-Liisa Markkula
23 Rytmiä ja riemua elämään • Susanna Halme
24 Vanhojen kirjojen ilta • Ari Suutarla
29 Kulttuurin tuulahduksia • Tanja Rantalainen
30 Jatkokertomus topeliaanisessa hengessä, osa 1: Vain toinen
 voi voittaa • Satu Linna
32 Kuulaan soinnin kartoittamattomat mahdollisuudet, 
 panhuilisti Helena Taskila 
34 Historialliset tanssit • Tuula-Maria Ahonen
36 Heijastuksissa keskustelua Donna-sarjasta 
 • Gyöngyi Pere-Antikainen
38 Vinokas: naisen ääni • Olli Lehtinen
39 Opaskoira Pekko: opaskoira vai ruma ankanpoikanen
 • Marianne Tenhami
40 Helmikko: Laulaminen hoitaa, elvyttää, suojaa... 
 • Riitta-Kaisa Voipio
41 Pisteitä • Jouko Lehtonen
42 Hanskin sanakori • Hannes Tiira
43 Ruudukko ja edellisen ratkaisu
47 Mauri ja Mustis • Timo Kokkila
 

Kannessa kirjailija  Raija Oranen, kuva Heli Sorjonen / Teos.  Seuraava Kajastus ilmestyy kesäkuussa 2018.

Kajastuksen tilaajapalvelu
045 170 1177 
Tilaajapalvelun sähköposti
tilaajapalvelu@kajastuslehti.fi 

Toimituksen käyntiosoite
Marjaniementie 74 A
Iiris-talo, Itäkeskus, Helsinki
Toimituksen postiosoite
Kajastus
Marjaniementie 74 A
00930 HELSINKI
Toimituksen sähköposti
kajastus@kajastuslehti.fi

Painopaikka
ForssaPrint 2018
ISSN 0357-8682

KAJASTUS 
SISÄLTÖ 1 2018

   3

Heijastuksissa mietitään, miten television Donna-sarja vai-
kuttaa asenteisiin. Kuva: Production House.

Näkövammaisten Kulttuuripalvelun vuoden 
teema on Topelius ja satu. Lisää muun muassa 
Kulttuurin tuulahduksissa. Maalaus:  Maria Wiik.
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Teksti: Eeva Korkala 

Referaatti Raija Orasen luennosta Näkövammaisten Kult-
tuuripäivässä 14.10.2017 Ylöjärvellä Loma- ja kurssikeskus 
Koivupuistossa, järjestäjänä Näkövammaisten Kulttuuripal-
velu ry, Pirkanmaan Näkövammaiset ry ja Näkövammaisten 
Kirjastoyhdistys ry, haastattelijana Arto Kurvinen. 

Kuka on Raija Oranen?

Raija Oranen on Suomen oloissa huomattava 
kirjailija, ohjaaja ja vaikuttaja. Hän on kirjoit-
tanut 80 teosta, joista 30 on romaaneja, muu-
tama novellikokoelma, televisiosarjoja, radio-
kuunnelmia ja näytelmiä teatterille. Kirjoitta-

misen lisäksi Oranen on armoitettu, rohkea puhuja.  
Hän on syntynyt Kainuussa, Hyrynsalmella 1948. Isä oli 

Kajaani-yhtiön Hyrynsalmen piiriesimies. Äidillä oli vaate-
tusliike Hyrynsalmella.  

Koulutukseltaan Oranen on yhteiskuntatieteiden mais-
teri. Näin hän kertoo perheestään:

- Olen ollut vuodesta 1972 lähtien yhdessä Jyrki Orasen 
kanssa. Meillä on kaksi poikaa, joista vanhempi lähestyy 
jo 50:tä ja nuorempikin on yli 40. Perhe on minulle hyvin 
tärkeä. Asuimme mieheni kanssa kauan Espanjassa, mut-
ta minulla oli hirveä ikävä lastenlapsia, joita on viisi. Taju-
sin, että he karkaavat elämästäni, siksi päätimme muut-
taa takaisin Suomeen.

- Olen aloittanut kirjoittamiseni 1971. Perhe ei mieles-
täni ole siitä kärsinyt. Se on ollut aina minun ammattini. 
Lastenlapset ovat vasta nyt tajunneet, että olen kirjailija. 
- Meidän mamma on julkkis!

- Aviomies on lukenut kirjani vasta sitten, kun niissä on 
jo kannet. Keskustelemme kyllä paljon työn aikana. Mie-
heni on etsinyt tietoa ja lähteitä ja ollut sillä tavalla apu-
nani kirjoittamisessa. 

-Olin 1969 pyrkimässä Tampereen draamastudioon, 
mutta myöhästyin junasta. Siinä sitten kuluneen vuo-
den aikana olin tullut suorittaneeksi puolet akateemises-
ta loppututkinnosta ja synnyttäneeksi lapsen ja muut-
taneeksi kaiken lisäksi Kainuusta Helsinkiin ja niin minä 
pääsin sitten suoraan Tampereen yliopistoon opiskele-
maan. Minusta tuli toimittaja. 

- Lapsuudessa lukeminen oli hyvin tärkeä asia. Jörö Juk-
ka oli lempikirjojani. Asuin lapsuuteni Hyrynsalmella, jos-

sa silloin oli ehkä viitisen tuhatta asukasta, nykyisin enää 
pari tuhatta. Kulttuuriharrastuksia ei siellä ollut muuta 
kuin pieni kunnan kirjasto, sekakuoro ja mieskuoro, joissa 
isäni lauloi. Tietenkin sitten maanantai-illan kuunnelmat 
radiossa. Siinä se oli sen alueen kulttuuritarjonta.  

- Kaikkein nautinnollisinta, mitä lapsuudesta muistan, 
oli se, kun lauantaina koulu päättyi kello 13. Silloin sai 
mennä kirjastoon. Kävin siellä joka lauantai lainaamassa 
muutaman kirjan. Kotiin mennessä äiti oli leiponut tuo-
retta pullaa. Kyllä oli ihanaa, kun sai lukea kirjoja monta 
tuntia ennen kuin piti mennä saunaan.

- Muistan kouluajalta, että ainakin Rauha S. Virtasen 
Selja-sarja oli mieleinen. Vanhemmat lukivat paljon, ei-
vätkä kieltäneet meitä lapsia koskaan lukemasta. 

- Kirjoittamisen juuret johtavat isoäitiin, siis äitini äi-
tiin, joka lähti nuorena Amerikkaan ja vei mukanaan lähes 
koko kylän. Hän oli armoton tarinankertoja ja hänen elä-
mänsä oli myös sellainen, josta riitti tarinoita kerrottavak-
si televisiosarjoja ja radiokuunnelmia varten. 

- Isoäitini osasi kertoa dramaturgian keinoin tarinan 
kuin tarinan. Sieltä olen löytänyt kirjoittamisen juureni, 
muistelee Oranen.

Ehdottomasti tärkeimpänä saavutuksenaan Oranen pi-
tää televisiosarjoja Ruusun aika ja Puhtaat valkeat laka-
nat. Ennen noita sarjoja hän teki televisiolle monia lyhy-
empiä produktioita.  

Kummat lukevat kirjojasi ja katsovat televisiosarjojasi 
enemmän, naiset vai miehet? 

- Toki miehetkin lukevat kirjojani, mutta oikeastaan 
vasta televisiosarja Puhtaat valkeat lakanat toi miehetkin 
ruudun ääreen. Tehdessäni lakanoita meille tuli tuotan-
non kanssa ankara riita. Itse halusin tehdä tarinan, mutta 
tuotanto olisi toivonut minun tekevän saippuaoopperan 
tapaisen tv-sarjan. 

- Ankaran väännön jatkuessa sanoin, että minä haluan 
ruutuun koulutetut miehet. Tuottaja sanoi, ettei tule on-
nistumaan. Minä sanoin ettei sitten voi mitään. Tuotta-
ja löi nyrkin pöytään ja sanoi, että hyvä on, tehdään niin 
kuin sinä haluat, mutta sinä olet vastuussa siitä, kun kat-
sojaluvut romahtavat.  

Katsojaluvut eivät romahtaneet. Joka ikinen osa sai 
enemmän katsojia kuin edellinen. 

- Lastenlapseni rakastavat tv-sarjojani Puhtaat valkeat 
lakanat ja Ruusunaika. Niitä katsotaan yhdessä aina uu-
destaan ja uudestaan. Yksi asia, jota he kyselevät, mum-

Kirjailijavieraana 
Raija Oranen
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mi, miksi tuossa ohjelmassa kiroillaan niin paljon? Silloin 
1980-90 lukujen vaihteessa oikeasti kiroiltiin enemmän 
arkipuheessa kuin nykyisin.

- Aika monet näiden kirjojen ja sarjojen tapahtumista 
ovat tapahtuneet minulle tai perheelleni silmieni edessä. 
Fiktiivisen tarinan tapahtumat on siis otettu osin eläväs-
tä elämästä.

Ensin tehtiin sarja Ruusunaika televisiolle ja vasta sen 
jälkeen kirja.

- Ennen näitä pitkiä sarjoja, tein ohjelmia televisiolle. 
Kirjoitin ensimmäisen televisiojutun 1970. Ruusun ajan 
ja Valkeat lakanat -sarjojen jälkeen minun tuotantoni lo-
petettiin täysin. Tarjosin 16 vuotta televisiolle ohjelmia 
ja kovasti ihmettelin, ettei niitä otettu tuotantoon. Sol-
ja Kievari sanoi lopulta, että turhaan tarjoat. Useammas-
sa tuotantopalaverissa on sanottu, että Oranen on saa-
nut ihan tarpeeksi julkisuutta näiden sarjojen ansiosta. 
Minun oli hirveän vaikea uskoa, että tällaista tapahtuu. 
Siihen liittyy sellainen selitys, että Suomi on pieni maa, 
jossa televisiosarjat ja elokuvat tehdään yhteiskunnan va-
roilla. Rahoista on hyvin pienet piirit päättämässä. Siellä 
pidetään huoli, ettei oikein kukaan pääse vaurastumaan. 
Tämä suunta pakottaa pienet yhtiöt tekemään aivan soo-
paa. Ei sitä, jota ihmiset oikeasti haluaisivat. Niiltä, jot-
ka näistä asioista päättävät, puuttuu näkemys siitä, mi-
kä uudesta ideasta mahdollisesti tulisi, jos se toteutettai-
siin. Matkitaan vain joitain muita. Tanskalainen näyttelijä 
sanoi eräässä tilaisuudessa, että teidän suomalaisten pi-
tää tehdä jotain sellaista joka on teille itsellenne tärkeää. 

- Me olemme vuosikausia yrittäneet saada aikaan Paa-
sikivestä ja Kekkosesta kertovaa sarjaa, koska siitä tulisi 
suomalaisten oma juttu.

 - Minun kirjaani Maan aamu on yritetty tarjota sarjak-
si televisioon, mutta se ei mene läpi. Siitä saataisiin toi-
nen Täällä Pohjantähden alla. Väinö Linnan trilogia ker-
too asiat torpparien ja työväenliikkeen kannalta. Maan 
aamu kirjani katsoo asioita toisesta kulmasta. Kun Linna 
katsoo työläisten kannalta, Maan aamu katsoo jääkäriliik-
keen ja päättäjien puolelta, niiden puolelta, jotka joutui-
vat tekemään päätökset. 

- Ruusunaikaa tehdessä oli vielä sen verran rahaa, että 
sarja saatiin tehtyä kunnolla. 1990-luvun lama alkoi nä-
kyä tuotannossa vasta sen jälkeen.

Laman alettua rahaa ei enää löytynyt kunnollisen draa-
man tuotantoon. 1994 jälkeen Orasen nimi on kokonaan 
ylipyyhitty televisio ja elokuvatuotannosta. Minun oli-
si pitänyt suostua tekemään saippuaoopperan tasoista 
soopaa, johon en suostunut. 

Oranen on kirjoittanut myös kolme niin sanottua koira-
kirjaa. Koirakirjoiksi hän nimittää kirjoja, joiden nimenä 
on omassa perheessä olleiden koirien nimet.

Näin Oranen puhuu kirjoistaan:
- Kirja ei saa päättyä epätoivoisesti. Silloin kun sulkee 

lopuksi kirjan kannen, täytyy lukijalle jäädä hyvä mieli.
Suomen historiaan pohjautuvat Orasen kirjat antavat 

seikkaperäisen kuvauksen tosiasioista. Oranen on tut-
kinut ja selvittänyt tarkasti dokumentteihin perustuvan 
faktatiedon fiktiivisten tarinoidensa kivijalaksi.   

Kekkonen tuntuu olevan Oraselle valtiomiehistä suu-
rin. Oranen sanoo, että Kekkonenhan oli kuninkaallisem-
pi kuin kuninkaalliset itse! 

- Historioitsijoilta olen saanut erittäin myönteistä pa-

Kuva: Stefan Bremer / Teos

►



lautetta. Heitä ovat esimerkiksi Laura Kolbe ja Raimo Väy-
rynen. Kekkoskirja ykkösestä sanottiin, että juuri noin se 
olisi voinut tapahtua. Gustav Hägglund sanoi hirmuisesta 
miehestä, joka kertoo Paasikivestä, että kun sitä luki, tun-
tui kuin jokainen sana olisi totta.

- Nyt kun elämme tällaisessa maailmassa, jossa joudu-
taan tekemään vaikeita päätöksiä, toivoisin että mahdol-
lisimman moni lukisi näitä minun historiallisia romaane-
jani. Ihmiset tulisivat tietämään mitä oikeasti on tapahtu-
nut. Siitä historioitsijat minua kiittävät, että kirjani anta-
vat oikean kuvan todellisista tapahtumista.

- Historiallisia romaaneja aloin kirjoittaa, kun Neuvosto-
liitto romahti 1991. Sanotaan sitä vaikka kommunistiseksi 
diktatuuriksi. Samalla päättyi Suomen ja Neuvostoliiton 
YYA-sopimus, joka oli tehty 1948. Sitä voisi sanoa vaik-
ka puolueettomuuden varovaiseksi sopimukseksi. Silloin 
ajattelin, että en minä eikä moni muukaan tajua mikä tä-
mä tilanne on. Mikä Suomi oikein on? Siitä lähti histori-
allisten romaanieni kirjoittaminen. Miten Suomi syntyi ja 
miksi. Näiden kaikkien senaikaisten toimijoiden takana 
oli aina joku instituutio, vaimot esimerkiksi.

 Ensimmäinen historiallisista romaaneista oli neliosai-
nen sarja Maan aamu, Huviretki, Pitkät hiukset ja Ketun-
pesä. Sarja kertoo lähinnä vuosista 1917 - 18. Suomen it-
senäistymisen ajasta ja vapaussodasta. Seuraavat osat si-
joittuvat ajallisesti vapaussodasta 1940-luvulle saakka. 

- Esikuvana minulla oli Maan Aamussa mieheni isoisä 
Woldemar Hägglund. Nykyajasta kertovien tarinoiden 
rinnalla, minulle nousi valtava tarve ryhtyä penkomaan 
oikein kunnolla mistä Suomi tulee ja mitä on tapahtunut 
oikeasti. Olen lukenut ja tutkinut kirjoja ja muita doku-
mentteja hyllymetreittäin. Kirjoitin Kekkosesta pari kir-
jaa. Paasikivestä kirjoitin kirjan Hirmuinen mies, joka kir-
ja ihastutti muun muassa nykyistä presidenttiämme Sau-
li Niinistöä. Niinistö lähetti minulle käsinkirjoitetun kiitos-
kirjeen Hirmuisen miehen luettuaan.

Kulttuuriväki synnytti Suomessa suomalaisuuden ajan, 
Topelius, Runeberg, Snellman ynnä muut. Sitä ennen oli 

autonomisen ajan Suomi. Se synnytettiin tietoisesti. Se 
oli valmiina Nikolai toisen valtakaudella.

- Tämä uusin kirjani Kreivin aikaan sijoittuu tavallaan al-
kuun, jolloin ei vielä ollut suomalaisuuden aika.  Sieltä al-
koi meille suomalaisille muodostua niin sanottu ryssävi-
ha, jolle emme voi mitään muuta kuin elää sen kanssa.

- Kirjani Kuninkaan tie kertoo Gustav Mauritz Armfeltis-
ta 1700-luvulla Ruotsin vallan aikana. Armfeltia pidän oi-
keastaan Suomen ensimmäisenä valtiomiehenä. Kustaa 
kolmannella oli siinä suuri osa. Armfeld teki uskomatto-
man elämäntyön.  Hän oli juuri näitä loistavia persoonal-
lisuuksia kuten Kekkonen, Paasikivi ja Mannerheim. 

- Armfelt nousi Kustaa kolmannen uskotuksi mieheksi. 
Kustaa kolmannen kuoltua traagisesti piti Armfeltista tul-
la hänen sijaishallitsijansa. Historia kuitenkin määräsi toi-
sin.

- Ilman Neuvostoliittoa ei Kekkosta olisi valittu presi-
dentiksi tai oikeammin häntä ei olisi tarvittu presidentik-
si! Paasikivi sanoi sotien jälkeen, että Suomi on miehitet-
ty maa. Tosi on, että Porkkala oli Neuvostoliiton miehittä-
mä, vaikka ei miehitystä muualla ollut. Oli myös niin, et-
tä kymmeniä vuosia sodan jälkeen Neuvostoliitto puuttui 
Suomen jok’ikiseen asiaan. 

- Kun Kekkonen alkoi vanheta ja sairastua, oli Venäjän 
Suomen suurlähettiläänä Vladimir Stepanov. Hänen stra-
tegiansa oli se, että kun presidentti on vanha ja muisti-
sairas, hän pystyy ohjailemaan kaikkea Suomen politiik-
kaa miten haluaa.

Saamme olla onnellisia siitä, että Paasikivi ja Kekkonen 
estivät Tšekkoslovakian kohtalon toistumasta Suomessa. 
Kommunistien vallankaappaus oli vähällä toteutua. Neu-
vostoliitossa koulutetut kommunistit olivat aivan vähällä 
saada vallankumouksen aikaan. Myöhemmin samat kom-
munistit osallistuivat taistolaisten toimintaan.

- Erittäin ällöttäväksi ajaksi tuon teki se, että henki-
löt eivät tienneet rähmällään olon rajoja eikä heillä riit-
tänyt siihen älyä. Kekkonen tiesi rajat ja osasi toimia oi-
kein. Suuteli poskelle ja ryyppäsi viinaa. Samaan aikaan 
kun meillä harrastettiin ystävyyspolitiikkaa Neuvostoliit-
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Ylen suosittu kuuluttaja ja rakastettu näkö-
vammaisten äänikirjojen lukija Jari Aula on 
saanut arvostetun Suomen Valkoisen Ruu-
sun ritarikunnan ansioristin. Juhlavassa ti-
laisuudessa ansioristin ojensi Jarille Ylen 

toimitusjohtaja Lauri Kivinen 26.1.

Jari on ollut kuuluttajana radiossa vuodesta 1982 al-
kaen. Hän on myös tunnettu näkövammaisten ääni-
kirjojen lukija, jonka melkein kaikki äänikirjojen kuun-
telijat tunnistavat äänestä. Jari on lukenut äänikirjoja 
enemmän kuin kukaan muu.

Jarin työ on huomattu aikaisemminkin. Hän on saa-
nut Sokeain Ystävien tiedonvälityspalkinnon vuonna 
2011.
Kajastus onnittelee! Jari lupaa, että äänikirjojen luke-
minen jatkuu, mikäli se on hänestä kiinni. A.K.

Jarille ansioristi
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toon, Kekkonen integroi Suomen länteen. Se on Kekko-
selta ihan käsittämätön suoritus. 

- Kekkosen ajan ilmiö, suomettuminen, oli äärettömän 
hyvä asia. Saksalaiset oivalsivat sen arvon Suomelle. Kek-
koskirjojen kirjoittaminen oli valtavan suuri työ, koska ai-
neistoa oli niin paljon. Mietin, että miten selviän tämän 
aineistomäärän ja tietokoneen kanssa. Jouduinkin kirjoit-
tamaan ensimmäisen version Kekkoskirjasta siniseen ruu-
tuvihkoon ja vasta toisella kirjoittamiskerralla käytin tie-
tokonetta.

- Olen kehittänyt sellaisen systeemin, että luen ensin 
valtavan määrän kirjoja ja alleviivaan samalla kohtia. Sit-
ten siirrän tiedot kronologiseen järjestykseen ja teen 
synopsiksen. Mannerheim-kirjassa joudun toimimaan eri 
tavalla. Ei ole muistiinpanoja samalla tavalla, joten jou-
dun luottamaan muistinvaraisesti oman pääni mukaises-
ti kerättyihin tietoihin.

 -Mannerheim-kirja valmistunee syksyksi 2018. Seuraa-
vaksi suunnittelen kirjoittaa Koivistosta. Kekkosesta oli 
sillä tapaa helppo kirjoittaa, että hän oli kainuulainen, 
niinkuin minäkin. Hänen kainuulainen temperamenttin-
sa on hirmuisen nopea. Nyrkkiä puidaan ja sanotaan, et-
tä tuolta se tulee ja tuonne se menee, että jos te muut et-
te tee, minä sen teen. Kekkonen talloi muita jalkoihinsa. 
Hän ei kertakaikkiaan kestänyt sitä, että kaiken maailman 
tohelot äimistelee, vatkaa ja veivaa asioita, että kun se on 
näin, niin näin se on. Hän oli hyvin taitava, siinä vain lähti 
risut ja männynkävyt tieltä. Ei hän niinkään ilkeyttään si-
tä tehnyt. Minä olen hyvin samanlainen. Minä en kestä si-
tä odottelua ja vetkuttelua. Se pitää tehdä nyt ja juuri nyt. 

- Kainuulainen luonto on minulle hyvin tärkeä. Olen elä-
nyt siellä 18 ensimmäistä elinvuottani. Se näkyy minun 
teksteissäni. Se näkyy Kekkoskirjassa. Kekkonen oli mi-
nulle niin suuri ja voimia vaativa työ, että sen jälkeen näin 
painajaisunia siitä, että kuollut Kekkosen ruumis makasi 
minun päälläni. 

- Paasikivi oli taas aivan erilainen persoonallisuus. Kun 
sain ensimmäisen version Paasikivestä valmiiksi, minun 
kustannustoimittajani Paula Pesonen sanoi, että kyllähän 
tässä nämä asiat alkavat olla paikallaan, mutta tuo Paasi-
kiven hahmo pitää saada miellyttävämmäksi. Häntä täy- 
tyisi pystyä rakastamaan. Kyllä kai se sitten lopulta syntyi 
se rakkauskin, sillä näin Paasikivestä unta, että minulla oli 
suhde hänen kanssaan.

- Kainuu on minulle aina erityinen paikka. Uusin kirja-
ni Kreivin aikaan kertoo Kajaanista ja Puolangalta. Se ker-
too ison vihan ajasta. Pietari Suuri oli saanut tarpeek-
seen Ruotsin kuninkaista. Hän hävitti lähes koko Suo-
men lukuunottamatta Itä-Karjalan muutamia osia. Suomi 
oli taistelutanner Venäjän ja Ruotsin välillä. Siihen saak-
ka Ruotsin omistuksessa oli Itämeren molemmat rannat. 
Itämeri oli Ruotsin sisämeri. Jäämeren rannalla oli venä-
läisten ainoa satama. Pultavalla Pietari Suuri löi ruotsalai-
set. Tästä Kauniin Kaijan tarina sai alkunsa. Kreivi Pietari 
Brahe perusti monta kaupunkia ja paransi monella tapaa 
Suomen oloja.   

- Osa historian kirjoista on asiantuntijoille kirjoitettu-
ja. Tavallisen ihmisen on vaikea niitä lukea. Toivoisin, että 
kansa lukisi näitä minun historiallisia kirjojani, joissa ker-
rotaan asiat juurikin tavallisen ihmisen luettavaksi ja ym-
märrettäväksi.
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Sokeain kuunnelmaraati on valinnut 
Sokeain kuunnelmapalkinnon voit-
tajan vuodesta 1967 lähtien. Ensim-
mäiset 50 vuotta raati toimi Näkö-
vammaisten liiton alaisuudessa. Nyt 
kunnia pyörittää Sokeain kuunnel-
maraatia on siirtynyt Näkövammais-
ten Kulttuuripalvelulle. Raati valitsee 
tänä vuonna ensimmäistä kertaa 
myös Vuoden ääninäyttelijän. 

Teksti: Tanja Rantalainen
Kuvat: Ali Kinnunen

Kuunnelmaraadin jäsenet valittiin hakemus-
ten perusteella. Raati toimii nelivuotiskauden 
2017-2021. Kuunnelmaraatilaisten tehtävänä 
on kuunnella kaikki Yleisradion vuoden aika-
na lähettämät kotimaiset kuunnelmien kanta-

esitykset ja valita niiden joukosta kuunnelmapalkinnon 

voittaja. Vuoden ääninäyttelijän valinnassa otettiin huo-
mioon kuunnelmatyön lisäksi myös näyttelijän ääniroolit 
televisiossa ja elokuvassa. 

Sokeain kuunnelmaraadin puheenjohtaja Mikko Oja-

nen: Kuunnelmalla on näkövammaisille suuri merkitys 

Sokeain kuunnelmaraadin puheenjohtaja Mikko Ojanen, 
s. 1954, toimii Lappeenrannan seurakunnan kappalaise-
na. 

- On helppo sanoa, että näkövammaisten kannalta 
kuunnelmalla on suuri merkitys ja kaikki se yhteistyö, mi-
tä tehdään Yleisradion kanssa, on antoisaa, sujuvaa ja 
palkitsevaa. Kulttuurielämässä ja viihteessä kuva on vain 
niin vahvassa asemassa, että välillä mietityttää, saamme-
ko me äänemme kuuluville, Mikko sanoo. 

- Kuunnelma on jo sanana perinnekylläinen. Siitä tulee 
mieleen maanantai-illan pitkä kuunnelma ja pannukahvit 
ennen sitä. Meille, jotka olemme tottuneet kuunnelmia 
kuuntelemaan, niin mikä sen mukavampaa. Me kuunnel-
maraadissa haluaisimme saada suurelle yleisölle saman 
kokemuksen.

- Nyt kun näkevät kuuntelevat paljon äänikirjoja, ha-
luaisimme viestittää, että kuunnelma on yhtä hyvä, ellei 
parempi juttu. Toivomme, että näkevien äänikirjabuumia 
seuraa kuunnelmabuumi, Mikko sanoo.

Sokeain kuunnelmaraati 
toivoo kuunnelma-
buumia

Marita Vainio Mikko Ojanen
Satu Linna
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Sokeain kuunnelmaraadin uudet tuulet

 
- Sokeain kuunnelmaraati oli alunperin Radioteatterin 
johtaja Pekka Lounelan idea. Raadin toiminnan keskei-
nen vaikuttaja ja pitkäaikainen puheenjohtaja Eero Var-
tio kirjoitti itsekin kuunnelmia. Eeron väistyttyä puheen-
johtajan paikalta raadin puheenjohtajuus kiersi. Viimei-
senä Näkövammaisten liiton ylläpitämän raadin puheen-
johtajana toimi kyvykäs Riikka Hänninen. Tässä vaihees-
sa, kun raati on siirtynyt Kulttuuripalvelun alaisuuteen, 
on ollut ilo hypätä mukaan jatkamaan perinnettä, Mikko 
Ojanen sanoo. 

Monien näkövammaisten tapaan Mikkokin on kuunnel-
lut kuunnelmia niin kauan kuin muistaa. 

- Vilkkaimmat kuunnelmavuodet sijoittuvat koulu- ja 
opiskeluaikoihin, kun olin kotona siihen aikaan, kun kuun-
nelmia radiosta lähetettiin. Ehkä siksi pidän vieläkin van-
hoista kulta-ajan kuunnelmista, vaikka osa kuulostaa nyt 
ajan patinoimilta. Vanhoissa kuunnelmissa vetoavat tari-
nat ja kokeneiden näyttelijöiden roolisuoritukset

Aikuisiällä kuunnelmien kuunteleminen väheni työkii-
reiden vuoksi. Jännityskuunnelmat tyydyttivät viihteen 

tarvetta ja joillekin kiinnostaville helmille Mikko raivasi 
kalenterista aikaa. 

- Oli elähdyttävä kokemus kuunnella kaikki vuoden ai-
kana julkaistut kuunnelmat. Olen lukenut lehtien eloku-
va-arvosteluja ja kadehtinut niitä, jotka työkseen kat-
sovat elokuvia. Nyt sain maistaa samaa karkkia itsekin 
kuunnelman muodossa.

Sokeain kuunnelmaraati ei ole kaikesta samaa mieltä 

- Ei ole mitään sokeain kuunnelmaa, josta kaikki näkö-
vammaiset olisivat samaa mieltä. Jokaisella raadin jäse-
nellä on hyvin yksilöllinen kuunnelmamaku, Mikko muis-
tuttaa.

Näkövammaiset harrastavat arkistokuunnelmia samal-
la tavalla kuin näkevät nauttivat vanhoista kotimaisista 
filmeistä. Moni näkövammainen on myös valmis poistu-
maan mukavuusalueeltaan ja löytämään uudet kuunnel-
mat, uusine keinoineen. Televisioviihdettä jäljittelevä ryt-
mi nopeine leikkauksineen ei kuitenkaan yleensä ole nä-
kövammaisten kuunnelmankuuntelijoiden mieleen. 

Ari-Pekka Saarela Markku Yli-Pentilä
Sanna Lehtonen
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Raatilaisia: Markku Yli-Pentilä, Ari-Pekka Saarela, Mikko Ojanen (puheenjohtaja), Marita Vainio ja Satu Linna.

►



Mikko kuunteli kuunnelmia pari tuntia kerrallaan. Työtä 
riitti, koska vuonna 2017 julkaistiin parikymmentä kuun-
nelmaa ja yli 60 kuunnelmasarjan jaksoa. 

- Se oli vaativaakin puuhaa, koska halusin tehdä oikeut-
ta kuunnelmille. Moni kuunnelma pitäisi kuunnella use-
ampaan kertaan, että se kunnolla aukeaisi. Toki on viih-
dekuunnelmia, jotka heti avaavat sylinsä ja maailmansa, 
Mikko kuvaa. 

Hän kertoo, että raatilaisilla on ollut hyvä keskusteluyh-
teys. Jokainen on ymmärtänyt tehtävän samalla tavalla ja 
sitoutunut siihen. 

- Emme viestitelleet kuunnelmista toisillemme etukä-
teen, ettemme olisi vaikuttaneet toistemme mielipitei-
siin. Valitsimme suosikkimme vapaasti ja omakohtaises-
ti. Valintakokouksessa sitten äänestettiin, Mikko kertoo. 

Sokeain kuunnelmapalkinnon voittaja ja Vuoden ää-
ninäyttelijä julkistetaan 6.4.2018. Siihen asti se on suu-
ri salaisuus. Raadin puheenjohtaja suostuu paljastamaan 
voittajakuunnelmasta vain, että kun tavallinen kansalai-
nen avaa radionsa sen aikaan, varmasti koukuttuu. 

- Vuoden ääninäyttelijän valinnassa otimme huomi-
oon henkilön kaiken äänityön. Vuoden ääninäyttelijäksi 
ei pääse pelkällä säkällä, Mikko sanoo. 

Kuunnelmaraati
Mikko Ojanen

puheenjohtaja

Satu Linna 

Satu Linna nauttii perinteisistä tarinallisista kuunnelmis-
ta. Satu on Kulttuuripalvelun Kuunnelmafestivaalin toi-
nen taiteellinen johtaja ja on ollut alusta asti mukana An-
ne Huttusen Jännärijoutsenet-kuunnelmaryhmässä, joka 
tuottaa jatkojännäreitä nettiin. 

Markku Yli-Pentilä 

Markku Yli-Pentilä Riihimäeltä on ollut Kuunnelmaraadin 
jäsen vuodesta 2007. Hänellä on poikkeuksellisen laaja 
äänitehostekokoelma ja hän tekee kotistudiossaan kuun-
nelmia: käsikirjoittaa, näyttelee eri roolit, äänittää ja leik-
kaa. 

Marita Vainio 

Marita Vainio asuu Turussa. Kun muut lapsuudenkodis-
sa katselivat televisiota, Marita kuunteli kuunnelmia. Kun 
Marita oli aivan nuori, kuunnelmat olivat hänelle erityi-
sen tärkeitä, koska ensimmäiset äänikirjat hän sai käsiinsä 
vasta 1975.  Marita harrastaa keramiikkaa ja vesijumppaa. 

Ari-Pekka Saarela

Helsinkiläinen Ari-Pekka Saarela on työskennellyt mai-
nosmaailmassa tuottajana ja ohjaajana ja kuuntelee 
kuunnelmia myös av-ammattilaisen kulmasta. Kuunnel-
ma on hänen mielestään hieno taidemuoto, joka jättää ti-
laa kuulijan mielikuvitukselle. 

Sanna Lehtonen

Sanna Lehtonen Tampereelta nauttii psykologisesta juo-
nenkehittelystä ja perinteisistä lastenkuunnelmista. Scifi-
aika oli nuorempana. Sanna kirjoittaa novellikokoelmaa 
erilaisten ihmisten elämästä yhden vuodenkierron aika-
na.  Sanna ei voinut osallistua ensimmäiseen valintako-
koukseen.Keinopää kuulee kuten ihminen, kummallakin korvalla. Sillä ää-

nitetyt teokset kannattaa kuunnella kuulokkeilla.

10  Äänitysstudiossa Aleksis Kiven Seitsemän veljestä -kuunnelmasarjan ensimmäisen osan näyttelijät. Sivun kuvat: Yle Draama.
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- Jokaisella meistä on elämässään yk-
si ihmissuhde, joka täydellä varmuu-
della kestää läpi elämän, ensimmäi-
sestä henkäyksestä aina kuolinhet-
keen saakka. Se on kuitenkin kaikes-
ta merkittävyydestään huolimatta 
ihmissuhde, jonka äärelle pysähdym-
me varsin vähäisesti. Varsin usein tä-
mä ihmissuhde on kyllästetty vaati-
muksilla, ylimitoitetuilla odotuksilla 
ja ankaralla piiskaamisella, kirjoittaa 
psykoterapeutti Maaret Kallio.

-Yhteys itseen on helpompi kadot-
taa kuin tavoittaa. Moni meistä oppii 
enemmänkin vastaamaan ulkoisen 
maailman ja toisten ihmisten toivei-
siin eikä löydä juurtunutta yhteyttä 
omaan itseensä, Kallio toteaa.

Kallio aloittaa harjoituksella. Se 
tehdään silmät kiinni kuunnellen ke-
hon eri paikkojen tuntemuksia, hy-
väksyvällä mielellä, ilman arvioin-
teja. Lopuksi kysytään itseltä, mikä 
tunne on päällimmäisenä mielessä, 
hyväksyen senkin.

Kallio kehottaa ajattelemaan miel-
tämme venäläisenä maatuskanuk-
kena, joka aukenee vain yksi kerros 
kerrallaan. Päällimmäinen nukke ei 
ole ainoa totuus. On syytä olla avoin 
myös muille tuleville totuuksille. 

Emme koskaan täysin ymmärrä toi-
sen ihmisen kokemusta. Perintei-
nen suomalainen malli on ollut tun-
keileva vanhemmuus, jossa vanhem-
pi luulee tuntevansa  lapsen psyy-
ken paremmin kuin tämä itse. Näin 
kasvatetut lapset ovat  usein aikuisi-
na epäkunnioittavia ystäviä. He eivät 
kysy kuulumisia, he ”tietävät”. 

Kallio kehottaa tekemään kysy-
myksiä, niin itselleen kuin toisille. 
Näin voi tavoittaa syvempää yhteyt-
tä. - Kun toinen liian nopeasti neuvoo 
tai julistaa kaikentietävällä kokemuk-
sellaan totuudet, jää kohtaaminen 
tapahtumatta. Jokainen meistä kai-
paa enemmän kysymyksiä  kuin vas-
tauksia, Kallio painottaa avoimuutta 
toisen ihmisen ja itsensä kanssa. 

Onnellinen ihmissuhde?

Riidaton ihmissuhde kertoo Kallion 
mukaan etäisestä ja  turvattomasta  
suhteesta, ei suinkaan hyvästä suh-
teesta. 

-Usein ajattelemme virheellisesti, 
että esimerkiksi hankalat asiat, nega-
tiiviset tunteet tai kuprut vuorovai-
kutuksessa ovat hajottavia tekijöitä. 
Näin ei kuitenkaan ole. Sen sijaan vai-
ettu, ohitettu tai mitätöity kokemus 
voi ajaa paria etäälle toisistaan, mut-
ta ei itse asia tai tunne. Usein syvät 
kohtaamisen hetket voivat tapahtua 
myös jonkin varsin hankalan tai kiu-
sallisen asian äärellä, kun se muotou-
tuu yhdessä jaetuksi, kannatelluksi ja 
kohdatuksi, Kallio toteaa. 

-Täydellisiä vanhempia, puolisoi-
ta, työkavereita tai ystäviä ei ole. Toi-
selle turvallinen ja herkkävaistoinen 
ihminen ei suinkaan ole virheetön, 
vaan enemmänkin rohkea havaitse-
maan virheitään ja korjaamaan niitä.
Normaalissa ja hyvässäkin ihmissuh-
teessa on katkoksia, ymmärtämättö-
myyttä ja  ristiriitaisuuksia. Olennai-
seksi tekijäksi nouseekin korjaustyön 
tärkeys. 

Puhu!

-Se mistä ei puhuta ääneen, ei suin-
kaan katoa, vaan sekoittaa mieltä ja 
kuorruttuu häpeällä. Ylisukupolviset 
salaisuudet, traumat ja vanhempien 
salattu historia vaikuttavat seuraa-
vissa sukupolvissa kertomattomina-
kin. Sanat eivät ole ainoita, joilla voi 
satuttaa. Vaikenemisellakin voi rik-
koa. 

-Vahvoissa ihmissuhteissa voidaan 
sanoittaa ääneen myös häpeällisiä, 
kipeitä ja arkoja asioita. Silloin nii-
den raskain voima hellittää. Kun rii-
ta repii perhettä, on mielen kannal-
ta myös turvallisempaa, että siitä saa 
myös puhua ääneen.

-On aina viisasta lähteä siitä, mikä 

on totta, eikä siitä, minkä toivoisi hä-
viävän hiljaisuuteen. Siksi on vähin-
tään yhtä olennaista pohtia, mitä jät-
tää kertomatta, kuin mitä kertoo. Mi-
kä sinussa jää sanoittamatta suhtees-
sa puolisoosi, lapsiisi, ystäviisi ja it-
seesi?  Kun kaikki muu on jo kokeiltu, 
kannattaa kokeilla puhua totta.

-Inhimillisyyden haltuunotto ei 
ole pahuuden kieltämistä tai yksin-
omaan hyvänä ihmisenä paistatte-
lemista. Se on uskaliasta oman pa-
huutensa tunnistamista ja siitä vas-
tuun ottamista, oman mielensä var-
jojen havainnoimista ja ikävien aikei-
den rehellistä tunnustamista, Kallio 
kirjoittaa. 

-Armollisuus itseä kohtaan auttaa 
katsomaan myös pahaa kohti. Silloin 
voi todeta, että tätäkin minussa elää 
ja tuntuu, mutta samalla valita har-
kitummin tekonsa, jotka pysyvät hy-
vän palveluksessa. Inhimillinen ihmi-
nen ei ole yksin hyvä eikä paha, mut-
ta ristiriitaisten voimien äärellä vii-
saasti punnitseva. 

-Tämä maailma ei kaadu yksin-
omaan väärintekijöiden kataliin töi-
hin, vaan ennen kaikkea siihen suu-
reen joukkoon, joka ei riittävästi si-
toudu hyvän tekemiseen ja joka vai-
kenee pahasta.

Tuula-Maria Ahonen 

Maaret Kallio: Inhimillisiä kohtaami-
sia, WSOY, 2017

Avartavasti 
ihmissuhteista
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Meneillään oli mykkäelokuva nimeltä Ro-
mu-Mattila ja kaunis nainen, 900 ihmi-
sen yleisö teltassa ja kesäyö Sodankylän 
filmijuhlilla viime vuonna. Kuvailutulkki 
kertoi kuulokkeissani, mitä valkokankaal-

la näkyi. Ykspihlajan Kino-orkesteri oli paikalla ja musiik-
kia tuli sopiviin kohtiin, mutta en ymmärtänyt, miksi ylei-
sö nauroi joskus mielestäni ”väärissäkin” yhteyksissä, esi-
merkiksi lehtipuiden havistessa tuulessa.

Ennen esityksen alkamista oli kyllä esitelty joku Heik-
ki Kossi, joka tekee ääniä, joista käytettiin minulle täy-
sin tuntematonta nimitystä ”foulit”. Koska olen täysin so-
kea, luulin hänen kuuluvan orkesteriin, mutta avustaja-
ni supatti, että Kossilla oli pöytä ja siinä tavaroita ja ma-
teriaaleja, joilla hän livenä teki elokuvaan äänimaailmaa. 
Ymmärsin. Romu-Mattilan rattaat lonksuivat ja niillä ole-
va vanha matkalaukku keikahteli. Tästä puolesta kuvailu-
tulkki ei puhunut mitään.

Päätin heti, että haluan haastatella tuota miestä, koska 
minua ovat aina kiinnostaneet kuunnelmiin, elokuviin tai 
teatteriesityksiin rakennetut äänimaailmat. Sokean kor-
va on armottoman tarkka, epätarkkuudet tai virheet ää-
nimaailmassa hoksataan heti. Tässäkin uskallan vielä si-
vumennen ihmetellä, miksi elokuvia huudatetaan täysille 
saleille kuin kuulijat olisivat kuuroja! Onneksi haastattelu 
järjestyi, joskin vasta tämän vuoden puolella.

Heikki Kossin ammattinimike on foley-artisti, suomeksi 
foley-sana on muovautunut elokuva-alalla arkisesti muo-
toon ”fouli”, mutta se ei vielä ole Kielitoimiston hyväk-
symä, vaan virallisesti käytetään termiä foley-tehosteet. 
Heikki Kossi sanoo, että voidaan myös puhua synkroni-
tehosteista eli äänistä, jotka tehdään erikseen elokuvaan 
samanrytmisesti liikkuvan kuvan kanssa. Yleensä kuva-
usten yhteydessä tehtävät äänitykset keskittyvät henki-
löhahmojen replikointiin. Foley-äänissä ei käytetä ihmis-
ääntä.          

Heikki Kossi kertoo foley-sanan alkuperästä; 1920-luvul-
la amerikkalainen Jack Foley keksi, että näitä ääniä voi-
daan livetilanteiden lisäksi tehdä myös jälkikäteen. Silloin 
äänet tehtiin yhdellä otolla, nykyään voidaan tehdä digi-
taalitekniikan ansiosta monia ottoja, jopa ääni kerrallaan. 

 
Miten foley-tehosteita konkreettisesti tehdään? Suurin 
osa äänistä on näyttelijöiden liikkumiseen ja toimintaan 
liittyviä ääniä. Foley-artisti seuraa koko ajan filmin kul-
kua ja tarvittava ääni äänitetään. Ääni voidaan tehdä jo-
ko luonnollisena, aitona äänenä tai se saadaan aikaan ai-
van muilla konsteilla, mutta sen on aina kuulostettava ai-
dolta. Aitoja voivat olla portaissa kulkeminen, ovien avaa-
minen, puhelimen soiminen. Kesällä voidaan aikaansaa-
da pakkaslumisella tiellä käveleminen käyttämällä peru-
najauhoja. Ja nyt selviää myös, miksi yleisö nauroi tuulen 
havisuttaessa puiden lehviä: sen Heikki Kossi tekee möy-
himällä sekaisin sotkettua kelanauhakasaa! Kaikki tämä 
on siis omalla tavallaan ääninäyttelemistä, omalaatuinen 
taiteen laji, joka tapauksessa vaativa taitolaji! 

Heikki Kossilla on Kokkolassa ääniä tuottava yritys nimel-
tä H5 Film Sound Oy Ltd, joka tuottaa päivittäin 300 -400 
ääntä digitaalisessa muodossa. Hänen apunaan työsken-
telee äänittäjä ja äänileikkaaja. Äänittäjällä on tärkeä roo-

HEIKKI KOSSI, 
foley-tehosteiden taituri
Teksti: Eija-Liisa Markkula
Kuvat: Heikki Kossin arkisto
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li kommentaattorina. Noin 90 % tuotannosta menee ul-
komaille. Nyt 48-vuotias Kossi muutti Kokkolaan vuonna 
2005 ja on sen jälkeen omistautunut kokonaan foley-te-
hosteille, joiden suhteen hän on itseoppinut.  Hän kyllä 
opiskeli radiotyötä ja teki siten kymmenen vuotta ääniä 
kuunnelmiin. New Yorkissa hän näki ensimmäisen kerran, 
miten foley-tehosteita tehtiin elokuviin, perehtyi asiaan 
ja ryhtyi itsekin työskentelemään kuvan kanssa. Itseval-
tiaat-televisiosarja, joka tehtiin 2000-luvun alkuvuosina, 
oli hänelle hyvä harjoittelualusta, etenkin, kun silloin ku-
kaan muu ei vielä Suomessa tehnyt foley-tehosteita.

Heikki Kossi kertoo työn vaativuudesta. Äänien aikaan-
saaminen vaatii keskittymistä. On tarkkaan päässään ku-
viteltava kyseinen ääni, se, miltä se todella kuulostaa, ja 
sitten vasta järkeiltävä, miten se saataisiin aikaan ja tuo-
tettaisiin. Tärkeintä – ja samalla myös suurin haaste – on 
saada esille oikea ilmapiiri tai tunnetila.  Hän antaa esi-
merkin; jos näyttelijä laskee kirjan pöydälle, siitä synty-
västä äänestä välittyy kuulijalle hänen tunnetilansa; vi-
hainen / surullinen / välinpitämätön.

Työvälineet äänten aikaansaamiseksi saattavat olla mi-
tä mielikuvituksellisimpia. Studio näyttääkin sekalaisten 
tavaroiden kirpputorilta. Erilaisten kolinoiden aikaansaa-
miseksi on monenlaisia puisia tavaroita, samoin metalli-
sia. Puhelimia on paljon aikakausien mukaan. Jalkineita – 
kenkiä, saappaita, miehille, naisille lapsille ja vanhuksille 
– on toistasataa paria. 

Äkkiä katsoen studiossa näyttäisi olevan tosi paljon kai-
kenlaista romua; tuoleja, astioita, avaimia, painikkeita ja 
kytkimiä, heinää, olkia, tekokukkia, taskulamppuja… Lu-
kemattomia pahvilaatikoita, joissa lukee sisältö. On myös 
monenlaisia askelalustoja; hiekkatie, pelto, marmori, as-
faltti, monista puualustoista puhumattakaan. 

Kysyn, onko jonkin äänen kanssa ongelmaa, mikä pitäi-
si löytää, ääni, jota hänellä ei vielä ole? Kyllä vain: tulossa 
on fantasiaelokuva, johon pitäisi päähenkilöä varten löy-
tää hauraalta ja rutisevalta kuulostava ääni. 

Suomessa on kaksi foley-artistia, samoin Ruotsissa ja Nor-
jassa, Tanskassa vain yksi. Maailmanlaajuisesti heitä on 
noin  400 eli vähemmän kuin astronautteja tänä päivä-
nä. Kossin tuotantoyhtiö tekee melko paljon yhteistyötä 
tanskalaisten kanssa.

Entä esikuvat? Hän luettelee amerikkalaisia nimiä, mut-
ta sanoo, että muilta oppii aina ja kaikkein eniten tarkkai-
lemalla ja itse tekemällä. Lähes sama pätee siihen, miten 
taito siirtyy nuoremmille. Yhteistyö, tiimit, joissa on mu-
kana kokeneita ja aika-ajoin myös aloittelijoita. Kuluvana 
vuonna Kossin yhtiössä on tanskalainen harjoittelija.   

Lopuksi Heikki Kossi kiteyttää, että työn kantavana voi-
mana on kyky ja herkkyys tunnistaa tunnetiloja. Hän sa-
noo: ”Jos elokuvan tekijät eivät mitenkään itse kosketu si-
tä tehdessään, ei elokuva todennäköisesti kosketa katso-
jaakaan.”

►
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Det är mycket länge sedan år 1818. Trots det långa tidsper-
spektivet är statsrådet, professorn och författaren Zachari-
as Topelius, som föddes för två hundra år sedan, fortfaran-
de en av vår nations mest ihågkomna kulturella och poli-
tiska portalfigurer. 

Zacharias Topelius kom ursprungligen från en släkt i fin-
ska Österbotten som också hade ett finskklingande efter-
namn, Toppinen. Släkten bytte snart nog namn till det la-
tinskt klingande, mera moderna Toppelius (senare ändrat 
till Topelius) och inom ganska kort var familjemedlemmar-
na integrerade i det svenskspråkiga Nykarleby. 

Topelius farmor var judinna, men hon var döpt, så där-
för har det judiska inslaget i Topelius familj hamnat lite 
i skymundan. Familjen hade varit med om många öden 
och äventyr innan Zacharias föddes 1818. Bland annat 
hade hans farfar enligt en historieskrivning kidnappats 
som barn till Ryssland men lyckats fly till Stockholm där 
han återförenades med sin mor. 

Zacharias var en stor beundrare av tsar Alexander II. 
Han var således knappast någon demokrat. Men han 
var fennoman. Hans egen judiska och svenskspråki-
ga bakgrund hade i hans tänkande en underordnad 
roll när det kom till det moderna Finlands nationsbyg-
ge. Han lärde sig god finska, men allt han skrev, skrev 
han på svenska. Det blev naturligtvis översatt till fin-
ska samtidigt som Topelius också i egenskap av sago-
farbror och författare av historiska romaner blev upp-
skattad i Sverige.

Topelius var både starkt konservativ och riktigt liberal. 
Han förespråkade dödsstraffet, han blandade in fun-
damentalistisk religiositet i forskning och politik på ett 
ödesdigert sätt och hans kvinnosyn var ambivalent. 
Men han var en ivrig förespråkare för arbetares och 
fattigas rättigheter och hans enorma samhällsinsatser 
renderade honom en hjältes status i storfurstendömet. 

Det var inte enbart som formidabel psalmdiktare och 
författare han var stor. Hans finaste insatser gjordes på 
journalistikens och opinionsbildningens område. Det är 
därför som vi har så mycket att tacka honom för. Ge-
nom att under många år ge ut Helsingfors Tidningar 
och ta aktivt del i strävandena att förbättra samhället 
samtidigt som han på ett uppbyggligt sätt var finländsk 
nationalist kom han att vid sidan av andra stormän att 
lägga grunden till det som idag är ett fritt, demokra-
tiskt land. 

Genom sina resor på den europeiska kontinenten tog 
Topelius många av den ”moderna” tidens idéer och 
uppfinningar till sig. Topelius var nog ett slags univer-
salgeni. Han kan visserligen framstå som gammaldags 
numera. Men när jag var liten, på 1950-talet, hörde jag 
med nöje mina föräldrar läsa ”Valters äventyr” för mig. 
Topelius insats består.

Kaj Hedman

Topelius – ett slags 
universalgeni

Zacharias Topelius. 
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TERRORISTIEN 
JALANJÄLJILLÄ

Osa 1: Media synnyttää terrorismin 
uhkakuvaharhoja

Teksti: Pasi Päivinen

Berliinin, Brysselin, Nizzan, Pariisin, Tukholman 
ja Turun terrori-iskujen myötä terrorismin pel-
ko on kasvanut Euroopassa. Terrorismin uh-
kaa on lietsottu eurooppalaisessa mediassa 
perusteettomasti. Yhdysvaltalaisen terroris-

min tutkimukseen keskittyvän START-konsortion ylläpi-
tämän Global Terrorism Databasen (GTD:n) tilastojen mu-
kaan terrori-iskujen määrä maailmassa on kasvanut vuo-
den 2004 jälkeen, mutta kasvu ei ole ollut lineaarista. Kas-
vu on kiihtynyt hetkellisesti vuoden 2011 jälkeen vuoteen 
2014, jonka jälkeen terrorihyökkäysten määrä on lähtenyt 
laskuun. 
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Valtaosa terrori-iskuista tehdään Aasian ja Afrikan maissa, 
joissa on ollut käynnissä pitkäaikainen väkivaltainen kon-
flikti. Eurooppa on siis varsin turvallinen alue, mutta jos 
palataan ajassa 1970- ja 1980-luvuille niin silloin Euroo-
passa operoi runsas ja kirjava joukko eurooppalaisia ter-
roristiryhmiä. Todennäköisyys kohdata terrorismia Euroo-
passa oli suurempi 1970- ja 80-luvuilla kuin nyt. Esimer-
kiksi Espanjassa toimineen Baskimaan itsenäisyyttä aja-
van ETAn iskuissa on tilastoitu kuolleen 829 ihmistä. Kun 
otetaan vielä huomioon, että ETA ilmoitti pommi-iskuista 
usein etukäteen, uhrilukua on pidettävä korkeana. Euroo-
pan pitkäaikaisin terroristijärjestö, IRA puolestaan on sur-
mannut yli 1800 henkilöä ja UVF:n tai muiden Pohjois-Ir-
lannin lojalistiryhmien aiheuttamien kuolonuhrien mää-
rä on runsaat 700. 

►
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Eurooppalaisen terrorismin vuosikymmeninä eurooppa-
laiset poliittiset terroristit muodostivat merkittävän uhan 
ja Eurooppa oli huomattavasti turvattomampi paikka 30-
50 vuotta sitten terrorismin näkökulmasta katsottuna. 
Etelä- ja Keski-Euroopassa tehtiin silloin paljon onnis-
tuneita terrori-iskuja. Huonolla onnella terrori-iskun ta-
pahtumapaikalle voi osua nykyisinkin myös Euroopassa, 
mutta se oli ennen paljon todennäköisempää esimerkik-
si Britanniassa, Espanjassa tai Italiassa.

Nykyisin suurimman terrorismin uhan muodostavat is-
lamistiset globaalisti operoivat terroristit, jotka toimivat 
pääasiassa Euroopan ulkopuolella. 
 
Olen tutkinut terrorismia ilmiönä, julkaissut aiheesta 
muutaman kirjan ja lukuisia artikkeleita sekä kulkenut 
terroristien jalanjäljillä vieraillen terrori-iskujen tapahtu-
mapaikoilla. Henkilökohtainen kosketus terrori-iskun ta-
pahtumapaikkaan auttaa ymmärtämään terrorismia il-
miönä. Kuvittelen paikalla seisoessani, millainen tilanne 
oli iskuhetkellä ja miten ihmiset reagoivat. Omakohtai-
nen kokemus terrori-iskusta puuttuu toistaiseksi, mutta 
kerran satuin paikalle Rio de Janeirossa karnevaaliaikaan, 
kun ihmistä ammuttiin. Se jätti pysyvän muistijäljen ja 
reagoin tilanteeseen seuraamalla kanssaihmisiä suojaan 
lähimpään baariin. Selvisin tilanteesta ehjin nahoin. 

Media uutisoi näyttävästi Euroopassa tapahtuneista ter-
rori-iskuista, kun muualla maailmassa tapahtuvista is-
kuista on usein vain pieni uutinen tai ne jätetään huo-
mioimatta ellei kyse ole poikkeuksellisen suuresta tuhos-
ta. Euroopassa tapahtuvista terrorihyökkäyksistä uutisoi-
daan mediassa ylikorostetusti, vaikka aasialaisen ihmis-
henki on yhtä arvokas kuin eurooppalaisenkin. Kun ter-
rori-isku tapahtuu lähellä, kuten Turussa tai Tukholmas-
sa, sen vaikutus tavalliseen suomalaiseen on suuren me-

diahuomion vuoksi konkreettisempi. Turun veitsi-isku ei 
muodosta poikkeusta omaan terrorismiajatteluuni. Kun 
seison millä tahansa terrori-iskun tapahtumapaikalla, sen 
vaikutus on minuun aivan samanlainen. Mietin, miten toi-
misin, jos isku sattuisi paikalla ollessani. Siihen ei pysty 
varautumaan, vaikka tekisi mielikuvaharjoituksia, kos-
ka tilanne tulee aina yllätyksenä, jolloin ihminen reagoi 
vaistollaan, suojautuu, jos ehtii. Todennäköisesti toimisin 
terrori-iskun sattuessa vaistomaisesti kuten toimin Rio de 
Janeiron ampumisvälikohtauksessakin.  

Aasian maissa, kuten Afganistanissa, Intiassa, Pakistanis-
sa tai Thaimaassa tehdään vuosittain runsaasti niin suuria 
kuin pienempiäkin terrori-iskuja. Kansainvälisen terroris-
min painopiste on Aasiassa ja todennäköisempää on koh-
data terrorismia Thaimaan matkalla kuin Euroopan kau-
punkilomalla. Median synnyttämien harhaluulojen vuok-
si esimerkiksi Bryssel, Madrid tai Lontoo koetaan jo tur-
vattomina kohteina. Suomalaisten suosima Thaimaa koe-
taan turvallisena kohteena. Mielikuva on väärä. Thaimaan 
levottomuuksissa islamistiseparatistien tekemissä terro-
ri-iskuissa sekä heidän ja armeijan välisessä kahakoinnis-
sa on kuollut yli 6000 ihmistä vuoden 2004 jälkeen. Pom-
mi-iskuja tapahtuu säännöllisesti Thaimaan eteläosissa, 
toisinaan myös turistikohteissa. 

Vierailin joulukuussa 2017 Thaimaassa lomaillessani useil-
la terrori-iskujen tapahtumapaikoilla. Esimerkiksi suoma-
laisten suosimissa lomakohteissa, Hua Hinissä, Pattayalla 
ja Phuketissa, on tehty terrori-iskuja viime vuosina. Vuon-
na 2016 Hua Hinissä kukkaruukkuihin piilotetut pommit 
räjähtivät suositulla Soi Bintabaht -baarikadulla. Iskussa 
kuoli yksi paikallinen katukeittiön pitäjä ja parikymmen-
tä loukkaantui, joista seitsemän oli turistia. Kävelin ihmis-
vilinässä viime joulukuussa Soi Bintabaht -kadulla ja ajat-
telin, miten helppoa terrori-iskun toteuttaminen onkaan 

Brysselissä liehuvat liput kuten ennenkin.

►
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ja kuinka paljon uhreja syntyisi, jos pommi räjähtäisi nyt?
Liikenneasemia, toreja ja vilkkaita baari- ja ostoskatu-
ja tulisi välttää terrori-iskun kohteeksi joutumisen riskiä 
minimoidakseen. Harva turisti ajattelee kuitenkaan pe-
rillä turvallisuuttaan jatkuvasti, sillä kiehtova makujen ja 
tuoksujen labyrintti thaimaalaisessa ihmisvilinässä tem-
paa mukaansa ja varovaisuus unohtuu. Thaimaassa on 
kuitenkin monia muita terrorismia suurempia vaaroja, eri-
tyisesti liikenne, joka on tilastojen mukaan maailman vaa-
rallisin. Varsinkin Bangkokissa liikenneonnettomuuteen 
joutumisen riski on melkoisen suuri ja läheltä piti -tilan-
teita on osunut useita omallekin kohdalle. Suositussa lo-
makohteessa sattuu vuosittain yllättävän paljon onnetto-
muuksia suomalaisille, erityisesti liikenteessä, mutta tois-
taiseksi suomalaisia ei ole joutunut islamistiseparatistien 
terrorin uhreiksi.
 
Koska tutkin terrorismia, liikun tarkoituksella terroris-
tien jalanjäljillä ja teen säännöllisesti havaintoja helpois-
ta iskukohteista tiedostaen potentiaaliset kohteet. Lii-
kun Thaimaassa ja kaikkialla muuallakin liikenneasemilla 
käyttäen busseja ja junia. Muistan terrorismin mahdolli-
suuden, mutta en pelkää; huonolla onnella se osuu koh-
dalle, jos on osuakseen. 

Laajaa julkisuutta saaneet Brysselin pommi-iskut tehtiin 
maaliskuun 22. päivänä 2016. Aamuruuhkan aikaan len-
toasemalla ja Maalbeckin (Myllypuro) metroasemalla rä-
jähtivät pommit surmaten yli 30 ja haavoittaen lähes 300 
ihmistä. Maalbeckin metroasema on minulle tuttu paik-
ka, sillä se oli päivittäisen työmatkareittini varrella Bel-
giassa asuessani. Kävin Brysselissä edellisen kerran vii-
me syyskuussa ja käytin myös metroa. Maalbeckin ase-
ma oli täysin ennallaan, mutta siellä ollessani pysähdyin 
miettimään, miten pahaa jälkeä pommi oli tehnyt. Brys-
selin metro on ahdas ja ruuhkainen. Maalbeckin asema 
on pieni, mutta se on todella vilkas, sillä se on EU-kortte-
leiden lähin metroasema. 20 ihmistä menetti henkensä ja 
runsaat sata loukkaantui pommi-iskussa noin kaksi vuot-
ta sitten. Pienikin pommi aiheuttaa Maalbeckin kaltaisel-
la ahtaalla asemalla valtavaa tuhoa. 

EU:n pääkaupungissa ja monien kansainvälisten järjestö-
jen päämajojen sijaintipaikassa turvallisuuteen panoste-
taan, eikä terrori-iskun toteuttaminen onnistu Brysselissä 
helposti. Maaliskuun 22. päivän 2016 iskujen toistaminen 
on erittäin epätodennäköistä, mutta luonnollisesti terro-
rihyökkäys on mahdollinen. Jos pitäisi valita matkakoh-
de Brysselin ja Thaimaan välillä turvallisuuden perusteel-
la, Bryssel olisi ilmeinen valintani. Sekä terrori-iskun mah-
dollisuus että muut turvallisuusuhat, varsinkin liikenne, 
ovat Thaimaassa moninkertaiset Brysseliin verrattuna. 
Media vaikuttaa mielikuviimme ja Brysselin pommi-isku-
jen saaman laajan julkisuuden vuoksi moni on mieltänyt 
EU:n pääkaupungissa vierailemiseen liittyvän huomatta-
van terrorihyökkäyksen riskin. Uhkakuva on harhaanjoh-
tava, sillä Bryssel on turvallinen kohde, vaikkakin terro-
ri-iskun riski on olemassa niin siellä kuin monissa muis-
sakin kohteissa, mutta se on selvästi matalampi kuin esi-
merkiksi Thaimaassa, jossa vuosittain lomailee lähemmäs 
100000 suomalaista.  

 

Kirjoittaja, terrorismin tutkija Pasi Päivinen Onnen ja hymyn 
maan eli Thaimaan Hua Hinissä, suositussa turistikohteessa.
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Säveltäjä, urkuri ja näkövam-
maisille tuttu, itsekin sokea 
musiikin yleismies Raimo 
Tanskanen nukkui pois vii-
me vuoden marraskuussa. 

Samana vuonna oli vietetty hänen 
80-vuotissyntymäpäiviään. Muisto-
kirjoituksia julkaistiin useissa yhteyk-
sissä, mutta Kajastuksessa päätimme 
kertoa hänestä sellaisten henkilöi-
den suulla, jotka olivat oppineet hä-
neltä paljon tai tehneet työtä hänen 
kanssaan. Niinpä haastattelin Tarmo 

Kulmasta, Sari Karjalaista ja Paavo 

Konttajärveä.

Kaikki kolme mainitsivat Raimon tyy-
pillisimmiksi ominaisuuksiksi rauhal-
lisuuden, hillityn hyvän käytöksen 
ja toisten huomioon ottamisen. Paa-
vo arvioi lisäksi, että Raimo oli poh-
jimmiltaan aika hiljainen, mutta silti 
hyvin huumorintajuinen. Tarmo sa-
noo, ettei Raimo ollut koskaan pe-
lottava tai liian vaativa vaan ”joten-
kin armahtavainen”. Joukon nuorim-
pana Sari toteaa saaneensa Raimolta 
valtavan paljon tukea ja kannustusta. 
Kaikkien kolmen muisteluista syntyy 
kuva miehestä, jonka elämässä kaik-
keen liittyi musiikki, ja jolla oli laaja 
yleissivistys; hänellä oli moninaisia 
mielenkiinnon kohteita politiikasta 
urheiluun. Hän harrasti esperantoa ja 
teki mielellään kävelylenkkejä.               

Tarmo Kulmaselle Raimo oli musii-
kinopettaja Näkövammaisten Am-
mattikoulussa. Myöhemmin miehet 
olivat kuorokavereita Kamarikuoro 
Kontrapunktissa. Lisäksi Raimo toi-
mi Tarmon säestäjänä, kunnes Raimo 

1980-luvun alussa muutti urkuriksi 
Pomarkkuun. 

Vaikka Raimo oli Kontrapunktin pe-
rustajajäsen ja hovisäveltäjä, hän ei 
koskaan johtanut kuoroa, toimi kyl-
läkin sen varajohtajana. Kuoroa yllä-
pitävä Kulttuuripalvelu valitsi useim-
miten johtajaksi näkevän henkilön. 
Kuoro on koko olemassaoloaikan-
sa pitänyt aina ohjelmistossaan Rai-
mon säveltämiä lauluja. Tarmo ker-
too, ettei Raimo ollenkaan pannut 
pahakseen kuullessaan joskus, että 

joku toinenkin oli säveltänyt samoja 
runoja. Hänellä oli aina myös maini-
ta säestäjäehdokkaita, mikäli hän it-
se ei ehtinyt. 

Raimo oli erinomainen pianisti. Hän 
soitti myös urkuja ja pianoharmonik-
kaa. Hän kuului Helsingin ja Uuden-
maan Näkövammaiset ry:n ylläpitä-
mään puhallinorkesteriin. Kvartet-
ti Miekkoset oli varsin suosittu lau-
luyhtye näkövammaispiirien juhlissa. 
Siihen kuuluivat Raimon lisäksi Aa-
tu Moilanen, Arvo Karvinen ja Matti 
Manninen. 

Raimo Tanskasta 
muistellen

Raimo Tanskanen.

Muistelut koonnut Eija-Liisa Markkula, kuvat Kajastuksen arkisto
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Kouluajoilta Tarmo muistaa, miten 
pohjoiskarjalainen puheenparsi vä-
littyi Raimon puheessa. Hänelle oli 
tyypillistä sanonta ”niin jotta”. Joskus 
oppilaat jopa matkivat häntä, mis-
tä hän sai aiheen käyttää nimimerk-
kiä ”jotta” kirjoittaessaan jotakin op-
pilailleen. Kouluaikojen jälkeen Tar-
molle on selvinnyt, ettei sokeaan 
musiikinopettajaan aina suhtaudut-
tu yhdenvertaisesti opettajainhuo-
neessa. Näkövammaisille tarkoite-
tuissa kouluissa oli periaatteena, että 
virkoja annettiin vain näkeville.  

Esperanton lisäksi Raimo harras-
ti myös ruotsia. Sunnuntai-aamuisin 
Tuusulassa Onnelan Impivaara-talon 
yläkerrassa kokoontui hänen vetä-
mänään ruotsin opintopiiri. Tarmo ei 
siihen kuulunut, mutta jotkut hänen 
kavereistaan olivat mukana. Raimo 
suosi aina pistekirjoitusta, hän opet-
ti sitä leireillä ja kursseilla. Pistenuot-
tien opettaminen oli oleellinen osa 
tässä työssä. Lukeminen oli Raimol-
le tärkeä harrastus. Hän myös kuun-
teli mielellään radiota. Jos tutustuu 
Raimon säveltämien laulujen sanoi-
hin, on varsin helppo huomata, että 
hän oli tarkkaan perehtynyt etenkin 
1900-luvun alkupuolen kotimaiseen 
runouteen. 

Lopuksi Tarmo kertoo Saksinauha-ni-
misestä ”äänilehdestä”, josta en ollut 
ennen kuullutkaan. Raimo teki ajan-
kohtaisten henkilöiden haastatteluja 
ja muuta materiaalia, jotka hän äänit-
ti avokelanauhoille. Lehden tuottaja 

ja levittäjä oli Sokeain Henkinen Työ 
eli nykyinen Näkövammaisten Kult-
tuuripalvelu ry. Lehden tilaajat pa-
lauttivat nauhat uudelleen äänittä-
mistä varten. 

Sari Karjalainen on haastateltavakol-
mikkoni nuorimpana tutustunut Rai-
mo Tanskaseen ollessaan vielä lap-
si. Tuusulan Onnelassa järjestettiin 
lastenleirejä ja siellä hän oppi piste-
nuotit Raimon ohjauksessa. Sari ko-
kee saaneensa Raimolta paljon tukea 
sekä musiikki- että kirjoittamishar-
rastukseensa. Ollessaan alun toisella 
kymmenellä Sari vaihtoi kirjeitä Rai-
mon kanssa, aiheina olivat luonto ja 
runot sekä tietysti musiikkiharrastuk-
sen kuulumiset.

Myöhemminkin Raimo seuraili Sa-
rin edistymistä. Jos Sari oli johtanut 
varajohtajan ominaisuudessa Kont-
rapunktia, ja oli esitetty Raimon sä-
veltämiä lauluja, Raimolla oli tapa-
na tulla konsertin jälkeen kiittämään 
ja kättelemään sekä lausahtaa jota-
kin leppoisaa tyyliin: ”Tempot olivat 
juuri sitä, mitä minäkin olin ajatellut”. 
Sari kertoo, että Raimo kuunteli aina 
hyvin tarkkaan toisten mielipiteitä. 
Hän saattoi pohdiskellen sanoa: ”Jaa, 
voihan sen tietenkin noinkin sanoa.” 
tai ”No, näin minä nyt olen tähän kir-
joittanut.” Sari muistelee Raimon jäl-
jentäneen vielä 90-luvulla nuotteja 
Kontrapunktille poikansa Jari Tans-
kasen kanssa, vaikka jäljentäminen 
Näkövammaisten kirjastolle olikin jo 
loppunut.

Tarmo Kulmanen, alla Sari Karjalainen.

Raimon kotikuoro Kamarikuoro Kontrapunkti Hämeenlinnan kirkossa muutama vuosi sitten.

►
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Sarilla on hyvin merkittävä henkilö-
kohtainen muisto; Raimo sävelsi hää-
valssin hänelle ja Ari Taljalle. Koska 
säveltäjä oli tuttu heille molemmil-
le, he rohkenivat pyytää häneltä näin 
erikoista asiaa. Raimo lupautui ja niin 
syntyi konserttivalssi nimeltä Hääi-
loa. Säveltäjä itse soitti sen pianolla 
kasetille ja lähetti kihlaparin kuulta-
vaksi – ja harjoittelua varten tietys-
ti.  Nuotit tulivat perässä. Varsinai-
sena hääpäivänä 28. kesäkuuta 1997 
valssin soitti Oulunkylän Pop & Jazz 
–opiston bändi. Säveltäjä oli häävie-
raiden joukossa. Harmillista kyllä, 
nuotit lähtivät bändin mukana, eikä 
niistä ole sen jälkeen mitään kuulu-
nut, vaikka Sari niiden perään kyse-
likin. 

Paavo Konttajärveä ja Raimo Tans-
kasta yhdisti paitsi musiikki myös 
työ. Musiikin puolella tämä tarkoitti 
sitä, että Raimon asuessa Alppikadul-
la Paavo otti häneltä pianotunteja, ja 
työnsuhteen taas sitä, että molem-
mat jäljensivät nuotteja työkseen.    
  
Kaikki alkoi siitä, että vuonna 1969 
Raimo veti ”nuotintajakurssiksi” ni-
mettyä pistenuotti kurssia Helsingin 
Sokeainkoulussa. Kurssi on ollut ai-

noa laatuaan. Sille ilmoittautui kuu-
si opiskelijaa, joista jäljellä on kol-
me: Paavon lisäksi Marketta Ahonen 
ja Markku Tenhunen. Aloitettaessa 
kurssilaiset osasivat lukea pistekir-
joitusta, jotkut, kuten Paavokin, oli-
vat itsekseen tutustuneet pistenuot-
teihin, ja niitä oli opetettu näkövam-
maisten kouluissakin. Muutamalle 
nuottien opiskelu alkoi ihan alusta. 
Raimo oli valmistanut kurssia varten 
monipuolisen opetusmateriaalin.

Nuotintajakurssilla opiskeltiin nuot-
tienkirjoittamista pisteille.  Tarkoi-
tuksena oli saada jäljentämistaidosta 
lähes ammatti. Kurssi alkoi syysluku-
kaudella ja jatkui kevääseen saakka, 
tunteja oli joka päivä. Opinto-ohjel-
maan kuului monenlaisia harjoituk-
sia, myös säveltapailua ja jopa kvar-
tettilaulua. Paavo muistelee, että oli 
tosi vaikeata laulaa suoraan piste-
nuoteista – ja vielä sitäkin vaikeam-
paa, lähes mahdotonta kirjoittaa pis-
tenuoteiksi kuulemaansa laulua tai 
soittoa! Viime mainittua nimitettiin 
diktaatiksi.

Kurssilaisista Paavo oli ainoa, jos-
ta tuli ammatikseen nuotteja jäljen-
tävä siis oikea nuotintaja, kuten piti-
kin, mutta ammattinimikettä ei käy-
tetty. Hän teki töitä monille musiik-
kia harrastaville näkövammaistahoil-
le, muun muassa Kulttuuripalvelulle, 
jonka välityksellä lukuisat sokeat mu-
siikinharrastajat saivat nuottinsa. Vä-
hitellen kehitys vei siihen, että Paa-
vo ja Raimo jäljensivät nuotteja lähes 
yksinomaan näkövammaisten kirjas-
tolle vastaten sen pistenuottituotan-
nosta. Vuodesta 1987 lähtien kirjas-
to vaati tietokoneen käyttöä nuot-
tien jäljentämisessä. Raimo ei suos-
tunut muuttamaan työskentelytapo-
jaan eikä ottanut tietokonetta työvä-
lineekseen. Hän menetti työpaikkan-
sa ja Paavo jäi yksinään vastaamaan 
pistenuottituotannosta.

Paavo Konttajärvi.

Emma Rasela, 26, on 
helsinkiläinen sosiono-
mi, jolle rumpujen soit-
to on lähellä sydäntä.

Teksti: Susanna Halme

Näkövammaisten liitossa 
oikeuksienvalvontayksi-
kössä tällä hetkellä työs-
kentelevä Emma Rasela 
on aktiivinen sokea nuo-

ri nainen. Hänen elämäänsä mahtuu 
työn lisäksi myös nuorisotoimintaa, 
ystävien tapaamista ja ruoanlaittoa. 
Harrastuksista rakkaimpiin kuuluu 
musiikki ja erityisesti rumpujen soit-
to. Rummut ovat olleet lähellä sydän-
tä jo pitkään - eikä intohimo näytä vä-
henevän.

Rummutus reflekseissä

Emma Rasela on harrastanut rumpu-
jen soittoa jo pitkään. Kipinä syttyi 
toden teolla kouluaikana.

-Meillä oli ala-asteella sijainen si-
jaistamassa musiikinopettajaa. Tä-
män musaopesijaisen innoittama-
na ja kannustamana päätin oikeasti 
aloittaa rumpujen soiton, Emma ker-
too.

Hän aloittikin harjoittelun ja otti 
myös rumputunteja. Tahto kehittyä 
on jatkunut siitä päivästä saakka. To-
ki täysin yllättävää Emman päätymi-
nen rumpujen ääreen ei ollut.

-Rummuttelu on kyllä minulla ollut 
aina jotenkin reflekseissä. Se vain on 
jonkinlainen automaatio.

Emma kertoo rummuttelevansa 
ihan huomaamattaankin.

-Sitä huomaa naputtavansa jo-
tain rytmiä kotona, töissä, ihan missä 
vaan. Se on refleksinomaista.

Soittamisen monet hyödyt

Emma suhtautuu harrastukseensa 
ihailtavalla innostuksella ja intohi-
molla. Kun häneltä kysyy rumpujen 
soiton parhaita puolia, tulee vastauk-
seksi pitkä lista. Hän mainitsee rum-
pujen tarjoavan oivan mahdollisuu-
den irtautua arjesta ja nauttia musii-
kista. Kyseessä on hauska harrastus, 
joka saa hyvälle tuulelle.

-Rumpujen soitto myös parantaa 
keskittymistä ja koordinaatiokykyä. 

►
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Rytmiä ja riemua 
elämään

Rytmitaju kehittyy. Lisäksi tässä oppii 
koko ajan uutta. On mahdollisuus ol-
la luova ja kyllä soittaminen on myös 
aika terapeuttista, hän luettelee har-
rastuksensa parhaita puolia.

Emma pitääkin juuri teknisesti 
haastavamman musiikin soittamises-
ta.

-Tykkään kuunnella etenkin me-
tallimusiikkia. Soittamisen suhteen 
taas olen tosi kaikkiruokainen. Haas-
teet kiinnostavat ja motivoivat. Halu-
an oppia uutta ja tulla aina vain pa-
remmaksi.

Emma treenaa säännöllisesti. Kotoa 
häneltä löytyy sähkörummut, joten 
harjoittelemaan pääsee vaikka päi-
vittäin. Rummutussessio tuokin mu-
kavan irtautumisen arjen kiireistä ja 
tilaisuuden rentoutumiseen.

-Saa heittäytyä ja unohtaa hetkeksi 
ihan kaiken muun. Se on parasta.

Emma kertoo pitävänsä myös mui-
den kanssa soittamisesta. Hän paljas-
taakin, että pieniä bändiviritelmiä ja 
jammailujuttujakin on mukana kuvi-
oissa.

Haaveena musiikkiterapia

Alun perin porvoolaislähtöinen Em-

ma valmistui Helsingistä sosionomik-
si keväällä 2017. Saman vuoden syk-
syllä nuori nainen aloitti vuoden mit-
taisen työsuhteen Näkövammaisten 
liitossa oikeuksienvalvonnan assis-
tenttina. Hän on myös aktiivisesti jär-
jestämässä nuorisotoimintaa näkö-
vammaisille nuorille ja toimii muun 
muassa Nutor-nuorisotoimijaryhmän 
puheenjohtajana. Ihmisläheinen työ 
siis kiinnostaa ja tuntuu omalta jutul-
ta.

-Haluan tehdä ihmislähtöistä työtä. 
Haluan tavata erilaisia ihmisiä ja aut-
taa heitä. Haluan olla työssä, jossa tu-
lee kohtaamisia.

Täysin Emma ei kuitenkaan ole hy-
lännyt sitä ajatusta, että musiikki voi-
si olla osa hänen työtään. Hän nimit-
täin kertoo musiikkiterapian herättä-
neen kiinnostusta.

-Ehkä vielä joskus lähden yliopis-
toon lukemaan musiikkiterapiaa tai 
sitten käyn joitain pikakursseja. Us-
kon musiikkiterapian tuovan valta-
vasti mahdollisuuksia ja voimavaroja.

Emma kertoo myös haaveilevansa 
esimerkiksi musiikkituokioiden jär-
jestämisestä erilaisille ryhmille, vaik-
kapa palvelutalojen vanhuksille.

-Musiikista voi olla niin paljon apua 

ja helpotusta erilaisissa tilanteissa 
oleville ihmisille.

Naisrumpalit vähemmistössä

Emma Rasela sanoo musiikin olevan 
irrottamaton osa identiteettiään; se 
on osa ihmistä.

-Välillä raivostuttaa, että tavallaan 
leimataan naisrumpaliksi. Ei siinä mi-
tään, olen nainen ja rumpali, mutta 
se ei ole, tai sen ei pitäisi olla, mikään 
ihmetyksen asia.

Emman mielestä musiikki ei määrit-
tele ihmistä. Se on osa identiteettiä, 
mutta sillä ei ole väliä, onko mies vai 
nainen, millaiset ominaisuudet omaa 
tai millainen on ihmisenä.

-Musiikki on meille kaikille.
Siksi Emmaa tympiikin, kun hän 

monesti törmää ennakkoluuloihin 
naisesta, joka soittaa rumpuja. Rum-
pujen soitto kun yleensä mielletään 
miesvaltaiseksi harrastukseksi. Vaik-
ka naisrumpalit ovatkin vähemmis-
tössä, ei tätä vähemmistöä tarvitsisi 
erotella tai oudoksua.

-Haluan kannustaa kaikkia musiikin 
ja rumpujen pariin – olit sitten mies 
tai nainen. Musiikki voi antaa paljon 
juuri sinulle.
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Vanhojen kirjojen ilta
Näkövammaisten Kulttuuripalvelun Vanhojen kirjojen illassa arvioitiin van-
hoja kirjoja, kuunneltiin esitelmiä ja keskusteltiin vilkkaasti.

Anssi Arohonka arvioi kuulijoiden kirjoja. Eero Vartio tarkkaili tilannetta, Eija-Liisa Markkula toi muutamia kirjoja nähtäväksi.
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Miten minusta tuli 
bibliofiili?

Kirjojen arviointia. Eija-Liisa Markkula, Anssi Arohonka, Leila Koski, Ari Suutarlan avustaja, Ari Suutarla ja Eero Vartio. Ylhäällä kolme 
muskettisoturia eli Ari Suutarla, Anssi Arohonka ja Eero Vartio, bibliofiilejä kaikki.

Kun Ari Suutarla menetti näkönsä kymmenvuo-
tiaana, kirjoista tuli hänen kavereitaan. Kirjojen 
muotoasu, paksuus ja kansipaperit saivat käsin 
tunnusteltuna uutta merkitystä. Hän oli ihastu-
nut myös kirjojen tuoksuun ja on vieläkin. Kir-
jakauppojen ohi oli ja on vaikea kulkea. "Vanha 
pappi " Ari kertoo nyt, miten hänestä tuli biblio-
fi ili ja mitä se käytännössä tarkoittaa.

►
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1. Millainen kokoelma

Ensinnäkin on todettava, että kirjako-
koelmani ei ole kovin laaja. Se käsit-
tää noin 2500 kotimaista teosta.

Kirjat ovat alkuperäisiä, suomalais-
ten kirjailijoiden kirjoittamia, eivät 
erityisen vanhoja, kaikki 1900-luvun 
tuotantoa; ei siis käännöskirjallisuut-
ta ollenkaan.

Laadullisesti arvokkain osa kokoel-
mastani on Mika Waltarin tuotanto. 
Itseni lisäksi tiedän vain yhden yksi-
tyishenkilön, jonka hyllyssä ovat kaik-
ki Waltarin kirjat ensipainoksina. Hän 
on metallimies Hannu Iltanen Tam-
pereelta. Hänen kokoelmansa viimei-
nen puuttuva niitti löytyi minun kir-
jojeni kaksoiskappaleista, joten sain 
oman Waltarin ensipainosten kokoel-
mani valmiiksi ennen Hannua.

Iltasen Waltari-kokoelma on paljon 
laajempi kuin minun. Toisin kuin mi-
nä, hän on ottanut talteen myös leh-
tileikkeet ja muissa teoksissa paine-
tut Waltarin tekstit, runot ja muut ju-
tut. Näitä pieniä irtojuttuja on tuhan-
sia. Itse olen pitäytynyt ainoastaan 
itsenäisiin, selkeästi kirjoihin ja kirjoi-
hin verrattaviin painotuotteisiin. 

Niitä Waltarin tuotannosta löytyy 
106 eri nimikettä.

Ehkä Suomen laajin Waltari-koko-
elma löytyy kirjailija ja lakimies Ee-
ro Vartion hyllystä. Hyllymetreinä ja 
kirjanimikkeinä kokoelman ylivoi-
mainen laajuus johtuu siitä, että Var-
tio on ottanut talteen myös Walta-
ri-käännöksiä. Viimeksi keskustelles-
samme Eero Vartion kirjastossa Wal-
tari-tuotteita oli yli kymmenen hylly-
metriä. Yhdelle hyllymetrille mahtuu 
noin 40 teosta.

2. Waltarin suosio keräilykohteena

Mika Waltarin suosio keräilykohteena 
johtuu monesta tekijästä. Ensinnäkin 
tuotanto on laaja, edellä mainitut 106 
kirjanimikettä. On mitä kerätä.

Waltari ylitti tunnettuuskynnyksen 
1928 teoksellaan Suuri illusioni. He-
ti ilmestymisvuotena kirjasta otettiin 

kolme painosta, ja myöhempinä vuo-
sina painoksia tuli lisää. Suuren illu-
sionin jälkeen ilmestyneet kirjat he-
rättivät huomiota. 1930-luvun loppu-
puolen kirjojen ensipainokset ylsivät 
tuhansiin, esimerkkinä Vieras mies 
tuli taloon ja Jälkinäytös, samoin niin 
sanotut kotiseutukirjat eli Helsinki-
trilogia.

Toinen syy Waltaria kohtaan tunne-
tun kiinnostuksen laajuuteen on tuo-
tannon monipuolisuus. 

Tuskin on sellaista kirjallisuuden la-
jia, johon hänen jotkin teoksensa ei-
vät kuuluisi. Tarjolla on uskonnolli-
sia kirjoja sekä nuoruuden ajalta et-
tä kirjoittamisen loppuvuosilta. On 
jännitystä ja seikkailuja, dekkareita ja 
sotakirjoja.

Satukirjoja on useita ja runoteoksia 
senkin edestä, näytelmiä pari tusinaa 
ynnä elokuvakäsikirjoituksia; on yri-
tyshistorioita, arkkitehtuuria, taide-
kirjoja, historiallisia romaaneja sekä 
faktapohjaisia että mielikuvitukseen 
perustuvia. 

Kukapa ei tuntisi Waltarin pääte-
osta, Sinuhe egyptiläistä vuodelta 
1945?

Entä matkakirjat, Yksinäisen mie-
hen juna tai Lähdin Istanbuliin. 

Vaikka jälkimmäinen ilmestyi jo 
1948, sen ylittänyttä matkakirjaa ei 
Suomessa ole nähty.

Elämäkertateokset taitavat Walta-
rin tuotannosta puuttua. Kun ”tava-
raa” on paljon, Waltaria on helppo 
kerätä.

3. Kirjakauppa kodin alakerrassa

Eero Vartio on joskus perustellut rak-
kauttaan kirjoihin sillä, että hänen äi-
tinsä piti Haapavedellä kirjakauppaa.
Minulla saattaa olla vähän samansu-
kuinen syy: Kotini oli pankinjohtajan 
työsuhdeasunto. 

Talon alakerrassa oli pankkisalin li-
säksi Hämeenkyrön kirjakauppa. Siel-
lä norkoilin koulun jälkeen, ja keskus-
telin myymälävastaavan kanssa van-
hoista ja uusista kirjoista. Kunnan kir-
jastossa olin vakituinen asiakas.

Kymmenvuotiaana menetin näkö-
ni. Sen jälkeen keskustelu kirjojen si-
sällöstä yltyi. Kirjojen muotoasu, pak-
suus ja kansipaperit saivat käsin tun-
nusteltuina uutta merkitystä. Puh-
ki-ihastunut olin kirjojen tuoksuun, 
ja sitä olen kyllä vieläkin. Mielelläni 
viivyn kirjastoissa, ja kirjakauppojen 
ohi on vaikea kulkea.

Vanhojen kirjojen kauppojen eli 
kirja-antikvariaattien tuoksut ovat 
monijakoisia. Usein ei voi puhua 
tuoksusta, vaan pitää sanoa haju! An-
tikvariaatteja hoidetaan niin monel-
la tavalla. 

4. Iso määrä kirjoja pilalle

Opiskeluaikana 1960-luvun alkupuo-
len Helsingissä otin talteen vähän 
kirjaa kuin kirjaa. 

Ei ollut selkeätä tavoitetta eikä tal-
teen ottamisella rajoja. Etupäässä 
kirjat liittyivät opintoihin yliopiston 
teologisessa tiedekunnassa. 

Kurssikirjoja ei ollut varaa ostaa, ja 
niitä haettiin divareista. Käteen tart-
tui joskus ohi kurssikirjojen tuotteita, 
joista ihan mututuntumalla ajatteli, 
että tuon kirjan otan, kun siitä joskus 
voi tulla arvokas.

Tällainen oli Savonlinnan piispa Ot-
to Immanuel Collianderin kaksiosai-
nen Suomen kirkon paimenmuis-
to vuosilta 1910 ja 1918. Ensimmäi-
nen osa esitteli Suomen seurakuntia 
ja toisessa osassa Colliander oli aloi-
tellut Suomen papiston esittelyä. Työ 
oli päässyt aakkosissa aasta eehen, 
mutta jäänyt kesken.

Kirjat olivat paksuja kuin muinaiset 
puhelinluettelot. Ne olivat pehmyt-
kantisia ja sivuilta aukileikkaamatto-
mat eli niin alkuperäisiä kuin olla ja 
saattaa. 

Toimiessani sitten pappina Tampe-
reen Pispalassa, vein nämä Collian-
derit ja nipun muita pletkukantisia 
kirjoja Pitkänniemen psykiatriseen 
sairaalaan sidottaviksi koviin kansiin. 
Työ oli edullista ja jälki hyvää, mutta 
kirjojen alkuperäisyys katosi.

Vasta myöhemmät vuodet ovat 
avartaneet ymmärrystä alkuperäi-

"Kirjan on tehnyt harvinaiseksi sen katoa-
minen lähes tyystin markkinoilta..."

►
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syyden suhteen. Nidottua kirjaa pi-
detään jotenkin alkuperäisempänä 
kuin kovin kansiin sidottua teosta 
kansipapereineen. 

Kansipaperit ovat usein rispaantu-
neet tai kokonaan kadonneet, kun 
taas nidotun kirjan kansi on säilyttä-
nyt mahdollisen kuvansa. Nämä ovat 
makuasioita.

Esimerkiksi Waltareista olen otta-
nut talteen ensipainokset niin nido-
tuista kuin sidotuista kirjoista.

Uudelleen sidottaviksi olen vienyt 
vain käsiin hajoavat teokset. Puhu-
taan jälkisidoksista.

5. Sarjoja kokoamassa

Jossakin vaiheessa ymmärsin, että 
kokoelmani on sillisalaatti ilman äär-
tä ja määrää. 

Aloin asetella rajoja. Ensimmäinen 
raja löytyi kirjojen kotimaisuudesta. 
Hyllyistä poistui yli puolet. 

Teologinen kirjallisuus oli valtaosin 
vieraskielistä, saksaa, latinaa ja sel-
laista; karismaattisuuteen liittyvä eh-
kä eniten englantia.

Toiseksi yritin panna rajaa kotimai-
siin dekkareihin. Pian huomasin, että 
niitä on mahdoton määrä. 

On Outsideriä, Marton Taigaa, Hor-
nanlinnaa, Kaarlo Nuorvalaa ja muu-
ta. Ei tullut mitään. 

Panin rajan 1940-lukuun ja ennen 
sitä kirjoitettuihin dekkareihin. Nyt 
sekin raja on murtunut, ja annan pois 
vanhaa kotimaista jännityskirjalli-

suutta.
Monet keräävät kirjasarjoja. Suosit-

tu on niin sanottu Keltainen kirjasto. 
Kaikkien kansipaperit ovat keltaisia, 
siitä kai nimitys. Keltainen kirjasto ei 
koskaan ole ollut minun heiniäni. 

Niin moni sen teos on ulkomais-
ta perua eli käännöskirjallisuutta. Si-
tä paitsi se on mammuttisarja, jo yli 
400 eri kirjaa, joten hyllymetrejä tar-
vitaan paljon.

Ainoa keräämäni sarja taitaa olla 
Poikien seikkailukirjasto, omien poi-
kavuosieni aarteita kaikki. 

Sarja on Otavan kustantama ja al-
koi ilmestyä 1930-luvulla. Numero 
112 tuli 1950-luvun lopussa. 

Sarjassa on lisäksi seitsemän nu-
meroimatonta teosta ja sen tunnis-
taa sinisestä käärmekuvioisesta sel-
känauhasta. Juuri nämä selät ovat 
usein tippuneet pois. 

Kirjoja oli tapana lukea koko kylän 
poikien voimin kädestä käteen. Al-
kupään pienten numeroiden lisäk-
si sarjan vaikein kirja on Simo Pentti-
län Hyppivä huuli, sarjan numero 58. 
Tämä johtuu kirjan kaksoiskiinnosta-
vuudesta.

Ensinnäkin se kuuluu PSK:n sarjaan, 
ja toiseksi se on Simo Penttilää.

Omat hyllytilani ovat rajoitetut. 
Tiettyjä kokonaisuuksia olen pakan-
nut huvilalla Hämeenkyrössä pahvi-
laatikoihin sänkyjen alle. Siellä ma-
kaavat Eeva Joenpelto, Arto Paasi-
linnan alkupää, Ilmari Kianto, I. K. In-
ha, Eila Pennanen, Samuli Paulaharju, 
Simo Penttilä alias Uuno Hirvonen, 
Pentti Saarikoski ja muutama muu. 

Hyllyssä näkösällä on huvilanaapu-
ri Panu Rajala.

Yksi ehkä tulevaisuudessa arvokas 
ehyt kokonaisuus on Mauri Sariolan 
tuotanto, hyvinkin toista sataa kirjaa. 

Vaikeimmin löydettävä Sariola on 
Viihdeviikareiden kustantama Kuole-
man lotossa kuusi oikein, olisikohan 
painovuosi 1977. Joka tapaukses-
sa aikaa, jolloin loton päävoitto tuli 
kuudella oikein. 

Kirjan on tehnyt harvinaiseksi sen 
katoaminen lähes tyystin markkinoil-
ta. Harvinaisuuden syy ei ole pieni 
painosmäärä, vaan kurja sidontata-
pa. Liimasidos on hajonnut käsiin, ja 
kirjasta on tullut irtolehtipainos.

Lottokirjan hinta ei ollenkaan kil-
paile jonkin vanhan Kalevalan tai 
1500-luvun Agricolan kirjan kanssa. 
Hinta liikkuu parinsadan euron kiep-
peillä.

6. Kaksi eri asiaa: kerätä ja lukea

Monilla kirjamessuilla ja divareissa 
on ihmetelty, kun sokea mies kerää 
vanhoja kirjoja. 

On kysytty, luenko ne myös. On ol-
lut helppo vastata, että lukeminen ja 
kerääminen ovat kaksi eri asiaa. 

Tosin nämä kaksi harrastusta voivat 
yhdistyä samassa henkilössä, ja minä 
olen sellainen: kerään ja luen. 

Tosin en ota talteen kaikkea luke-
maani enkä lue kaikkea keräämääni. 

Arvostukset kulkevat hyvin eri ta-
voilla. Yksi haluaa Harry Pottereita, 
toinen käsityölehtiä, kolmas keitto-
kirjoja, neljäs kalastusta ja metsäs-
tystä. Sano tässä sitten, mikä on ar-
vokirja.

Jos mennään 500 vuotta taakse-
päin, kirja kuin kirja on arvokas ja 
vaikea löytää. Pari vuotta sitten Hel-
singin messukeskuksen kirjahuu-
tokaupassa korkein hinta makset-
tiin 1950-luvun alun Aku Ankasta, yli 
7000 euroa. 

Aku Ankalla on paljon kerääjiä ym-
päri maailman. On pohattoja, jotka 
haluavat kaikki Aku Ankan taskukir-
jojen numerot eri kielillä. Tällaiselle 
kansainväliselle keräilijälle meni äs-
ken mainittu Aku Ankka.

Kirjaharvinaisuus voi olla halpa –
tai sitten ei. Bibliofiilien keskuudessa 
puhutaan kuin lintumaailmassa rari-
teeteista, harvinaisuuksista. Joku kir-
ja voi olla tosi vanha ja painokseltaan 
pieni. 

Sen rahallinen noteeraus ei kuiten-
kaan syystä tai toisesta nouse. Eräs 
vaikuttava tekijä on tällaista teosta 
kohtaan tunnetun kiinnostuksen laa-
juus.

Olen puhunut paljon Waltarista. 
Hän teki itse tahallaan kirjaharvinai-
suuksia.

Puhuttiin niin sanotuista bibliofiili-
laitoksista. Jos kustantaja ei ottanut 
painaakseen jotakuta teosta, kirjaili-
ja, tässä tapauksessa Waltari, painat-
ti joitakin kirjoja itse ottamalla niistä 
sadan tai 150 kappaleen erikoispai-
noksen. Tällaisia olivat muun muassa 
Ei koskaan huomispäivää, Jokin ihmi-
sessä ja Fine van Brooklyn.

Muutaman vuoden kuluttua kau-
pallinen kustantaja otti ne ohjel-
maansa. Tällaisia tahallisia syöttejä 
bibliofiileille eivät kirjailijat enää har-
rasta. ►

Vanhojen kirjojen illan tallenteet ovat kuultavissa osoitteessa www.kajastuslehti.fi ja luennot ja esitelmät.



7. Omistuskirjoituksia ja ex libriksiä

Olen jättänyt kirjailijoiden kirjoihin 
laatimat omistuskirjoitukset omaan 
arvoonsa. 

Tietysti ne ovat omaleimaisia ja yk-
silöllisiä ja lisäävät juuri sen kirjan ar-
voa.

Kirjailijoiden tehtailemia omistuk-
sia en osaa noteerata senkään vertaa:

Ari Suutarlalle 13.2.2018
Tekijä
Täytyy olla jotakin enemmän kuin 

nimi ja päivämäärä. Omisteiden suo 
on loputon. Milloinkaan ei voi tietää, 
ovatko nyt kaikki kirjat koossa. On 
turvallista pitäytyä ”puhtaisiin” kir-
joihin.

Moni kirjan omistaja kirjoittaa itse 
kirjan alkulehdille jotakin: Tämän kir-
jan oikea omistaja on ....

Kun hän sitten luopuu kirjasta, sivu 
leikataan pois. Bibliofiiliseltä kannal-
ta tämä on suuri virhe.

Omistajan nimi tai muu on osa juu-
ri sen kirjan historiaa ja sellaisena ar-
vokas.

Kirjoja ei pidä mennä leikkelemään 
tai tuhrimaan mustepeitoilla.

Omisteiden ohella toinen kirjan yk-
silöllisyyttä lisäävä tuote on omista-
jan Ex libris; ex libris, latinaa ja sa-
nanmukaisesti ”kirjoista”. Se on hen-
kilökohtainen merkki, joka liimataan 
jollekin kirjan sisälehdelle niin, ettei 
kirjan mikään teksti peity. Ex libris 
-tekstin lisäksi merkissä on omistajan 
nimi ja hänen valitsemansa kuva.

Minun Ex libris -merkissäni kuvas-

pyydetty pieni teksti, jotta ihmiset 
eivät heittäisi tätä vihkosta pesänvi-
riksi tai muuten pois. Niin vain kävi, 
että kirjanen hävisi. Itse pidän Han-
kalaa kosintaa vaikeimmin löydettä-
vänä Waltari-tuotteena.

Tunnelma huutokauppasalissa tii-
vistyi. Meklarina vasaran varressa oli 
antikvaari Anssi Arohonka.

Ensimmäinen tarjous taisi olla sata-
nen, kohta kaksi ja kolme. Joku yrit-
ti tiputtaa kilpahuutajat ja pisti viis-
satasen.

- Viisisataa, ensimmäinen, viisisa-
taa toinen...

- Seitsemänsataa, kahdeksan ja yh-
deksän.

Itse asiassa minun ja monen muun 
ei tarvinnut käyttää huutamises-
sa ääntä. Kunhan piti kättä ylhääl-
lä, Arohonka näki, että pelissä pysy-
tään. Tuhannen euron jälkeen huuta-
jien määrä tippui, kunnes jäljellä olin 
enää minä ja joku toinen. Minun huu-
tooni, 1900, tämä toinen lopetti, ja 
Hankala kosinta oli minun.

Tämä taisi olla Sastamalan huuto-
kauppojen siihen mennessä korkein 
huuto, ja se sai maininnan päiväleh-
dissä.

Tutut ja oudotkin onnittelivat, mut-
ta oli myös erilaisia tuhahtelijoita.

Yksikin muinainen luokkatove-
ri Hämeenkyrön yhteiskoulusta, sit-
temmin akateemiselta uralta eläköi-
tynyt henkilö kysyi, miksi en pappis-
miehenä mieluummin lahjoittanut 
tätä summaa köyhille.

Sanoin, että olisin ottanut kirjan 
paljon pienemmällä rahalla, mutta 
salissa oli joku kahjo, joka korotteli 
minun huutoani!

Kerroin tästä keskimmäiselle tyt-
tärelleni Saaralle, joka ammatikseen 
työskentelee islanninhevosten kans-
sa.

Kun Saara kuuli summan 1900, hän 
tuhahti:

- Enhän tolla rahalla saa kuin yh-
deksi vuodeksi yhden hevosen hei-
nät.

Että se näistä harrastuksista!
Ja nyt pelkään, että joku löytää vin-

tiltä pahvilaatikollisen Hankalia ko-
sintoja.

sa on musta labradorinnoutaja, opas-
koira, ympärillään ”sinisiä ja punasia 
ruusun kukkia”. Tätä kansanlaulua 
kuunteli merkin suunnittelija, lääkäri 
Pia Sorto, kun lauloimme sitä hänel-
le rouva Kirstin kanssa Pian käydessä 
kodissamme Malminkartanossa mer-
kin ideointimatkalla.

Merkin kultaiset aaltoviivat symbo-
loivat ihmismielen huikeita ajatuksia.

On keräilijöitä, jotka ottavat tal-
teen vain Ex libriksiä irrallaan tai kir-
joihin kiinnitettyinä. 

Joillakin henkilöillä voi olla usei-
ta omia Ex libriksiä; en kylläkään ym-
märrä, miksi. Ex libristen ympärille 
on perustettu useitakin seuroja.  Var-
muudella tiedetään, että erilaisia Ex 
libriksiä on reippaasti yli 20 000.

Erityisen haluttuja ovat nimihenki-
löiden Ex librikset, ennen muuta ta-
savallan presidenttien.

8. Hauskuudet kiihottavat

Hauska on Waltarilta näytelmä ni-
meltä Yö yli Euroopan. Sen tarina on 
1930-luvun alkuvuosilta ja kertoo 
kommunistin ja fasistin tapaamises-
ta ravintolassa. Ajan poliittinen ilma-
piiri oli niin kuuma, etteivät työväen 
liikkeen kustantajat halunneet ottaa 
teosta ohjelmaansa, eivät sen enem-
pää oikeistolaisetkaan.

Waltari kirjoitutti tekstin vahaxille 
ja otti sata kopiota, leikkasi ja luutta-
si pahvista kannet sekä sidotti nipun 
villalangalla kirjaksi. Tuote on vuo-
delta 1934. Arvata voi, miten tällaiset 
niteet ovat hajonneet ja hävinneet.

Netissä on tänään, 13. helmikuuta 
2018, tarjous Yöstä yli Euroopan, hin-
ta 1400 euroa.

Näytelmä pääsi ensi-iltaan Helsin-
gin työväenopiston opistoteatterissa 
peräti vuonna 2012.

Enimmillään olen joutunut maksa-
maan yhdestä kirjasta 1900 euroa. 
Näin kävi Sastamalan kirjahuutokau-
passa kesällä 2008. Waltari-kokoel-
masta puuttui viimeinen niitti, 13-si-
vuinen ohut lese, näytelmä nimeltä 
Hankala kosinta. Hassua tässä oli, et-
tä tästä olemattoman pienestä vih-
kosesta oli sodan aikana 1942 otettu 
miljoonapainos, joka oli ilmaisjakelu-
na jaettu jokaiseen suomalaiseen ko-
tiin. Periaatteessa julkaisua piti olla 
liikenteessä paljon. Ideana oli rauta-
romun kerääminen Suomen armeijal-
le tykkien valamiseen.

Romunkeruun tueksi Waltarilta oli 

Ari Suutarlan exlibris.
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KULTTUURIN
TUULAHDUKSIA

Tanja
Rantalainen

Yhdistyksen toiminnan vuoden teema on Zacharias To-

peliuksen syntymän 200-vuotisjuhlan merkeissä sa-
tu. Satu on läsnä monenlaisessa toiminnassa. Lasten- ja 
nuortenkirjallisuuden kirjoittamisen verkkokurssi Topeli-
usta luotsaa parhaillaan Topelius-palkinnolla palkittu kir-
jailija Jukka Parkkinen. 

Kuvataidekurssi Strömsin taidekartanossa Kajastuksen 
ilmestymisen aikaan tutkii sadun värejä ja maalaamisen 
satumaisia mahdollisuuksia. Näkövammaisteatterin ke-
vään ensi-ilta on saduista koostettu hyvän mielen esitys, 
joka sopii koko perheelle. 1800-luvun Suomeen sijoittuva 
roolipeli elävöittää hauskasti historiaa kesän kynnyksellä. 

Keramiikkaryhmä suunnittelee Tarjotaan Topeliukselle 
-näyttelyä, jossa pöytä on katettu Zachariakselle. Syksyl-
lä järjestämme luentosarjan Topeliuksen aikalaiset, joka 
käsittelee aikakauden vaikuttajia tieteen ja taiteen aloil-
la. Kuljemme myös Topeliuksen jalanjäljissä hänen syn-
tysijoillaan Pohjanmaalla. Vierailemme kulttuurimatkalla 
muun muassa Zachariaksen lapsuudenkodissa Kuddnä-
sissä Uusikaarlepyyssä. 

Tarkemmat tiedot ajankohtaisista tapahtumista löydät 
yhdistyksen internet-sivuilta www.kulttuuripalvelu.fi 

Vuoden 2018 aikana Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry 
toteuttaa jäsenkyselyn, jonka pohjalta laaditaan yhdis-
tykselle uusi toimintastrategia. Jäsenistön puhelin soi tai 
sähköpostiluukku kolahtaa touko-elokuun välisenä aika-
na. Kysely on osa kulttuurituottaja yamk -opintojeni ke-
hittämistyötä. Näkövammaisten kulttuuriharrastuksia ja 
toimintaa kulttuurin kentällä ei ole tutkittu, niin että pon-
nistus tuntuu tärkeältä. 

Valoisaa kevättä! Kulttuurisihteeri 

Topeliuksen merkeissä

Zacharias Topelius Maria Wiikin maalaamana.

Kääntöpiste kuvailutulkattuna

Simo Halisen ohjaama ja käsikirjoittama Kääntöpiste-eloku-
va on kuvailutulkattu MovieReading-sovellukseen.
 
Pohjoisen lumiseen kaupunkiin sijoittuva tiheä tunnelmai- 
nen Kääntöpiste kertoo hyvää tarkoittavien ihmisten rat-
kaisevista valinnoista, joiden seurauksia kukaan ei voi hal-
lita. Elokuvaa tähdittävät Laura Birn (kuvassa), Samuli Vau-
ramo ja David Nzinga, ja se saa valtakunnallisen elokuva-
teatteriensi-iltansa 2. maaliskuuta.

Kuvailutulkkauskäsikirjoitus ja luenta Anu Aaltonen
Englanninkielisen tekstityksen dubbaus 
Juha-Pekka Mikkola
Kuvailutulkkauskonsultti Heikki Ekola
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(Jatkokertomus 
1890-luvun Suomesta
topeliaanisessa 
hengessä)
Jakso 1: Ulrika
Jakson kirjoittaja: Satu Linna

 

Hääpäiväni aamuna en 
tiennyt mitä ajatel-
la. Tuntui käsittämät-
tömältä, että minä, Ul-
rika Dahlman, olin me-

nossa naimisiin! Siitä piti toki olla kii-
tollinen. Ei tuollaista tilaisuutta tule 
monelle sokealle tytölle. Mutta ei oli-
si tullut minullekaan ilman perheem-
me kokemia suuria menetyksiä.
 
Isäni on menestyvä mies. Omalta 
isältään hän peri tuottoisan kangas-
kaupan, jota on onnistuneesti kas-
vattanut liikeälyllään ja ahkeruudel-
laan. Meidän perheellä on koko lap-
suuteni ajan ollut runsaasti maallista 
hyvää. Yhdessä tärkeässä asiassa isän 

onni kuitenkin petti. Viidestä synty-
neestä lapsesta olen elossa vain mi-
nä. Veljeni Klaus kuoli viime vuonna, 
ja sen jälkeen isä on ollut kovin huo-
lissaan liikkeensä ja sitä kautta äidin 
ja minun tulevaisuudesta. Oli välttä-
mätöntä löytää minulle aviomies, jo-
ka voi ottaa kaiken hoitoonsa sitten, 
kun isää ei enää ole. Muuten omai-
suus menisi isän veljelle, joka ei pi-
dä meihin paljon yhteyttä, ja jota äi-
tini tai minun kohtalo ei kiinnostaisi 
lainkaan.
 
Axel on vauraasta kauppiasper-
heestä mutta edesmenneen isän-
sä kolmas poika. Hän tarvitsi varak-
kaan vaimon. Isäni kuoltua hän voi-
si muuttaa meidän taloomme, jatkaa 
isän liikettä ja saada itsenäisen ase-
man. Nyt hän oli vain kärttyisän van-
hemman veljensä Ivarin alainen. Em-
me me  Axelin kanssa tunteneet toi-
siamme – muutaman kerran olimme 
tavanneet. Kyse oli kaikille osapuolil-
le edullisesta järjestelystä, jossa olin 
pelkkä pelinappula.

Tätä oli vaikea selittää parhaalle ys-
tävälleni ja sokeainkoulun aikaiselle 

luokkatoverilleni Idalle, jolta sain kir-
jeen viikkoa ennen häitä. Hän oli rie-
muissaan puolestani. Ida on aito ro-
mantikko ja haaveilee omasta per-
heestä. Mielessään hän varmaan nä-
ki minut onnellisena pikkurouvana ja 
tulevana äitinä rakastavan aviomie-
hen suojeluksessa. Itse olin siihen 
mennessä päätellyt, ettei sokean nai-
sen kannattanut sellaisesta unelmoi-
da.
 
Idaa lukuunottamatta useimmat suh-
tautuivat avioliittooni hieman  vai-
vautuneesti. Olen hyvä neulomaan. 
(Sitä minulle opetettiin koulussa 
vuosikausia.) Pyysin äidiltä vinkkejä 
vauvanvaatteiden valmistukseen.

”Enpä usko, että ne ovat tarpeen, 
kultaseni”, hän sanoi ilmeisen kiu-
saantuneesti, ”tuskinpa Axel kuiten-
kaan…”

Ja tuohon se selitys jäi. Äiti ei ikinä 
kertonut, miten lapset syntyvät, tai 
miksi niitä ei syntyisi minun aviolii-
tossani. Eipä silti, eivät näistä asiois-
ta puhuneet muutkaan vanhemmat 
ihmiset, eivät edes koulussa, vaikka 
siellä yleensä suhtauduttiin kaikkeen 
reippaan käytännöllisesti. Ida yrit-

Vain toinen voi voittaa
Kuva: ScanStock
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ti kerran kysellä näistä luonnonopin 
opettajalta ja sai kouluaikansa aino-
an kerran arestia, vaikka se opettaja 
oli mukava ihminen.
 
Hääpäivänäni en lainkaan tiennyt 
mitä odottaa, ja minua pelotti. Mie-
tin, mahtaisiko Axelin perhe hyväk-
syä minut joukkoonsa. Vieraat ihmi-
set luulevat usein, ettei sokea pysty 
omin avuin mihinkään. Vihkimisen 
jälkeen muuttaisin Axelin perheen 
taloon, joka oli minulle vieras. Niin-
pä ennakkoluuloja ei olisi kovin help-
po oikaista. Olin pyytänyt, että sai-
sin ottaa kotoa mukaani seuraneidin, 
joka oli autellut minua parin vuoden 
ajan koulunkäyntini loputtua. Mutta 
Axel halusi tehtävään kaukaisen su-
kulaisensa Svean, tämä kun  kuulem-
ma tarvitsi kipeästi työpaikan. Toi-
voin, että Svea olisi kunnon ihminen 
ja  kohtelisi minua kuin aikuista, jo-
ka tarvitsi vähän käytännön apua – 
ei niin kuin pikkutenavaa. Toki minä 
vähitellen saisin Svean oppimaan ta-
voille, mutta kouluttaminen veisi ai-
kaa ja vaikeuttaisi elämääni uudessa 
kodissa. Toivottavasti Svea olisi hy-
vä lukemaan ääneen. Rakastan kirjo-
ja! Ennen häitä minulle oli luettu To-
peliuksen Välskärin kertomuksia, jos-
ta pidin valtavasti. Ihana, jännittävä 
sukutarina. Mietin, miten kurjaa olisi, 
jos se jäisi kesken.
 
Toruin itseäni. Oliko nyt sopivaa sur-
ra hääpäivänään jotain keskenjäänyt-
tä kirjaa? Muutenkin päässäni pyöri 
kaikenlaista hupsua. Yksi juttu hävet-
ti niin, etten ikinä kehtaisi kertoa si-
tä edes Idalle. Pari yötä aiemmin olin 
nähnyt unta häistäni. Mutta unessa 
sulhasena oli pitäjän papin apulai-
nen Fågelholm! Tämä apupappimme 
on kieltämättä intelligentti, kohteli-
as ja musikaalinen mies. Mutta miten 
minulla, nöyrällä ja hyvinkasvatetulla 
sokealla naisella, saattoi olla tuollai-
sia unia väärästä miehestä, semmin-
kään papista!
 
Ja sitten olivat mustalaispovarin sa-
nat kevään markkinoilla. En ole tai-
kauskoinen. Meninpä vain huvikseni 
markkinoilla Povari-Matleenan telt-
taan kuulemaan, mitä hän minul-
le ennustaisi. Hän katsoi kättäni, oli 
hetken ihan hiljaa ja sanoi sitten pe-
lästyneellä äänellä:

”Neiti menee pian naimisiin. Liitto 
on lyhyt. Yksi voittaa kaiken, toinen 

häviää. Ja häviäjän osa on kuolema. 
Sitä en näe, kumpi on kumpi.”

Ei tuollaiseen tietysti pitäisi kiinnit-
tää mitään huomiota, mutta nyt se 
hermostutti. Ilmeisesti kaikki tämä 
vatvominen sai minut näyttämään 
surkealta, sillä rakas pieni villakoirani 
Fifi tuli viereeni ja tökki minua kuo-
nollaan, kuten aina, kun se yritti piris-
tää minua. Koiran saisin sentään ko-
toa mukaani. Vanha, kaunisääninen 
seinäkello muistutti, että oli aika ryh-
distäytyä ja alkaa pukeutua.
 
Perheeni mukana olen osallistunut 
moniin häihin. Omani olivat aivan 
erilaiset, oikeastaan aika nolostutta-
vat. Kirkkoherra Lagius hoiti vihkimi-
sen, enkä ole ikinä nähnyt häntä yhtä 
kiusaantuneena.

”On koskettavaa, että Axel on nuo-
rella iällä päättänyt ottaa kantaak-
seen sen raskaan ja epätavallisen 
vastuun, joka hänelle koituu tässä 
avioliitossa. Rukoilkaamme yhdessä 
hänelle sitä voimaa ja kärsivällisyyt-
tä, mitä hän tulee tarvitsemaan”, hän 
paasasi.

Missä olivat kaikki ne kauniit sa-
nat rakkaudesta, joita hääpuheis-
sa yleensä viljeltiin – silloinkin, kun 
avioliitto oli järjestetty? Hieman ka-
pinallisesti mietin, oliko aviorakkau-
den syntyminen sokeaa naista koh-
taan tosiaan mahdotonta. Mutta kai-
pa Lagius sen tiesi, mieshän hänkin 
oli.
 
Hääjuhlassa oli tietysti paljon Axelin 
ystäviä, joita minä en tuntenut lain-
kaan. Yleensä he tervehtivät minua 
kohteliaasti mutta hieman vaivautu-
neesti ja jatkoivat sitten keskustelua 
Axelin kanssa. Harmittelin, etten ol-
lut voinut kutsua koulusta saamia-
ni ystäviä paikalle. Olin ehdottanut 
Idan kutsumista, mutta äidin mieles-
tä se olisi kiinnittänyt turhaa lisähuo-
miota sokeuteeni. Ja eihän Ida oli-
si tällaisessa tilaisuudessa tuntenut 
oloaan mukavaksi, rutiköyhästä per-
heestä kun oli.
 
Muuan Axelin tuttu alkoi puhua hil-
jaa saksaksi:

”Olen tavattoman pahoillani puo-
lestasi. Toivottavasti hyödyt tästä lii-
tosta niin paljon, että se kannattaa.”

Miehen ääni osoitti, ettei se hänes-
tä ollut todennäköistä. Axel hymäh-
ti epämääräisesti, ja minun oli pak-
ko näytellä, etten ymmärtänyt, kuten 
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herrat olettivat. He eivät tienneet, 
että olin koulun jälkeen saanut ko-
tiopettajattaren avulla hankkia hie-
man lisäsivistystä, muun muassa kie-
litaitoa.

”Hyvät herrat, nyt vietetään häitä 
eikä hautajaisia. Ja morsian on sie-
vä kuin mikä”, sanoi ystävällinen ää-
ni edelleen saksaksi.

Siinä oli apupappi Fågelholm, joka 
oli juuri kulkemassa pöytämme ohit-
se. Olin hänelle kiitollinen. Välähdys 
normaaleja hääkohteliaisuuksia mi-
nullekin. En vain uskaltanut hymyillä. 
Pian tuon keskustelun jälkeen Fågel-
holmin sisar Alexandra, jonka kanssa 
olin viime aikoina  ystävystynyt, tuli 
vähäksi aikaa pitämään minulle seu-
raa.
 
Svean suhteen tilanne oli kurjempi 
kuin pelkäsin.

”No niin, neiti pieni”, hän jutteli 
kuin uupuneelle nelivuotiaalle, ”teil-
lä on ollut kiihdyttävä päivä. Olisiko 
parasta, että annan teille hiukan lau-
danumia ja autan teidät vuoteeseen.”

Hän vaikutti ällistyneeltä, kun ker-
roin, etten ikinä käytä turhia lääkkei-
tä, ja että osaan vallan hyvin riisuu-
tua itse.

 
Axel joi juhlassa itsensä humalaan, 
eikä hieno nainen muutenkaan voi 
kertoa, millainen kahdenkeskises-
tä loppuillastamme tuli. Arvelin ym-
märtäväni, miksi aikuiset naiset ei-
vät suostu puhumaan tytöille mitään 
avioelämän tietyistä puolista. Aamul-
la Axel oli ystävällinen ja pyysi an-
teeksi ryyppäämistään. Ilokseni hän 
ehdotti, että koska sää oli upea, läh-
tisimme pienelle veneretkelle, jotta 
voisimme puhella ja tutustua toisiim-
me paremmin. 

Alku sujui hyvin. Axel souti, ja mi-
nä nautin päivänpaisteesta. Meren 
aallot keinuttivat mukavasti. Sitten 
Axel päätti laittaa keinuntaan vauh-
tia soutamalla aaltoja vasten.

Vene alkoi kallistua holtittomas-
ti. Sitten sätkyttelin kauhuissani kyl-
mässä vedessä ja tunsin uppoava-
ni! Missä vene oli? Miksei kukaan ol-
lut opettanut minua uimaan? Huusin 
Axelia, mutta suuni täyttyi vedellä.      
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Tunnetko seuraavan tari-
nan? Antiikin Kreikassa 
seikkailee pukinsorkkai-
nen ja sarvipäinen Pan-ju-
mala, joka tahtoisi saada 

omakseen Syrinks-nimisen nymfinei-
don. Neito ei kuitenkaan pidä Panin 
lähentely-yrityksistä, vaan päättää 
paeta pyytämällä  jokinymfeja muut-
tamaan hänet rantakaisloiksi. Lannis-
tettu ja pettynyt Pan puhkuu kaisli-
kossa, jolloin ilmoille syntyy humise-
va ääni. Tämän kuultuaan Pan liittää 
yhteen muutamia eripituisia ruokoja 
ja tulee näin keksineeksi uuden soit-
timen. Ehkä arvaatkin, mikä soitin 
on kyseessä. Tietysti panhuilu, jonka 
syntyperästä liikkuu monenlaisia ta-
rinoita, kuten edellä  kerrottu.

Panhuilusta puhuttaessa on otetta-
va huomioon, etteivät panhuilut ole 
identtisiä keskenään, vaan maailmal-
la ja eri kansojen keskuudessa pe-
riaatteessa samaa nimeä kantavat 
soittimet saattavat poiketa paljonkin 
toisistaan. Esimerkiksi romanialai-
nen yksirivinen ja kaareva Nai on eri-
lainen kuin vaikkapa kiinalainen Pai-
xiao tai perulainen Zampoña. Huilut 
voivat erota toisistaan myös materi-
aaliltaan. Perinteisesti panhuilut val-
mistetaan bambusta, mutta on ole-
massa myös muovista tai jopa lasista 
valmistettuja panhuiluja. Nämä lie-
nevät kuitenkin harvinaisempia uu-
tuuksia. Tässä jutussa keskityn aino-
astaan romanialaiseen Naihin, jota it-
se soitan.

Panhuilun soittoperiaate on lopul-
ta hyvin yksinkertainen – ääni syn-

tyy samalla tavalla kuin pulloon pu-
hallettaessa. Panhuilun perussävel-
laji on G-duuri, ja puolisävelaskeleita 
soitettaessa huilua kallistetaan 45 as-
tetta itsestä poispäin.

Kuinka sitten itse päädyin tämän 
utuisesta äänestään tunnetun soitti-
men pariin? Se tapahtui miltei  kym-
menen vuotta sitten, jolloin pikkusis-
koni tuli innoissaan kotiin naapuris-
ta ja toi minulle lainaksi suomalaisro-
manialaisen panhuilisti Stefan Stanci-
un cd-levyn. Kuten niin monet, minä-
kin ihastuin tämän soittimen erikoi-
sen pehmeään ääneen sekä siihen, 
kuinka hyvä soittaja voi saada siitä 
niin paljon irti. Minulla ei tuolloin ol-
lut aavistustakaan panhuilun soitto-
tekniikasta – olin siihen mennessä 
soittanut lähes ainoastaan klassista 
pianoa Oulun konservatoriossa, se-
kä jonkin verran myös nokkahuilua.  
Soitin rupesi  kiinnostamaan minua 
ja samana keväänä sainkin syntymä-
päivälahjaksi isältäni oman kymmen-
putkisen huilun, sopivan aloittelijalle 
kokeiltavaksi.

Opiskelin itsenäisesti panhuilunsoit-
toa vuoden ajan, ja huilukin vaih-
tui tuona aikana isompaan, 22-put-
kiseen huiluun. Kesällä 2009 pääsin 
Stefan Stanciun pitämälle panhui-
lukurssille Liminkaan. Kurssi oli an-
toisa ja sain eväitä ja lisätietoa itse-
opiskeluun, jota soittaminen tuol-
loin väistämättä suurimmaksi osaksi 
oli yksinkertaisesti siitä syystä, ettei 
Suomessa ollut muita opettajia kuin 
Stefan Stanciu. Tilanne on toki sama 
edelleen.

Vuosien varrella kunnianhimoni op-
pia lisää panhuilusta on kasvanut, 
ja viime vuosina olen kurssien lisäk-
si opiskellut soittoa Stefanin johdolla 
yksityisesti. Olen halunnut laajentaa 
musiikillista osaamistani klassisen 
musiikin lisäksi myös muihin tyylei-
hin. Tällä hetkellä lähimpänä mielen-
kiintoani on kansanmusiikki ja tango. 
Näitä minulla onkin nykyisin ilo tut-
kiskella melko tuoreessa kokoonpa-
nossa nimeltä Duo Pannikka, jossa 
itse soitan panhuilua ja Joose Ojala 
soittaa harmonikkaa. Sovitamme itse 
soitettavat kappaleet, joihin kuuluu 
romanialaista kansanmusiikkia, tan-
goa, sekä tällä hetkellä Joosen omia 
sävellyksiä. 

Tavoitteenani on kehittää osaamis-
tani panhuilunsoitossa edelleen, ja 
harkinnassa ovat myös ammattiopin-
not musiikin ja erityisesti panhuilun 
parissa. Myönnettäköön, että pan-
huilulla on vielä monta estettä rai-
vattavana, jotta se voisi saavuttaa 
Suomen musiikkioppilaitoksissa sa-
manlaisen aseman kuin esimerkiksi 
muut perinteisemmät puhallinsoitti-
met. On varmasti monta syytä siihen, 
miksi panhuilun asema on heikom-
pi verrattuna muihin soittimiin. Yksi 
syy voi olla se, että panhuilu yhdis-
tetään usein viihdemusiikkiin, vielä-
pä valitettavan monesti kehnolaatui-
seen sellaiseen. Onpa olemassa levy-
tyksiä, joissa panhuilumelodiat soit-
taa syntetisaattori oikean soittimen 
sijaan. On toki olemassa myös laa-
dukkaita ja ammattitaidolla tehty-
jä panhuilulevytyksiä sekä klassisen 
että kansanmusiikin puolella. Kuten 

Kuulaan soinnin 
k a r toit t a mat tomat 
mahdollisuudet

Teksti: Helena Taskila
Helenan kuvat: Ali Kinnunen
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edellä kirjoitin, ei Suomessa panhui-
luopetusta juuri järjestetä, joten ei 
ihme, että se loistaa oppilaitoksissa 
poissaolollaan. 

Jos voin omalta osaltani olla edistä-
mässä panhuilun asemaa, olen sii-
tä hyvin iloinen. Panhuilu herättää 
useissa ihmisissä ihastusta. Syy lie-
nee sen kuulaassa äänessä sekä ek-
soottisessa ulkonäössä. Panhuilu on 
kuitenkin niin monipuolinen ja vä-
rimaailmaltaan rikas soitin, että soi-
sin sen pääsevän oikeuksiinsa laa-
jemminkin, niin klassisen, kansanmu-
siikin kuin populaarimusiikinkin sa-
ralla. Tietoisuuden lisääminen soit-
timen mahdollisuuksista on tärkeää, 
samoin uusien harrastajien löytämi-
nen.



Kun seurasin tyttärien vanhojen tans-
sia, itselläkin heräsi halu tanssia niitä. 
Asia unohtui, kunnes   googlatessa 
löytyi sana historialliset tanssit. Pää-
tin rohjeta mennä kokeilemaan. Kävi-

kin ilmi, että vanhojen tanssit eivät kuulu  la-
jiin.- Historialliset tanssit ovat  vanhoja, kirjalli-
sista lähteistä rekonstruoituja tansseja, joilla ei 
ole jatkuvaa tanssiperinnettä nykypäivään. Tyy-
pilliset tanssit ovat peräisin 1400-1700 -luvun 
Italiasta, Ranskasta tai Englannista, kerrotaan 
helsinkiläisen Tanssiryhmä Linnean sivulla.

Ensimmäisenä paikalle saapuessani Oulunky-
län nuorisotalolle panin merkille, että histori-
allisia tansseja tuntuvat harrastavan eri ikäiset 
ja hyvin erilaiset ihmiset. Helpotuksen huoka-
us siis, etteivät kaikki olleetkaan 20-kymppisiä 
tanssijoita. 

Monilla tuntuu olevan jo vuosien kokemus, ja 
ryhmä on innokas.

- Minä olen tanssinut kohta 10 vuotta, kertoo 
Paavo Elonheimo. - Tyttöystävänkin harrastaa 
historiallisia tansseja. Tanssimme myös kesäisin, 
meillä on tauko vain jouluna ja uutena vuotena.

Sami N. on tanssinut kahdeksan vuotta. Hä-
nen tanssiharrastustaan hiukan hankaloittavat 
putkinäkö ja hämäräsokeus. 

- Minulla on kapea näkökenttä. Valaistus vai-
kuttaa näkemiseen, Sami kertoo.

- Alkuun oli  hyvin kivinen tie oppia tansse-
ja. Mutta en hetkeäkään ajatellut, että lopettai-
sin. Tanssimaan oppii tanssimalla. Tykkään näis-
tä tansseista, jotka ovat demokraattisia. Mies ei 
vie, kuten paritansseissa. Tykkään myös ihmisis-
tä täällä.

Yhteisöllisyyttä ja pelkoa 

Tanssiseura Linneassa kuukauden ensimmäinen 
maanantai on aloittelijaystävällinen, silloin on 
opetusta. Itse osallistuin keskellä kuukautta, eli 
menin kylmiltäni mukaan tanssimaan muiden 
kanssa, jotka jo osasivat tanssia. 

Tanssikaverit olivat kuitenkin ystävällisiä ja 
kannustavia. Kaikkihan hekin ovat olleet alussa 
aloittelijoita. 

Tansseja tanssitaan usein piirissä, välillä vaih-
taen pareja tai jakautuen hetkeksi  naisten tai 
miesten ryhmiin. 

Verrattuna nykyisin vallalla oleviin paritans-
seihin, joissa tanssitaan vain yhden parin kans-
sa, historialliset tanssit tuntuvat sosiaalises-
ti tervehdyttävimmältä. Kun kuljetaan käsi kä-
dessä piirissä, tämä palauttaa lapsuuteen ja in-
himillisyyteen, yhteisöllisyyteen. 

Historialliset tanssit
kunnioituksen ja tasa-arvon hengessä
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Vaihtuvat kuviot tuovat kuitenkin aloittelijalle jänni-
tystä, pysyykö mukana vai ei.

- Minua jännittää aivan hirveästi, sanoi eräs aloittele-
va nainen. Itse en sanonut tätä ääneen, mutta kyllä pel-
ko pärjäämisestä loi pientä varjoa tanssin iloon.

Varsinkin, kun omaan koulumenneisyyteeni kuuluu 
jumppaopettaja, joka keskeytti yhteisen valssin opette-
lun ja huudahti: ”Ahonen teki virheen!”  Kaikkien kat-
seet kääntyivät minuun. Tästä hämmentyneenä tein 
saman virheen uudestaan. Opettaja pysäytti taas vals-
sin soittonsa ja huudahti:” Ahonen teki taas saman vir-
heen!” 

Tästä huolimatta olen halunnut aikuisena jatkaa ja 
opetella erilaisia tansseja, mutta ikävä kyllä tuo murros-
ikäisenä koettu julkinen nolaaminen kahteen kertaan 
tuo usein kamppailuhaasteen tanssin opiskeluun. 

Vastaavia kokemuksia on monilla, siksi tanssin opet-
tajien ja -vetäjien olisi syytä erityisesti rohkaista ja kan-
nustaa, auttaa ylittämään turvallisesti pärjäämisen pel-
koja. 

Ystävällisiä katseita ja niiaamisen iloa 

Nykysuomalainen kohtaa helposti tuntemattoman toi-
sen ihmisen  hyvinkin töykeästi.  Ei tervehdi, tai jos ter-
vehtii, tekee sen ynseän oloisesti.

Siksi minuun teki vaikutuksen, kun historiallisia tans-
seja tanssiessamme tanssikumppanit katsoivat ystäväl-
lisesti silmiin.

Moniin tansseihin kuuluu kohtelias niiaaminen tans-
sikumppanille. Nautin tästä sivistyneestä eleestä sekä 
henkisesti että fyysisesti. Polvet tuntuivat tanssin jäl-
keen harvinaisen vapautuneilta. 

Aloin suorastaan toivoa, että normaalielämäämme 
tulisi niiaamalla tervehtimisen tapa.

Historian kulussa niiaaminen on yhdistetty alempi-
arvoisen ihmisen nöyryyteen ylempää kohtaan. Lin-
nanjuhlissa ei niiata presidentille, koska demokratiassa 
olemme tasa-arvoisia.

Historiallisissa tansseissa niiaaminen ilmentää kohte-
liasta kunnioitusta tanssikumppania kohtaan, tasa-ar-
von hengessä. 

Leikillisyyttä ja sitkeätä itsensä ylittämistä

Yksi elementti, mistä historiallisissa tansseissa pidän, 
on leikillisyys. Eräässä tanssissa kaavimme hetken jaloil-
lamme maata kuin hevoset.

Mukavaa aivojumppaa siirtyä pois ihmisten maail-
masta ja eläytyä hevoseksi! 

- Tässä tanssissa saa eläytyä ja flirttailla, ohjaaja opas-
ti erästä tanssia. Tämä tuntui olevanliikaa paitsi itselle-
ni, myös muille. Emme me suomalaiset ihan tähän ole 
valmiita! Mielellään ihminen toivoo mukavaa ja help-
poa, mutta uusien tanssien oppimisessa joutuu myös 
kestämään epävarmuuden epämukavia tunteita. 

Historiallisten tanssien treenit kestävät kaksi tuntia, 
mutta itse olen lähtenyt pari kertaa ensimmäisen tun-
nin jälkeen kotiin. On mukavampaa olla tutulla ja tur-
vallisella maaperällä.

Historiallisten tanssien vetäjät ovat harrastajia, eivät 
siis ammattiopettajia. Tämä tuottaa pientä haasteker-
rointa lisää opiskelijalle.

Tanssiharrastuksen jatkaminen vaatii sitkeää omien 
epämukavuuden tunteiden ylittämistä. Lukuisat erilai-
set ja eri-ikäiset ovat tähän kuitenkin pystyneet.

Teksti: Tuula-Maria Ahonen
Kuvat: Jari Peltoranta 

Tanssiryhmä Linnea  http://tanssi.dy.fi/Linnea

Suomessa historiallisten tanssien harrastus on levinnyt toi-
saalta historianelävöittämisseurojen piireissä ja toisaalta 
näytelmäroolipelaajien keskuudessa. Nykyään useat yhdis-
tykset eri puolilla Suomea järjestävät historiallisten tanssien 
tanssitapahtumia useita kertoja vuodessa.

Lappeenrannan
Rakennuslasi Ky



Gyöngyi 
Pere-Antikainen                                           

HEIJASTUKSIA Ruudun takaa

Kaunis nuori nainen säntäilee pitkin katuja, ajaa 
lierihattuaan takaa suojatiellä, törmäilee mai-
nosstandeihin, kaataa ja pudottelee tavaroi-
ta ja seikkailee ihmissuhdeviidakossa tultu-
aan huijatuksi ja menetettyään miehensä toi-

selle naiselle. Hän on Donna, Ylen uuden komediasarjan 
päähenkilö. Ja hän on sokea. Seikka, joka saa sarjan näkö-
vammaisia katsojia, tai kuten jotkut sanovat, kuuntelijoi-
ta, väittelemään intohimoisesti sarjasta ja sen tarjoamis-
ta mielikuvista.

Harvinaisena herkkuna sarjasta valmistui myös kuvai-
lutulkattu versio, joka on nähtävissä Yle Areenalla osoit-
teessa: https://areena.yle.fi/1-4362246

Kuultuani näkövammaisten varsin ristiriitaisia kom-
mentteja päätin tiedustella mielipiteitä myös laajan tut-
tavapiirini näkevien jäsenten keskuudessa. Mielipiteiden 
törmäyttäminen tarjosi monia antoisia ja koskettavia het-
kiä, henkilökohtaisia tarinoita ja analyyttisiä pohdinto-
ja huumorin ominaisuuksista ja voimasta, erilaisuuden ja 
asenteiden merkityksestä. Se, että sarjan perimmäinen 
tarkoitus ei liene kuvata niinkään sokeita, vaan ihmisen 
selviytymistä kriisistä kohti uusia mahdollisuuksia, jää-
köön nyt sivuseikaksi keskittyessämme näiden keskuste-
lujen teemoihin. Selvitykseni ei kävisi oikeasta gallupis-
ta suppean otannan takia: olen napannut mielipiteitä rei-
lulta pariltakymmeneltä näkövammaiselta ja samaiselta 
määrältä sellaisia näkeviä tuttaviani, jotka eivät ole työn-
sä tai perhesuhteiden kautta tekemisissä näkövammais-
ten kanssa.

Monia näkeviä katsojia huvitti piireissämme tavan-
omaisen jargonin käyttö. Näkövammainen on näkkäri ja 
sokea sokko ja hyväntahtoisia, mutta vähemmän taitavia 
väkisin-auttajia saatetaan kutsua enkeleiksi.

Ihmetyksekseni havaitsin, että näkevät suhtautuvat 
sarjaan pääsääntöisesti näkövammaisia myönteisemmin. 
”Uskoisin että katsottuaan sarjaa suhtautuu sokeaan ai-
nakin vähän enemmän kuin tavalliseen ihmiseen, jolla 
on vain rajoite, mutta muuten samanlaiset tunteet, ha-
lut, toiveet, unelmat kuin kaikilla muillakin. Ainoa ero on, 
että sokea tarvitsee joissakin asioissa tukea ja apua näke-
viltä”, kiteytetään miltei jokaisessa näkevän vastauksessa. 
”He ovat ihmisiä, jotka ovat kaikin tavoin samanlaisia kuin 
muutkin ystäväni, paitsi siinä että eivät näe.”

Sokeat itse suhtautuvat kaksijakoisemmin. ”Millaista 
olisi, jos joku tekisi Putoukseen sokkohahmon: osaisim-
meko nauraa sille yhtä makeasti kuin muille hahmoille? 
Vai tekeekö omien piirteittemme ja toilailujemme, aito-
jen ja kuviteltujen sellaisten, näkeminen kipeämpää, kuin 
toisten ihmistyyppien karrikointi?” Kenties kun tuo kaik-
ki osuu liian lähelle omaa todellisuutta, ei tilanne enää 
olekaan koominen. ”Tulin vihaiseksi meidän näkkärien 
puolesta”, ”olipahan oikea kohellus”, ”taas annettiin ku-
va, kuinka törppöjä ja vouhottajia me sokot ollaan, totuus 
on aivan toinen”, arvosteli moni katsoja, joiden mielestä 

on surullista, jos jo muutenkin olemassa olevia kliseitä ja 
kielteisiä asenteita sokeuteen vahvistetaan. ”Myötähäpeä 
on ollut monesti läsnä, joskin ihan hykerryttäviäkin koh-
tia on ollut”, aprikoi eräs sokea katsoja.   

Toisaalta jo itse kiinnostus ja huomion herättäminen 
on askel meitä kohti, mahdollisuus tutustua meihin ja se, 
joka nyt nauraa, saattaa seuraavaksi tulla kysymään, on-
ko asia tosiaan kuvatunkaltainen. Donna on tehty nimen-
omaan näkkäreitä arvostaen ja niin, että ennakkoluulo-
ja voitaisiin purkaa.  Sarjan edetessä on kasassa jo monta 
sellaista kohtaa, jotka yhteiskunnan kannalta on hyvä op-
pia ja ottaa huomioon näkövammaisista.

Huolta aiheuttaa myös se, että vaikka kyseessä on ko-
mediasarja, ei dokumentti, saattaa se antaa väärää sig-
naalia siitä, mihin sokea ihminen kykenee uusimman tek-
niikan avulla. ”Näiden väärien mielikuvien synnyttyä on 
kovin vaikea edunvalvonnassa todistella esim. näkövam-
maisten kuljetuspalvelun ja avustajan tarvetta.” Vasta-ar-
gumentoija puolestaan ei jaksa uskoa tämän vaikuttavan 
oikeuksienvalvonnan suuriin linjoihin. ”Enemmän merki-
tystä on sillä, että syntyy kuva näkkäristä, joka on tuke-
vasti oman elämänsä ohjaksissa.”

Donnan hahmo ja Alina Tomnikovan roolisuoritus ke-
rää sekä myönteisiä että arvostelevia kommentteja. Pää-
sääntöisesti kritiikki painottuu siihen, kuinka hän on lä-
hellä onnistua roolissa, mutta pilaa hieman hahmon koo-
misuuden ja sympaattisuuden ylitseampuvalla raivolla ja 
liikkeiden nopeudella. ”Sokean kompurointiin olisin toi-
vonut pikemminkin Mr Bean-tyylistä otetta, eli myötä-
tunto- ja häpeäpisteitä, kuin heikkohermoisen toheloin-
tia. Vahva, kömpelö, itseriittoinen ja kaunis sokea nainen 
olisi uponnut paremmin”, toteaa eräs mieskatsoja. Moni 
luuli Donnaa syntymäsokeaksi, kun hän kulkee niin var-
masti kadulla ilman keppiä, uskaltautuu jopa vieraisiin 
paikkoihin – siinä kohden ei Donna vaikuta ihan aidol-
ta. ”Noin reipasta näkövammaista liikkujaa kuin Donna, 
en ole eläissäni nähnyt missään. Katsekontaktinkin otti, 
vaikka on sokea.” ”Tuntuu, että annetaan jopa liian po-
sitiivinen ja helppo kuva elämisestä ja liikkumisesta ar-
jessa sokkona. Korostaminen ja yliampuvuus on varmaan 
tarkoituksellista, se sopii sarjan ja hahmon luonteeseen.”

Kehujakin satelee: ”Kyllä tuo Alina aika hyvin on pre-
pannut sokean esittämiseen, sillä hän todella vaikuttaa 
sokealta ja liikkuu vähän samalla tavoin kuitenkin, reittiä 
käsin tunnustellen”. Aikuisena sokeutunut nainen puolus-
taa Donnan vauhtia kertomalla, että kun on aiemmin ol-
lut näkevä, jää se liikkumisvauhti ja ylipäätään normaali 
tekemisen vauhti päälle vielä vuosia sen jälkeen kun näkö 
lähtee. Erään sokean äidin tytär huomauttelee äidilleen: ” 
äiti sä teet just noin ja kato ny, ei kannattas tollai juosta”.

Näkövammaisille hyvin arka ja tärkeä teema on sokeaan 
kohdistuva valehteleminen ja huijaaminen. Keskeinen ky-
symys on toisen ihmisen kohtaamisen vaikeus, joka on 
yhteistä kaikille ihmisille, ennen kaikkea se, voiko toiseen 
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luottaa. sokolla täytyy olla ja säilyä luottamus toisiin ih-
misiin. ”Voi tietysti olla luottamattakin, mutta silloin on 
sekoamisen vaara lähellä.” ”Tuntui pahalta, kun tunneasi-
oissa käytettiin hyväksi näön vajavuutta, rehti silmästä 
silmään kommunikoinnin puute käytettiin röyhkeästi hy-
väksi, miten näkövammainen voi luottaa kehenkään?” Se, 
että kaikki tiesivät Andren pettämisestä mutta kukaan ei 
ollut vinkannut mitään Donnalle, antoi kuvan sokean vä-
hättelystä ja aliarvioimisesta. Sokean ja näkevän vuoro-
vaikutuksen avulla tarina käsittelee sosiaalisesti elintär-
keän tiedon käyttämistä vallan välikappaleena jättämäl-
lä toinen ihminen tiedon ulkopuolelle.

Komediasarjan peruskivi on huumori, jota kuvataan se-
kä lämpimän arvostavaksi, että ilkeäksi ja ala-arvoiseksi. 
”Huumorin avulla elämästä on selvitty ja saatu hyväksyn-
tää. Huumoria tietyissä rajoissa tietenkin, eihän meidän 
miksikään pelleiksi tarvitse taittua.” Näön menetys on 
vammattomille varmasti yksi suurimmista peloista. Moni 
kertoo joutuvansa usein tilanteeseen, että kun näkevälle 
käy ilmi hänen olevan sokea, näkevä hämmentyy sanat-
tomuuteen asti, ”jäätyy johonkin säälinsekaiseen tilaan”. 
Tällöin tilanne laukeaa usein siihen, kun heittää jonkin 
sopivan, huumorilla höystetyn kommentin. ”Käsikirjoit-
tajilla on täytynyt olla asiantuntevia informantteja, niin 
osuvaa herjaa repliikeissä lentää.” Näkevä katsoja nauraa 
kommelluksille ja miettii, ”ei ehkä naurata sokeita, tai sit-
ten sokeat ne vasta nauravatkin tälle.”

Sarjan huumori herättää myös kritiikkiä: ”Herää kysy-
mys, miten Donna oli vetänyt vetoketjun kaulaansa asti 
kiinni huomaamatta, että vetoketju oli mekon sisäpuo-
lella? Katsoja loukkaantuu sokeiden puolesta myös kuul-
lessaan joitakin kesken jätettyjä lauseita, kuten ”Eihän se 
vois ikinä jättää sua kun sä oot...”.

Kun Donna tapaa kääpiömiehen, heidän juttunsa ”tuo 
hyvin karrikoidusti esille kahden vammaisen normaa-
lit tunteet ja sekstailut, tavallaan se naurattaa, tavallaan 
hätkähdyttää”. Sokea katsoja puolestaan suuttui käsikir-
joittajille tavasta, jolla sokea Donna suhtautuu toisiin so-
keisiin ja muihin vammaisryhmiin. Ja toisen mukaan Don-
nan kommentti ”en minä minkään näkövammaisen kans-
sa halua seurustella” on aika mainio. ”Miksiköhän ei? Jään 
miettimään. Olikohan ajatus entisen, vielä näkevän Don-
nan vanhaa omaa ennakkoluuloa, joka vartioimattomana 
hetkenä löi läpi?”

Erityisen ronskia huumoria syntyy sokean ja näkevien 
kohtaamisista. Kanssaihmisten tietämyksen puute ja ky-
vyttömyys asettua ajattelemaan asioita vammaisen kan-
nalta tulee hyvin esille. Toisaalta sarja kuvaa, millaisia en-
nakkoluuloja myös näkövammaisella voi olla näkevien 
suhteen. ”Ne nousevat varmaankin huonoista kokemuk-
sista sekä peloista”.

”Käsikirjoittajat tuntevat varmasti jonkun sokean, kos-
ka näkevät oli kuvattu sarjassa todellisiksi erehtyjiksi, jot-
ka eivät hoksaa, kuinka sokealle puhutaan tai opastetaan, 
kuten nää enkelit eli väkisin auttajat, jotka eivät sitten au-
ta, kun Donna oikeasti tarttis apua sen hatun löytämises-
sä, pitävät vähän pöpinä, kun ei apu kelvannut tien ylit-
tämisessä”. ”Näkevä kumppani näki peilistä miehen, jo-
ka nyökkäsi tai pudisti päätään, kun Donna kysyi jota-
kin, naisen, joka korotti suhteettomasti ääntään puhues-
saan sokean kanssa sekä monta muuta koomista tilannet-
ta, joiden todistajaksi on joutunut yhteisten vuosiemme 

varrella.”
Entä ystävyys ja kumppanuus? ”Ristiriitainen on tämä 

Donna: ei halua hyysääjää, mutta hänellä on ystävätär, jo-
ka on aina valmis lähtemään apuun ja on heti auttamas-
sa.” Ystävykset koheltavat yhdessä ravintoloissa ja aut-
tavat pulassa toinen toistaan. Tämä suhde tuntuu hyväl-
tä. ”Tulee tunne, (ja tässä ilmaisen oman näkevän naisen 
suojelemisen tarpeeni suhteessa Donnaan), että ilman ys-
täväänsä, joka vähän välillä puhuu ns. järkeä, Donna saat-
taisi saattaa itsensä aikamoisiin vaikeuksiin. Onkohan 
Donnalla myös ADHD, mietin.”

”En tykännyt siitä, että Donna puhui olleensa Andren 
huollettava, vaikka selvästi oli kaikessa hyvin itsenäinen.” 
”Donna itse sanoo, että kaikki ajattelee, että Andre on py-
himys ja uhrautuu hoitamaan vammaista vaimoaan ja et-
tä sen olisi pitänyt lähteä jo silloin, kun tauti havaittiin.” 
Katsojien mukaan koko sarjan läpi kuultaa Donnan katke-
ruus ja pelko, huoliiko häntä, sokeaa naista koskaan ku-
kaan. Kun Donnan mies karkaa salaa, moni miettii, tuli-
ko mies enää nähdyksi omana itsenään suhteessaan Don-
naan.

Kuvailutulkkaus herätti näkevien katsojien keskuudes-
sa ihmetystä ja kummastusta. ”Puhetulkkaus oli taviksel-
le hirveää”, tuhahti mieskatsoja. 

”Minulle on aivan uusi kokemus tuo kuvailutulkkaus. 
Jäin miettimään, kuinka kauan se mahdollisuus on ollut?” 
”Tottumattomana tuntui ensi katselulla, että informaa-
tio häiritsi. Oli pakko katsoa eka osa uudelleen ja silmät 
kiinni, että siihen pääsi kunnolla sisään.” ”Luova mieliku-
vitus on varmasti avuksi näkövammaiselle kuvailutulkat-
tujen filmien katsomisessa. Tuleekin ajatus ja toive, että 
luovuuden herätteleminen näkövammaisten kuntoutuk-
sessa on mitä tärkein juttu.” ”Kun ensin vain kuuntelin ku-
vailutulkkauksen, katsomatta sarjaa, en tajunnut juones-
ta kuin osia sieltä-täältä. Henkilöt menivät sekaisin, kuka 
oli kuka. Vasta kun katsoin sarjan, aloin tajuta mitä siinä 
tapahtuu.” ”Vain kuuntelemalla huumori ei kyllä minulle 
olisi kunnolla avautunut.”

Loppukommentit ovat tämäntyyppisen komedian tar-
peellisuuden ja hyödyllisyyden suhteen sittenkin liikut-
tavan yksimielisiä. ”Sarjassa kuvataan mielestäni hienosti 
sekä näkövammaisen käytännön arkea että ihmissuhde-
kriisiin joutuneen ihmisen rajua tuskaa.” ”Donnan sydän 
on yhtä sokea kuin hänen silmänsä ja hän yrittää pois-
taa pahan olonsa keinolla millä hyvänsä.” ”Toivoisin, et-
tä tämä Donna-sarja auttaisi ihmisiä (meitä näkeviä) ym-
märtämään paremmin näkövammaisten vaikeuksia juuri 
liikenteessä, kaupoissa. Ei ole samantekevää, mitenpäin 
veitset asetetaan astianpesukoneeseen tai näkevä tulee 
siivoamaan ja mahdollisesti siirtelemään myös huoneka-
luja paikasta toiseen.” ”Katsojana poimin Donnasta tee-
maksi henkilöhahmojen pyrkimyksen kuulua normaalien 
ihmisten hyväksyttävään joukkoon osoittautumalla vah-
voiksi ihmissuhdepeleissä, olemalla näyttämättä louk-
kaantumista, esiintymällä sanavalmiisti ja ennen kaikkea 
pitämällä yllä parisuhdetta.” ”Esille tulee selvästi ja mon-
ta kertaa, miten omatoiminen sokko voi olla, mutta mi-
ten viime kädessä on sittenkin riippuvainen toisten nä-
kökyvystä.”

Mutta kaikki tämä on vain arkea ja tavallista elämää ja 
niin ”ei sokon kanssa tarvitse välttää puhumista näkemi-
sestä!”



VINOKAS
Olli Lehtinen

Naisen ääni

 Sokea mies Vinokas kohtasi naisen. Tilanne oli 
sellainen, että he keskustelivat enemmän kuin 
vain pari sanaa, joten Vinokas alkoi automaat-
tisesti tarkkailla naisen ääntä. Koska sokea mies 
Vinokas oli sokea, hän ei kiinnittänyt huomiota 

naisen ulkonäköön vaan tämän ääneen. Naisen puheta-
pa oli rauhallinen, ja hänen äänensä oli pehmeä. Puheen 
rauhallisuus ei kuitenkaan kuulostanut mitenkään alle-
viivatulta vaan hyvin luontevalta. Jos naisen ääntä ver-
taisi pukeutumiseen, kuulosti kuin hän olisi pukeutunut 
tavallisiin siisteihin vaatteisiin, jotka sopivat hänelle hy-
vin. Rauhallisuudesta huolimatta äänessä ei ollut vähää-
kään sellaista hieman velttoa vivahdetta, josta olisi voi-
nut epäillä keskustelukumppanin olevan kyllästynyt tai 
uupunut, tai että hänessä ei olisi ollut luonnetta. Äänen 
rauhallisuus oli sen kaltaista, että saattoi kuvitella hänen 
olevan hieman elämää nähnyt ja sopivasti elämää ym-
märtäväkin hyvä tyyppi. Myös äänen pehmeys oli hyvin 
luontevaa laatua. Ääni ei ollut mitenkään korostetun lem-
peä, vaan kuulosti kuin se olisi aina ollut miellyttävä ja 
ymmärryksellinen. Äänen perusteella hän hymyili enim-
män aikaa puhuessaan. Vinokas tunsi kiinnostusta naista 
kohtaan, ja koska naisen puheesta saattoi ainakin kuvitel-
la kuulevansa kenties pientä kiinnostusta Vinokasta koh-
taan, Vinokkaan kiinnostus naista kohtaan kohosi lähes 
syttymispisteeseen.

Sitten naisen ja Vinokkaan väliin käveli ihmisiä eikä nai-
sen ääntä kuulunut enää. Väkijoukko hälveni mutta nai-
nen ei palannut. Vinokas odotti. En puhunut mitään epä-
sopivaa. Totta kai se mut löytää jos haluu mut jos se roik-
kui siinä vaan kohottaakseen mun mielialaa ja tilaisuuden 
tullen lähti kiitämään. Ei. Voi. Ei. Se vaikutti sellaiselta mu-
kavalta että jos se olisi halunnut lähtee oisi se hyvästel-
lyt sentään eiköhän se kohta tuolta ilmesty vai kattelee-
ko kauempaa vaan tässä mä seison kuin orpo piru mitä 
nyt pitäisi tehä menenkö perään no joo mä kävelen sii-
hen suuntaan ei oo enää vähääkään käryä mihin se katosi.
– Tarvitsetteko apua? paikalle saapunut mies kysyi. – Ka-
dotin naisen. – Mihin? – Tähän. – Minkä näköinen hän on? 
mies kysyi. Vinokkaalle tuli aivan hirveä ikävä lempeä-ää-
nistä naista. Hänen kanssaan oli ollut niin helppo olla ja 
jutella. Kuin hänestä olisi hohtanut positiivisuutta ja rau-
haa, joka tarttuu toisiinkin. – Hänellä on kauniit ja rau-
halliset kasvot. Katse on lämmin ja silmistä välittyy ilo, 
vaikkei hän juuri sillä hetkellä hymyilisikään. Hän hymyi-
lee runsaasti, mutta ilme on pikemminkin rauhallinen ja 
luotettava kuin hilpeä. – Tiedätkö, miten hän on pukeu-
tunut? – Siisteihin tavallisiin vaatteisiin. –Tuolla olisi yksi. 
Käynkö kysymässä? – Mennään. 
– Tunnetteko tämän miehen? avulias mies kysyi naisel-
ta. Vinokas seisoi hievahtamatta valkoinen keppi kädes-
sään. – En. Kuinka niin? tuntematon vastasi. Vinokas pu-
disti päätään. Hän oli kuullut inahduksesta, ettei kysees-

sä ollut oikea henkilö. Ikävä vain paheni. Kun lempeä ää-
ninen nainen oli puhunut hänelle, tuntui kuin tämä olisi 
täyttänyt koko huoneen, kasvanut saman tien kaupungin 
kattojen ylle ja hymyillyt kuin aurinko. Hän oli ollut kuin 
pään vierestä lentävä perhonen, josta pöllyää onnensee-
rumia.

Avulias mies ja Vinokas jatkoivat matkaa. – Osaisitko an-
taa tarkempia tuntomerkkejä? mies kysyi. – Hänen äänen-
sä oli raikas kuin alkusyksyn tuuli ja veikeä kuin asfaltilla 
rapisevat lehdet. –Entä hiukset ja silmät? – Hiukset ovat 
lähes varmasti vaaleat, melkein vitivalkoiset, pitkät ja las-
keutuvat hartioille. Silmät ovat luultavasti suuret ja sini-
set tai vihreät. Hän ei käytä runsaasti meikkiä. Hän on to-
dennäköisesti hyvin kaunis. – Tuolla. Mennään lähem-
mäksi, mies sanoi. 
– Anteeksi, tunnetteko tämän miehen? – Ee en kai, nainen 
vastasi. – Oletko varma hänen ulkonäöstään? mies kysyi. 
– Sellaiselta hän kuulosti, Vinokas vastasi ja jälleen kerran 
turhautui. Kadotinko elämäni naisen? Ei voi käydä näin et-
tä tapaan elämäni naisen ja hukkaan saman tien näkeväl-
le ei ikinä kävisi näin jos näkisi tietäisi missä mennään ei-
kä systeemit irtoaisi näpeistä ja jäisi arvailujen varaan. Voi 
Venäjä. Taisi taas mennä vessanpönttöön elämäni mah-
dollisuus näkövamman takia en ikinä löydä häntä.
– Tuolla olisi yksi, joka heiluttaa kättään. Hän on juuri 
kuin kuvailit, valkoiset hiukset, naama söpö kuin nukel-
la. Suuret silmät, paksut huulet, runsas povi ja kaareva 
lantio. Pukeutunut tavallisesti mutta erittäin seksikkäästi, 
avulias mies huokaisi. – Mennään, Vinokas sanoi. – Kuin-
ka saatoit kuulla hänen ulkonäkönsä äänen perusteella? – 
Ääni kertoo kaiken. 
– Hei, ihan mahtavaa, että tavattiin taas! nainen sanoi. 
Ääni oli lempeä ja syvä kuin tyyni kalliolampi. Siinä seisoi 
Vinokkaan etsimä nainen satavarmasti. – Kadotin sinut, 
kun oli vaikea liikkua. Minulla on kainalosauvat, nainen 
sanoi. – Miksi sinulla on kainalosauvat? – Jalkani on pake-
tissa. Kaaduin rappusissa. Olen vähän kömpelö. – Tahdon 
tanssia äänesi lämmössä ja käpertyä nukkumaan sanojesi 
havinan alle. Äänesi on mielettömän hieno. Kuin siinä soi-
si ihmismieli jaloimmillaan! Vinokas sanoi. – Hänellä on 
tihrusilmät, pottunokka ja ruskea siilitukka, avulias mies 
kuiskasi. – Eikö hän olekaan se kaunotar? – Ei. 
– Kuka on vaaleahiuksinen nainen, joka vilkutti meille? Vi-
nokas kysyi. – Olen entinen miss Hyvinkää. Autoin tuo-
ta naista, koska hän pyysi apuani, missi sanoi viileästi ja 
omahyväisesti. Vinokas käänsi valkoisen keppinsä koh-
ti missiä. – Minullakin on vaikeuksia liikkumisen kanssa. 
Voisitko auttaa? – Voin auttaa, jos hinnasta sovitaan, mis-
si totesi jäätävästi. – Mitä apusi maksaa? – 200 euroa tun-
ti, missi sanoi. 
Vinokas pyörähti jaloäänistä naista kohti. 
– Voitaisko me jatkaa juttua? 
Paikalla ei ollut enää ketään. 
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OPASKOIRA
PEKKO

Marianne
Tenhami Opaskoira vai ruma 

ankanpoikanen?

Kaapelitehdas on muodostunut emännälleni 
ja minulle tutuksi paikaksi työvuosieni var-
rella. Emäntäni on ollut siellä näyttelemässä 
muiden näkövammaisteatterilaisten kanssa 
ja onpa hän ollut mukana parissa produktios-

sa Kaapelitehtaalla ja Jätkäsaaressa, minä tietysti muka-
na. Viime aikoina olemme vierailleet Kaapelitehtaan te-
atterimuseossa.

Kaapelitehdas on sopivasti matkamme varrella kävel-
lessämme naapurikaupunginosan metroasemalle. Niin-
pä opin reitin sinne ikään kuin ohimennen. Kun emän-
täni sanoo:

”Pekko, mennään Kaapelille.” tiedän tasan tarkkaan 
mitä hän tarkoittaa. Tänään hän kuului ihmettelevän 
jollekulle, muistaakohan se Pekko reittiä Kaapeliteh-
taalle ja teatterimuseolle, kun olemme käyneet siel-
lä viimeksi marraskuussa. Mutta eipä hänen olisi kan-
nattanut huolehtia: minä poika olin elementissäni por-
haltaessamme kohti Kaapelitehdasta ja teatterimuseo-
ta. Yksi rakennustyömaakin tuli ohitettua vauhdikkaas-
ti. Joku nainen vain kuului huutelevan emännälleni ta-
kaamme, että siinä on rakennustyömaa ja poikkeuksel-
liset liikennejärjestelyt. Minä olin tietysti jo havainnut 
tämän ja opastin emäntäni sääntöjen mukaisesti takai-
sin jalkakäytävälle heti kun rakennustyömaalta sinne 
pääsimme.

Perillä huomasin teatteriporukkamme, jonka kanssa 
tällä kertaa menimme teatterimuseolle. Viime vuoden 
lopulla olimme olleet siellä kerran emännän työporu-
kan kanssa sekä Näkövammaisten Kulttuuripalvelun jär-
jestämällä tutustumiskierroksella. Työporukan kanssa 
ollessamme mukanamme oli kaksi opaskoirakollegaa-
ni. Pitihän minun näyttää niille esimerkkiä: museokier-
roksen jälkeen emäntäni kollegoineen teki improvisaa-
tio- ja näyttelijäntyönharjoituksia. Minä vanhana teat-
terikoirakonkarina en meluamista, nauramista ja liikeh-
dintää hätkähtänyt. Sen sijaan kaksi opaskoirakollegaa-
ni olivat heti valppaina ja niillä oli suunnattomia vaike-
uksia pysyä paikallaan käskystä. Minä käänsin kylkeäni, 
urahdin ja totesin mielessäni, että ”Tää on niin nähty.”

Vaan menee se vanha teatterikoirakonkarikin joskus 
vipuun. Tänään teimme teatterimuseon oppaan joh-
dolla Rumaa ankanpoikasta. Siihen kuului paikasta toi-
seen siirtymistä, liikkumista ja kovia ääniä. Opastaessa-
ni emäntääni museo-oppaan perässä hän kehotti näkö-
vammaisteatterilaisia lentämään ja kallistelemaan. Ih-
mettelin kovasti, kun emäntäni kesken opastukseni al-
koi huitoa ja viuhtoa ja kallistella puolelta toiselle. Kun 
se kuitenkin muuten käyttäytyi suhteellisen normaa-
listi, en ollut moksiskaan. Mutta päästyämme varsinai-
seen tilaamme unohdin minäkin hetkeksi olevani opas-
koira. Emäntäni laittoi minut maahan ja käski olla pai-
kallaan valjaat päällä. Mutta kun ne ihmiset ympärilläni 
alkoivat leikkiä olevansa ankanmunia, möyrivät ja ryö-
mivät, vinkuivat ja kaakattivat, innostuin minäkin leik-
kimään: aloin piehtaroida lattialla kyljeltä toiselle röh-
kien ja öristen tyytyväisenä iloisesti häntää heiluttaen. 
Emäntäni yritti hillitä minua, mutta huomatessaan käy-

tökseni lähinnä huvittavan muita, hän otti minulta valjaat 
pois ja niin minäkin pääsin osaksi Rumaa ankanpoikasta. 
Olipa hauskaa leikkiä ihmisten kanssa!

Mennessään valitsemaan rooliasua emäntäni kuitenkin 
jätti minut paikalla-käskyllä hiukan sivummalle ja niinpä 
päätin ottaa nokoset. Olin kuitenkin heti valppaana emän-
täni tullessa hakemaan minua, kun kierroksemme teatte-
rimuseossa jatkui. Menemmeköhän me vielä sinne? Näkö-
vammaisteatterin ohjaaja ainakin totesi emännälleni mi-
nun opastaessani hänet teatterimuseolle ja sen ovesta si-
sään: ”Pekko tietää. Sehän menee tänne kuin kotiinsa.”   
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Laulaminen hoitaa, elvyttää, suojaa, 
puhdistaa...

Riitta-Kaisa
Voipio

HELMIKKO

Ihminen on laulanut aina. Alkeellisen laulun arvioi-
daan syntyneen jo puolitoista miljoonaa vuotta sit-
ten. Äidit ovat iät kaiket hyräilleet lapsilleen rauhoit-
taen uneen, laulelleet surut ja murheet ulos rinnas-
ta ja luikauttaneet ilmoille myös ilon säveliä. Ja mie-

het ovat taatusti huikanneet metsällä melodisia toitotuk-
sia saaliin merkiksi.

Laulamisen fysiologisia vaikutuksia on myös tutkittu. Sen 
on havaittu vahvistavan immuunipuolustusta ja lisäävän 
hyvinvointia ja terveyttä niin, että laulajilta on selvästi 
mitattavissa hormonaalisia muutoksia. Oikeanlaisen hen-
gityksen hallitseminen laulaessa parantaa kehon toimin-
taa, ryhti kohenee ja ihminen oppii säätelemään tomu-
majaansa paremmin. Laulun paisuttama ilo vaikuttaa ai-
van kaikkeen.

Kiinnostava tutkimustulos on sekin, miten ammattilaula-
jien ja harrastajien sylki- ja verinäytteet sekä kokemukset 
erosivat toisistaan: siinä missä harrastajat tunsivat suurta 
riemua laulaessaan joko yksin tai ryhmässä, kokivat am-
mattilaiset enemmän suorituskeskeisesti tulospaineita. 
Molemmissa ryhmissä hehkutettiin kuitenkin rentouden 
kokemusta.

Neurologian emeritusprofessori Markku T. Hyyppäkin on 
todistanut kuorolaulun edistävän terveyttä. Kaikki lau-
lusta pitävät eivät kuitenkaan halua liittyä kuoroihin, sik-
si olisi hyvä löytää muita malleja päästä lurittelemaan po-
rukassa. Jotkin kansalaisopistot järjestävät laulutaidotto-
mien ryhmiä, ne ovat tosi suosittuja.

Jos liittyy kuoroon, on tunnettava vastuunsa ja käytävä 
harjoituksissa sovitusti. Esiintymisten alla treenataan tiu-
haan, mikä kysyy aikaa ja evästä. Ja siitä esiintymisestä-
kin on tykättävä.

Tokihan laulutaitoiset todella rakastavat kuorossa laula-
mista eivätkä koe sitä lainkaan rasittavan sitovaksi. He 
sanovat saavansa valtavasti voimaa ja pystyvät unohta-
maan kaiken muun laulaessaan yhdessä. Kun alkuun outo 
tai harjoittelematon kappale alkaa pikkuhiljaa muotou-
tua, stemmat löytyvät ja lopulta kokonaisuus soi kauniisti 
kuin kastehelmi, tuottaa se valtavaa tyydytystä.

Vanhainkodeissa on jo kauan sitten havaittu, että syväs-
ti dementoituneet asukkaat heräävät kuin eloon kuulles-
saan jonkun laulavan vuosikymmenten takaa tuttuja vir-
siä ja lauluja. Vaikka dementoitunut olisi ihan tavoitta-
mattomissa, hän puhkeaa laulamaan ja muistaa sanat pri-
kulleen; muuten hän ei enää ehkä tuota tavuakaan pu-
hetta eikä vaikuta lainkaan tietoiselta.

Olen laulanut lähipiirin autistilapselle aina, heti vauvasta 
lähtien. Se on ollut meidän yhteinen juttu, keino välittää 
tunteita, kartuttaa sanavarastoa, joskus jopa rauhoittaa 
sangen vilkasta meininkiä. Laulaen voi kertoa sellaisiakin 
asioita, joihin muutoin ei rohkeus riitä.

Myös muisti hyötyy laulamisesta. Kun juuri mitään ei ny-
kyään tarvitse opetella ulkoa, voi hoilatessaan muistella 
sanoja ilman paperia. Se kehittää kieltä ja ajattelua. Eng-
lannin kielessä sana ”ulkoa” on ”by heart” eli sydämen 
kautta. Siinä piilee vinha perä.

Meidän kylällä muuan laulunopettaja on järjestänyt tal-
ven mittaan lauleloita, joihin kuka tahansa voi mennä. 
Ovella ei kysytä laulunumeroa eikä järjestetä -koetta. 
Olen käynyt siellä loilottamassa kansanlauluja, vanhoja 
iskelmiä, maakuntalauluja, viihdemusiikin helmiä ja jou-
lun alla tietenkin sesonkibiisejä. Se on mahtavaa.

Laulun voima on vakuuttanut minut täysin. Vaan kun tup-
paan viihtymään enemmän nuotin vieressä, missä tilaa 
piisaa reilusti, ei kuoro ole paras paikka. Vapaa yhteislau-
luareena tarjoaa juuri sopivan mahdollisuuden.

Eniten pidän kappaleista, joissa on selvä tarina ja paljon 
laulettavaa. Lauluissa ihminen pääsee kirjojen tavoin ou-
toihin ja uusiin maailmoihin, jos kohta tuttuihinkin. Niis-
tä löytää uusia sanoja, mikä ruokkii mielikuvitusta ja ke-
hittää lasten leikkejä. Tästä on hauska esimerkki eläväs-
tä elämästä.

Olen laulanut lapsenlapselle Tapio Rautavaaran Isoisän 
olkihattua, ja se on ollut yksi suosikeista läpi vuosien. Ker-
ran lapsen äiti oli avannut vaatepiirongin hämmästellen 
ääneen, miksi hänen paitahyllyllään on olkihattu. Aivan 
toisen leikin ääreltä kuului lapsen tyyni vastaus: - Vanhan 
kaapin kätköihin sen laitoin uudestaan.
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Näkövammaisten pieni kulttuurilehti Pistepos-
ti on ilmestynyt jo 51 vuotta. Siihen kootaan 
aineistoa eri kultuurin alueilta, kirjallisuudes-
ta musiikkiin, kuvataiteesta tietotekniikkaan. 
Tämän vuoden ensimmäiseen numeroon ovat 

hypänneet jopa varislinnut, niillä kun on suuremmat aivot 
kuin millään muulla lintuheimolla. Varislinnut  eivät loista 
äänellään, mutta kansan suussa kekseliäistä, leikkisistä ja 
sosiaalisista ”rääkkyjistä” on syntynyt lukuisia tarinoita ja 
sananlaskuja.

Ei korppi korpin silmää noki... näytän sulle närhen mu-
nat... homma meni harakoille... sanoi varis kun nokka kat-
kes. ”Kolme sysimustaa lintua kieppuu toistensa ympä-
ri taivaalla, Ne kauhovat siivillään lisää korkeutta, syöksy-
vät ja jatkavat piirileikkiään kerta toisensa jälkeen. Vaik-
ka suurikokoista korppia on pidetty ahneena, pirun liitto-
laisena ja pahan onnen enteenä, sitä arvostetaan älykkyy-
tensä ja leikkisyytensä vuoksi. Korppien on todettu kyke-
nevän harkintaan, itsehillintään ja jopa tekemään vaihto-
kauppaa ihmisen kanssa. Korpit kommunikoivat keskenään 
ääntelemällä. Syvän ja soinnikkaan ronkunnan lisäksi ne 
ovat taitavia matkimaan lähes mitä tahansa ääntä.” (Koti-
liesi 21/2017/ Minulla on omakohtainen kokemus. Heino-
lan lintutarhassa on - oli ainakin vielä viisi vuotta sitten - 
korppi nimeltä Julle. Se sanoi ohikulkijalle selkeästi ”terrr-
ve”, huusi vielä perään ”rrrsaunaan”.

Varikset ja harakat ovat ”urbaaneja dyykkareita”. Varis 
saattaa tosin myös järvimaisemassa kiskoa avannosta ka-
lakoukun jäälle ja rosvota syöttikalan. Harakanpesistä on 
löytynyt lusikoita ja koruja. Naakat asuvat yhdyskunnissa 
vanhojen kirkkojen koloissa. Ehkä siksi tummanharmaata 
lintua on pidetty kuoleman ennusmerkkinä. Sorry naakat, 
kyllä te oikeastaan kimitätte, vingutte ja nau’utte  elämän 
ilosanomaa - kuten kirkkolinnulle sopii.

Joskus lintulaudalle pyrähtää naakan kokoinen harmaan-
punertava, siniraitainen närhi. Kansan suussa tunkioita 
tonkivaa lintua on kutsuttu paskonärheksi. Harvinaisem-
pia varislintuja ovat kuusimetsien pähkinähakki ja Pohjois-

Suomen kuukkeli. Tätä lintua metsämiehet pitävät onnen-
lintuna. On uskottu, että metsämiehen kuoltua hänen sie-
lunsa siirtyy kuukkeliin.

Meidän on syytä uskoa, että kaikki talven ja pian koitta-
van kevään linnut ovat onnenlintuja.

Tietokonekin tuo onnea. Se ei vain helpota yhteyden-
pidossa tai suorita puolestamme tehtäviä, se voi laskea mi-
ten kauan elämme ja miten onnellisia voimme olla. Datais-
mi ja teknohumanismi ovat uuden ajan uskontoja. Ne ei-
vät vielä luo tyhjästä kuten Luoja, mutta voivat jo päätellä, 
onko edessä tyhjyyttä vai täyteyttä, murhetta vai iloa. Jo 
tällä hetkellä algoritmi, tietokoneohjelma ja tai sen tulos, 
”kykenee ennustamaan keuhkosyövän 90 % tarkkuudella, 
siinä missä lääkärin osuma on 50 %. Ihmislääkärin koulutus 
vie vuosia, jopa vuosikymmeniä, riittävän tehokas tietoko-
ne ylittää lääkärin kognitiiviset kyvyt, ja se on koodattava 
vain kerran. Sen jälkeen algoritmitohtori on saatavilla mis-
sä päin maailmaa hyvänsä, mihin vuorokauden aikaan ta-
hansa, eikä se väsy eikä ole nälkäinen”. (Avek-lehti 1/2017) 
Dataismin mukaan universumi koostuu datavirrasta. Tie-
tojenkäsittely  on oppinut luomaan yhä monimutkaisem-
pia yhtälöitä, ja nimenomaan biologian ja kemian alalla. 
Datauskonnon mukaan Kuningas Lear ja influenssavirus 
edustavat vain kahta datavirran mallia. Dataismi tarjoaa 
sateenvarjon, ”jonka alla musiikkitiede, kirjallisuus, talous-
tiede ja biologia voivat vihdoin puhua samaa kieltä”. Huh-
huh, kyllä lumi pian aivoissa pöllyää! ”Vaikka ei olisikaan 
sitä mieltä, että eliöt ovat algoritmeja, tai että kirahvit, to-
maatit ja ihmiset ovat vain erilaisia tiedonkäsittelymene-
telmiä, on syytä kutenkin tiedostaa, että tämä on vallitse-
va paradigma - ja että se muuttaa maailmaamme ennen-
näkemätöntä vauhtia”,

Miten se olikaan: ei korppi korpin silmää noki. Entä tieto-
koneet, mitä ne nokkivat? Kuka niitä ohjaa? Sekö jolla on 
raha ja valta. Kunpa ihmistä ei nypitä tässä vauhdissa aivan 
kananlihalle. Pannaan toistaiseksi villapaita päälle ja huivi 
kaulaan, ettemme aivan vilustu.

www.lansikeskuksenapteekki.  

JÄMSÄN 
KIINTEISTÖHUOLTO OY

TURUN
OPTILLINEN LIIKE OY

FINNVUES OY
HELSINKI

AK-RAUDOITUS OY

Silmäoptiikka
Kuusankoski, Kouvola, Hamina, Karhula, Inkeroinen

www.silmaoptiikka.  



ONNEA VOITTAJALLE! Jouluruudukon arvonnassa 
voitti Kajastuksen vuosikerran Heikki Hartonen,  Es-
poo. Voit vastata kahdella tavalla: irrota täytetty ruu-
dukko tai kirjoita paperiin keltaisille riveille muodostu-
vat sanat,  lisää nimi- ja osoitetietosi ja laita vastauk-
sesi  15.4.2018 mennessä osoitteella  Kajastus, Marjanie-
mentie 74, 00930 HELSINKI.  Kirjoita kuoreen lisäksi  sana 
"Kevätruudukko”. Oikein vastanneiden kesken arvom-
me Kajastuksen vuosikerran. HUOM! Voit vastata myös 
sähköpostitse lähettämällä keltaisille riveille muodos-
tuvat sanat ja osoitetietosi: palaute@kajastuslehti.fi

RUUDUKON VOITTAJAT

 

Palstalla on uusi nimi, sillä pähkinöiksihän 
älytehtäviä ja visakysymyksiä sanotaan. Ko-
rista löytyy nyt soivia pähkinöitä, sillä liiku-
taan klassisen musiikin maailmassa.

1. Linja-auto eli bussi lie ollut vieras kulkuneu-
vo säveltäjälle. 8 kirjainta

2. Hänen vaimonsa mielestä sinfonia soi taka-
perin. 4

3. Tuliko Auvo Nuotio tuntemaan 1918 ammu-
tun säveltäjämme? 5 + 5

4. Kaakonkulman säveltäjä loi kuuman tunteen 
vallassa moderneja orkesteriteoksia. 4 + 5

5. Mitä sinä Kaija suret? Kaita on säveltäjän tie 
ja leipä kapea, mutta sinua arvostetaan. 10

6. Menitte melkein kipsiin, kun Heikki käänsi 
selkänsä yleisölle. 8

7. Selin meihin nähden seisoo hänkin, jonka 
lauma kokkolalaisia näki johtavan Snellman-sa-
lissa. 4 + 4

8. Eiköhän melkoinen määrä esiintymisiä ker-
ry hänenkin kalenteriinsa, joka Jaakoksi kastet-
tiin. 7

9. Ajoitte Reposaareen, mutta jouduitte palaa-
maan takaisin, koska siellä ei esitettykään mus-
talaisruhtinatarta. 8

10. Tuo huvila Andalusiassa on parturin koti. 7

11. Kai jokin Sveitsin kantoni on saanut vie-
raakseen Vivaldin. 7

12. Kolmas amme on varattu Marialle. 6

13. Melba tunsi monet soittimet, mutta kannel 
lienee ollut tälle sopraanolle tuntematon. 6

RUUDUKON RATKAISU                               HANSKIN SANAKORI                                    
OIKEAT VASTAUKSET

1. Sibelius 2. Aino 3. Toivo Kuula 4. Uu-
no Klami 5. Saarikettu 6. Klemetti 7. Ok-
ko Kamu 8. Ryhänen 9. Operetti 10. Sevil-
la 11. Antonio 12. Callas 13. Nellie



           KEVÄTRUUDUKKO

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

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

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



ABC-Kuortti / Wood Park 
Mäyrätie 1 Kuortti 

p.0400-441144

AK-Raudoitus Oy 
Raudoittajantie 1 Porvoo 

p.0400-489915
p. 040 762 3162

Alarm Control Alco Oy 
Ab Vantaa 

p.010-8212121
 www.alco.fi 

AM-suunnittelu Oy 
Ohdakepolku 13 Siuro 

p.0400-599331

Artic Store 
Laivalahdenkaari 12 H:ki 

p.09-34873564 
www.articstore.fi 

Asbestisaneeraus
Lahdelma Tmi
p.0400472106

Jantoniementie 126
Lohja

Autoilija Esko Hakanpää 
Katse 10 Kokemäki 

p.0400-226322

Autokorjaamo Jakari
Kempele 

p. 0400-689 646
www.autokorjaamojakari.fi 

CM-Palvelut Ky 
Pyhtääntie 14 Pyhtää 

p.05-3433842

Diits-Kuljetus Ky
 Perkkoonkatu 9 

Tampere 
p.040-7265514

ESKO TYNNINEN TMI 

Nurmijärvi p.0400-464629 
Maanrakennus 

ja kunnossapito sekä
puhtaanapitoE.M. Leino

 H:ki p.0400-481697

Epra Oy 
Kauppalantie 12 A 14 H:ki 

p.09-5883413,040-5758125

EBM Logistiikka Oy 
Riihimäki p.050-4345015 

www.nfmetals.fi  

Hammaslaboratorio 
Erikoishammasteknikko 

Jorma Alatalo 
p.0400-990787

Lohja

Hummeldal 
Tammisaari 

p.040-5462945 
Mökki Vuokrausta

Helsingin Sportti-Divari Hä-
meentie 95 H:ki 
p.09-7533464

www.helsinginsportti-divari.fi 

Hiekkaharjun Kuormaus Oy 
Vantaa p.040-5518133

GP-Asennuspalvelu Oy 
Akselintie 3 Turku 

p.0400522433

Iivon Leipä Oy 
Lehtolantie 21 

Kangasala 
p.040-5482162

Ilometalli 
Myllypurontie 6 

Maukkula 
p.044-2708168

JS-Pumppaus Oy 
H:linna 

p.040-7056567 
www.js-pumppaus.fi 

Imatran Nuohoustoimi 
P. Haakana  Imatra

 p.040-8333328
www.nuohoustoimihaakana.fi 

Invataksi Riitta Ylitalo 
H:linna

 p.0400-481090

Itela Oy
 Haanvuorentie 58 Hamina 

p.050-4915790 
Huolinta ja Rahtaus

Imagon Oy 
Takojankatu 13 Kajaani 

p.040-3004018

Kaariinan Kapusta 
Nertrumintie 35 Pyhtää 

p.040-5098521

Kaivinkoneurakointi 
J.Lunki Oy

 Haarontie 84 Kisko 
p.0400-960687

Kaj Winqvist 
Santamaankuja 4 

Tuusula p.0400-456918

Kari Jauhiainen Tmi 
Antinniityntie 8 

Jyväskylä 
p.0500-644922
 Muovituotteet

Karstaamo Purhonen  
Kotkankatu 3 H:ki 

p.09-6948040

Karvosen Lomamökit / 
Tapio Karvonen 

Outokumpu 
p.0500-188836

Kekäläinen Yhtiöt Ky 
Kaavi 

p.0400-374985 
Taksipalvelut

Kiinteistö Oy / Hallan Akka
 Sotkamo p.044-7538511 

www.hallanakka.com

Kiinteistöhuolto 
Seppo  Saksa Oy 

Tilkankatu 39 C H:ki 
p.09-2706061

Koillis-Lapin Sähkö Oy 
Kemijärvi 

p.040-7048048 
www.koillislapinsahko.fi 

Koivulan Ruosteenesto Oy 
Koivulantie 37 Turku 

p.044-9502140

Kolarikorjaamo 
J.Auvinen 

Rankoontie 17 Sysmä 
p.0500-921656

Konehuolto A.Rantanen 
Tervalantie 118 Mänttä 

p.040-8301638
Konehuolto A.Uotila 
Urheilutie 34 Somero 

p.0400-534066

Koneistus Lampola Tmi 
Ylinen Viipurintie 10

 Lammi p.0400-484596

Koneurakoitsija
 T. Lindström Oy 

Saaristotie 6433 Korppoo 
p.0400-827243

Konsultointi 
Reijo Turunen

 Turulantie 2 Katajaranta 
p.0400-171140

Kotkan Metallityöt Oy 
Kankitie 19 Kotka 

p.05-2284270

Kouvolan Megasähkö Oy 
Sauvakuja 2 Kouvola 

p.0400-151079

A

B C D
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Kuljetus GF-Trans Oy Ab 
Siuntio p.0400-441910 

www.gftrans.fi 

Kuljetus Simo Iitti 
Kulmatie 10 as 2 Hartola 

p.040-7286849

Kuljetus Tmi 
Jyrki Jaakonsaari 

Kipulantie 302 Turenki 
p.040-5956805

Kuljetusliike Eino Nikka & Co 
Nikantie 17 Pekanpää p.050-

5567834

Kuljetusliike Heikkilä K. Oy 
Trukkiväylä 6 Seinäjoki 

p.040-5087676

Kuopion Kotifysio 
Pikkukaari 5 Kuopio

 p.040-5135538
p. 0400-472106

Kuormaväline Oy 
Leväsentie 29 Kuopio 

p.0400-241405

Kymenlaakson Jäte Oy 
Ekokaari 50 Keltakangas p.040-

5966465

Lahden 
Kamppailulajikeskus Oy

 Lahti p.040-5589982 
www.kamppailu.fi 

Lahden 
Tennis- ja Squashkeskus Oy 
Kisapuisto Lahti p.03-7513343

www.tennishalli.net

Lakipalvelu
 Ville Hoikkala 

Asemanaukio 2 Kerava 
p.050-4072829

Lakiasiaintoimisto 
Saarela Oy 

Turuntie 11 Laitila p.040-
5812281

Maalausliike
 Vainionmäki 

Teiskontie 12 T:re 
p.0400-625374

Mäki-Uuro Oy 
Vanajanlinnantie 159 

H:linna 
p.0400-208048

Maanrakennus Maamyyrä Oy 
Ilmolantie 62 Perttula 

p.040-5117069

Maansiirto Federley Ari 
Oy Näköharjuntie 20 A Lahti 

p.0500-491696

Marjut Louhula Oy 
Jousitie 11 E 12 Vantaa 

p.0400-462944, 
09-3473133

Metallityö J.Annala Oy 
Rapinkorventie 15 Nokia 

p.010-8324300

Metsäkoneurakointi 
Lassi Heikkilä 

Nästintanhua 16 Laitila 
p.0400-730381

Nyky-Maalaus Oy 
Saarnaajantie 20 A H:ki 

p.0400-421767

Naprapath Juhani Ketola
Riihimäenkatu 2 as 21 

Hyvinkää 
p.040-5419959

Niklashipping Ltd Oy 
Espoo 

p.09-47829300

Nosto ja Kuljetus 
Ruuska Ky 

Lehmäportintie 3 Jyväsky-
lä p.0400-540811

Muovi- ja nahka Ojala Ky 
p.0440-822224 

Huittinen 
Mainos ja Liikelahjat

Oilpoint Finland Oy 
Kouvola p.050-5205025 

www.oilpoint.fi 

Ompelija 
Miettinen Leena

 Ahopellonkatu 4 Imatra 
p.050-5207515

Ompelimo Tuplatikki 
Vantaa p.040-7212512 www.

ompelimotuplatikki.fi 

Oy Kontutek Ab H:ki 
p.010-2195540 

www.kontutek.fi 

P.M. Adventure Team 
Linnanherrankuja 4 H:ki 

p.0400-670744

Parturi-Kampaamo 
Hairplay 

Kilpisenkatu 12 Jyväskylä 
p.014-213284

Pentti Janhonen Oy 
Jyväskylä p.0500-635622 

Rakennustutkimukset  
www.penttijanhonen.fi 

PG Quality Oy 
Venhentie 1 Masku 

p.040-7370960

Portin Telakka-Sorpo 
Södergård Oy 

Sorpontie 6 Parainen 
p.040-5631950

PTV-Saneeraus Oy 
Pohjanmaantie 428 Minkiö 

p.0405606724

Purku  A. Kalpio Oy
 Hammaslahti p.0400-377247 

www.kalpionpurkutyot.fi 

Rakennus Ky Sören 
Wickström 

Kanttarellintie 22
 Tammisaari 

p.0400-736497

Rakennus Mäntylä Oy 
Rouskutie 10 Salo
 p.040-5672644

Rakennusarkkitehdit 
Taina ja Matti Valkeavirta 

Porvoo p.040-5435350
 www.valkeavirta.fi 

Rakennusliike Kovaset Oy 
Nuottamiehentie 12 Savon-

linna p.040-5143883

Rakennustyö
 Timo Virtanen 

Mikonkalliontie 4 Hartola 
p.0440-166676

L
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Kuljetus A.Lindholm 
Hillakuja 5 Kangasniemi 

p.0400-340057

Helsingin kaihdinpiste
www.salekaihtimet.fi  

Laitehuolto 
Ilpo Schroderus Ky

 Kemintie 1569 Hirvas 
p.0400-683531

Lehmuskorven Mökit Ay 
Luhtikylä p.050-5619274 

www.lehmuskorven.fi 
lehmuskorvenmokit@

lehmuskorven.fi 
M N

Matinkylän Huolto Oy 
Espoo p.09-80463250 

www.matinkylanhuolto.fi 

Näkövammaisten kulttuuritoiminnan hyväksi
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Sähkölaitehuolto 
Juha Laukkanen 

Haapajärvi 
p.0400-384880

Sähköpalvelu Keskitalo 
Kasvihuoneentie 14 

Kempele 
p.044-2627499

Siivousliike Hel-Jo 
Kotka

 p.050-5615740

SL-RakSa Tiimi 
Epilänkatu 65 C Tampere 

p.040-5201842

SM Maanpää Oy 
Itäpellontie 30 A Turku 

p.0500-821851

Taksi Harri Kaukola 
Asikkala 

p.040-7240058

Taksi Juhani Palomäki 
Luopa 

p.0400-261143

TeeKoo-Auto 
T:re p.040-7084636 
www.teekooauto.fi 

Taxi Aimo Keskinen
 Lempäälä 

p.0400-337766

Tiori Kuljetus Oy 
H:ki p.0400-937404 

www.tiori-kuljetus.com

Tmi Mika Seppälä 
p.0400-517262 

Helsinki
Tmi Ari Jortikka 
Härkätie 1 Köyliö 
p.0400-225250

Tmi Jussi Hiitola 
Käräjäkuja 1 D 76 Vantaa 

p.045-2128188

TR-Kaluste Oy 
Salpakuja 2 Vantaa 

p.050-5636175 
www.tr-kaluste.fi 

Vallikallion Laatoitus Oy 
Hippiäisentie 2 Espoo 

p.0400-818605

Venesäilytys 
Keijo Liukkonen 
Hilketie 19 Anttola 

p.0400-557908

Vimpelin 
Teollisuusmaalaus Oy 

Rinnetie 1B Vimpeli 
p.040-5870029

V-S Asunto PRO Oy 
Turku 

p.0400-124421

V Y Ö

T
Taksi 139 Oulu 

Jyrki Kuivas 
Oulu p.040-5334904

Taksi Lius Oy 
Jyväskylä 

p.0400-343022, 
050-4113020

RPN-Konsultointi Oy 
Outokumpu p.044-
7260233 www.rpn.fi 

Rauma Cata Oy 
Kalliokatu 2 T 40 Rauma 

p.044-5530645

Rannikkoseudun 
Asennus Oy 

Turku p.0400-522433 
www.gp-asennus.com

Taksipalvelu Mertanen 
Hukkala

 p.0400-372396

TAMMIKELLARI

Tendac Oy 
Orimattila 

p.0400-890842 
www.tendac.fi 

Tili Tupa 
Keskuskatu 7 

Riihimäki 
p.019-751533

S

Öljysäiliöhuolto
Veli-Matti Ojala 

Noormarkku 
p.040-5433450

Yrjö Pirilä Oy 
Pohjoisesplanadi 25 A H:ki 

p.040-5566700,
 09-41300700

Viinikan Kone Oy 
Ähtäri p.0400-616324 
www.viinikankone.fi 

Vihdin Hautaus 
ja Kukkapalvelu

 Riihitie 4 Vihti 
p.040-5107053

Tmi Hellä Lämpö
0400240031

Alakylänraitti 103
Tuohikotti

Rakennusyhtiö
j.M.Kaukinen
p.0400533989

Salo

Rakennuspalvelu
Harri Hytönen 
p.0400251017

Kallislahti

Remontti ja pihatyö
Kalevi Tapola 

p. 0500331235
Huiskonrinne 13

Sastamala
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