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Tulimme ystävättäreni kanssa kuulostelemaan 
ja katsastelemaan 100-vuotiaan Viron pääkau-
pungin elämänmenoa; onko jokin muuttunut 
muutamassa viime vuodessa, mitä on meneil-
lään? Kaupungissa asuu 440 000 henkeä eli kol-

mannes koko maan väestöstä. Mikä on asuessa, onhan 
tallinnalaisille joukkoliikenne ilmaista! Meiltä muiltakaan 
ei veloiteta kuin kaksi euroa per matka.

Meidät hotellille vievässä taksikuskissa henkilöityy nyky-
päivä ja vanha; Hän puhuu varsin sujuvaa englantia, mut-
ta maksaessani seitsemän euron matkan kympillä paljas-
tuvat 80-luvulta peräisin olevat käytöstavat. Hän ei he-
ti aio antaa takaisin, vaan kun en mene ulos, heittää kah-
den euron kolikon käteeni eikä enää sano meille mitään. 
Käteismaksun kuitittomuutta koemme muuallakin. 
  
Turistikausi ei selvästi ole vielä alkanut. On rauhallista ja 
hiljaista, syreenit ovat juuri puhkeamassa ja tuoksuvat. 
Kaupunki on siisti, vanhat rakennukset jököttävät enti-
söinnin ansiosta arvokkuuttaan lisänneinä ja ryhdistäy-
tyneinä. Hotellimme Unescon maailmanperintökohteisiin 
kuuluvassa Vanhassa kaupungissa on viihtyisä ja mennei-
den aikojen tyyliin sisustettu.  

Historian lehdillä kaupungista on ensimmäinen mainin-
ta 1100-luvulta. Se on kuulunut tanskalaisille, saksalaisil-
le, ruotsalaisille ja venäläisille. Suomalaiset kutsuivat si-
tä Rääveliksi. Nimen uskotaan juontuvan saksankielisestä 
Revel-nimestä. Tallinna-sana oli alun perin Taani linn, jo-
ka tarkoitti tanskalaisten linnaa. Kaupungin tiedetään ol-
leen Hansaliiton vilkas kauppapaikka.              

Nykypäivänä vaikuttaa siltä, että hinnat ovat nousseet 
melkein samalle tasolle kuin Suomessa. Varallisuustaso 
ja väestön ostovoima ei kuitenkaan ole noussut samas-
sa tahdissa, joten jotkut kalliit merkkiliikkeet ovat lopet-
taneet. Toisaalta turistien määrä on vähentynyt. Kaduilla 
kulkevien turistien kuulemme puhuvan lähes yksinomaan 
suomea. Minulle kerrotaan, että virolaiset itse suosivat lo-
makohteenaan nykyään Romanian aurinkorantoja.   

Vältämme shoppailua ja kaupasta toiseen säntäilyä, mut-
ta poikkeamme aivan tarkoituksella kuuluisaan merkki-
liikkeeseen, jolla on toimipisteitä myös Helsingissä. Ver-
tailemme merkin sisäänostoja. Tallinnassa vaatteissa on 
paljon enemmän koristeellisia yksityiskohtia, pitsiä, rimp-
suja ja rusetteja, Helsingissä korostuu selkeälinjaisuus, vä-
rit ja kokonaisuus. Käymme tietenkin Karnaluksissa, puik-
koja heiluttavien suomalaisnaisten tuntemassa lankame-
kassa. Lähistöllä ei näy suomalaisia busseja, kaupassa on 
vain kaksi suomalaisryhmää. Hinnat ovat niin korkeat, et-
tei enää kannata tulla täältä sukkalankoja hakemaan! Iha-
nia lankoja kyllä riittää suuren hallin täydeltä.   

Englanti tuntuu olevan tallinnalaisten toinen kotimainen. 
Sitä puhutaan varsin sujuvasti joka puolella. Juuri kukaan 
ei enää osaa eikä ymmärrä suomea, mikä on kielipoliit-
tisesti suuri ja nopea muutos. Itsekseni ihmettelin sitä-
kin, että Suomen ja Viron hallitusten välisessä molempi-
en 100-vuotistaipaleiden kunniaksi tämän kuun alussa 
pidetyssä juhlakokouksessa puheet pidettiin englannik-
si näiden tuttujen, lämmintä yhteenkuuluvuutta henkivi-
en omien kielten sijasta!
    
Kadriorgin palatsissa en ole aiemmin käynyt. Siellä sijait-
sevat Viron valtion ulkomaisen taiteen kokoelmat. Pietari 
Suuri rakennutti palatsin keisarillisen perheen kesäpalat-
siksi 1700-luvun alkupuolella. Se on nimetty keisarinnan 
mukaan ”Katariinan laaksoksi”. Barokkityylisen palatsin 
suunnitteli italialainen arkkitehti esikuvinaan Versailles ja 
Wienin Schönbrunn. Palatsi on entisöity vuosituhannen 
vaihteessa. Rakennus on roosaan vivahtava kermanväri-
sine tehosteineen. Sisällä huomiota herättävät vahvoilla 
väreillä maalatut seinät ja monet kullanväriset takorauta-
koristeet. 

Ympäröivä puistoalue on kunnostustöiden alaisena. Kau-
empana samalla puistoalueella sijaitsee myös modernin 
taiteen museo Kumu, mutta sinne emme tällä kertaa eh-
di. Sen sijaan poikkeamme Mikkel-museoon, jossa on esil-
lä venäläisen Nikolai Kormashovin neuvostovallan aikana 
salaa keräämä laaja ikonikokoelma. Meillä on onnea; op-
paaksemme ryhtyy sattumalta paikalla oleva suomalai-
nen asiantuntija.    

Viron presidentin virka-asunto sijaitsee Kadriorgissa, 
mutta ei varsinaisessa palatsissa. Vuonna 2014 aletut pe-
ruskorjaustyöt Rocca al Maren kaupunginosassa sijaitse-
van Libertin huvilan kunnostamiseksi presidentin uudek-
si virka-asunnoksi ovat vielä kesken, mutta niiden usko-
taan valmistuvan niin, että nykyinen presidentti Kersti 
Kaljulaid pääsee muuttamaan sinne lähivuosina.         

Mutta sokeri pohjalla: parasta Tallinnassa ovat ehdotto-
masti ravintolat ja kahvilat! Trendikkäin ravintola sijaitsee 
osoitteessa Rataskaevo 16. Yritin varata pöydän sähkö-
postitse kaksi päivää etukäteen, en onnistunut. Illastim-
me sen sisarravintolassa, joka kantoi antiikin siivekkään 
runoratsun nimeä. Olimme erittäin tyytyväisiä, joskin sat-
tui hauska yllätyskin. Halusin kokeilla jälkiruokaa, jossa oli 
vaahtoa monista marjoista ja mannaryynejäkin ja kerma-
maitoa. En osannut aavistaa, että tulossa oli vispipuuroa 
marjoilla koristeltuna kermamaidon kera! Ai, että oli hy-
vää!

Tallinna, keskiviikkona 16. toukokuuta -18

Eija-Liisa Markkula
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Antti Tuomaisen kirjailijavierailu
Teksti: Gyöngyi Pere-Antikainen
Kuva: Markus Schulte / Like

”Kirjoittaminen oli ajattelemista, maailman järjes-
telemistä. Sen avulla pääsin selvyyteen siitä, mi-
tä olin tosiasiassa tekemässä, mitä mieltä mistäkin. 
Kirjoittaessa sain suljettua kaiken muun ulkopuo-
lelleni. Se oli salaisuuteni. Se oli totuus kirjoittami-

sesta. Riippumatta elämäntilanteestani, siitä, mitä maail-
massa muuten tapahtui, kirjoittaessa olin onnellinen. Tai 
niin onnellinen kuin kai yleensä voin olla. Vaikka olisin 
kirjoittanut jostain täysin muusta kuin siitä mikä mieltä-
ni askarrutti, sanojen järjestäminen ja lauseiden muodos-
taminen paperille auttoi niihinkin ongelmiin, joista en sil-
lä hetkellä välttämättä kirjoittanut. Kirjoittaminen oli se, 
joka teki päivästä eletyn, täysipainoisen. Kun en kirjoit-
tanut, se alkoi näkyä, ainakin itselleni, jo parissa päiväs-
sä. Kaikesta tuli hajanaista, mitä pitempään kirjoittamat-
tomuutta jatkui, sen irrallisemmaksi ja levottomammak-
si mieleni tuli ja lopulta en enää tiennyt, mitä mieltä olin 
mistään ja mikä oli paikkani, mitä ylipäätään olin teke-
mässä.”

Tämän ars poetican lausuu toinen päähenkilö Antti Tuo-
maisen romaanissa Kaivos. Samaiset lauseet kuvaavat yh-
tä lailla itse kirjailijaa, joka on suomalaisen rikosromaanin 
erityislaatuinen kiintotähti.

Tuomaisen seitsemän romaania löytyvät kirjastoluokan 
Jännityskirjallisuus alta.  Tuomainen ei valinnut lajiaan tai 
genreä tietoisesti, vaan ”itselle luonteva tapa kertoa tari-
noita näyttää olevan tällainen”. Rikoskirjallisuuden dyna-
miikkaa ja jännitteitä käyttämällä voi tutkia ihmisiä ja hei-
dän toimintaansa. 

”Haluan aina kirjoittaa ihmisistä, jotka joutuvat tiukkoi-
hin paikkoihin, joille tapahtuu jotain täysin käsittämätön-
tä,  uskomatonta tai kauheaa, jotka joutuvat toimimaan 
tilanteissa, joissa normaalin elämän lainalaisuudet eivät 
päde, joutuvat tekemään ratkaisuja, joissa panokset ovat 
valtavan suuria”.

”Rikosromaani on dramaattinen kehys, joka tarjoaa ta-
van käsitellä itseäni kiinnostavia teemoja, kuten oikean 
ja väärän, totuuden ja valheen, syyn ja seurauksen suh-
de ja kaikki se harmaa alue, joka siihen väliin jää”, kertoo 
Tuomainen. ”Rikosjuoni on tapa saada ihmiseni liikkeel-
le, toimimaan. Jännittävin ei ole rikollisen jahtaaminen, 

vaan tarinan keskiosa, se, miten ihmiset toimivat, miten 
heidän matkansa polveilee kohti ratkaisua ja erityisesti 
se, mitä tapahtuu ihmisten välillä.” Tuomainen sanookin 
kirjojensa pääteemana olevan aina jokin ihmisten välinen 
suhde, naisen ja miehen, äidin ja pojan, isän ja pojan tai 
veljesten suhde.

Antti Tuomainen on kotoisin Helsingistä, missä hän on 
viettänyt suurimman osan elämästään lukuunottamatta 
vaihto-oppilasvuotta Yhdysvalloissa ja merkityksellisen 
elämänvaiheen muurin sortumisen jälkeisessä Berliinis-
sä. Nuoruuden koripallon peluu jäi Tuomaisen tajutessa 
noin 18-vuotiaana aikovansa kirjailijaksi. Tähän voimak-
kaan sysäyksen antoi kirjailijan lämmöllä ajattelema luki-
on opettaja Aino Järvinen. Kun nuorukainen kirjoitti var-
sin omaperäisiä aineita, opettaja oli aina kannustamassa 
häntä ja suosittelemassa tutustumisen arvoisia runoilijoi-
ta ja kirjailijoita Saarikoskesta Byroniin. Tärkeimpiin kuu-
luvan opetuksen Tuomainen sai ylioppilaskirjoituksis-
sa, kun asiatekstin sijaan hän kirjoitti annetusta aihees-
ta mielikuvitukseen pohjautuvan tarinan. Arvosana osoit-
ti ratkaisevan pointin: tarinan ei tarvitse olla ihan totta, 
mutta sen pitää olla uskottava.

Englantilaisen filologian opiskelujensa aikana Tuomai-
nen kirjoitti koko ajan runoja ja novelleja, vaikka mieles-
sä siinsi ajatus kokonaisesta romaanista. Elämä oli kuiten-
kin varsin sekavaa ja rajua, ”hölmöjäkin asioita tuli teh-
tyä”, hän naurahtaa. Berliinissä syntyi kuitenkin romaa-
ninpituinen käsikirjoitus Berliinissä romaania väsäävästä 
nuoresta miehestä, Tuomaisen osoittaessa näin itselleen 
pystyvänsä kirjoittamaan pitkää proosaa. Elantonsa hän 
sai työskentelystä mainostoimistossa copywriterina, ku-
ten myöhäisemmässä elämässään vielä useiden vuosien 
ajan. Hän uskalsi kuitenkin heittäytyä täysipäiväiseksi kir-
jailijaksi ja hänen esikoisromaaninsa Tappaja, toivoakse-
ni ilmestyi vuonna 2006 pienen Myllylahti-kustantamon 
julkaisemana. ”Kirjani syntyvät siten, että jotkut muut kir-
jat jäävät syntymättä”, kuvaa kirjailija tapaansa kirjoittaa, 
antaa tarinan viedä tai hylätä, ellei se vie, ”uoman hake-
mista”.

Esikoistaan kirjoittaessa Tuomainen ymmärsi ensimmäi-
sen kerran, miten yhdistää juonellisesti tarinaan aiko-
mansa teema: oikean ja väärän, vastuun ja koston suhde 
ja kysymys, saako pahan tappaa. Hän päätti miettiä, mis-
tä hän itse lukijana oikein pitäisi ja kääntyi kohti amerik-
kalaiselta kirjallisuudelta saamiaan vaikutteita. Suomalai-
sista esikuvista Juha Seppälä, Veijo Meri, Salama ja Alpo 
Ruuth vilahtelevat leimallisina muistijälkinä romaanissa, 
joka valloittaa karhealla ja kaihoisalla atmosfäärillään. Ta-
rinassa velkaantunut pikkurikollinen luuseri päättää pala-
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ta kaidalle tielle raitistuttuaan ja löydettyään uuden rak-
kaan AA-palaverista. Menneisyydestä ilmaantuu kuiten-
kin vanha kaveri, joka palkkaa hänet tappamaan vaimon-
sa aikanaan murhanneet kaksi vankilasta juuri vapautu-
nutta murhamiestä. Tuomainen kertoo tienneensä en-
simmäisen kerran, mitä todella teki ja sen, että tällä teok-
sellaan hän ylittäisi kustannuskynnyksen.

Esikoista seurasi jälleen hapuilua ja valtava määrä pöy-
tälaatikkotekstejä. Samaan aikaan työelämä määräsi tah-
din ja uuden romaanin kirjoittamiselle jäi lyhyitä pätkä-
aikoja iltaisin, viikonloppuisin ja lomalla. Omituista kyl-
lä: tämä äärimmilleen viritetty ja paineistettu työtahti nä-
kyy seuraavassa romaanissa myönteisellä tavalla, romaa-
ni Veljeni vartija on puristettu erittäin tiiviiseen ja tehok-
kaaseen muottiin. Se on sukutarina, jossa kolmen suku-
polven miesten ja siinä sivussa vähän naistenkin kohtalot 
ja rikokset  kulkevat kolmella aikatasolla, risteytyvät, lo-
mittuvat ja lopulta yhdistyvät.

Heti kirjan ilmestyttyä tuomainen sai mainostoimistosta 
potkut, ”elämäni onnenpotkut”, naurahtaa hän, sillä kä-
dessä oli tuore kirja ja mielessä jo seuraava, vieläpä uu-
den suuren kustantamon siipien alla. Ensitapaaminen uu-
den kustantajan kanssa sujui kuitenkin varsin jäykästi kir-
jailijan esiteltyä uutta kirjaideaansa, joka oli kovin erilai-
nen kuin kustantajan odottama linjaus.

Tuomainen luki niihin aikoihin paljon ilmastonmuutos-
ta käsittelevää kirjallisuutta ja koki, että siinä olisi loista-
va tausta ja tapahtumapaikka miehen ja naisen suhdetta 
pohtivalle romaanille. Hän sisällytti ensimmäiseen versi-
oon paljon taustatietoa ilmastonmuutoksesta, sitten hän 
karsi niitä rankalla kädellä pois ja antoi aistillisten vaikut-
teiden, hajujen ja makujen, äänien ja kuvien puhua puo-

lestaan. Näin syntyi Parantaja, Vuoden johtolanka -pal-
kinnolla palkittu ja melkein kolmeenkymmeneen maa-
han myyty Tuomaisen todellinen läpimurtoteos.

Parantaja on dystopia, joka tapahtuu nykyaikana, mei-
dän tuntemassamme Helsingissä, jota ilmastonmuutos 
on runnellut pahasti ja jossa liikkuu salaperäinen massa-
murhaaja teloittaen perheitä, joiden jonkun jäsenen hän 
uskoo toiminnallaan edesauttaneen ilmastonmuutoksen-
kiihtymistä. Päähenkilö on runoilija-toimittaja, joka etsii 
kadonnutta vaimoaan ja joutuu asioita ja yhteyksiä selvi-
tellessään silmätysten heidän kummankin menneisyyden 
kanssa ja kysymään itseltään jokaisen parisuhteen perus-
tavaa laatua olevan kysymyksen: miten hyvin tunnemme 
läheisimpiä ihmisiä, miten menneiden aikojen teot vai-
kuttavat suhteeseemme. Parantaja on maailmanlopun 
kirja ja rakkaustarina, dystooppisessa maisemassa perus-
virityksenä on kuitenkin toivo ja lämpö, ihmisten välistä 
löytyy asioita, joita varten voi jatkaa.

Parantajaa lukiessa kannattaa kiinnittää huomiota myös 
erityisen upeaan kieleen, joka valloittaa ja jää mieleen 
kummittelemaan, vaikka juoni vetääkin lukijaa kiihkeään 
lukutahtiin. Nuorena runoilijaksi aikonut Tuomainen ko-
rostaa: ”Sen lisäksi, että kirja on tarinansa, henkilöidensä 
ja miljöönsä taholta kiinnostava, sen kielen ja tekstin on 
oltava myös nautittava - ja tämä tekee kirjoittamisesta ai-
ka hidasta. Tekstiä on hiottava paljon, ei voi jättää mitään 
suurin piirtein ymmärrettäväksi, vaan asiat on ilmaistava 
täsmällisesti ja mieluimmin tiiviisti. Samalla tekstin runol-
lisuus on erittäin tärkeä. Tekstin ja kielen hiominen onkin 
työn osa, mistä itse nautin paljon.” Ja lukija nauttii vetä-
vän rikosjuonen ohella yhtä paljon pieniä tunnelmia ne-
rokkaasti tiivistävistä lauseista, kuten ”syksy hamusi mai-
semaa koleaan syliinsä”.

Sekä yleisö että kustantaja odottivat maailmanmenes-
tykseen yltäneelle Parantajalle jatkoa, kenties sarjaa ”rän-
täsateessa rämpivästä Helsingistä”. Seuraavassa romaa-
nissa sataakin lunta, koko ajan ja kymmenin ja taas kym-
menin eri sanoin ja vivahtein ilmaistuna. Mutta romaani-
sarjaa Tuomainen ei mielestään pysty kirjoittamaan. Kun 
romaanista on jäljellä enää viimeinen neljännes, kirjaili-
ja miltei piiskaa itseään jaksaakseen loppuun, tietäen, et-
tä ”palkinto on, että saat aloittaa uuden jutun”. Jokainen 
kirja on oma erityinen maailmansa, eikä kirjailija aio jää-
dä kiinni yhteen tuttuun ja tutkittuun maailmaan, uteliai-
suus ajaa häntä ja uuden kirjoittamisen ajatuksesta hän 
saa voimaa.

Kun Parantajan jälkeen kaikki tuntuivat tienneen kirjaili-
jaa paremmin, mitä ja miten hänen olisi kirjoitettava seu-
raavaksi, hän joutui suurten paineiden ja odotusten taa-
kan alle ja vuosi meni kaapinkokoista virtuaalipöytälaa-
tikkoa teksteillä täyttäen. Tavallisestihan Tuomaisen ro-
maaneissa tärkeintä ei suinkaan ole rikoksen selviämi-
nen ja tekijän kiinni jääminen, vaan tarinan ydin on jos-
sain romaanin keskivaiheessa, kun henkilösuhteet jou-
tuvat äärimmäisiin asetelmiin. Tällä kertaa hän kuitenkin 
halusi palata vanhan ajan mysteeriromaanin elementtei-
hin ja noudattaa perinteisen rikosjuonen yleisimpiä lain-
alaisuuksia.
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Synkkä niin kuin sydämeni -romaani, jonka nimi viittaa 
Eino Leinon erääseen vähemmän tunnettuun runoon ja 
päähenkilön nimenä puolestaan on Aleksi Kivi, on äidin 
ja pojan tarina. Äiti katoaa pojan ollessa 13-vuotias ja poi-
ka, poimittuaan pieniä vihjeitä ja muistonpalasia vuosien 
ajan, pestautuu aikuisena talonmieheksi kartanoon, tar-
koituksenaan käräyttää äitinsä murhaajaksi arvelemansa 
kartanon rikas omistaja ja kostaa. Romaani on näytelmän-
tyyppinen suljetun maailman rikosromaani, josta on te-
keillä elokuva. ”Jos Eino Leino, Raymond Chandler ja Al-
fred Hitchcock olisivat saaneet yhteisen lapsen, ehkä se 
olisi jotain tämän suuntaista”, nauraa Tuomainen.

Tästä romaanista lähtien Tuomaista on totuttu pitämään 
Helsinki noir -kirjallisuuden edustajana. Noir on alunpe-
rin ranskalaisten antama nimi tietyntyyppiselle amerik-
kalaiselle kirjallisuudelle. Sen ominaispiirteisiin kuuluu, 
että siinä keskeisinä toimijoina ovat epätavallisiin olo-
suhteisiin joutuvat tavalliset ihmiset, jotka eivät voi tur-
vautua virkavaltaan. Noir-rikosromaanit ovat tyypillisesti 
myös synkkäsävyisiä, tapahtumapaikat pääasiassa urbaa-
neja ja hahmot vähäpuheisia ja hymyttömiä, tämä kaikki 
kuitenkin parhaimmillaan kirjallisesti herkullisella tavalla 
ratkaistuna. Tuomainen korostaa, ettei hän ainakaan tie-
toisesti kirjoita noiria, ”tämä on pikemminkin portinvarti-
joiden määritelmä”.

Tuomaisen henkilöille ominaista on myös tietty pakko-
mielteisyys, intohimo edustamassaan asiassa, jossa on 
päästävä perille ja tuloksiin ja joka vaatii suuria uhrauksia 
ja luopumisia. Perhe, rakkaus ja ystävyys joutuvat syrjään 
pakottavan asian jyrätessä. ”Tarina on ikään kuin dyna-
mo, ehtymätön voima, joka alusta loppuun pakottaa liik-
keelle”, luonnehtii Tuomainen. Päähenkilöiden yhteinen 
piirre on myös tinkimättömyys ja poikkeuksellisen korkea 
moraali edustamassaan asiassa tai työssä, olkoonkin se 
vaikka niinkin äärimmäisen hankalasti moraaliseksi miel-
letty asia kuin esimerkiksi palkkamurhaajan työ.

Korkea ammattimoraali näyttelee suurta roolia romaa-
nissa Kaivos, joka kaivautuu syvälle isän ja pojan suhtee-
seen, kummankin menneisyyteen, kohtaamattomuuteen 
ja sen ylittämiseen tähtääviin yrityksiin. Kun tarina ja yh-
distävä linkki oli pitkään mietinnässä, tarjosivat alkusysä-
yksen tarinan konkreettisiin kuvioihin Talvivaara-aiheiset 
uutiset. ”Kuvittelin, etteivät nuo uutiset jatkuisi kovin pit-
kään, ja miten kävi!”, huokailee kirjailija.

Romaanin perusasetelma on isän ja pojan mahdollisim-
man jännitteinen suhde. Isä, joka jätti perheensä poikan-
sa ollessa vasta vauva, palaa Helsinkiin 30 vuoden jälkeen 
ja kohtaa toimittajapoikansa. Samaan aikaan poika saa 
vihjeitä Lapissa sijaitsevaa kaivosaluetta uhkaavasta ym-
päristökatastrofista. Isä ja poika ovat monella tavalla ja-
nan ääripäissä: tätä tavoitetta palvelee heidän sijoittami-
sensa ammattiensa kannalta spektrin ääripäihin. Poika on 
totuutta etsivä toimittaja ja isä kammottavaa ja anteeksi-
antamatonta ammattiaan erittäin moraalisesti harjoitta-
va, mutta totuutta salaava palkkamurhaaja. Tämä romaa-
ni on myös eräänlainen oodi kirjoittamiselle -  osoitukse-
na artikkelin alun sitaatti.

Kaivos lienee toistaiseksi Tuomaisen uran vakavahenki-
sen virran huipentuma. Uran toinen uoma vie näennäi-

sesti toiseen suuntaan, kohti mustan huumorin ja absur-
diuden sävyttämiä rikostarinoita. Kirjailijan mielestä uu-
den lukijaehdokkaan kannattaa napata hänen romaa-
neistaan ensilukemiseksi  kuudes romaani Mies joka kuo-
li ja siitä voi jatkaa joko edellisiin vakavampiin tai vielä 
crazympään uusimpaan kirjaan nimeltä Palm Beach Fin-
land.

Mies joka kuoli on yhtäaikaa hervoton ja liikuttavan kau-
nis, farssi ja ylistys elämälle. Ensimmäisellä sivulla mies 
saa kuulla kuolevansa aivan lähiaikoina vääjäämättä tap-
pavaan myrkytystilaan. Mies on vielä nuori, menestyvä 
yrittäjä ja onnellinen aviomies; kuka häntä mahtaa myr-
kyttää hitaasti ja miksi? Romaani yhdistelee maagisia ja 
realistisia elementtejä hersyvän hauskasti, mustan huu-
morin avulla, absurdein kääntein ja kielikuvien ilotulituk-
sin.

Alunperin Tuomainen halusi sijoittaa sankarinsa hyvin 
tuntemaansa mainostoimistojen maailmaan, mutta pi-
ti sitä maailmaa aivan liian tylsänä lukijoille. Agentin eh-
dotettua jotain perisuomalaista tuotetta myyvää firmaa, 
kuten vaikka Rapalaa, hän hoksasi toisen perisuomalai-
sen tuotteen, sienet. Näin syntyi tarina männyntuoksu-
valmuskasta eli matsutakesta, jota sankarimme firma poi-
mii Haminan tienoilla ja vie mahtavalla voitolla Japaniin, 
missä sitä pidetään suuressa arvossa.

Tuomainen kertoo hauskan anekdootin: romaanin ilmes-
tyttyä hänelle soitettiin Suomen sieni -lehdestä ja pyy-
dettiin kertomaan omista kokemuksistaan sieniin liitty-
en. ”Tässä nähdään taas: onnistuneen kehikon ei tarvitse 
välttämättä olla totta, riittää, että se on uskottava!”

Romaanin kantavana teemana on elämä. ”Kun kirjoitan 
kuolemasta, oikeasti kirjoitan elämästä, että kuinka arvo-
kasta, kaunista ja ihmeellistä elämä on!”, toteaa Tuomai-
nen. Ei ihme, että romaanin jaksojen nimet järjestykses-
sä ovat Kuolema, Elämä ja Rakkaus. ”Kummallista, miten 
kauan olen elänyt kuin en koskaan kuolisi, kuin minulla 
olisi yhden kesän mentyä luvassa toinen, jostain syystä 
edellistä parempi. Ja kuitenkin: tarjolla on vain silmänrä-
päys, hetki auringonpaistetta, kirkkaus jota ei ymmärrä, 
aika joka vain katoaa. Öiset ajatukset ovat päiväajatusten 
luurankoja, unelmien vääntyneitä ruumiita.”, pohtii ro-
maanin päähenkilö.

Tuomaisen tuorein romaani, Palm Beach Finland on val-
laton irrottelutarina, jossa suomalaiseen merenrantamai-
semaan kohoaa amerikkalaistyyppinen rantakylä-turisti-
pyydys. Tonttien omistussuhteiden järjestelyt aiheutta-
vat yrittäjälle harmaita hiuksia ja ruumiita syntyy tahal-
lisesti ja tahattomasti. Vauhdikkaat tapahtumat etenevät 
korostetun elokuvamaisesti. Tarinaa ei voi ottaa vakavas-
ti - sen sijaan romaanin absurdin huumorin sävyin kudot-
tua kangasta täplittävät hienosyiset pienet havainnot ih-
miselon arjesta ja piilomerkityksistä.

Antti Tuomaisen seuraavan romaanin on määrä ilmestyä 
ensi syksynä. Odotan innolla ja uteliaana, kumpaa virtaa 
se jatkaa!

Antti Tuomaisen kirjailijavierailutallenne on kuunneltavissa 
osoitteessa: www.kajastuslehti.fi
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Teksti: Helena Taskila

Haluaisitko viettää yh-
den kesäisen viikon lau-
laen, soittaen, tanssi-
en tai muuten vain iloi-
sesta tunnelmasta naut-

tien? Jos ajatus viehättää, kannattaa 
silloin suunnata Keski-Pohjanmaal-
le Kaustisen kuntaan, jossa järjeste-
tään Suomen ja Pohjoismaiden suu-
rin kansanmusiikkifestivaali eli Kaus-
tisen kansanmusiikkijuhlat. 

Tänä vuonna Kaustisen kansan-
musiikkijuhlat järjestetään 51. ker-
ran 9–15.7. Joka vuonna juhlilla on eri 
teema, joka tällä kerralla on luonto. 
Hieman kuluneelta vivahtavan tee-
man alle mahtuu tarkemmin ajatel-
len paljon inspiroivaa – eläinten ja 
kasvien lisäksi esimerkiksi  vuoden-
aikojen vaihtelu, luonnon kiertokul-
ku jne. Erikoisempia aiheita on lis-
tattu Kaustisen ohjelmaa esitteleväl-
lä internetsivustolla, esimerkiksi ih-
misluonto, luonnollinen musiikki se-
kä musiikin kierrättäminen. 

Kaustisella kivetkin soivat

Otsikossa esiintyvä lausahdus on al-
kujaan lähtöisin kaustislaiselta liike-
mieheltä ja purppuritanssin elvyttä-
jältä Santeri Isokankaalta. Myöhem-
min sanontaa on vienyt eteenpäin 
edesmennyt maakuntaneuvos ja juh-
lien pitkäaikainen presidentti Viljo 
Määttälä, joka toimi juhlien kantava-
na voimana niiden alkuajoista lähti-
en. Alun perin kaikki sai alkunsa, kun 
nuori metsänhoitaja Matti Palo osal-
listui Keski-Pohjanmaa-lehden julis-
tamaan kirjoituskilpailuun vuonna 
1965. Kilpailun tarkoituksena oli ke-
hitellä uusia ideoita, jotka edistäisi-
vät maakunnan hyvinvointia talou-
dellisesti ja kulttuurisesti. Koska kan-
sanmusiikkiperinne oli aina ollut seu-
dulla hyvin vahva, oli idea ihmiset 
yhteen kokoavasta kansanmusiikki-
tapahtumasta varmasti varsin luon-
teva.

Ensimmäiset kansanmusiikkijuhlat 
järjestettiin vuonna 1968. Tuolloin 

juhlat kestivät nykyisen viikon sijaan 
neljä päivää. Talkootyöllä on aina ol-
lut suuri merkitys juhlien järjestämi-
sessä. Ensimmäisten juhlien juhla-
alue rakennettiin suurimmaksi osaksi 
talkoovoimin. Edelleen talkoohenki 
elää voimakkaana ja työtehtäviä on 
paljon tarjolla aina rakennus- ja pur-
kutalkoista lähtien.

Kaikki saavat soittaa

Kaustisen kansanmusiikkijuhlat on 
siitä erityinen festivaali, että siellä 
voi nähdä esiintyjiä pienistä lapsista 
iskelmä- ja pop-artisteihin. Tänä ke-
sänä lavalla nähdään suomalaisista 
artisteista esimerkiksi Suvi Teräsnis-
ka ja Vicky Rosti. Viime vuonna laval-
le nousi ja yleisön villitsi Rap-artisti 
Paleface. Suomalaisten lisäksi esiin-
tyjiä tulee tietysti myös ulkomailta, 
tänä vuonna muun muassa Kolumbi-
asta asti.

Syy monenlaisille ja eri-ikäisil-
le esiintyjille löytyy vahvasta peli-
manniperinteestä, joka on säilyttä-
nyt elinvoimansa nykypäiviin saak-
ka. Juhlat tarjoavatkin monenlaisil-
le musisoijille upean mahdollisuu-
den päästä soittamaan ja laulamaan 
yhdessä tai yksin. Pelimanneja on 
tuhansittain, ja järjestelysyistä peli-
manniksi on ilmoittauduttava monta 

kuukautta ennen juhlia.
Juhlat tarjoavat musiikin kuunte-

lun ja soiton lisäksi myös erilaisia työ-
pajoja ja kilpailuja. Vuodesta 2010 on 
järjestetty kaustislaisen pelimannin, 
Konsta Jylhän, nimeä kantava Kons-
ta Jylhä-kilpailu, jonka tämänvuoti-
nen teema on muinaissuomalaisuus.

Tämä heinäkuinen viikko on siis vä-
rikäs ja  monipuolinen kattaus erilai-
sia kulttuureja ja taidemuotoja. Jos 
se kaikki pitäisi tiivistää pariin sa-
naan, ne sanat voisivat olla ’yhtä juh-
laa’. 

The Escarteen Sisters.

   7

Yhtä juhlaaYhtä juhlaa



Teksti: Sari Kekkonen
Kuvat: Ali Kinnunen

Miten jännittävää onkaan sukeltaa uuden, 
kiehtovan kuunnelman maailmaan. Täl-
laisen elämyksen tuottamiseen tarvitaan 
aina suuri joukko ammattilaisia: käsikir-
joittaja, ohjaaja, näyttelijät, jopa ”lavas-

taja" eli äänisuunnittelija, tekniikan hoitajia unohtamat-
ta. Joukkoon pitää mahdollisesti liittää vielä säveltäjä ja 
muusikoita. Koska kuunnelmat ovat perinteisesti erityi-
sesti näkövammaisten ja sokeiden ihmisten suosiossa, 
haluamme osoittaa kunnioitusta tekijöille ja tuoda hei-
dän taidettaan tunnetuksi myös muun yleisön keskuu-
dessa.

Tähän kevääseen asti Sokeain kuunnelmapalkinnon on ja-
kanut Näkövammaisten liitto – jo viidenkymmenen vuo-
den ajan. Merkkipaalun jälkeen suoritetussa vahdinvaih-
dossa Näkövammaisten Kulttuuripalvelu alkoi jatkaa tätä 
merkittävää perinnettä. 6.4.2018 Iiris-keskuksessa juhlit-
tiin joukkoa kuunnelmantekijöitä, jotka tuore näkövam-
maisten kuunnelmaraati halusi nostaa esiin vuoden 2017 
rikkaasta kuunnelmasadosta. Uutta oli myös vuoden ää-
ninäyttelijän valinta.

Palkintojen jako oli samalla alkusoitto kaksipäiväiselle 
kuunnelmafestarille. Anne Huttusen organisoimassa ta-
pahtumassa oli etukäteen kerätty osallistujilta toiveita 
esitettävistä kuunnelmista. Yhteistyössä Ylen Radiote-
atterin kanssa listalle valikoitui sekä vakavia että kevei-
tä esityksiä. Niiden lisäksi Radioteatteri oli valinnut fes-
tariyleisölle yllätyskuunnelman, jonka kantaesitys oli vas-
ta seuraavana päivänä, eli Märta Tikkasen elämästä ker-
tovan Märta-kuunnelman. Festarin osanottajia puhutti-
vat erityisesti tunnelmat, jotka välittyivät tarinoiden ta-
kaa. Myös perinteisten ja nykyaikaisten kuunnelmien ker-
rontatapojen erot kiinnostivat keskustelijoita.

Kunniaa Kunniaa 
kuunnelmantekijöillekuunnelmantekijöille

Näkövammaisten Kulttuuripalvelun edustajat Sari Kekkonen, 
Mikko Ojanen ja Airi Lehtonen.

Palkitut kuunnelmat
1. sija: 

Työpaikkasatiiri Töissä täällä, käsikirjoitus Juha-Pekka 
Koskinen, ohjaus Matti Ijäs

2. sija: 
Jännityssarja Viha on paha vieras, Seppo Jokisen kir-
jasta dramatisoinut Jussi Niilekselä, ohjaus Juha Ros-
ma 

3. sija: 
Suuryhtiödraama Nokia – Suomen suurin tarina, kä-
sikirjoitus Tuomas Timonen, ohjaus Juhana von Bagh

Vuoden 2017 ääninäyttelijä: 
Minttu Mustakallio

Kuunnelmaraati
Näkövammaisten Kulttuuripalvelu kokosi uuden 
kuunnelmaraadin neljän vuoden toimikaudelle. 
Raadin jäsenet Mikko Ojanen pj, Sanna Lehtonen, 
Satu Linna, Ari-Pekka Saarela, Marita Vainio ja Mark-
ku Yli-Penttilä  esittäytyivät  Kajastus-lehden nume-
rossa 1/2018.

Vasemmalla Kuunnelmaraadin jäsen Sanna Lehtonen.

 



Ylhäällä Töissä täällä -tiimiä: tuottaja Pekka Ruo-
horanta, käsikirjoittaja Juha-Pekka Koskinen ja oh-
jaaja Matti Ijäs.Alhaalla näyttelijä Riikka Papunen, 
Viha on paras vieras -sarjasta. Oikealla keskellä oh-
jaaja Matti Ijäs, joka on innostunut kuunnelmista 
ja alla Vuoden ääninäyttelijä Minttu Mustakallio ja 
Nokia-draaman ohjaaja Juhana von Bagh. Mintus-
ta on juttu seuraavalla sivulla.
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Kun Sokeiden kuunnelma-
raati tuli Näkövammais-
ten Kulttuuripalvelun hoi-
toon, päätettiin Vuoden 
kuunnelman lisäksi valita 

myös Vuoden ääninäyttelijä.
    Ensimmäiseksi Vuoden ääninäytte-
lijäksi valittiin kaikkien tuntema iha-
na Minttu Mustakallio. Raati perusteli 
valintaansa näin: ”Sädehtivän kome-
diennen ääni on helposti tunnistet-
tava ja puheilmaisu selkeää, vivahtei-
kasta ja eloisaa. Ilmeet ja eleet kuu-
luvat hänen äänessään. Vuoden ää-
ninäyttelijän valinnassa kaikki ääni-
työ, myös televisiossa ja elokuvis-
sa, on otettu huomioon. Roolihenki-
lön koko persoonan esille tuominen 
pelkästään puheilmaisun keinoin on 
mitä vaativinta näyttelijän työtä. Sil-
le raati haluaa antaa tunnustusta ja 
korostaa sen merkitystä draamatyös-
kentelyn koko kirjossa.”
    Minttu on valinnasta ”kauhean iloi-
nen” ja perustelut tuntuvat hänes-
tä suorastaan ylenpalttisilta – mutta 
toisaalta ketään tuskin kehutaan lii-
kaa.
  Minttu sai kunniakirjansa kotoisan-
lämpimässä tilaisuudessa, jossa pal-
kittiin myös perinteiseen tapaan 
Vuoden kuunnelma. Minttu on kai-
kissa haastatteluissaan korostanut, 
että hän todella arvostaa saamaansa 
tunnustusta, koska näkövammaiset 
ovat kuunnelmien ja kuuntelemisen 
asiantuntijoita, kuunnelmien suurku-
luttajia.
   Heidän ehkä paras edustajansa on 
Sokeain kuunnelmaraadin puheen-
johtaja, syntymäsokea pastori Mik-
ko Ojanen, joka pystyy puhumaan 
kuunnelmista vaikka päivän, toden-
näköisesti hän on kuunnellut kuun-

nelmia enemmän kuin kukaan. Mik-
ko jakoi puheenjohtajan ominaisuu-
dessa kaikki tunnustukset asianmu-
kaisin menoin.
   Minttu valmistui teatterikorkeakou-
lusta vuonna 2000 taiteen maisterik-
si. Hän on saanut näytellä teatteris-
sa, televisiossa, elokuvissa ja kuun-
nelmissa.  Kaikki me muistamme hä-
net esimerkiksi Varastosta, Risto Räp-
pääjistä, Viikossa aikuiseksi ja ennen 
kaikkea suositusta Klikkaa mua -sar-
jasta, josta hän sai parhaan tv-esiin-
tyjän Kultaisen Venlan. Mintulla on 
kokemusta myös näyttämöltä, hän 
on työskennellyt näyttelijänä muun 
muassa Suomen kansallisteatterissa 
ja Ryhmäteatterissa.
  Minttu on syntynyt Ylivieskassa 
1973. Hänen äitinsä oli Minttu Mus-
takallio. Hän on naimisissa näytteli-
jä Tuomas Rinta-Panttilan kanssa ja 
asuu pääkaupunkiseudulla.
    Vuoden ääninäyttelijä -tunnustus 
tuli Iiris ja viettelykset kuunnelmas-
ta. Ylen Marja Vehkasen tekemässä 
haastattelussa paljastui, että ääni-
näyttelemistä ei Mintun teatterikou-
luaikana juuri opetettu, käytiin ker-
ran studiossa, jossa oppilaat saivat 
harjoitella duppaamista.
  Kuunnelmia tehdessä voi olla ihan 
oma itsensä, ei tarvita edes meikkiä 
eikä roolivaatteita, oma mukava asu 
riittää. Ei kuunnelmien tekeminen 
silti helpompaa ole kuin muukaan 
näytteleminen, erilaista vain. 
  Minttu haluaa katsekontaktin kans-
sanäyttelijöihin ja myös ohjaajaan. 
Ylen uusissa studioissa ohjaajaa ei 
näe, mikä tuntuu Mintusta vähän ou-
dolta ja katsekontaktin puute vaikut-
taa hänen mielestään myös lopputu-
lokseen. Ehkä katsekontakti muihin 
näyttelijöihin jopa korostuu tämän 
takia.

   Moni ei tiedä, että kuunnelman te-
kijät eivät suinkaan opettele vuoro-
sanoja ulkoa vaan lukevat ne pape-
rista. Siitä taas seuraa monenlaista 
pientä hankaluutta, kun pitäisi seu-
rata toisia katseella ja lukea samalla 
vuorosanoja.
  - Tekstin pitää toki olla tuttu ja jot-
kut varmaan ehtivät oppia sen ulkoa-
kin, mutta esimerkiksi Iiriksessä teks-
tiä oli niin paljon ja työtahti niin ko-
va, että tekstin ulkoa opettelemiseen 
olisi mennyt varmaan monta kuu-
kautta, Minttu sanoi Vehkaselle.
   Mintun mielestä teksti on kaiken 
lähtökohta ja hän sanoo arvostavan-
sa käsikirjoittajia korkealle, vaikka 
heitä ei Suomessa välttämättä osa-
takaan pitää kovin suuressa arvossa, 
vaan huolellisesti mietittyjä repliik-
kejä pyritään muuttelemaan. 
  - Tekstien täytyy olla hyviä, että nii-
tä jaksaa kuunnella. Tässä Iiris ja viet-
telykset -kuunnelmassa oli ihana 
teksti. Se oli hauska ja hyvin kirjoitet-
tu. Sen tietää siitä että kun on studi-
ossa, ei haluaisi muuttaa mitään vaan 
ne hahmot nousevat sieltä sellaisena 
kun on ajatellutkin ja on yhtä mieltä 
tapahtumista.
   Monilla näyttelijöillä on ongelmia 
äänen kanssa. Minttu on niitä onnel-
lisia, joilla ääni kestää ihan luonnos-
taan. Hän muistaa opetukset, miten 
äänihuulia pitää rentouttaa ja miten 
ääntä avata. Ehkä kaikkein tärkeintä 
on pitää itsensä kunnossa. Kun krop-
pa pelaa, myös ääni pelaa. Eli kun syö 
hyvin, nukkuu hyvin ja muistaa ur-
heilla, ääni kestää ja myös kantaa.
 

Onneksi ääneni kestää!
Teksti ja kuva: Ali Kinnunen
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Kortit hallitsevat Irma Innalan elä-
mää. Hänellä on yli 2000 korttipak-
kaa ja harrastus jatkuu. Lisää kortteja 
tulee jo pyytämättäkin ja kertyy kai-
kilta maailman kolkilta.
Teksti ja kuvat: Ali Kinnunen

Korttien kuningatar Irma Innala asuu Valkeakoskella kau-
niissa kerrostalohuoneistossa. Vaikka pelikortteja on älyt-
tömän paljon, niitä ei juuri huomaa, sillä pakat on pakattu 
laatikoihin, joista on huolellinen ja tarkka kirjanpito.
  - Katsopas tätä, tästä näemme, että korttipakkoja on nyt 
2062 Irma opastaa kädestä pitäen. Hän liikkuu omassa ko-
tonaan sujuvasti ja tietää kaikkien kauniiden tavaroiden 
paikat, mutta korttikirjanpidon tarkistamiseen hän tarvit-
see suurennuslasia. 
   Irma on niitä näkövammaisia, joiden kanssa unohtaa nä-
kövamman kokonaan. Niinpä Irma saa tottuneesti johda-
tella vieraan korttiaarteiden pariin milloin mihinkin kät-
köpaikkaan tai laatikostolle.
  Jokaisella korttipakalla on oma tarinansa ja Irma muis-
taa sen prikulleen. 
  - Tämän pakan sain yhdeltä taksikuskilta, hän toi sen 
Egyptistä, Irma sanoo.

Pyöreitä, soikeita, pitkiä kortteja

Korttipakkoja on vaikka minkälaisia, on pyöreitä, soikei-
ta, neliöitä ja melkein kaikista tunnetuista materiaaleis-
ta. Onpa lasimaljakoitakin, joissa on kortteja kyljessä. Nii-
tä tosin ei lasketa mihinkään, ne ovat vain koristeita, sivu-
tuotteina tulleita. On myös huiveja, joissa on kortinkuvia. 
  Suurimmat kortit ovat kooltaan kirjoitusarkin kokoisia, 
pienimmät taas mahtuvat kämmenelle. Irma ottaa vas-
taan mitä korttiaiheita vain, jos joku tuo ja arkistoi kaik-
ki aarteet yhtä huolellisesti. Kukaan muu ei saakaan niitä 
järjestellä. Pakkoja ei saa sekoittaa.
   Irma löytää tarkan kirjanpitonsa perusteella minkä ta-
hansa pakan milloin tahansa. On laiva-aiheita, lentoko-
neita, seksiä, eläimiä, luontoa, elokuvia ja viihdettä, ho-
telleja, tupakka- ja viinapakkoja, kuljetusta, käsityötä, ur-
heilua, tavallisia kortteja, yrityskortteja, ennustuskortteja 
ja monenlaisia erikoispakkoja. Lasten korteissa on musta-
pekkoja ja muita tuttuja.

  
”Pelaan vain pasianssia!”

Irma on kerännyt kortteja vuodesta 2007 alkaen. Ensim-
mäiset kirjanpidon merkinnät ovat heinäkuulta 2007 jol-
loin kortteja on ollut 236 pakkaa. Kun Irmalla oli vasta 48 
korttipakkaa ja ilmoitti tuttavalleen, että näitäpä hän al-
kaakin kerätä.
  - Sanoin, että en minä niitä tarvitse, mutta tuon niitä 
matkamuistoiksi kuten tähänkin asti. 
Keräily sai nopeasti siivet ja huhu kiersi aina Kympin uu-
tisten Esko Tommolalle, joka soitti ja sanoi että kun saat 
49 pakkaa, soita niin tehdään juttu, hän tuo sen yhden. 
   Juttu on edelleen tekemättä, koska Irma ei ole soittanut, 
ja Tommolakin on vaihtunut isästä poikaan. 
   Kymmenessä vuodessa kortteja on kertynyt aika hyvin. 
  En malta olla kysymättä, kuinka innokas kortinpelaaja Ir-
ma itse on.
  - En pelaa kuin pasianssia! Siihen olen käyttänyt samaa 
suosikkipakkaa 40 vuotta. Kun kerran en sitä löytänyt, pa-
sianssistakaan ei tullut mitään. Vasta seuraavana päivä-
nä tajusin, että olisihan niitä korttipakkoja ollut yli 2000.
  Irma on kauan sitten harrastanut myös korteista ennus-
tamista, mutta se on jäänyt. Edes unet eivät johda toi-
miin, mennyttä mikä mennyttä.

Näkö vain hävisi

Irmalla on takana pitkä työura eri tehtävissä. Viimeksi hän 
työskenteli montakymmentä vuotta koulussa.
  - Kirjoitetaan koulusihteeri ja lausutaan kanslisti, Irma 
sanoo nauraen ammatistaan.
Yhtenä perjantaina hän huomasi, että mapit olivat täyn-
nä tyhjiä papereita. Eikä päätteelläkään näkynyt mitään! 
  - Mistä minä olisin tiennyt, että olisi pitänyt ottaa heti 
yhteyttä lääkäriin ja mennä hoitoon heti. Lähdin siis ko-
tiin. Näin kyllä kulkea, mutta en nähnyt edes lehteä lu-
kea seuraavana aamuna. Lainasin mieheltäni silmälasit-
kin mutta en minä niilläkään mitään nähnyt! Ajattelin et-
tä kaikki johtui siitä, että olin kirjoittanut valtavan mää-
rän todistuksia. 
    Kun Irma lopulta pääsi lääkäriin, oli jo myöhäistä, vaik-
ka useita leikkauksia tehtiinkin. 
Molemmat verkkokalvot olivat irronneet, eikä näköä saa-
tu palautettua kuin vähän toiseen silmään. Nyt senkin sil-
män näkö on melkein hävinnyt arpien ja ikärappeuman 
takia.
   Tarinaan sisältyy opetus ja varoitus samalla kertaa. Jos 
näkö menee yhtäkkiä, ei pidä ruveta etsimään syytä esi-
merkiksi liiasta rasituksesta vaan mennä lääkäriin ja mie-
luiten silmäklinikalle niin pian kuin mahdollista.

KORTTIEN 
KUNINGATAR
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Aikaa on noin kolme tuntia. Jos pääsee leikkaukseen, nä-
kö saadaan usein pelastettua eli verkkokalvot kiinnitettyä 
takaisin paikoilleen. 

Häiriköitä kyydissä 16-vuotiaana

Sata tarinaa -kirja, joka aikoinaan ilmestyi Valkeakoskella, 
sisältää Irman kirjoittaman kertomuksen lapsuusajoilta.  
Irma on niitä harvoja, joka on saanut ajokortin jo 16-vuo-
tiaana. Ja jo sitä ennen hän sai ajaa isänsä luvalla.
   -  Sain ajaa yksin kilometrin matkan isolle tielle, kunhan 
ajoin peruuttamalla ja tulin peruuttamalla myös takaisin.
  Irman isä oli pikkupaikkakunnan ainoa poliisi eikä hän 
oikein keksinyt, miten olisi kuljettanut jonkun häirikön 
pienellä autollaan putkaan ja kuulusteltavaksi.
   Ratkaisu löytyi kotoa: Irma. Heti kun kynnelle kykeni, 
tyttö sai ajo-oppia isältään ja hänestä ruvettiin koulutta-
maan autonaista.
   Sen jälkeen, kun Irma sai ajokortin, humalaisten kuljet-
taminen oli helppoa. Irma ajoi, isä istui raudoitetun häiri-
kön kanssa takapenkillä ja piti tämän rauhallisena.
  Hurjia tarinoita kyyditettävistä on vaikka kuinka paljon. 
Pelottiko Irmaa koskaan?
  - Miksi olisi, isähän istui takapenkillä, minä vain ajoin!
  Vaikka Irma ei enää näe ajaa autolla, autot ovat tärkeäs-
sä osassa hänen elämäänsä. Hän kulkee taksilla ja kuinka 
ollakaan monet taksikuskit ovat hänen kouluaikaisia tut-
tujaan. Useampi kuin yksi poika on muistellut, kuinka pe-
lottavaa oli tulla rehtorin puhutteluun, mutta Irma loh-
dutti ja rohkaisi poikia.
  - Monta kertaa on yhdessä naurettu aikaisemmille ta-
pahtumille. Hyviä poikia ne nyt ovat kaikki – ja hyvin ne 
myös ajavat.

   Taksit pitävät Irmasta huolta, "vahtivat" kuten Irmat it-
se sanoo huumorilla - ja taksikuskit  tuovat Irmalle kort-
teja tuliaisiksi.
  Vain noin 20 prosenttia korttipakoista on Irman itsen-
sä ostamia, kaikki muut ovat jonkun muun tuomia. Irman 
harrastus tunnetaan paikkakunnalla ja kokoelman kartut-
tamisesta on tainnut tulla joillekin muillekin melkein har-
rastus. Kortteja on tullut Floridasta ystävättären mukana 
ja paljon myös Kanariansaarilta.

Yksin mutta ei yksinäinen

  
Irma asuu yksin, mutta kaapin päällä on pitkä rivi kuvia.  
Lapsia on kaksi ensimmäisestä avioliitosta, kaksi toisesta, 
kaikki nyt jo aikuisia. Kaksi poikaa ja kaksi tyttöä, lasten-
lapsia on neljä, lastenlastenlapsiakin jo kolme.  
   Irma on nyt 82-vuotias, mitä kyllä ei voi uskoa.  Hän on 
tavallaan paikallinen julkkis, josta on tehty lehtijuttuja ja 
joka on ollut aktiivinen vammaisasioissa, hän on muun 
muassa ollut tekemässä
Valkeakosken esteettömyysopasta. 
   Irma ei valita pienistä eikä suurista, hän on sitä mieltä, 
että ken vaivojansa valittaa, on vaivojensa vanki. Ja kun 
ei näe, ei näe! 
   Ei liene ihme, että korttipakkoja ilmestyy aina vain uu-
sia. Irman ystäväpiiri on laaja ja sosiaalinen elämä vilkas-
ta.

Irma soittaa juuri kun lehti on menossa painoon:
  - Nyt pakkoja on 2222!

Korttipakoilla on paikkansa.

Ei aina vakavana.
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MÄNTÄN KUVATAIDEVIIKOT

Mäntän kuvataideviikot täyttävät 25 vuotta. Kuvataide-
viikot on saanut itsenäisyyden juhlavuoden Suomi-pal-
kinnon. Tämän vuoden teema on maleksijan paratiisi ja 
maailman kartoittaja, kesän 2018 otsikkona on Kartasto. 
Kuraattori Veikko Halmetoja on valinnut näyttelyyn  perä-
ti 56 taiteilijaa.   Muutamat taiteilijat ovat tuttuja mennel-
tä vuosilta, onpa joukossa edellisiä kuraattorejakin. Tässä 
luettelo kaikista Mäntän kuvataideviikkojen taiteilijoista:
Riikka Ahlfors, Jouko Alapartanen, Stefan Bremer, Erno 
Enkenberg, Noora Geagea,  Paul Gustafsson, Mari Halla-
puro, Kalle Hamm, Ilari Hautamäki, Sami Havia, Outi Heis-
kanen, Rannveig Helgadóttir, Janette Holmström, Einari 
Hyvönen, Henrik Härkönen, Markus Jäntti, Emmi Kallio, 
Dzamil Kamanger, Joel Karppanen, Hanna Keynäs, Anni 
Kinnunen, Tiina Kivinen, Tellervo & Oliver Kochta-Kallei-
nen, Emilia Kokko, Teemu Korpela, Aura Kotkavirta, Janne 
Laine, Antti Laitinen, Aleksi Liimatainen, Hannamari Ma-
tikainen, Arttu Merimaa, Kasper Muttonen, Moosa Mylly-
kangas, Antti Nyyssölä, Melina Paakkonen, Mikko Paakko-
nen, Pekka Paikkari, Sami Parkkinen, Anna Pekkala, Kirsi 
Pitkänen, Jan Pohribný,  Riitta Ranta, Ville Räty, Jukka Silo-
kunnas, Kim Somervuori, Pasi Soukkala, Kaj Stenvall, Saa-
ra Särmä, Taidevankkuri Linnuntie, Sari Tervaniemi, Kirsi-
maria E. Törönen-Ripatti, Ilona Valkonen, Jarno Vesala, Ti-
mo Vuorikoski, Pekka Väyrynen, Timo Wright.

Yhteystiedot: Mäntän kuvataideviikot 17.6.-31.8.2018, 
Pekilo, 35800 Mänttä, puh. 044 2599 194, kuvataideviikot@
gmail.com, avoinna kesällä joka päivä klo 10-18, www.
kuvataideviikot.fi, www.facebook.com/kuvataideviikot/, 
www.twitter.com/Kuvataideviikot, www.instagram.com/
kuvataideviikot/

SERLACHIUKSEN MUSEOT

Vuonna 2018 Serlachius-museoissa avataan seitsemän 
uutta näyttelyä, kesällä niistä nähdään viisi. Ensimmäise-
nä on avautunut  Belgian tunnetuimpiin nykytaiteilijoi-
hin kuuluvan Koen Vanmechelenin taidetta näyttelyssä 
nimeltä Kyse on ajasta. Vanmecheleniä nähdään ensi ker-
taa Suomessa ja Pohjoismaissa Serlachius-museo Göstas-
sa  ja ympäröivässä puistossa. Hän on Belgian tunnetuim-
pia nykytaiteilijoita.

Sun kanssa Mitä jää on Sampsa Virkajärven kahdesta 
videoteoksesta koostuva näyttely.  Elina Brotheruksen 
Leikkikenttä-näyttelyn uudet valokuvat ja videoteokset 
ovat performatiivisia, absurdeja, vakavia ja hauskoja. Ke-
sän suurmenestys saattaa olla Dalín Gaala -niminen näyt-
tely. Se on  iloitteleva kunnianosoitus Salvador Dalílle, 
jonka elämää ja taidetta ei voi erottaa toisistaan.

Kiven aika esittelee oman sukupolvensa merkittävim-
piin kuuluneen kuvanveistäjän Harry Kivijärven töitä vuo-
rovaikutuksessa nykykuvanveistäjien teosten kanssa. 

Näkövammaisille pienoismallit

Näkövammaiset ja heikkonäköiset voivat nyt tutustua 
Serlachius-museoihin konkreettisesti tunnustelemalla 
niitä. 3D-tulostetut pienoismallit museoista auttavat nä-
körajoitteisia hahmottamaan, millaisissa rakennuksissa 
he liikkuvat. Mäntän seudun Näkövammaiset ovat olleet 
apuna pienoismallien teossa.

Yhteystiedot:  Gustaf: R. Erik Serlachiuksen katu 2, Gösta: 
Joenniementie 47,  Mänttä, puhelin +358 (0)3 488 6800,
avoinna kesäisin 1.6.–31.8. joka päivä klo 10–18

TAIDEKESKUS SALMELA

Taidekeskus Salmela on suurimpia kesänäyttelyitä. Sal-
melassa esitellään töitä suomalaisen nykytaiteen konka-
reilta sekä nuorilta lupauksilta. Näyttelyalue koostuu Sal-
melan päärakennuksesta sekä Domanderin näyttelyalu-
eesta, johon kuuluvat Apteekki- ja Postitalo, Palvelijan 
asunto sekä piharakennukset, joissa sijaitsee myös Nina 
Terno -museo. Teoksia on esillä myös ravintola Kesähei-
nässä, huvimaja Höijerissä sekä maisema- ja veistospuis-
tossa.

 Tänä kesänä Salmessa nähdään kuvataiteilijat: Igor Ba-
ranov, Jaakke Haapanen, Antti Hakkarainen, Johanna Häi-
väoja, Jasmina Ijäs, Mi Kuoppa, Enni Kömmistö, Juhani 
Linnovaara, Olli Mantere, Matti Metsämaa, Marika Mäke-
lä, Jan Neva, Paavo Pelvo, Ruomo Rosenlund ja Johanna 
Pohjavirta, Susanna Pälviä, Kimmo Schroderus, Arvo Sii-
kamäk, Taneli Stenberg ja Eeva Vesterinen.

Yhteystiedot: Taidekeskus Salmela, näyttelyt avoinna 9.6.-
12.8.2018 joka päivä klo 11-18. Mäntyharjuntie 25, 52700 
Mäntyharju, info(at)taidekeskussalmela.fi, puhelin  050 
3388 114, taidekeskussalmela.fi, facebook.com/taidekeskus-
salmela, Instagram @taidekeskussalmela

TAIDEKESKUS PURNU

Purnun seitsemässä näyttelypaviljongissa on esillä koko-
naisuus kotimaista nykytaidetta eri taidemuotojen edus-
tajilta.  Taiteilijat varioivat jotain jo aiemmin luotua. Tai-
teilijat ovat Radoslaw Gryta, Grönlund-Nisunen, Sirpa 
Hynninen, Vesa-Ville Saarinen, Jan Jämsén, Tuula Lehti-
nen, Niko Luoma, Leena Nio, Paula Ollikainen, Maarit Suo-
mi-Väänänen, Miikka Vaskola ja Camilla Vuorenmaa.

Purnun kesänäyttelyn kuratoivat ja tuottavat Eerika 
Malkki ja Jari Granholm.

Yhteystiedot: TOISTO, nykytaiteen kesänäyttely 2018, 
avoinna 17.6. - 12.8. päivittäin klo 11-18. Mustasaari 63, 
35100 Orivesi, tuottaja: jari.granholm@moderni.fi, puh. 
0400 757 607.

KESÄN NÄYTTELYT

Vasemmalta ylhäältä: Kaj Stenvall: Global Warning (Mänttä), 
Mi Kuoppa: Tuuletar (Salmela), Ilari Hautamäki: Morning Glory 

(Mänttä), Paul Gustafsson: Kameli (Mänttä), Salmelasta: Igor Ba-
ranov: Herbarium 1, Johanna Häiväoja: Hyberbolinen Avaruus, 

Teksti: Ali Kinnunen, kuvat: näytteilleasettajat

16  

►

►



   17



FISKARS

Kesällä 2018 Fiskarsin käsityöläisten, muotoilijoiden ja 
taiteilijoiden osuuskunta ONOMA järjestää ABOUT CLAY 
-näyttelyn Fiskarsin ruukin Kuparipajassa. Näyttelyyn 
osallistuu yli 40 taiteilijaa eri puolilta Eurooppaa: He ovat: 
Pálma Babos (HU), Daphne Corregan (FR), Sandra Davolio 
(DK), Ken Eastman (GB), Bernd Fischer (DE), Yoshimi Futa-
mura (FR), Monika Grycko (IT), Mia E Göransson (SE), Ann 
van Hoey (BE), Steen Ipsen (DK), Carl Emil Jacobsen (DK), 
Kiho Kang (DE), Jacques Kaufmann (FR), Torbjørn Kvasbø 
(NO), Rainer Kurka (DE), Anne Mercedes (GB), Enric Mestre 
(ES), Deidre McLoughlin (IE), Nero / Alessandro Neret-
ti (IT), Susan O`Byrne (GB), Ruta Pakarklyte (NO), Merete 
Rasmussen (DK), Fausto Salvi (IT), Silvia Siemes (DE) ja Ma-
riko Wada (DK).

Suomesta osallistuvat Sakari Kannosto, Kirsi Kivivir-
ta, Nathalie Lautenbacher, Matias Liimatainen, Tiia Ma-
tikainen, Lotta Mattila, Saana Murtti, Pekka Paikkari, Su-
ku Park, Päivi Rintaniemi, Kristina Riska, Johanna Rytkölä, 
Anneli Sainio, Kim Simonsson, Riitta Talonpoika, Kati Tuo-
minen-Niittylä ja Karin Widnäs.

Näyttelyn kuraattorina toimii keramiikkataiteilija Erna 
Aaltonen. Arkkitehteina ovat teolliset muotoilijat Barbro 
Kulvik ja Antti Siltavuori, graafisesta suunnittelusta vas-
taa Tommi Jokivaara ja näyttelyn tuottaa Sanna Nuuti-
nen. Näyttelyn pääyhteistyökumppani on Fiskars Oyj.

Yhteystiedot: Kuparipaja, Fiskarsin ruukki 13.5.–2.9.2018, 
www.onoma.fi, www.fiskarsvillage.fi

HAIHATUS

Taidelaitos Haihatuksen kesänäyttelyn nimi on Tiloissa. 
Tämä kesä on jo Haihatuksen 19. näyttelykesä. Näyttely 
on osa Haihatuksen ympärivuotista Outopäivät taidefes-
tivaalia.

Näyttelyn sisällöstä vastaavat kuraattorit Kalle Turak-
ka Purhonen, Pauliina Turakka Purhonen, Pasi Mälkiä ja 
Tiia Matikainen antoivat näyttelyn nimeksi TILOISSA.  Mu-
kana on  26 taiteilijaa: Pasi Autio, Jesse Avdeikov, Enoch 
Bergsten, Niina Braun, Linda Granfors & Aura Hakuri, Viva 
Granlund, Kaarina Haka, Sampsa Indren, Kirsi Jokelainen, 
Sakari Kannosto, Aimo Katajamäki, Saija Kivikangas, Nin-
ni Luhtasaari, Aleksi Martikainen, Antti Oikarinen, Henrik 
Olsson, Benjamin Phillips Nozdrachev, Antti-Ville Reini-
kainen, Seppo Renvall, Sonja Salomäki, Ilkka Sariola, An-
nukka Turakka, Juhani Vikainen, Joanna Wingren ja Char-
lotta Östlund.
  Yhteystiedot:  Tiloissa 11.6. - 17.8.2018 päivittäin klo 11-18, 
Taidelaitos Haihatus,Jousitie 68-70, Joutsa, toiminnanjoh-
taja Merja Metsänen, 040 5161703, haihatus@haihatus.fi, 
www.haihatus.fi

TAIDEKESKUS TAARASTI

Taarastin Taidekeskuksen salissa on kolmen taiteilijan 
VÄREJÄ VÄREJÄ -näyttely. Taiteilijat ovat Hans Christian 
Berg, Markus Konttinen ja Niko luoma. Ulkona taidepuis-
tossa on lasten ja nuorten toteuttamaa taidetta sekä Van-
halla kunnantalolla videoteoksia.

Taarastin taidepuisto esittelee tänä kesänä lasten ja 
nuorten ideoimaa ja toteuttamaa taidetta. Lahtelainen 
Pro Puu ry toteuttaa yhteistyössä koulujen kanssa ympä-
ristöä elävöittäviä veistoksellisia rakennelmia. Mukana on 
myös Kaarisilta ry:n taiteilijoiden installaatioita ja Nasto-
lan yläkoulun oppilaiden töitä.

Taiteilijat ovat Berliinin Nationalgallerien 2017 palkin-
non voittanut Agnieszka Polska ja helsinkiläinen visuaa-
linen taiteilija Noora Geagea. 

Yhteystiedot: Taidekeskus Taarasti, Taarastintie 6, Nasto-
la, avoinna 3.-31.7, ti-su klo 12-17, ma suljettu. 

NAIVISTIT IITTALASSA

Iittalan lasimäellä on naivistien 30-vuotisjuhlanäyttely. 
Mukana ovat melkein kaikki Suomen naivistit eli Kia-Ma-
ria Aho, Pirjo Alatalo, Kaarina Alsta, Sergei Arhipov, Mia 
Bergqvist, Stina Engvall, Margit Hakanen, Petra Heikki-
lä, Hannu Hirsivuori, Sinikka Hurskainen, Minna Iso-Läh-
teenmäki,  Maija Kanerva, Reijo Kivijärvi, Pentti Koivikko, 
Rauni Koivisto, Sirkka Koivula, Riitta Kolari, Martti Laakso-
nen, Matti Laine, Lauri Lahtinen, Sonja Lehto, Kauko Leh-
tonen, Minna Lehväslaiho, Esa Leppänen, Seija Levanto, 
Talvikki Lusa, Katja Mesikämmen, Outi Markkanen, Han-
na Meuronen-Majamaa, Kati Mikola, Raija Männistö-Kos-
ki, Virve Niemi, Raija Nokkala, Merja Nykänen-Naukkari-
nen, Kikka Nyrén, Marjaana Orkoneva, Terho Peltoniemi, 
Heli Pukki, Asta Pulkkinen, Pirkko Pullinen-Valtonen, Jo-
se Räsänen, Päivi Salminen, Helena Törmälä, Eino Viikilä, 
Aimo Vuorinen, Inka Ylihärsilä, Pertti Ylinen, Vesa Saren-
ko muistoryhmä.
   Yhteytiedot: Hollaajantie 2,14500 Iittala, puhelin: 045 7730 
1686, 19.5.–19.8.2018, avoinna joka päivä klo 10-19

MUSEOT

Monet museot ovat auki kesällä, hyvä hakusana on kesä-
näyttelyt 2018.
Museoiden näyttelykalenteri löytyy osoitteesta
http://www.museot.fi/nayttelykalenteri/
Kaikki museot löytyvät aakkosjärjestyksessä museohaulla 
http://www.museot.fi/museohaku/

POIMINTOJA

• Iki ihana Outi Heiskanen Mäntän kuvataideviikoilla, sa-
moin Kaj Stenvall, Stefan Bremer ja Kochta-Kalleiset.
• Johanna Häiväoja, Juhani Linnovaara, Arvo Siikamäki  ja 
Marika Mäkelä Salmelassa.
• Rakastettu Marita Liulia Gumbostrand Konst & Formissa.

Vasemmalta ylhäältä:  Salmelan näyttelystä: Jasmina Ijäs: Di-
kotomania 3, Jan Neva: Rooma, Juhani LInnovaara: Runoi-

lijan muotokuva, Purnun näyttelystä Niko Luoma: Self titled 
adaptation of Guernica (osasuurennos), Kimmo Schroderus: 

Nelijalkaiset #2 (Salmela),
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Kun Portugali voitti aika tarkalleen vuosi sitten, 
kisat tänä vuonna huipentuivat Lissabonin Al-
tice-areenalla, ja moni riemuitsi. Viime vuonna 
saatiin uusi voittajamaa viisuperheeseen, ja se 
oli monessa suhteessa voitto Euroviisuille. 

Portugalin voitto omakielisellä kappaleella oli ainakin 
osavoitto kielisäännön palauttamisen puolesta puhuvil-
le faneille. Yhä edelleen viisujen kielisäännön vapautumi-
nen herättää harrastajissa voimakkaita tunteita puolesta 
ja vastaan. On niitä, jotka ovat ehdottomasti sitä mieltä, 
että viisut pitäisi laulaa vain kunkin maan virallisilla kie-
lillä, ja niitä, joiden mielestä on aivan sama, millä kielel-
lä lauletaan. Pääasia, että lauletaan. Kielisääntö vapautui 
vuonna 1999, kun haluttiin, että eri kappaleiden sanoma 
tulisi kaikille saavutettavaksi. Tämä johti siihen, että vii-
suissa alettiin yleisesti käyttää englantia. Vielä kielisään-
nön vapautumisen aikaan Jerusalemin viisuissa moni lau-
loi myös omalla kielellään, mutta moni oli vaihtanut eng-
lantiin menestyäkseen paremmin.

Näin menetteli esimerkiksi naapurimaamme Ruotsi. Vä-
littömästi kielisäännön poistuttua se siirtyi käyttämään 
englantia esitystensä kielenä, eikä takaisin ole vanhaan 
paluuta ollut. Ruotsi ei tosin aivan ”ehdoton” tämän sään-
nön noudattamisessa ole. Varsinkin alkuvuosina, aina 
vuoteen 2006 saakka, kahta poikkeusta lukuun ottamatta 
maan viisukarsinnoissa voittajakappaleiden alkuperäis-
kieli on ollut ruotsi. Vuodesta 2007 lähtien vain englanti. 
Naapurimaan isoin poru kielimuutoksesta syntyi vuonna 
2004, kun Lena Philipsson voitti kappaleella Det gör ont. 
Tuolloin jopa artisti itse oli sitä mieltä, että kappaleen sa-
noma välittyy paremmin alkuperäiskielellä kuin kääntä-
mällä se englanniksi. (No, ainakin ruotsinkielinen sanoi-
tus on monimielisempi kuin englanninkielinen). Mutta 
SVT sai tahtonsa läpi, teksti kääntyi viime tingassa eng-
lanniksi ja Istanbulissa se kuultiin nimellä It Hurts. 

Portugalin voitolla oli myös toinen merkitys, ainakin vii-
suharrastajille. Vaikka Kiova on paikka, jossa kevät tulee 
aikaisin ja siellä on yleensä toukokuussa lämmin, se yllät-
ti viileydellään. Moni haaveili aurinkoisesta viikosta, mut-
ta toisin kävi. Niinpä Portugalin voitto takasi viisuharras-
tajalle ainakin lämpimän kevätretken tänä vuonna. 

Portugalin viisukevään retken suunnittelu alkoi saman 
tien, kun tulos oli selvillä. Vaikka kesä menikin enemmän 

muita asioita touhutessa, palasi matkasuunnitelmat tuon 
tuostakin mieleen. Kaikki alkoi konkretisoitua syyskuus-
sa, kun ensin hankittiin lennot ja melko pian sen jälkeen 
majoitus. Mutta vielä oli aikaa pohtia, mitä halutaan Por-
tugalista nähdä, mihin painopisteet tällä kertaa keskitty-
vät.

Vapun alla 29.4. oli viimein lähdön aika. Suuntasimme aa-
muvarhaisella kohti Lissabonia ja jatkolennolla Portoon, 

Viisuseikkailu 
Portugalin lämmössä

Tässä vaiheessa näytti hyvältä...

Teksti: Heidi Ikäheimonen



   21

reilut pari sataa kilometriä pohjoisemmaksi pääkaupun-
gista. Ensimmäiset kolme päivää kuluivat kaupunkia kier-
täen ja turistinähtävyyksiä ihmetellen. Yksi kiintoisimmis-
ta tutustumiskohteistamme oli Calemin viinikellari, jossa 
tutustuimme portviinin valmistukseen ja historiaan. It-
selleni portviini on hieman turhan makeaa viiniä, joten 
maisteluksi se vain jäi. Asumuksemme sijaitsi aivan Por-
ton keskusaukion reunalla, joten seurasimme vappupäi-
vänä aitiopaikalta sikäläistä vappuhulinaa poliittisine pu-
heineen ja kansantanssiesityksineen. Paljoa ei tyyli ja pu-
heiden kiihkeä äänensävy eronnut suomalaispoliitikko-
jen vastaavasta. Sen sijaan musiikkitarjonta oli monipuo-
lisempaa kuin meidän vappumarsseillamme. Oli siis aika 
harkita maisemanvaihtoa Lissaboniin. 

Viisuja ja turismia

Saavuimme keskiviikkoiltapäivänä pääkaupunkiin ja vii-
sutunnelma näkyi kaikkialla. Kaupunki selvästikin valmis-
tautui juhlaan. Meidän aikamme meni paljolti ensimmäis-
ten viiden päivän osalta areenalla harjoituksia seuratessa. 
Vasta toisen viikon alussa jäi aikaa nähtävyyksille ja aurin-
gosta nauttimiseen.

Tiistaina, Suomen semifinaalipäivänä, suuntasimme kul-
kumme Beleniin. Kävimme tutustumassa alueen isoon 
luostariin, jonne oli loputon turistivirta sekä vaunumuse-
oon, joka esitteli erityylisiä vaunuja eri aikakausilta. Van-
himmat vaunut museossa olivat 1600-luvulta, uusimmat 

noin vuodelta 1915. Portugali on tunnettu myös sinival-
koisista kuvioiduista kaakeleistaan. Niitä saimme ihail-
la jo Portossa, mutta kaakeleille on ihan oma museonsa 
hieman Lissabonin ydinkeskustan ulkopuolella. Paikka on 
ehdottomasti tutustumisen arvoinen. Kaakeleista tehdyt 
työt ovat kuin taideteoksia. Usein niissä toistuu jokin Raa-
matun aihe, mutta museon ylimmästä kerroksesta löytyy 
kokonainen pienoismalli Lissabonista.

Mr. Lordi kohtaa kaunottaren

Kun tiistain semifinaalijännitys oli ohi, ja Saaran finaali-
paikka varmistunut, oli aikaa keskittyä muihin nähtävyyk-
siin… hetkinen, vai oliko sittenkään?

Myöhään torstai-iltana saimme kutsun, jossa kerrottiin, 
että Mr. Lordi tulee perjantaina kisapaikalle kannusta-
maan Saaraa. Hieman myöhemmin yöllä ilmoitettiin fi-
naalin esiintymisjärjestys, ja kas – kuin sattumalta - Saa-
ran ja Lordin esiintymisnumerot finaalissa oivat prikul-
leen samat, vain 12 vuotta erotti esitykset toisistaan. Täs-
sä kohtaa suomalaisfanit ja lehdistö alkoivat vetää yhtä-
läisyysmerkkejä Saaran ja Mr. Lordin välille. Saara esiin-
tyy samalla numerolla kuin Lordi, sen täytyy olla hyvä en-
ne. Kaunotar kohtaa hirviön, vai oliko se sittenkin Mons-
ters meets Monster? Tai ehkä sittenkin Latex kohtaa Boto-
xin, kuten vuonna 2006 vitsailtiin Lordin ja Ruotsin Caro-
lan kohtaamisesta? 

Voittajan oli helppo antaa haastatteluja.

►



Alina Tomnikov kertoo: 
Tällaista oli näytellä so-
keaa Donnaa.
Teksti: Riikka Hänninen

Televisiosarja Donna puhut-
ti näkövammaispiirejä alku-
vuodesta. Sarjan päähenki-
lö, sokea Donna etsii kiih-
keästi uutta rakkautta en-

tisen parisuhteen karahdettua äkis-
ti kiville. 10-osaisessa sarjassa riit-
tää vauhtia ja komiikkaa. Maaliskuus-
sa Donnan näyttelijä Alina Tomnikov 
tuli kertoilemaan, millaista oli näytel-
lä sokeaa, nuorta naista. Kutsun si-
nutkin näin jälkikäteen mukaan tä-
hän haastatteluhetkeemme.

Oma havainto ja harjoittelu 

kunniaan

Mitä ajattelit, kun sait tietää, että täm-
möinen rooli on tulossa. 

- Ajattelin, että tämä olisi mahta-
va rooli tehdä senkin takia, että Don-
na on sarjan keskushenkilö. Ja se on-
kin ollut yksi hienoimmista rooleista-
ni tähän asti. 

- En saanut suoraan roolia vaan kä-
vin koekuvauksissa. Päätin jo saades-
sani kutsun koekuvauksiin, että ha-
luan tehdä sellaisen roolityön, joka 
pohjautuu minun aitoon havaintoo-
ni. Minulla ei ollut yhtään näkövam-
maista ystävää eikä oikeaa kokemus-
ta. olin vain katsonut elokuvia. Otin 
heti yhteyttä Iirikseen ja tapasin nä-
kövammaisia. 

- Se oli minulle todella avaava ko-
kemus. Olen kiitollinen, että sain ky-
syä näkkäreiltä kaikkia urpoja kysy-
myksiä, sain ottaa videolle miten he 
toimivat, käyttävät puhelinta jne. Ha-
lusin näyttää, mitä minä olen itse ha-
vainnut, eikä vain, mitä vaikka joku 
Al Pacino on tehnyt. 

- Harjoittelin tosi pitkään, miten 
saan taiteltua kepin niin, ettei se näy-
tä siltä, että olen Alina ja olen saanut 
kepin käteeni viikko sitten. Vaan sen 

Donna 
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Mene ja tiedä, mutta ennusmerkit 

olivat hyvät, kunnes…

…koitti finaali-ilta ja pisteidenlasku 
alkoi. Pian finaalin jälkeen selvisi, et-
tä Suomen sijoitus semifinaalissa oli 
kymmenes eli Saara oli viimeinen jat-
koonmenijä omasta semistään. Mut-
ta mihin ne meidän pisteet katosi-
vat, kun semissä sentään tuli 108 pis-
tettä ja finaalissa jäätiin vain 46 pis-
teeseen? Kas siinäpä kysymys. Miksi 
meistä ei Eurooppa tykkää? Mikä me-
ni taas pieleen, ettei pisteitä ropissut 
niin kuin piti?

Noh, menikö oikeastaan mikään pie-
leen? En sanoisi niinkään. Vaikken 
Saara-faniksi tunnustaudu missään 
olosuhteissa, ja Monsters oli kaikkea 
muuta kuin suosikkini Lissabonin la-
valla, ei se esitys ainakaan laulutai-
don puutteeseen kaatunut eikä edes 
huonoon esillepanoon. Ehkä laval-
la oli liikaa härdelliä samaan aikaan, 
ehkä se muistutti enemmän sekame-
telisoppaa kuin hyvää kokonaisuut-
ta. Entä sitten ne mystisesti kadon-
neet tykkääjät, mihin ne äänet kato-
si finaalissa? Realiteetti nyt kuitenkin 
on se, että semissä oli vain 21 maa-
ta meidän lisäksemme äänestämäs-
sä, ja itseämmehän emme voi äänes-
tää. Finaalissa taas äänestävät kaikki 
osallistujat, nekin, jotka ovat karsiu-
tuneet semifinaalivaiheessa. Eli kun 
laskemme itsemme pois ja kun omas-
sa semissämme oli 21 muuta maa-
ta jakamassa pisteitään, niin toises-
ta semistä tuli vielä 21 lisä-äänestä-
jää mukaan. Yksinkertaisesti, pisteet 

vain jakaantuivat toisin kuin semissä. 
Lisäksi finaalissa oli kuusi täysin uut-
ta maata kilpailemassa semien lisäksi 
eli suuret rahoittajamaat sekä isäntä-
maa Portugali. Sinne ne pisteet kato-
sivat, ei sen kummempaa. 

Netta tuli ja valloitti Euroopan

Niinhän sitä sanotaan, että viisuvoit-
taja on yleensä se, joka jakaa eniten 
mielipiteitä. Israelin Netallakin oli 
niin vastustajansa kuin kannattajan-
sakin. Minä viehätyin Netan Toy-kap-
paleessa enemmän Netan taitavaan 
äänenkäyttöön ja humoristisuuteen. 
Kappale ei tosin ole huumorikappa-
le, vaikka artisti taitavasti matkiikin 
kanaa, vaan se ottaa suoraan kantaa 
#Metoo-kampanjaan sanomallaan.

Ensi vuonna viisukaruselli siis siir-
tyy jälleen Israeliin 20 vuoden tau-
on jälkeen. Ja kun viisufanit rakasta-
vat ennusmerkkien etsimistä milloin 
mistäkin, niin yhdenlainen ennus-
merkki kai se on tämäkin: Israel näyt-
tää pitävän kahdeksikkoa jonkinlai-
sena onnenlukunaan Euroviisuissa. 
Sen ensimmäinen voitto tuli vuon-
na 1978, toinen voitto heti seuraa-
vana vuonna kotikisoissa, tosin kisat 
järjesti vuonna 1980 Alankomaiden 
Haag, kolmas voitto vuonna 1998 ja 
nyt Netta. Kolme voitoista on tullut 
vuonna, jonka viimeinen numero on 
kahdeksan. Odotammeko seuraavaa 
Israelin voittoa kymmenen vai kaksi-
kymmentä vuotta? 
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pitäisi näyttää siltä, että se on ollut 
Donnalla kymmenen vuotta. Kokosin 
kepin varmaan 50 kertaa päivässä. 

- Donna ei ole persoonana erityisen 
siisti, mutta kyllä hänen kotonaan ta-
varat ovat suurin piirtein siellä, mis-
sä hän olettaa niiden olevan. Paljon 
komiikkaa syntyy siitä, että joku on 
siirrellyt tavaroita vääriin paikkoi-
hin. Tarkkailin ja tutkin, miten näyt-
telen sen, että tiedän suurin piirtein, 
missä lasi on, mutta en sentin tarkas-
ti. Tai ennen kuin istun, kokeilen, mis-
sä tuoli on.

Toikkarointia sumeiden 

piilolinssien läpi

Mikä oli haastavinta Donnan tekemi-
sessä?

- Se, että vietin suunnilleen 50 päi-
vää putkeen sumentavat piilolinssit 
päässä. Niillä minun oli oikeastikin 
vaikea nähdä, vaikka kyllä minä jo-
tain näinkin. Näyttelijänä minun piti 
nähdä. Tuotannosta ei olisi tullut mi-
tään muuten. Minun oli ymmärret-
tävä, missä kamera oli. Eli minun pi-
ti nähdä piilolinsseillä, joilla oli vai-
kea nähdä ja samaan aikaan näytel-
lä, etten näe. 

- Ennen ensimmäistä kuvauspäivää 
jännitin linssien käyttöä, joten päätin 

laittaa ne kotona päähän. Matkalla 
tajusin, etten tosiaan näe oikein mi-
tään eikä minulla ollut valkoista kep-
piäkään. Minun piti päästä metrolla 
Sörnäisiin ja siitä rautatieasemalle ja 
vielä junalla Pukinmäkeen. Se oli pe-
lottavaa!

- Yhdessä kohtauksessa Donna kul-
kee tien yli ja pariskunta yrittää vä-
kisin auttaa häntä väärään suuntaan. 
Siinä otossa, joka valittiin sarjaan, 
Donnan hattu tippuu, hän etsii sitä ja 
löytää sen, ja kun hän lähtee, keppi 
juuttuu kiinni viemäriin ja hän mei-
naa kaatua. Tätä ei ollut todellakaan 
käsikirjoitettu. Siellä minä kiroilin ja 
etsin tuulen mukana lentävää hattua 
ja kompuroin kepin kanssa. 

Silmät ja ääni sielun peileinä

- Näyttelijäntyössä silmät ovat mi-
nulle hyvin tärkeät. Puhutaan, että 
silmistä näkee paljon. Jos näytteli-
jä on lähikuvassa, ei tarvitse mitään 
muuta kuin ajatella jotain ja se näkyy. 
Jos minun pitää vaikka näytellä, että 
voi kun tuo mies on hyvännäköinen, 
voin ajatella vaikka ihanaa berliinin-
munkkia. Ja jos räpäytän silmiäni, se 
on tosi iso ele. 

- Ja niin se on Donnankin kohdal-
la. Vaikka hän ei näe, hänen tunteen-

 kävi kylässä

Alina Tomnikov Donnana piilolinssit silmissään. Kuva: Production House.

sa näkyvät silmistä. Minun piti löytää 
tapa, jossa silmät ovat läsnä, mutta 
niillä ei saa reagoida samalla tavalla 
kuin normaalisti. 

Entä ääni? Mitä ääni sinulle merkitsee?
- Rakastan ääntä. Ääni on sielun 

peili vielä enemmän kuin silmät. Mi-
nulle äänenkäyttö roolissa on todella 
tärkeä. Ääni paljastaa, onko ihminen 
aidosti läsnä hetkessä ja siinä roolis-
sa. 

Olet tehnyt kuunnelmia ja dubannut 
tv-sarjoja. Millaista kuunnelman teke-
minen on verrattuna muuhun näytte-
lemiseen?

- Siinä tiivistyy äänenkäyttö. Et-
tä pystyt siinä mustassa, eristetyssä, 
umpinaisessa, pehmennetyssä ko-
pissa tekemään kaiken vain äänellä-
si. Tykkään siitä haastavuudesta, et-
tä minulla ei ole apuna mitään. Dub-
bauksissa minulla ei ole edes vas-
tanäyttelijää. Minun on kuviteltava 
kaikki itse. 

Arvokasta mukaanotettavaa

Oliko sinulla joitain ennakkokäsityk-
siä, jotka muuttuivat matkan varrella?

- Oli. Esim. luulin, että kaikki näk-
kärit ovat supersiistejä. Olen aina 
iloinen, kun voin oppia jotain uutta. 
Niinhän se on omassakin elämässä. 
Olen blondi ja puoliksi venäläinen eli 
kaikkien vitsien kohde. Vaatii ihmisil-
tä jotain, että he uskaltavat kohdata 
toisen ennakkoluulottomasti.

Mitä ottaisit Donnalta omaan
elämääsi?

- Sen, että ei jää märehtimään vaan 
menee eteenpäin. Etten ottaisi kaik-
kia asioita isosti sydämelleni. Ihailin 
Donnassa sitä, mikä hänellä meni vä-
hän överiksikin, että hän meni eteen-
päin eikä antanut itsensä musertua 
minkään alle. Hän taas voisi oppia 
minulta sitä, että hän välillä pysäh-
tyisi ja märehtisi ja itkisi ja antaisi asi-
oiden vaikuttaa vähän aikaisemmin. 

Mitä et ainakaan haluaisi Donnalta 
omaan elämääsi?

- Olen itse kokenut yhden tosi ras-
kaan ihmissuhteen loppumisen, jos-
ta olen eheytynyt. En haluaisi sellais-
ta suurta shokkia, jonka Donna jou-
tui kokemaan.  
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Osa 2 Terroristikin on ihminen

Teksti: Pasi Päivinen

Mikään väkivaltainen teko esivallan edusta-
jia tai kansalaisia vastaan ei ole automaat-
tisesti terrorismia. Se on sitä vasta silloin, 
kun terrorismirikoksen tunnusmerkistö 
täyttyy ja siitä on annettu oikeuden pää-

tös. Terrorihyökkäykset tuomitaan yleensä jyrkästi pereh-
tymättä asioihin laajemmin ja terroristeja pidetään auto-
maattisesti ”pahoina” ihmisinä. Terrorismi ei kuitenkaan 
ole juuri koskaan irrallista selittämätöntä toimintaa, vaan 
se on sidoksissa aikakautensa joko laajempaan tai sup-
peampaan yhteiskunnalliseen liikehdintään. Esimerkik-
si vasemmistoterrorismin vuosikymmenellä, 1970-luvul-
la, vasemmistoradikalismi purkautui terrorismina ja sii-
hen osallistui ihmisiä kaikista yhteiskuntaluokista ja mo-
nista ammattiryhmistä. Tosin vasemmistolaisia korkeasti 
koulutettuja oli mukana suhteellisesti enemmän, varsin-
kin Länsi-Saksassa.  
 
Terrorismi on yhtä tuomittavaa kuin sota tai mikä tahansa 
muu väkivalta. Poliittisilla terroristeilla, erityisesti vasem-
miston edustajilla, väkivallan käyttö on kuitenkin ollut 
harkittua, maltillista  ja uhrit on pyritty valikoimaan tar-
koin. Oikeistoterroristeilla tai uskonnollispoliittisilla ter-
roristeilla uhreja ei ole aina tietoisesti pyritty välttämään. 

Al-Qaidan Yhdysvaltoihin syyskuun 11. 2001, toteuttaman  
superterrori-iskun myötä monille on muodostunut bru-
taali kuva terroristeista ja WTC-iskujen myötä terrorismi 
on yleisesti liitetty kuuluvaksi islamiin. Maailmassa elää 
1,6 miljardia muslimia, mutta hyvin harvat heistä radika-
lisoituvat ja päätyvät terroristeiksi. Muslimiterroristin ku-
vaa ovat osaltaan vahvistaneet mm. Madridin junapom-
mi-iskut vuonna 2004 sekä Lontoon metro- ja bussi-iskut 
vuonna 2005. Kuva on kuitenkin yksipuolinen ja suppea. 

Tulin vierailleeksi pariin otteeseen New Yorkin WTC-tor-
neissa 1990-luvulla ja kävin myös niiden raunioilla sil-
loin, kun jälkiä vielä raivattiin. Alue oli aidattu ja työko-
neet möyrivät aidan takana. Tapahtumapaikka ei tehnyt 
minuun erityistä vaikutusta ja ajattelin Ground Zeroksi –
nimetyssä paikassa seistessäni, että lähes 3000 ihmisen 
kuolema syyskuun 11. 2001 tuntui epäoikeudenmukai-
selta, mutta vielä epäoikeudenmukaisemmalta on tun-
tunut siitä päivästä alkunsa saanut terrorismin vastainen 

sota, joka on vaatinut lukemattomien viattomien ihmis-
ten hengen mm. Afganistanissa ja Irakissa. Yhdysvallois-
sa järjestetyt muistotilaisuudet syyskuun 11.2001 iskujen 
jälkeen kuukauden välein tuntuivat naiiveilta, kun mie-
tin asiaa WTC-tornien raunioilla seistessäni Yhdysvaltojen 
terrorismin vastaisessa sodassa surmansa saaneita muis-
tellen. 

Kaikki terroristit, myös jihadistit, ovat ennen radikalisoi-
tumistaan olleet tavallisia ihmisiä. Terroristeihin ihmisinä 
ei liity mystiikkaa, mutta toiset meistä ovat alttiimpia vai-
kutteille radikalisoituen helpommin ja vahvemmin. Poliit-
tisten ja uskonnollispoliittisten terroristien välillä on ero-
ja, sillä poliittiset terroristit eivät tee itsemurhaiskuja ra-
dikalisoiduttuaankaan, kun taas jotkut uskonnollispoliit-
tiset terroristit ovat valmiit tekemään itsemurhaiskuja 

Terrori-iskun jälkiä Lähi-Idästä.

Osa 2 Terroristikin on ihminen

Teksti: Pasi Päivinen

TERRORISTIEN 
JALANJÄLJILLÄ 2
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edustamansa tahon pyynnöstä. Läheskään kaikki radika-
lisoituneet muslimit eivät silti ole ”itsemurhakandidaat-
teja”, eivätkä kaikki itsemurhapommittajat ole lähtökoh-
taisesti muslimeja, vaan heitä on myös mm. hinduja, kris-
tittyjä ja sikhejä.

Harvat muslimit ovat ns. itsemurhapommittaja-ainesta, 
vaan moskeijoissa ja viimeistään koulutusleireillä tunnis-
tetaan radikalisoituneet henkilöt, joissa on potentiaalia 
itsemurhapommittajaksi, joita manipuloidaan tietoisesti, 
ja joille lopulta ”kunniatehtävää” esitetään. 
 
Mietin terrori-iskujen tapahtumapaikoilla käydessäni, 
miksi terroristit niputetaan samaan joukkoon? Terroristit 
ovat heterogeeninen ryhmä. Heidät tuomitaan julkisesti 
yhteiskuntakelvottomiksi, eikä heistä haluta tai kyetä nä-

kemään inhimillisiä puolia? Useimmat poliittiset terroris-
tit luopuvat väkivallasta. Esimerkiksi tavattuani ex-ETAn 
jäseniä Baskimaassa he osoittautuivat aivan tavallisik-
si ihmisiksi, jotka ovat terrorismista luovuttuaan eläneet 
normaalia arkea. He luopuivat poliittisesta väkivallasta, 
kärsivät mahdollisen rangaistuksen ja osa heistä osallis-
tui yhteiskuntaan uudelleensopeuttamisohjelmaan. Ta-
vallisiksi ihmisiksi on myös terrorismin tutkija Atte Kale-
va luonnehtinut tuntemiaan jihadisteja oltuaan lähes vii-
si kuukautta al-Qaidaan kuuluneiden terroristien pantti-
vankina Jemenissä joulukuun 2012 ja toukokuun 2013 vä-
lillä. 

Terroristien kohtelu on ollut liian usein ihmisoikeussopi-
musten vastaista kehittyvissä maissa. Valitettavasti myös 
kehittyneissäkin maissa ihmisoikeusloukkauksia on ta-
pahtunut, kuten Britanniassa, Espanjassa, Länsi-Saksassa 
ja Yhdysvalloissa. Ihmisoikeudet ovat perustavia, ihmistä 
ja ihmiselämää suojaavia yleismaailmallisia, luovuttamat-
tomia ja jakamattomia normeja. Ihmisoikeuksia ei voida 
kumota tai mitätöidä keneltäkään, ei terroristirikoksis-
ta epäillyiltä tai niihin syyllistyneiltä. Jokaisella tulee ol-
la oikeus puolueettomaan oikeudenkäyntiin ja inhimilli-
seen kohteluun myös vankilassa. Tosin terroristeja ei ai-
na saada helpolla oikeuteen vastaamaan teoistaan, mut-
ta siihen tulee pyrkiä. Terroristien ”metsästäminen” ja eli-
minointi on sekä ihmisoikeusrikos ja yhteiskuntarauhan 
näkökulmasta lyhytnäköinen ratkaisu. 

Olen pohtinut varsinkin Saksassa matkustaessani vangit-
tuina olleiden terroristien osakseen saamaa kohtelua. Tä-
nä  vuonna  Baader-Meinhoff  Gruppen  (RAF) toiminnan 

Ylhäällä WTC:n tornien tuntumasta otettu kuva. Alla Pasi Päivinen.
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aloittamisesta tulee kuluneeksi 50-vuotta. Viimeksi Ham-
purissa ja Heidelbergissä liikkuessani mietin Punaisen ar-
meijakunnan (RAF) ensimmäisen sukupolven terroristien 
kohtaloita 1970-luvulla. RAF valikoi iskukohteet huolella 
ja pyrki välttämään ”turhia” uhreja. Esimerkiksi 19. touko-
kuuta 1972 se teki pommi-iskun mediatalo Axel Springe-
rin päämajaan Hampurissa, jossa ei tullut lainkaan kuo-
lonuhreja, mutta RAF sai tavoittelemaansa laajaa julki-
suutta. 24. toukokuuta 1972 se räjäytti pommin Yhdys-
valtain armeijan Euroopan osaston päämajassa Heidel-
bergissä, jossa kolme kuoli ja viisi loukkaantui. Aiheutta-
miinsa tuhoihin nähden RAF sai poikkeuksellisen mitta-
vaa julkisuutta ja Meinhofin, Meinsin, Baaderin, Enslinin 
tai Raspen ”vaarallisuutta” ylikorostettiin heidän toimin-
tansa määrään suhteutettuna ja heidän saamansa kohte-
lu oli epäoikeudenmukaista. 

RAF:n ehkä tunnetuin jäsen Ulrike Meinhof kuoli vankisel-
lissään Natsi-Saksan antautumisen vuosipäivänä 9. tou-
kokuuta 1976. Virallinen kuolinsyy oli itsemurha hirttäy-
tymällä. Kuolema tapahtui kuitenkin epäselviksi jääneis-
sä olosuhteissa, ja monet Meinhofin ystävät kiistävät täy-
sin itsemurhan mahdollisuuden. Vahvoja epäilyksiä on 
esitetty siitä, että Meinhof oli jo kuollut ennen kuin hä-
net laitettiin roikkumaan ”narun jatkoksi”. Meinhofin ys-
tävä, Klaus Wagenbach, piti hautajaistilaisuudessa pu-
heen, jossa hän sanoi: ”Ulrike Meinhofin tappoivat saksa-
laiset olosuhteet  (die deutschen Verhältnisse). 

Sama epäselvyys koski lokakuun 18. 1977 tapahtuneita 
RAF:n muiden perustajajäsenten Andreas Baaderin, Gud-
run Ensslinin ja Jan-Carl Raspen kuolemia. Ryhmän perus-
tajajäseniin kuulunut Holger Meins oli kuollut vankilassa 
jo vuonna 1974 nälkälakon seurauksena. Baader, Ensslin 
ja Raspe kuolivat lokakuun 18. 1977 Stutgartissa Stamm-

heimin vankilan nimenomaan RAF:n jäseniä varten raken-
netussa erityisosastossa (Hochsicherheitstrakt), jota Ulri-
ke Meinhofin ystävä Klaus Wagenbach on kuvannut ”mo-
dernin epäinhimillisyyden muistomerkiksi”. Heidänkin it-
semurhansa ovat varsin kyseenalaisia, sillä jostain syystä 
vankilan hälyytysjärjestelmä oli juuri tapahtumahetkellä 
pois käytöstä? 
 
Britanniassa IRA-terroristeja on kidutettu Pohjois-Irlan-
nissa olleiden brittisotilaiden toimesta ja myös vankilas-
sa heidän kohtelunsa on ollut monissa tapauksissa ihmis-
oikeussopimusten vastaista. Samoin Espanjassa poliisi ja 
vankilaviranomaiset ovat todistetusti syyllistyneet ETA-
terroristien epäinhimilliseen kohteluun. Espanja on maa, 
jossa olen ollut konkreettisimmin terroristien jalanjäljil-
lä vieraillen lukuisilla terrori-iskujen tapahtumapaikoilla 
ja saanut tilaisuuden viettää aikaa ex-terroristien kanssa 
heidän luottamuksensa saavuttaen. Miten olen onnistu-
nut pääsemään kontaktiin ex-terroristien kanssa ja miten 
olen voinut vakuuttua siitä, että he ovat entisiä ETAn jä-
seniä? Ihmisinä he ovat kuin kuka tahansa meistä, he ei-
vät erotu joukosta ja monet heistä ovat joutuneet myös 
kokemaan ihmisyyden epäinhimillisen puolen vangittui-
na ollessaan. 

Terroristeja on kohdeltava ihmisinä ja kyettävä näkemään 
heidän inhimillinen puolensa. Monet terroristit katuvat 
tekojaan ja varsinkin poliittiset terroristit ovat osoittau-
tuneet nuhteettomiksi kansalaisiksi terroritoiminnasta 
luovuttuaan. Oikeudenmukainen ja yhdenvertainen koh-
telu on terrorismin torjunnassa keskeistä ja yhteiskunta-
rauhan säilyttämisen kannalta tärkeää. 

Punainen armeijakunta RAF perustettiin 50 vuotta sitten, perustajajäsenten kuva on etsintäkuulutuksesta.
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Paremman puoliskoni työt kutsuivat kengurui-
den ja bumerangien maasta planeettamme 
toiselle puolelle, keskelle Saksan ja saksalai-
suuden ydintä.  Niinpä eräänä aamuna herä-
sinkin ikkunasta kaikuvaan kirkonkellojen ku-

muun ja Brezelin, baijerilaisen suolarinkelin, tuoksuun. Ei 
muuta kuin opaskoiralleni Ikelle valjaita niskaan ja Am-
bergin vuosisatojen kuluttamille kaduille uutta kotiseu-
tua katsastamaan.

10-vuotias labradorinpoika nappaa tämän Nürnbergin 
kyljessä sijaitsevan olutkeitaan kadut nopeasti haltuun.  
Niinpä  suuntaammekin kohti läheistä supermarkettia 
jääkaappiin täytettä hankkimaan.

Kuten maan tapaan kuuluu, marketissa on pitkä tis-
ki, josta saa kalaa, juustoja, makoisia makkaroita ja lihaa 
eri muodossaan. Tiskin myyjä kysyy, paljonko pippurisa-
lamia tänään laitetaan. Valmisruokatiskiltä tarttuu mu-
kaan mureaa metsäkaurisgoulashia ja spätzleä, eräänlais-
ta tuorepastaa.  Kesä on huhtikuussa Baijerissa jo pitkällä, 
joten kotimaiset mansikat ja vadelmat löytävät tiensä os-
toskoriin. Avulias myyjä kertoo pyytämättä, että Pepsi on 
tarjouksessa. Paheeni ja mieltymykseni ovat tulleet tääl-
lä nopeasti tutuiksi. 

Kärrään täyden ostoskorin kassalle. Tuttu myyjä terveh-
tii iloisesti. Hänen työpäivänsä on juuri lopussa. Hän tar-
joutuu omalla ajallaan tuomaan painavat ostokseni au-
tollaan kotiini ja kysyy, haluanko vielä enemmän Pepsiä. 
Kantoapua vastaan minulla ei ole kerrassaan mitään. Jäl-
leen kerran saan todeta, ettei maailma ole pelkkien pin-
taliitäjien pelikenttä. 

Nappaan leipomon tiskiltä pussillisen sämpylöitä; yr-
teillä, unikon-, kurpitsan- ja auringonkukansiemenil-
lä maustettuja. Marmorikakkua ja mansikkaleivoksia on 
myös tarjolla, eikä  herkkunälkä anna periksi.

Kotona Ike lysähtää nukkumaan työpöytäni  alle uinu-
laulunaan Rammsteinin rytinäkappale Du hast. Ovikel-
lon kilinä hukuttaa Till Lindemannin ärhäkän äänen al-
leen. Supermarketin myyjä kantaa ostokseni keittiöön ja 
toivottaa mukavaa päivänjatkoa.  Tuskin olen saanut jää-
kaapin mahan täyteen, kun ovikello soi toisen kerran. Ap-
teekin lähetti tuo lääkkeet, joita ei ollut varastossa, kun  
poikkesin sinne ostoksille. Kaupantekijäisinä paketissa on 
pullollinen nestesaippuaa, pähkinänaksuja ja kirjekuori, 
jossa on viiden euron seteli. Apteekki oli löytänyt hal-
vemman lääkkeen ja halusi palauttaa ylimääräiset rahat.

Asiakas on Ambergissa kuningas. Baijerin murteeseen 
on kuitenkin totuttava, jotta tiedän, mitä on tarjolla. Toi-
sinaan myyjät antavat maistiaisia, jotta siansorkkaa säkis-
sä ei tarvitse ostaa. Pankissa virkailija asentaa iPhoneen 
tarvittavat sovellukset,  kemikaliossa ostoskassi turpoaa 
meheväntuoksuisista hajuvesinäytteistä.

Kaduilla avuliaat kanssakulkijat kertovat, koska liiken-
nevalo on vihreä ja auttavat löytämään sen sivukujan pe-
rällä olevan, pienen kenkäkaupan.  Parhaat ravintolat, pu-
rukaluston huoltajat ja kauneussalongit löytyvät paikal-
listen antamien vihjeiden avulla.  

 Leppoisan elämänasenteen salaisuus saattaa piillä mo-
nenlaisissa tapahtumissa, joita Ambergissa ja naapuri-
kaupungeissa järjestetään lähes joka viikonloppu.  Pään 
saa pyörimään karusellin tai breakdancen kyydissä. Hy-
väntekeväisyysjärjestöt myyvät muovisia ankkoja, jotka 
laitetaan jokeen kilpauinnille. Vaikka äkäinen tipuni on 
koristeltu Rammsteinin logolla, palkintoja ei tipu.

  Mutta  tietenkin juhlan kuin juhlan keskiössä on olut-
teltta, jossa saa maistella paikallisten panimoiden satoa 
leberkäsen, sauerkrautin, siansorkan tai vaikkapa keuh-
kon kera. Baijerilaisen kansanmusiikin sävelet hivelevät 
korvia. Muutaman kerran tunnissa kajahtaa juomalau-
lu, jonka tahdissa nostetaan litranvetoiset kaljatuopit il-
maan. Lopuksi kajahtaa koko yleisön voimin huudahdus 
”Zum Wohl!” ja tuopit kalahtavat vastakkain. ”Zum Wohl!” 
vastaa suomalaista kippistä. Se on ylistys hyvälle mielel-
le ja tarkoittaa, että elämästä tulee nauttia nyt, ei sitten 
joskus.

Zum Wohl!
Terveisiä Saksasta 1
Teksti: Jonna Mononen
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Noin 4,6 miljardia vuotta sitten ki-
vinen planeetta voihkii. Tulivuoren 
syvissä kraatereissa mustanpuhuva 
magma velloo kovassa kuumuudes-
sa. Tulisia kiviä, myrkyllisiä tuhkapilviä 
ja kaasuja suihkuaa kraatterin kidasta 
korkealle avaruuteen. Maan pinnalle 
purkautuneesta laavasta vapautuu 
vetyä ja happea, jotka muiden kaa-
sujen kanssa muodostavat vesihöy-
ryä synnyttäen alkuilmakehän (oma 
visio).

Olin tosi onnekas saadessani itselleni avusta-
jan ja auton käyttööni koko kesäksi 2017, ai-
van lumien tuloon saakka. Tämän seurauk-
sena minulle avautui aivan uusi maailma 
sen tutkimattomine ihmeineen. Pidin vält-

tämättömänä saada oikein kunnolla kuvata Konesniemen 
reittiä, sillä arvasin sen sisältävän minulle tosi mielenkiin-
toisia asioita. Konesniemi on osa Koppelon kylää. Se on 
niemi, joka päättyy Inarijärveen, Ukonjärveen ja Ivalojo-
keen. Koko Konesniemi on yhtä korkeaa vaaraa, Kones-
vaaraa. Elokuussa löydettiin uusi metsäautotie, joka oli 
tehty muutamia vuosia sitten Konesvaaraan. 

Jo heti ensi hetkistä lähtien oli ilmassa jännitystä, olinhan 
jo aloittanut punatorvijäkälien kuvaamisen. Niitä löytyi-
kin useista paikoista. Ajeltiin hiljaisella vauhdilla vaaraa 
ylös ja alas, useita kertoja, sillä mitä ylemmäs päästiin, si-
tä upeampia kiviä löytyi! Sitten neljännellä kerralla alas 
tullessa huomasin punaisen kiven, jossa oli keskellä kum-
mallinen säteiden muodostama erillinen ympyrä. Kuvasin 
kiveä joka puolelta ja eri kulmista. Mikä tämä oikein on? 

Kiven salaisuus piti selvittää ja käännyikin sitten Juha Kar-
hun puoleen Helsingin Yliopiston Geologian laitokselta. 
Hän kertoi, että kysymyksessä on kalkkivikonkreetio gra-
naatti-gneississä. Se on syntynyt 1900 miljoonaa vuot-
ta sitten kymmenien kilometrien syvyydessä suurien ki-

KalkkikivikonkreetioKalkkikivikonkreetio

Kuvio keskellä ja kehä ympärillä, 
1900 miljoonaa vuotta vanha kivi.
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vimassojen ympäröimänä ja paineessa. Myö-
hemmin maa-aines on kulunut pois ja lopul-
ta maansiirtokone on pukannut kiven tien si-
vuun! Uskomatonta. Se kivi ei ollutkaan yk-
sin, löysin vielä pari, kolme konkreetiota sa-
malta alueelta. Eikä siinä vielä kaikki. Ju-
ha Karhu kertoi, että Saariselän-Inarin alu-
een peruskallio on maailman vanhinta noin 
1,9 miljardia vuotta vanhaa granuliittia. Van-
hempaa kuin Alpit. 

Aivan kuin bonuksena kaikelle kokemalleni 
tuli marraskuun kuudestoista päivä taivaal-
ta meteoriitti, jonka osia putosi kotini lähel-
le. Kuului kova vihellys kuin kranaatista ja iso 
pamaus. Samanaikaisesti riistakamerani oli 
kuvannut voimakkaan valonvälähdyksen ja 
mennyt sekaisin meteoriitin magneettiken-
tästä.

Teksti ja kuvat:
Pasi Ahponen 2018

Konkreetio ja kehä näkyvät, mutta eivät 
selvästi. Kaikki konkreetiot on otettu eri 
kivistä.
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Teksti: Tuula Paasivirta, 
toimittaja, ensimmäinen näkövammainen naispastori

Kolmivuotisessa vammaisuuden vaiettu historia 
-hankkeessa kysytään: kenen historiaa kerrom-
me ja keille sitä kerrotaan?  ”Vammaisuuden 
vaiettu historia. Identiteetti, osallisuus, yhteis-
kunta” on Koneen Säätiön vuosina 2017–2019 

rahoittama hanke. Sen lähtökohtana on ajatus historian 
saavutettavuudesta; siitä, että historia kuuluu kaikille. Tä-
mä on tervetullut ja kiintoisa lähtökohta historiankirjoi-
tukseen.  

Emme juurikaan törmää vammaisuuteen historian kir-
jotuksessa tai maininnat ovat hyvin ohi meneviä. Muun 
muassa Kaari Utrion kirja Eevan tyttäret: eurooppalaisen 
naisen, lapsen ja perheen historia ei kerro vammaisen 
naisen historiasta edes alaotsikon vertaa. 

Vaietut historiat -hanke ja sen tavoitteet 

Hankkeesta kerrotaan sen verkkosivulla: ”Tavoitteenam-
me on käynnistää yhteistyö vammaishistorian ja mielisai-
rauksien historian tutkijoiden sekä järjestökentän välille, 
luoda uusia tapoja tutkimustulosten popularisoinnille, li-
sätä historiatietoisuutta ja yhteiskunnallista keskustelua 
vammaisuudesta ja psyykkisistä sairauksista sekä selvit-
tää yhteistyön henkilökohtaisia merkityksiä ja kokemuk-
sia eri osapuolten välillä”.

- Hankkeen tärkeimmät tavoitteet ovat vammaishistori-
an tutkimuksen tunnetuksi tekeminen, mainitsee hanke-
päällikkö Amu Urhonen ja jatkaa - Tämä halutaan toteut-
taa ymmärrettävällä tavalla, yhteistyössä vammaisliik-
keen kanssa ja siten lisätä yhteiskunnallista keskustelua 
vammaisten ihmisten asemasta ja vammaisuudesta ylei-
selläkin tasolla. Hankkeesta tuotetaan myös kirja. 

Mukana hankeyhteistyössä on eri järjestöjen lisäksi 
kirkkohallitus. - Eri tahot ovat tulleet erittäin kivasti mu-
kaan, Urhonen vakuuttaa. 

Hankkeen vastuulliset työntekijät 

Hankkeen käytännön asioita hoitaa Amu Urhonen Tam-
pereelta. Kysyessäni, miten hän haluaa tulla esitellyk-
si lehtemme lukijoille, hän vastaa: -Olen aktivisti, Kyn-
nys ry:n puheenjohtaja, teologi, seksuaalineuvoja ja tä-

män hankkeen hankepäällikkö. Hanketta johtaa Tampe-
reen yliopistossa työskentelevä tutkija Jenni Kuulijala, ja 
muut jäsenet ovat tutkijat Daniel Blackie, Riikka Mietti-
nen ja Reima Välimäki.

Hankkeen aloitustapatumana kick-off-tapahtuma? 

- Hankkeen aloitustapahtumassa syksyllä 2017 Tampe-
reella hankkeemme tutkijat esittelivät omia tutkimuk-

Vammaisuuden vaiettu 
historia
Mitä tiedät vammaisuudesta menneinä aikoina? 

Amu Urhonen, kuva Jukka Salminen.
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siaan.  Seminaarissa myös monet yhteistyötahot kertoi-
vat omista näkökulmistaan, omasta tutkimuksestaan tai 
oman järjestönsä historiasta sekä toiveistaan hankkee-
seen liittyen.

Yllätyksiä

Kysyn Urhoselta, onko jokin asia erityisesti yllättynyt si-
nua hankkeen edetessä? 

Tähän hän vastaa kiinnostavasti - Erityisesti on yllättä-
nyt, että apuvälineitä vammaisille on kehitelty jo antiikis-
sa, vaikka kun asiaa ajattelee, sehän on aivan loogista. 

Onko erityisen vaiettuja ryhmiä?

Urhosen mukaan tämä kysymys on hyvin laaja, koska his-
torian saatossa ajat ovat erilaisia. Tämän vuoksi kysy-
mykseeni on vaikea vastata. Kysymyksen olisi voinut ja-
kaa pienempiin osiin. Urhonen pyrkii silti vastaamaan: - 
Vastaaminen on vaikeaa koska eri aikakausina vastaukset 
ovat erilaisia. Kommunikaatioon liittyvät vammat ovat 
monena aikana jääneet piiloon, ehkä siksi että ne ovat 
estäneet osallisuuden yhteisöissä, kun omaa ääntä ei ole 
saatu kuuluviin. Erot riippuvat selvästi enemmän sosiaa-
lisista verkostoista ja yhteiskuntaluokasta. Rikkaista, suo-
situista ja merkittäviksi katsotuista ihmisistä on olemassa 
enemmän lähteitä kuin köyhistä ja syrjäytetyistä. 

Vammaisuuden teologia -seminaari 

Huhtikuussa 2018 Helsingin Diakonia -ammattikorkea-
koulussa pidettiin vammaisuuden teologia -seminaari, jo-
ka on osa hanketta. Seminaarin avasi arkkipiispa Kari Mä-
kinen ja muita puheenvuoronkäyttäjiä olivat muun mu-
assa hiippakuntadekaani Sakari Häkkinen, tutkijat Jenni 
Kuuliala ja Reima Välimäki, teologian maisteri Antti Björk-
lund ja pastori Hannele Juutinen. 

Tampereen Messukylän seurakunnan seurakuntapas-
tori Hannele Juutinen puhui otsikolla ”Sinä katsot mei-
tä niin kauniisti” siitä millaista on olla sokeana kirkossa 
töissä. Juutinen pohti koskettavassa puheenvuorossaan, 
kuinka paljon sokeudesta täytyy puhua. -Jokaisella on oi-
keus valita itse, kuinka paljon kertoo itsestään, mukaan 
lukien sokeudestaan. Edelleen Hannelen sanoin: - Nä-
kövamma, samalla kun se on vahvasti osa identiteettiä-
ni, ihmisenä ja pappinakin ja siten hyvin henkilökohtai-
nen asia, ei kuitenkaan yleensä jää yksityisasiaksi. Ajatte-
len, että minun tehtäväni on pyrkiä tekemään näkövam-
maisen kohtaaminen ihmisille mahdollisimman helpok-
si. Menen vastaan, kuulen ennakkoluuloisimmatkin kysy-
mykset ja minuun kohdistuvat määrittelyt. Toisaalta, en 
kuitenkaan pahoittele sokeuttani, se ei ole asia, jonka mi-
nussa pitäisi muuttua tai korjaantua, tai jonka voisi unoh-
taa, piilottaa tai selittää olemattomaksi. Sokeus kuuluu 
pakettiin, Hannele Juutinen päättää napakasti. 

Parantaminen ja vammaisuus

Kalle Könkkölä toi seminaarin puheenvuorossaan esille, 
kuinka vammaiset kohtaavat paljon ihmisiä, jotka halua-
vat parantaa heidät. Amu, mitä ajattelet tästä? -Teologina 
ajattelen, että parantamiskertomukset ovat saaneet ai-

van liian suuren painon Raamatun tulkinnassa, jopa lute-
rilaisuudessa. En usko, että ne ovat tapahtuneet evanke-
liumeissa kuvatulla tavalla, vaan tapahtumat on tulkittu 
tietyllä tavalla. Usein ihmeparantamiseen on liittynyt aja-
tus siitä, että vammaisuus on synnin palkka ja parantumi-
nen vammaisuudesta parantaa myös synnistä. On louk-
kaavaa, että niin monet ajattelevat, että vammaiset ihmi-
set haluavat vain ”parantua”, vaikka meistä jokainen on 
jumalan kuva ja sellaisenaan hyvä. Pahimmillaan paran-
tamisen ihailu on henkistä väkivaltaa, sillä se johtaa sii-
hen, että kun ihminen ei paranekaan, ajatellaan että hän 
ei usko tarpeeksi.  

Tämä parantamisaihe nosti seminaarissa useita yleisö-
puheenvuoroja. Kalle Könkkölän valmistellessa puheen-
vuoroaan hän pohti facebook-sivullaan tätä lähes jokai-
sen vammaisen kohtaamaa asiaa. Moni meistä Kallen fa-
cebook-kavereista kirjoitti yösydännä kokemuksiaan Kal-
lelle. Tähän paranemisasiaan on voinut törmätä vuosiky-
menien aikana lukuisia kertoja Helsingin kaduilla, julkisis-
sa ja yksityisissä tilanteissa. Vammaiselle esitetään usein 
vaatimus tulla paranemiskokoukseen. 

Pappina ja teologina ymmärrän, että Jeesus on oikeas-
ti voinut parantaa ihmisiä. Silti paraneminen ei ollut it-
se tarkoitus. Tärkeämpää oli ihmisen asenne elämään ja 
iankaikkisuuteen kuin se oliko hän sairas ja vammaton.  
Jumala hyväksyy luomansa ihmisen vammoineen päivi-
neen. Jeesuksenkin eläessä maan päällä tarve parantaa 
lähti ihmisten pyynnöistä. Edustan näkemystä, että myös 
vammainen on Jumalan kuva ja siten voin jatkaa semi-
naarin luennoitsija Antti Björklundin sanoin; - Vammai-
nen on Jumalan silmissä kaunis. 

Kuka on vammainen

Poimin hankkeen blogista erityislastentarhanopettaja Ai-
no Kemilän puheenvuoron lyhennelmästä seuraavaan, 
seminaariväkeä kohahduttaneen ajatuksen: Kemilän mu-
kaan on vaikea sanoa, kuka todella on vammainen ja ku-
ka ei. -Jossain määrin kaikki ovat. Ihmisyydessä on lop-
pujen lopuksi kysymys asioista, jotka ovat yhtä aikaa pie-
niä ja suuria. Kemilä havainnollisti tätä kertomalla vetä-
mänsä ryhmän jäsenen määritelmästä: ”Mitä on ihminen: 
rukkaset ja pipo?”  -Tämän jälkeen käytettiin myös mo-
nia yleisöpuheenvuoroja, joissa todettiin, ettei asia ihan 
näinkään ole. 

Seminaarin vastuullisia henkilöitä haastateltiin Ylen yk-
kösen Horisontti-ohjelmaan. Sen esittelyssä sanottiin: vä-
estöstä noin kymmenen prosenttia on vammaisia. Silti 
heidän äänensä ei kuulu historiassa. Miksi vammaisille on 
edelleen tilaa vain hyväntekeväisyys- ja avustustyön koh-
teina, ei täysivaltaisina kansalaisina? 

Linkki blogiin, josta seminaarin puheenvuoroja voi lukea: 
http://www.vammaishistoria.fi/blogi/
Lisäksi seminaarista on runsaan kolmen tunnin tallenne:
https://www.youtube.com/watch?v=2-
89zHNAGhY&feature=youtu.be



Teksti: Niko Majanmaa

Historiaa näyttelykokemuksestani: olen vii-
meksi ollut teatterin lavalla 7-vuotiaana, jol-
loin vielä näin. Nykytilanne: Hatunvaihtoa 
Lastenkammarissa oli minulle ensimmäinen 
näyttelykokemus näön menetyksen jälkeen. 

Se että minut saatiin, osittain tuntemattomien ihmisten 
toimesta lavalle, oli minulle haastavaa pelon ja jännityk-
sen vuoksi.

Suurin pelon ja jännityksen aihe oli vuorosanojen muis-
taminen ulkoa. Vuorosanojen oikea-aikainen lausumi-
nen tuntui myös jännittävältä. Ensimmäisten harjoitus-
ten päätyttyä uusia näyttelijöitä tuli lisää, ja osa harjoi-
tuksissa mukana olleista keskeytti. Itsekin mietin, että on-
ko minusta tähän? Ajattelin kuitenkin, että kerran täällä 
eletään, ja jatkoin harjoituksissa käyntiä. Tammikuun ai-
kana saimme kokoon lopullisen näyttelijäkaartimme, jol-
loin päätimme, että teemme näytelmän lastensaduista. 
Lopullisen päätöksen satujen näyttelemisestä teki ohjaa-
jamme Helena. 

Kun olimme päättäneet, että näyttelisimme satuja, al-
koi oikeanlaisten satujen metsästys. Aikamme etsittyäm-
me löysimme H.-C. Andersenin sadut. Osa saduista oli mi-
nulle täysin vieraita, osa tuttuja. Kun oikeat sadut olivat 
löytyneet, roolien sovittaminen niihin tuntui helpolta. 
Jokaiselle löytyi oma rooli, jota oli helppo tehdä. 

Tämän kokonaisuuden jälkeen jäljellä oli enää oikean-
laisten rooliasujen löytäminen. Mielestäni hauskimmat 
rooliasut olivat kapakoitsijan, hyrrän, pallon, ja etanan 
asut. Meillä oli kuukausi aikaa opetella vuorosanat. Itseä-
ni alkoi hirvittää, kuinka ehdin oppia kaiken ulkoa. Viik-
koa ennen ensi-iltaa aloin laskea kammastani päiviä. Täs-
sä vaiheessa pelko iski toden teolla, ja pupu meinasi men-
nä pöksyyn. Onneksi näyttelijätoverini olivat ihania, ja 
jaksoivat kannustaa joka kerta. Ilman heitä en olisi pääs-
syt edes näin pitkälle. 

Vihdoin ja viimein koitti ensi-ilta, en viitsi mainita, kuin-
ka sekaisin vatsani oli ennen näytelmän alkua. H-hetken 
koittaessa hymy oli kuitenkin herkässä. Ensi-illan päätyt-
tyä sanoin kaikille, että en olisi uskonut, että minusta on 

HATUNVAIHTOA HATUNVAIHTOA 
    LASTENKAMARISSA  LASTENKAMARISSA

Näkövammaisteatterin tämän vuo-
den esitys Hatunvaihtoa lastenka-
marissa oli menestys. Nyt saamme 
lukea, miten esitys meni omasta 
mielestä.

tähän. Kiitos että te uskoitte minuun. Te teitte tästä hie-
non kokemuksen. Hyvä me, me tehtiin se.

Lopuksi haluan lausua kiitokseni iloiselle ja ihanalle oh-
jaajallemme Helenalle, puvustajallemme Arjalle, Valonai-
nen Aavalle ja ennen kaikkea teille ihanat näyttelijätove-
rit: Ansku, Karin, Ronja, Marianne ja Pekko (opaskoira), se-
kä Olli.
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Hatunvaihtoa lastenkamarissa näyttelijät vasem-
malta: Anniina Latikka, Niko Majanmaa, Karin Vii-
tanen, Olli Kytöviita, Marianne Tenhami ja Ronja 
Oja. Ohjaaja Helena Ryti istuu kuvassa alapuolella.

Pukusuunnittelu ja tarpeisto Arja Oja, valot Ava 
Heinonen,musiikkivinjentit Dowland, Purcell, Bach, 
Bréval, renessanssiluuttu Ronja Oja, sello Karin Vii-
tanen

H.C. Andersenin sadut: Isä tekee aina oikein, Tee-
kannu, Kihlatut, Etana ja ruusupensas, Ruma an-
kanpoikanen, Kysy Amagerin muorilta vain.

Dramatisointi ja ohjaus: Helena Ryti
Tuotanto Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry

 

   

Teatterielämyksiä

Teksti: Olli Kytöviita

Minun osallistumiseni näkövammaisten teatte-
riin tapahtui viime hetkellä. Tulin mukaan vas-
ta tammikuussa, vaikka harjoitukset olivat alka-
neet syksyllä 2017. 

Epävarmuus omista kyvyistä, sekä varsinkin 
mahdollisesta esiintymisestä oli suuri. Tietys-
ti minua jännitti, kun muut olivat minua koke-
neempia ja olleet mukana alusta asti.

Olen koulussa ala-asteella esiintynyt kerran 
joulupukkina ja käynyt Näkövammaisten liiton 
teatteriviikonlopussa, jossa käsiteltiin itsensä il-
maisua. Muuta käsitystä teatterin toiminnasta 
minulla ei ollut. Pientä esiintymiskammoa mi-
nulla oli ja on vieläkin. Tämän puolen vuoden 
ansiosta se on kuitenkin vähentynyt huomatta-
vasti, ja itsevarmuus tälläkin osa-alueella vah-
vistunut! 

Näytteleminen itsessään on kiehtonut minua 
ja pitkään olen teatteriryhmään osallistumista 
pohtinut. Minua kiinnosti tosi paljon lavastus-
ten teko, sekä vertauskuvainnolliset asiat. Esi-
merkiksi säkillinen mädäntyneitä omenia toteu-
tettiin tyhjentämällä ilmapalloja.

Paljon muutoksia tuli esitykseen ihan viime-
hetkilläkin. Silti ryhmämme sai kaikki esitykset 
hienosti näyteltyä. Teemme ehkä ainakin yhden 
esityksen syksymmällä.

Olen todella iloinen, että lähdin mukaan, vaik-
ka viimeisten harjoitusten lomassa onnistuin 
loukkaamaan jalkani. Kun on tarpeeksi uskoa it-
seensä, selviää jopa ensi-illasta.



Timo Lehtosen uusin 
kirja "Viron apostoliset 
kirkot - rovasti August 
Kaljukosken matkassa" 
havainnollistaa kuvin 
ja tarkoin tekstiosuuk-
sin Viron ortodoksisia 
kirkkoja. Siinä on myös 
matkakuvauksia tutki-
jan lukuisista matkoista 
etelänaapuriimme. Uusi 
kirjakin on tekeillä.
Teksti: Marianne Tenhami
Kuvat: Timo Lehtosen arkisto

Timo Lehtonen, 67, on Hel-
singin Vuosaaressa asuva 
monitoimimies: hän on ali-
diakoni, joka on toiminut 
Helsingin ortodoksisessa 

seurakunnassa 18 vuotta metropo-
liitan avustajana ja seurakunnan ko-
tikirkon isännöitsijänä. Nyt eläkkeel-
lä olevalla alidiakonilla on aikaa kir-
joittaa ja tutkia. Tutkimisen ja kirjoit-
tamisen ohella hän isännöi "Pimeitä 
illallisia" Helsingissä ravintola Sipulis-
sa sekä kertoo näkövammaisuudesta 
ja opaskoirista. Hänen sydäntään lä-
hellä ja esitelmiensä erikoisaihe ovat 
kuitenkin ortodoksiset kirkot, joista 
hän on kirjoittanut monia artikkelei-
ta ja kolme kirjaa sekä täältä Suomes-
ta että Virosta. 

Vuonna 1991 Timolta ilmestyi Tuu-
sulan venäläisestä varuskuntakirkos-
ta ja sen paikallishistoriasta kerto-
va teos. Sittemmin ovat ilmestyneet 
vuonna 2015 autonomian ajan or-
todoksisista sotilaskirkoista kertova 
Vaienneet kellot - venäläiset varus-

kuntakirkot Suomessa 1809-1917 se-
kä viime vuonna Viron ortodoksisiin 
kirkkoihin perehtyvä Viron apostoli-
set kirkot - rovasti August Kaljukos-
ken matkassa.

- Tutustuin 1980-luvulla eräällä lu-
kuisista Viron matkoistani rovasti Au-
gust Kaljukoskeen, joka historijoit-
sijana oli kerännyt paljon tietoa Vi-
ron kirkoista. Hän oli tietoinen kiin-
nostuksestani kirkkoihin ja histori-
aan. Tutustuimme yhteisten ystävi-
emme luona ja aloimme vaihtaa tie-
toja aiheesta. Näin minulle alkoi ker-
tyä aineistoa Viron kirkoista. Kun Vai-
enneet kellot oli ilmestynyt, ajattelin, 
että minulla on täällä aineisto, jolle 
on tehtävä jotain. Minulla oli muun 
muassa Augustilta saamani 500 va-
lokuvan kokoelma. Halusin saada tä-
män aineiston taltioitua tuleville su-
kupolville, valottaa Timo Lehtonen 
kirjansa syntyvaiheita.

Setukaisten lämmin ja koskettava 

vieraanvaraisuus

Viron ortodoksisten kirkkojen lisäksi 
Timo halusi tietysti kytkeä kirjaansa 
mukaan rovasti August Kaljukosken. 
Kirjassaan hän valottaa tutustumis-
taan rovastiin ja kuvailee Viroa 1980- 
ja -90-luvuilla. Mielenkiintoisen osan 
kirjasta käsittävät Timon elävät mat-
kakuvaukset hänen vieraillessaan Vi-
rossa ensimmäisen opaskoiransa Aa-
dan kanssa. August toimi paikallisop-
paana selostaen Timolle asioita eri 
paikoista tutkijan näkövamman hie-
nosti huomioiden.

Rovastia ei suotta kutsuttu käve-
leväksi kirkon ensyklopediaksi: kaik-
ki Viron kirkkohistoriaan liittyvä tie-
to tuli häneltä kuin apteekin hyllyltä. 
Yhdessä August, Timo ja Aada kiersi-
vät Viroa käyden muun muassa Tal-
linnassa ja Saarenmaalla sekä osallis-
tuivat Saatsessa Setumaalla setukais-
ten Suurmarttyyri Paraskevan Pyat-
nitsan kirkon juhlaan praasniekkaan.

- Tämä Setumaan matka on mie-
liinpainuvin Viron vierailuistani. Mi-
nua jännitti mennessäni minulle täy-
sin ennalta tuntemattomaan paik-
kaan, josta en tiennyt yhtään mitään. 
Mutta saamani vastaanotto näkö-
vammaisena ja opaskoirankäyttäjä-
nä oli niin koskettava ja lämmin. Mat-
ka oli myös kovin elämyksellinen: se-
tukaisiin tutustuminen sekä juhlaan 
kuuluva haudoilla kiertäminen. Tämä 
kaikki on mielessäni varmaan koko 
loppuelämäni. Se oli niin ihanaa ai-
kaa, muistelee Timo lämmöllä.

Tieto mustakantisissa vihkoissa

August kävi myös paljon Suomes-
sa vieraillen maamme kaikissa orto-
doksisissa seurakunnissa. Timo kut-
sui hänet tänne Helsingin ortodoksi-
sen seurakunnan kautta.

- Hänellä ei ollut matkapuhelinta, 
hänellä ei ollut tietokonetta. Hänel-

Rovasti August Kaljukosk ja Timo Lehto-
nen Tallinnan kirkkokierroksella.

Viron unohdettujen Viron unohdettujen 
kirkkojen jäljilläkirkkojen jäljillä
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lä oli kaikki tiedot mustakantisissa vi-
hoissa ja niitä hän kantoi mukanaan, 
Timo muistelee. 

Kaksikon ystävyys syveni ja lujittui. 
Molempien intresseissä oli säilyttää 
tiedot Viron ortodoksisten kirkko-
jen historiasta. Ystävyyden lujittues-
sa August kertoi Timolle myös omista 
vaikeista kokemuksistaan ahjon hoi-
tajana Siperian ratatyömaalla vuosi-
na 1947-1953. Näitäkin Timo kuvailee 

kirjassaan.
- Toki en halua kaikkea kertoa, kos-

ka ne olivat hänen omia asioitaan, 
tutkija korostaa. 

Timon mieleenpainuvin muisto 
Augustista ja heidän ystävyydestään 
ovat Augustin 80-vuotissyntymäpäi-
vät, joita päivänsankari halusi viet-
tää kolmisin kahden hyvän ystävänsä 
Timo Lehtosen ja valokuvaaja Rainer 
Resslerin kanssa. Mukana oli tietysti 
Timon ensimmäinen opaskoira Aada.

- Syntymäpäiviä vietettiin Tallin-
nassa pienessä teatteriravintolassa. 
Juhlat tulivat minulle yllätyksenä ja 
ruokaa ja juomaa oli tarjolla runsaas-
ti. 

  
Koko Narva uusiksi

Timo halusi kirjoittaa Viron orto-
doksisista kirkoista saamansa tiedot 
puhtaaksi ja kuvien oli ehdottomas-
ti myös oltava historiallisessa tietote-
oksessa mukana. Kirjassa on 230 Au-
gust Kaljukosken, Rainer Resslerin ja 
Timon itsensä ottamaa kuvaa. 

- Halusin aloittaa kirjan tutustu-
misestani Augustiin sekä siitä, mi-
ten yksi ihminen voi tietää niin pal-
jon. Ensimmäisen tekstini kirjaan kir-

joitin viime vuoden touko-
kuussa. Näytin kirjan ensim-
mäisiä sivuja parille ihmisel-
le, jotka kiittelivät tekstiä iha-
naksi. Tästä oli hyvä jatkaa kir-
jan työstämistä tuoden kir-
kot mukaan tekstein ja kuvin. 
Näin syntyi runko ja järjestys 
koko kirjalle. 

Kirjaa työstäessään tut-
kija oli täysin sokea, mutta 
oli nähnyt kuvat ennen tä-
tä käyttäen apunaan lukute-
levisiota. Niinpä hänellä oli 
niistä muistikuva. Avusta-
ja oli kuitenkin kuvien valit-
semisessa tarpeellinen, kos-
ka Timo ei enää tarkkaan 
muistanut mikä kuva on ky-
seessä. August oli liittänyt 
jokaisen kuvan yhteyteen 
tietokortit, joista ilmenivät 
kunkin kirkon perustiedot: 
kirkon nimi ja sijainti sekä 
kuka kirkon oli rakentanut. 
Nämä tiedot olivat kirjan 
peruspaketti ja ne Timon 
avustaja syötti tutkijan 
tietokoneelle. 
- Olin saanut Augustilta 

myös käsinkirjoitettuna vi-
ronkielisiä kirkkojen historioita, joita 
hän oli kirjoittanut Kristuksen kirkas-
tumisen kirkon kellotornissa. Nämä-
kin avustajani kirjoitti tietokoneelle-
ni. Nyt voin alkaa muokata tekstiä, 
mikä ei ollut helppo tehtävä: teks-
teissä esiintyi paikkoja, joissa en ollut 
käynyt ja joista minulla ei ollut tark-
koja tietoja. Niinpä historiaan sisäl-
le pääseminen vaati paljon perehty-
mistä. Menin arkistoihin ja kirjastoi-
hin ja kaivoin sieltä kaikki mahdolli-
set tiedot aiheesta. Ne kopioitiin ja 
siirrettiin jälleen tietokoneelleni, Ti-
mo selittää. Tehtävää vaikeutti myös 
Augustin muistiinpanojen puutteel-
lisuus.

- August oli kirjoittanut vain sen, 
minkä oli pystynyt pelastamaan Vi-
ron vaikeassa tilanteessa. Hän ei voi-
nut paneutua syvälle asioihin, jot-
ka käsittivät tietoja 1500-luvulta 
2000-luvulle. Niinpä minun oli haet-
tava tämä tieto itselleni niin, että mi-
nulla on ymmärrys asiasta, tutkija ha-
vainnollistaa. Hän kirjoitti kirjaa to-
della intensiivisesti viime vuoden 
toukokuusta lähtien. Kirja valmistui 
marraskuun lopulla ja tuli joulukuus-
sa painosta. Kirjailijan mukaan paras-
ta aikaa kirjoittamiselle  olivat illat ja 

Timo Lehtonen kotonaan.

kirjassaan.
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yön tunnit. Silloin oli vähiten häi-
riötekijöitä. Viron apostoliset kir-
kot kuten Vaienneet kellotkin on 
Timon omakustanne. 

Viron historiaa eri näkökulmasta

Kuulo-näkövammainen Timo ker-
too, että sokeana tutkijana toimi-
minen vaatii kaksin- jollei kolmin-
kertaisen ajan verrattuna näkevän 
tutkijan työhön, mikäli työn halu-
aa tehdä hyvin. Se vaatii myös val-
tavasti kärsivällisyyttä. Tietoläh-
teitä oli viroksi ja venäjäksi ja nii-
den tulkitseminen oli haastavaa 
sekä tutkijalle että hänen avusta-
jalleen. Timo toteaakin, että jos 
näkisi, hän voisi käyttää venäjän-
kielistä lähdeaineistoa itsenäisesti 
paremmin hyväkseen. Venäjänkie-
linen aineisto kun on hänen mu-
kaansa mittaamaton. Kirjaan tule-
vaan materiaaliin oli tietysti tutus-
tuttava huolellisesti.

- En ollut koskaan käynyt Nar-
vassa niin, että olisin tutustunut 
kaupungin historiaan ja arkkiteh-
tuuriin. Narvan historiaan tutus-
tumiseen meni monta viikkoa. Oli 
selvitettävä, mitä kirkkorakennuk-
sille tapahtui sotien aikana, mitkä 
rakennukset ovat pysyneet pys-
tyssä ja mitä venäläiset ovat sen 
jälkeen kirkoille tehneet. Tähän 
jouduin käyttämään myös ulko-
puolisten rakennusalan asiantun-
tijoiden sekä Viron Kansallismuse-
on henkilökunnan apua. Koska mi-
nulla oli näkömuistikuvat kirkois-
ta, meille saattoi tulla asiantun-
tijoiden kanssa väittelyitäkin ai-

heesta. Vielä viime hetkellä jouduin 
kirjoittamaan koko Narva-osuuden 
uudestaan. Kaikki muu oli valmiina, 
mutta yhtenä yönä päätin kirjoittaa 
koko Narvan uusiksi, tutkija muiste-
lee. Samaan hengenvetoon hän kiit-
tää avusta Viron Kansallismuseon 
ja Kansallisarkiston henkilökuntaa. 
Haasteista huolimatta Timo on naut-
tinut kirjan kirjoittamisesta.

- Olen oppinut ymmärtämään Vi-
ron historiaa ihan eri näkökulmasta. 
Tarton historia alkaakin jo 1030-lu-
vulta, kun venäläiset valtasivat Tar-
ton. On ollut mielenkiintoista lukea, 
miten siellä hajotettiin ja rakennet-
tiin. Miten sinne tulivat saksalaiset, 
liettualaiset, venäläiset, ruotsalai-
set, ja jossain vaiheessa jopa suoma-
laiset. Vaikka koulussa näitä luettiin, 
ei koskaan menty näin syvälle, tutki-
ja iloitsee.

Karjalan kadonneet kirkot ja 

tsasounat

Vaienneet kellot sai lukijoilta hyvän vas-
taanoton ja hyviä arvosteluja. Sen si-
jaan Viron apostoliset kirkot ei ole Ti-
mon mukaan saanut niin paljon suosio-
ta, vaikka siitäkin on toki kirjoitettu hy-
viä arvosteluja.

- Aihe on ehkä vieras suomalaisille, 
vaikka Virossa paljon käydäänkin. Se on 

Aleksanteri Nevskin katedraali. Kuva kirjasta
Viron apostoliset kirkot.

Timo, opaskoira Aada  ja rovasti August Kaljukosk Suomen vierailulla, kirjan kuvitusta.

Yhteiskuva Helsingin Kotikirkossa pidetyn  palveluksen jälkeen vuodelta 199
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KUNNIANOSOITUS 
KADONNEELLE AJALLE

Viron apostoliset kirkot – Rovasti August Kaljukosken matkassa on en-
simmäinen suomenkielinen kuva- ja tietoteos eteläisen naapurimme or-
todoksista kirkoista. Tekijänsä Timo Lehtosen mukaan se on kunnian-
osoitus rovasti August Kaljukosken työlle ja yhteiselle kulttuurille.

Kirjassa on kuvat ja lyhyet esittelyt melkein kaikista Viron alueella toi-
mineista ortodoksisista kirkoista ja monista muistakin kirkoista. Suuri 
osa niistä on purettu tai tuhoutunut tai otettu muuhun käyttöön. Toises-
sa maailmansodassa 80 prosenttia kaikista Viron kirkoista tuhoutui. Nyt 
myös hävitetyt, hävinneet ja unohdetut kirkot pääsevät tietoteoksen si-
vuille – kiitos rovasti August Kaljukosken, joka tallensi pieniin muistivih-
koihinsa kirkkojen historian ja otti tai otatti kuvia kaikista kirkoista, jotka 
vielä olivat olemassa ja etsi kuvia myös kadonneista kirkoista.

Kirjassa on runsas mustavalkoinen kuvitus. Joitakin julkaistaan tämän 
jutun yhteydessä. Kirjassa on lueteltu myös kaikki Viron ortodoksiset 
hiippakunnat esipaimenineen.  

historiallisesti ehkä liian yksityiskohtainen, tutkija pohtii. 
Timolla on jo seuraava kirja tekeillä. Kuva- ja tietoteok-

sensa nimeksi hän paljastaa Karjalan kadonneet kirkot 
ja tsasounat. Kirjoittaessaan Vaienneita kelloja tutkijal-
le kertyi materiaalia Karjalan kirkoista. Tästä saamme siis 
lukea seuraavaksi ja kirjassa on paljon kuvia Karjalan ka-
donneista ja tuhoutuneista kirkoista. Kirjoittamis- ja tut-
kimustyötään varten Timo sai apurahan Helsingin Met-

ropoliittakunnan Säätiöltä 26. huhtikuuta. Hän sai myös 
vuosittain jaettavan tunnustusstipendin pitkäaikaisesta 
työstään ortodoksisen kulttuurin hyväksi.

Lisätietoa Timo Lehtosesta ja hänen teoksistaan 
www.timontieto.simplesite.com
 

Moskovan ja koko Venäjän patriarkka Aleksi II toimitti yhdessä Suomen ortodoksipiispojen kanssa palveluksen 12.9.1994 Uspenskin ka-
tedraalissa. Timo Lehtonen toimi piispojen alidiakonina. Kuvassa patriarkka Aleksi II ja Timo Lehtonen. Kuva: Vesa Takala.
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Teksti: Marianne Tenhami
Kuva: Ali Kinnunen

Monissa Timo Lehtosen kirjan kuvis-
sa lukee: kuva Rainer Ressler. Hän on 
ottanut paljon kuvia monilta mat-
koilta muistoksi Timo Lehtoselle ja 
rovasti August Kaljukoskelle. Nykyi-
sin hän kuvaa satunnaisesti vain ka-
merakännykällä.

Tapaan Rainer Resslerin hänen nykyisessä asuin-
paikassaan Stefanoskodissa Helsingin Tapanin-
vainiolla.
- Tämä on 74 huoneistoa käsittävä ortodoksi-
sen eläkesäätiön talo, jossa asuu eläkkeellä ole-

via ortodokseja. Viihdyn täällä erittäin hyvin. Meillä on 
pihalla marjapensaita, kirsikka- ja omenapuita sekä suuri 
grillikatos. Minulla on mukavat naapurit, joista on paljon 
seuraa ja täällä tapahtuu koko ajan, kertoo parikymmentä 
vuotta Stefanoskodissa asunut mies nykyisestä asuinpai-
kastaan. Ennen Stefanoskotiin muuttamista hänelle on 
ehtinyt sattua ja tapahtua jos jonkinlaista.

Rainer syntyi vuonna 1950 ruotsinkieliseen helsinkiläis-
perheeseen. Ruotsinkielinen pikkupoika oppi pian myös 
suomen, saksan ja venäjän kielen 1950-luvun Helsingin 
kulttuurielämän rikkauden vuoksi. Lisäksi hän puhuu vi-
roa, karjalaa, kolttasaamea sekä englantia ja ranskaa.

Humanitääristä työtä Karjalassa, Baltiassa ja Venäjällä 

Työuransa Rainer teki palomiehenä ja sairaankuljettajana 
Helsingissä. Lisäksi hän toimi arkkipiispa Leon alidiakoni-
na ja teki humanitääristä koordinaattorin työtä Suomen 
ortodoksiselle kirkolle. Tähän sisältyi paljon matkustelua 
Euroopassa ja sen ulkopuolellakin. Vanha silkkitiekin tuli 
miehelle tutuksi. 

- Pääasiallisena toiminta-alueenamme oli Karjala, Vi-
ro ja muu Baltia. Jaoimme vaatteita, ruokaa ja lääkkeitä. 
Myöhempinä vuosina toimin enemmän koordinaattorina: 
meillä oli hyvät yhteyshenkilöt ja enemmän rahaa käytet-
tävissä. Yksi yhteyshenkilöistämme oli presidentti Tarja 
Halonen. Muita yhteystyötahojamme olivat ulkoministe-
riön virkamiehet ja konsulaatit sekä ortodoksinen kirkko, 
niin Moskovan patriarkaatti kuin Konstantinopolin patri-

arkaatti. Nykyään tämä lähialuetyö on jäänyt pois ja hu-
manitäärinen työ kohdistuu enemmän Afrikkaan, selittää 
mies, jota hänen silloinen esimiehensä arkkipiispa Leo 
kutsuu heidän kirkkokuntansa diplomaatiksi. 

Rainer yhteistyökumppaneineen sai tuona aikana hu-
manitäärisellä työllään paljon julkisuutta Yleisradion teh-
dessä erilaisia dokumentteja aiheesta. Näitä nähtiin te-
levisio-ohjelmassa Itse asiassa kuultuna, jossa näytettiin 
konkreettista humanitääristä työtä Karjalassa, Baltiassa ja 
Venäjällä. Rainer vietti noin vuoden myös Valamon luos-
tarin veljestössä. Kielitaitoisena miehenä hän oli alidiako-
nina mukana toimittamassa palveluksia puolalaisten, ve-
näläisten ja ruotsinkielisten pappien kanssa.

KUVA: KUVA: 
RAINER RESSLERRAINER RESSLER

Rainer Ressler asuu Stefanoskodissa.
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KUVA: 
RAINER RESSLER

- Valamon luostari oli hyvä paikka, koska matka Venä-
jän rajalle oli lyhyt ja sieltä oli helppo matkustaa rajan yli. 
Koska minulla oli pysyvät viisumit, veljestö hyväksyi al-
kuaikoina lähtöni Venäjälle. Keräsin Valamon luostarissa 
vaatteita ja muuta tarpeellista, joita vein Sortavalan las-
ten- ja vanhainkoteihin. Se oli antoisaa aikaa.
 
Kuvia muistoksi

Rainer Ressler sekä toisaalla tässä lehdessä tutuksi tul-
leet Timo Lehtonen ja rovasti August Kaljukosk tapasivat 
1970- ja 1980-luvuilla. Ennen kaikkea näitä kolmea miestä 
yhdisti ortodoksisuus. Heillä oli myös paljon yhteisiä or-
todoksituttavia ja -ystäviä Virossa. Vierailut yhteisten ys-
tävien ja tuttavien luona lujittivat Rainerin, Augustin ja 
Timon ystävyyttä entisestään. Rainerin rakas harrastus 
on valokuvaaminen. Hänestä olikin paljon apua matkoil-
la hänen ottaessaan kuvia muistoksi Timolle ja Augustille. 
Kuvista suuri osa päätyi myös Timon kirjaan Viron Apos-
toliset kirkot - rovasti August Kaljukosken matkassa. 

  Kuvaaja kiittelee Timoa siitä, että tämä on osannut va-
lita kirjaansa Rainerin arvokkaimmat kuvat. Muuten kuin 
kuvia Timon käyttöön antamalla Rainer ei ole osallistunut 
Viron apostoliset kirkot -kirjan tekoon.

Kuvaaja ja Timo kävivät kahdestaan myös Pietaris-
sa. Siellä ei niinkään kuvattu, vaan vierailtiin kirkoissa ja 
luostareissa ja tavattiin ystäviä iloisissa merkeissä. Rovas-
ti August Kaljukosken kanssa Rainer kävi myös Ruotsissa 
tapaamassa ortodoksiystäviään ja vierailemassa siellä toi-
mivissa emigranttiortodoksikirkoissa. 

- Etsimme vanhoja piispojen hautoja ja tapasimme pap-
peja ja ylidiakoneja. Raahasin Augustia perässä tai hän 
raahasi minua, Rainer kuvailee pilke silmäkulmassa. 

Jonotettiin ja jonotettiin

Nämä kolme miestä ovat matkustelleet paljon yhdessä 
Virossa: Setumaalla, Saarenmaalla ja Tallinnassa. Raine-
rin mukaan Augustin, Timon ja hänen matkoilla oli kak-
si luonnetta. Toinen oli tietysti humanitäärinen työ, joka 
kattoi Venäjän sekä silloisen vanhan Viron ja Baltian. Toi-
sena olivat vierailut ystävien luo sekä tietojen keräämi-
nen Viron ortodoksisista kirkoista ja niiden kuvaaminen. 

- Ihminen on tiedonhaluinen. Erityisesti tiedonhaluam-
me kasvattivat Virossa asuvat setukaiset. Setukaiset, hei-
dän kirkkolaulunsa, kielensä, pukeutumisensa ja kulttuu-
rinsa tulivat meille tutuiksi. Heidän ruokakulttuurinsa on 
ihanaa leikkeleineen ja kalaruokineen, Rainer selittää. Se-
tumaa oli tuttu rovasti August Kaljukoskelle jo ennestään: 
hän toimi siellä pappina Saatsen kylässä, joka on vain 500 
metrin päässä Venäjän nykyisestä rajasta. Hän osasi toi-
mittaa ortodoksiset jumalanpalvelukset setukaisilla ta-
voilla ja oli ensimmäinen pappi, joka alkoi kastaa lapsia 
Setumaalla. Rainerille ja Timolle setukaisten kulttuuri oli 
uutta. Käytiin Georgios Voittajan päivillä, joilla Peips-jär-
vestä ongittuja kaloja savustettiin. Timon tavoin myös 
Rainer ihastelee setukaisten vieraanvaraisuutta: runsai-
den ruoka- ja juomatarjoilujen lisäksi sauna on aina läm-
pimänä ja setukaiset ovat valoisaa, laulavaa ja kulttuuri-
sesti värikästä kansaa. Kolmikko on vieraillut Saatsessa 
Setumaalla setukaisten Suurmarttyyri Paraskevan Pyat-
nitsan kirkon juhlissa praasniekoissa. 

- Praasniekkoihin kuuluvat kirkolliset jumalanpalveluk-
set, pukeutuminen sekä kuorolaulu, jossa on kuultavis-
sa setukaiskansojen ominaisuus kirkkoääni. Praasniekko-
ja vietetään Kaakkois-Virossa lähellä Venäjän rajaa. Petse-
riin oli matkaa parikymmentä kilometriä.

- Venäjän raja oli vallan kamala. Siellä jonotettiin, jono-
tettiin ja jonotettiin. Alistettiin niin, että tunsin jo itseni 
syylliseksi. Tästä huolimatta salakuljetimme joka kerta 
polttoainetta ja viinaa ylittäessämme rajan. Tämä onnis-
tui hyvin: aina joku jäi kiinni, mutta joku toinen ei jäänyt. 
Venäläinen kulttuuri ei ole muuttunut hiukkaakaan silloi-
sista ajoista: nyt lahjotaan ja silloin lahjottiin. Raha korva-
si ja korvaa edelleen kaiken.

Ota sinä kuva kun sinulla on kamera mukana

Rainer kertoo valokuvauksen olevan lähellä hänen sydän-
tään. Hän korostaa sen olevan harrastus. Aluksi hän ku-
vasi ortodoksisen kirkon erilaisia tarpeita varten sekä or-
todoksisen kirkon erilaisia ihmisiä. Hautausmaitakin hän 
valokuvasi. Tämä on poikkeuksellista, koska Rainerin mu-
kaan ortodoksisessa kirkollisessa elämässä valokuvaa-
minen ei kuulu asiaan. Hautajaisia, häitä tai muita juhlia 
ei yleensä kuvata. Jos jotain ortodoksisessa kirkollisessa 
elämässä kuvataan, siihen on oltava lupa. Rainer oli har-
voja jotka tämän luvan saivat, koska häneen luotettiin. 
Hänelle saatettiin sanoa: ”Ota sinä kuva kun sinulla on ka-
mera mukana.”

- Kuvasin paljon eri aiheista, filmi filmin perään ja tal-
lensin ottamani kuvat huolellisesti. Yksi aiheista oli Ti-
mon ja Augustin ortodoksinen aihe, toinen setukaiset. 

Hänellä on kokemusta niin mustavalkoisille kuin värifil-
meille kuvaamisesta ja tietysti myös digikameroista.

- Digikamera on näistä paras: jos otat kymmenen ku-
vaa, valitset ja tallennat niistä yhden. Valinnan varaa siis 
on. Parasta on kuvata silloin, kun kuvaamisen kohde on 
luonnollinen. En koskaan ole tehnyt kohteita, vaan olen 
ottanut kuvat. Jos et juuri nyt ota kuvaa, et ikinä enää saa 
luonnollista kuvaa. 

Kuvaaminen on vähentynyt, mutta matkapuhelimen 
kamera on kuitenkin vielä käytössä.

- Jos oikein tiukka paikka tulee, kuvaan sillä. Oltuani 
tässä kirkollisessa toiminnassa mukana minulla on mah-
dollisuus olla kirkossa semmoisissa paikoissa, joihin muut 
eivät pääse. Jos huomaan, että on vaikkapa kastetilai-
suus eivätkä omaiset ole kuvanneet sitä, otan yhden ku-
van. Jos he haluavat kuvani, annan sen heille. Joissakin 
muissakin kirkollisissa tilaisuuksissa tulee myös joku ku-
va otettua. Kuvaaminen on siellä jossain taustalla. En ole 
ihan malttanut lopettaa, kuvaaja myöntää.

 Haastattelumme lopuksi hän haluaa evästää ihmisiä ro-
vasti August Kaljukosken ohjeella, joka on heti Timo Leh-
tosen kirjan alussa:

"Suu on syömistä,
korvat kuulemista ja
silmät näkemistä varten."
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Teksti: Tanja Rantalainen 

Sylvi Sarapuu on pyörittänyt näkö-
vammaisten tehtaiden kulttuuritoi-
mintaa Neuvosto-Virossa, luonut pe-
rustan Suomen ja Viron näkövam-
maisten kulttuurivaihdolle ja tuonut 
kuvailutulkkauksen Viroon. Kajastus 
tutustui Sylvin uskomattomaan elä-
mään. 

Sylvi Sarapuu syntyi vuonna 1955 Neuvosto-Vi-
rossa, Pärnu-joen rannalla sijaitsevassa Sindin 
kaupungissa, jota hallitsi suuri tekstiilitehdas. 
Äiti työskenteli kolmivuorotyössä kutojana ja 
isä oli rakennus- ja peltotöissä. Stalin oli kuollut 

pari vuotta aiemmin ja pelon ilmapiiri Neuvosto-Virossa 
lientynyt. Elämä oli vapaampaa. 

Puolitoistavuotiaana Sylvi sairastui ja nivelreuma diag-
nosoitiin virheellisesti  luutuberkuloosiksi. Puolitoista-
vuotiaasta kolmevuotiaaksi Sylvi makasi sairaalassa ko-
kovartalokipsissä. Kun hän pääsi kotiin, huomattiin, ettei 
lapsi näe, eikä pysty kävelemään. Sairautta oli lääkitty uu-
silla lääkkeillä, jotka olivat vieneet näön. 

- Kasvoin sairaaloissa. En minä sitä osannut surra. Kyl-
lä minä siellä hypin ja lauleskelin ja olin muiden sairaiden 
lasten tukena. Lääkärit tekivät kaikkensa, mutta lääketie-
de ei vielä ollut kovin kehittynyt. Silmäleikkauksia tehtiin 
veitsillä. 3-vuotiaasta 22-vuotiaaksi minulle tehtiin yli 20 
silmäleikkausta, Sylvi kertoo. 

Koulutusta ja kuntoutusta

 
Kun Sylvi oli kahdeksan, yhdeksän vanha, äiti sai ammat-
tiyhdistyksestä äiti-lapsi-kuntoutusjakson Etelä-Neuvos-
toliitossa Mustanmeren rannalla. 

-  Siellä murrettiin niveliä auki. Sen kuntoutusjakson jäl-
keen opettelin kolmannen kerran kävelemään. Olin tosi 
kipeä, mutta siitä alkoi paraneminen siinä mielessä, että 
sen jälkeen sain fysioterapiaa ja hierontaa ja pitkiä kun-
toutusjaksoja säännöllisesti. Pärnussa oli kaksi kertaa 
vuodessa melkein kuukauden kuntoutus, jossa sai muta-
kylpyjä, radoni-hoitoja ja lääkinnällistä voimistelua. 

Tarton sokeainkoulussa Sylvi järjesti tanssiaisia ja teat-
teriesityksiä, joissa kaikki tehtiin alusta loppuun itse. Kou-
lussa oppimaan kannustettiin ja arjen perustaidot hiou-

tuivat siivous- ja keittiövuoroissa.  Kouluajan loppupuo-
lella Sylvikin kävi luistelukentällä luistelemassa ja käve-
lyillä luonnossa. Perhettä hän näki kouluaikanakin vähän. 

- Lauantaina olin kotona puoli yhdeksältä illalta ja sun-
nuntaiaamuna piti jo aamubussilla lähteä kouluun. Se oli 
päivän ainoa linja-auto, jossa sai matkustaa ilmaiseksi op-
pilaskortilla. 

Sylvi pääsi ylioppilaaksi 1977. Sen jälkeen oli työsken-
neltävä vuosi tehtaassa, että sai täyden eläkkeen, 120 
ruplaa. 

Kulttuurisihteerinä Neuvostoliitossa 

- Sokeainopetus oli korkeatasoista, mutta sen jälkeen oli 
vaikeuksia odotettavissa vaikka kuinka paljon, Sylvi sa-
noo. 

 Kun Sylvi haki  Viljandin ammattikouluun opiskele-
maan kulttuurituottajaksi, rehtori ilmoitti, ettei heillä ole 
minkäänlaisia valmiuksia opettaa sokeaa. Toinen opetta-
ja pyysi Sylvin luokkaan, teki musiikkitestejä ja lupautui 
ottamaan lahjakkaan opiskelijan vastuulleen. 

Viljandin ammattikoulussa opiskeltiin kommunistisen 
puolueen historiaa ja kuinka kulttuuriohjelmisto valmis-

Sylvi Sarapuu, Sylvi Sarapuu, 
kulttuurituottajakulttuurituottaja

Sylvi Sarapuu nykyisin.
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tetaan aatteen mukaiseksi. Musiikinopetus tasapainot-
ti sakeaa aatteellisuutta. Se oli puhdasta taideopetus-
ta. Sylvi opiskeli työn ohessa ja valmistui samana vuon-
na kulttuurituottajaksi ja kuoronjohtajaksi. Hän toimi en-
sin Sokeain liiton kulttuurisihteerinä 1981-1985 ja siirtyi 
sitten Tallinnan tehtaan kombinaatin kulttuurisihteeriksi. 

- Neuvostoliiton aikaan sokeilla oli rahaa. Virossa oli 

monta isoa tehdasta, joissa suurin osa työntekijöistä oli 
näkövammaisia. Tehtaissa valmistettiin muovikoneil-
la esimerkiksi papiljotteja, purkkien kansia, kärpäslätkiä, 
autonlistoja ja harjoja. Itsekin olen valmistanut suodatti-
mien metallikuoria, Sylvi kertoo. 

Sosiaaliministeriön kanssa oli sovittu, että sokeiden ei 
tarvinnut maksaa tuloveroa. Tehtaat tuottivat hyvin ja 
kaikissa tehtaissa oli kulttuuritoimintaa. Tehtyään päivän 
työt väki jäi laulamaan, tanssimaan ja soittamaan. Näkö-
vammaisilla oli kuoro, puhallinorkesteri, nais- ja miesyh-
tyeitä, tanssiryhmiä. Sylvi lauloi itsekin viihdeorkesterissa 
80-luvulle saakka. 

Kulttuurisihteerin tehtävä oli järjestää valtakunnallisia 
konsertteja, joissa kaikkien tehtaiden laulajat, tanssijat ja

Ylhäällä Sylvin koulukuva vuodelta 1972, oikealla Sylvi esiinty-
mässä 1975 ja vasemmalla nuoruuskuva Sylvistä mustalaisnaise-
na.
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näyttelijät liittyivät yhteen. Baltian maiden näkövam-
maisten taiteilijoiden yhteisesitys järjestettiin joka vuosi 
eri maassa. Viron näkövammaisten viihdeorkesteri kiersi 
erikseen,  Armeniassa ja Gruusiassa muun muassa. Viih-
dekonsertti kulki nimellä ”Baltilainen”, Baltian laine. Kon-
sertteihin ottivat osaa parhaat esiintyjät. 

- Kun minusta alkoi tuntua, ettei meillä ole yhteyk-
siä muualle kuin Neuvostoliittoon, soitin Suomeen Nä-
kövammaisten Kulttuuripalvelun toiminnanjohtaja Eila 
Huhtilaiselle. Se oli vuonna 1988, Sylvi kertoo. 

Vuonna 1989 Kamarikuoro Kontrapunkti vieraili 40 lau-
lajan voimin Tallinnassa. 1991 virolainen näkövammais-
ten kuoro esiintyi Helsingissä ja Lahdessa. Sylvi tutustui 
Suomen näkövammaisten toimintaan ja törmäsi 90-lu-
vun puolivälissä ensimmäistä kertaa kuvailutulkkauk-
seen teatteriesityksessä Lahdessa. Silloin Sylvi perhei-
neen jo asui Suomessa. Sittemmin Sylvi on ollut järjestä-
mässä lukuisia kulttuuritapahtumia Suomenlahden kum-
mallakin puolen.  

Koiviston kutsumana Suomeen 

- Neuvostoliiton aikana Viron näkövammaisilla oli toi-
meentulo ja turvaverkko. Pyörimme ehkä omissa piireis-
sä, mutta meillä oli työ, olimme tarpeellisia ja tuottavia. 
Senaikaisten näkövammaisten tehtaiden rahoilla on Vi-
rossa rakennettu monta isoa taloa ja laitettu vaikkapa 
Lahemaan luonnonsuojelualue, Sylvi sanoo. 

- Kun Neuvostoliitto hajosi 1991, minut laitettiin töis-
tä pellolle saman tien. Koska minulla oli täti ja serkkuja 
Suomessa, kuulostelin, olisiko mahdollista muuttaa Suo-
meen inkerinsuomalaisena. Koivisto oli pyytänyt ja minä 
tulin, Sylvi nauraa. 

Sylvin aviomies oli työskennellyt tehtaan työntekijöi-
den kuljettajana ja jäänyt hänkin ilman työtä. Sylvi mie-
hineen ja pariskunnan kaksi tytärtä muuttivat Suomeen. 
Täällä perheeseen syntyi vielä poika. Tänä päivänä Sylvil-
lä on jo viisi lastenlasta. 

Sylvi jatkoi opintojaan Tarton yliopistossa ja valmistui 
2013 Viljandin Kulttuuriakatemiasta kulttuurituottajaksi. 
Tarton yliopistossa opintoihin kuului muun muassa liike-
taloutta ja suhdetoimintaa. 

Viron juhlavuosi parantaa saavutettavuutta 

Vuonna 2013 Viron kulttuuriministeriö antoi lausunnon, 
että kaikki valtionapua saavat virolaiset elokuvat kuvai-
lutulkataan näkövammaisille  ja tekstitetään kuulovam-
maisille. Läpimurrosta huolimatta Sylvi sanoo, että tie 
kuvailutulkkauksen edistämiseksi on kivinen. Vaikka Vi-
ron näkövammaisten kirjastossa on lainattavana 35 ku-
vailutulkattua elokuvaa, niitä on vuokrattu yhteensä 
vain 160 kertaa. 

- Tiedottaminen on suurin ongelma. Näkövammaiset 
tuntevat olevansa vailla kaikkea informaatiota. Jos tietoa 
saa, se on kapulakielellä tai puolinaista, Sylvi sanoo. 

Sylvi kertoo, että Viron itsenäisyyden juhlavuonna 
kulttuurin saavutettavuutta  tuodaan monella tavalla 
esille. Hän on itse ollut järjestämässä kyselyä, jossa 240 
virolaiselta näkövammaiselta Valgasta Narvaan kysytään 
100 kysymystä. Kartoitus on tärkeä ponnistus näkövam-
maisten palveluiden parantamiseksi. 

Kaunis koskettelukirja -työryhmä 

Vuonna 2001 Sylvi perusti työryhmän Kaunis Koskettelu-
kirja sisarensa Astrid Järvsoon ja tyttärensä Kadi Sarapuun 
kanssa. Työryhmä on apurahojen turvin voinut valmistaa 
ja lahjoittaa Celia-kirjastolle jo 30 kirjaa näkövammaisten 
lasten käyttöön. Työryhmä tekee koskettelukirjoja myös ti-
lauksesta. Kun on kuullut Sylvin tarinan, voi olla varma, et-
tä harva valmistaa koskettelukirjoja näkövammaisille lap-
sille suuremmalla ymmärryksellä. 

”Koskettelukirja on tarkoitettu vammaisille lapsille, jotka 
eivät pysty osallistumaan perinteisten lastenkirjojen ku-
vaelämyksiin. Koskettelukirjojen aiheet ovat samanlaiset 
kuin tavallisten kirjojen, mutta kosketeltavissa kuvissa ole-
vien materiaalien, hajujen, värien ja toimintojen avulla ke-
hitetään lasten jäljellä olevia aisteja ja motoriikkaa.”

Kaunis Koskettelukirja -työryhmän kotisivut: sarasyl.com. 
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Varhainen aamu on lintujen 
kuuntelun parasta aikaa. 
Vanha totuus mielissäm-
me kokoonnuimme me, 
vajaa kahdenkymmenen 

näkövammaisten ja oppaiden joukko 
viides toukokuuta kello neljältä Hel-
singin Vanhankaupunginlahden ää-
relle aistimaan kevään ääniä. Lintu-
maailmaan meitä oli johdattamas-
sa lintutiedon konkari Porista, tieto-
kirjailija Hannes Tiira. Retken järjes-
ti Näkövammaisten Kulttuuripalvelu.

Jo edellisiltana olimme kokoontu-
neet juttuhetkeen yhteisen pasta-
aterian äärelle kertomaan lintusuo-
sikeistamme ja sykähdyttävistä luon-
tokokemuksistamme. Mielilintuja oli 
kuhankeittäjästä ja taivaanvuohesta 
käkeen. Näitä lajeja emme retkelläm-
me kuulleet, mutta pari satakieltä il-
tasella ihaillut sai varhaisesta ylös-
noususta palkinnon, kun kevään en-
simmäiset  äänitaiturit olivat juuri si-
nä aamuna ensimmäistä kertaa ää-
nessä. 

Aamuhämärissä vietetyn kahvihet-
ken jälkeen suuntasimme kulkumme 
Pornaistenniemen lintutornille en-
simmäisenä äänessä olleita musta-
rastaita kuulostellen. Itse sokea Han-
nes kertoili kokemuksiaan kuunte-
luretkiltään ja tietomme lintumaail-
masta karttui. Hannes paljasti meil-
le myös oman suosikkilintunsa, ete-
län satakielen.

Lintutuornille vievällä metsäpolul-
la oli muitakin kulkijoita, sillä tornil-
le hiippaili sattumoisin samana päi-
vänä pidettyyn Suomen lintutornien 
bongauskilpailuun osallistuvia  kau-
koputkineen. Tornissa tehtiin sitten 

havaintoja sekä silmä että korva tark-
kana.

Aamun vähitellen valjetessa ääneen 
tuli lisää lintuja. Läheisestä meren-
lahdesta muistuttivat lokit ja taisipa 
äänessä olla jo jokunen Arabianran-
taa kesäisin vaivaksi saakka kansoit-
tava valkoposkihanhikin. Retkemme 
reitti kulki Vanhankaupunginlahden 
ruovikon reunaa. Sieltä tarkkakorvai-
set bongasivat ainakin ruokokerttu-
sen. Myös mustapääkerttu havaittiin. 

Pilvipoutaisen aamun valossa palai-
limme hiljakseen kohti lähtöpaik-
kaamme. Piipahdimme vielä kuunte-
lemassa Vantaanjoen suulla keväis-
tä kosken kohinaa ja veden solinaa 
Viikintien sillan kaarien alla. Se mut-
ka kannatti, sillä siellä meitä terveh-
ti rantasipi.

Lintuja on Vanhankaupunginlahdella 
jonkin verran vähemmän kuin ennen, 
mutta havaittavaa tarkkakorvaisil-
le kyllä riittää. Ainakin parkkipaikal-
le palaileva väki oli kuulemaansa tyy-
tyväistä. Tuskinpa monikaan olisi liik-
keelle lähtenyt itsekseen, mutta kii-

Teksti: Timo Kuoppala
Kuvat: Tero Kokko

Nyt pääsemme kahdelle linturetkelle: Helsingin 
Vanhankaupunginlahdelle ja Pohjois-Nuuksioon.

tos Hanneksen ja käytännön järjeste-
lyistä vastanneen Rantalaisen Tanjan 
saimme kokea mieliinpainuvan luon-
nonäänien maiseman yllättävän lä-
hellä Helsingin keskustaa. 

Hannes Tiira tykkää satakielistä. Hannes keskellä kädet taskussa.
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Yövaelluksella paleltiin 
ja nautittiin
Teksti: Rauni Laihonen
Kuvat: Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijat
 

Metropolia ammattikorkeakoulun nel-
jän opiskelijan ryhmä järjesti luontoret-
ken näkövammaisille Koe Luonto -projek-
tin puitteissa. Retki toteutettiin Pohjois-
Nuuksiossa, Kattilan alueella.

  
Geronomiksi opiskeleva Nina Pellosniemi kertoi, että kun 
he tarkemmin miettivät, mitä he oikein olivat tekemässä, 
vähän mietitytti retken onnistuminen ja sujuminen. Hän 
halusi ajatella asioita siltä kantilta, että se onnistuu, kun 
sille annetaan mahdollisuus ja asiat järjestetään tarkoi-
tuksenmukaisesti ja selvitetään huomioon otettavat sei-
kat. He olivat kaikki hyvin innostuneita eivätkä alkaneet 
laskea tunteja. He kokivat saavansa itsekin tästä paljon.

  Torstaiaamuna 19.4. saavuimme Pohjois-Nuuksioon 
Kattilan parkkipaikalle. Vastassa olivat retken järjestäjät 
geronomiopiskelijat Nina Pellosniemi ja Katja Vallinkos-
ki sekä fysioterapeuttiopiskelijat Marjut Niemelä ja Karo-
liina Oksala. He auttoivat tavaroiden kantamisessa, kun 
suunnistimme lähistössä olevalle leiripaikalle. Sieltä löy-
tyi mukava katos, jossa oli keskellä nuotiopaikka. Istah-
dimme tulen ympärille tutustumaan toisiimme ja tilan-
teeseen. Meitä oli yhdeksän näkövammaista ja muutama 
avustaja. Mukana oli myös vapaaehtoisina Nina Myyrä ja 
Soili Hakama. Mahdollisuutena oli osallistua joko päivä-
retkeen tai jäädä yöksi seuraavaan päivään asti. Olin yksi 
yöksi jääneistä neljästä näkövammaisesta.

Istuessamme nuotion ympärillä esittelimme itsemme ja 
kerroimme, mitä mahdollisuuksia meillä kullakin arkielä-
mässä on olla kosketuksissa luonnon kanssa.

Jonkin ajan kuluttua lähdimme kävelemään luontoon. 
Kiertelimme metsäteitä väistellen lätäköitä ja jäisiä koh-
tia, jotka eivät olleet sulaneet. Yöt olivat vielä kylmiä. 
Lämpötila saattoi mennä jopa pakkasen puolelle. Toki en-
nen kävelyä teimme aamujumpan. Olihan meillä kaksi in-
nostunutta fysioterapeuttiopiskelijaa matkassa. Karoliina 
veti rentouttavan jumpan.
 
Kuvailua

 
Palattuamme olikin lounasaika. Sen jälkeen alkoi teltto-
jen pystyttäminen. Niitä laitettiin kolme, joihin osallistu-
jat saivat illalla kömpiä. Ohjaajat nukkuivat katoksessa.

Telttojen pystyttämisen jälkeen lähdimme taas patikoi-
maan. Kun saavuimme suolle, päivän kohokohta oli se, 
kun Nina ja Katja kuvailivat suonäkymää. Siinä oli usean 
metrin laajuinen lampi, jossa kasvoi puita muun muassa 
kuusi. Veden alla näkyi jäätä, joka heidän kertomansa mu-
kaan näytti aika hienolta.

Ennen retkeä opiskelijat tutustuivat kuvailuun Helsin-
gin ja Uudenmaan Näkövammaisten tiedottaja Ilkka Väi-
säsen johdolla. Ilkka antoi jokaiselle vuorollaan maise-
makuvan ja kukin kertoi, mitä kuvassa näki. Muiden piti 
omassa mielessään hahmottaa se. Sen jälkeen kaikki sai-
vat nähdä kuvan.

Ei ollut mennyt hukkaan kuvailuharjoitus, koska minul-
le hahmottui hieno näkymä suosta.
 
Erämaan pimeys

 
Illalla päivän toimien jälkeen istuimme nuotiolla ja Nina 
luki kurssikaverinsa Helena Pekkarisen kirjoittamia tari-
noita vuodenajoista. Tässä ote runosta: Kevät.

”Kohta on koivussa hiirenkorvat. Maisema on täynnä 
eri vihreän sävyjä, heleää vaalean vihreää, vaahteroiden 
ja haapojen lähes ruskeita sävyjä. Hetken päästä on maa-
ilma täynnä sinivuokkoja, valkovuokkoja. Mielen täyttää 
pakahduttava tunne, miten pysyn tässä kaikessa mukana. 
Entä se äänimaailma.”

Tämän jälkeen kerroimme omia muistojamme ja koke-
muksiamme eri vuodenajoista. Sitten joku sanoi, että nyt 
on ihan pimeää, missä on otsalamppu. Tämä oli minulle 
vähän hämmentävää, koska itselleni siinä ei ollut mitään 
ihmeellistä, mutta näkeville se oli suuri muutos, kun tuli 
pimeys eikä ollut sähkövaloa.

Lähdimme otsalampun avulla etsimään telttaa ja löy-
tyihän se.
 
Aamuyön hetkiä teltassa

  
Siinä meni ähertäessä runsaasti aikaa ennen kuin olin 
makuupussissa. Unta sai odottaa. Linnut laulelivat vielä. 
Ilokseni kuulin lehtokurpan lentävän kaksi kertaa yli noin 
puolen tunnin välein. Sitten sekin hiljeni. Telttakaverini 
Seija Vitikaisen kanssa keskustelimme unta odotellessa. 
Kello oli puoli kaksi, kun vielä rupattelimme. Olin nukah-
tanut, koska heräsin ja kaikkialla oli vielä hiljaista. Seijakin 
heräsi ja totesimme, että koko ajan ilma viileni. Palelim-
me, vaikka kaikki mukana olleet vaatteet olivat jo päällä. 
Nousimme ja kävelimme jonkin aikaa ulkona ja voimiste-
limmekin. Sitten taas telttaan ja oli parempi olo. Puoli vii-
deltä linnut heräsivät.

Ensin pari mustarastasta lauloi jossain lähistöllä. Sitten 
tuli muitakin lintuja sirkuttelemaan. Korppi lenteli muu-
taman kerran ja äänteli lennossa körp, körp. Se kuulos-
ti siinä tilanteessa mahtavalta. Jostain kauempaa kantau-
tui kurkien raikuvaa ääntelyä. Ne olivat luultavasti kau-
empana olevalla pellolla. Vaikka koko yö oli kylmä ja pa-
lelin, silti oli hetkiä, jolloin hyvänolontunne täytti mielen. 
Oli mahtavaa, kun sai olla vain ja kuunnella lintujen suloi-
sia huiluja. Ei ollut mihinkään kiire.    
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Kahdeksalta jo menimme nuotiolle saamaan kuumaa vet-
tä teetä varten ja kaivoimme eväät rinkasta.

Eräs osallistujista, Kerttu Ekholm, kertoi, ettei ollut huo-
len häivää, koska ohjaajilla oli tosi loistava asenne.

Hienosti oli mennyt tähän asti. Oli ollut ihana päivä. 
"Kallio, johon kiipesin Soilin kanssa, oli jyrkkä ja kuin por-
taikko. Kapeissa kohdissa kivien väleistä piti pujottautua. 
Kiipesin ylös asti melkein nelinkontin ja alas tulin taka-
puoliluisua", Kerttu kertoi innostuneena. 
 
Mistä kaikki alkoi

  

- Tämä koko juttu lähti liikkeelle innovaatio-opinnoista. 
Opiskelijat eri ammattiryhmistä jaettiin tiimeihin, joissa 
ideoitiin oma innovaatio, palvelu tai tuote, kertoi Marjut. 
Nina oli miettinyt, että jospa erityisryhmälle tarjottaisiin 
luontoretki.

Yleensä nämä projektit ovat koulun määräämiä, val-
miiksi annettuja aiheita, mutta he saivat luvan toteuttaa 
Niinan idea.

Opiskelijat ottivat yhteyttä Näkövammaisten liittoon ja 
kertoivat ideastaan sekä kysyivät neuvoja, miten kannat-
taa lähteä liikkeelle. Liitosta heidät ohjattiin Hun ry:n pal-
veluvastaavan, Kirsi Kariluodon puoleen. Kirsi kutsui hei-
dät Pengerkadulle keskustelemaan suoraan näkövam-
maisten kanssa. Opiskelijat ja näkövammaiset tapasivat 
pari kertaa ennen retkeä.

 
Näin valikoitui näkövammaisryhmä

 
- Olen jonkin verran ollut mukana, kun on järjestetty 
luontoretkiä erityisryhmille. Aikaisemmin en ole näkö-
vammaisten kanssa tehnyt yhteistyötä. Halusin valita ni-
menomaan sellaisen ryhmän, joka on minulle entuudes-
taan vieras. Toivoin, että voisin mahdollistaa palveluja ja 
kokemuksia sellaisille henkilöille, jotka normaalisti eivät 
ehkä niin usein pääse luontoon, jos joku ei lähde sitä heil-
le järjestämään. Toki myös itse olin valmis oppimaan uut-
ta ja uusia asioita ja sitä kautta mietin, että näkövammai-
set ja heidän elämäänsä tutustuminen on sellainen koh-
deryhmä, johon halusin tutustua. Pohdin, mitä erityispiir-
teitä pitää ottaa huomioon, kun lähtee näkövammaisten 
kanssa suunnittelemaan ja toteuttamaan esimerkiksi yö-
vaellusta, kertoi Nina.

  Katjan mukaan suuri merkitys oli sillä, että retkeen 
osallistuneilla oli alusta alkaen sellainen asenne, että kyl-
lä kaikesta selvitään.

Retkipaikan sijainnista oli paljon pohdintaa. Alun perin 
oli tarkoitus järjestää retki hieman kauempana pääkau-
punkiseudulta. Matkan järjestäminen huomattiin kuiten-
kin liian hankalaksi. Näkövammaiset liikkuivat taksilla ja 
tämä oli kaukaisin paikka, johon pääsi kuljetuspalvelulla.

Kun opiskelijat miettivät ohjelmaa retkelle, he ottivat 
huomioon osallistujien toiveita. Kävelemistä, liikkumista 
ja rentoa meininkiä haluttiin. Jo se, että sai olla ja kävel-
lä luonnossa, kuunnella ja aistia sitä, oli itsessään paljon.
Nina keräsi luonnosta erilaisia materiaaleja. Niitä oli mah-
dollisuus tunnistaa yhden aistin, koskettelun avulla. Saim-
me käteemme poronjäkälää, kuusen oksan, kanervan, ka-
tajan oksan, mustikan varvun, kuivan kuusen oksan, jossa 
oli sormipaisukarvetta kiinni. Sitä pidetään bio-indikaat-
torina, niin että siitä pystytään päättelemään ilman puh-
taus. Mitä enemmän puissa on sormipaisukarvetta, sitä 
puhtaampi ilma on. Samalla tavalla kuin luppo tai naa-
va kertovat ilman puhtaudesta. Sitä on muissakin puissa 
kuin kuusessa. Täytyy tunnustaa, että tunnistin vain kuu-
sen oksan.
 
 Turvallisuus

 
"Turvallisuusasioihin kiinnitettiin erityistä huomiota. Nii-
tä mietittiin etukäteen aika tarkkaan. Laadimme kunnon 
turvallisuussuunnitelman, johon kirjattiin kaikki asiat. 
Mietimme ensiapujutut ja hätätilanteet. Meillä oli pelas-
tussuunnitelma ja riskianalyysi. Tämä oli meille samalla 
oppimista. Periaatteena oli, että kun tehdään jotain, niin 
tehdään se perusteellisesti",  kertoivat opiskelijat. 
 
Luontoretkeilylle jatkoa

"Retkemme oli ensimmäinen laatuaan. Toteutimme sen 
pilottihankkeena. Jos tästä innostutaan ja näkövammai-
set haluavat jatkossakin tällaista, haluamme yhteistyö-
kumppaneita. Mielellään olemme jatkossakin toteutta-
massa retkiä, koska meillä on valmis sapluuna tälle. Jos 
saadaan yhteistyökumppaneita mukaan, niin ilman muu-
ta olemme valmiita jopa tuotteistamaan tämä ja teke-
mään tästä jatkuva tapahtuma, jota voisi useammalle 
ryhmälle vetää esimerkiksi keväisin ja syksyisin."
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Jussi Parviainen on uudistanut mer-
kittävällä tavalla suomalaista draa-
maa. Hänen laaja tuotantonsa hakee 
vertaistaan. Ura jatkuu, tulossa on 
muun muassa kirja Jeesuksen me-
nestystarina ja väitöskirja.

Teksti: Pilvi Meriläinen
Kuvat: Tammi/Jussi Parviaisen yksityiskokoelma

Jussi Parviaisesta tuli suomalaisen teatterin su-
pertähti menestysnäytelmiensä Jumalan rakasta-
ja (1984) ja Valtakunta (1985) myötä. Ne nostivat 
hänet suomalaisen teatterin kovimmaksi nimeksi, 
merkittävimmäksi näytelmäkirjailijaksi. 

Ne olivat järisyttäviä tapahtumia 1980-luvun Suomessa, 
sukupolvikokemuksia, edelleen ylittämättömiä, yhden 
teatteritoimijan synnyttämiä ilmiöitä. Jussi Parviaisen an-
siosta suomalainen teatteri koki tuolloin kaivatun mur-
roksen. Se alkoi kiinnostaa aivan uudella tavalla. Teatte-
ri näyttäytyi yhä vahvemmin paikkana, josta tulivat kiin-
nostavimmat taidekentän avaukset. 
   Parviaisesta tuli esikuva. Hänen innoittamanaan esimer-
kiksi Teatterikorkeakoulun hakijamäärä kasvoi kasvamis-
taan.
      
Arvostettu pedagogi

Jussi Parviainen oli kehittänyt oman dramaturgian näke-
myksensä ja psykofyysisen kirjoitusmetodinsa, josta tu-
li merkittävä myös Teatterikorkeakoulussa. Hänen entiset 
oppilaansa arvostavat sitä tänäkin päivänä.
   Parviaisen perusajatus näytelmän kirjoittamisessa on, 
että näytelmän ytimenä oleva syiden taso, suuritöisin, on 
kyettävä ilmentämään seurausten maailmassa. Seuraus-
ten maailman kuvaamista varten hän määritteli uudel-
leen luonteen, lähtökohtaväittämän ja juonen käsitteet. 
   Yksi hänen keskeisistä teemoistaan on, että mistään 
muusta ei pidä kirjoittaa kuin siitä mistä tietää, käytän-
nössä siis omasta elämästään ja kokemuksistaan. 
  Parviainen opetti kokonaisvaltaista teatterikäsitys-
tä, koulutti oppilaitaan kokonaisvaltaisesti alalle. Kaikki-
en piti oppia näyttelemään, kirjoittamaan ja ohjaamaan. 
Juuri kokonaisvaltaisuus saa paljon kiitosta entisiltä op-
pilailta.

Kun Jouko Turkka vetäytyi Teatterikorkeakoulun dra-
maattisissa vaiheissa, Parviainen otti vastuuta.

Aina edellä aikaansa 

Jussi Parviaisen kyvykkyys toimia eri kentillä on ollut uut-
ta ja rohkeaa. Hän on aina ollut edellä aikaansa.
   Hän oli ensimmäinen kulttuuritoimija Suomessa joka 
tuli persoonansa kautta julkisuuteen. 1980-luvulla oli en-
nenkuulumatonta, että taiteen tekijä tulee julkisuuteen 
muuten kuin tekemänsä taiteen kautta. 
   Parviainen ravisteli teatterikenttää, ja loi perustaa tä-
män päivän pyrkimyksille ja toiminnalle.
   Hänen seuraavia näytelmiään olivat muun muassa Akka 
(1986), Rikas (1987), Sänky (1987), Nouseva luokka (1988), 
Suojelusenkeli (1992), Pimeyden rakenne (1992) ja Mo-
niminä eli Kuolematon (1994). Mutta sitten teattereiden 
ovet sulkeutuivat.  
   Vuonna 2013 Kokkolan kaupunginteatteri esitti oman 

Jussi Parviaisen Jussi Parviaisen 
ura jatkuuura jatkuu

Jussi Parviainen vuonna 1984, kun Jumalan rakastaja sai ensi-il-
tansa. Se oli hänen läpimurtonäytelmänsä ja sukupolvikokemus.
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nykypäivään sovitetun versionsa Jumalan rakastajasta. 
   Jumalan rakastaja on suomalaisen teatterin nykyklas-
sikko.   

Kulttielokuvien tekijä 

Parviainen on tehnyt kolme kulttielokuvaa: Harmagedon 
(1985), Yksinteoin (1990) ja Yksinteoin 2 (2011). Niitä ar-
vostetaan ja niillä on paljon faneja. 
   Elokuvia esitetään harvoin, vain elokuvafestareilla, ja 
se on aina suuri tapaus. Liput myydään välittömästi lop-
puun. Ne ovat ainutlaatuisia suomalaisen elokuvan his-
toriassa. 
   Harmagedon jatkaa Juska Paarman tarinaa. Nykyisessä 
elokuvantekokulttuurissa sen kaltainen elokuva – perus-
logiikkaa vastaan tekeminen – ei menisi läpi. Harmagedo-
nissa on muun muassa perinteistä juonta kiinnostavam-
pi omintakeinen unenomainen poljento, joka vie katsojat 
mukanaan. Juska Paarma (Jussi Parviainen) vaeltaa eleet-
tömänä elokuvan surrealistissa maailmassa.
   Yksinteoin kertoo puolison uskottomuuteen päättyväs-
tä avioliitosta, perheen hajoamisesta, mustasukkaisuu-
desta ja väkivallasta. Syntyi poikkeuksellisen vahva elo-
kuva, joka rikkoo elokuvailmaisun rajoja. 
   Sen nähneet miehet ovat ottaneet Parviaiseen yhteyt-
tä ja kertoneet saaneensa siitä suurta lohtua. ”Ero tuntuu 
juuri tuolta”, he sanovat. Parviaista kiitetään elokuvasta 
yhä. 
   Yksinteoin 2:ssa Parviainen kuvaa väkevästi, miltä pettä-
minen, ero, lapsen ja kodin menetys tuntuvat. Se kertoo 
myös mielisairaudesta, yhteiskunnan ulkopuolelle jou-
tumisesta ja tarkoituksellisesta syrjäytymisestä, ihmisen 
eri puolien ja lopulta hyvän ja pahan kamppailusta. Myös 
rakkaudesta. Avioeron loppuunkäsittelystä.

   Siinä on vahvoja monologeja. 
  Parviainen oli jo 1980-luvun alussa mukana tekemäs-
sä elokuvia; hän käsikirjoitti, dramatisoi ja näytteli. Hän 
näytteli lisäksi Suomessa kuvatuissa amerikkalaisissa elo-
kuvissa.    

Laaja tuotanto ja palkintoja

Jussi Parviaisella on ollut oma teatteri. Hän on toiminut 
esiintymiskonsulttina ja bloggaajana. Tuottanut ja kir-
joittanut tv-draamasarjoja ja muita tv-ohjelmia. Tehnyt 
kuunnelmia ja radiomonologien sarjan Yle Puheelle 2017. 
Hän on kirjoittanut kirjan Hybris – Dramaturgian filoso-
fia (WSOY 2004).
   Vuonna 1983 hän sai Valtion elokuvapalkinnon ja Jussi-
kunniakirjan käsikirjoittamastaan elokuvasta Jeesuksen 
pojat (ohjaus Juha Rosma), 1986 Lea-palkinnon näytel-
mästä Akka ja 1991 Sokeain kuunnelmapalkinnon kuun-
nelmasta Tiedon valo 1-7.  

Jeesuksen menestystarina tulossa

Parviainen kirjoittaa parhaillaan kirjaa Jeesuksen menes-
tystarina, jonka sisällä on näytelmä. Kehyskertomus on 
rakkaustarina. 
   Se on hänen elämäntyönsä huipennus.  
   Tekeillä on myös väitöskirja. Parviainen tutkii siinä trans-
sendenssin, tuonpuoleisen, kommunikoimista näyttä-
möltä. Se on taiteen väitös, mutta hyvin teologinen. 
 
Maria Roihan kirjoittama elämäkerta Jussi Parviainen – Ju-
malan rakastaja ilmestyi maaliskuussa 2018.
Katso myös www.kajastuslehti.fi extra: ”Se teatteri, johon 
mulla oli palo... se loppui siihen”

Jussi Parviaisen elämänkerran kansi, alempana kirjan kirjoittaja Maria Roiha. Iso kuva 
on Staffan Snellin suojelusenkeli -elokuvasta (2000), jonka Parviainen kirjoitti, ohjasi, 
lavasti ja puvusti ja jossa hän näytteli pääosan.
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(Jatkokertomus 1890-luvun 
Suomesta topeliaanisessa 
hengessä)
Jakso 2: Svean päiväkirja
Jakson kirjoittaja: Anne Huttunen

Edellisessä jaksossa tapahtunutta:
Varakkaan kauppiaan sokea Ulrika-tytär naitetaan naapurikarta-
non nuorimmalle pojalle. Sulhasmies Axel ei ilahdu naimakaupas-
ta, vaikka hyötyy siitä rahallisesti. Hän on palkannut Ulrikan seura-
neidiksi Svean, jota hän kutsuu kaukaiseksi sukulaisekseen.

Ulrika tuntee häissään itsensä laiminlyödyksi. Vain  apupappi 
Fågelholm ja hänen sisarensa osoittavat ystävällisyyttä.

Seuraavana päivänä Ulrika ja Axel lähtevät veneretkelle ja Ulri-
ka joutuu veden varaan.

En kestä tätä! Puistattaa ja itkettää. Muistutan it-
seäni siitä, että ajatus oli ollut minun. Olin ollut 
tyyni ja kylmä, kun Axel oli juossut kauhuissaan 
kertomaan, että hänelle oli järjestetty avioliit-
to kangaskauppias Dahlmanin sokean tyttären 

kanssa. Isoveli Ivar oli puoltanut liittoa, joten Axelilla ei ol-
lut ollut  vastaan sanomista.

”Miksipä ei”, minä olin  todennut.” Perit tytön omaisuu-
den, kun Dahlmanista aika jättää  ja pääset vapaaksi Iva-
rin käskyvallasta. Eikä sinun tarvitse tehdä työtä enää kos-
kaan.

”Mutta sinua minä rakastan”, Axel oli vastannut. ”Ja ko-
ko loppuelämä sokean naisen kanssa! Fy fan!”

”Ei koko loppuelämää”, olin kuiskannut hänen korvaan-
sa.

Axel on huikean komea ja hänen katseensa saa sydäme-
ni tanssimaan polkkaa. Mutta häneltä puuttuu älyä ja roh-

keutta.  Minulla riittää  niitä meille molemmille.  Axelia pi-
ti taivutella aika tavalla.

”Parempi tytölle itselleenkin on kuolla. Kuka tahtoisi 
elää ikipimeässä? Kaikki käy hyvin, kunhan emme tule il-
mi.”

Vaikka Ivar on ärsyttävä päällepäsmäri, hänestä on jos-
kus hyötyäkin. Hän kehotti Dahlmania laatimaan Axelin 
hyväksi testamentin, joka on voimassa siinäkin tapauk-
sessa, että tytär kuolisi ennen isäänsä. Epäkäytännöllisel-
le Axelille ei olisi johtunut mieleenkään ehdottaa mois-
ta ja  hyvä niin. Kun se todella tapahtuu, kukaan ei epäi-
le surevaa leskeä.

Axel ja tyttö viettävät nyt hääyötä. Yritin estää sen tar-
joamalla hänelle laudanumia, mutta hän ei huolinut si-
tä. Hän on liian sievä, vaikka liikkuu sulottomasti. On-
neksi häissä ei tanssittu. Köyhä seuraneiti ei olisi saanut 
tanssia, vaikka ennen isän vararikkoa olin pitäjän paras 
masurkassa. Kohta se on ohi. Huomenna Axel hukuttaa 
Ulrikan kuin kissanpennun. Suruvuoden kuluttua me pää-
semme naimisiin.

Kesäkuun viidentenä päivänä:

Axel on varomaton houkka! Hänen olisi pitänyt katsoa 
tarkasti ympärilleen ennen kuin alkoi keinuttaa venettä. 
Sen olisi pitänyt näyttää tapaturmalta. Ulrika kyllä putosi 
veteen, mutta pelastus oli lähellä. Kukapa muukaan kuin 
se tekolempeä apupappi Fågelholm. Kirkkoherra suo hä-
nelle liikaa vapautta, koska hän ehtii järvelle kalastele-
maan. Hän poimi Ulrikan ylös ja  nuhteli Axelia ankarin 
sanoin hurjastelusta vesillä. Nuorikko tuli kotiin märkänä 
kuin kuikka, mutta ei edes vilustunut.

Nyt täytyy odottaa muutama viikko, ettei kukaan käy 
epäluuloiseksi. Sitten keksin uuden keinon. Minä aion 
voittaa.

Vain toinen voi voittaa 2Vain toinen voi voittaa 2
Kuva: ScanStock
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Vain toinen voi voittaa 2

Heinäkuun toisena päivänä:

Uuden suunnitelman keksiminen on osoittautunut han-
kalaksi. Sokea rouva hämmästyttää minua. Hän ateri-
oi yhdessä toisten kanssa eikä anna minun syöttää itse-
ään. Hänellä on yllättävän hyvät pöytätavat. Siksi minäkin 
saan ruokailla perheen parissa ja tapaan Axelia useam-
min. Tosin ateriat ovat jokseenkin synkkiä. Jotkut irvileu-
at kutsuvat Tjäregårdin kartanoa Kärttyläksi, koska Ivar 
on ynseä niin tutuille kuin vieraillekin. Me naiset olem-
me hänelle ilmaa ja Axel-rukkaa hän moittii alinomaa te-
kemättömistä töistä.

Luulin, että rouva viettäisi kaiket päivät huoneessaan 
neulontaharpun ääressä ja kun hän tahtoisi ulos, minä ta-
luttaisin häntä. Mutta  hän määräsikin  minut näyttämään  
kartanoa ja pihaa. Sitten hän käski renkiä tuomaan pitkän 
puunoksan, jolla hän tunnusteli maastoa liikkuessaan. 
Kun yritin estellä, hän totesi tyynesti:

”Tjäregård on nyt minun kotini.

Hän harjoitteli liikkumista ja  kulkee täällä jo  avutta. 
Hän ei tarvitse enää sitä oksaakaan. Jopa räksyttävän pik-
ku rakkinsakin rouva ulkoiluttaa itse. Se on hyvä, koska 
Fifi ja minä tunnemme toisiamme kohtaan syvää inhoa. 
Koira repii pukuni helmoja ja on kerran näykkäissyt mi-
nua sormeen. Mutta emäntäänsä se tottelee yhtä auliisti 
kuin minunkin on vielä pakko.

Kun kartanoon tuli vieraita, Ivar kehotti häntä pysy-
mään huoneessaan. Mutta sitä ei rouva ottanut kuuleviin 
korviinsa ja nyt hän musiseeraa usein apupapin kanssa. 
Työni on kevyempää kuin luulin, mutta miten noin rius-
kan tytön voi saada hengiltä? Oi miksi Axel on lukupää-
tä vailla. Hänen, joka on saanut oppia, olisi pitänyt tie-
tää, että sokeallakin saattaa olla yhdeksän henkeä. Kun-
pa hän ei vain alkaisi kiintyä tuohon luontokappaleeseen. 
Ruumiillani olen  kyllä pitänyt huolen siitä, ettei Axel nu-
ku hänen kanssaan.   

Rouvalla on oudot lukutottumukset. Tärkein tehtävä-
ni on lukea hänelle ääneen, mutta ei pelkästään raken-
tavia raamatunlauseita kuten sokealle sopisi. Hän tahtoo 
kuulla myös   romaaneja, Topeliusta eritoten. Topeliuksen 
aatteet tympäisevät minua. Köyhällä ei ole varaa puhtaa-
seen omaantuntoon ja meille naisille on yhdentekevää, 
onko meidän maamme nimi Venäjä vai Suomi. Me emme 
kuitenkaan saa päättää omista asioistamme ja pääsemme 
elämässä eteenpäin vain oman neuvokkuutemme turvin.

Oivallusta odotellessani luen ääneni käheäksi. Sain 
taannoin loppuun Välskärin kertomukset. Nyt on vuoros-
sa kulta-aave. Aave! Nyt keksin!

Heinäkuun kuudentena päivänä:

Axel ja Ivar ovat lähteneet iltavisiitille. Piiat nukkuvat, 
mutta rouva valvoo vielä. Hän kirjoittaa breiviä Ida-ystä-
välleen. Siis asettaa paksun paperin kummallisen metalli-
ruudukon väliin ja pistelee paperiiin reikiä naskalilla. Toi-
sin kuin me muut, hän kirjoittaa oikealta vasemmalle. Yk-
sinkertainen pikkupiika Stina aprikoi, kirjoittaako rouva 
pirulle, kuten noidat lukevat Isämeitää nurin päin.

Rouva kiinnostui kovin, kun loruilin Tjäregårdin  aa-
veesta:

”Kauan sitten kaunis Marie astui alttarille, vaikka oli an-
tanut rakastajan turmella itsensä. Hääyönä ylkä huomasi 
petoksen ja sulki hänet kellariin.  Siellä Marie virui, kun-
nes nukkui pois. Joskus vieläkin hän   vaikeroi öisin kuin 
mustarastas. Silloin jonkun täytyy kiiruhtaa kellariin vei-
saamaan virsi.  Muuten tulee tuho  talolle.

Rouva ei tietenkään uskonut moista. Mutta kun hän 
kohta kuulee viheltelyä, hän ryntää varmasti kellarin por-
taisiin. Hän ei voi arvata, että hieno nainen viheltää. Äiti 
torui minua, kun lapsena viheltelin veljeni kanssa.

”Vain katurahvas viheltää. Tai herrat silloin kun tahtovat 
osoittaa epäsuosiota.”

Nyt menen valelemaan portaat suopavedellä. Portai-
den kuuraus on Stinan tehtävä. Hän on perso rintasokeril-
le ja potee taas hammassärkyä.

”Älä itke, lapsiparka”, kuiskasin ja silitin hänen tukkaan-
sa. ”Voit kuurata portaat huomenna.”

Annoin hänelle laudanumia. Rouvan liukastumisen jäl-
keen häntä syytetään hutiloinnista eikä hän voi panna 
vastaan. Hyväsukuisen naisen sana on painavampi kuin 
huutolaiskakaran.
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KOLUMNI
Aila Malkki

Miksi ironia?

Ironia sanana tarkoittaa epäsuo-
raa ivaa, salaivaa, ja ironikko 
ivallista ihmistä. Näistä määri-
telmistä pääsemme helposti ny-
kyihmisen mielenmaisemaan, 

jota hallitsevat usein kyynisyys ja 
negatiivisuus.

Jo pienet lapset päiväkodin pihal-
la kuulevat rohkaisuiksi tarkoitettu-
ja kannustuksia, joista ironinen sävy 
kuultaa aikuiselle heti läpi lauseen 
alta: "Olitpas nyt tosi sankari kun re-
vit takin rikki". Opettaja tai vanhem-
pi ei ehkä huomaa lapsen ihmetystä 
– olenko tehnyt oikein vai väärin.

Meidän äitien ja isien on vaikea ym-
märtää, että ironiantaju ei ole syn-
nynnäistä. Vasta vuosien kokemus-
ten jälkeen lapsi tajuaa, että vaikka 
sanat kehuvat, viesti on aivan päin-
vastainen.

Miksi sitten nykyään kiedomme sa-
nomiseemme niin usein ironisen vi-
vahteen? Onko aikamme niin kyynis-
tä, että se aivan kuin kuuluu asiaan, 
jotta antaisimme älykkään kuvan it-
sestämme?  

Lapsen kannalta kyse on jostain ai-
van muusta.  Hämmennyksen lisäk-
si ironia aiheuttaa kysymyksiä. Voiko 

vanhempiin enää luottaa, onko päi-
väkodin täti kiltti oikeasti vai tees-
kenteleekö hän vain?

Ironia ilmiönä on laajalle levinnyt ja 
sen "suosio" näyttää jatkuvan. Yksi 
selitys voisi olla se, että suuret näy-
telmäkirjailijat ovat historiaa. On 
luotava oma koominen draama. Se 
onnistuu arkisissakin kuvioissa, eten-
kin viattomiin lapsiin kohdistettuna.

Hyvin rakennettu ironia ei kuiten-
kaan loukkaa ketään eikä jätä ketään 
ulkopuolelle. Näiden kriteerien va-
lossa ironia muistuttaa erittäin pal-
jon taitavaa huumoria. Tietysti on 
mahdollista väistää ironiset letkau-
tukset ja keskittyä omiin myönteisiin 
ajatuksiin. Emme kuitenkaan elä yk-
sin emmekä voi olla riippumattomia 
muista. 

Olisiko ironiassa kenties myös jotain 
hyvää? Varmasti paljonkin –  oikein 
käytettynä.  Ironia ei sovellu lapsil-
le vaan se kuuluu hienostuneina an-
noksina aikuisten maailmaan.  Niin 
ironiaan kuin moneen muuhunkin 
naurua hersyttävään asiaan pätee 
sanonta, että vähempi on parempi – 
pienempi on suurempaa.

Viime vuosisadalla olivat suosittu-
ja taitavien pakinoitsijoiden lyhyeh-

köt tarinat elävästä elämästä. Näis-
sä ironiaan tukeutuvissa katsauksis-
sa korostettiin ja liioiteltiin hausko-
ja ihmismielen käänteitä, mutta koh-
de jäi tuntemattomaksi. Vain ihmi-
syyden piirteet näkyivät selvinä lu-
kijalle.  Huvi ja hyöty yhdistyvät, kun 
naurun takaa peilautuu totuus.

Mikä sitten ajaa meidät niin raiteil-
tamme, että tavallinen myönteinen 
kielenkäyttö ei enää riitä? Dramaat-
tisuuden tavoittelu ei voi olla ai-
nut syy. Ilmeisesti aikamme ja aja-
tuksemme ovat muuttuneet nihilis-
tisemmiksi –  mikään ei tunnu enää 
miltään. Silloin voi kielen antaa latis-
tua ja taantua.

Kiinnostavaa näissä kehitysaskelis-
sa on kielen muuttuminen ajatusta-
van muokkautuessa yhä abstraktim-
paan suuntaan. Miten kauniilta kuu-
lostavatkaan kotoperäisiltä kalskah-
tavat sanat kuten lintu, laulu, talvi, 
lumi, taivas, maa. 

Sen ohella, että vieraiden kielten 
opetus aloitetaan ensi syksynä jo en-
simmäisellä luokalla, voitaisiin kes-
kittyä myös äidinkielen hienouksi-
en ja myönteisten ilmaisukeinojen 
opettamiseen.  Suomi on olennai-
nen osa minuuttamme. Sen varaan 
rakentuu koko elämämme.
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Dale Carnegie Miten pääsen turhis-

ta huolista. WSOY, 2016

 
Ihminen kykenee unelmoimaan: ”...
mutta ihmiset, ne eivät ole tyyty-
väisesti sitä, mitä ovat, vaan luuraa-
vat kahdesta silmästä, minkä silmi-
en repeämättä kerkiävät, ja janoo-
vat nälkäiseen ihmisnahkaan maail-
maa mahtuvamminkin kuin mitä jak-
saa ahmia ahne silmän rako...” (Volter 
Kilpi: Alastalon salissa).

Ei olekaan ihme, että markkinoin-
ti ja mainokset lankeavat otolliseen 
maaperään, kuin kuivaan janoiseen 
maahan. Uskalla elää täysillä, toteuta 
unelmiasi, älä stressaa. Huoliasi var-
ten ovat kiinteistönvälittäjä, sijoitus-
neuvoja, puhelinoperaattori. Ääriti-
lanteessa on hyvä, jos omistat vakuu-
tuksen.

Varovainen tulee olla, sillä unelmat 
voivat käydä toteen. Onnettomas-
sa tapauksessa sisukkaista pyrkimyk-
sistämme huolimatta suuret unelmat 
muuttuvat jostakin oikusta tapahtu-
mien ketjussa suttuisiksi muistiinpa-
noiksi, kosteusvaurioiksi, hometta 
kasvaviksi rakenteiksi, ongelmaluo-
toiksi, muovijätelauttoiksi kellumaan 
maailman meriin.

Ei hätää, elämäntaito voidaan op-
pia. Neuvoja on saatavilla. Alan klas-
sikko, Miten pääsen turhista huolista, 
lupaa voivansa muuttaa lukijan koko 
elämän suunnan. Saman kirjoittajan, 
Dale Carnegien, kynästä  peräisin on 
myös Miten saan ystäviä, menestystä 
ja vaikutusvaltaa. Molemmat teokset 
edustavat amerikkalaisen unelman 
aate- ja kulttuurihistorian ydintä.

Carnegien liikkeellelähtö tapahtuu 
rempseästi, kuten lajityyppiin tie-
tysti kuuluu: ”Suvaitkaa lukea kirjan 
ensimmäiset neljäkymmentä sivua, 
ja ellei teistä sitten tunnu siltä, että 
olette saanut uutta voimaa ja uutta 
intoa turhista huolista vapautumi-
seen ja elämästä nauttimiseen, vis-
katkaa kirja romukoppaan.”

Tekijän perustelut nojaavat tiet-
tyyn yksinkertaistettuun positiivisen 
psykologian perinteeseen. Aatehis-
toriallinen tukipiste löytyy antiikin 
filosofiasta, stoalaisesta koulukun-
nasta. Sen anti on erityisesti mielen 
tyyneyden painottaminen asentee-
na yhtä hyvin vastoinkäymisten kuin 
menestysten kohdatessa. Kummem-
min ‘turhia huolia’ määrittelemättä, 
tekijä neuvoo lukijaa puutteen ja nä-
köalattomuuden keskeltä menestyk-
seen, kukoistavaan vaurauteen, jon-

ka toteutumisen ‘turhat huolet’ ovat 
aikaisemmin lukijan kohdalla estä-
neet kuluttamalla energiaa tuotta-
mattomassa vatuloinnissa. Opas va-
roittaa varsinkin joutumasta melan-
koliaan, se kuluttaa voimavarat epä-
tarkoituksenmukaisesti.

Elämä on paljolti sellaista, millai-
seksi sen ajattelee. Näin Carnegie 
lausuu idean, jonka varassa oman 
onnensa sepittäminen tapahtuu. Ku-
kaan ei siis voi syyllistää oloja tai mi-
tään ulkopuolista tekijää kohtalos-
taan, eri tahojen syyttely ei myös-
kään kohenna kenenkään tilannet-
ta. Vaarana onkin Carnegien ohjeita 
noudattavalla, että syyllistää itsensä 
ehkä sellaisestakin, mistä ei miten-
kään voi olla vastuussa. Carnegie jät-
tää vähälle huomiolle sen väistämät-
tömyyden, että elämä voi lisäksi olla 
myös sellaista, millaiseksi sitä ei osaa 
eikä missään nimessä haluaisi ajatel-
la.

Suhde todellisuuden ja siitä muo-
vaamamme käsityksen välillä on jat-
kuvasti monitieteisen kiinnostuksen 
kohde. Psykologia ja aivotutkimus 
ovat selvitelleet aivojen muokkautu-
mista niiden käytön mukaan. On to-
dettu aivojen käyttävän käsiteltyä 
tietoa eri tavoin. Yhä paremmin tun-
netaan aivojen toimintaa niille tar-
jottujen impulssien aktiivisena käsit-
telijänä ja tulkkina. Carnegien perus-
lähtökohtaa myöhempi tutkimus ei 
näyttäisi kumonneen, ennemminkin 
päinvastoin.

Ongelmia ja vahvuuksia

Alun perin Carnegien teos julkaistiin 
1950-luvulla. Maailmansodan päät-
tymisestä oli tuolloin kulunut vasta 
vuosikymmen. Joihinkin teoksen si-
sältämiin esimerkkikertomuksiin si-
sältyy muidenkin sotien tapahtumia, 
ne ovat siviilielämän kannalta tietyin 
tavoin liian pelkistyneitä, etäisiä rau-
han ajan näkökulmasta. Ylimalkaan 
teksti on hellyttävää luettavaa. Tu-
lee nostalginen olo, kun lukukoke-
mus palauttaa mieleen tuokiot Valit-
tujen Palojen ääressä vuosikymmen-
ten takaa.

Teoksen käsittelemät ongelmat ja 
niiden ratkaisut heijastavat vahvas-
ti amerikkalaista yhteiskuntaa, myös 
uskonnollisuuden näkyvää roolia sen 
sisällä. Yksilökeskeisyys leimaa sisäl-
töä. Yhdysvaltoihin kotiutunut ja siel-
lä viihtyvä juutalais-kristillisen perin-
teen tulkinta teoksessa pelkistää ja 

yksinkertaistaa, kuitenkin muodosta-
en samalla toisen tukipisteen antiikin 
aikaan. Uuden testamentin spirituali-
teetti, ylihistoriallinen, toisaalta ajan-
laskun alun Palestiinaan ankkuroitu-
va universaali viesti saa teoksessa 
omaperäisen tulkinnan. ”Kun Jeesus 
sanoi, että meidän tulee antaa ... an-
teeksi ‘seitsemänkymmentä kertaa 
seitsemän’, hän samalla neuvoi meitä 
terveeseen liiketoimintaan.” Hyväl-
lä tahdolla itse venytetyn tulkinnan 
voi jotenkin hyväksyä, mutta teksti 
sinänsä jättää tässä kohdin höperön 
vaikutelman monestakin syystä.

Kustantaja julkaisee teosta Busi-
ness pokkarit -sarjassaan, Carnegien 
kirjan merkitykset ulottuvat liike-elä-
mää laajemmalle. Erityisesti sen suo-
sittelemaa positiivista ajattelua tar-
vittaisiin kipeästi meidän keskustelu-
kulttuurissamme, miten kohtaamme 
toisin ajattelevat, yleensä toiset ih-
miset. Elämänhallinta ideana kuuluu 
myös teoksen sinänsä kannatettaviin 
ennakko-oletuksiin, mutta tässäkään 
yhteydessä periaate ei saa rinnal-
leen ajatusta tarvittavasta nöyryy-
destä. Carnegien neuvoja noudatta-
va ei esimerkiksi voisi olla mukana ra-
kentelemassa viholliskuvia, vihapuhe 
käy mahdottomaksi.

Kun onnistuminen jättää toivomi-
sen varaa, muutkin pelastusopit tur-
hauttavat noudattajansa vaatimuk-
sella, että lupausten toteutuminen 
edellyttää riittävää uskoa itse mene-
telmään. 

                                         

LUKUNURKKA
Timo Leinonen Periamerikkalainen 
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Gyöngyi 
Pere-Antikainen                                           

HEIJASTUKSIA Olen kartalla

Uusi asuinalueeni on todella vaihtelevaa ym-
päristöä: on uusi pienkerrostaloalue, van-
hempia omakotitaloja kylämäisessä maise-
massa, rivitaloja niityn laidalla, laajoja pel-
toja risteilevine ulkoiluteineen, urheilukent-

tiä, metsäteitä ja polkuja ja lähistöllä iso kauppakeskus. 
Ruutukaavasta ei tietoakaan. Opaskoirani oppii vakiolen-
kit nopeasti ja se kulkee niitä reittiuskollisesti. Tavallisilla 
lenkeillämme minun ei tarvitse erityisen paljon keskittyä 
itse reitteihin, kunhan annan ohjeet ja kuljen sitten koi-
ran perässä. Laajalla ulkoilualueellamme kävellessä voin 
vaikka kuunnella äänikirjoja tai musiikkia taikka soittaa 
puheluita.

Ihmisoppaan kanssa kävellessä keskityn myös pääosin 
keskusteluumme. Kuuntelen mielelläni kuvailua ympäris-
töstäni, sekä uusista että tutuista paikoista. Nautin siitä, 
kun pysähdymme ihmettelemään joitakin yksityiskohtia, 
katsomaan vaikka käsikopelolla jotain rakennettua, pui-
den avautuvia silmuja, tuoksuttelemaan kukkia.

Uusi ympäristöni on tullut lyhyehkössä ajassa yllättävän-
kin tutuksi. Silti – ja ehkäpä juuri siksi, kun kuljen jo tie-
tyllä rutiinilla– jään usein kiinni hahmotusvirheistä. Olen 
täysin varma, että ystävän katu ja pitkä metsätie ovat sa-
mansuuntaisia. Olen varma, että metsätie kulkee kohti-
suoraan y-risteykseen asti. Olen varma, että kääntyessä-
ni tietyssä kohdassa oikealle pääsen koulun, eikä kaupan 
taakse. Kun näkevä ihminen piirtää kämmeneeni tai sel-
kääni teiden todelliset suunnat, yllätyn ja muutun hel-
posti epävarmaksi, kiukustunkin turhautumistani. Miten 
aistini pettivät minua noin perusteellisesti!?

Sekä koiran, että ihmisen kanssa on luontevaa kulkea 
mahdollisimman taloudellisia ja lempeitä kaaria. Ellei 
ruutukaavaa ole, kuljemme usein jyrkkiä mutkia oikoen, 
hienovaraisesti kaartaen. Sokeana käy usein niin, että näi-
tä vähemmän jyrkkiä kaarteita ei kunnolla edes huomaa. 
Pitkä tie saattaa tuntua suoralta, jos se on riittävän leveä 
ja mutkittelee pehmeästi – erityisesti kun keskittyy mui-
hin asioihin. Jos pysähtelen, käännyn välillä kohti ääntä 
tai muuta ihmeteltävää, päästän koiran nuuskimaan, en 
sitten välttämättä jatkakaan täsmälleen samaan suun-
taan, tai jää huomaamatta, että suunta on muuttunut hi-
venen. Näin ollen käy helposti niin, että mukamas vah-
voin viivoin aivoihin piirtyvä kaava muistuttaa vain etäi-
sesti todellisia suuntaviivoja.

Hahmottaakseni ympäristöäni mahdollisimman oikein 
tarvitsen siis kartan. Selkään piirretyt suuntaviivat unoh-
tuvat helposti, elleivät ne muodostu osaksi kokonaisuut-
ta. Kännykän Blindsquare-sovellus navigoi minua tehok-
kaasti paikasta toiseen, mutta vanhanaikaista, näkevien 
paperikarttaa muistuttavaa luonnosta ei sekään piirrä ai-

voihini. Entisenä näkevänä kaipaan nimenomaan sitä pa-
perikarttaa, jota tutkimalla ympäristö hahmottui, joka jäi 
aivoihini kaikkein vahvimpana muistijälkenä.

Ennen muuttoani avustajani valmisti minulle uuden talo-
ni välittömän lähiympäristön kartan. Hän liimaili A3-ko-
koiselle pahville naruja, nappeja ja muuta pientä osoit-
tamaan katuja, rataa, bussipysäkin, lähimmät talot ja vi-
heralueet. Se oli oikein hyödyllinen pieni ensikartta ja oli-
si saattanut päätyä seinälle kehystettynä, ellei avustaja-
ni olisi halunnut erikoiset vanhat nappinsa takaisin. Aja-
tus kosketeltavasta kartasta jäi kuitenkin askarruttamaan. 
Olenhan minä sellaisia nähnyt! Jopa omistan yhden tai-
puisalle muoville painetun ison Unkarin kohokartan. Tie-
dän Näkövammaisten liiton kirjapainon valmistavan niitä, 
en vain ole koskaan ottanut selvää, miten niitä saadaan. 
Asuessani aikaisemmin Pasilassa pidin peräti mahdotto-
mana kaksitasoisen alueen hahmottamista kohokartan 
avulla, jos ei mitenkään muutenkaan.

Sitten näin muovisen laatan, jolla oli kauppakeskuksen 
kolmiulotteinen kartta. Ja yhtäkkiä koko se sekava alue 
useine eri kerroksissa eri tavoin toisiinsa liittyvine raken-
nuksineen näyttikin selkeältä. Nyt osasin selittää jopa nä-
keville tuttaville, missä mikin sijaitsee ja miten sinne pää-
see. Näytin tuon laatan ystävälle ja päätimme selvittää, 
miten näitä 3D-karttoja saisimme aikaan laajemmasta lä-
hiympäristöstäni.

Löysimme nettisivun, jonka avulla tämä käy melkeinpä 
kädenkäänteessä: https://touch-mapper.org/fi/

Touch Mapperin kehittäjä koodasi ohjelman ymmärret-
tyään näkövammaisten haasteita itsenäisessä liikkumi-
sessa. Hän yhdisti vapaaseen karttadataan 3d-tulostus-
ta mahdollistavan työkalun. Nyt haluamiaan karttoja voi 
printata 3d-tulostimilla, kuohupaperille tai vaikka piste-
kirjoittimilla.

Kun kirjoittaa hakuruutuun osoitteen ja määrittelee joita-
kin asetuksia, saa linkin tiedostoon. Kartan voi tilata oh-
jelman tekijältä, tai tiedoston voi ladata vaikka muistiti-
kulle ja tulostaa itse.

Seuraava etappi on taas ihmeellinen: ja tässä ylistys kuu-
luu suomalaiselle kirjastojärjestelmälle. Kirjastoista kun 
löytyy asiakkaiden ilmaisessa käytössä olevia 3d-tulosti-
mia. Ystäväni keskusteli 3d-tulostuksesta vastaavan mie-
hen kanssa, joka oli innoissaan kohokartasta. ”Pääasias-
sa tulostamme lapsille ja nuorille kaikenlaista pientä, sor-
muksia, avaimenperiä– on hienoa saada osallistua johon-
kin todella hyödylliseen”, hehkutti kirjastonhoitaja. Sibe-
lius-niminen kone ilmoitti työn kestävän kuutisen tuntia, 
mutta todellisuudessa se valmistui jonkin verran nope-
ammin.
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Karttasivu on harmaa neliönmuotoinen laatta, kovaa 
muovia, kooltaan vajaat parikymmentä senttiä suuntaan-
sa. Se kattaa perusmittasuhteita käyttäen vajaat seitse-
mänsataa metriä läpimitaltaan olevan alueen, jonka kes-
kipisteessä on haluttu osoite. Tosin osoitteen voi siirtää 
myös kartan nurkkaan ja mittasuhteita saa muokattua. 
Kadut ja kävelytiet ovat kohoviivoja, niiden välissä näky-
vät rakennukset ja viheralueet, jopa suojatiet ovat mer-
kittyinä. Omalta kartaltani puuttuu läheinen parkkitalo, 
sitä ei ehkä löydy kartan pohjana olevalta OpenStreetMa-
pin kartalta. Nettisivun tekijä, Samuli Kärkkäinen, koros-
taakin ohjeissaan, että kartan luotettavuus riippuu sen 
pohjana olevan Open street -datan todenmukaisuudesta.

Kartan tutkiminen on pieni ahaa-elämys. Ensin se vaikut-
taa kovin sekavalta. Sormen löytäessä ensimmäisen kiin-
topisteen, oman kodin, ja hahmotettuani ilmansuunnat 
lähitienoo alkaa piirtyä eteeni. Naapuritalo onkin osa ko-
konaista ympyränmuotoista korttelia. Korkealla kalliol-
la oleviin kerrostaloihin kuljetaankin takakautta ja polku-
pyörävarasto on vino pitkulainen rakennus. Samansuun-
taisiksi mieltämäni kävelytiet yhtyvätkin kaarteen jälkeen 
ja junan laiturin jatkeelle ei pääse nousemaan radanvar-
ren pöpelikön takaa.

Ja tämä on vasta ensimmäinen karttalaatta! Seuraavat tu-
losteet tulevat ajan mittaan laajentamaan ”reviiriäni” tä-
mänhetkisten suunnitelmiemme mukaan noin kolmen ki-
lometrin säteellä joka suuntaan ja sehän on jo valtavanko-
koinen alue kävellen kuljettavaksi. Siihen osuu uskomat-
toman paljon hyödyllisiä käyntikohteita ja ihania lenkki-
reittejä, uimahalli, kauppakeskus, terveyskeskus, virasto-
ja, kirjasto ja konserttisali, juna ja bussi, tori, koirapuisto, 
koulu ja ulkoilualueita...

Kun opimme muokkaamaan karttatiedostoja, ehkä riittää 
tulostaa niitä matalampina, ehkä mittasuhteita voi hie-
man pienentää, niin pääsemme nopeammin haluttuun 
lopputulokseen. Kun sitten laatat asetetaan vierekkäin, 
voin sokeana ennenkokemattoman helposti hahmotella 
ympäristöä mielessäni.

Voinen jatkossa teettää yksinkertaisempia kohokarttoja 
kuohupaperille vaikkapa tilapäisistä kohteista, lomapai-
kan lähiympäristöstä tai muusta kiinnostavasta paikas-
ta. Pistetulostusmahdollisuutta olisi myös mielenkiintois-
ta kokeilla, en osaa kuvitellakaan, millainen siitä kartas-
ta tulisi.

En yhtään epäile, ettei jatkossa tulisi edelleen pikku ek-
symisiä tai hahmotusvaikeuksia. Kartta ei myöskään osaa 
varoittaa liian haasteellisista poluista, ei estää mahdolli-
sia tapaturmia, se ei valitse reittejä puolestani, eikä opas-
ta. Siihen minulla on opaskoirani ja navigointisovelluk-
seni. Kartan avulla toivottavasti uskallan kuitenkin läh-
teä rohkeammin uusille reiteille. Ja mikä tärkeintä minul-
le entisenä näkevänä: aivoihini piirtyy miltei entisen pa-
perikartan kaltainen kartta, jonka varrelle sijoitan mieles-
säni muistoja, tapahtumia, mielikuvia, sanoja ja ajatuksia. 
Näin uudesta asuinalueesta tulee todellinen kotini.

KULTTUURIN
TUULAHDUKSIA

Tanja
Rantalainen

Yhdistyksessä 
ideoidaan! 
Tätä kirjoittaessa olen soittanut 21 Näkövammais-
ten Kulttuuripalvelu ry:n jäsenkyselyn haastattelua. 
Otos on 224 yhdistyksen näkövammaista jäsentä, 
niin että kesäistä kyselypeltoa on vielä jonkin ver-
ran kynnettävänä. Jo nyt voin kuitenkin sanoa, että 
on etuoikeus pysähtyä kuuntelemaan jäsenten ker-
tomuksia ja toiveita kulttuuriharrastuksestaan. Yh-
distyksen toiminnan merkityksellisyys nousee esiin 
kaikissa haastatteluissa. Lämmin kiitos kaikille haas-
tatteluun jo vastanneille ja niille, jotka siihen vielä 
vastaavat!

Elokuun aikana pieni joukko jäsenkyselyyn vastan-
neita jäseniä kutsutaan kehittämään yhdistyksel-
le ennenäkemätöntä toimintaa.  Yhdistyksen halli-
tus on jo toukokuussa ehtinyt kokoontua Pauligin 
huvilaan ideoimaan uudenlaista varainhankintaa. 
1800-luvun lopulla rakennettu huvila oli kohotta-
va ympäristö hullunhauskalle kehittämistyölle. Kult-
tuuripalvelussa katsotaan nyt toimintaa sielujen sil-
min aivan uudenlaisista kulmista. 

Jäsenkyselyn tulokset ja kaikki hauska ideointipon-
nistelu tulevat toimimaan pohjana hallituksen stra-
tegiatyölle, kun yhdistykselle mietitään uusia, en-
tistä kirkkaampia ja värikkäämpiä suuntaviivoja. Ne 
ovat myös osa kulttuurituottaja yamk -opinnäyte-
työtäni, joka valmistuu alkukeväästä 2019. Opinnäy-
tetyön työnimi on Valkoinen keppi edellä – Näkö-
vammaisten Kulttuuripalvelu ry:n jäsenet osallisuu-
den portaille ja se on vielä iloinen sekamelska alus-
tavia ajatuksia. 

Innostavaa, antoisaa kesää!
kulttuurisihteeri 
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VINOKAS
Olli Lehtinen Hukassa

Sokea mies Vinokas avasi silmänsä. Ei kuulunut 
ääniä eikä näkynyt liikettä. Hän käänsi hitaas-
ti päätään ja katsoi ympärilleen. Ei mitään tun-
nistettavaa. Ei tuttua kulmaa eikä sellaista kont-
rastia tai heijastusta, joka olisi paljastanut mis-

sä hän oli. Hän siristi silmiään ja yritti näyttää äreältä, jos 
paikalla vaikka olisi joku, joka tarkkailisi häntä. 

Vinokas ei ollut herännyt vuoteessaan. Makuupaikka oli 
kapeampi. Olkapää tuntui olevan kiinni pehmustetussa 
selkänojassa. Patjan pinta tuntui sormissa nahalta ja rati-
si kuin nahka. Hän makasi nahkasohvalla. 

Huoneessa oli valoisaa. Vinokas kohotti kaulaansa muttei 
nähnyt kirkasta lamppua, joten luultavasti oli päivä. Hou-
suntaskuissa ei tuntunut kännykkää. Sohvan reunassa oli 
huokoinen pinta, ja ulkolaidassa resori kuten hänen ko-
tinsa sohvassa. Lähes varmasti hän oli kotonaan. 

Vinokas kiepsahti istuma-asentoon. Hän kumartui eteen-
päin ja haparoi oikealla kädellään, kunnes sormet osuivat 
pöydän reunaan. Siinä oli tutulta tuntuva koristeleikkaus 
ja pöydän kulmassa tutun muotoinen kännykkä. Pöydän 
täytyi olla hänen olohuoneensa pöytä, ja todennäköises-
ti hän istui nenä kohti kirjahyllyä. 

Vinokkaalla oli valtava tarve päästä vessaan. Hän nou-
si sohvalta ja kulki olohuoneesta eteiseen. Eteisessä hän 
viisti sormillaan seinää tarttuakseen kylpyhuoneen oven-
kahvaan. Käteen ei osunut kahvaa eikä oveakaan. Vaikut-
ti, ettei hän ollut eteisessä. Oliko hän sittenkään omassa 
kodissaan? 

Vinokas silmäili rauhallisesti ympärilleen. Ei mitään, mikä 
olisi raottanut karttaa. Hän kokeili kädellään. Sormet osui-
vat pöytätasoon, jolla oli tarjotin, ja sen päällä tavaraa. 
Hän tunnusteli tason pintaa ja reunaa, ja se tuntui oman 
kodin keittiön pöytätasolta. Sitten hän melkein kaatoi jo-
tain. Hän nosti littanan muovipullon ilmaan. Suunnilleen 
puolillaan. Pullossa ei ollut korkkia. Hän nuuhkaisi. Pistä-
vä tuoksu. Hän otti pitkän kulauksen. Maku tuntui ärhä-
kämmältä kuin tuoksu. Hän ravisteli päätään ja käänteli 
ylävartaloaan nopeasti edestakaisin. 

Pullo oli löytynyt keittiön pöytätasolta, joten selän taka-
na pitäisi olla tiskipöytä ja lavuaari ja vesihana, josta voisi 
juoda. Vinokas otti pari lyhyttä askelta ja tunnusteli mut-
tei osunut tiskipöytään vaan oviaukkoon. Synkkä lohdut-
tomuus pyyhkäisi läpi ajattelun, ja tarve löytää vessa suo-
rastaan karjui vyön alla. Hän joisi pullon tyhjäksi ja käyt-
täisi sitä säilytysastiana. Hän otti niin pitkän huikan kuin 
kykeni. Naama melkein repesi irvistyksestä. Pulloa ei pys-
tyisi juomaan tyhjäksi hetkessä ja vessa pitäisi löytää heti. 

Vinokas sanoi itselleen, nyt malttia. Edessäni on pöytäta-
so, joka on sillä seinällä, jolla on jääkaappi. Kävelen pöy-
tätason päähän, käännyn vasemmalle, siitä vähän matkaa 
eteenpäin, uusi käännös vasemmalle ja vielä vähän mat-
kaa, niin kylpyhuone on oikealla. Tämä on minun asunto-
ni, vaikka huoneet tuntuvat vaihtaneen järjestystä.

Hän lähti matkaan suurimmalla mahdollisella käytettävis-
sä olevalla järjestelmällisyydellä tarkkaillen kaikkea, mis-
tä ikinä voisi löytää ajatteluunsa vihjeen tai pari, jotka te-
kisivät asunnon labyrintiksi muuttuneesta pohjapiirus-
tuksesta järkeenkäyvän. Hän löysi tutun tuntuisen kaa-
pinreunan. Sen vasemmalla puolella alkaisi eteinen, jos-
sa sijaitsi vessa. Lattialla ei kuitenkaan ollut mattoa vaan 
liukas lakkapinta. Hätä oli niin suuri, että nipin napin pys-
tyi ajattelemaan järkevästi. Kun ei näe ja liikkuu paikas-
sa, joka ei ole tuttu, tai tässä tapauksessa paikassa, joka 
ei ehkä ole tuttu, alkaa vaistomaisesti liikkua varovaisesti, 
ettei missään tapauksessa esimerkiksi putoaisi portaisiin 
tai kompastuisi betoniporsaaseen tai tönäisisi maljakkoa 
alas telineeltään. Tämänkaltaisen onnettomuuden tietää 
mahdottomaksi, mutta kulkeminen muuttuu silti hiipimi-
seksi. 

Hän saapui kohtaan, jossa seinät tekivät ulkokulman. Kul-
man takana seisoi tummiin pukeutunut hahmo. Se oli py-
synyt hiljaa, kun Vinokas oli haahuillut ympäri asuntoa. 
Hahmolla ei voinut olla hyvät mielessä. Vinokas katsoi 
kuolemaa silmästä silmään, vaikkei nähnyt kasvoja. Hah-
mo ei tehnyt mitään, seisoi vain. 

Vinokas ei pystynyt pidättämään. Poliisit pidättivät. Nä-
kövammaisetkin pidättivät mutta eri tavalla. He joutuivat 
usein pidättämään, koska vessan löytäminen omin avuin 
oli joskus mahdotonta ja avun pyytäminen hyötyyn näh-
den liian vaivalloista. 

Vinokas työnsi kätensä kohti tummiin pukeutunutta hah-
moa. Hän tunsi sormissaan traakkipuun lehden. Helpo-
tuksen padot aukesivat. Hän riisuisi housunsa ja käyttäi-
si niitä luuttuna.   

54  



OPASKOIRA
PEKKO

Marianne
Tenhami Ihmiset, ottakaa oppia 

meiltä opaskoirilta
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Emäntäni koohatessa lavalla muiden 
näkövammaisteatterilaisten kanssa 
heidän esityksissään oli minulla aikaa 
miettiä syntyjä syviä. Olinhan nähnyt 
Hatunvaihtoa lastenkamarissa jo niin 

monta kertaa, etten enää sitä kulisseista jaksa-
nut vahdata. Ainoa, mitä vahtasin, oli että sain 
ruokani ajallaan. Emäntäni kun ruokki minut 
juuri ennen iltaesitysten alkua.

Mutta mitä siellä kulisseissa mietinkään? Jo 
kokeneena konkariopaskoirana olen katsellut 
tätä maailmaa pian kymmenen vuotta, jois-

ta kohta kahdeksan vuotta olen työskennellyt opaskoirana. Näinä 
vuosina olen ehtinyt oppia paljon teistä ihmisistä. Surullisena tänä 
keväänä olen huomannut varsinkin näkövammaisten keskuudessa 
rehottavan kateuden. Toki sitä on muissakin ihmisryhmissä, mutta 
tuo näkövammaisten keskuudessa rehottava kateus tuli emännäl-
leni ja minulle kouriintuntuvaksi Näkövammaisten liiton Opaskoi-
rakoulun valittua emäntäni ja minut vuoden 2018 opaskoirakoksi.

Eivät toki kaikki näkövammaiset meitä kadehtineet. Onneksi on 
olemassa niitä ihania ihmisiä sekä näkevissä että näkövammaisis-
sa, jotka osaavat vilpittömästi iloita toisten onnesta. Kateutta he-
rätti ilmeisestikin se, että vaikka minulle tämä Vuoden opaskoirak-
ko -titteli on ihan uusi, emäntäni sai sen nyt jo toisen kerran. Edel-
täjäni, Opas Ninni, joka muuten kirjoitti ennen minua Kajastukseen, 
sai sen emäntäni kanssa. Emäntäni sanookin, että olin melkein yh-
tä vanha kuin Ninni saadessamme tuon huomionosoituksen. Mut-
ta tästä toisesta kerrastakos jotkut näkövammaiset jaksoivat muris-
ta emännälleni ja ihmetellä jos jonkinlaisia asioita! 

Minusta tuollainen tyhjän muriseminen on ihan turhaa varsinkin, 
kun emäntäni oli ihan häkeltynyt kuullessaan Opaskoirakoulun va-
linnasta. Olimme kuuden kilsan aamulenkillämme merenrannas-
sa ja satoi kuin saavista kaataen. Emäntäni puhelin soi ja hän vain 
käski minua eteenpäin ja yritti suojata puhelintaan sateelta vasta-
tessaan siihen. Herkkänä opaskoirana vaistoan hänen tunteensa ja 
mielialansa. Nyt tunsin hänestä heijastuvan ilon ja mielihyvän. Sa-
teesta huolimatta aloin minäkin heiluttaa häntääni.

Me siis iloitsemme Vuoden opaskoirakko 
-tittelistä ja niin tekee lähipiirimmekin. Si-
tä vain mietin siellä Näkövammaisteatterin 
kulisseissa makoillessani, miksi jotkut ihmi-
set niin herkästi kadehtivat toisia. 

Emäntääni lohduteltiin, että tämä on kadehtijoiden oma ongelma 
ja niinhän se tietysti onkin. Silti en lempeänä opaskoiraherrana oi-
kein aina ymmärrä teitä ihmisiä. Ottaisitte oppia meiltä opaskoi-
rilta. Viime viikonloppuna tavatessamme opaskoiratapahtumassa 
ja päästessämme lenkin lomassa kirmailemaan vapaana ja lopuk-
si uimaan heilutimme häntiämme ja olimme kaikki sulassa sovussa. 
Niin on paljon mukavampaa. 

FINNVUES OY
HELSINKI

AK-RAUDOITUS OY

Silmäoptiikka
Kuusankoski, Kouvola, Hamina, Karhula, Inkeroinen

www.silmaoptiikka.  



Hyvä naapurusto on
kuin aarrearkku

Riitta-Kaisa
Voipio

HELMIKKO

Meitä on aina onni pais-
kannut hyvillä naapu-
reilla, ja olemme sii-
tä oikeasti kiitollisia. 
Sen arvon huomaa 

varsinkin silloin, kun elämä ei suju 
kuin tanssi. Hyviltä naapureilta saa 
sekä käytännön apua että kuulevaa 
korvaa tarvitessaan.

Kun naapurit tervehtivät, kuulumi-
sia vaihdetaan ja tietoja välitetään, 
luo se mukavaa yhteisöllisyyttä. So-
siaalisena eläimenä ihminen tuntee 
olonsa kotoisaksi ja merkityksellisek-
si, mikä kartuttaa kaikenmoista hy-
vinvointia ja karkottaa huonoa oloa. 
Puhumattomasta ihmisestä ei kos-
kaan voi tietää. Ei siis ole ollenkaan 
samantekevää, syttyykö hymy kas-
voille naapuria tavatessa.

Joskus kuulee suorastaan kauhutari-
noita siitä, millaiseksi helvetiksi arki-
nen elo saattaa muuttua, jos seinän 
tai aidan taakse osuu huono naapu-
ri. Hän voi olla monella tapaa sairas 
tai niin kateuden riivaama, ettei häi-
riköinti jää aina edes suunsoiton tai 
mulkoilun tasolle. Lehtiuutisten hen-
kirikokset naapuririidoissa lienee il-
miön huippu.

Lainsäätäjäkin on hoksannut ottaa 
asian huomioon; Suomessa on voi-
massa naapuruussuhdelaki, joka sel-
ventää ihmisten oikeuksia ja velvol-
lisuuksia lähellä asuvia kohtaan. Py-
kälissä puhutaan sietämisvelvollisuu-
desta normaalina pidettävään toi-
mintaan. Käsitykset siedettävästä 
saattavat kuitenkin vaihdella rajusti, 
ja riitoja ratkotaan käräjäsaleja myö-
ten.

Naapuruussuhdelain mukainen im-
missiokielto tarkoittaa, että kiinteis-
tön käyttö ei saa aiheuttaa naapurille 
kohtuutonta rasitusta savun, pölyn, 

hajun tai melun muodossa. Kielto 
koskee myös kerrostalohuoneistos-
sa elämisestä syntyviä haittoja muil-
le asukkaille. Tupakansavu, grillikäry, 
räksyttävät koirat tai vaikkapa lehti-
puhaltimen ujellus kiristävät naapu-
rusten hermoja, ellei sietämisen ra-
joista pystytä sopimaan.

Olemme asuneet nykyisessä paikassa 
reilusti yli 20 vuotta. Erityisen naapu-
rustosta tekee se, että elämme pie-
nen järven ympärillä, kaikkiaan mei-
tä on noin 200 ihmistä ja asumuksina 
kaikenmalliset ja -ikäiset talot, oma-
koti-, rivi- ja kerrostalot.

Perustimme lammenhoitoyhdistyk-
sen viime vuosisadan lopussa, kos-
ka suunnilleen kymmenen hehtaarin 
laajuinen vesistö vaikutti uhkaavasti 
rehevöityvän. Yhteinen päämäärä eli 
lammen puhdistuminen on lähentä-
nyt meitä todella tehokkaasti, ja mo-
nenkirjavat hoitotoimenpiteet ko-
koavat asukkaat sekä konkreettisen 
työn että hauskanpidon ääreen.

Kun järvestä pitää poistaa rehevöit-
tävää fosforia kertalinttuulla, niin sil-
loin tilataan ammattilaisnuottauspo-
rukka vetämään pikkukalaa tonni-
kaupalla. Valtaosa saaliista kuska-
taan yhden asukkaan tuttavan villisi-
oille, ja seudun kissat pysyvät myös 
kalaruoassa.

Mutta samana päivänä monessa pi-
hassa myös perataan porukalla sär-
keä ja ahventa ämpäreittäin purkitet-
tavaksi. Kuuma uuni tekee lasitölkeis-
sä tehtävänsä, ja pitkin talvea nauti-
taan herkullisia kalasäilykkeitä. Purk-
keja jaellaan myös niille, jotka eivät 
ehtineet ruljanssiin mukaan.

Järven vettä on myös hapetettu, 
pumpattu pohjasta sitä tunkkaise-
na rannoille ja annettu valua takai-
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sin hapettuneena. Samoin vesikasve-
ja on poistettu niittämällä. Kaikki se 
työ tuntuu mielekkäältä ja järkevältä, 
ja niin rantakalapadan ympärille ko-
koontuu hilpeä seurue palkitsemaan 
itseään. Se myös yhdistää ihan eri ta-
valla kuin pelkkä grilli-ilta.

Läheskään kaikki ranta-asukkaat ei-
vät tietenkään touhua aktiivises-
ti, mutta lähes kaikki ovat oppineet 
tuntemaan toisensa. Rippilapsia ja 
ylioppilaita on sen seurauksena juh-
littu, pyöreitä täyttäville nosteltu 
maljoja, kerran jopa satavuotisjuhlis-
sa. Myös karkuteille kirmanneita kis-
soja ja koiria on etsitty, kerran jopa 
2-vuotiasta lasta.

Se kaikki luo turvallisuutta, toimii 
verkostojen rakentamisessa ja poi-
kii monenlaisia muita yhteyksiä. Naa-
purusto on elintärkeä niin isolla kuin 
pienellä paikkakunnalla, niin pienta-
loalueella kuin pilvenpiirtäjissä, niin 
uusilla kuin vanhoilla asuinalueilla. 
Siinä ilmenee ihmisyys parhaimmil-
laan.



Jouko 
Lehtonen

PISTEITÄ Runous kaikissa väreissä
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Saila Susiluoto on helsinkiläinen runoilija, jol-
ta ilmestyi tänä keväänä kymmenes kokoel-
ma. Hän viihtyy runoissaan kaupunkien mai-
semissa, niinpä uuden teoksen nimi on Met-
ropolis. Susiluoto kertoo Kirjastolehdessä 

numero 2, että suosikkikaupunkeja ovat ”kerrokselli-
set kaupungit”, joissa vanha ja uusi kulttuuri lomittu-
vat toisiinsa. Helsingin ohella esim. Rooma ja Ateena 
ovat hänelle läheisiä. Susiluoto ei pelkää paperikirjo-
jen kuolemaa, vaikka hän on luonut myös ääniteoksen 
Oratorio (2017) ja iPad-lyriikkasovelluksen Antikythera 
(2015), jonka parisa hän teki 14-tuntisia työpäiviä, jotka 
koostuivat ”insinöörimäisestä taulukoinnista”.  Hän ha-
luaa kumota sen kuvitelman, että runojen kirjoittami-
nen ei vaadi taustatyötä, runoilija vain istuu alas ja lait-
taa päänsä sisällön paperille. ”Materiaalia pitää kerä-
tä aikamoinen määrä ennen kuin voi kirjoittaa mitään”, 
hän sanoo. Saila Susiluoto, joka toimii luovan kirjoitta-
misen opettajana ja on kirjallisuuden taiteilijaprofes-
sori 2017-2022 , toivoo että runot ”luikertelisivat” tois-
ten taiteiden alueelle ja yhdistyisivät niihin. 
   Lavarunous on tullut  toreille ja terasseille, joskus sta-
dioneille ja kadunkulmiin. Tästä iloitsee Susiluodon 
ohella myös toinen runoilija, Outi-Illuusia Parviainen, 
jolta ilmestyi viime syksynä toinen runokirja Meren ni-
velet. Se sisältää proosarunoja. ”Tiivis muoto ei tyydy-
tä, vaan haluan olla tarinallisempi. Myös runojen esit-
tämispuoli on tärkeä - kuulen kaiken livenä.” Parviai-
nen toimii esiintyjäryhmä Helsinki Poetry Connectio-
nin puheenjohtajana. Yhdistys järjestää julkisia esiin-
tymisiä. ”Lavarunous tarjoaa ihan mahtavan paikan 

kohdata toisia ihmisiä. Sanataiteen näkeminen ja kuulemi-
nen livenä virittää näkemään kaiken toisella tavalla.” Hän ha-
luaa rohkaista kirjoittajia astumaan estradille. ”Esiintyminen 
auttaa tekstin kypsyttelemisessä, ja samalla näkee itseään 
vähän ulkopuolelta”, hän sanoo Voima-lehdessä n:o 4. 
      Kevään Pisteposti, näkövammaisten pistekirjoituksella il-
mestyvä kulttuurilehti, on edennyt kolmanteen numeroon. 
Kaikkiaan tämä 51-vuotias lehti ilmestyy kuusi kertaa vuo-
dessa. Runon merkeissä lehti hypähtää itäisen naapurimaan 
kamaralle.
      ”Pietaria kutsutaan runoilijoiden ja kirjailijoiden kaupun-
giksi. Sen kortteleissa ja kaduilla tuntee historian läsnäolon. 
Kirjallisuuden ystävät voivat levähtää venäläisten klassik-
kokirjailijoiden kahviloissa, tutustua kotimuseoihin ja seik-
kailla romaanien tapahtumapaikoilla.” Näin kirjoittaa Päivi 
Lipponen Askel-lehdessä n:o 5. Hän on käynyt tapaamassa 
suomenkielestä väitellyttä tohtoria, Olga Milovidovaa. Mik-
si juuri Pietarista kehittyi taiteen tyyssija? ”Pietari oli Venä-
jän keisarikunnan pääkaupunki, kun venäläinen kulttuuri su-
lautui eurooppalaiseen kulttuuriin. Tämä kehitys alkoi Pie-
tari Suuren aikana.” Hän jatkaa: ”Moskova on iso kylä, se on 
kaupiaitten keskus, basaari. Pietari on aateliston kaupunki. 
Täällä elivät parhaat taiteilijat ja arkkitehdit, samoin parhaat 
koulut, upseeriopistot ja aatelisneitojen koulutus olivat tääl-
lä.” ”Pietari   (Suuri) arvosti ihmisten osaamista ja tuki ainut-
laatuisia persoonallisuuksia. Hän ei katsonut vain sosiaali-
seen asemaan. Piirakkamyyjä Menshikovista tuli Pietarin ku-
vernööri.”
      Olga Milovidova korostaa Pushkinin asemaa. ”Pushkinis-
ta käynnistyi venäläinen kirjallisuus. Hän alkoi käyttää kan-
sankieltä ja osasi hyödyntää tunnetta. Pushkin oli etiopia-
laista sukua. Hänen isoisänsä oli Pietari Suuren hovissa ami-
raalina, joka naitettiin venäläiselle aatelistytölle. Pushkin on 
meille sama kuin Aleksis Kiven merkitys siuomalaiselle kir-
jallisuudelle... Pushkin käväisi Kirjailijoiden kahvilassa Nevski 
Prospektilla Moika-kanavan tuntumassa ennen kohtalokas-
ta kaksintaistelua. Nyt kahvilan ikkunapöydässä istuu hän-
tä esittävä vahanukke, jonka pöyheä musta kiharatukka las-
keutuu selkää pitkin.” Puhskin menehtyi luodista saamaan-
sa osumaan.
     En toivo sadepäivää upean toukokuun auringolle, mutta 
sade ja aurinko yhdessä muodostavat ihmeellisiä ilmiöitä 
taivaalle. Tiesitkö? kysyy Kotiliesi n:o 9. ”Sateenkaari on au-
ringonvaloa joka on taittunut vesipisaroista. Sateenkaaren 
värit ovat aina samassa järjestyksessä aallonpituuden mu-
kaan. Sumukaari on sumussa näkyvä sateenkaaren kaltainen 
valoilmiö. Se on kalpean väritön tai valkoinen, sateenkaarta 
leveämpi ja utuisempi. Pilvikaari  syntyy pilvipisaroista jotka 
ovat liian pieniä tippumaan sateena alas ja liian pieniä syn-
nyttämään kunnollisen sateenkaaren. Glooria eli sumuvarjo 
syntyy auringonvalon sirotessa pilvessä tai sumussa. Sen voi 
nähdä vain auringon nousun ja laskun aikoihin.”
    Sateenkaarta on pidetty siltana maan ja jumalien välillä. Ja 
sateenkaaren päästä on yritetty löytää kulta-aarretta. Joko-
han tänä kesänä tärppää? 



ONNEA VOITTAJALLE! Kevätruudukon arvonnassa 
voitti Kajastuksen vuosikerran Anja Hurtamo,  Helsin-
ki. Voit vastata kahdella tavalla: irrota täytetty ruu-
dukko tai kirjoita paperiin keltaisElle riville muodostu-
va sana,  lisää nimi- ja osoitetietosi ja laita vastaukse-
si  15.8.2018 mennessä osoitteella  Kajastus, Marjanie-
mentie 74, 00930 HELSINKI.  Kirjoita kuoreen lisäksi  sana 
"Kesäruudukko”. Oikein vastanneiden kesken arvom-
me Kajastuksen vuosikerran. HUOM! Voit vastata myös 
sähköpostitse lähettämällä keltaisille riveille muodos-
tuvat sanat ja osoitetietosi: palaute@kajastuslehti.fi

RUUDUKON VOITTAJA

 

Vastaukset ovat tällä kertaa taiteilijoiden ja 
muiden kulttuuripersoonien etu- ja sukuni-
miä. 

1. Tesleffin maalauksissa on hellenistisiä sävy-
     jä. 5 kirjainta

2. Johan Henrik kutoi runouden verkkoja. 5

3. Varo saloa. Hän teki "oopperan." 4

4. Hei Kuuva ja Suomalainen. Ensimmäinen 
    suosikkinne lienee Mattila. 6

5. Jaatsin ja Tarvaspään isäntä viihtyi pyörien 
    välissä. 6

6. Kysyipä Sarasvuo Ristolta, kuka sitä Noita 
    Nokinenää taas kirjoittikaan. 8

7. Kirjoittavathan Arto, Mauri ja Reinokin hyvin, 
   mutta heidän finlandiapalkittu veljensä oli 
   nero. 4

8. Pekan lyhyt kaveri tunsi maisemani. 4 + 5

9. Puistele päätäsi PPP.  

10. Suonen Tykolle luvan maalata. 8

11. Etevä kuvataiteilija maalasi alttaritauluja   
      nätisti. 5

12. Mauri, Tarmo ja Kirsi ansaitsevat kannuk-
     set. 9

13. Strindbergin maanmies linnoitti ja maala-
     si. 8

14. Vain hullu pitää Niskasta koomikkona. 5

RUUDUKON RATKAISU                               HANSKIN SANAKORI                                    

OIKEAT VASTAUKSET

1. Ellen 2. Erkko 3. Arvo 4. Karita 5. Akse-
li 6. Vuoristo 7. Erno 8. Masa Niemi 9. Pe-
telius 10. Sallinen 11. Ekman 12. Kannukse 
13. Augustin 14. Mikko  

58  

Oikealla Hannamari Matikaisen Crazy Bunny Mäntän kuvatai-
deviikoilta. Kajastuksen kesänäyttelykalenteri on sivulla 15.
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Vastaaja:   .............................................................................................................

Osoite:      ..............................................................................................................
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A ja T Myyry 
Suorannantie 14 Lehmo 

p.0400-274962

AT-Artic Oy 
Karjalahdenkatu 28 Kemi 

p.0400-972885

Autoilija Rajala Seppo 
Väinönpolku 7 Siikainen 

p.0400-864517

Autokorjaamo 
A.Koski Oy 

Helsingintie 911 Lempäälä 
p.0400-573794

Byggtjänst Enlund Ab Oy 
Österhankmovägen 178 

Västerhankmo
 p.0500-865622

Finnspice Oy 
Perkkoonkatu 33 T:re 

p.0400-620240

Hinaus Raasepori 
Ekenäs p.0400-665415 

www.hinausraasepori.fi 

Helsingin Kivitekniikka Oy 
Tuulikintie 28 B Vantaa 

p.0400-423900

EBM Logistiikka Oy 
Riihimäki p.050-4345015 

www.nfmetals.fi  

Jokipiin Auto- 
ja Laitehuolto 

Tokerotie 36 Jokipii 
p.0500-561739

Kalvola Forest 
Vehnätie 7 Akaa 
p.050-9192969

JR Nuohous Tmi 
Hulluksentie 3 B7 Masala 

p.0400-152182

JT-Export Oy Ltd 
Leijukuja 13 Varkaus 

p.0400-673285

Karstaamo Purhonen 
Kotkankatu 3 C L 6  H:ki 

p.09-6948040

Keskisen Keräys ja
 Kuljetus Oy 

Olkinuorantie 1 Siivikkala 
p.0400-632296

Kominik /
 Nuohoojamestari Jari 

Takanen Teijontie 66 Teijo 
p.0400-535465

Kesärannan Lomamajat Ky 
Äitsaari p.050-5818940 

www.kesaranta.com

Kiantti Oy Hirsilä
 p.050-5386335 
www.kiantti.fi 

K-Market Muurola 
Totontie 1 Muurola p.040-

8211005

Konehuolto A.Uotila Tmi 
Urheilutie 34 Somero

 p.0400-534066

Konetyö Metsä Ky 
Riste p.040-7756593 www.

konetyo-metsa-ky0.
webnode.fi 

Koneurakointi 
Jukka Hurri Tmi 

Laidunmaankatu 2 Huitti-
nen p.0400-336599

Koneurakointi Kempas 
Nivankankaantie 11 B 
Liperi p.0400-182318

Koneurakointi S. Erkkonen 
Pojanluoma p.040-4164442 

www.koneurakointierkkonen.fi 

Konsultointi Reijo Turunen 
Turulantie 2 Katajaranta 

p.0400-171140

Korjaamopalvelut Sevenius 
Niittäjäntie 1 T:re 
p.045-6067244

Kouvolan Megasähkö Oy 
Sauvakuja 2 Kouvola

 p.0400-151079

Kuljetus GF-Trans Oy Ab 
Siuntio p.0400-441910  

www.gftrans.fi 

Kuljetus Ilonen Ky 
Rukkikuja 3 Nurmo p.040-

5775157

Kuljetus ja Muuttopalvelu 
Orava Oy 

Salo p.0400-120786 
www.kuljetusorava.fi 

Kuljetus Risto Putkinen 
Joensuu

 p.0400-372337

Kuljetus Simo Iitti 
Kulmatie 10 Hartola p.040-

7286849

Kuljetusliike Laine 
Juha ja Jouko Ky 

Kyynäröntie 69 Kyynärö 
p.040-5740830

Kuljetusliike 
Olavi Pietinen Tmi 

Alvar Aallontie 7 
Säynätsalo 

p.0400-643405

Kuljetusliike
 V.Mönkkönen Oy 

H:ki p.09-56327 
www.kujetusliikemonkkonen.fi 

Kuomiokoski Oy 
Pohjallistie 1 
Kuomiokoski 

p.015-4151100

Laajasalon Lasi Oy 
Pyymosantie 5 Vantaa 

p.09-3744100

ABC

EFG

K

Näkövammaisten kulttuuritoiminnan hyväksi

Kaihdinpiste-Helsinki 
www.salekaihtimet.fi 

60  60  

dekocenter.fi 

Ekström Catering 
Siuntio p.0400-470949 

www.ekstromcatering.fi 

Geometrix Oy 
Kutomotie 16 A H:ki 

p.09-3867052

Invataksi Riitta Ylitalo 
H:linna p.0400-481090

Jaalan Näkötornit / 
Timo Soimakallio 

Jaala p.040-5667061 www.
jaalannakotorni.net

HIJ

Konehuolto A.Uotila Tmi 
Urheilutie 34 Somero

 p.0400-534066

L



Lehmon Taksipalvelu 
Hannu Virta Kontiolahti 

p.050-4956627

Löydön Kartano Oy 
Löydönkartanontie 151 
Ristiina p.0400-325440

Matikaisen Lomaparatiisi 
Paratiisintie 231 Oulainen 

p.0400-693245

LR Palvelu Oy 
Kuivasjärventie 145 Kontio 

p.040-5817435

Maanrakennusliike 
Kari Nyysti 

Uusi-Nopontie 99 Hyvin-
kää p.0400-456283

Maansiirto K.T. 
Hiltunen Tmi 

Parrukuja 4 Vantaa p.040-
5340121

Martikainen Mika Tmi 
Sienikatu 4 Kerava 

p.0440-658174

Matti Lehtola Oy 
Halkosaari p.050-5537655 

www.mattilehtola.fi  
Remonttipalvelut

Metallityö J.Annala Oy Rapin-
korventie 15 Nokia 

p.010-8324300

Motelli Myllymaja Oy 
Ylämyllyntie 79 D Ylämylly 

p.0400-672289,040-
1739835

Metsäurakointi 
Matti Jääskeläinen 

Matkontie 204 B Kerimäki 
p.0500-172508

Mäntsälän 
Hautauspalvelu Oy 

Vanha Porvoontie 4 Mänt-
sälä p.0400-491476

Oriveden Myymälä 
Kärryhuolto Ky 
Petsamontie 651

 Längelmäki 
p.040-5346355

Ompelija Miettinen Leena 
Ahopellonkatu 4 Imatra

 p.050-5207515

Pakoputki Center H:ki 
p.09-7592802 

www.pakoputkicenter.fi 

PM Kiinteistöhuolto 
Muuralantie 618 Isokyrö 

p.044-5422278

Porin Puutuote Oy 
Pori p.0400-597529 www.

porinpuutuote.fi 

Rakennussaneeraus Tmi 
Reino Setälä 

Resiinakuja 1 Kuusankoski 
p.040-5440375

Pub Niska 
Kristiinankatu 1 Turku 

p.040-5060605

Putkiset Oy 
Kerava 

p.020-7689723 
www.putkiset.fi 

Rakennuspalvelu 
Tapio Niemelä 

Leinikkitie 3 Korpilahti 
p.0400-385363

Proppa Oy 
Uudenmaankatu 5-9 

Hyvinkää
 p.040-5787161

Rakennustoimisto 
Nousiainen Oy 

Kerava p.0400-785742 
www.raktsto-nousiainen.fi 

Rakiratamo Oy 
Ratamotie 52 Oulu 

p.0400-681423

Rautalaaki Oy 
Ylöjärvi p.0400-623619 

www.rautalaaki.fi 
Risto Vahekoski Tmi 
Kellaritie 1 Kylmäkoski 

p.040-5662501

Raseborgs Häst och Trä 
Räfnäsvägen 26 

Tammisaari 
p.050-5177993

Salosen Saha Ky 
Järvelä p.03-7651240 
www.salosensaha.fi 

Siivouspalvelu G.Haili 
Nurmijärvi p.040-5892271 

www.siivouspalvelughaili.fi 

Sivapo Oy 
Vehmaistentie 1169 

Renko
 p.040-5007650

Sodankylän Siivouspalvelu Tmi 
Lompolontie 1 

Sodankylä 
p.0400-928057

SPTR-Asennus Oy 
Könnintie 31 Ylistaro as. 

p.0500-664446

Sähkölaitehuolto 
Juha Laukkanen 

Koulukatu 34 Haapajärvi 
p.0400-384880

Sähköurakointi 
Mika Myllyniemi 

Kustaalantie 29 Vaasa 
p.040-5912946

Taimi Viidakko Oy 
Ylimmäisentie 10 Renko 

p.050-5255810

Takojapaja Antti Liakka 
Brunilankatu 3 Kotka 

p.050-5957097

Taksi Juhani Palomäki 
Luopa 

p.0400-261143

M
Marjut Louhula Oy Jousi-

tie 11 E 12 Vantaa 
p.0400-462944, 

09-3473133

Metsäkoneurakointi 
Lassi Heikkilä 

Nästintanhua 16 Laitila 
p.0400-730381

MP-Control 
Vantaa p.050-4967555 

www.mp-control.fi 

www.perkkaanhuolto.fi 

Näkövammaisten kulttuuritoiminnan hyväksi
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Laitehuolto 
Ilpo Schroderus Ky 
Kemintie 1569 Hirvas 

p.0400-683531

Matikaisen Lomaparatiisi 
Paratiisintie 231 Oulainen 

p.0400-693245

MR-Steel Oy 
Rautakatu 3 Peräseinäjoki 

p.0500-667551

OPR

Rakennustyö 
Jani Lähteenmäki 

Myllytie 14 Peipohja 
p.044-2913652

RR Site Service Oy 
Eurajoki p.0400-228417 

www.rrss.fi S

Sistonen LKV 
Väinövainiontie 2 

Koria p.040-5650557

T



Näkövammaisten kulttuuritoiminnan hyväksi

Tmi Ari Jortikka 
Härkätie 1 Köyliö 
p.0400-225250

Tmi Esko Haiko 
Moreenitie 21 Kerava 

p.040-5004015
Tmi Hitsauspalvelu 

J.Mäkelä 
Tuhistonmäentie 46 

Ilmajoki p.0400-614705

Tmi Mika Seppälä 
H:ki p.0400-517262

Tmi Mika Siivonen 
Ihoden Kylätie 36 Ihode 

p.040-8675410

Urakointi J.Ylihärsilä 
Koskelantie 116 Laihia 

p.040-7780017

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

UV
Tuija Ukonmäki Oy LKV 

Isännöintipalvelut Tuusula 
p.040-5195330 www.
lkvtuijaukonmaki.fi 

Vallikallion Laatoitus Oy 
Hipiäisentie 2 C 5  Espoo 

p.0400-818605

Tilimedia Seppo Jyläs 
Jaalanpolku 7 E Järvenpää 

p.0400-919873

TeeKoo-Auto Tampere 
p.040-7084636 

www.teekooauto.fi 

Taxi Lenita Lindholm 
Tammisaari 

p.0400-310580

Varsinais-Suomen 
Teletekniikka Ky 
Saarnitie 1 Masku 

p.0400-522463

Talohuolto 
K. Tahvanainen 

Melatie 11 10 Joensuu 
p.040-7290066

Taksipalvelu Mertanen 
Kaavintie 107 Hukkala 

p.0400-372396

THP-Laskentavisio Oy 
H:ki p.09-8512149 

www.thp-laskentavisio.fi 

Timo Pitkäranta 
Kuninkaantie 75 

Merikarvia 
p.0400-292864

TR-Kaluste Oy 
Vantaa p.040-9313851, 

050-5636175
 www.tr-kaluste.fi 

Vesirakennus 
J.Veppeling Ky 
Malmsintie 38 B

 Siltakylä p.044-5109524

Hyvää kesää kaikille! Kuvassa on Antti Hakkaraisen työ Vain hetken kaikki on näin Taidekeskus Sal-
melan näyttelystä. Kajastuksen kesänäyttelyopas on sivulla 15.
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Vuoden ääninäyttelijä
Minttu Mustakallio
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