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Asuntomessuilla

K
esän valtakunnalliset asuntomessut pidettiin 
Kouvolassa Korian entisen kasarmialueen lai-
tamilla. Arkkitehtuuri ja rakentaminen ovat 
aina kiinnostaneet, joten päätin tutustua vii-
meisimpiin trendeihin pientalorakentamises-

sa. Vaikka asunnot olivat jo ihmisten omia koteja, havain-
noin niitä näkövammaisen kannalta. Päivä oli yksi heinä-
kuun helteisimmistä, mutta kuumuudesta piittaamatta 
jaksoimme avustajani kanssa perehtyä messujen antiin 
varsin monipuolisesti.  

Vanhat siellä täällä näkyvät punatiiliset kasarmirakennuk-
set oli saneerattu asunnoiksi jo aiemmin. Ne eivät sinänsä 
kuuluneet messualueeseen, mutta antoivat sille kulttuu-
rillista syvyyttä ja historiaa. Messualueella sijaitsi muuta-
ma entinen armeijan käytössä ollut pikkurakennus, ku-
ten miehistösauna ja juureskellari. Alueella ei ollut vielä 
yhtään kerrostaloa, joskin kaavan mukaan niitä on myö-
hemmin tulossa. Nyt uudisrakennusten rykelmät sopivat 
ympäristöön luontevana täydennysrakentamisena.

Tapasin Asuntomessujen operatiivisen johtajan Heikki 
Vuorenpään ja operatiiviseen johtoon kuuluvan Ari Vir-
ran keskustellakseni heidän kanssaan rakennusten ja mil-
jöön esteettömyydestä, siitä mitä suunnitteluvaiheessa 
oli painotettu. Vuorenpää sanoi rehdisti, ettei näkövam-
maisten erityistarpeita ollut mainittu missään vaiheessa. 
Koin tärkeäksi, että olin mennyt paikalle! Hyvä katuvalais-
tus oli onneksi huomioitu samoin kuin yleisten esteettö-
myysnormitusten mukaiset käsijohteet ja kaiteet sekä 
luiskat. Tuolloin 27.7. monessa kohteessa viimeistelytyöt 
olivat vielä kesken ja viimemainittujen esteettömyysele-
menttien asennus puuttui. 

Kuten nykyään on jo tapana, bussipysäkki oli sijoitettu 
alueen laidalle. Matka Kouvolan keskustaan kestää noin 
10 minuuttia. Sijainti työ- tai koulumatkoja ajatellen oli 
siis varsin ihanteellinen. Kilometrin päässä sijaitsi Korian 
oma seisake junankäyttäjille.

Yleisvaikutelmana oli, että useimmissa asunnoissa oli jo-
kin oma viheralue tai sellainen jopa edessä ja takana, mi-
kä oli erittäin positiivista vaikkapa lasten, vanhusten ja 
lemmikkieläinten kannalta. Oli pieniä kasvimaita ja hyö-
tykasvien ruukkurykelmiä, jopa eräällä takapihalla kana-
häkki! Vielä 10 - 15 vuotta sitten tehtiin suuria terasseja, 
nyt niitä ei ollut.

Yleishuomion sisätiloista voisi tiivistää kolmeen sanaan: 
tehokas, ahtaanoloinen, väliaikainen. Huonekorkeutta oli 
lisätty, samoin oli paljon korkeita, lähes seinän korkuisia 
ikkunoita. Näin saatiin pieneenkin tilaan vaikutelma ilma-
vuudesta ja väljyydestä. Tilastojen mukaan eurooppalais-
ten kotien neliömääriä ja huonekokoja verrattaessa suo-

malaiset kodit eivät ole tilavimmasta päästä, mikä tietys-
ti johtuu enimmäkseen kalliista lämmityskuluista ja kal-
liista rakentamiskustannuksista neliötä kohti. Messujen 
pienimmissä asunnoissa (27 neliötä) kuutioita oli hyödyn-
netty rakentamalla makuuparvi liikkumistilan lisäämisek-
si lattiatasossa. Silti asunnossa joudutaan tyytymään ai-
van puutteellisiin säilytystiloihin.

Ihmettelin suuresti erästä yli sadan neliön asuntoa, jos-
sa tulisi asumaan kolme polvea; lapsen huone oli vain 9 
neliötä, ja isoisän huone vain 10 neliötä! Eihän lapsi saisi 
legojaan, junaratojaan, piirustuksiaan tai mitään kesken-
eräistä rakennusjuttuaan mahtumaan minnekään, saa-
ti pelaamaan lautapeliä kavereiden kanssa lattialle! Lap-
si tarvitsee suuren ikioman pöytätilan. Entä isoisä? Hänen 
huoneeseensa ei edes kunnolla mahtuisi pitkäjalaksista 
keinutuolia! Ei olisi riittävää pöytätilaa levittää karttaa ja 
muistella tekemiään matkoja jne. Mielestäni liian pienet 
elintilat kahlitsevat ihmisen mielikuvitusta ja tylsistyttä-
vät!   

Näkövammaiselle ihmiselle ahtaat tilat ovat todellinen 
ongelma, sillä tutuissakin paikoissa hän jatkuvasti törmäi-
lee ja kolhii polviaan, päätään tai käsivarsiaan. Yksi hyvä 
puoli messuilla oli tämän vähentämiseksi: liukuovet, joita 
oli useissa toteutuksissa. Näkövammainen tarvitsee pal-
jon pöytätilaa kaikille käyttämilleen suurentaville ja pu-
huville koneille ja laitteille, joita varten on puolestaan ol-
tava lukuisia pistorasioita eri puolilla asuntoa. Säilytysti-
loja tulee olla suhteessa normaalia enemmän, jolloin kul-
loinkin tarvittava tavara on helpompi löytää kuin jos kaa-
pit olisivat aivan täynnä tavaraa. Heikkonäköisen ollessa 
kyseessä asunnon valaistus yleensä räätälöidään juuri hä-
nen näkötilanteensa mukaiseksi. Mahdollinen opaskoira 
vaatii oman tilansa.

Yhteisöasuminen saattaisi olla oivallinen ratkaisu näkö-
vammaiselle. Messujen seniorikylä oli tästä mainio esi-
merkki tilavine keskusaukioineen ja viihtyisine yhteisti-
loineen. Miksi vain senioreille? Sopisi kenelle tahansa. Ei 
pääsykriteerejä!

Asuinrakennukset pyrittiin ennen rakentamaan kestä-
mään aikaa jopa satoja vuosia. Niiden ulkonäkö oli huo-
lella harkittu ja kokonaisuuteen pyrittiin aina saamaan jo-
takin arkkitehtonisesti kaunista. Nykyisten uudisraken-
nusten ulkoilme paljastaa suunnittelijansa pyrkimyksen 
tilankäytön tehokkuuteen. Rakennammeko nykyään vain 
käsillä olevaan tarpeeseen, eli jotakin tiettyä elämänvai-
hetta varten, ajattelematta, että siinä viihdyttäisiin usei-
ta kymmeniä vuosia?

27.8.2019
Eija-Liisa Markkula

Kannessa Minna Rytisalo, kuva Marek Sabogal / Gummerus. Takakannessa Anna-Maija Tuokko ja Chu Pak Hong, kuva Jouko 
Piipponen / Marianna Films.

Kikasta on tullut kulttihahmo, miksi? Selitystä etsitään s. 12.

Joensuun Parafesteilla oli hyvä tunnelma, s. 22

Ateneumissa menee 6.10. asti näyttely Hiljainen kauneus, s.32



"Kun tietoa ei ole 
paljon, avautuu ovi 
fiktiolle"
Kirjailijavieraana Minna Rytisalo

►
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Teksti: Gyöngyi Pere-Antikainen

N
ykykirjallisuudesta käytyjen keskustelujen 
eräänä kulmakivenä on faktan ja fiktion suh-
de. Aika ajoin kohua herättää jokin elämä-
kerrallinen, autofiktiivinen tai todellisia ih-
misiä näennäisen mielivaltaisesti fiktioon 

upottava romaani. Missä määrin kirjailijalla on oikeus ve-
nyttää faktojen rajoja ja millaista lukutaitoa lukijoilta on 
lupa edellyttää?

Sodankylässä syntyneellä ja nykyisin Kuusamon lukion 
äidinkielen opettajana työskentelevällä Minna Rytisalol-
la oli nuorena haave, jonka hän paljasti tulevalle avio-
miehelleen heidän ensimmäisillä ja ainoilla treffeillään –
ainoilla, sillä ”mielestäni asia oli sillä selvä ja meistä tu-
li pari”: haaveena oli kirjoittaa joskus kirja. Haave kuiten-
kin hautautui perheen perustamisen jälkeen pariksikym-
meneksi vuodeksi. ”Lukeminen on ollut minun kirjoittaja-
kouluni”, kertoo kirjallisuusblogiakin pitänyt Rytisalo, jo-
ta blogin lukijat ja oma perhekin alkoivat vaivihkaa patis-
tella kohti haavettaan. ”Se oli minulle haaste, halusin ko-
keilla, pystyisinkö siihen ja olen sitä tyyppiä, että kun in-
nostun jostakin, se on menoa”, nauraa Rytisalo.

Millaisen romaanin kirjoittaa ”virkanainen, joka toteuttaa 
haaveensa”, kuten Rytisalo itseään luonnehtii? Alusta as-
ti hänelle oli selvä, millaisen sen kirjan on oltava. Ensim-
mäinen kriteeri oli tuttu ympäristö, toinen, että kirjassa 
on oltava useita kertojia, joilla jokaisella oma ääni ja kol-
mas tavoite jännitteen säilyminen loppuun asti. Näiden 
tavoitteiden pohjalta syntyi esikoisromaani Lempi, joka 
sai ilmestyttyään vuonna 2016 Kiitos kirjasta-palkinnon, 
Botnia-palkinnon ja blogistien sekä Helmetin palkinnot.

Romaani sijoittuu Lapin sodan aikaan ja jälkeen ja sen 
ympäristönä on Rytisalon oman lapsuuden maisema, vie-
läkin suvun omistuksessa oleva maalaistalo. Jopa tari-
nan kuusi on olemassa ja Rytisalo kertoo anekdootin: ker-
ran hänen ajellessaan isänsä kanssa sukutilan peltoja pit-
kin kohti rantaa isä tuumi: ”Tästä se Viljami silloin käveli”. 
Näin kirja vaikuttaa sukuromaanilta, vaikka sen tarina on 
täysin fiktiivinen.

Romaanin tapahtuma-aika on äärettömän kiinnostava 
hetki Suomen historiassa: kun asetovereista tuli hetkessä 
verivihollisia ja heihin rakastuneista suomalaistytöistä jo-
pa maanpettureita. Kirjailija sai kuulla mummoltaan mo-
nia tarinoita Lapin polttamisesta, syrjäisten talojen asuk-
kaiden peloista, mahorkanhajuisista murhamiehistä ja so-
tamorsiamien häpeästä. Häneen teki suuren vaikutuksen 
Virpi Suutarin sotamorsiamista kertova elokuva Auf Wie-
dersehen Finland. Romaanissakin kerrotaan mm. järkyt-
tävä tarina saksalaisesta sotilaasta, joka sai lapsen saame-
laistytön kanssa, mutta kun ei-arjalaista tyttöä ei hyväk-
sytty sotilaan vaimoksi, koko pieni perhe teki itsemurhan.

”Rakastan sellaisia kirjoja, joissa kun pääsee loppuun, on 
pakko palata alkuun ja vasta silloin avautuu, mihin se alku 
oikein viittasi”, kertoo Rytisalo. Kirjan poissa oleva pää-
henkilö on Lempi. Hänestä kertovat vuorotellen häntä 
tuona kohtalokkaana aikana lähimpänä olleet kolme ih-
mistä. Jännite rakentuu siten, että jokainen kertoja pu-
huu vain kerran, kertoen oman versionsa tapahtuneesta.

Lempin aviomies, Viljami on nuori tilallinen,  joka tekee 
hidasta kotimatkaansa oltuaan hoidettavana sotasai-
raalassa jonkinlaisen psyykkisen sotavamman takia. Ko-
timatka on hidas ja tuskallinen, sillä Viljami tietää, että 
Lempi ei ole kotona häntä odottamassa. Viljamin sielu on 
kuin poltettu Rovaniemi, hän kulkee soiden ja rämeiden 
läpi ja koko ulkoinen maailma heijastaa hänen tuskaansa. 
Viljamin käyttämä kieli on verkkainen ja kaunis, miltei ru-
nollinen, kuvaa hahmon ylitsevuotavaa surua ja kaipuuta.

Samalla tavalla paisuteltuja tunteita kuvaa myös toisen 
kertojan, piikatyttö Ellin kieli: hänen mieltään täyttää ylit-
sevuotava viha ja kateus. Elli pyörittää tilaa sodan aika-
na, hoitaa lapsia ja odottaa isäntää kotiin palaavaksi. Mie-
lenkiintoinen yksityiskohta on Ellin heikkonäköisyys: se 
saa koko ikänsä kaltoinkohdellun tytön näyttämään vie-
lä enemmän oman onnensa nojaan heitetyltä, hänhän ei 
saa edes hänelle luvattuja silmälaseja. Kirjailija, jolla it-
selläänkin on hieman huono näkö, yrittää kuvitella, mi-
ten valtavia ponnistuksia selviytyminen Elliltä vaatii noin 

rankoissa olosuhteissa ilman apukeinoja. Toisaalta Elli nä-
kee joskus yllättävänkin tarkasti ja aivan kuin kirjailija is-
kisi silmää, mieleen hiipiikin kysymys: mahtaako Elli to-
della nähdä, mitä on näkevinään, vai kuvitteleeko hän?

Kolmantena kertojana eteemme astelee Lempin kaksos-
sisko Sisko. Hän kertoo tarinansa nykyajasta käsin, tun-
nereaktiot ovat vuosien varrella hieman loiventuneet ja 
kieli sen mukaisesti neutraalimpi. Kaksosten tapaan si-
sarukset olivat olleet hyvin läheisiä, pitkään miltei täysin 
samanlaisia, sittemmin erkaantuneet ja vieraantuneet-
kin toisistaan. ”Meidän yhteiset piirteet ovat asettuneet 
sinun kasvoillesi kauniimmin”, toteaa Sisko Lempistä. Si-
sarusten leikkimielisellä, vaikka pinnan alla vakavalla kil-
pailulla on kohtalokkaat seurauksensa. Silti side on luja 
ja kaksoset vaistoavat herkästi joskus muilta näkymättö-
miin jääviäkin asioita. 

Lempi asettuu luontevasti nykysuomalaisen romaanikir-
jallisuuden suurten lukuelämysten riviin. Traaginen tari-
na ja kielen kauneus kulkevat käsi kädessä. Kuten parhai-
ta kirjoja, tätäkään romaania ei lueta, tätä eletään!

Lempin menestys loi uuden haasteen kirjailijan elämäs-
sä: seuraavan romaanin oli oltava aivan erilainen, jotain 

totaalisen uutta. Rytisalon mielessä oli pitempään pyöri-
nyt ajatus elämäkerrallisesta romaanista ja sen päähen-
kilönä Minna Canthista. Minna Canth oli ollut hänelle ai-
na läheinen, hän sai ensimmäisen nimensä Minna Cant-
hin mukaan, toisen nimensä, Marinkan, taas erään puola-
laiselokuvan päähenkilön mukaan. Hän ei päivätyössään-
kään pääse Minna Canthia pakoon: Kuusamon lukion luo-
kat kun on nimetty kirjallisuudesta tutuilla nimillä, ruot-
sin luokka on Lagerlöf, englannin Romeo and Juliet ja äi-
dinkielen luokka Minna Canth. Kun Rytisalo mietti tavalli-
sesti miesten suurista miehistä kirjoittamia fiktiivisiä elä-
mäkerrallisia romaaneja, hän totesi: ”Jonkun on pakko 
tehdä tämä romaani!”

Elämäkerrallisessa romaanissa tavallisesti vanha ihminen 
muistelee elämäänsä. Rytisalo ei tätä halunnut: hän halu-
si olla mukana hetkessä, Minna Canthin nuoruudessa, ha-
lusi nähdä, millainen hän oli ihmisenä ennen kuin hänes-
tä tuli se vahvojen ja fiksujen naisten esikuva, jonka me 
tänään tunnemme.

Rouva C ilmestyi vuonna 2018. Gummeruksen väen heh-
kutus antoi etukäteen osviittaa kirjan tulevasta suosiosta 
ja se ansaitsikin useita palkintoja, kuten  Suuren journa-
listipalkinnon eli Vuoden kirja-palkinnon, Tulenkantaja-

Minna Rytisalo, kuva Marek Sabogal / Gummerus
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”Halusin tehdä elokuvan ”Halusin tehdä elokuvan 
joka yhdistää ihmisiä”joka yhdistää ihmisiä”  

Anna-Maija Tuokko ja Chu Pak Hong, kuva Jouko Piipponen / Marianna Films.

Mika Kaurismäen elokuva Mestari 
Cheng on draamakomedia hyvästä 
ruuasta, Lapista ja erilaisten tapojen 

kohtaamisesta. Ensi-ilta on 
27. syyskuuta.

Teksti: Pilvi Meriläinen

M
estari Cheng kertoo kiinalaisesta mesta-
rikokki Chengistä, joka saapuu poikansa 
kanssa suomaiseen syrjäkylään. Pääosis-
sa nähdään Chu Pak Hong, Lucas Hsuan, 
Anna-Maija Tuokko, Vesa-Matti Loiri ja 

Kari Väänänen.
   - Idea lähti käsikirjoittaja Hannu Oravistolta. Hän on 
perehtynyt kiinalaiseen filosofiaan, perinteisiin ja lää-
ketieteeseen, jonka olennainen osa on ravinto-oppi. Ra-
vinto on sen mukaan hyvinvoinnin perusta. Tältä poh-
jalta Hannu oli alkanut miettiä tarinaa ja kertoi siitä mi-
nulle. Innostuin siitä heti ja ehdotin, että tehdään elo-
kuva jossa kiinalainen ravinto-oppi kohtaa suomalaisen. 
Hannu kirjoitti käsikirjoituksen jossa taitava kiinalainen 
kokki eksyy pieneen kylään Lappiin ja alkaa siellä edis-
tää paikallisten hyvinvointia keittiön kautta, Mika Kau-
rismäki kertoo. ►

palkinnon sekä Gummeruksen Kaarle-palkinnon. Romaa-
ni oli myös todellinen myyntimenestys.

On yleisesti ajateltu, että Minna Canthista tuli suuri vai-
kuttaja vasta sitten, kun hän pääsi miehensä ikeestä pois, 
siihen saakka hän eli vain perheelleen ja lapsilleen. Ryti-
salo sai kuitenkin käsiinsä Minna Maijalan Minna Canthia 
käsittelevän elämäkertatutkielman Herkkä, hellä ja heh-
kuva, joka asetti nuoren Minna Canthin aivan erilaiseen 
valoon. Maijalan mukaan Canthien avioliitto, vaikka em-
me siitä tiedä paljonkaan, vaikuttaa olleen ajan henkeen 
nähden varsin tasavertainen ja onnellinen.

Rytisalo korostaa, miten tärkeää on lukea hänen romaa-
ninsa jälkisanat. Niissä hän tähdentää romaanin olevan 
fiktiota. ”Halusin tehdä lukijoille selväksi, etten tunne 
Minna Canthia!” Romaani on erilainen siinä mielessä, et-
tä siinä on todellisuuspohja, vaikka lähes mikään siinä ei 
ole totta. Se ei siis ole elämäkerta, eikä kirjailija ole asian-
tuntija tai tutkija. ”Kuvittelen, että oli joskus paperinuk-
ke, jonka leikkasin irti ja olen leikkinyt sillä nukella niin 
paljon, ettei se mene enää takaisin siihen muottiin, jos-
sa alunperin oli, siitä tuli kolmiulotteinen”, kuvailee Ryti-
salo. Tai kuten eräs hänen lukijansa sanoi kauniisti: ”Fak-
tat ovat tähtiä ja fiktio on piirtänyt ne viivat, joista tulee 
se tähtikuvio.”

Ja ”kun tietoa ei ole paljon, avautuu ovi fiktiolle”. Rytisalo 
on ehdottomasti sitä mieltä, että fiktion kirjoittajalla on 
oikeutensa mihin vaan. ”Voisin halutessani vaikka kirjoit-
taa, että Canthien lapset söi lohikäärme! Fiktiivisen elä-
mäkerran lukeminen edellyttää hyvää lukutaitoa. Toisaal-
ta jos lukija ottaa todesta sen, minkä olen kirjoittanut, se 
on minulle iso kiitos!” Silti Rytisalo ei voi olla ihmettele-
mättä, miksi Rouva C:n totuudellisuutta peräänkuulute-
taan, ”miksi samaa fiktion oikeutta ei perätty Hannu Mä-
kelältä, kun hän kirjoitti Leino-romaaninsa, johtuuko se 
siitä, että naisena on kirjoittanut naisesta, rikkooko se 
jonkun intiimiyden rajan?”

Tietynlainen historiallinen tausta faktoina on kuitenkin 
tarpeen. Rouva C:n tapahtumapaikkana ajan Jyväskylä 
on hyvinkin tarkkaan tutkittu ja kuvattu miljöö. Rytisalo 
etäännyttää silti tarinaa taustastaan kutsumalla Jyväsky-
lää Järvikaupungiksi. Mielenkiintoisena seikkana kirjailija 
kertoo, että kun Canthien talo purettiin 1960-luvulla, pai-
kallisissa asukkaissa herätti melkoisesti keskustelua, kun 
raittiusasianaisen kodin tilalle tuli Alkon liike.

Romaania kirjoittaessa vaikein haaste oli löytää, mistä sai-
si jännitettä tarinaan, jossa sitä ei pohjimmiltaan synny. 
”Sehän tiedetään, miten tässä käy”, tarina päättyy avio-
miehen kuolemaan ja Minna-rouvan varhaiseen leskeyty-
miseen. Kirjailija koetti luoda jännitettä näkökulmia ko-
ko ajan vaihtelemalla. Esimerkiksi nuoren parin häitä ku-
vaillessaan kirjailija siirtää huomiotamme ripeässä tahdis-
sa milloin Minnan tuntemuksien kuvailemiseen, milloin 
Minnaa katselevan Ferdinandin ajatuksiin. ”Ei ole kau-
heasti olemassa onnellisesta avioliitosta kertovia kirjoja, 
se on tylsä aihe. Minä silti halusin koettaa kuvata, millai-
nen on tasainen arjen onni”, pohtii kirjailija. Kuvailun tu-
eksi löytyy sentään myös faktatietoa: esimerkiksi se, et-

tä Minna-rouva sai itse suunnitella heidän taloaan, että 
hän kirjoitti kolumneja Keskisuomalaiseen sekä omalla 
nimellään että nimimerkillä, mm. tyttöjen opetuksen uu-
distamisen tarpeesta, että pariskunta harrasti hyvänteke-
väisyyttä, he kulkivat köyhien taloissa heitä avustamassa, 
että he kirjoittivat yhdessä oppikirjoja ja Minna kirjoitti 
usein puhtaaksi miehensä töitä. Rytisalo muistelee Kuo-
pion varastokirjastosta lainaamaansa Ferdinand Canthin 
Physiikin opastoa, jonka viimeiset luvut kirjoitti kauniilla 
käsialallaan Minna Canth. Tiettävästi nuori Minna moni-
en muiden tyttöjen tavoin keskeytti seminaarin. Eräs syy 
moniin keskeytyksiin saattoi olla rehtori Uno Cygnaeuk-
sen sopimaton käytös tyttöjä kohtaan – fakta tämäkin ja 
aiemmin kuvailtu mm. Erik Wahlströmin Tanssiva pappi 
-romaanissa.

Minnan aviomies lehtori Ferdinand Canth on Rytisalolle 
edelleen hyvin rakas hahmo. Pariskunnan yhteinen valo-
kuva ei tee oikeutta Ferdinandille, sen sijaan löytyy usei-
ta yksittäisiä kuvia kiharatukkaisesta, punaposkisesta, ve-
revästä miehestä. Rytisalo haki pitkään lähestymistapaa 
Ferdinandiin. Lopulta hän löysi järjestystä intohimoisesti 
rakastavan luonnontieteilijän, joka pyrki kirjaamaan tau-
lukoihin tilastoitaviksi jopa Minnan raskausajan mittoja ja 
fyysisiä oireita. Romaani saa herkullisen lähtökohdan jän-
nitteestä, joka syntyy, kun moinen järjestyksen mies koh-
taa Minnan kaltaisen, perinteisiin kaavoihin sopimatto-
man naisen.

Romaanin Floora, Minnan ystävätär, on täysin fiktiivinen 
hahmo. Seminaarissa tosin opiskeli samanniminen tyttö 
hieman Minnaa myöhemmin, mutta häneltä kirjailija lai-
nasi ainoastaan kauniina pitämänsä nimen. Floora on luo-
tu peiliksi ja avaamaan naisten välisen ystävyyden jänni-
tettä. Naisten välinen ystävyys ei ole tyypillisesti kiinnos-
tava aihe länsimaisessa kirjallisuudessa, paitsi nykyään 
Elena Ferranten Napoli-sarjassa. Tarina on kuitenkin hy-
vin tuttu jokaiselle naiselle: alussa tuntuu, että ystävätär 
on ihaninta, mitä voi olla olemassa, kenenkään kanssa ei 
ole ollut samaa ymmärrystä ja samankaltaisuutta – ja het-
ken päästä tajutaan, ettei se olekaan totta. Kysymys kuu-
luukin, voiko ystävyys säilyä, kun on tajunnut toisenkin 
tavalliseksi ihmiseksi virheineen erilaisuuksineen.

Syyskuussa Minna Rytisalo aloittaa Kodin kuvalehden uu-
tena kolumnistina. Kolumni lyhytproosana sopii hänelle, 
joka tapaa tehdä kaiken nopeasti. Entä seuraava romaa-
ni? ”Voisin vastata presidentin sanoin: tähän asiaan liittyy 
monia herkkyyksiä”, naurahtaa kirjailija torjuvasti. Hän 
paljastaa kuitenkin jotain: ”kun tarvitsen aina haasteita, 
niin mielessä alkaa hahmottua asia, jolla itseäni seuraa-
vaksi haastan”.  

Minna Rytisalon kirjailijavierailu on kuunneltavissa osoit-
teessa: www.kajastuslehti.fi/kirjailijavierailut
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Vesa-Matti Loiri ja Kari Väänänen. Kuva Marianna Films.

Chu Pak Hong, Kari Väänänen ja ohjaaja Mika Kaurismäkl, 
kuva Jouko Piipponen.

   
Suomalais-kiinalainen yhteistuotanto

- Koska elokuvaan tulisi kiinalainen pääosan esittäjä – nii-
tä tuli kaksikin, sillä Mestari Cheng saapuu kylään poikan-
sa kanssa – roolitukseen tarvittaisiin apua Kiinasta. Siksi 
oli hyvin luontevaa ajatella, että elokuva voisi olla suoma-
lais-kiinalainen yhteistuotanto. 
   Mika Kaurismäen elokuvien kansainvälinen myyntiyh-
tiö Yellow Affair auttoi sopivan osatuottajan etsimises-
sä, ja sellainen löytyi nopeasti. Yhteistyö kuitenkin katke-
si, koska yhtiö ei saanut kiinalaista rahoitusta kasaan so-
vitun aikataulun puitteissa. Siinä vaiheessa suomalainen 
rahoitus oli jo pitkällä ja kuvaukset oli määrä aloittaa ke-
sällä 2018. 
   -Iski pieni kiire, mutta onneksi pian saatiin tilalle toinen 
kiinalainen tuotantoyhtiö, joka hoiti kiinalaisen rahoituk-
sen ja tuotanto pystyttiin käynnistämään.
   - Ennen tätä projektia en tuntenut kiinalaisia tuottajia 
enkä tiennyt miten siellä toimitaan. Siihen nähden kaik-
ki sujui yllättävän hyvin. Siihen vaikutti varmasti se, et-
tä tuotantoon osallistui myös englantilainen osatuottaja 
Iain Brown, jolla on kokemusta yhteistuotannoista Kiinan 
kanssa.
   Mestari Cheng on kuvattu Raattamassa Kittilässä, So-
dankylässä ja Kiinassa.
  - Olen käynyt perheineni usein Lapissa viimeisen 30 vuo-
den aikana. Kesäisin käymme Sodankylässä ja talvisin las-
kettelemassa ja joulun vietossa. Olin muutaman kerran 
peräkkäin Saariselällä joulun aikaan ja siellä oli varsin hil-
jaista, aika vähän näkyi ihmisiä. Mutta pari vuotta sitten 
kun olimme siellä taas jouluna, se suorastaan kuhisi ih-
misiä. Suurin osa oli kiinalaisia. Kiinalaisten matkailubuu-
mi Lapissa oli alkanut. Silloin huomasin, että meidän tari-
namme Mestari Chengistä onkin yllättäen ajankohtainen.

Herkullisia rooleja

Mestari Cheng on Chu Pak Hongin ensimmäinen kansain-
välinen elokuva.
   - Mestari Chengin esittäjä Chu Pak Hong ja hänen poi-
kaansa esittävä Lucas Hsuan valikoituivat perinteisen 
roolitusprosessin kautta. Kiinalainen osatuottaja lähet-
ti minulle valokuvia, elokuvia ja esittelyvideoita näytte-
lijöistä. Valikoin niistä henkilöt joiden kanssa halusin kes-
kustella ja sitten järjestimme videopuheluita. Kun jutte-
lin Chu Pak Hongin kanssa, tunsin heti että hän on mei-
dän Mestari Cheng. 
   - Hän oli lukenut käsikirjoituksen tarkasti ja miettinyt 
Chengin hahmoa ja elokuvaa yleensä, ja se vastasi sitä 
mitä itse olin hakenut. Tiesin myös että Chu Pak Hong on 
taitava näyttelijä, tehnyt paljon teatteria ja valittu pari 
kertaa parhaaksi hongkongilaiseksi näyttelijäksi.
   Chu Pak Hong ja Anna-Maija Tuokko ovat elokuvan pää-
pari.    
   - Anna-Maija Tuokon halusin naispääosaan jo aikaises-
sa vaiheessa. Jo käsikirjoitusvaiheessa ajattelin, että hän 
voisi olla elokuvan Sirkka. Sitten jossain vaiheessa näyt-
ti, että aikataulut saattavat tuottaa ongelmia, mutta kun 
meidän kuvaukset siirtyivät hieman suunniteltua myö-
hemmäksi, Anna-Maija pääsi mukaan.

   Vesa-Matti Loirin ja Kari Väänäsen esittämät Lapin äijät 
tuovat aivan oman erityisen panoksensa elokuvaan. 
   - Väänänenhän on kotoisin Lapista ja asuu siellä, ja Ves-
kukin on vanha Lapin kävijä ja asunut Lapissa pitkiä ai-
koja vuosien saatossa – hänellä on edelleen mökki siellä. 
Tuntui siltä, että he istuisivat hyvin kylän baariin, ja on-
neksi molemmat pääsivät mukaan. Heidän edellisestä yh-
teisestä elokuvastaan on kohta 40 vuotta (Jon, 1983, oh-
jaaja Jaakko Pyhälä).
   
Lappikin pääosassa

Mika Kaurismäen mieleen on jäänyt kuvausten erittäin 
lämmin tunnelma. Eikä hän tarkoita vain lämpötiloja, 
vaikka niilläkin oli osuutensa. 
   - Vuoden 2018 kesähän oli Suomen kaikkien aikojen läm-
pimin, hellettä oli Lapissakin lähes koko kuvausten ajan. 
Kaiken lisäksi hyttysiä ei ollut lainkaan, mikä oli poikkeuk-
sellista. Kaikki tämä loi tekemiselle aivan erityisen suotui-
sat puitteet: lämpö tarttui ihmisiinkin. Kun elokuvan tun-
nelman oli tarkoitus olla lämmin, yritin luoda tekemiseen 
samanlaisen tunnelman kuin elokuvassa. 
   - Olimme Lapissa puolitoista kuukautta kuin pumpu-
lissa, kovasti töitä tehden mutta joka hetkestä nauttien. 
Kaikki sujui hyvin. Uskon että se välittyy elokuvasta.
   - Lappi luo aina täysin oman tunnelmansa elokuviin ja 
sinne mennään hakemaan juuri sitä erityistä tunnelmaa 
joka vain Lapissa on. Lappi on yksi tämän elokuvan pää-
osista, ja se näytti parhaat puolensa.
   

Lapissa kuvataan yhä enemmän

Mika Kaurismäen mukaan Lapissa kuvaaminen vaatii 
aina hieman enemmän tuotannolta koska etäisyydet 
ovat pitkiä ja infrastruktuuri on rajallinen, mutta se tar-
joaa aina vastapainoksi jotain mitä muualta ei saa.
   - Lapissa on kuvattu viime vuosien aikana enemmän 
ja enemmän, joten siellä on entistä enemmän työvoi-
maa ja osaamista. Mitä sieltä ei löydy, se viedään sin-
ne eli kuvaaminen onnistuu kun sen valmistelee hyvin. 
Lapissa täytyy kuitenkin aina toimia sen ehdoilla. Olen 
suuri Lappi-fani, siksi on nautinto kuvata ja olla siellä.
   Lapin viestintä- ja markkinointitoimisto House of 
Laplandissa toimiva Lapin elokuvakomissio on autta-
nut tuotantoa muun muassa kuvauspaikkojen, paikalli-

sen työryhmän ja palveluntarjoaji-
en etsimisessä.

Universaali sanoma toimii

-Aikana jossa maailmaa yritetään 
pirstoa palasiksi ja ihmisiä yllyte-
tään toisiaan vastaan, halusin teh-
dä elokuvan joka yhdistää ihmisiä. 
Mestari Cheng on elokuva kult-
tuurien kohtaamisesta, globali-
saatiosta  ruohonjuuritasolla. Se 
on myös hienovarainen kannanot-
to rauhan ja luonnon puolesta.

Elokuvan levitysoikeudet on 
myyty moniin maihin. Sillä on levi-
tyssopimus myös Kiinassa ja Poh-
joismaissa.
   - On ollut antoisaa huomata, et-
tä universaali asetelma ja sanoma 

toimii.
   Mika Kaurismäki iloitsee siitä, että Mestari Cheng pää-
see eri puolille maailmaa. 
   - On mielenkiintoista nähdä kuinka levitys onnistuu Kii-
nassa. Kilpailu ja markkinat ovat siellä valtavat. Elokuvan 
ensi-ilta on siellä marraskuussa.

Projekteja kehittelyssä

Mika kehittelee paraikaa erilaisia projekteja Suomessa ja 
muualla. Myös Kiinan suunnalta on ilmaistu kiinnostus 
yhteistyön jatkoon.
   -Mitään konkreettista ei vielä tällä hetkellä ole, joten 
nähtäväksi jää mitä tuleman pitää.

                                                                                        

►



Vuoden ääninäyttelijä Heikki 
Kinnunen eläytyy hahmonsa 
tarinaan yhä uudestaan.

Teksti: Riikka Hänninen

S
okeain kuunnelmaraati valitsi jo 
toista kertaa vuoden ääninäytteli-
jän, kuten viime lehdessä kerroim-
me.  Tällä kertaa tämän kunniamai-
ninnan sai todellinen grand old man 

Heikki Kinnunen. Valintaan vaikuttanut kuun-
nelma on Tuomas Kyrön käsikirjoittama ja Mat-
ti Ijäksen ohjaama kuunnelmasarja Mielensä-
pahoittaja maailmalla. Sarja sai ensiesityksen-
sä kesällä 2018. 

Istahdamme jutustelemaan Helsingin asema-
ravintolaan tiistai-iltapäivän rauhallisena het-
kenä. Heikki tulee lukemasta äänikirjaa, joka 
sekin on Tuomas Kyröä ja palaa haastattelun 
jälkeen Tampereelle, jossa on hänen toinen ko-
tinsa ja työnsä. Toinen koti on Helsingissä tai-
teilijakoti Lallukassa.

Ei liikaa kuvitusta

"Äänikirjan lukeminen on hirveän vaikea la-
ji. Se, että ajatus pysyy kasassa ja ettei teks-
ti lähde viemään. Tekstiä ei saisi liikaa sävyt-
tää, koska mielikuvahan syntyy parhaiten kuu-
lijan päässä. Olen jostain lukenut, että näkö-
vammaiset valittavat, että näyttelijät kuvitta-
vat kirjaa liikaa äänellään", Heikki mietiskelee.

Niin, tästähän on vähän kahta leiriä. Toiset 
oikein toivovat sävykästä luentaa, kun taas 
toisten mielestä puhesyntetisaattori on pa-
rempi, minä summaan.

Heikillä on tähän mielipide valmiina:
"Minä kyllä olen sitä mieltä, että jos näytteli-

jä liikaa kuvittaa sitä, mitä puhuu, niin teksti it-
sessään kertoisi sen paremmin. Tämä pätee jo-
pa teatterinäyttelemiseen. En tykkää siitä, että 
ruma sanotaan rrrumasti ja kaunis kaauuuniis-

ti. Ei sitä tarvitse kuin todeta, miten asia on. Hy-
vät näyttelijät ovat aina osanneet pysyä asias-
sa ja sanoa sanottavansa yksinkertaisesti ja sel-
keästi. Jos hahmo on vihainen, niin kyllä se to-
ki saa kuulua, mutta se on eri asia kuin tekstin 
kuvittaminen.

Mietiskelen Mielensäpahoittajan hahmoa, jo-
ka ei edes ole tällä tavalla maalailevaa sorttia. 

"Eipä niin. Hän vain toteaa, miten asiat ovat", 
Heikki täydentää.

Fysiikka ja sisältö edellä

Seuraavaksi haluan tietää, mikä ääninäyttele-
misessä on herkullisinta.

"En tiedä, kun en ole koskaan siitä oikein ty-
kännyt", konkarinäyttelijä toteaa rauhallisesti. 
"Olen niin fyysinen näyttelijä. Ralf Långbacka 
on sanonut mielestäni hyvin, että sana valeh-
telee. Voihan sitä sanoa, että mä rakastan sua, 
mutta se ei ole välttämättä totta. Ja se näkyy 
lavalla näyttelijän eleissä ja olemuksessa pa-
remmin, mutta miten se kaikki siihen ääneen 
laitetaan, kun on pelkkä ääni?"

No, miten se sitten tehdään? minä utelen.
"Siinäpä se! Se vaatii hyvän ohjaajan, joka 

kuuntelee tarkasti ja sanoo, miten paljon tul-
kintaa kannattaa laittaa peliin. Sitä ei aina it-
se tiedä, mikä on parasta, vaikka kokemus tie-
tysti auttaa". 

Mielensäpahoittaja on suosittu hahmo, jota 
on ehditty versioida paljonkin. Esko Roine kier-
telee Mielensäpahoittajana kautta Suomen ja 
Antti Litja aloitti koko homman. Heikki itsekin 
ehti tehdä elokuvan Ilosia aikoja, Mielensäpa-
hoittaja ennen kuunnelmaa. Miltä tällaiseen 
hahmoon tuntui tarttua?

"Jokainen tekee sen eri tavalla. Ei kaveria voi 
matkia. Eikä pelätä, että on huonompi", Heik-
ki naurahtaa. 

"Kyllä se täytyy tehdä niin kuin Tauno Palo 
sanoi, että rooli täytyy laittaa oman perseen 
alle, silloin se on hallussa". 

Miten lähdet rakentamaan roolia?
"Se lähtee sisällöstä. Siitä, mitä kirjailijalla 

on sanottavaa. Minulle kokonaisuus merkitsee 

Jokainen ilta lavalla 
on uusi!

ensi alkuun enemmän kuin varsinainen rooli. 
Asetan itseni siihen kokonaisuuteen". 

Haitko tähän rooliin jotain erityisiä, fyysisiä 
asioita?

"Ei minun tarvinnut. Se on vanha mies ja mi-
nä olen itse vanha mies, niin ei tarvitse näytel-
lä vanhaa. Ja olen itse vähän samanlainen jur-
puttaja, minulla on aina jotakin filosofiaa maa-
ilman menosta. Vanhat miehet jurputtaa. En-
nen oli paremmin. Ei Kekkosen aikaan näin olis 
mennyt", Heikki hymähtelee.

Lavalla eletään, ei suoriteta

73-vuotiaalle näyttelijälle maistuu työ edel-
leen. Hän näyttelee Tampereen teatterissa Jo-
hannes Linnankosken romaanista dramatisoi-
dussa Pakolaiset-näytelmässä. 

Mikä on tällä hetkellä näyttelemisesi suola?

"Jokainen ilta on uusi. Ajattelen, etten mene 
suorittamaan roolia vaan elämään sen pätkän 
yleisön kanssa". 

Miten se onnistuu, kun teet sitä sadatta ker-
taa?

"Juuri siten, että en toista sitä asiaa vaan aloi-
tan joka kerta alusta ja elän sen illan. Se on hel-
pompaa ja kivempaa. Näytelmä tuo sitä elä-
mää tullessaan, kunnes ollaan lopussa".

Eikähän yleisö tiedä, mitä tulee tapahtu-
maan, minä kommentoin.

"Niin, sen täytyy olla minullekin yllätys, mitä 
sieltä ovesta tulee. Silloin se on aitoa ja oikein", 
sanoo Heikki yli viidenkymmenen vuoden ko-
kemuksellaan.

Tuttu mies näyttämöllä ja elokuvissa, tässä karvareuhkassaan elokuvassa Ilosia aikoja, mielensäpahoittaja. 
Kuva Solar Films / Marek Sabogal.
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Laulaja Kikasta eli Kirsi Sirenis-
tä (1964-2005) on tänä vuon-
na kirjoitettu paljon eri medi-
oissa. Enpä minäkään malta 
olla pistämättä lusikkaani Kik-
ka-soppaan.

Teksti: Helena Taskila

I
stuskelimme kerran ystäväni kanssa viet-
tämässä aikaa youtube-videoita katsel-
len. Jotenkin päädyimme ensin suoma-
laista feminististä rap-musiikkia kuunnel-
tuamme klikkaamaan auki videon, jossa 

haastateltiin 2005 edesmennyttä Kikkaa. Vi-
deolla ystävällisen ja avoimen oloinen nainen 
puhuu musiikista, laulamisesta ja muista elä-
määnsä liittyvistä asioista. Kiinnitimme ystä-
väni  kanssa huomiota siihen, miten avoimen 
alentuvasti Kikkaa ajoittain puhuteltiin. Minkä 
vuoksi näin oli, ja kuka lopulta  oli Kikka? Suuri 
osa ihmisistä muistaa Kikan avoimen seksuaa-
lisista lauluistaan ja lavaesiintymisestään. Sel-
lainenhan Kikka oli – iloisesti ja leikitellen kah-
den ihmisen välisestä halusta  puhuva nainen. 
Mutta mitä muuta hän oli, mitä hän olisi halun-
nut olla?  Yhden vastauksen antaa tänä kesä-
nä julkaistu Ylen 20-osainen radiodraama, jo-
ka käy läpi Kikan uran alusta loppuun sekä va-
lottaa laulajan persoonaa myös äitinä, ystävä-
nä ja puolisona.

Tyttö Tampereelta

Kikan tarinaa lähdetään kerimään auki niin, 
että vajaa nelikymppinen Sanna (Hanna Rais-
kinmäki) on käymässä Kikan kotikaupungis-
sa Tampereella. Hän päätyy epäonnistunei-
den Tinder-treffien seurauksena hautausmaal-
le, jossa huomaa entisen idolinsa Kikan hau-
dan. Muistot alkavat tulvia Sannan mieleen, 
eikä nainen voi muuta kuin alkaa ottaa selvää 
lapsuutensa ja nuoruutensa ihailun kohteesta.
Tarina kerrotaan vuoroin Sannan, vuoroin Ki-
kan (Hanna Vahtikari) ja tämän lähipiirin näkö-
kulmasta. Sanna ikään kuin johdattelee kuu-

lijan Kikan elämän vaiheisiin, ja Kikka itse ker-
too loput. Kerrontatekniikka on toimiva ja kiin-
nostava, koska se avaa sekä fanin että fanituksen 
kohteen maailmaa. Näyteltyjen osuuksien lisäksi 
kuunnelmassa kuullaan paljon Kikan itsensä lau-
lamaa musiikkia sekä arkistohaastatteluja.

Kikka oli tamperelaistyttö, joka työskenteli en-
nen laulajanuraansa mm. pankissa ja meikki-
konsulentina. Ensimmäiset askelet kohti menes-
tyksekästä uraansa hän otti paikallisessa yöker-
hossa dj:nä tulevan managerinsa Pia Temisevän 
(Emilia Sinisalo) kanssa. Kuunnelmasta käy ilmi, 
että Kikka rakasti aidosti esiintymistä ja laula-
mista ja halusi tuottaa ihmisille hyvää mieltä. Ki-
kan ensimmäinen julkaistu kappale olikin nimel-
tään Mä haluun viihdyttää. Se tehtiin yhteistyös-
sä levy-yhtiö Audiovoxin kanssa. Kikan tiimissä 
työskentelivät Veikko Samuli (Jukka Peltola), Ju-
ha Vainio (Taisto Reimaluoto) sekä Ilkka Vainio 
(Tatu Mönttinen).  Mä haluun viihdyttää sai hur-
jan suosion ja Kikalta alettiin kysellä ensimmäis-
tä levyä. Se ilmestyikin vuonna 1989.

Ihana sekä hirveä yleisö

Kuunnelmassa seurataan Kikkaa niin keikoille, ta-
kahuoneisiin kuin kotiinkin. Kuulija pääsee osak-
si villinä riemusta hihkuvasta yleisöstä, keskuste-
luista levy-yhtiön tiimin kanssa, fanikirjeisiin vas-
taamisesta sekä kotioloissa käydyistä keskuste-
luista puolison kanssa. Kaikella tällä suosiolla on 
tietenkin myös kääntöpuolensa – on yleisö, joka 
ei kunnioita Kikan koskemattomuutta vaan ryn-
tää kesken keikan riuhtomaan ja kourimaan tätä. 
Kikka ei myöskään välty kuulemasta törkeyksiä ja 
sovinistisia kommentteja. Kikka joutuu myös ko-
kemaan kiertueuupumuksen sekä äänihuulileik-
kauksen, joka pakottaa hänet pidemmälle keik-
katauolle ja laulukieltoon.  

Kikan tarina on havahduttava esimerkki siitä, 
kuinka ihminen voi jäädä yhden asian vangiksi. 
Tässä tapauksessa se tarkoittaa sitä, että Kikka 
haluttiin aina nähdä vain sinä hauskana tuhmia 
laulavana naisena, vaikka hän olisi itse jo tahto-
nut päästä urallaan toiseen suuntaan. Kikalta il-
mestyi vuonna 1997 single Rakkauden talo, jo-
ka on haikea laulu tärkeän suhteen päättymises-
tä – siis erilaista Kikkaa kuin mitä oli totuttu kuu-

Rohkea taiteilija ja 
vahva roolimalli

lemaan. Rakkauden talo ei lopulta saanut suur-
ta suosiota. Yleisön toiveiden ja omien urahaa-
veiden ristipaineet varmasti vaikuttivat Kikan 
lisääntyneeseen päihteiden käyttöön. Surulli-
nen uutinen kiiri ympäri maan 3.12.2005, kun 
laulaja kuoli kotonaan. Tuolloin Kikka oli pysy-
tellyt raittiina muutaman kuukauden ja elätte-
li toiveita paluusta.

Kikka esikuvana

Kuunnelman toinen päähenkilö Sanna on kiin-
nostava hahmo hänkin. Kuulija saa seurata 
eräänlaista kehityskertomusta, jossa pienes-
tä, koulukiusatusta Kikka-fanista kasvaa teini 
ja lopulta nainen, joka ei oikein osaa elää kuin 
haluaisi. Kun Sanna miettii Kikkaa ja ottaa täs-
tä selvää, alkaa hän pohtia myös omaa men-
neisyyttään ja nykyistä elämäänsä. Kuin huo-
maamattaan Kikan rohkeus tarttuu Sannaan ja 
hän uskaltautuu tekemään päätöksiä, joita ei 
ennen olisi tehnyt. Vaikka Sanna on kuvitteelli-
nen hahmo, on hän hyvä esimerkki siitä, miten 
Kikan rohkeus ja aitous on voimaannuttanut 
naisia ja tyttöjä. Ilkka Vainio muisteleekin Ilta-
lehdessä vuonna 2015, että Kikka vapautti nai-
set juhlimaan. Myös esimerkiksi kirjailija Lau-
ra Gustafsson on kertonut Kikan olleen lapsuu-
tensa idoli, ja hän on myös kirjoittanut teatteri 
Jurkalle Kikka Fan Club-näytelmän, jonka ensi-
ilta  oli vuonna 2017. 

 Palataanpa vielä kesäiseen musiikinkuuntelu-
päivään. Mainitsin, että kuuntelimme myös fe-
minististä räppiä. Jos Kikka oli aikoinaan esiku-
va  naisille, voisivat sitä nykyään olla esimer-
kiksi rap-duo Sofa tai Adikia. Vaikka Kikka ei 
suoraan ottanut lauluissaan kantaa naisen ase-
maan, hän teki sen kuitenkin esiintymällä va-
pautuneesti ja omana itsenään. Näin hän välit-
ti naisille viestiä siitä, että nainen voi itse mää-
ritellä itsensä – tässä tapauksessa seksikkääk-
si ja kohteena olemisen sijasta toimijaksi. Tä-
nä päivänä naiseudesta ja naisen asemasta pu-
hutaan musiikissakin suoremmin. Esimerkiksi 
Sofan kappaleessa Puolukoita puhutaan kuu-
kautisista, kun taas kappale Ei tipu on tahditto-
maan ja tunkeilevaan flirttailuun kyllästyneen 
naisen käsky ahdistelijalle painua hiiteen.

Vaikka asiat ovat kiistämättä paremmin kuin 
Kikan aikana, eikä naispuolista artistia lytä-
tä samalla tavalla esimerkiksi suorassa televi-
siolähetyksessä niin kuin Kikalle tehtiin, eivät 
asenteet edelleenkään ole muuttuneet hir-
veästi. Siitä kertoo sekin, että ylipäänsä täytyy 
tehdä niin sanottua feminististä musiikkia. On-
neksi sitä tehdään, ja tytöille löytyy nykypäi-
vänä monenlaisia roolimalleja, jotka antavat ti-
laa monenlaiselle naiseudelle.
Yleltä tuli kesällä 20-osainen musiikkidraama Kikka - 

tarina tähdestä. Kuva: Erik Uddström / 
Tuuli Laukkanen.
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Näyttelyn töitä vasemmalta: Anneli Hämäläinen, Päivi Ellenberg, 
Marja Helynen.

Hienon näyttelyn tekijät: Anneli Hämäläinen, ohjaaja Pia Rossi, Päivi Ellenberg ja Marja Helynen.

Miksi näkövammainen haluaa tehdä kuvaa?

K
uvaa ajatellaan yhteiskunnassamme lähtö-
kohtaisesti näköaistilla havaittavana kohtee-
na. Näköaistin puuttuessa tai heikentyessä 
kuvia on kuitenkin mahdollista aistia, tehdä ja 
kokea myös tuntoaistilla, sillä tuntoaistin avul-

la kuva muuttuu kolmiulotteiseksi esitykseksi. Siksi kuva 
on myös näkövammaiselle mahdollinen viestinnän kieli.

Kun näkö katoaa, muistamamme kuvat ja värit eivät hä-
viä.

Ura käsillä -hankkeen grafiikan taiteilijaryhmä halu-
aa töillään ottaa itselleen oikeutensa kuvaan ja sen teke-
miseen, näköaistin haasteista huolimatta. Ryhmä on töi-
tä luodessa etsinyt ja testannut erilaisia luovia ratkaisuja, 
joiden avulla kuvaa on mahdollista tuottaa. Näistä ratkai-
suista toivotaan olevan hyötyä taidealan opetusta ja tar-
jontaa suunnitellessa. Ryhmä haluaa myös rohkaista ih-
misiä löytämään oman tiensä ja rikkomaan omia rajojaan, 
vaikka se tuntuisi vaikealta tai haasteelliselta. Uuden op-
piminen ja itsensä toteuttaminen tuo kokemuksen siitä, 
että minä pystyn!

Kolmen näkövammaisen taiteilijan sekä heidän ohjaa-
jansa yhteinen taideryhmä, Yhdessä taidetta grafiikan 
menetelmillä, on tehty syksystä 2018 alkaen Ura käsillä –
hankkeen mahdollistamana.

Uusien menetelmien opettelu taiteen tuottamiseen on 
innostanut kaikki osallistujat jatkamaan grafiikan parissa. 
Vielä on paljon opittavaa ja koettavaa!

TAITEILIJOIDEN OMAT TARINAT:

“Olin ennen tätä grafiikan ryhmää kokeillut erinäisiä gra-
fiikan menetelmiä pienimuotoisesti   eri yhteyksissä. In-
nostuin valtavasti tästä ryhmästä heti, kun HUN ry julkai-
si ennakkoilmoituksen siitä toukokuussa 2018.
   Olen viimeiset pari vuotta työstänyt värienerotteluky-
kyni heikkenemistä. Huomasin pian ryhmän alettua, että 
alan mieltyä vahvasti ns. mustavalkoisen grafiikan teke-
miseen. Selkeiden kontrastien erottaminen mahdollistaa 
minulle kuvan tekemisen. Varmasti vielä tulen palaamaan 
laajemmin värien käyttöön ajan kuluessa.

Oma työskentelytapani on melko impulsiivinen. Kerään 
jatkuvasti ympäristöstä ja arjen kulussa vaikutteita ja ide-
oin ja rakennan töitä mielessäni. Lopulta työt syntyvät 

kuitenkin aika spontaanisti ja nautin itse työprosessista,   
kun peliin puuttuu myös sattuma. Kokeilujen kautta syn-
tyy työ, joka miellyttää tai sitten ei. Toisinaan saman työn 
parissa menee pitkäkin aila, ennen kun sen kanssa on si-
nut. Työni ovat abstrakteja aina, vaikka idea olisi saanut 
alkunsa konkreettisestakin ilmiöstä tai tapahtumasta. Esi-
merkiksi näyttelyssä mukana oleva työni Liike syntyi yhä 
kiihtyvämmästä ilmastonmuutoskeskustelusta. Jossain 
päin maailmaa oli jälleen riehunut myrsky ja tulva. Näin 
mielessäni, miten isot talot kallistuvat ja tavarat lentävät 
rajuilman voimasta.” 

Päivi Ellenberg

“Se on intohimo ja vapaus esittää asioita haluamallaan ta-
valla. Se on värit ja erilaiset paperit. Se on tekemisen ja 
oppimisen ilo. Se on tila, jolloin kaikki muu unohtuu. Se 
on luomista ja luopumisen käsittelemistä.  Se on muisto-
jen värittämistä. Yhdessä tekeminen on rikkaus.”

Marja Helynen

”Olen aina ollut ihastunut Suomen vuodenaikojen vaihte-
lun tuomaan upeaan väriloistoon. Harrastin näkevänä va-
lokuvausta ja nyt näkövammaisena yritän grafiikan avulla 
tuoda esille luonnon mahtavan värien tanssin. Kaikkia vä-
rejä en pysty erottamaan toisistaan, joten se tuo työsken-
telyyn oman haasteensa.

Grafiikka on menetelmänä valtavia mahdollisuuksia an-
tava. Sen avulla voin tuoda esille muistoissani olevia rak-
kaita kuvia. Tällä hetkellä tapani tuottaa kuvaa on rea-
listinen, ehkäpä jonain päivänä tuotan myös abstrakteja 
teoksia.

Työskentelymme yhdessä antaa meille joka hetki uusia 
näkökulmia havaita ympäröivä maailma eri tavoin.”

Anneli Hämäläinen

“Lähestymistapani taiteeseen on henkilökohtainen. Teen 
taidetta, jotta voin rakentaa omaa maailmaa. Rakennan 
kuvissani jotain, jota ei ihan oikeasti ole, vaikka se tutul-
ta näyttääkin. Työni käsittelevät usein kaipuuta, ikävää, 
poissaoloa, lähtemistä ja rakkautta. Oma elämäni usean 
maan välillä tarjoaa minulle runsaasti omakohtaista koke-
musta näistä aihepiireistä.” 

Piia Rossi

SULASSA SOVUSSA 

Kolmen näkövammaisen taiteilijan 
ja heidän ohjaajansa grafiikan taide-
näyttely Iiris-keskuksessa.
Teksti: Piia Rossi, kuvat: Ali Kinnunen
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Kun Tero Kokko (s. 1962) tuli kotiin 
ensimmäiseltä valokuvauskurssil-
taan, hän julisti perheelleen ylpeänä, 
että on kaksi tuntia kuvannut likaista 
kahvikuppia. 

Teksti: Tanja Rantalainen
Kuva: Pentti Salonen

H
arrastus on vienyt mennessään ja tänä kesä-
nä Teron Paikka-valokuvasarja oli esillä Kaa-
risilta Biennalessa Erstan kartanossa Lahdes-
sa. Kansainväliseen näyttelyyn haki 650 tai-
teilijaa tai ryhmää ja siihen valittiin 250 tai-

teilijan teoksia. 
Kaarisilta Biennalen tavoite on esitellä laajasti taidetta 

ja taiteen tekijöitä painottaen tukea tarvitsevien taiteili-
joiden osallisuutta taidemaailmassa. Biennalen päämäärä 
on tasa-arvoistaa taidekenttää.

Paikka-sarja näyttää tulevaisuuden uhkakuvan 

Kun Tero näki Kaarisilta Biennale -näyttelyn ilmoituksen, 
hän oli jo pitkään työstänyt Paikka-sarjaa, joka ottaa kan-
taa ilmastokatastrofiin. Sarjan kuvat kertovat yhden mah-
dollisen tarinan lähitulevaisuudesta. Energiamuodot ovat 
alkaneet hävitä ja jäljellä on vain yksi paikka, minne ener-
gia on kerääntynyt. Paikka-sarjan kuvat ovat mustavalkoi-
sia ja rakeisia, eikä katse pääse niissä pakoon minnekään.
Valokuva syntyy Teron mukaan tunteesta. Paikka-sarja al-
koi kehittyä sattumalta eräänä syysiltana, kun Tero löysi 
itsensä skeittipuiston läheltä. Sateisessa harmaassa illas-
sa oli erikoinen tunnelma, jonka hän halusi ikuistaa. Sar-
jaan sopiva, samankaltainen ilmapiiri löytyi myöhemmin 
vaikkapa parkkihallin portaikosta. 

Kuvauskohteet valikoituvat usein vaiston varassa. Kun 
Tero kulkee kuvaamassa, hän ei monesti tiedä, miksi joku 
paikka alkaa kiinnostaa. 

- Joku kohta aivoissa sanoo, että tuonne. 
Kolmen kuvan sarjaa varten Tero otti 200-300 valoku-

vaa. Hän kuvasi, karsi pois, näytti kuvia ystäville ja vaihtoi 
järjestystä lukemattomia kertoja. 

- Kuvasarjaa työstäessä haastavaa on, ettei riitä, että 
kuvat ovat hyviä. Niiden on sovittava yhteen ja puhutta-
va toisilleen, Tero sanoo. 

Taiteen tekemistä on opiskeltava 

Kamera on Terolle myös apuväline ja hän on kirjoittanut 
aiheesta saavutettavuus.fi -sivustolle otsikolla Kamera ar-
jen apuna. Tuotteiden hinnat, kuitit, käyntikortit, aikatau-
lut 

- Heikkonäköisille vaikeasti erottuvista asioista voi ot-
taa kuvan ja suurentaa sitä sitten digikameran näytöllä. 

Tero luonnehtii itseään elämäntaiteilijaksi, joka on saa-
nut nähdä mielenkiintoisen elämän. Luovuus ja kiinnos-
tus taiteeseen ovat eri elämänvaiheissa tulleet esiin eri 
tavoilla. 

Tero on ehtinyt olla esimerkiksi taikurina ja edustus-
kokkina, kirjoittaa keittokirjan näkövammaisille, pyörit-
tää omaa yritystään ja toimia saavutettavuustestaajana 
muun muassa Näkövammaisten liitolle. Kokin ja valoku-
vaajan tehtävissä hän näkee paljon yhtäläisyyksiä. Edus-
tuspuolella annokset tehdään viimeisen päälle. Värioppi 
on käytössä. 

- Taide on minulle luontainen ilmaisumuoto, mutta sitä 
varten on opiskeltava. Ei viininmaistajakaan pärjää, vaik-
ka hänellä olisi tarkka makuaisti. On harjoiteltava ja etsit-
tävä tietoa. Sääntöjä ei voi rikkoa, ellei niitä tunne, Tero 
sanoo. 

Tavallista voimakkaammat värit 

Sen jälkeen, kun Tero vuonna 2015 jäi eläkkeelle, valoku-
vaukseen on ollut aikaa keskittyä.  Tero pitää harrastuk-
sen sosiaalisuudesta. Ryhmissä käyvät samat tutut ihmi-
set, joiden kanssa työstetään projekteja ja kehitytään yh-
dessä. 

Innoittajista tärkeimmät ovat Pentti Salonen ja Anni 
Hanén-Cajander. Pentti Salonen on vanha ystävä, valo-
kuvauksen grand old man, joka on jo vuosia tukenut Te-
ron kasvua kuvaajana. Anni Hanén-Cajanderin valokuva-
uskurssilla valokuvauksen teorian ja käytännön tietämys 
taas on kasvanut uusiin mittasuhteisiin. 

Vaikka Tero ja Pentti kuvausretkillä kuvaavat samassa 
paikassa, he näkevät maailman eri tavoilla ja kuvat ovat 
täysin erilaisia. 

- Valokuva on mielenkiintoinen taidemuoto senkin ta-
kia, että kuva ei välttämättä aukea  katsojalle samalla ta-
valla kuin kuvaajalle. Tulkinnat voivat poiketa toisistaan 
täysin, Tero sanoo. 

Hän  nauraa, että Pentti Salosen ohje kokeilla kameran 
automaattiasetuksia ärsytti häntä aikanaan suunnatto-
masti. 

- Jouduin sitten kuitenkin toteamaan, että joissakin ta-

VALOKUVIA 

vaiston ja tiedon varassa

pauksissa japanilainen insinööri on minua viisaampi. 
Nykyään Tero leikkii kameran asetuksilla. Hän saattaa 

ottaa maisemakuvan ensin mustavalkoisena, niin että voi 
katsoa asetelmaa muotojen kautta. Hyvä kuva rakentuu 
Teron mukaan sommittelulla ja linjojen ymmärtämisellä. 
Valo on myös olennainen elementti. 

- Jos kuvaaja ei halua kuvaan taustaa, on järjestettävä 
niin, että valo tulee sivulta. Valaisimia ja heijastimia voi 
käyttää apuna, että valo saadaan tasaiseksi. Yksityiskoh-
dan erottuminen vaatii jyrkkää sivulta tulevaa valoa, hän 
havainnollistaa. 

Anni Hanén-Cajanderin kursseja Tero kiittää äärettö-
män antoisiksi. Kuvaamisen teoriaa ja käytäntöä puidaan 
uupumatta eri näkökulmista. 

- Anni kysyi minulta kerran, näenkö värit paremmin 

kuin muut ihmiset. En ollut ajatellut asiaa, mutta se tai-
taa olla totta. Minulta puuttuvat värikalvot, suodattimet, 
jotka lähes kaikilla muilla ihmisillä on. Häikäistyn helpos-
ti ja värit näyttäytyvät minulle tavallista voimakkaampi-
na, Tero kertoo. 

Vammaisuus on Teron mukaan erilaisuutta ja erilaisuus 
taiteellisessa ilmaisussa tietenkin voimavara. 

Tero Facebookissa 
https://www.facebook.com/terokokkofi/
Tero Kokon kotisivut
http://www.terokokko.fi/
Kamera arjen apuna
http://www.saavutettavuus.fi/kamera.php

Kolme ku-
vaa, 200-
300 otosta.
Tero Kokko 
näyttely-
kuviensa 
edessä. 
Kasvu ku-
vaajana on 
ollut pitkä 
ja vaatinut 
opiskelua.
Paikka-sarja 
sai alkun-
sa eräänä 
sateisena 
harmaana 
iltana.

Tero Kokon kuvia on nähtävissä          Iiriksen aulassa 10.9. alkaen.
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Näkövammaisten kulttuuripalvelun 
julkaisema Pisteposti-lehti on välit-
tänyt artikkeleita näkövammaisille jo 
yli viisikymmentä vuotta. Ranskalai-
sen Louis Braillen 1820-luvulla kehit-
tämä kuuteen kohopisteeseen pe-
rustuva järjestelmä antaa täysin so-
kealle mahdollisuuden omakohtai-
seen lukunautintoon.

Teksti: Jouko Lehtonen

P
isteposti ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Us-
kollinen mutta pieni lukijakunta voi seurata 
eri kulttuurilehtien aineistoja. Keskeisellä sijal-
la ovat kirjallisuuteen liittyvät teemat, mutta 
myös musiikki, teatteri, erilainen visuaalinen 

taide ja tieteen tulokset ovat lehden sisältönä. Aikaisem-
min myös näkövammaisten omat tekstit saivat runsaasti 
palstatilaa, mutta nyt uusi digitaalinen tiedonvälitys on 
vähentänyt pistekirjoituksen käyttöä. Toivoa sopii, ettei 
pistelukutaito kokonaan häviä, antaahan se aivan konk-
reettisesti tilaisuuden omalla sormituntumalla maistella 
esim. runoja, niiden sanojen ja vivahteiden, rytmin ja sä-
keiden rakentumista. Tärkeintä tässä pienessä lehdessä 
on juuri se, että lehti tarjoaa omatoimisen ja hiljaisen lu-
kunautinnon.

Tulin näkövammaistyöhön vuonna 1973, jolloin suoritin 
Näkövammaisten ammattikoululla siviilipalvelusta. Ensin 
toimin Ääniviestin, kuusituntisen kasettilehden toimitta-
jana Sokeain Keskusliitossa. Kun valmistuin papiksi ja sain 
paikan Espoosta Olarin seurakunnasta, perustimme sinne 
1970-luvun lopulla kasettilehden nimeltä Espoon Seudun 
Kaiku. Espoon näkövammaiset oli hyvin aktiivinen ja luo-
va porukka. Vapaaehtoiset näkevät henkilöt toimivat pai-
kallisten kaupunkilehtien lukijoina. Lehti oli 90-minuutti-
nen palautuskasetti, sittemmin kertakäyttöinen. Lehti il-
mestyi joka viikko. Lukijapiiriin kuului parisenkymmentä 
vapaaehtoista, jokaiselle tuli vuoro noin kerran kuukau-
dessa.

Näkövammaisten Kulttuuripalvelu kutsui minut Pistepos-
tin toimittajaksi 1980-luvun puolessa välissä. Olen sen 
jälkeen muuttanut Espoosta Pohjois-Karjalaan, missä toi-
min kirjallisuuden läänintaiteilijana vuodet 1987-1995. 
Pappina olen sittemmin palvellut Ylöjärvellä, Rääkkyläs-
sä ja Heinolassa. Pistepostin toimittaminen ei vaadi pää-

kaupunkiseudulla asumista. Poimin artikkeleita, pakinoi-
ta, runoja, aforismeja ja kaikenlaisia kommentteja visai-
luineen ja vitseineen kirjastojen lehtivalikoimista. Pisteil-
le lehti painetaan Näkövammaisten kirjapainossa Helsin-
gissä. 
       
Pisteposti on hiukan leikkisästi sanottuna maamme ”kär-
jekkäin ja pisteliäin kulttuurilehti”. Myös näkevät oppi-
vat pistekirjoitusta, jos eivät helposti sormenpäillään niin 
omilla silmillään. Ja braille-pistekone tarjoaa mukavan 
harrastuksen, kulttuuria ja käsityötä samassa paketissa. 
Mikä estää sinua ryhtymästä kirjeenvaihtoon pistekirjoi-
tuksella!

Jouko Lehtonen. Pistepostin pisteet painetaan NKL:n kirjapainos-
sa valkoiselle paksulle paperille, eivätkä ne juuri näy kuvissa, ne 
pitää tuntea sormin. Otsikkoon on kirjoitettu Pisteposti näkyviksi 
tehdyillä pisteillä. Pisteaakkoset löytyvät osoitteesta nkl.fi haku-
sanalla pistekirjoitusmerkistö.

Pisteliäs kulttuurilehti
PISTEPOSTI
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LUKIJAN KONEELTA
Markku Vaittinen Asiakaspalvelun

kukkasia
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A
siakaspalvelu on taitolaji, me kaikki kohtaam-
me sen lähes joka päivä. Kokemamme asia-
kaspalvelu on joko hyvää tai huonoa tai jo-
tain siltä väliltä. Paljon riippuu siitä, miten 
asiakaspalvelija asennoituu meihin kulutta-

jiin. Vaikka me käytännössä maksamme asiakaspalvelijan 
palkan, hyvä asenne ei suinkaan ole itsestäänselvyys. 

Hyvä asiakaspalvelija on asiakasrakastaja, joka halu-
aa tuottaa asiakkaalle hyvää. Hän selvittää asiakkaan tar-
peet ja ostovaikuttimet ja hakee asiakkaalle parhaiten so-
veltuvat ratkaisut. Asiakas vastaa saamaansa palveluun 
vastarakkaudella olemalla tyytyväinen asiakas ja halua-
malla kohdata asiakaspalvelijan uudelleen.

Muistini kätköistä poimin erilaisia asiakaspalvelutilan-
teita, joissa tunneviisari on värähtänyt.

Ravintolan noutopöydässä

Menimme syömään lounasta noutopöydästä keskisuures-
sa suomalaisessa kaupungissa. Avustajani sanoi tuovansa 
annoksen minullekin ja istahdin pöytään. Hänen koottu-
aan annokset ja lähtiessään tuomaan niitä pöytään, ra-
vintolan työntekijä lausui painokkaasti ”Kuinkas monta 
annosta sä oikein meinaat syödä”. 

Tilanteen jälkiselvittelyssä työntekijä osoitti kehitysky-
kyä katumalla uskottavasti käytöstään ja toivoi omaksu-
neensa kantapään kautta asiakasviestinnän perusasioita.

Gibraltarin vuorella

Menimme hissillä ylös vuorelle Gibraltarissa ja tiedostim-
me varoitukset näpistelevistä apinoista. Poseeratessam-
me kivimuurin vieressä valokuvausta varten jokin viuhah-
ti oikealta ja arvokkaat aurinkolasit hävisivät vilauksessa 
rinnallani seisovan rouvan nenältä. Pikku apina istui muu-
rilla ja kokeili asiantuntevasti laseja omalle pinokkione-
nälleen heittäen ne sitten muurin sisäpuolelle alarintee-
seen.

Kysyimme lähellä olleelta hissin huoltomieheltä, pys-
tyykö asialle tekemään jotain. ”Voin keskeyttää työni het-
keksi ja yrittää saada lasit takaisin teille”. Hän onnistui-
kin kalastamaan lasit vaikeakulkuisesta maastosta ja rien-
si jatkamaan työtään. Siinä hötäkässä unohdimme juo-
marahankin.

Liikenteessä 

Kerran pysäköimme invaparkkiruutuun ja laitoin inva-
pysäköintikortin hyvin näkyville tuulilasin sisäpuolelle. 
Noustuani pelkääjän paikalta ulos autosta kuulin kauppi-
aan huutavan kadun toiselta puolelta ”Kylläpä nousee jal-
ka korkealle invalidilla”. 

Ilmoitin näkövammastani ja pyysin miestä vilkaisemaan 
tuulilasiin. Kauppiaan hämmennys oli ilmeinen ja anteek-
sipyynnöt ylitsevuotavia.

Toisella kertaa pysäköimme pääkaupungissa vastaaval-
la tavalla ja menin avaamaan auton takakontin. Tunsin se-
lässäni koputuksen ja käännyin katsomaan suoraan kons-

taapelin silmiin. Nuhteleva ääni virkkoi "Tää on muuten 
invapaikka”. 

Kehotin nuorehkoa poliisimiestä seuraamaan auton 
etupuolelle ja totesin ”Niin on”. Virkavalta ei tällä kertaa 
katsonut tarpeelliseksi selitellä, vaan asteli tahdikkaasti 
takanamme olleeseen poliisiautoon.

Huonekaluliikkeessä

Menimme huonekaluliikkeeseen ostamaan kirjahyllyä ja 
sopivan ajan kuluttua myyjä purjehti paikalle. Kiirehti-
mättä hän selvitti tarpeemme miellyttävästi esittämillään 
kysymyksillä. Esiteltyään pätevästi tuotteen hän pyysi lu-
paa tehdä tarjouksen. Perusteltuaan tarjouksensa hän lo-
puksi vielä kiteytti, miten tuote ratkaisisi sisustushaas-
teemme ja toivotti meidät harkittuamme tervetulleiksi 
mahdolliseen kaupantekoon.

Seuraavana päivänä teimmekin kaupat ja lähtiessämme 
liikkeestä hän totesi yllätyksellisesti ”Olen harkinnut alan 
vaihtoa, olisiko sinun alallasi töitä”. Annoin työpaikkavin-
kin ja hän sai paikan. Kuulin jälkeenpäin, että kahdessa 
vuodessa hän oli kohonnut uuden työpaikkansa parhaak-
si myyjäksi.

Vakuutuskiemuroissa

Rakennuksella oli sattunut vesivahinko ja sovin vahinko-
tarkastajan saapumisesta paikalle arvioimaan tilannet-
ta. Perjantaina iltapäivällä odotimme rakennusvalvojan 
kanssa miestä saapuvaksi ja tämä tuli, tosin tunnin myö-
hässä. Saatuaan Mersunsa hädin tuskin pysäköityä portin 
pieleen hän hyppäsi vauhdilla autostaan ja mylvi ilmoil-
le ”Terve, käydään tämä juttu nyt nopeasti läpi, että pää-
sen äkkiä vaimon luo, sillä en ole nähnyt sitä viikkoon”. Pi-
kakatselmuksen jälkeen hän autoon istuessaan julisti ”Ei 
tästä kyllä mitään korvata” ja kaasutti pois.

Jälkiselvittelyssä vahinko kuitenkin osoittautui korva-
uskelpoiseksi ja sain vastaanottaa vakuutusyhtiön joh-
dolta pahoittelukirjeen.

Kuresaaren kellarissa

Kymmenen hengen seurueemme etsi iltaruokapaikkaa 
Saarenmaan pääkaupungissa. Menimme avustajani kans-
sa etukäteen tekemään pöytävarausta suosituksi tunnet-
tuun kellariravintolaan. Ovella hovimestari totesi pahoi-
tellen ravintolan olevan aivan täynnä. Lähtöä tehdessäm-
me huikkasin ”Eikö tilaa löydy edes meidän taiteilijaseu-
rueelle”. Hovimestari ilmoitti hienoisesti hymyillen, et-
tä kyllä aina taiteilijaseurueelle paikka löytyy. Seurasim-
me miestä peremmälle, kun hän pyysi tarjoilijoita raivaa-
maan yhden kellariholvin avoimeksi koriste-esineistä ja 
siirtämään pöydät ja tuolit paikoilleen meitä varten.

Hyvän aterian nautittuamme tuli aika lunastaa lupauk-
set ja laulaa reilut puoli tuntia rakkauslauluja ravintola-
yleisön kerääntyessä holvimme ovensuuhun kannusta-
maan.
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Neljästä näkövammaisesta 
koostuva bändi Nuottiöljykrii-
si esiintyi Palvelu- ja toiminta-
keskus Iiriksen pimeässä Valo-
tilassa Ethän pelkää pimeää 
-keikoillaan toukokuussa. 

Teksti: Marianne Tenhami
Kuva: Ali Kinnunen

B
ändiläisille musisointi on muka-
vaa vastapainoa päivätyölle. Yleisö 
oli hyvillään voidessaan kuunnella 
musiikkia tarkemmin pimeässä mu-
siikin tullessa heitä lähelle. Nuot-

tiöljykriisillä on ollut keikkoja valoisissakin ti-
loissa.

Pimeästä Valo-tilasta poistui hymyileviä ih-
misiä.

- Ihanaa kun pääsin tällä kerralla tulemaan. 
Minun on jo pitkän aikaa pitänyt tulla kuunte-
lemaan Nuottiöljykriisiä ja nyt se onnistui, Päi-
vi Ellenberg hehkutti.

- Onpa hyvä, pehmeä olo. Musiikki tuli pime-
ässä niin lähelle, iloitsivat Venla Puhakainen ja 
Heidi Tiihonen.

- Kitaran näppäilyt ja soinnut toimivat hyvin 
pimeässä, kommentoi Markus Tihumäki. Hä-
nen seurassaan ollut Anniina Latikka olisi ha-
lunnut musiikin kuuntelun lisäksi tanssia pime-
ässä ja tanssikin tuolilla istuen käsillään.

- Kuuntelin musiikkia pimeässä tarkemmin, 
hän totesi.

Mikä nuottiöljykriisi?

Basisti ja laulaja Ville Lamminen, rumpali Jari 
Mikola, kitaristi ja laulaja Veli-Matti Aittola se-
kä laulaja Iiris Aittola aloittivat keikkailun bän-
dillään Nuottiöljykriisi vuonna 2015.

- Haaveilin pitkään bändissä laulamisesta. 
Johonkin tapahtumaan tarvittiin bändi, joka 
voi soittaa pimeässä. Se oli alkusysäys Nuot-
tiöljykriisille, valottaa Iiris bändin syntyhisto-
riaa. Nimen nuottiöljykriisi takana on mielen-

kiintoinen tarina.
- Luin Juha Seppäsen kirjan Selvästi juovuk-

sissa. Kirjan innoittamana halusin kokeilla, mil-
tä tuntuu olla vuosi ilman alkoholia. Vaikka al-
koholi ei ole ollut minulle mikään ongelma, ka-
verit ympärilläni kuitenkin epäilivät, kestän-
kö bileissä selvinpäin. Kestinpä hyvinkin, mut-
ta tämä oli ilmeisesti jonkinlainen kriisi meille 
kaikille, koska bändimme nimen osaksi tuli krii-
si, Jari selittää.

- Alkoholiahan kutsutaan nuottiöljyksi. Öljy-
kriisin me kaikki tiedämme, mutta meille syn-
tyi Nuottiöljykriisi, kun nuottiöljyä ei voi juo-
da, Ville lisää.

Enimmäkseen musisointimme kestää 

päivänvalon

Vaikka Palvelu- ja toimintakeskus Iiriksen Valo-
tila oli pimeänä, bändi soittaa myös valoisissa 
paikoissa. Keikkapaikat ovat vaihdelleet ravin-
toloista, syntymäpäiviltä ja kauppakeskusten 
lavoilta aina maalipallon EM-kisojen avajaisiin 
ja kisojen loppubileisiin.

- Enimmäkseen musisointimme kestää päi-
vänvalon, kuittaa Jari pilke silmäkulmassa. Va-
lo-tilan keikat haluttiin kuitenkin soittaa ja lau-
laa pimeässä.

- Löysimme sopivat kappaleet juuri pimeään. 
Kappaleet edustivat eri tunteita. Esittämämme 
Prinsessa-elokuvan Prinsessalle-kappale edus-
ti pelkoa, Iiris havainnollistaa. 

Kaikilla bändin jäsenillä on lapsia ja joskus 
lapset leikkivät treenauksen tiimellyksessä. 
Nuottiöljykriisi harjoittelee säännöllisen epä-
säännöllisesti Nurmijärven Metsäkylässä Veli-
Matin ja Iiriksen kotona, jossa bändillä on tree-
nitila. Keikan lähestyessä harjoittelutahti tiivis-
tyy. Nuotteja ei käytetä, vaan näkövammaiset 
bändiläiset soittavat opettelemansa coverbii-
sit ulkoa.

- Jokainen harjoittelee oman osuutensa kap-
paleista ensin kotonaan. Tavatessamme meil-
lä sovitamme yhdessä kappaleet, Veli-Matti se-
littää.

- Transponoinnit sävellajista toiseen ja mah-
dolliset rytmien muutokset sujuvat tältä poru-
kalta hienosti. Nuotteja lukevilta soittajilta tä-

NUOTTIÖLJYKRIISI
ei pelkää pimeää

mä ei välttämättä niin vain onnistukaan, Iiris 
kiteyttää.
       
Mukavaa vastapainoa päivätyölle

Pimeässä Valo-tilassa esitetty keikkasetti koos-
tui pääasiassa Suomirockin ja -popin cover-
biiseistä 1990-luvulta 2010-luvulle. Bändiläi-
set esittävät myös englanninkielisiä kappalei-
ta. Taipuupa Nuottiöljykriisi tarvittaessa ylei-
sön toiveista riippuen valssiin, jazziin tai groo-
veenkin. Veli-Matti soittelee ja herättelee kap-
paleita eloon juuri heidän bändilleen sopiviksi. 
Tämän jälkeen hän suostuttelee muut bändi-
läiset soittamaan ja laulamaan niitä kanssaan.

- Houkuttelen heitä testaamaan kappaleita 
ja viimeistään parien treenien jälkeen he to-
teavat biisit hyviksi. Muun muassa tällä Ethän 
pelkää pimeää -keikalla esitetty Tina Turnerin 
Private Dancer sai aluksi hurjasti vastustusta, 
mutta kyllä siihen sitten suostuttiin. Toisaal-
ta on myös mietittävä, mikä biisi sopii kenen-
kin laulettavaksi. Tänään esittämämme Juliet 
Jonesin Sydämen Miksi naiset aina rakastuvat 
renttuihin on kuin Villelle tehty biisi, Veli-Mat-
ti kuvailee. 

 Nelikolla on takanaan monen vuoden ko-
kemus soittamisesta ja laulamisesta jo ennen 
Nuottiöljykriisiä. Bändissä soittaminen on heil-
le harrastus varsinaisen päivätyön ohella. Ja-
ri ja Veli-Matti työskentelevät hierojina ja Ve-
li-Matti myös virittää pianoja. Iiris on fysiotera-
peutti ja Ville työskentelee digitalisaation asi-

antuntijana.
- Jos tätä tekisi leipätyökseen, tämä ei oli-

si kivaa. Mutta kun saa soittaa silloin tällöin, 
muun toimen ohella, se on mukavaa vastapai-
noa, Jari luonnehtii.

- Tämä on käytännön musiikkiterapiaa, Ville 
pohtii.

- Tässä on niin eri roolissa kuin leipätyössä 
ollessa, Iiris lisää. Entä mikä heidän esittämis-
tään paristasadasta coverbiisistä on bändiläis-
ten lempibiisi?

- Uudemmista esittämistämme kappaleista 
Apulannan Valot pimeyksien reunoilla on niin 
helmi. En ole ennen juurikaan pitänyt Apulan-
nan kappaleista, mutta yhtäkkiä heiltä tulee 
tällainen, heidän linjastaan positiivisesti poik-
keava biisi, Jari ihastelee. Ville ja Iiris ovat sa-
moilla linjoilla ja kehuvat myös Haloo Helsinki! 
-yhtyeen Kuussa tuulee -kappaletta. Veli-Matti 
joutuu hiukan miettimään.

- Kun bändi toimii hienosti yhteen ja me 
kaikki pääsemme sisään soitettavaan ja lau-
lettavaan biisiin ja oikeaan flow’hun, meillä on 
muutamia bravuureita kuten Lauri Tähkän Pol-
te tai Tina Turnerin Private Dancer. Emme kir-
joita omia biisejä. Näin homma pysyy hauska-
na, eikä kenellekään tule luomisen tuskaa tai 
pelkoa siitä, että jos ihmiset eivät pidäkään 
kappaleistamme. Esittäessämme coverbiisejä 
ne ovat ihmisille tuttuja ja yleisö laulaa muka-
na. 

Kun valot syttyivät: Nuottiöljykriisi näkyvänä! Ville Lampinen, Iiris Aittola, Jari Mikola ja Veli-Matti Aittola.



Jo yhdeksännen kerran peräkkäin 
järjestetyn Joensuun Parafestin tee-
mana oli tällä kertaa yli rajojen! Rajo-
ja ylitettiin niin kulttuurimaantieteel-
lisesti kuin taiteellisestikin. 
Teksti: Pasi Päivinen
Kuvat: Jouko Leppänen 

V
iime vuonna saatiin esimakua, kun parafes-
teilla esiintyi petroskoilainen elokuvaohjaaja 
ja muusikko, mutta nyt Itä-Karjalasta saapui 
useampia esiintyjiä sekä vieraita Joensuu-
hun. Vaikka parafesteilla on ollut muutama-

na vuotena yksittäisiä ulkomaisia esiintyjiä, ensimmäistä 
kertaa tapahtumassa oli aistittavissa kansainvälistä ilma-
piiriä. Kahden Karjalan kulttuurinen kohtaaminen oli fes-
tivaalin valopilkku, ja petroskoilaisten karjalainen pirs-
kahteleva elämänilo sekä esiintymislavalla että sen ulko-
puolella oli käsin kosketeltavissa. 

Parafest näkyi ja kuului elokuun puolivälissä Joensuun 
torilla, taidemuseossa ja sen piha-alueella festivaalitel-
tassa sekä taidekeskus Ahjossa. Viime talvena maanalai-
nen toriparkin rakentaminen oli saatu valmiiksi kaupun-

gin ytimeen, ja Joensuun torilla komeili nyt uusi runsaat 
100  000 euroa maksanut uljas esiintymislava, joka toimi 
Parafestin avajaisten näyttämönä torstaina 15. elokuuta. 
Lämpimässä syyskesän säässä festarin täräytti käyntiin 
MCK raikkaalla rapilla ja nokkelilla riimeillä. MCK koos-
tuu kolmesta eläväisestä ja silmin nähden esiintymises-
tä nauttivasta nuoresta: Kalle Havumäestä, Lilli Arosta ja 
Onni Pohjanpalosta alias Lossi T:stä. Muutoin torilavan 
ohjelma toisti aikaisempien vuosien kaavaa esiintyjien 
osalta, joka toistettiin heti iltapäivällä festivaaliteltassa. 
Nimekkäämpää pääesiintyjää parafesteilla ei ollut tänä-
kään vuonna, se on aikaisimpina vuosina saanut vamma-
tontakin väkeä suuntaamaan festariteltalle, kuten Pertti 
Kurikan Nimipäivät ja Sign Mark. Tunnelma oli joka tapa-
uksessa hyvä, vaikka yleisö koostui pääosin vammaisista, 
heidän avustajistaan ja omaisista.

Näkövammaiset jälleen vahvasti esillä

Joensuulaiset näkövammaiset Akseli Muhonen ja Sen-
ni Hirvonen esiintyivät festivaaliteltassa tänäkin vuon-
na ja tällä kertaa vahvistettuna alttoviulistilla. Helsinki-
läinen näkövammainen Sami Nisonen alias puujalka-Sami 
esiintyi puolestaan ensimmäistä kertaa parafesteilla viih-
dyttäen jäljittelemättömällä tyylillään yleisöä sanallisilla 
nokkeluuksillaan. Sami Nisonen on myös julkaissut maini-
on vitsikirjan omakustanteena, johon kannattaa tilaisuu-
den tullen tutustua. 

JOENSUUN PARAFEST
 karjalaisen kulttuurin kohtauspaikka  
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Imatralaissyntyinen ja nykyisin Saksassa asuva näkövam-
mainen dekkaristi Jonna Mononen oli parafesteilla myös 
ensimmäistä kertaa kertoen kirjoittamisestaan ravintola 
Sointulan kirjallisuusklubilla. Jonna on innostava puhu-
ja, ja hänen tarinointiaan kuuntelee mielellään. Mononen 
on koulutukseltaan kielenkääntäjä, ja uuden dekkarikäsi-
kirjoituksen lisäksi hänellä on työn alla Ramstein-yhtyeen 
laulajan Till Lindemanin runokirjan käännöstyö saksasta 
suomeksi, jolle hän etsii parhaillaan kustantajaa. Taide-
keskus Ahjossa oli esillä monipuolinen taidenäyttely ni-
meltään Vallattomien valtakunta, jossa oli joensuulaisen 
näkövammaisen Pirkko Pölösen taidetta. Tämä oli jo toi-
nen kerta, kun Pölösen maalauksia saattoi ihailla Parafes-
tin taidenäyttelyssä ja tällä kertaa esillä oli upeita enkeli-
aiheisia maalauksia. Myös sokkokahvila teki vuoden tau-
on jälkeen paluun keräten mukavasti väkeä kahvittele-
maan.

Petroskoilaiset vieraat  

Petroskoilaiset tarjosivat festivaalin parasta musiikillis-
ta antia. Saksofonisti Konstantin Zverevin sulosoinnut 
kaikuivat upeasti tyynessä Joensuun illassa. Hänen soit-
toaan olisi kuunnellut kauemminkin, mutta seuraavat 
esiintyjät odottivat jo malttamattomina vuoroaan. Eh-
kä tapahtumaa olisi kannattanut venyttää iltaan tai kar-
sia esiintyjien määrää ja antaa enemmän aikaa petroskoi-
laisille vieraille, sillä he olivat ehdottomasti tapahtuman 
pääesiintyjät. Fatima Bogdanovan laulu oli upeaa kuun-
neltavaa, ja Fatimaa säestänyt bändi todella svengasi. 

Petroskoista oli saapunut Joensuuhun esiintyjien lisäksi 
muutakin kulttuuriväkeä seuraamaan Parafest-tapahtu-
maa. Viime  vuonna  käynnistyi  Suomen, Venäjän ja EU:n 

Parafestin esiintyjiä: Fatima Bogdanova, Konstantin Zverevin, Senni Hirvonen...                                      ... Akseli Muhonen, Alexey Cherepovetsky ja Denis Girodnichin.

►



rahoittama  Creating  Culture  Together -hanke,  jonka 
tavoitteena on edistää vammaisten ja maahanmuuttaji-
en osallistumista kulttuuripalveluihin ja tapahtumiin Jo-
ensuussa ja Petroskoissa. Hankkeen yhtenä tavoitteena 
on järjestää ensi vuonna Petroskoissa Joensuun Parafes-
tin kaltainen tapahtuma, jossa esiintyisi myös suomalai-
sia vammaisia taiteilijoita. Jos tapahtuma toteutuu, mah-
dollisesti Kajastuskin on paikalla Petroskoissa. Tulevai-
suus näyttää, syntyykö yhteistyöstä pysyvämpi karjalai-
sen kulttuurin kohtauspaikka.     

Lopullinen leimautuminen vammaistapahtumaksi olisi 

vielä vältettävissä 

Joensuun Parafestin ongelmana on edelleen se, että ta-
pahtuma on säilynyt vammaiskeskeisenä koko sen yh-
deksän vuotisen historian ajan. Parafestyhdistys korostaa 
puheissa tuovansa vammaisten  tekemää taidetta kaiken 
kansan nähtäville. Puheet eivät kuitenkaan ole realisoitu-
neet tekoina. Nyt olisi korkea aika lähteä kehittämään ta-
pahtumasta aidosti vammaisille ja vammattomille yhden-
vertaista kulttuuritapahtumaa, mutta onko kurssia enää 
mahdollista kääntää? 

Olen seurannut Parafestia tapahtuman alusta alkaen. Ai-
kaisempina vuosina Parafest on saanut hyvin mediahuo-
miota, mutta tänä vuonna tiedotusvälineet eivät kiinnos-
tuneet siitä enää yhtä laajasti. Osittain sen vuoksi vam-
maton yleisö ei  löytänyt tapahtumaa tänäkään vuon-
na, mutta toisaalta se ei ole löytänyt sinne aikaisemmin-
kaan. Yhdeksän vuoden jälkeen Parafest on yhä autta-
matta marginaalinen, vaikka sen olisi kuvitellut tulleen 
jo tunnetuksi Joensuussa? Tänäkin vuonna yleisö koos-
tui jälleen vammaisista ja heidän avustajistaan. Parafest 
ei ole uudistunut, eikä se ole joko halunnut tai kyennyt 
yhteistyöhön toisten joensuulaisten kulttuuritoimijoiden 
kanssa. Joensuussa on poikkeuksellisen paljon korkeata-
soista kulttuuriosaamista ja loistavia tapahtumajärjestä-
jiä, joiden kanssa yhdessä tekemällä vammaiset taiteili-
jat saisivat aidosti ansaitsemaansa näkyvyyttä vammat-
toman yleisön keskuudessa ja Parafestista voisi tulla ai-
dosti yhdenvertainen kulttuuritapahtuma. Tällä hetkellä 
Joensuun Parafestin slogan ”kulttuuri kuuluu kaikille” on 
sisällötöntä sanahelinää. Miksi Parafestyhdistyksen halli-
tus on omalla toiminnallaan tehnyt Joensuun Parafestista 
vain vammaisten tapahtuman?    

Yksi keskeinen syy vammaistapahtumaksi leimautumi-
seen on se, että lähes koko Joensuun Parafestin historian 
ajan yhdistyksen hallitus on koostunut vammattomista 
ja tapahtuman suunnittelusta ovat vastanneet vammat-
tomat, jotka ovat oman kapeakatseisuutensa vankeina 
halunneet Joensuun Parafestin olevan vain vammaista-
pahtuman. Parafestyhdistyksen hallitukseen on nyt saa-
tu kaksi näkövammaista tarmokasta naista, joilta toivoi-
sin päättäväisyyttä ja rohkeutta muuttaa suuntaa ja läh-
teä kehittämään Joensuun Parafest -tapahtumaa yhteis-
työssä loistavien joensuulaisten eri festivaalijärjestäjien, 
kuten Joensuun Pop muusikot ry:n, kanssa aidoksi yhden-
vertaiseksi karjalaiseksi kaupunkifestivaaliksi, jossa kult-
tuuri todella kuuluu kaikille.        

►

"Rakastan nuorukaista, josta kum-
puaa naurua, ääntä, jolla puhees-
saan syke on sellainen, että pysäh-
tyy kuuntelemaan."

Teksti: Anne Huttunen

Näillä sanoilla aloitin runon, jonka seitsen-
toistavuotiaana kirjoitin ihastukseni koh-
teelle, Hannes Tiiralle. En koskaan keh-
dannut näyttää runoa hänelle. Silti lem-
menliekki leimahti välillämme ja seurus-

telimme jonkin aikaa. Teinistyylaus ei johtanut avio-
liittoon, mutta seurauksena oli yli 40 vuotta kestänyt, 
lämmin  ystävyys. Viikatemies katkaisi tuon ystävyy-
den 21.08.2019. Hannes nukkui pois 64 vuoden ikäise-
nä, pitkän  sairauden murtamana.

Elämä kuljetti meidät asumaan eri puolille Suomea, 
mutta pidimme yhteyttä puhelimitse ja sähköpostilla. 
Hannes valmistui papiksi, minusta tuli sairaalakonekir-
joittaja.  Toisinaan kävimme syvällisiä keskusteluja us-
konnosta, ihmissuhteista ja   kaikesta maan ja taivaan 
välillä. Toisinaan nauroimme katketaksemme, sillä Han-
nes oli myös sukkelakielinen koomikko. Usein hän ja-
koi minulle kaikenlaista knoppitietoa elämän eri alueil-
ta.  Hänellä itsellään oli suunnaton tiedonjano eikä hän 
jättänyt kynttiläänsä vakan alle, jos joku tarvitsi apua. 
Jo muutama päivä hänen poismenonsa jälkeen tulin sa-
noneeksi, että kysäisenpä Hannekselta, ovatko korpit 
muuttolintuja. Sitten muistin, että hänen aarrearkkun-
sa on iäksi sulkeutunut.
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HANNES TIIRAN MUISTOLLEHANNES TIIRAN MUISTOLLE

Annoit meille niin paljonAnnoit meille niin paljon

Tiiran lento on katkennut

Hannes ja Näkövammaisten Kulttuuripalvelu

Nuoresta alkaen Hannes oli aktiivinen järjestötoimi-
ja. Hän oli mukana valtakunnallisessa politiikassa, mut-
ta näkövammaisyhdistykset olivat yhtä lähellä hänen sy-
däntään, muiden muassa Näkövammaisten Kulttuuripal-
velu ry. 42 vuotta sitten hän tuli tokaisseeksi, että me 
näkövammaiset elämme kulttuurityhjiössä, koska meil-
tä esimerkiksi puuttuu oma harrastajateatteriryhmä. Nä-
kövammaisten Kulttuuripalvelu otti onkeensa ja ryhmä 
perustettiin pääkaupunkiseudulle. Hanneksesta itses-
tään ei harrastajanäyttelijää tullut, koska työt kutsuivat 
hänet muualle Suomeen. Mutta Näkövammaisteatteri 
elää edelleen ja on ollut innoittajana muidenkin näkö-
vammaisista koostuvien näytelmäkerhojen perustami-
selle.   Olin mukana Näkövammaisteatterissa   ja nautin 
joka hetkestä, kunnes itsekin muutin pois PK-seudulta.

Hanneksen anti Näkövammaisten Kulttuuripalvelulle 
ei toki rajoittunut teatteriryhmän perustamiseen. Hän 
oli ajoittain mukana yhdistyksen hallituksessa, lahjoitti 
tuntuvia summia yhdistyksen toimintaan, järjesti tapah-
tumia, kirjoitti Kajastus-lehteen ynnä muuta. Kajastuk-
sen nykylukijat muistanevat hänet parhaiten tietovisois-
ta ja sanapähkinöistä.

Hannes ja pienet ihmiset

Hannes ei tyytynyt tukemaan vain useita yhdistyksiä 
vaan hänen kätensä oli altis antamaan apua myös yksi-
tyisille kulttuurin harrastajille ja ammattiuransa aloitta-
jille. Hän kannusti ja rohkaisi näkövammaisia taiteilijoita 
ja   järjesti esiintymistilaisuuksia näkövammaisille muusi-
koille. Hän antoi myös apurahoja yksityisiin hankkeisiin, 
muiden muassa minun perustamalleni Jännärijoutse-
net-nimiselle harrastajaryhmälle, joka tuottaa kuunnel-
mia nettiin maksutta ladattaviksi.

Kuin soljuvaa musiikkia

Kirjoittaminen haukkasi leijonanosan Hanneksen elä-
mästä. Hän ehti julkaista 20 tietokirjaa, kirjoitteli leh-
tiin, piti plogia ja oli erittäin aktiivinen Näkövammaisten 
liiton organisoimilla sähköisillä keskustelualueilla. Hä-

nen tekstinsä oli silkkaa korvan iloa ja ehkäpä silmän-
kin: pulppuilevaa, vivahteikasta, kaunista, eloisaa. Hä-
nen kansantajuisten tietokirjojensa äärellä lukija ei pit-
kästynyt, koska kielikuvien paraati oli niin vaihteleva ja 
värikylläinen.

Sanaseppoilu oli sitten oma lukunsa. Hannes rakasti 
sanoilla leikkimistä. Hän laati sanakätköjä, anagramme-
ja, palindromeja jne. Sanaseppoilupiireissä hän oli täh-
tiluokkaa ja myös me näkövammaiset pääsimme osalli-
siksi aivovoimistelusta ja iloittelusta, koska hän järjesti 
meille sanaseppoilukursseja verkossa.

Terve teille, lintuset

Hannes oli intohimoinen lintuharrastaja. Lintujen kuun-
telu oli hänelle elinehto. Hän samoili luonnossa linnun-
laulua tallentaen, oli mukana rengastusmatkoilla ja 
osallistui lintubongarien järjestämiin  tornien taistoi-
hin. Hän ei hyväksynyt sitä, että minulla on häkkilintuja, 
mutta kinasimme aiheesta kaikessa ystävyydessä. Hän 
ymmärsi, että ne ovat minulle lapsettoman naisen loh-
dutus. Hanneksen ansiosta linturetket tulivat mahdol-
lisiksi myös näkövammaisille. Hänen johdollaan niitä 
järjestettiin Näkövammaisten Kulttuuripalvelun siipien 
suojassa ja sekin toiminta laajeni muihin yhdistyksiin.

Hyvästi, Vanja-eno!

Hannes ja minä keskustelimme myös kirjoista. Hän lu-
ki enimmäkseen tietokirjoja, mutta romaaneista hä-
nen sydäntään lähinnä olivat venäläiset klassikot. Hän 
kutsuikin itseään usein Ivaniksi tai Vanja-enoksi. Hän ei 
enää voi kuulla Dostojevski-dramatisointeja, jotka Yle 
julkaisi Areenassa elokuun puolivälissä.  Minä kuunte-
len nyt Rikos ja rangaistus -kuunnelman hänen muis-
tokseen, vaikka emme enää voikaan vaihtaa siitä mie-
lipiteitä.

Jää hyvästi ja kiitos,  Vanja-eno! Sinä annoit niin paljon. 



Hyvät lukijamme!

Vuoden alussa aloittamamme sar-
ja on saanut suuren suosion. Jatkoa 
seuraa siis tässä numerossa ja suosi-
tuksianne odotamme edelleen!

K
ertoisitteko meille kirjasta, joka on viime ai-
koina jäänyt erityisesti mieleenne? Koskettava 
lukukokemus, merkityksellinen tietokirja, eri-
tyisen viisas tai viihdyttävä romaani, säväyt-
tävä elämäkerta... Kirjallisuuden lajilla ei ole 

väliä, tärkein on oma elämyksellinen lukukokemuksen-
ne! Pyydämme tiiviin ja persoonallisen, lauseen-parin pi-
tuisen selityksen suosituksenne tueksi. Ja korostakaam-
me itsestäänselvien klassikoiden sijaan nyt harvinaisem-
pia helmiä! Pannaanhan hyvät kirjat kiertämään virtuaa-
lisesti!

Odotamme suosituksianne joko sähköpostitse osoittee-
seen: palaute@kajastuslehti.fi
tai vaikka postikortilla osoitteeseen:
Kajastus, Marjaniementie 74, 00930 Helsinki

Lukuilo on jaettu ilo, olkaa hyvät!

John Grishamin tarinat

Faktaa ja fiktiota samoissa kansissa syntyy John Grisha-
min hyvien  tarinoiden kynästä. Grisham on kirjoittanut 
kymmenittäin romaaneja amerikkalaisesta lakimiesmaa-
ilmasta. Nautittavaa ajankulua tosiasioihin  sidotuissa ta-
rinoissa.
 - Lukutoukka

John Fogerty: Onnenpoika

Maineikkaan Creedence Clearwater Revivalin johtaja ja 
kaikkien laulujen  tekijä ja säveltäjä John Fogerty ker-
too miten se tapahtui. Kirjassa kerrotaan paljon musiikis-
ta, mutta kirja sisältää uskomatonta  tragiikkaa ja kaiken 
kukkuraksi vuosisadan rakkaustarinan. Äänikirjan lukija-
na Timo Mäkynen, joka lukee niin uskomattoman hyvin, 
että tuntuu kuin  itse John Fogerty kertoisi sinulle henki-
lökohtaisesti ja täysin avoimesti  elämästään.
 - MN

Guido Knopp: Hitlerin lapset

Tietokirja niille, joita kiinnostaa tietää, miten Hitlerin Sak-
sassa  hämättiin iso osa nuorisosta uskomaan tosissaan 
natsismiin. Monet  kuolivat teini-ikäisinä, päät täynnä se-
kavaa sotakiihkoista propagandaa  jouduttuaan rintamal-
le  sodan loppuvaiheessa. Kaikilla vähänkin  realistisilla 
perusteilla silloin oli jo päivänselvää, että Hitlerin peli oli 
pelattu.
 - Satu Linna

Griffithsin dekkarit

Olen aivan hullaantunut Elly Griffithsin dekkareihin Ris-
teyskohdat,  Januksen kivi, Jyrkänteen reunalla ja Käär-
meen kirous. Sarja jatkuu,  onneksi. Päähenkilöt ovat  fo-
rensisen arkeologian tohtori ja opettaja, luiden tutkija 
Ruth Galloway sekä ylikomisario Harry Nelson. Kun jos-
tain päin pientä englantilaiskylää löytyy murhatutkinnan 
yhteydessä luita, kutsutaan Ruth hätiin. Kirjat ovat todel-
la koukuttavia niin jännittäviltä ja yllätyksellisiltä  juonil-
taan kuin ihmissuhdekoukeroiltaankin. Gallowayn ja Nel-
sonin yhteistyö ei todellakaan ole mutkatonta. Ja jos ha-
luaa, kirjoista voi  oppia jotakin esimerkiksi arkeologias-
ta ja katolisuudesta.
 - Sari Karjalainen

Lukijan aarrearkusta 3Lukijan aarrearkusta 3
Teksti: Gyöngyi Pere-Antikainen
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Alex Björkin tutkimuksia

Joka rakastaa tietoa ja lukee mielellään dekkareita, äl-
köön sivuuttako Karl Axel Björkin tutkimuksia. Tieto- ja 
nuortenkirjailijanakin etevä Virpi Hämeen-Anttila punoo 
juonta Agatha Christien palapelihengessä. Tapahtumat 
hän upottaa 1920-luvun alkuvuosien suomalaiseen todel-
lisuuteen. Ajan tavat, ilmiöt, asenteet ja ihmissuhteet hän 
kuvaa uskottavan oloisesti. Lopputulos on tähän men-
nessä viisi viihdyttävää ja tietojamme kartuttavaa kirjal-
lista herkkua.
 - Hannes Tiira

Pohjantähden alla

Väinö Linnan Täällä Pohjantähden alla! Olin lukenut kir-
jan joskus clakukirjojen aikaan ja toisen kerran a-kirjana. 
Nyt tartuin opukseen Veikko Sinisalon tulkitsemana enkä 
ollenkaan arvannut mitä siitä seuraa. Seurasi se että me-
ni reilut kolme päivää pelkkää pohjantähteä. Kirja itses-
sään on todella vaikuttava kokonaisuus ja Sinisalon tul-
kinta antaa siihen vielä oman lisänsä! Kyseinen kirja löy-
tyy tavallisista kirjastoista ja jos haluaa sen voi ostaa esi-
merkiksi  Elisasta.
 - Kinke

Stephen King: Tapahtumapaikkana Duma Key

Stephen Kingin älyllinen, kirjallinen tuotantoprosessi on 
minua kiehtonut  jo pitempään. Hänen kirjoittamansa  ta-
rinat, psykoanalyyttisellä osiolla, minulle ovat monipol-
visia, älyllisesti kiehtovia tarinoita. Usein pitää kelata ta-
rinaa takaisinpäin, yrittää fundeerata, mitä tarinan henki 
kertoo. Monasti  asia selviää kirjaa kuultuani  eteenpäin, 
tai sitten ei. Minulle  Stephen Kingin kirjallinen tuotanto 
on eräs parhaita kuulemiani  kirjallisia  tuotoksia.
 - Vike

Vihanpitäjät

Rikosromaanien valtavirran ajauduttua yhä rajumpiin 
shokkiefekteihin, tarvitaan myös pehmodekkareita. Kati 
Routan esikoisromaani vuodelta 2018, Vihanpitäjät, kul-
jettaa dekkarijuonensa humoristisesti perheiden ja työ-
paikan ihmissuhteiden verkostossa samastuttavassa mil-
jöössä Tampereella. 
 - Markus Jalonen

Satayksivuotias joka...

Ruotsalaiselta Jonas Jonassonilta ilmestyi vuonna 2011 
hirtehisen humoristinen Satavuotias joka karkasi ikku-
nasta ja katosi. Siinä satavuotias Alllan Karlsson karkaa 
vanhainkodin ikkunasta, löytää matkalaukullisen rahaa ja 
päätyy huimiin seikkailuihin ympäri maailmaa. Nyt tähän 
on ilmestynyt yhtä nauruhermoja kutkuttava jatko-osa 
Satayksivuotias jolla mielestään oli liikaa mielessään. Sii-
nä Allanin ja hänen ystävänsä Juliuksen seikkailut jatku-
vat, ensin kuumailmapallolla, joka vahingossa lähtee len-
toon Allanin satayksivuotissyntymäpäivänä vieden hei-
dät jälleen ympäri maailmaa. Ihanaa parodiaa muun mu-
assa Donald Trumpista ja
Vladimir Putinista ja muitakin nauruhermoja kutkuttavia 
kohtia kirjassa on.
 - Marianne Tenhami

Eeva Lennon: Lontoo

Olen elänyt lapsesta asti  korva kiinni radiossa. YLE:n 
Areenasta löytyvästä Kuusi kuvaa -haastattelusta sain 
kuulla, että Eeva Lennon on julkaissut muistelmansa. Kir-
ja kertoo paljon uutta  paitsi ihmisestä tutun äänen taka-
na, myös elämästä 1960-luvun levottomassa Pariisissa ja 
Tatcherin ajan Lontoosta.
 - Timo Kuoppala

Paul Auster: Sattumuksia Brooklynissa

Tuostakaan kirjasta hulluutta ei puuttunut. Olen kirjoit-
tanut pienen katkelman  kirjasta muistiin: "Hänellä on ta-
rina; ja kun ihmisellä on onni elää tarinassa, mielikuvitus-
maailmassa, tämän maailman tuskat katoavat. Sillä niin 
kauan kuin tarina jatkuu, todellisuutta ei ole."
 - Aija S.

Oraksen romaanit

Suosittelen Raija Orasen kirjaa Ackté, sekä myös muita 
Suomen historiaan liittyviä Orasen romaaneja. Kirjat ovat 
helppolukuisia ja vaikkakin fiktiota, niin historialliset fak-
tat kohdillaan. Viihdyttävä tapa tutustua lähihistoriaan, 
sai ainakin minut seikkailemaan Wikipediaan ym.
 - Ritva Hanski



Teksti: Asta Torpo

L
apsuudessani vietin kesäni Mässkärin saares-
sa Pietarsaaren edustalla. Isä oli siellä meri-
vartijana ja me muutimme hänen luokseen 
aina kun se vain oli mahdollista. Saaren suo-
menkielinen "kirjasto" oli merivartioaseman 

vintillä, jonne suomenkieliset vartijat    olivat jättäneet 
lukemansa kirjat. Sieltä löytyivät Ryhmyt ja Romppai-
set, El Coyotet, Zorrot, Juhani Konkat, Samuel Paldanin 
elämä ja monta muuta sellaista kirjaa, jota 8-vuotias ei 
normaalioloissa olisi ottanut käsiinsä.  Laulujoutsen oli 
vaikuttava, samoin Mannerheimin Kiinan    retki. Nämä 
kaksi viimeistä kirjaa olivat huolellisesti kuvitetut, jo-
ten siksikin ne kiinnostivat. Amerikan elämästä kertoi 
"Puu kasvoi Brooklynissa", jota olen aikuisena etsinyt, 
mutta en löydä mistään.
   Jos joku kysyy, eikö kahdeksanvuotias leikkinyt mui-
den lasten kanssa, vastaus on ei. Lars Sund kertoo, että 
Pietarsaaren jakoi kielellinen Berliinin muuri. Niin myös 
Mässkärin saaren.   Luotsit olivat ruotsinkielisiä ja vaik-
ka jotkut heidän lapsistaan oli pantu suomenkieliseen 
kouluun, ei heidän kanssaan sopinut leikkiä.

Se väki, joka ei ollut saaressa työn takia, oli Pietarsaa-
ren eliittiä. Mässkäristä saa huvilatontin vain perimällä 
tai naimalla. Kun siis ministeri Henrikson kertoo viettä-
vänsä kesänsä siellä, tietää jokainen, että hän on For-
sin kauppaneuvossuvun jälkeläinen. Forsien sukuun on 
eksiytynyt piispallinen Tapanisten sukuhaara. Henrik-
sonin nimi on vain savuverho, jonka olemassaolon jo-
kainen kaupunkilainen hienovaraisesti unohtaa.
 

M
utta nyt tämän vuoden kesään  kirjoineen. 
Kesä alkoi Tarja Huttusen opinnäytetyöllä: 
"Näkö menee, mitä jää?" Sopivan ankea al-

ku, jossa korostuvat vanhojen näkönsä menettäneiden 
naisten itsemurhat. Ketä kiinnostaa?  Tuli mieleen ope-
tusministeriön virkamies, joka ilkkui huonosti palka-
tuille kansanopisto-opettajille, että   mahdolliset lakot 
olisivat vain iloksi yhteiskunnalle.

  Tämän jälkeen oli saatava dekkarilukemistoa. Tänä 
kesänä keskityin pehmodekkareihin, jotka metropoliit-
ta Pantoleimon oli kirjoittanut. Kyläkuvaus on minun 
syntymäseuduiltani ja sillä on rauhoittava vaikutus.

 Kesän eksotiikka tuli ajatuksesta lähteä toivioretkelle 
Armeniaan. Armenia on muuten maailman ensimmäi-
nen kristitty maa.   Valitettavasti matkalle ei ilmoittau-
tunut tarpeeksi väkeä, mutta ehdinpähän lukea muu-
taman Armeniaa käsittelevän kirjan ja innostuin todel-
la. Viisastuin Serafim Seppälän kirjoista niin paljon, et-
tä nyt en enää halua Turkkia EU:hun. Toisaalta on muis-
tettava, että armenialaisten kansanmurhan konsulttina 
toimivat ystävämme ja aseveljemme  saksalaiset. Niin, 
että on tässä itsekukin puhtaan kaulansa kanssa.

  Aseveljet    innostivat lukemaan Olavi Paavolaisen 
Synkän yksinpuhelun, jonka jälkeen oli tarkistettava 
Helvi Hämäläisen päiväkirjoista kotirintamanäkökulma.

 

Paola Pigani: Älä astu sieluuni kengät jalassa

Hyvin vaiherikas kirja kertoo holokaustista kauniisti ja 
sydäntä särkevästi. Se on historiallinen romaani mus-
talaisista, jotka ovat tottuneet elämään vapaasti ja jot-
ka suljetaan ghettoihin ja keskitysleireille. Toiveikkaas-
ti päättyvää tarinaa seuraa tippa linssissä.
 - Marke

Pierre Lemaitre: Näkemiin taivaassa ja Tulen varjot

Monipuolisen, myös hienoista psykologisista rikosro-
maaneistaan tunnetun ranskalaiskirjailijan maailman-
kuulu historiallinen romaanikaksikko sijoittuu ensim-
mäisen maailmansodan viimeisille päiville ja maail-
mansotien välisiin vuosiin. Kolmen hyvin erilaisista 
lähtökohdista tulleen sotilaan tiet risteävät kohtalok-
kaasti juuri ennen sodan päättymistä ja polveilevat 
Ranskan uudelleenrakentamisen vuosina. Sodan kau-
hut jättävät lähtemättömän jäljen, silti seuraavaa so-
taa viritellään jo... Upea henkilögalleria ja mestarilli-
nen juonenpunonta!
 - Jenni

Tara Westover: Opin tiellä  - muistelma

"Ymmärsin että tämä yksi asia, enemmän kuin mikään 
toinen, erotti minun perheeni muista: me emme käy-
neet koulua." Tara Westoverin Opintiellä on uskoma-
ton selviytymistarina syrjäytymisestä ja koulutuksen 
voimasta. Sitä verrataan Villiin vaellukseen, Seitse-
männen portaan enkeliin ja muihin suurmenestyksiin. 
Totuus on tarua ihmeellisempi, näin voi todella sanoa 
Tara Westoverin elämästä.
 - Neuloottinen lukutoukka, Helsinki
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N
yt sitten siihen kirjaan, jonka takia kannatti tämä 
kesä kituuttaa läpi.
Gerry Birgit Ilvesheimo, ent. Ritva Ruotsalainen, 

on julkaissut laatukustantamo Ntamossa uuden Ilmestys-
kirjan.

Esikuvansa Raamatun ilmestyskirjan tavoin se on apo-
kalypsi. Tämäkin on kirja, jonka takia on luettava   monia 
aiheesta kirjoitettuja teoksia. Pawson, Sadinmäki, Koski-
nen ja kumppanit ovat vasta alkua.
 Aina sivistyy: Apokalypsi on suomeksi paljastus. Pawson 
sanoo, että se on kuin näyttämö esiripun avaamisen jäl-
keen.

Ilvesheimon Ilmestyskirja paljastaa paljon: Raamatun il-
mestyskirjan tavoin sekin kertaa ihmiskunnan historian. 
Kirja vilisee intertekstuaalisia viittauksia.  Egyptin kuollei-
den kirja,  Homeros, Dante, Shakespeare…Nyt voi tieten-
kin ajatella, että onpas tylsää. Ei ole! Kirjan päähenkilö, 
Murmanskissa asustava kissa, aloittaa tarinan.

Se ei ole mikä tahansa kissa, vaan vuoden 1160-luvun 
aikoihin sen hahmo on otettu ulkoiseksi olennoksi, mei-
dän aikanamme eläneen ihmisen digitalisoidulle siirteel-
le.

Tämä digitalisoitu siirre oli asia, jonka ansiosta huoma-
sin tämän kirjan olevan ylisukupolvinen ilmiö.

 Poikani, jonka etäisesti olen tiennyt puuhailevan jota-
kin ICT-maailmassa, kertoi vaikka kuinka monesta kirjas-
ta, joissa on sama teema

Ja kuinka ollakaan: kaksimetrinen pojanpoika on juuri 
nyt Dublinissa scifi-aiheisessa kirjatapahtumassa.

K
issa on terävine huomioineen räiskyvä sanankäyt-
täjä. Sen myrkylliset arviot ihmisistä muistuttavat 
sammakoita suustaan päästelevistä kanssakulki-

joista.
Paksu kirja vilisee mitä mielenkiintoisempia henkilöitä. 

Yksi näistä on   äreä kirjailija Ilvesheimo, joka on kameroi-
neen paikalla aina kun jotain tärkeää tapahtuu.

Oikea kirjailija Gerry Birgit Ilvesheimo on tämän het-
ken terävimpiä yhteiskuntafilosofejamme. Kirjallisuustie-
teilijänä hän ei rajoitu omaan fakkiinsa.    Valtavan tietä-
myksensä lisäksi hän on    kielellisesti uskomattoman re-
hevä.    On tosi monta vuotta siitä, kun minulla on ollut 
näin hauskaa jotain kirjaa lukiessani. Siis siitä huolimatta, 
että kirjassa kuvataan maailman tuhoutuminen ympäris-
tökatastrofiin noin kuudenkymmenen vuoden kuluttua. 
Yksittäisten ihmisten kohtalot koskettavat ja  itkettävät.
   Yksi harmillinen asia tähän kirjaan liittyy: Celia ei aio 
muokata sitä äänikirjaksi. Toivottavasti se tulee edes e-
kirjana.

Taas tekee mieli kysyä, ketkä siellä kirjastossa painavat 
sitä sensuurinappia?
 
 

Kirjakesän kesäkirjatKirjakesän kesäkirjat



voiteltavan, nykyisyyttä paremman 
tulevaisuuden hahmottelun Breg-
man käynnistää arvostelemalla brut-
tokansantuotteen käsitettä, bkt:tä 
hyvinvoinnin mittarina. Monista 
puutteistaan huolimatta mittari kui-
tenkin kertoo, että vauraissa maissa 
tulotaso on jo pitkään ollut niin hy-
vä, ettei talouskasvu juuri lisää ko-
ettua hyvinvointia. Vatsat ovat jo 
täydet, katto pään päällä ja hanois-
ta saadaan puhdasta vettä. Indeksin 
puutteena näyttää selvästi olevan 
sen kyvyttömyys esittää mitään sii-
tä, mikä tekee elämästä elämisen ar-
voista. Bkt:ssä voi näyttää hyvältä jo-
pa sekin, mikä on viime kädessä yk-
sistään haitallista ihmisten ja elämän 
kannalta.

Kuinka paha ongelma kasvun ide-
ologia on. Vaikka mainos on toitotta-
nut jo vuosikymmenet, että ”se nyt 
vaan on tyhmää maksaa liikaa”, jou-
tuu mikromuovista täyttyvien vesi-
en, raaka-ainevarojen hupenemisen 
ja ilmastonmuutoksen äärellä väistä-
mättä kysymään: onko näistä tulok-
sista lankeava lopullinen yhteenlas-
kettu hinta sittenkin muodostumas-
sa tyhmällä tavalla liialliseksi. Olisiko 
meitä pitänyt ylihinnan maksamisen 
lisäksi varoittaa muistakin meitä vai-
vaavista tyhmyyksistä.

”Mieluummin rahaa kuin köyhyyt-
tä – jo pelkästään taloudellisista syis-
tä”, muotoili Woody Allen iskevästi. 
Lontoossa 2009 järjestettiinkin pieni 
kokeilu: 13:lle jo kauan kadulla asu-
neelle annettiin rahaa. Ei valvontaa, 
ei ruokakuponkeja tai yömajoitusta. 
Heitä vain ohjattiin miettimään, mi-
tä asianomainen tilanteessaan tarvit-
see. Reilu vuosi myöhemmin heistä 
seitsemällä oli jo asunto, jokainen oli 
ottanut askelia kohti parempaa osal-
listumalla koulutukseen tai esimer-
kiksi rakentamalla uudelleen yhtey-
den perheeseensä. 

Bregman ei mieti kokeilun osalta, 
mikä on häivyttänyt siitä ja sen tu-
loksista normaalin inhimillisen vaih-
telun. Kaikki meni ongelmattomasti 
pelkästään hyvin kaikkien kohdalla? 
Olivatko kokeilun osallistujat valikoi-
tuja? Lukijalle jää avoimia kysymyk-
siä eritoten tässä kohtaa Bregmanin 

esitystä.
Kiistattomasti rahan antaminen il-

man ehtoja poistaa tarpeen ylläpitää 
raskasta valvontakoneistoa pelkäs-
tään etuuden myöntämiseksi. Valtai-
sat säästöt koituvat myös poliisin, sai-
raanhoidon ja oikeuslaitoksen sääs-
tyneistä menoista. Kokeilun (muu-
takin tutkimustietoa on toki Breg-
manin käytössä) opetuksia sovelta-
en perustulo näyttäisi kustannuste-
hokkaalta tavalta korvata tukijärjes-
telmiä, poistaa köyhyys. Köyhyys ja 
sen seurausten hallinta maksaa val-
tavasti, sen poistaminen on Bregma-
nin mukaan hallinnan kustannuksiin 
verrattuna suorastaan halpaa.

Rohkeus, politiikka ja utopiat 

Nykyisillä työmarkkinoilla toisille ka-
sautuu työ, toisille vapaa-aika. Ke-
hitys on valtavan eriarvoistava. Li-
hastyövoimaa on korvattu konein jo 
kaksisataa vuotta, lähivuosikymme-
ninä kasvava osa aivotyöstäkin teh-
dään konein tai ainakin koneavustei-
sesti. Mihin ihmistä tarvitaan? Jatkos-
sa työ on yhä enemmän koneita var-
ten, ei ole mitään perustetta pitää 
kiinni nykyisistä työtunneista, viisi-
toista viikkotuntia töissä auttaisi ja-
kamaan tasaisemmin jatkuvasti niuk-
kenevan ihmisten tekemän työn.

Hurjin Bregmanin avauksista kos-
kee maahanmuuttoa. Sen täydellinen 
vapauttaminen epäilemättä ravisteli-
si nykyrakenteita jopa siinä määrin, 

Maailma – mätä ja ahne
Teksti: Timo Leinonen

Rutger Bregman: Ilmaista rahaa kai-

kille – ja muita ideoita, jotka pelas-

tavat maailman. Atena 2018

E
uropean Press Prize -pal-
kittu Rutger Bregman on-
nistuu kirjoittamaan yleis-
tajuisesti taloudesta: tee-
moina mm. bruttokansan-

tuote, tulonjako ja perustulo. Teos 
on tuonut tekijälleen kansainvälistä 
huomiota ja sysännyt liikkeelle pe-
rustuloa kannattavan ryhmän.

Bregmanin esittelemiin ideoihin 
tutustuminen auttaa heti ymmärtä-
mään häneen kohdistuvan kiinnos-
tuksen. Köyhyys on edelleen vakava 
maailmanlaajuinen ongelma. Breg-
manin mukaan sen ratkaiseminen 
onnistuu tuloksekkaimmin antamal-
la rahaa niille, joilla sitä ei ole. Edel-
leen teoksessa hahmotellun perus-
teella viikoittainen työaika olisi järke-
vintä vähentää viiteentoista viikko-
työtuntiin. Kaikkien rajojen avaami-
nen vapaalle maahanmuutolle, aloit-
teista hurjapäisin, tekisi maailmasta 
kaksinverroin vauraamman, eikä ke-
hitysapuakaan tarvittaisi.

Vaikka Bregmanin vauhti vaikuttaa 
kovalta, avaukset perustuvat talous-
tieteellisiin tutkimuksiin. Teksti tulvii 
viittauksia myös taloustieteen klassi-
koihin. Tutkimuksellisen taustan ai-
kajänne on siten pitkä. Tutkimuk-
seen vetoamisen ongelmana erityi-
sesti talouden osalta on monesti tu-
losten epävarmuus, toisiaan vastaan 
kilpailevat teoriat toimivat eri tavoin 
vaihtelevien satunnaismuuttujien 
mukaan. Ongelman jättäminen vail-
le kommentointia auttaa Bregmania 
sujuvuudessa, lukijaa kysymyksen si-
vuuttaminen saattaa vaivata.

Aiemmin melkein kaikki ihmiset 
maailmassa olivat ”aina pelokkaita, 
sairaita, nälkäisiä, likaisia ja tyhmiä”. 
Viimeisen kahdensadan vuoden ke-
hitys on tuottanut hyvinvoinnin, jon-
ka keskellä ihmisten on vaikea ajatel-
la miten voisi olla paremmin. Help-
polukuisessa kirjassaan Bregman 
pyrkii kohti parempaa, tarjoaa idean 
utopiasta.  

Maailman pelastaminen väikkyy 
näköpiirissä, ei mitään vähempää. Ta-
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ettei seurausten täsmällinen ennus-
taminen ole edes mahdollista.  Ny-
kyinen vauraus perustuu epäoikeu-
denmukaisesti osittain muualla maa-
ilmassa tarjolla olevaan halpatyövoi-
maan. Ainakin tätä vääristymää rajo-
jen pysyvyys ylläpitää. Taloustieteili-
jät kuitenkin uskovat työvoiman liik-
kuvuuden sinänsä lisäävän vaurautta 
maailmassa huomattavasti.

Poliittisten päättäjien vaikeudet 
köyhyyden poistamisen äärellä juon-
tavat osittain politiikan ja demokra-
tiankin käytännöistä. Bregman oikai-
see monta mutkaa sanoessaan oi-
keiston pelkäävän ihmisten päätyvän 
työnteon lopettamiseen perustulon 
myötä, vasemmisto taas ei kykene 
luottamaan ihmisten kykyyn tehdä 
valintoja. Ideologiset miinat estävät 
siten köyhyyden poistamisen.

Bregman on päässyt esittelemään 
ideoitaan eri puolilla maailmaa. Laa-
jasta innostuksesta huolimatta päät-
täjien aikaansaannoksia enimmäk-
seen odotellaan vielä. Pääministe-
ri Juha Sipilän hallitus esimerkiksi on 
parhaillaan jatkuvan perustulokokei-
lun käynnistäjä. Mahdollisesti kokei-
lu liian suppeana ei kuitenkaan tuo-
ta riittäviä tuloksia jatkotyöhön. Toi-
saalta hallituksen pihtisynnyttämä 
kilpailukykysopimus pidensi työai-
kaa ja lisäksi työttömien aktivointi-
malli heijastaa mm. hallituksen van-
hakantaisella tavalla vankkumatonta 
uskoa palkkatyöhön keskellä lisään-
tyvää automaatiota ja tekoälyn käs-
vavaa käyttöä. Ollaanko päätöksen-
teossa muutoinkaan tehokkaalla ta-
valla varautumassa tulevaisuuteen?

Matkoillaan Bregman saakin kuulla, 
että monia hänen ideansa miellyttä-
vät, mutta ”maailma on mätä ja ah-
ne”, eikä perusteltujakaan uudistuk-
sia ole mahdollista viedä läpi. Heille 
Bregman vastaa: ”Heittäkää televisio 
ikkunasta ja katsokaa ympärillenne. 
Useimmat ihmiset ovat kunnollisia.” 

Ilman rohkeutta orjuutta esiintyi-
si edelleen 1800-luvun muodossaan, 
sukupuolten tasa-arvoa ei tunnettai-
si, kaikenlaiset vähemmistöt tyytyisi-
vät osaansa maailmassa vailla kaikille 
kuuluvia oikeuksia. 

Oscar Wilde: ”Maailmankartta, jos-
sa ei ole Utopiaa, ei ole vilkaisunkaan 
arvoinen, koska siinä ei ole sitä maa-
ta, johon ihmisyys aina nousee mai-
hin.”

Entä jos maahanmuutto vapautettaisiin 
kokonaan? Kuva: Bryce Barker/ Unsplash



HILJAINEN KAUNEUS
Pohjoismaiden ja Itä-Aasian taidetta yhdistävät ajatus arjen kauneudesta ja yhteys 
luontoon. Ateneumin lokakuulle jatkuva Hiljainen kauneus -näyttely esittelee rin-
nakkain kuvataidetta, keramiikkaa, tekstiilitaidetta ja arkkitehtuuria suomalaisilta, 
ruotsalaisilta, japanilaisilta, korealaisilta ja kiinalaisilta taiteilijoilta. 

N
äyttely päättyy 6.10.2019. Suomen ja Japa-
nin diplomaattisuhteiden solmimisesta tu-
lee tänä vuonna kuluneeksi 100 -vuotta. 
Näyttely juhlistaa maittemme yhä jatkuvaa 
vuorovaikutusta.

Taiteilijoista

Näyttelyn taiteilijoita ovat muun muassa Heidi Blom-
stedt, Shoji Hamada, Erkki Heikkilä, Rune Jansson, Aimo 
Kanerva, Carl Kylberg, Maija ja Ahti Lavonen, Bernard 
Leach, Ufan Lee, Ulla Rantanen, Kyllikki Salmenhaara, 
Key Sato, Helene Schjerfbeck, Jaakko Sievänen, Per Ste-
nius, Zao Wou-Ki ja Samiro Yunoki.

Näyttelyssä nähdään runsaasti teoksia Japanista Tokion 
Mingei-museosta (The Japan Folk Crafts Museum) se-
kä Hayama Museum of Modern Artista. Teosten lainaa-
jia ovat myös muun muassa Designmuseo, Ruotsin Gö-
teborgin taidemuseo ja Moderna Museet sekä Tanskan 
Louisiana Museum of Modern Art.

Ruotsi-Suomi yhteistyö

Hiljainen kauneus -näyttely on tuotettu Ateneumin tai-
demuseon ja tukholmalaisen Prins Eugens Waldemars-
udde -taidemuseon välisenä yhteistyönä ja sen kuraat-
toreita ovat amanuenssi Anne-Maria Pennonen ja inten-
dentti Anna-Maria von Bonsdorff.

Syventävää kahdensuuntaista yhteyttä 

Hiljainen kauneus syventyy Pohjoismaita ja Itä-Aasiaa 
yhdistävään pelkistettyyn estetiikkaan 1900-luvun tai-
teessa, erityisesti toisen maailmansodan jälkeen. Se on 
jatkoa näyttelylle vuoden 2016 Japanomania pohjois-
maisessa taiteessa 1875–1918, joka synnytti tarpeen tut-
kia, miten ilmiö jatkui 1900-luvun edetessä ja millaisia 
uusia muotoja se sai. Näyttelyssä tarkastellaan erityises-
ti kahdensuuntaista vuorovaikutusta kahden maanosan 
välillä.
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Näyttelyn käsitteistä

Japanin käsite mekiki, ”kuuleva silmä”, tarkoittaa taiteen-
tuntijaa, joka ymmärtää ja näkee, mikä taiteessa on kau-
nista. Käsite vastaa suomalaista sanontaa ”olla silmää 
kauneudelle”. Hiljainen kauneus -näyttelyn nimessä nä-
mä kaksi sanontaa yhdistyvät. Keskeinen japanilainen kä-
site on myös wabi-sabi, joka viittaa epätäydellisyyteen, 
vaatimattomaan kauneuteen ja elämän katoavaisuuteen. 
Länsimaista poiketen myös epätäydellistä kauneutta on 
japanilaisessa kulttuurissa arvostettu – virheellinen esi-
ne ei välttämättä ollut epäonnistunut. Tämä ajattelu sai 
vastakaikua Pohjoismaissa, joissa keraamikot viehättyi-
vät Itä-Aasian keramiikasta ja teetaiteessa käytetyistä esi-
neistä.

Ajatus kauneuden tuomisesta jokapäiväiseen elämään 
käsityön ja muotoilun kautta sai alkunsa lähes samanai-
kaisesti sekä Pohjoismaissa että Japanissa. Ruotsissa syn-
tynyt käsite kauniista arkitavarasta (vackrare vardagsva-
ra) levisi naapurimaihin 1900-luvun alkupuolella. Japa-
nissa syntyi 1920-luvulla tavallisten käyttöesineiden kau-
neutta ja käsityön merkitystä painottanut Mingei-liike 
(Mingei = kansantaide).

Mingei-liikkeen taiteilijoilla oli 1950-luvulta 1970-luvul-
le läheinen suhde pohjoismaisiin keramiikkataiteilijoihin. 
Japanilaiset taiteilijat alkoivat länsimaisten kollegojen ta-
voin matkustaa ulkomaille opiskelemaan ja työskentele-
mään. 1950-luvulla Arabian tehtaalla harjoitteli useita ja-
panilaisia keraamikkoja.

Yhdessätoista salissa esitellään kattavasti 

näyttelyn teemoja 

Näyttelyssä on yksitoista eri tilaa. Ensimmäisessä salissa 
on näyttelyn käsitteisiin liittyviä tauluja. Eräs teemoista 

Vasemmalta Kyllikki Salmenhaara: Pullot,  Heidi Blom-
stedt: Maljakot, Hiljanen kauneus -näyttelyn tunnelmaa, 
kuvat Kansallisgalleria  /Hannu Pakarinen

Teksti: Tuula Paasivirta

►



on Taivas ja vesi. Tässä viitaan siihen, että eurooppalaiset 
taiteilijat luopuivat 1900-luvulla yhä useammin fyysisen 
todellisuuden jäljentämisestä.

Luontokuvaus muuttuu

Japanilaiset, länsimaiseen taiteeseen perehtyneet taitei-
lijat olivat 1800-luvun lopun impressionismista lähtien 
kokeneet monta modernismin suuntausta. Monet olivat 
osittain luopuneet omasta perinteestään tai ainakin ha-
lunneet muuntaa sitä. Tähän liittyy näyttelyn huone Ava-
ra maisema. Karun kauniit maisemat saivat monia uusia 
tulkintoja ja karu Lapin maisema houkuttaa taiteilijoita, 
aiemman rehevyyden vastapainoksi.   

Maisemamaalauksessa suhde luonnon kuvaamiseen 
muuttui muutoinkin 1900 -luvulla. Värejä ja muotoja alet-
tiin käyttää maiseman herättämien tunnetilojen ja ai-
neellisen maailman tuolle puolen johdattavien henkisten 
kokemusten ilmaisemiseen.

Otaniemen kappeli – Hokkaido

Arkkitehti Tadao Ando sai vaikutteita Otaniemen kappe-
lista suunnitellessaan Hokkaidon Veden kirkkoa. Näytte-
lyn lähes ainoa videoteos on Otaniemen kappelista, jon-
ka alttari on itse luonto. Videon läheisyydessä on iso te-
os Veden kirkosta. 

Materialismi

Muussakin länsimaisessa taiteessa ja taideteollisuudessa 
1900-luvun alkuvuosikymmenet olivat suurten muutos-
ten aikaa. Vakiintuneita normeja pyrittiin rikkomaan, et-
sittiin uusia ilmaisumuotoja ja koeteltiin taiteen sovinnai-
sia rajoja.
Kansainvälisiä suuntauksia seuraten suomalaiset taitei-
lijat alkoivat työstää teoksiaan uusin menetelmin mo-
dernismin hengessä. Ulkoista todellisuutta jäljitteleväs-
tä akateemisesta maalaustavasta ja totuttujen materiaa-
lien käytöstä luovuttiin. Niiden sijasta korostuivat pelkis-
täminen. Tässä kehityksessä itämaiden taiteilla ja estetii-
kalla oli merkittävä rooli. Tähän liittyy näyttelytila, jossa 
katsellaan taidetta, jolle on annettu nimeksi Materiaalin 
tuntu.

Keramiikassa keskityttiin yksinkertaisiin muotoihin, ja 
esineissä oli vahva materiaalin tuntu. Japonismin vaiku-
tuksesta kertova pelkistäminen ja siihen liittyvä työsken-
telytapa juontavat juurensa Kiinasta. Zenbuddhismissa 
kaiken oppimisen pohjana on kärsivällinen harjoittelu ja 
toisto. Niiden myötä tekemisestä tulee yhtä luonnollista 
kuin hengitys.

Viileä kauneus

Näyttelyn teokset voi yhdistää japanilaisessa runoudes-
sa ja taiteessa esiintyvään tyylilliseen käsitteeseen ’viileä 
kauneus’, joka kuvastaa ylevyyttä, loistokkuutta ja muo-
don hyvää hallintaa. Valkoisten abstraktien eli ei-esittävi-
en maalausten hohtava pinta tuo mieleen lumen ja jään. 
Materiaalin tuntua lisättiin ja teoksen pintarakennetta 

Hiljainen kauneus näyttely, Ateneum 6.10.2019 asti
Oheistapahtumia
Torstaisin 12.9. ja 26.9. klo 17 Ateneum-sali  
Hiljainen kauneus -luentosarja
Pääsy museolipun hinnalla, museokortilla tai Ateneumin ys-
tävien jäsenkortilla. Suomeksi.
To 12.9. Muuntuva maisema. Intendentti Anna-Maria von 
Bonsdorff, Ateneumin taidemuseo.
To 26.9. Japanilaisuus Suomen arkkitehtuurissa. Arkkitehti 
Severi Blomstedt.

►
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vahvistettiin myös käyttämällä maalauksissa väriaineen 
lisäksi hohkakiveä, hiekkaa, tinaa ja jopa hopeaa. Maala-
usten koettiin näin heijastavan talven kuulasta valoa tai 
myötäilevän keväisen jään rosoisuutta. Etelä-korealainen 
Ufan Lee on eräs näitä tekniikoita käyttänyt taiteilija. 
Punainen tulen taide.

Toiseksi viimeisessä tilassa palataan väreihin. Japanilai-
set erottavat lähes kymmenen eri punaisen sävyä, jot-
ka viestivät niin rohkeudesta, ilosta, energiasta, siunauk-
sesta kuin hulluudesta, stressistä ja vaarastakin. Mones-
sa maassa aurinko kuvataan keltaiseksi, mutta Japanissa 
ja Koreassa aurinko on punainen. Kiinan kulttuurissa pu-
naiseen liitetään vauraus, onnellisuus ja voima. Punaisen 
uskotaan pitävän paha loitolla ja se on myös yleinen hää-
puvun väri.

Hiljainen kauneus - Teemapäivä 14.9. klo 11-15.30  Kuunte-
le luentoja Ateneum-salissa, upota kädet saveen työpajas-
sa ja osallistu mindfulness-opastukselle näyttelyyn. Atene-
um-salin luentoja moderoi näyttelyn kuraattori Anne-Ma-
ria Pennonen.
https://ateneum.fi/tapahtumat/hiljainen-kauneus-teema-
paiva/
Näyttelystä julkaistu teos: Hiljainen Kauneus 2019 Ateneu-
min julkaisut nro 115. Kovakantinen, 191 sivua. Suomenkie-
linen.

Ylhäältä: Aimo Kanerva: Talvimaisema Otalammelta, Ulla Ran-
tanen: Kivi vedessä, kuva Kansallisgalleria / Petri Virtanen, 
näyttelyn yleiskuva, kuvat Kansallisgalleria / Hannu Pakarinen, 
Tuntemattoman kulho Takeo Karatsu -keramiikkaa, alinna 
Shōji Hamada: Lautanen, kuva Japan Folk Crafts Museum.



A
teneumin ystävät ry on Suomen vanhin ja 
suurin museonystäväyhdistys, joka perus-
tettiin vuonna 1919 Ateneumin taidemuse-
on tukemiseksi. Yhdistyksen satavuotisjuh-
lan kunniaksi Ateneumissa esitellään ajal-

la 15.8.-6.10.2019 yhden salin näyttely; Sata vuotta ystä-
vyyttä, joka esittelee ystäväyhdistyksen lahjoittamia ja 
rahoittamia taidehankintoja. 

Vuosisadan 1919–2019 aikana Ateneumin ystävät ovat 
lahjoittaneet Ateneumille yli 130 taideteosta. Lahjoi-
tuksiin kuuluu 24 maalausta ja kaksi veistosta, sekä vii-
si luonnoskirjaa ja sata luonnosta Helene Schjerfbeckil-
tä. Ateneumin ystävien kokoelmasta valittujen teosten 
kautta avataan taiteen hankkimisen tapoja ja lähteitä eri 
näkökulmista sekä kerrotaan taideteosten taustasta ja 
vaiheista.

Sata vuotta ystävyyttä

Ystävien lahjoitukset -luentosarja 4.9.–25.9.

Luennot esittelevät Ateneumin ystävien lahjoituskokoel-
man teoksia ja taiteilijoita.
Luennot Ateneum-salissa, Kaivokatu 2 Helsinki  klo 17–
17.45. Pääsy museolipun hinnalla, museokortilla tai Ate-
neumin ystävien jäsenkortilla. 
Ke 4.9. Sulho Sipilä ja Greta Hällfors-Sipilä. Intendentti Ti-
mo Huusko, Ateneumin taidemuseo.
Ke 18.9. Anitra Lucander. Yli-intendentti Sanna Teittinen, 
Suomen kansallismuseo.
Ke 25.9. Helene Schjerfbeckin nuoruuden teokset. Inten-
dentti Anna-Maria von Bonsdorff, Ateneumin taidemuseo.
Lisätietoja https://ateneum.fi/nayttelyt/sata-vuotta-ysta-
vyytta/

Tiedot keräsi Tuula Paasivirta 

Alexander Lauréus: Pastorin kestit, kuva Kansallisgalleria / Janne Mäkinen

                                        

LUKUNURKKA
Tuula-Maria Ahonen Topeliuksen viisaus

ja myötätunto

Timo Jantunen : Myötätunto ja viisaus  

Topeliuksen ajattelussa 

Basam Books, 2019

Topeliuksen sadut ovat vastausta aikamme huutavaan 

puutteeseen

T
änä päivänä elämme materian paljoudessa, 
jossa itsekkyys ja ahneus väijyvät. Tuntuu aivan 
erityisen hyvältä ja puhdistavalta lukea Topeli-
usta, joka nostaa itsensä ja itsekkyytensä voit-
tamisen sekä urheuden tarkasteluun. Niitä tar-

vitaan tässä ajassa, jossa ihmissuhteetkin saattavat esi-
neellistyä ja välineellistyä materiaalisiin tavoitteisiin py-
rittäessä, kirjoittaa luokanopettaja Timo Jantunen. Kirjas-
sa on myös useita muita kirjoittajia.

- Sakari Topelius syntyi autonomiseen Suomeen vuon-
na 1818. Isä oli lääkäri ja kansanrunouden kerääjä, äiti 
varakas kauppiaan tytär. Perhe oli ruotsinkielinen, mut-
ta Sakari osasi myös suomea erittäin hyvin, kertoo Mart-
ti Hellström. 

Topelius muistetaan erityisesti Suomen kansan satuse-
tänä valtavan satutuotantonsa vuoksi. Hän kirjoitti lap-
sille opettavaisia ja hyvin suosittuja lastensatuja, kuten 
”Koivu ja tähti”. ”Adalmiinan helmi” ja ”Sampo Lappalai-
nen”. 

Ajattelemme helposti, että sa-
dut kuuluvat vain lapsille, eivät 
aikuisille.  Aikuinen ylentää it-
sensä lapsen yläpuolelle. Tope-
liuksen mukaan lapsen vilpittö-
myys ja aitous nostavat lapsen 
aikuisen yläpuolelle. 

Kirjaa lukiessa huomaa, että aikuinen voi avartaa ja sy-
ventää ajatteluaan lukemalla satuja. Hän voi saada silmil-
leen Mahdollisuus-silmälasit, jotka lapsella ovat. Kyvyn 
ajatella, että asiat voisivat olla toisinkin ja paremmin. 

-Topeliuksen saduissa on hyvin suurelta osalta kysymys 
myötätunnon kasvamaan saattamisesta kertomuksen 
kautta. Meidän aikamme ehkä huutavin puute on tuon 
myötätunnon puuttuminen tai kykenemättömyys ilmais-
ta sitä. Siten on mahdollista kiusaaminen, väkivalta sa-
noissa ja teoissa, kyvyttömyys elää erilaisuuden kanssa, 
Jantunen toteaa. 

-Sadut puhuttelevat meissä tiedostamattomia ja esitie-
toisia kieliä, tajuntamme tasoja, jotka arjessa ovat piilos-
sa. 

Toisen kunnioittamisen kyky kasvaa parhaiten mieliku-
vituksen kasvattamisen kautta. 

-Tiedon määrä ei tee meistä viisaita; tätähän korosti jo 
Sokrates muinaisessa Ateenassa kävellessään toreilla ja 
keskustellessaan ihmisten kanssa, Jantunen toteaa. - Vii-

saus tulee tiedon laadusta, sytyttääkö se meissä hengen 
paloa vai kerääntyykö se vain tarpeettomaksi rihkamaksi. 
Todellinen tieto tavoittelee aina syvempien kerrostemme 
koskettelua; se on sellaista, joka puhuttelee meissä tun-
netta ja mielikuvitusta ja myös välillisesti vaikuttaa toi-
mintaamme ja tahtoomme. 

Itselleni lapsena Hans Christian Andersenin ” Iso Niilo 
ja pikku Niilo” -satu   vaikutti edellä kuvatun syvällisesti. 
Järkytyin, kuinka epäoikeudenmukaisesti Iso Niilo saat-
toi kohdella Pikku Niiloa. Tämä satu saattoi minut asettu-
maan heikomman puolelle koko elämäni ajaksi.

Topeliuksen sadut jäivät lapsena vieraammiksi, mut-
ta po. kirja  innostaa korjaamaan tilanteen. Olen lukenut 
myös lapsilleni paljon satuja ja  nuorten klassikkokirjalli-
suutta. Nuorempi  tytär muisteli äskettäin Anni Swanin 
Iris rukka -kirjaa, joka kosketti häntä syvästi. 

Aion tarjoutua lukemaan hä-
nelle Topeliuksen satuja  myös 
nyt, kun hän on jo aikuinen. 

Kirjailija Kersti Bergrothin mukaan Topeliusta lukies-
sa huomaa, että on unohtanut kaikkein selvimpiä ja tär-
keimpiä asioita. - On esimerkiksi aivan unohtanut, kuin-
ka ihanalta tuntuu olla nöyrä ja vaatimaton. Adalmiina 
muuttui prinsessasta kerjäläistytöksi, mutta vasta silloin 
hän on saanut sen, mikä on parempaa kuin kauneus, vii-
saus ja rikkaus, nimittäin hyvän ja nöyrän sydämen, Berg-
roth kirjoittaa.

Tämähän on aikamme narsistiselle ihmiselle aivan ou-
toa puhetta, ja siksi satu vaikuttaakin erityisen kiinnos-
tavalta!
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Teksti Tuula Paasivirta 

K
irkkohallituksessa on val-
mistumassa tähän sopi-
mukseen liittyvä Aktiivi-
sesti osallinen – Kirkon 
toimintaohjelma vuosil-

le 2019-2024. Tätä toimintaohjelmaa 
on tarkoitus soveltaa yhdessä Saa-
vu, Kirkon saavutettavuusohjelman 
kanssa, joka jo osaltaan on jo ennen 
ratifiointia antanut osviittaa toteut-
taa YK:n sopimusta kirkossa. Projek-
tisihteeri Timo-Matti Haapaisen mu-
kaan tämä toimintaohje on lausun-
nolla ja hyväksyttävänä. Kirkkohalli-
tuksen kollegioilla eli täysistunnossa. 

Kävin taannoin haastattelemassa 
Kirkkohallituksessa silloisia viran-
haltijoita, rovasti Riitta Kuusta ja vs. 
saavutettavuuden ja vammaisuu-
den asiantuntija Tiina Peippoa. Jäl-
kimmäinen on toiminut valmistelta-
van julkaisun ohjausryhmän puheen-
johtajana. Minulla on ollut ilo tavata 
myös julkaisun pohjatekstin laatinut 

projektityöntekijä, ensimmäistä pa-
pin paikkaa etsivä, pyörätuolia käyt-
tävä Antti Björklund, kirjoitusproses-
sin keskellä. 

YK:n vammaissopimuksen 

keskeiset asiat

Sopimuksen keskeiset periaatteet 
ovat: vammaisia ihmisiä tulee koh-
della kuten muitakin ihmisiä. Tähän 
liittyy vammaisliikkeessä omaksuttu 
tärkeä viesti. Nothing about us with- 
out us, ei mitään meistä ilman meitä. 
Asianosaisia on kuultava aina. YK- so-
pimus teki vammaisuudesta ihmisoi-
keuskysymyksen. Se on toisaalta oi-
keudellinen kysymys, mutta siinä ko-
rostetaan myös kaikkien tasavertais-
ta ihmisyyttä.

 Sopimuksen edeltäjä oli sosiaali-
nen malli. Silloin ajateltiin, että vam-
maisuus johtui yksilön ja ympäris-
tön ristiriidasta. Tällä tarkoitettiin 
esimerkiksi, että ympäristön, tiedon 
tai asenteiden esteellisyys aiheut-
taa vammaisuutta. Ennen sosiaalis-
ta mallia oli vallalla lääketieteellinen 
malli. Tuolloin keskiössä oli ihmisten 
puutteet: vika, vamma, puute. Lääke-
tieteellistä mallia käytetään edelleen 
monien palvelujen saamisen kriteeri-
nä.

Antti Björklundin sanoin: -YK:n vam-
maisten oikeuksien sopimus ei do-
kumenttina luo uusia oikeuksia vam-
maisille ihmisille, vaan enemmänkin 
laajentaa jo aiemmissa ihmisoikeus-
sopimuksissa olleet oikeudet niin, 

YK:n vammaisten oikeuksien sopimus 
ja Suomen evankelis-luterilainen kirkko

Tiina Peippo ja  Riitta Kuusi, kuva: Arja Kunnala.

YK:n yleiskokous hy-
väksyi YK:n yleissopi-
muksen vammaisten 

henkilöiden oikeuk-
sista 2006. Suomi al-

lekirjoitti sopimuksen 
ja sen valinnaisen lisä-

pöytäkirjan 2007 ja rati-
fi oi sen 2016. Tämä so-
pimus sitoo myös Suo-

men evankelis-luteri-
laista kirkkoa.

AKTIIVISESTI OSALLISTUEN
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että ne ovat myös vammaisten oi-
keuksia. Riitta Kuusi toteaa: -Kaikille 
ihmisoikeuksien toteutuminen ei ole 
niin yksinkertaista kuin toivoisi. Sen 
vuoksi on tarvittu sopimus, jossa on 
nostettu vammaisten ja viittomakie-
listen ihmisten kriittiset ongelmat ja 
asiat esille. 

SAAVU-saavutettavuusohjelma

Kirkko on laatinut Saavu-saavutetta-
vuusohjelman vuonna 2012. Se nou-
see evankeliumista. Kyse on kirkon 
perustehtävästä ja uskollisuudesta 
tuon tehtävän toteuttamisessa. Vain 
kaikille avoin kirkko on uskottava 
Kristuksen kirkko. Siksi saavutetta-
vuuden ja esteettömyyden eteen on 
tehtävä jatkuvasti työtä.
   
Norjassa, Borgin hiippakunnassa, on 
vuonna 2017 otettu käyttöön "Mei-
dän osallisuuden seurakunta – toi-
mintamalli". Seurakuntia haastetaan 
yhä aktiivisemmin olemaan yhteis-
työssä kunnan ja järjestöjen kanssa ja 
tutkimaan ovatko kaikki todella mu-
kana esimerkiksi jumalanpalveluksen 
toteuttamisessa sekä lasten ja nuor-
ten toiminnassa, sanoo Peippo. 

Riitta Kuusi kertoo, että Baijerin maa-
kirkossa on viittomakielinen seu-
rakunta, jolla on oma toimitalon-
sa. Viittomakieliset seurakuntalai-
set ovat toimijoita, jotka pitävät kes-
kusteluiltoja, kääntävät rukouksia tai 
lauluja viittomakielelle, osallistuvat 
jumalanpalveluksen suunnitteluun 
ja toteutukseen, ylläpitävät verkkosi-
vuja. Kuusi korostaa: - En ole muual-

la tavannut näin aktiivisesti toimivaa 
viittomakielistä seurakuntaa. 

Tampereen esteettömyysohjelma

Tampereen seurakuntayhtymässä 
valmistui esteettömyysohjelma 2010. 
Siinä viitataan Saavu-ohjelman edel-
täjään Kirkko kaikille - ohjelmaan, pe-
rustuslakiimme ja YK:n vammaisten 
oikeuksien sopimukseen. Tässä Tam-
pereen dokumentissa asiaa on käsi-
telty monipuolisesti muun muassa 
rekrytoinnin, osallisuuden ja seura-
kuntalaisuuden näkökulmista. 

Toimintaohjelma

Suomen tuleva toimintaohjelma läh-
tee asenteista, joihin ennen kaik-
kea tulisi vaikuttaa. Asennemuutok-
sen mukana toivottavasti tulee sitten 
kaikki muu. On tärkeätä, että seura-
kunnat saavat työkaluja toteuttaak-
seen kaikkien kansalaisten seurakun-
talaisuutta. YK-sopimuksesta nou-
see tärkeitä teemoja, joita myös kir-
kon tulee käsitellä ja ottaa todesta. 
Tällaisia teemoja ovat muun muassa 
yksilön itsemääräämisoikeuden kun-
nioittaminen, syrjimättömyys ja yh-
denvertaisuus, vammaisten henki-
löiden osallistuminen ja osallisuus 
yhteiskuntaan, esteettömyys ja saa-
vutettavuus, miesten ja naisten väli-
nen tasa-arvo, erilaisuuden kunnioit-
taminen ja vammaisten henkilöiden 
hyväksyminen osana ihmisten moni-
naisuutta sekä vammaisten lasten oi-
keuksien kunnioittaminen. 

Vammaisten osallisuus ja täysjäse-
nyys pitäisi oikeasti toteutua seura-
kunnissa läpäisyperiaatteella siten, 
että nämä asiat huomioitaisiin kai-
kissa tilanteissa todellisen tarpeen 
mukaan. Pidän hyvänä Tiina Pei-
pon esiintuomaa Norjan mallia, jossa 
huomioidaan myös yhteistyö eri ta-
hojen kanssa paikallisesti. Tämä tar-
koittanee täällä Suomessa vaikka-
pa sen katsomista minkälaisia mah-
dollisuuksia ja tukitoimia lainsäädän-
tö antaa vammaiselle osallistua seu-
rakunnan toimintaan. Tästä yksi esi-
merkki on, että seurakunnan diako-
nia voisi tarvittaessa tukea vammai-
sia henkilöitä hakemaan henkilökoh-
taista avustajaa. Pidän kuitenkin tär-
keänä, että seurakunnissa voisi ol-
la yleisavustajia. Se on merkitykselli-
nen asia erityisesti pienissä avun tar-

peissa ja luo osallisuutta ja yhteen-
kuuluvuutta osaltaan. 

Olisin toivonut Aktiivisesti osallinen 
-julkaisulta vielä enemmän täsmen-
nyksiä, konkretiaa sekä monien eh-
dotusten avaamista, lisää pohdinta-
kysymyksiä. Miten asenteita muute-
taan? 

Kristillinen sanoma

Saavu-ohjelma lähtee kristillises-
tä sanomasta. Sen lähtökohtana on 
kristillinen ihmiskuva ja käsitys. Tä-
hän liittyy muun muassa lähimmäi-
sen rakkaus, joka tuo velvoitteen 
kohdella kaikkia ihmisiä tasa-arvoi-
sesti ja yhdenvertaisesti. Toinen tär-
keä asia on se, että ihminen, myös 
vammainen ihminen, on Jumalan ku-
vaksi luotu ihminen. 

On tärkeää, että vammaiset todel-
la voisivat osallistua kaikkeen seura-
kunnan toimintaan. Joskus tarvitaan 
erityistyömuotoja. Vastavammautu-
neen saattaa olla helpompi tulla nä-
kövammaisten omaan ryhmään kuin 
kaikille suunnattuun ryhmään.

Itselläni on hyvää kokemusta siitä, 
että pitämissäni kaikille seurakun-
talaisille avoimissa kasvuryhmissä 
on ollut mukana eri tavoin vammai-
sia henkilöitä. Se vaatii työntekijäl-
tä ennakointia ja hyvää suunnittelua. 
Pistekirjoitusmateriaalia tarvittaes-
sa se pitää tilata hyvissä ajoin. Tilo-
jen esteettömyys pitää tarkistaa etu-
käteen. Olen myös suunnitellut ja jul-
kaissut ohjeet siitä, kuinka näkövam-
mainen otetaan huomioon jumalan-
palveluksissa ja messuissa. Vammai-
sille, kuten kaikille muillekin ihmisil-
le, vertaistuki, osallisuus ja yhteisöl-
lisyys ovat tärkeitä asioita kristillisen 
sanoman lisäksi. 

- Vammaisen henkilön täytyy saada 
kokea, että hänellekin kuuluu luotu-
na, pelastettuna ja yhteen kutsuttu-
na -ajattelu, päättää Riitta Kuusi. 

Kirjoittaja Tuula Paasivirta on liikun-
tavammainen ja hän on ensimmäinen 
näkövammainen naispastori Suomen 
evankelis-luterilaisessa kirkossa.

Antti Björklund, kuva: Aarne Ormio.



K
ulttuuriluotsitoiminnan idea on lähtöisin Jy-
väskylästä, jossa toiminta aloitettiin Jyväs-
kylän taidemuseon koordinoimana vuonna 
2006. Hankkeen tavoitteena oli avata väyliä 
vammaisten omaehtoiseen kulttuuritoimin-

taan ja edistää kulttuuripalvelujen saatavuutta ja saavu-
tettavuutta sekä lisätä tietoisuutta taiteen hyvinvointi-
vaikutuksista.

 Ennen kulttuuriluotsitoimintaa Jyväskylän maalaiskun-
nassa oli järjestetty liikunnan vertaisohjaajakoulutusta. 
Jyväskylän taidemuseon museolehtori Sirpa Turpeinen 
osallistui itse koulutukseen, piti ideaa loistavana ja miet-
ti, voisiko samaa mallia soveltaa kulttuurin pariin. Jyväs-
kylän taidemuseo haki valtionavustusta opetus- ja kult-
tuuriministeriöstä vammaisyhteisöjen kulttuuritoimin-
taan ja kulttuurin saavutettavuuden edistämiseen ke-
väällä 2006. Museo sai kolmetuhatta euroa, jolla toimin-
taa pyöritettiin kaksi vuotta. Jyväskylän esimerkin jäl-
keen kulttuuriluotsitoiminta levisi erilaisilla nimikkeillä 
koko Suomen alueelle.
 
Englantilaisen luuttumusiikin konsertissa

 
Osallistuessani Järvenpäässä kuvailutulkkaustapahtu-
maan sain kuulla Setlementti Louhelan avunvälitykses-
tä. Kiinnostuin toiminnasta ja soitin avunvälitykseen pyy-
tääkseni kulttuuriluotsia kanssani konserttiin. Muutaman 
vastoinkäymisen jälkeen puhelimeni soi ja kulttuuriluot-
sihan siellä oli. Hän kysyi, halusinko lähteä konserttiin. Sa-
noin, että hyvin mielelläni ja hänellä olikin tiedossa muu-
tamia musiikkitapahtumia. Pohdimme eri kohteita ja va-
litsimme meitä kumpaakin kiinnostavan konsertin. Niin 
tapasin Margareeta Koskisen eräänä iltana Järvenpäässä.

 Olemme tulleet Järvenpään kirkkoon ja asettuneet istu-
maan toiselle penkkiriville. Koskinen kertoo, että edessä 
on tuoli ja kitaran näköinen soitin. Hän lukee esitteestä il-
lan konsertista hiljaisella äänellä.

”Englantilaisia luuttulauluja, Anna-Maria Hannonen 
sopraano, Mikko Perkola gamba ja laulu. Gamban maa-
ginen ääni kutsuu kuulijan rauhoittumaan ja kuuntele-
maan. Konsertin teemat ovat rakkaus ja kuolema. Vuosi-
sadat vaihtuvat, mutta perusasiat pysyvät.

- Minun ainutlaatuiset tunteeni eivät ole paikkaan tai 
aikaan sidoksissa. Ne liittyvät ihmisenä olemiseen yleen-
sä. Ne ovat yleisiä, mutta niitten yleisyys ei vähennä nii-
den ainutlaatuisuutta, Hannonen kuvaa suhdettaan lau-
luihin.” 

Esiintyjät saapuvat estradille. Hannolalla on mus-
ta, täyspitkä leninki, jonka helmassa on vasemmalla iso 
ruusu ja kaksi keltaista narsissia. Perkola astelee paikal-
le mustassa kauluspaidassa ja mustissa housuissa mutta 
paljain jaloin. Perkola istuu ja asettaa gamban polviensa 
väliin. Hän loihtii soittimestaan jousella matalia ja tum-
mia säveliä, jotka tuovat mieleen jonkinlaisen vanhan-
aikaisen maalaistunnelman. Sitten Perkola jättää jousen 
pois ja näppäilee gambaa kuin kitaraa. Hannolan kaunis 
ja pehmeä sopraano yhtyy musisointiin. Hänen äänensä 
sopii hyvin esitettäviin lauluihin. Kumpikaan ei ota katse-
kontaktia yleisöön, vaan keskittyvät omaan musiikkiinsa. 
Tunnelma on erittäin rauhallinen ja viihdyttävä.
 
Kontakti ihmiseen

 
Konsertin jälkeen Koskinen kertoi, että hänen ystäväpii-
rissään ei ole näkövammaista ja hän jännitti, miten tämä 
sujuu.

Kulttuuri kuuluu 
kaikille

Margareeta Koskinen

Kulttuuriluotsit ovat koulutettuja vapaaehtoisia, 
jotka toimivat oman paikkakuntansa kulttuuri-
kohteiden tarjontaan perehtyneinä vertaisohjaa-
jina ja luotsattavien seurana sekä saattajina kult-
tuuritapahtumissa. Joillakin paikkakunnilla hei-
tä on koulutettu kuvailutulkkaukseen. Luotsin voi 
pyytää seurakseen esimerkiksi museoon, teatte-
riin tai konserttiin.

Teksti: Rauni Laihonen
Kuvat: Katri Leppisaari, Tiina Herttuainen ja Margareeta Koskinen
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- Sun kanssasi oli helppo olla. En ottanut tätä siltä kan-
nalta, että olen vapaaehtoinen tai luotsi, vaan ajattelin 
tapaamisesta koko ajan, että menen ystävän kanssa kon-
serttiin. Sellainen ajatus oli päällimmäisenä mielessäni, 
paljasti luotsi. Koskisen mukaan vapaaehtoiskoulutuk-
sessa kannustetaan siihen, että kulttuuriluotsina toimi-
minen pitäisi ottaa ammatillisesti, koska vieraan ihmisen 
tapaaminen ei aina toimi parhaalla mahdollisella tavalla. 
Voi tulla loukkaantumisia. Hankalassa tilanteessa kumpi-
kin syyttää itseään, vaikka se ei ole kummankaan vika. Jos 
tilanne ei menekään niin hyvin kuin on toivonut, niin sil-
loin ei luovuta, kun on ollut ammatillinen välimatka luot-

sin ja luotsattavan välillä. Pahimmassa tapauksessa voisi 
tulla sellainen pelko, ettei enää koskaan halua tavata ke-
tään.

- Itse en ota luotsin tehtävää liian ammatillisena, vaan 
haluan saada jonkinlaisen kontaktin ihmiseen. Jos kon-
taktia ei synny, mielestäni tilanne on epäonnistunut. Se 
hetki kun ollaan yhdessä, pitää olla molemmille turvalli-
nen ja viihdyttävä sekä pitää pystyä nauttimaan siitä het-
kestä, sanoi Koskinen.
 

Kulttuuriluotsit tutustu-
massa Järvenpään kult-
tuurikohteeseen. Kuva:
Tiina Herttuainen.

Kulttuuriluotsit esittele-
vät Kulttuuri kyläilee -toi-
minnan taideteoksia. 
Kuva:Tiina Herttuainen.

►



Kulttuuriluotsi

 
Etelä-Pohjanmaalta lähtöisin oleva koneinsinööri Koski-
nen kävi vapaaehtoiskursseja Järvenpäässä talvella 2015-
2016. Siihen aikaan yhdistysverkosto järjesti paikkakun-
nalla pilottihankkeen, jossa kerättiin kaikki organisaati-
ot, jotka tarvitsivat vapaaehtoisia. Verkostoon kuului yh-
teensä noin kymmenen yhdistystä ja organisaatiota. Jo-
kainen taho omista lähtökohdistaan opetti kurssilaisille, 
miten toimitaan vapaaehtoisena. Vapaaehtoistyön pe-
ruskurssin käytyään voi suuntautua eri aloille esimerkiksi 
kulttuuriluotsiksi. Koulutus kesti monta kuukautta.
   Koskinen muisteli, että hankkeessa ei ollut mukana nä-
kövammaisyhdistystä, joten hän ei saanut tietoa heidän 
toiminnastaan.

- Kurssin käytyäni aloitin toimimalla suomenkielen 
opettajana maahanmuuttajille. Myöhemmin kävin kult-
tuuriluotsikoulutuksen ja seurakunnan erityisvapaaeh-
toistyöntekijän kurssin, kertoi Koskinen. Kolme viimeis-
tä vuotta hänellä ovat menneet kirjoja kirjoittaessa ja va-
paaehtoistyö on jäänyt vähemmälle.

- Kun tänä syksynä saan valmiiksi trilogian, alan taas 
enemmän toimia vapaaehtoistöissä, lupasi Koskinen.
 
Vapaaehtoistoiminnasta

 
Tällä hetkellä kulttuuriluotseja on koulutettu koko Suo-
men alueella yli kahdellakymmenellä paikkakunnalla. 
Järvenpäässä toiminta alkoi vuonna 2013 ja luotseja löy-
tyy 39 henkilöä. Setlementti Louhelan vapaaehtoistoi-
minnan koordinaattori Tiina Herttuainen kannustaa Jär-
venpääläisiä hyödyntämään rohkeammin tätä hienoa toi-
mintaa. Alkuvuonna keikkoja on tullut avunvälityksen 
kautta vain muutama.

Järvenpäässä kulttuuriluotsikohteita on kymmenkunta. 
Niihin luotsi pääsee ilmaiseksi, mutta luotsattava maksaa 
omat sisäänpääsymaksunsa. Vapaaehtoisen saa toki mu-
kaansa muihinkin kulttuurikohteisiin, mutta näissä tapa-
uksissa luotsattava maksaa myös luotsin kulut, koska va-
paaehtoistoiminnassa lähtökohtana on, että vapaaehtoi-
selle ei synny toiminnasta kuluja.
 

Kulttuuriluotsi Eija Sandberg

 
- Innostuin keväällä 2016 kulttuuriluotsin tehtävistä. Luin 
Setlementti Louhelan artikkelia paikallislehdestä. Leh-
dessä kerrottiin, että elokuussa tulee uusille luotseille 
koulutusta ja sitä ennen kiinnostuneita haastatellaan so-
pivuudesta luotsitoimintaan. Pääsin koulutukseen parin-
kymmenen muun asiasta kiinnostuneen kanssa.

Elo-syyskuun ajan kiersimme kaikki Järvenpään kult-
tuurikohteet. Kokemuksia luotsina toimimisesta on kerty-
nyt mukavasti ja mukaan mahtuvat lähes kaikki kohteet. 
Suosituimmat ovat Studio 123, Järvenpäätalon konsertit, 
Järvenpään teatteri ja Järvenpään taidetalo. Luotsattavat 
ottavat yhteyttä Setlementti Louhelaan, joka välittää tie-
don kulttuuriluotseille. He tekevät matkan luotsattavan 
kanssa kulttuurikohteeseen, jonka kysyjä on valinnut.

Itse olen toiminut myös suoraan luotsattavien kanssa 
ja vienyt heitä kohteisiin ilman välitystoimintaa, kertoi 
Sandberg. 

Sandberg on saanut kuvailutulkkauskoulutusta Järven-
pään uuden sosiaali- ja terveyskeskuksen tiloissa järjes-
tetyissä kolmessa tapahtumassa. Tilaisuuksissa näkövam-
maisille kuvailtiin tauluja syksyllä 2018.

- Sain itsekin kulttuuriluotsina uuden, syvällisemmän 
näkökulman teoksiin, sanoi luotsi. 
 
Taide ulkoilee

 
Jyväskylässä on toteutettu Taide ulkoilee -nimistä toimin-
taa vuodesta 2016 lähtien. Tässä toiminnassa on ajatukse-
na, että taide tulee luo.

Järvenpäässä on vastaavalla idealla pilotoitu Kulttuuri 
kyläilee -toimintaa keväällä 2019 Keski-Uudenmaan sote 
kuntayhtymän (Keusote) Järvenpään alueen kotihoidon 
asiakkaiden kanssa. Tämän jälkeen toimintaa laajennet-
tiin kaikille järvenpääläisille ikäihmisille.

Luokse vietävän taiteen ja kulttuuriluotsitoiminnan yh-
distäminen kiinnostaa myös Kuopiossa, jossa vapaaehtoi-
sia aletaan kouluttaa aiheeseen syksyllä 2019.

  Jyväskylän ja Järvenpään mallien taustalla on valta-
kunnallinen konsepti, jossa Taide ulkoilee -konseptis-
sa taidetta viedään ulkotiloihin ihmisten lähelle. Samal-
la sen ympärille luodaan kiinnostavia kohtaamisia ja kes-
kusteluja.
 
Kulttuuri tulee kylään

 
Kulttuuri kyläilee -hankkeen tarkoituksena on lisätä kult-
tuurin saavutettavuutta kotona asuville ikäihmisille. 
Hankkeessa kehitetyllä toimintamallilla pyritään tuke-
maan heidän osallisuuttaan, edistämään hyvinvointia se-
kä tuottamaan merkityksellisiä kokemuksia ja elämyksiä. 
Toimintamallissa vapaaehtoisilla kulttuuriluotseilla on 
tärkeä rooli taidekokemuksen välittäjänä.
 
Taidepaketti

 

Ikäihminen voi tilata Setlementti Louhelan avunvälityk-
sen kautta taidepaketin vierailulle kotiinsa ja kulttuuri-
luotsi toteuttaa yhdessä tilaajan kanssa taidetuokion. Va-
littavana on kolme erilaista pakettia, jotka sisältävät tai-
deteoksen, teostiedot sekä teemaan liittyvän aistimateri-
aalin. Monipuolisen taidepaketin tavoitteena on aktivoi-

Kulttuuri kyläilee -toiminnan aistimateriaalit.
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da aisteja ja herättää muistojen kautta keskustelua. Tee-
moina ovat ihminen, maisema ja asetelma.

Kulttuuriluotsitoimintaan on yhdistetty myös muistelu-
salkkujen viemistä esimerkiksi palveluyksiköissä asuvien 
ihmisten luo.
 
Kulttuuriluotsi Sandbergin kokemuksia

 
- Veimme toisen kulttuuriluotsin kanssa Jampan Vaahte-
rakotiin taidepaketin, jonka haimme Järvenpään taide-
museosta. Koolla oli kymmenkunta henkilöä kuuntele-
massa ja keskustelemassa.   Tutustuimme Martta Swens-
sonin öljyvärimaalaukseen, Omenankukka-asetelma, 
vuodelta 1989. 

Aistimateriaaleina veimme kehrättyä villalankaa, pella-
valankaa, maalaussiveltimiä, värituutin ja shakkinappulan 
sekä tuoksuina ruusua, kardemummaa ja omenaa. Toista 
tuntia vierähti hetkessä erilaisten tuntemusten ja muisto-
jen pyörteissä. Oli hauska huomata, miten aistimateriaalit 
saivat ihmiset menneisiin aikoihin ja kertomaan vuolaasti 
muille kokemuksistaan ja jakamaan iloista mieltä huumo-
rin kera. Tilaisuus toi iloa ja naurua arkipäivään.
 
Tukea toiminnan aloittamiseen

 
Kunnat ovat kehittäneet kulttuuriluotsitoimintaa yhdes-
sä valtakunnallisissa kehittämishankkeissa, joita on koor-
dinoinut Tampereen kaupungin kasvatusyksikkö, Taite. 
Valtakunnallisen kulttuuriluotsitoiminnan koordinaattori 
Katri Leppisaari tarjoaa kunnille tukea kulttuuriluotsitoi-
minnan aloittamiseen ja kehittämiseen. Nykyinen hanke 
päättyy syyskuussa 2019.
 
Yhteydenottoja toivotaan

 
Katri Leppisaari toivoo kaikkien, jotka kokevat kaipaa-
vansa seuraa museoon tai muuhun kulttuurikohteeseen 
lähtöön, ottamaan yhteyttä paikkakuntansa luotseihin. 
Vaikka joillain paikkakunnilla toiminta on suunnattu eri-

tyisesti ikäihmisille ja ikäihmiset ovat tärkeä asiakasryh-
mä, kulttuuriluotsia voi pyytää seuraksi kuka tahansa täy-
si-ikäinen, joka syystä tai toisesta kaipaa tukea kulttuuri-
kohteeseen lähtemisessä. 

Leppisaari kannustaa paikallisia näkövammaisten yh-
distyksiä ottamaan yhteyttä kuntansa luotseihin ja kysy-
mään, onnistuisiko luotsaus ja yhteistyö.

Kulttuuriluotsitoimintaa koordinoidaan kunnan tai kol-
mannen sektorin toimijoiden kuten Punaisen Ristin tai 
setlementtien tukemana. Yhä useammin kunta ja kolmas 
sektori tekevät yhteistyötä toiminnan tukemisessa.
 
 
 
 
 

Härmälän ukkokerho vitriinin ääressä. Kuva Katri Leppisaari.
Kulttuuriluotsi lähtee seuraksi museoon vertaisena, ihmettele-
mään yhdessä.

Alla: museot ovat suosituimpia "luotsauskohteita".  Kuva: Laura 
Talvitie.



Teksti: Sanna Tynkkynen
Kuvat: Börje Eriksson

H
einäkuun lopulla Lahden helteisil-
lä kaduilla kuuli kummia. Olisi voi-
nut kuvitella saaneensa auringon-
pistoksen, kun eri kansalaisuuksia 
edustavat ihmiset kommunikoivat 

hymyillen kielellä, joka kuulosti etäisesti tutulta, 
mutta silti et ymmärtänyt mitään. Käynnissä oli 
kaksi kansainvälistä esperantokongressia: Isku 
Areenalla esperanton maailmankongressi (104-
a Universala Kongreso de Esperanto, UK) ja nä-
kövammaisten kansainvälinen esperantokong-
ressi (85-a Internacia Kongreso de Blindaj Espe-
rantistoj, IKBE) Lahden musiikkiopiston tilois-
sa. IKBEn yhteydessä pidettiin myös näkövam-
maisten kansainvälisen yhdistyksen (Ligo Inter-
nacia de Blindaj Esperantistoj, LIBE) yleiskokous 
ja juhlistettiin Suomen näkövammaisten espe-
rantoyhdistys Steleto ry:n satavuotista taivalta. 

Maailmankongressin tee-
mana oli ”Elävä luonto, ku-
koistava kulttuuri - Vivanta 

naturo, fl oranta kulturo”.

Lahteen teema sopii hyvin, sillä kaupunki valit-
tiin kesäkuussa Euroopan ympäristöpääkaupun-
giksi (European Green Capital) vuodelle 2021. 

Mitä on esperanto?

Esperanto on luonnollisiin kieliin perustuva kei-
notekoinen kieli. Alkujaan Lingvo internacian 
(kansainvälinen kieli) nimeksi vakiintui espe-
ranto kehittäjänsä puolanjuutalaisen silmälää-
käri L.L. Zamenhofin salanimen, D-ro Esperanto 
(Tri Toivoja) mukaan. Hän kehitti kielen 1880-lu-
vun loppupuolella neutraaliksi ja helposti opit-
tavaksi yhteiskieleksi erikielisten ihmisten kom-
munikointiin. Sanaston pohja on suurilta osin 
romaanisissa kielissä, kun taas kieliopissa on 
vaikutteita slaavilaisista kielistä.

Ensimmäisinä vuosina esperantoa käytettiin 
lähinnä Zamenhofin ja kieltä opiskelleiden jul-
kaisuissa. Aluksi esperanto sai jalansijaa eniten 

Venäjällä ja Itä-Euroopassa, mutta vähitellen 
myös Länsi-Euroopassa.  Helsinkiinkin perustet-
tiin ensimmäinen esperantokerho vuonna 1905.

 1900-luvun alkuvuosina esperantoliike oli jo 
levinnyt kautta maailman ja 1905 ilmestyi jopa 
27 esperantonkielistä aikakauslehteä. Vuoden 
1900 Pariisin Maailmannäyttelyssä esiteltiin es-
perantoa ja liike sai paljon uusia kannattajia 
myös Ranskan korkea-arvoisemmista kansalai-
sista. Ensimmäinen esperanton maailmankong-
ressi järjestettiin vuonna 1905 Ranskassa ja siitä 
lähtien se on järjestetty joka vuosi lukuun otta-
matta maailmansotien aikaisia vuosia. Esperan-
ton maailmanliitto  (Universala Esperanto-Aso-
cio, UEA) perustettiin vuonna 1908. Sen tehtä-
vänä on muun muassa maailmankongressin jär-
jestäminen. Suomessa esperantokongressi on 
ollut neljästi: 1922, 1969, 1995 ja nyt 2019.

Vaikka esperanto liikkeenä on irtisanoutu-
nut politiikasta, se on joutunut historiansa aika-
na myös sen välikappaleeksi. 1930-luvulla sekä 
Hitler että Stalin kielsivät esperanton käyttämi-
sen ja vainosivat esperantisteja syyttäen heitä 
epänationalisteiksi. Myös kylmä sota hankaloitti 
toimintaa 1950- ja 1960-luvuilla osapuolten pe-
lätessä vastapuolen propagandaa. 

Esperantoa ei alunperin tarkoitettu kenen-
kään äidinkieleksi. Sen toiseksi äidinkielekseen 
ilmoittavia on maailmassa nykyään noin tuhat. 
Esperantisteja on tällä hetkellä noin 120 maassa. 
Vaikka kielestä ei luojansa toiveiden mukaises-
ti tullutkaan kaikkialla ja kaikkien puhuma yleis-
kieli, se voi edelleen hyvin. Esperantoa käyte-
tään mitä moninaisimpiin tarkoituksiin matkus-
tettaessa, kokouksien yleiskielenä, yhteyden-
pidossa ja erityisesti kulttuurivaihdossa moni-
ne muotoineen. Merkillepantavaa on myös es-
perantonkielisten blogien ja verkkosivustojen 
suosion kasvu.

Näkövammaisten ikkuna maailmaan

Esperantoliikkeen alkuajoista lähtien näkövam-
maiset ovat ottaneet sen omakseen innokkaas-
ti. Sen tuomat mahdollisuudet opiskella kieliä ja 
pitää yhteyttä eri maiden harrastajiin avasivat 
ikkunoita maailmaan. Ensimmäinen näkövam-
mainen esperanton taitaja mainitaan jo vuodel-
ta 1888. Hän oli hollantilainen N. Schildt Amster-
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damista. Hänen ei kuitenkaan onnistunut innoit-
taa näkövammaisia tovereitaan opiskelemaan es-
perantoa, vaan sitä alettiin opettaa pienissä mää-
rin Ranskan Lyonissa 1990-luvun alussa. Tukhol-
malainen Harald Thilander havaitsi 1901 esperan-
ton suomat mahdollisuudet sokeille. Tämä sokea, 
lähes kuuro ja liikuntavammainen nuorimies asui 
vammaisten hoitolaitoksessa ja haaveili sokeiden 
kansainvälisestä yhteistyöstä. Tuohon aikaan so-
kean oli lähes mahdotonta oppia muuta kuin kan-
sallista kieltään ja minkäänlaista kaksikielistä pis-
tekirjoitussanastoa ei ollut. Hän kehitti esperan-
ton pisteaakkoset mahdollistaen näin näkövam-
maisten esperanton opiskelun muutenkin kuin 
korvakuulolta.

Ensimmäinen säännöllises-
ti ilmestyvä pistelehti Espe-

ranta Ligilo alkoi ilmestyä 
1904. Se oli ainoa merkittävä 
yhdysside eri maiden näkö-

vammaisten kesken. 

Ligilon ansiosta esperantonkielinen pistekirjoi-
tus vakiintui ja se lienee vanhin vieläkin ilmesty-

vä pistelehti. Erityisesti sensuurin aikana espe-
rantonkielisellä pistelehdellä oli tiedonvälityk-
sessä suuri merkitys näkövammaisille. Suomalai-
sella näkövammaisten esperantoyhdistys Steleto 
ry:llä on merkittävä rooli lehden pitkässä histori-
assa sen taloudellisena tukijana. Nykyisin Ligilo 
on saatavana myös sähköpostitse ja lukijoita on 
kaikkialla maailmassa.

Näkövammaiset esperantistit ovat osallistuneet 
aktiivisesti maailmankongresseihin niiden järjes-
tämisen alusta asti. Näkövammaisten omia maa-
ilmankongresseja alettiin järjestää niiden yhtey-
dessä vuonna 1921. Jo seuraavana vuonna Suomi 
ja esperanton tähtitaivaalle paikkansa vakiinnut-
tanut Steleto saivat kongressin Helsinkiin avusta-
en myös maailmankongressin järjestelyissä. Nä-
kövammaisten kansainvälisen esperantoyhdis-
tyksen perustamisesta oli päätetty jo 1921 pi-
detyssä maailmankongressissa, mutta nykyisen 
muotonsa LIBE sai vasta 1951 suomalaisten olles-
sa jälleen merkittävässä asemassa sen muodos-
tamisessa. Oskari Lehtivaara toimi LIBEn pääsih-
teerinä sen perustamisesta alkaen vuoteen 1962.

Näkövammaisten esperantistien maailman-
kongresseissa on sen historian aikana käsitelty 
paljon tärkeitä ja osin vielä nykyäänkin puhutta-
via aiheita. Pääteemat ovat 1950-luvulta lähtien 
olleet esperanton opiskelu ja yhteiskuntaan osal-
listuminen. Kongressien julkilausumat ovat ke-
hottaneet  valtioiden  hallituksia ottamaan espe- ►



ranton opettamisen sokeainkoulujen opetusoh-
jelmaan, helpottamaan näkövammaisten työllis-
tymistä ja parantamaan näkövammaispalveluja: 
näkövammaisten integroitu opetus, sokeainjär-
jestöjen ja esperanton ulkoinen tiedotus, pank-
kien tiliotteet pisteille painettuina, näkövammai-
sen nimikirjoituksen pätevyys, sokeiden matkus-
taminen ja matkalippujen alennukset. 

Jo ennen maailmansotia esperanton avulla oli 
luotu perusta modernille sokeainhuollolle, johon 
pohjautuvat nykyäänkin käytössä olevat käytän-
nöt monissa maissa. Esperanto on toiminut näkö-
vammaisille tiedonkulun mahdollistajana, yhte-
yksien luojana ja kulttuurin kanavana. 

Pieni tähti

Suomen näkövammaisten 
esperantoyhdistys Steleto ry 

perustettiin 1919. Nimi tar-
koittaa pientä tähteä ja alus-

ta lähtien Steleto on tuikki-
nut valovoimaisesti esperan-
tistien kansainvälisten yhdis-

tysten joukossa. 

Satavuotisjuhla osuu sopivasti Suomessa pidettä-
vän esperanton maailmankongressin yhteyteen.

Varsinainen aloitteentekijä ja koollekutsuja nä-
kövammaisten esperantoyhdistyksen perustami-
seen oli sokea vaikuttajanainen Anna Friman (Ka-
jastuksenkin perustaja). Hän kutsui Helsingissä 
asuvat näkövammaiset kotiinsa 29.5.1919 ja näin 
syntyi Steleto. Muita perustajajäseniä olivat Ro-
bert Bergh, Hilja Oksanen, Laina Nieminen, Ada 
Pynttö ja Varma Järvenpää. Näkövammaisten es-
perantoharrastus oli aktiivisimmillaan sotien ai-
kana, jolloin kokoonnuttiin jäsenten kodeissa.

Kun Suomi sai järjestettäväkseen esperantis-
tien maailmankongressit 1922, se antoi näkövam-
maisille erinomaisen kimmokkeen esperanton 
opiskeluun ja sen käyttöönottoon. Steleton voi-
mainponnistus sodan jälkeisessä nuoressa val-
tiossa oli vaativa. Varoja kerättiin arpajaisilla, va-
rainkeruulistoilla ja musiikki-illalla. Myös Sokeain 
Liitolta saatu avustus tuli tarpeeseen ja kongres-
sivieraiden majoituksessa auttoi Helsingin Soke-
ainkoulu.

Helsingin kongressin aiheina olivat muun mu-
assa rautateiden alennukset sokeille ja sokeain 
eläke. Nämä edut tulivat myös saavutetuiksi aika-
naan Suomessa. Tulevia kongresseja varten laa-
dittiin säännöt, joissa mainittiin esimerkiksi, ettei 
poliittisia, kansallisia ja uskonnollisia kysymyksiä 
käsitellä.

Helsingin maailmankongressin jälkeen Stele-
ton toiminnan tukemiseksi järjestettiin arpajaisia 
lähes vuosittain. Varoja saatiin myös Raha-auto-

maattiyhdistyksen tuotoista Sokeain Keskusliiton 
välityksellä. Steleto onkin voinut tukea yleisiä es-
perantoharrastuksia avustamalla Ligilon julkaise-
mista vuosittain, tukemalla eri esperantoyhdistys-
ten toimintaa ja tuottamalla oppimateriaaleja nä-
kövammaisten käyttöön. Kursseille yhdistys on an-
tanut oppikirjat joko maksutta tai nimellistä korva-
usta vastaan. Yleensäkin oppikirjojen hinnoissa on 
pyritty siihen, että kirja ei saisi maksaa näkövam-
maiselle enempää kuin sama kirja näkevälle. 

Ensimmäisen maailmansodan syttyessä esperan-
toyhdistysten toiminta kiellettiin. Vain Steleto jat-
koi toimintaansa entiseen tapaansa. Vuosien 1939-
1947 välillä esperantotoiminta lamaantui kansain-
välisen kielen vainoamisen vuoksi monissa Euroo-
pan maissa. Steleton piirissä esperanton harrastus 
ja yhteydet ulkomaailmaan jatkuivat edelleen. Vuo-
si 1946 oli valoisampi uinuvien esperantoyhdistys-
ten aktivoituessa. Myös uusia yhdistyksiä perustet-
tiin. Esperantolehdetkin alkoivat ilmestyä jälleen 
säännöllisesti.  

1950-luvulta näihin päiviin asti Steleto on säilyt-
tänyt asemansa aktiivisena toimijana esperantis-
tien parissa ja sillä on yhä suora yhteys paikalliseen 
ja valtakunnalliseen esperantotoimintaan. Oska-
ri Lehtivaara toimi EAF:n (Suomen Esperantoliitto 
ry.) hallituksen varapuheenjohtajana 1968-1971 ja 
puheenjohtajana 1975-1985. Tämän jälkeen hänet 
kutsuttiin kunniapuheenjohtajaksi. Arvo Karvinen 
oli EAF:n hallituksen jäsen 2009-2010 ja Börje Eriks-
son vuodesta 2011 lähtien. Erikssonin vastuualuee-
na on Pohjoismaiden ja lähialueiden yhteistyö. Hä-
nen käsialaansa ovat tämän vuoden UK:n ja IKBEn 
embleemit sekä Steleton satavuotisembleemi.

Ritva Sabelli on vuodesta 1994 lähtien toiminut 
Helsingin Esperantoseuran hallituksessa ja vuosi-
na 1998-2001 EAF:n hallituksessa. Steleton sihtee-
rin tehtävää hän on hoitanut vuodesta 1993. 

Ritva Sabelli on toimittanut esperantonkieli-
sen sokeiden esperantoliikkeen historian 1888-
2015. Sen on tarkoitus ilmestyä suomeksi vielä tänä 
vuonna, samoin kuin Steleton satavuotishistoriikin. 
LIBE myönsi hänelle kunniajäsenyyden pitkäaikai-
sen vapaaehtoistyön ansiosta alkuvuodesta 2019.

Tulevaisuus – uhka vai mahdollisuus

Esperanton taustalla oli ajatus kaikista maailman 
ihmisistä tasa-arvoisina riippumatta vammaisuu-
desta, kansallisuudesta tai vähemmistöasemas-
ta. Se olisi keinotekoinen kieli, jolla ei ole histori-
an painolastia. Tämä ajatus elää yhä. Historia on to-
distanut, että esperanto on selvinnyt sodista, luon-
nonkatastrofeista ja muista ihmiskunnan tielle osu-
neista esteistä huolimatta. Sen merkitys on jopa 
korostunut vaikeuksien keskellä yhdistäen ihmisiä. 
Sen sanoma onkin toivo, jota myös vihreä väri ko-
rostaa. Esperanton vihreä tähti (verda stelo)  on pi-
tänyt pintansa, vaikka siitä ei maailmanvalloitta-
jaa tullutkaan. Ajat kuitenkin muuttuvat, me niiden 
mukana. Ainoastaan muutos on pysyvää ja ilman 
sitä ei synny myöskään mitään uutta. 

►
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Steleton kohtalo tuntuu olevan sama kuin mo-
nilla muilla näkövammaisyhdistyksillä. Aktiivit 
ikääntyvät ja tilalle pitäisi saada uutta verta. Näkö-
vammaiset esperantonharrastajat ovat sen histo-
rian alusta asti olleet innokkaasti mukana toimin-
nassa, vaikka omia yhdistyksiä ei vielä ollutkaan. 
Esperanto toimi siltana vammaisten ja vammat-
tomien välillä. Se on ollut tavoitekin; ollaan siellä, 
missä muutkin ovat.  Integraatio on kuitenkin syö-
nyt näkövammaisia pois näkövammaistoiminnas-
ta. Ainoastaan vertaistuki on asia, jonka vain näkö-
vammaisyhdistys ja -toiminta voivat tarjota. 

Tietotekniikan kehittyessä yhteydenpito on te-
hostunut ja esperantonkielisten materiaalien saa-
vutettavuus parantunut näkövammaisille. Apuvä-
lineiden myötä näkövammaiset esperantistit ovat 

entistä paremmin voineet kommunikoida näkevi-
en harrastajien kanssa esimerkiksi keskustelufoo-
rumeilla. Integraatio mahdollistaa harrastamisen 
ilman näkövammaisviitekehystä. Netti ei kuiten-
kaan ole voinut syrjäyttää edelleenkin tärkeää toi-
mintaa, jossa näkövammaiset harrastajat kokoon-
tuvat yhteen esperanton ympärille rakentuviin ta-
pahtumiin.

Suomessa on järjestäytyneitä esperantoharras-
tajia noin 350, joista Steleton jäseniä 23. Monis-
sa maissa näkövammaisten esperantoyhdistykset 
ovat lakanneet ja toiminta jatkuu kansallisten yh-
distysten alajaostoina. Toisaalla taas uusia yhdis-
tyksiä syntyy, tällä hetkellä eniten Keski-Aasiassa ja 
Afrikassa. Esperanto siis elää ja hengittää myös nä-
kövammaisten parissa.

Steleto on osa kansainvälisten näkövammaisten 
esperantoyhdistysten tähtikuviota, joka on yksi 
tähdistö maailmanlaajuisella esperantistien tähti-
taivaalla. Toivottavasti tämä kirkas pohjoisen täh-
ti saa loistaa vielä toiset sata vuotta. Kuten tähtien-
kin, Steleton valo on kulkenut näihin päiviin kauan 
ja vaikka sen voimat hiipuisivatkin, valoa riittää vie-
lä pitkälle tulevaisuuteen. Bondezirojn al Steleto!  



                                         

Jonnan matkassa
maailmalla, osa 1

Sieluni selfiet

K
esäkuun alku Münchenin Olympiastadionilla. 
Odotan. Istun. Jännitän! Bändiä, joka vapautti 
minut sokerikoukusta. Bändiä, jonka mahta-
van massiivinen musiikki ja sanoitukset ovat 
särkeneet minut ehjäksi.

Ja tässä he ovat.
Rammstein!
En näe heitä. He ovat lähellä. Samalla niin kaukana. Vain 
sydämeni näkee heidät.
 Till Lindemann räjäyttää painepommin ja alkaa laulaa:
"Was ich liebe!“ 
"Se mitä rakastan.“ Se olette te: Till, Paul, Richard, Oliver, 
Flake ja Christoph.
Rakastan teidän  henkeäsalpaavaa musiikkianne,  lava-
showta, jonka myös sokea näkee.
Ja haistaa.
Zeig dich!
Haisee kuin Till olisi käristymässä uunissa. Mutta eihän 
Till mihinkään katoa. Puhdas, käheä laulu palaa kiinni 
tärykalvoihini. 
"Mein Herz brennt.“
 Sydämessäni roihuaa. Savu sakenee. Tuleeko se lavalta... 
vai mielestäni?
"Puppe!“
Itkisin, mutta silmäni ovat liian täynnä kyyneleitä. Yksi-
kään ei mahdu ulos. Till työntää lastenvaunuja, joissa on 
häntä kaksi kertaa isompi, palava nukke. Hänen äänen-
sä särkyy. Se on täynnä sellaista tuskaa, jota vain rankan 
elämänkoulun käynyt voi tuntea. Minuunkin sattuu! "Es 
geht mir nicht gut. Nein!“
Radio!
"Korvistani tulee silmät!“
Ylistyskappale kuuloaistille.
Sokeille.
Minullekin!
Aurinko päästää viimein irti Münchenin illasta. Sitä ei 
tarvita, sillä Till lähettää minulle auringon.
Se paistaa. Se polttaa ihoa.
Aivan kuin Rammstein olisi odottanut, antanut pimey-
delle aikaa laskeutua... jotta minäkin, joka erottaa vain 
valoja,  näkisin tuon tähdistä kaikkein kirkkaimman.
Itsekeskeistä.
Itsekästä!
Mutta nyt on lupa antaa mielikuvituksen lentää  vaikka 
aurinkoon asti.
Alan kirkua.  
Till! Till! Lähetä lisää tuota ihanaa paistetta.
...ja Till lähettää.
"Du hast!“ 
Ja Till lähettää taas tulenlieskoja ylleni. Tuli on kuin vi-
hainen kysymysmerkki.
"Willst du bis der Tod euch scheidet treu ihr sein für al-

le Tage?“
Vastaus on tietenkin: 
"Nein!“
En ole uskollinen.
...paitsi että olen.
Ramm-uskollinen.
Ramm-uskovainen!
"Du bist schön wie ein Diamand!“
Kyyneleet pistelevät silmiäni kuin tulikuumat timantit.
Timantit. Ne ovat niin kauniita.
Mutta silti pelkkiä kiviä.
Kovia kiviä.
Mutta ilman kovuutta ei tässä maailmassa selviä.
Ei ainakaan, jos joutuu taistelemaan ennakkoluuloja ja 
syrjintää vastaan.
"Ich finde dich!“
Hui! Till etsii minua...
"Jetzt hab ich dich!“ "Sainpas sinut!“
Niin saitkin.
Olet seurannut minua kuulokkeissa, t-paidoissa, repus-
sani, jota kannan, runoissasi, joita sormeni lukevat piste-
näytöltä.
Kunpa saisin puristaa sinua kädestä,  edes hetken ajan, ja 
kiittää!
"Ich will dein Herzschlag kontrollieren!“
Sinä päätät nyt, koska sydämeni lyö. 
"Könnt ihr mich fühlen?“
No ihan varmasti tunnen. Koko Rammsteinin, joka vyö-
ryy lukuisten painepommien aaltona joka soluuni.
"Ich verstehe euch nicht!“
Minäkään en ymmärrä.
Mitä te kuusi olette tehneet minulle?
Kuudessatoista kuukaudessa!
Sen helmikuisen yön jälkeen, jona ystäväni pakotti mi-
nut kuuntelemaan teidän musiikkianne. Käännytti mi-
nut niin, että peruin periaatteeni ja hankin Spotify Pre-
miumin.
Ei, sekään ei riittänyt.
Ostin teidän levynne, jotta en ole Spotifysta riippuvai-
nen. Puhkaisin korvieni vuosikausia kiinni olleet reiät, 
jotta sain logonne korviini.
En ymmärrä teitä! En ymmärrä enää itseänikään.
Ymmärrän vain, että elämäni kääntyi jyrkästi kohti aurin-
koa.
Aurinko hymyilee myös Ratinan stadionin yllä elokuussa 
2019. Minäkin hymyilen, mutta samalla jännitän.
”Noniin Jonna, alahan tulla!” mies sanoo saksaksi ja läh-
tee opastamaan minua pois eturivin paikaltani, yli peh-
meän maton, alas loppumattoman määrän portaita.
Pienessä huoneessa tuoksuu partavesi. Saan lasin kokis-
ta. Shotti tekisi nyt terää!  Kauempana  terävä-ääninen 
nainen sanoo englanniksi: "Vain yksi esine nimikirjoitus-

Jonna Heyenke (entinen Mononen)
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ta varten eikä liikaa selfieitä". Käteni sujahtaa laukkuun 
ja löytää vanhan  konserttilipun.
”Ei! Mene tyhjin käsin! Ota selfiet sielullasi!”
Ääni sisälläni on niin määrätietoinen, että sitä on totel-
tava.
Askeleet lähestyvät. 
”Nyt tulee Flake”, minulle kerrotaan. Ojennan käden, 
mutta Flake haluaakin halata. Kysyn naama punaisena, 
saisinko katsoa, miltä hän näyttää. 
”Ilman muuta”, Flake sanoo sydämellisesti ja on huvittu-
nut, kun kerron arvanneeni hänen ulkonäkönsä pieleen.
Seuraavana vuorossa on Paul, joka suostuu oikein mie-
lellään tutkittavaksi. Kerron, että olin kuvitellut hänet liki 
kaksimetriseksi. Hän ja muut bändin jäsenet alkavat nau-
raa. Nauru yltyy, kun kerron luulleeni, että Flake ja Chris-
toph ovat lyhyitä, laihoja luikkuja.  
Lempeä ääni sanoo edessäni: ”Hei, tässä on Till.”
Ei, en ole unessa.
”He-heippa!” änkytän  ja ojennan kättäni. Till kättelee 
nopeasti  ja vetää  minut sitten luokseen. Halaamme pit-
kään.
Hän on kuuluisa, voi tehdä ja ostaa mitä vain, saada mitä 
vain. Minä olen tällainen tavallinen pikkukaupungin tyt-
tö vain. Mutta jotenkin tuntuu kuin halaisi vanhaa, rakas-
ta ystävää.
”Haluaisitko tutkia kasvojani?” Till kysyy.
Järkeni huutaa,  että tämä on unta. Olin haaveillut, että 
saisin tutkia nimenomaan Tillin kasvoja.  Mutta eiväthän  
kuuluisat ihmiset anna tuntemattoman fanin käpälöidä 
kasvojaan,  varsinkaan, kun ovat jo showta varten mei-
kattuja ja laitettuja.
Sormeni näkevät miehen, jota elämä on potkinut päähän 

enemmän kuin tarpeeksi. Mutta näen myös ihmisen, jo-
ka kaikista eteen kasatuista muureista huolimatta pus-
kee menemään eteenpäin, rikkinäisen ihmisen, joka on 
aina vain kasannut itsensä uudestaan.
Käteni löytävät kulmalävistykset ja pään, jossa tököttää  
pieni ponnari.
”Onneksi ajoin aamulla parran”, Till nauraa.
Haluaisin sanoa niin paljon. Kertoa, miten kunnioitan 
häntä ihmisenä. Mutta pääni ei toimi.  Mieleni ja kiele-
ni ovat lakossa. Mutta sanoja ei tarvita. Till halaa minua 
jälleen ja nauraa, että kasvoissani on nyt hänen show-
meikkiään. Selvä juttu: en pese tänään kasvojani enkä 
koskaan päälläni olevaa Rammstein-paitaa.
Aika loppuu. Mutta yhä Till on siinä, halaa ja sanoo: ”Pär-
jäile kulta pieni!”
Tuntuu hyvältä mutta samaan aikaan niin pahalta. Kaikki 
oli käynyt juuri niin kuin unissani.
Olisin niin halunnut jutella hänen kanssaan kaikessa rau-
hassa. Vaikka Rammsteinin musiikki ylittää mahtiponti-
suudessaan käsityskyvyn, minulle vähintään yhtä tärkeä 
on ihminen nimeltä Till Lindemann.
”Noniin, tässä on Christoph Schneider.”
Ramm-rumpali antaa mielellään minun tutkia itseään. 
Kehun hänen upeaa rummunsoittotaitoaan. Saan pitkän 
halauksen sekä käytetyt rumpukapulat ja lautasen.
”Mikset hölmö ottanut selfieitä?” minulta tiukataan yhä.
Mutta otinhan minä! 
Niitä ei kuitenkaan voi esitellä Facebookissa eikä lehdis-
sä.
Ne ovat syvällä sielussani.
Ne ovat osa minua.

Till Lindemann – ei Suomessa eikä Saksassa vaan Nîmesin keikalla 2017. Kuva Julien Damelet / Wikipedia.



                                        

LUKUNURKKA
Tuula-Maria Ahonen Vahvuutena herkkyys

Taina Laane   Vahvuutena herkkyys 

Kirjeitä hänelle, joka kokee syvästi    Kirjapaja 2019

Aikamme tarvitsee herkkiä ihmisiä ja herkkyyttä enem-

män kuin koskaan.

S
inä olet liian herkkä, meille monille herkille ih-
misille on sanottu syyllistävästi ja halveksivas-
ti kerran jos toisenkin. Herkkyytenä on pidetty 
- ja monet pitävät edelleen- heikkoutena. Tanja 
Laane antaa ominaisuuteemme oman, uuden, 

vahvistavan ja rohkaisevan näkemyksensä.
Todettakoon alkuun, että herkkyys on aivojen ominais-

laatu, sekä ihmisillä että eläimillä.
- Sekä eläin- että ihmispopulaatiossa on aina mukana 

yksilöitä, joita amerikkalainen psykologian tohtori Elaine 
Aron kutsuu englanniksi termillä ”highly sensitive”. Her-
kät kulkevat väkijoukossa valppaina, ympäristöään ja sen 
herättämiä tuntemuksia itsessään aistien, Laane kuvaa. - 
Herkät varoittavat yhteisöä vaaroista. 

Itselleni tulee mieleen, että siinä missä vähemmän her-
kät kielsivät ja ohittivat ilmastonmuutosvaroitukset vuo-
sikymmeniä sitten,  monet herkät ihmiset ottivat nämä 
vakavasti  ja muuttivat elämäntapaansa todellisuuden 
vaatimusten mukaisesti. Itsekin mm. ryhdyin kasvissyö-
jäksi ja perhe seurasi perässä. Nyt muut  alkavat tulla pe-
rässä, eivätkä kaikki vieläkään ole ymmärtäneet maapal-
lomme tilannetta.

Laanen mukaan herkkyyden syvin tarkoitus on auttaa 
suunnistamaan maailmassa turvallisesti ja onnellisesti: 
löytämään ruokaa, paikkoja lepäämiseen sekä ymmärtä-
mään itseämme, muita ja hyvän vuorovaikutuksen edel-
lytyksiä. 

Koska herkkä ihminen aistii paljon ympäristöään, hän 
myös rasittuu helpommin ja tarvitsee omaa rauhoittu-
misaikaa. Laane on suunnitellut kirjansa tämän mukaises-
ti. Hän kirjoittaa kirjeitä erilaisista rauhoittavista paikois-
ta, jotka tuottavat lukijalle levollisen tyydytyksen tuntei-
ta. 

- Aistivoimaiselle ihmiselle rauhallinen taukopaikka kii-
reisen arjen keskellä ei nimittäin ole vain kiva juttu vaan 
hengenpelastus, Laane kirjoittaa. - Valppaana oleval-
le hermostolle soppi tarkoittaa rentoutumista, turvaa ja 
rauhaa.

Itsellekin tulee mieleen, kuinka menin kärsien  mes-
sukeskuksen vilkkaasta ihmisvilinästä vessaan pakoon. 
Wc:n hiljaisuus tuntui uskomattoman hyvältä ja hoitaval-
ta, todella tarpeelliselta. 

- Kun vähitellen ymmärtää, mistä herkkyydessä oikeas-
taan on kysymys – siitä, että hermoston oma vahvistin vä-
symättä aistii ja prosessoi hieman voimakkaammin
- elämä helpottuu. Siksi kirjoitan sinulle nyt. Tiedän, että 
herkkyys on ristiriitaista ja joskus raskastakin, Laane to-
teaa.

Herkän tunnevoiman perussäädin 

-Menneet sukupolvet kasvatettiin siihen, että kiukku on 
paha ja tuhma asia ja suru pitää vaihtaa iloksi. Pitää rei-
pastua. Eikä iloakaan saa levitellä maailmalle, muut tule-
vat siitä vain kateellisiksi. Itku pitkästä ilosta, Laane kuvaa 
suomalaista tunnemaailmaperintöä.

- Menneinä aikoina tunteiluun ei ollut varaa, oli selvittä-
vä. Mutta selviytymistilalla on hintansa. Aina. Selviytymi-
sen alle jätetyt tunteet ovat sitoneet osan elämäniloam-
me ja rohkeuttamme. Pitkään tunnistamattomaksi ja ni-
meämättömäksi jääneet, kenties syrjään sysätyt tunteet 
jäävä ikään kuin päälle, soimaan taka-alalla ja voivat aihe-
uttaa niska-, hartia-, selkä- ja vatsakipuja tai – kuten mi-
nulla – unettomuutta, Laane valottaa mitä tärkeintä asi-
aa. 

Hän on oman kokemuksensa kautta huomannut, että 
kun herkkä ihminen rohkenee kohdata omia tunteitaan, 
nimeää oman tunteensa, sisäinen hälytystila hälvenee. 
Tunne siirtyy nimettäessä otsolohkon käsiteltäväksi.  Her-
kän ihmisen on siis syytä pysähtyä päivittäin kysymään 
itseltään, mitä hänelle kuuluu. 

- Etäisyyden ottaminen omiin tunteisiin ei tarkoita, et-
tä tunteita muutettaisiin tai rajoitettaisiin millään tavalla. 
Tunteiden on saatava olla, tulla ja mennä omassa tahdis-
saan, pakottamatta. Etäisyys tarkoittaa vain, että astuu 
niiden virrasta hetkeksi sivuun, katsomaan, havainnoi-
maan ja tarkkailemaan tunteitaan. Tämän kaltainen etäi-
syys on herkän tunnevoiman perussäädin. Sitä voi parhai-
ten harjoittaa mindfullnessin avulla, mutta jo tietoisuus 
asiasta alkaa vähitellen auttaa. 

Kirja tulee hyvin lähelle herkkää lukijaa, itsekin tunnis-
tin itsessäni lähes kaiken mistä Laane kirjoittaa. Kirja voi-
si avartaa  ja syventää myös vähemmän herkän aviopuoli-
son tai ystävän näkemystä, tuottaa uutta ymmärtävää  lä-
heisyyttä?

VINOKAS

Olli Lehtinen

Päivänsäde ja näkövammainen
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S
okea mies Vinokas saapui valkoista keppiä 
heilutellen bussipysäkille. – Odottaako ku-
kaan bussia? hän huhuili. Kukaan ei vastannut, 
joten kukaan ei ollut pysäkillä. Vinokas kaivoi 
repustaan paperin, johon oli kirjoittanut pak-

sulla mustalla tussilla bussin numeron. Hän suoristi kä-
tensä kepin päälle ja riiputti numerokylttiä sormissaan. 
Linja-autonkuljettaja ei voisi olla huomaamatta. Pian py-
säkkiä lähestyi bussin lailla huriseva vehje. Ajoi pysähty-
mättä ohi. Vinokas kuunteli ajan puhuvasta kellostaan. 
Olisi voinut olla hänen bussinsa. Vinokas astui pysäkin 
taakse. 

– Onko täällä muita matkustajia? 
Joskus kanssamatkustajat piiloutuivat. Kukaan ei vas-

tannut. Odottavan aika on pitkä. Näkövammaisen odot-
tajan tavanomaistakin pitempi. 

Ilta oli alkanut hämärtää. Taivaanrannalla väreili vielä 
valonkajoa. Enää minulle ei tule haikeata mieltä aurin-
gon laskiessa. Enää en näe auringonlaskua. – Odotatte-
ko bussia? naisen ääni kysyi. – Kyllä. Paljonko kaksikol-
moseen on aikaa? – Kaksi minuuttia. Mikä sinun nime-
si on? – Vinokas. – Minä olen Päivänsäde. – Kaunis ni-
mi. Onko se ristimänimi? – Kyllä. Olen tulossa viereisestä 
poliisivankilasta. Vietin kolme päivää pidätettynä. – On-
pa ikävää. Oliko pidätys aiheellinen? – Jep. Entinen poi-
kaystävä ja hänen kaverinsa käyttivät asuntoani huume-
varastona.

Siinäpä rehellinen rikollinen, Vinokas mietti. – Et sattu-
moisin asu tässä lähellä? Päivänsäde kysyi. – Asun aika 
lähellä, Vinokas vastasi. Tarkalleen ottaen hän asui sa-
dan metrin päässä pysäkistä. – Ei mitenkään olisi mah-
dollista mennä yhdessä asuntoosi lepäämään? 

Onpa poikkeuksellisen suoraa puhetta. – Valitettavas-
ti minulla on sovittu meno. – Peikkokulta, pimeys vie hen-
gen multa, enkä toivo kuolemaa. Nyt mun täytyy heti men-
nä, muuten en mä valoon lennä, enkä enää hetkeäkään 
elää saa, Päivänsäde vastasi laulaen.

Vinokas laski kylttikätensä alas. – Oletko vaarassa? – 
Olen. Kerroin poliisille exäni ja kahden hänen kaverin-
sa nimet.

Tässäpä mojova ristiriita. Auttaisin mielelläni, mutta ko-
tona on pöydillä ja seinillä arvotavaraa. Mitä teen, jos 
hän alkaa anastaa irtaimistoa? En mitään, koska en näe 
mitään. – Peikkokulta, pimeys vie hengen multa, enkä toi-
vo kuolemaa. Bussi pysähtyi edelliselle pysäkille, Päivän-
säde lauloi. – Käy kanssani ja kotiluolaan näytän sulle tien, 
ja sinut omakseni vien, Vinokas vastasi. Päivänsäde nau-
roi. 

Päivänsäde nappasi Vinokkaan käden käteensä. Ei viralli-
sella talutusotteella, vaan siten kuin seurustelevat kulke-
vat. Vinokas otti suunnan kotiin. Aurinko jo mailleen hiipi, 
päivänsäde kultasiipi, aikoi juuri lentää eestä sen. Näin kaik-
kosiko järjen valo peikon yksinäisen, kun seuralaisen vauh-
dikkaan hän sai?  

Päivänsäde ja Vinokas astuivat asuntoon. – Voin riisua ken-
käsi, Päivänsäde sanoi ja kyykistyi Vinokkaan eteen. Katu-
mus sutaisi Vinokkaan ajattelua. Miksi päästin hänet asun-
tooni? – Ei tarvitse. Teen sen näin, Vinokas sanoi ja potkai-
si löysästi sidotut kengät jaloistaan. – Sinulla on tietokone. 
Kaipaatko apua pankkiasioitten hoitamisessa? – En. Tieto-
koneeni puhuu, Vinokas vastasi yrittäen pitää äänensä ren-
tona. Kutkapa muutkaan yksinäisestä vammaisesta kiin-
nostuisivat paitsi hyötymään pyrkivät kummajaiset. – Ru-
vetaanko nukkumaan? Päivänsäde kysyi ja tarttui Vinok-
kaan käteen. Hän painoi käden rinnalleen. Rinta oli paljas. 
Vinokas tunsi sydämessään kummaa leiskuntaa. Poltat sil-
miäni mutten ole eläissäni, nähnyt mitään yhtä ihanaa. – Ei 
haittaa, vaikka loisteesi mut sokeaksi saa, on pimeässä help-
po taivaltaa. Nuku sinä. Teen tietokonehommia, Vinokas 
vastasi.  

Vinokas kuunteli Hesarin ja iltapäivälehdet. Makuuhuo-
neesta kantautui tasaista tuhinaa. Vinokas korvaluki vielä 
Suomen Kuvalehdenkin. Päivänsäde nukkui nukkumistaan. 
Ilta oli saapunut ja Vinokkaankin silmä alkanut luppasta. 
Jos heitän levyksi tähän sohvalle, herään Päivänsäteen tul-
lessa makuuhuoneesta.

Kun Vinokas heräsi, oli asunnossa hiljaista. Ei kuulunut la-
kanoiden kahinaa tai hengitystä. Vinokas nousi sohvalta ja 
asteli makuuhuoneeseen. Hän kumartui sän gyn ylle ja tun-
nusteli. Sänky oli tyhjä. Vinokas kulki keittiöön ja vessaan-
kin, mutta Päivänsädettä ei löytynyt asunnosta. Maallinen 
mammona oli paikoillaan. Kello oli kolme yöllä. Hän miet-
ti, miksi toinen täällä valon lapsi on ja toinen yötä rakastaa.

Päivänsäde ja Menninkäinen
sävel ja sanat Reino Helismaa



Gyöngyi 
Pere-Antikainen 

HEIJASTUKSIA
Kirja syö ja ruokkii

I
stun täysin lamaantuneena. Vatsani muljahtelee il-
keästi, pulssini on kuin pitkän juoksun jäljiltä ja kyy-
neleet polttavat silmiäni. Siitä ei ole kuin tovi, kun 
luulin kömpineeni sohvan mukavaan nurkkaan viet-
tääkseni rattoisaa iltaa. Pari pientä liikettä: kuulok-

keet korville, napin painallus, eikä aikaakaan ja sohvan 
nurkka on kadonnut ympäriltäni.

Olen taas nuori, olen jälleen siinä käsittämättömässä 
maassa, kaupungissa, joka kiehtoi ja kauhistutti. Se kieh-
toi, sillä se oli muutaman kuukauden ajan aikuisen ja it-
senäisen elämäni ensimmäisenä pitempiaikaisena näyt-
tämönä. Ja se kauhistutti, sillä se jäi miltei käsittämättö-
mäksi, suureksi salaisuudeksi. Ihmiset olivat yksilöinä niin 
herttaisen ystävällisiä! Mutta ihmismassa oli epämääräi-
sen vihamielinen, vieras, kuin suuri koneisto, joka jyräsi 
kaiken yksilöllisen. Suhtauduin siihen nuoruuden ylimie-
lisyydellä ja ankaruudella: kun en sitä voinut hyväksyä, en 
yrittänyt edes ymmärtää.

Ja nyt sama koneisto herää henkiin. Ohitseni vyöryy tank-
keja, sodan voittajia, vallankumousten, kansannousujen 
ja mielenosoitusten jyrääjiä, voiman ja uhon merkkejä. 
Keittiössä istuu teelasien ja vodkasnapsien ympärillä hil-
jaa kuiskaavia ihmisiä, rypistyneitä paperipinoja kuljete-
taan kädestä käteen, lauletaan ja pelätään. Leirejä, näl-
kiintyneitä vankeja ja kirkasotsaisia lapsia punahuivi-
neen. Aatetta, toivoa, uskoa, köyhyyttä, yhä syveneviä 
kuiluja, kuolemaa ja paljon kuolemaakin rankempia muis-
toja.

Kirjallisuuden nobelistin, valkovenäläisen Svetlana Alek-
sijevichin kirja Neuvostoihmisen loppu, eli miten nyky-
hetkestä tuli second handiä, mullistaa maailmaani. Olen 
kai tiennyt tämän kaiken. Olen kuullut paljon, keskus-
tellut noista asioista paljon, nähnyt välähdyksiä läheltä. 
Olen jopa itse elänyt lähellä, oma lapsuuteni ja nuoruute-
ni kului tuon koneiston vaikutuspiirissä, satelliittimaassa.
Tämä kirja ei ole romaani. Se rakentuu satojen ihmisten 
kertomuksista, katkonaisista monologeista, elämäntari-
noista. Luen ja olen koko ajan sairas, pahoinvoiva, kylmis-
säni tärisevä, itkun ja eläimellisen huudon partaalla. Nuo 
ihmiset, me, ihmiset, mitä meille tapahtuu, mitä me olem-
me tehneet? Mikä herättää hirviön, mihin me sorrumme, 
miksi olemme, mitä olemme? Ja ne miljoonat meistä, alis-
tettuina aina vaan, turhaan kärsiviä, turhaan toivovia! Ja 
se alituinen petosten sarja, likaista peliä yhä uudelleen, 
sortoa sen miljoonassa eri muodossa. Ja kaiken keskellä-
kin pilkahduksia inhimillisyyttä, älyä, empatiaa ja toivoa...
Historia toistaa itseään, emmekä tunnu oppivan histori-
asta. Plaraan toisia kirjoja, romaaneja ja tietokirjoja. Venä-
jästä, holocaustista, kristinuskon alkutaipaleista, Ranskan 

vallankumouksesta, nykyhetkestä. Ihmisistä ja eläimistä 
ihmisen jalkojen alla, sorrettuakin sorretummista. Missä 
järjen valo vilahtaa, siellä ryömii myös väkivalta, aatteen 
tai uskon kiihko, rajoittuneisuus. Pelkään lukea. Lukemani 
hiipii uniin, se ahdistaa, herättää epäilyjä ihmissuhteitani 
kohtaan, varjostaa elämänmyönteisimpiä hetkiäni. 

Mihin uskaltaisin uskoa, mitä 
toivoa? Tekee mieli vain 

ummistaa silmät ja tukkia kor-
vat, käpertyä sohvan nurkkaan 

ja pitää kiinni sen pehmeistä 
tyynyistä, jotteivät ne 
hetkeksikään katoaisi.

Ja silti jatkan lukemista. Annan tunteiden jyrätä, kuohua 
ylitseni, hautaa minut alleen. Kirja syö: se kaluaa luistani 
ylimääräisen pehmeän pyöreyden, paljon ylimielisyyden 
ja turhamaisuuden ajatuksia. Kirja syö: se pureskelee li-
haani vastaanottavaiseksi, uudelleenmuovailtavaksi. Kir-
ja syö: se lusikoi kallostani isolla kauhalla asenteita, en-
nakkoluuloja, harhakuvitelmia – idealismiakin. Kirja syö 
ja se tekee kipeää. Saatan itkeä ja valittaa, mutten pääse 
puristuksesta, kirja pitää minut raudanlujassa otteessaan.

Ja kun kirja viimein sulkeutuu, huokaisen. Helpotukses-
tako? Mitä vielä! Haluan samantien takaisin! Katselen ym-
päri ja maailmani, tämä loppukesäinen arkipäivä, sohva-
ni nurkka tuntuu vieraalta. Tuskin maltan odottaa, että 
löydän seuraavan kirjan, että sormeni pääsee painamaan 
nappia. Uusi maailma, mahdollisesti se jatkaa siitä, mihin 
edellinen päättyi, se syö minua taas, tuo tuskaa.

Eräs edesmennyt tuttava, kirjallisuuden suurkuluttaja it-
sekin, sanoi usein: ”Miksi lukea kirjoja, joissa on väkival-
taa, tuskaa ja verta, surua ja onnettomuuksia? Niitähän 
riittää tosielämässäkin! Minä haluan lukea kirjoja, jotka 
lennättävät onnellisiin maailmoihin, joissa on paljon kau-
nista, iloa ja naurua, hyviä ihmisiä ja onnellinen loppu!”

Mitä minä olisin hänen näkemystään kieltämään? Se kos-
ketti silloin ja se vilahtelee mielessäni joskus, kun kaipaan 
lohtukirjoja. Jotain hyvin kirjoitettua ihanan kevyttä ja 
pehmeään untuvaan käärivää, josta nautin kuin suussasu-
lavasta suklaasta, jonka laineilla keinun, joka vetää suu-
pielet hymyyn tai saa nauramaan, joka kiihdyttää sydä-
menlyönnit, jännittää ja hetkisiksi itkettää, vain saadak-

KULTTUURIN
TUULAHDUKSIA

Tanja
Rantalainen
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K
amarikuoro Kontrapunktin yhteistyö Ka-
relia-kuoron kanssa on päättynyt ja 
vuonna 1975 perustettu näkövammais-
ten kuoro jatkaa toimintaansa itsenäise-
nä. Syyskaudella 2019 toiminta jäsentyy 

ja tammikuussa 2020 alkaa uudestaan täydellä tehol-
la. Syyskuun alkajaisiksi kokoonnutaan Kulttuuripal-
velun toimistolle tutustumaan uuteen kuoronjohta-
jaan Hanna-Maria Valveen ja kertomaan kuorotoi-
mintaan liittyviä toiveita ja ajatuksia. 

Kulttuuripalvelun syyskausi ei pääse täyteen vauh-
tiin ilman Anne Huttusen ja Satu Linnan loihtimaa 
roolipeliä. Yhdistyksen toimistolla lokakuun ensim-
mäisenä lauantaina pelattavassa Kaksitoista liljaa 
-pelissä eletään 1800-luvun loppuvaiheita. Pieni seu-
rue kokoontuu Mustalammen kartanoon pitämään 
Topelius-aiheista lukupiiriä. Tunnelma on ankea, kos-
ka kartanossa on hiljattain sattunut tuhoisa tulipalo. 
Lukupiiriläiset odottavat tavanomaisen ikävää päi-
vää, mutta äkkiä alkaa sattua ja tapahtua....

Jenny ja Antti Wihurin rahaston tukema Diginuotit-
projekti huipentuu 31.10. klo 13-15 Iiris-keskuksen 
Valo-tilassa järjestettävään julkistustilaisuuteen, jon-
ne kutsutaan musiikinopettajia ja -opiskelijoita ym-
päri Suomen. Silloin julkaistaan opipistenuotteja.fi 
sivusto kaikkine herkkuineen. Sivustoa on kesän ai-
kana huolellisesti testattu, kun Joose Ojala on ohjan-
nut sen käyttöön seitsemää näkövammaista opiske-
lijaa. 

Syksyn mittaan käydään myös kulttuurimatkoilla. Tu-
tustumme Tiedekeskus Tuorlan observatorioon yh-
dessä Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry:n jäsen-
ten kanssa. Myöhemmin marraskuussa tapaamme 
iloisia eteläkarjalaisia Lappeenrannassa Wolkoffin ta-
lomuseossa. 

Tarkemmat, aina ajantasaiset tiedot syksyn tapahtu-
mista löydät nettisivuiltamme www.kulttuuripalve-
lu.fi 

Kiinnostavaa, kaunista syksyä toivottaa 
kulttuurituottaja 

seen minut huokaisemaan helpotuksesta ja täyttyvästä 
onnesta. Voi näitä ihania makupaloja, päivieni sulostut-
tajia! Miten paljon vähemmän hymyilisinkään ilman niitä!
Vaan noiden pienten herkkujen ohella tarvitsen, ehdot-
tomasti tarvitsen leipää. Ja jokapäiväinen leipäni ovat 
nuo kirjat, jotka syövät minua. Ne jäävät sisimpääni vai-
kuttamaan, vaikka kirjojen kannet ovat sulkeutuneet, 
vaikka lukisin jotain aivan muuta paraikaa. Nuo minua 
syövät kirjat työskentelevät kaikessa hiljaisuudessa: ne 
rakentavat kaluttujen luitteni ympärille uutta lihaa, sel-
laista, joka on jänteikkäämpää, ihoa, joka on vereslihalla 
vielä, mutta muuttuu vahvaksi, jota eivät pienet rakkulat 
vaivaa. Nuo kirjat synnyttävät janoa, jota ei sammuta mi-
kään muu kuin yhä uudet ja uudemmat minua syövät kir-
jat. Maailmani rakentuu, vaikkei se koskaan tule eheäksi, 
koska samat kirjat, jotka rakentavat, romuttavat toisaalla 
jotain entistä. Kun opin ymmärtämään jotain, joudun luo-
pumaan jostain muusta muka-ymmärretystä. Tieto kor-
vaa ennakkoluuloja, ymmärrys  vierautta, mutta pintaan 
nousee aina uusia arvoituksia, ratkaisemattomia kysy-
myksiä, pimentoon jääneitä salaisuuksia. Pyörre tempai-
see minut mukanaan. Haluan nähdä ja kokea, haluan ym-
märtää, haluan enemmän kuin mitään muuta, siitä huoli-
matta, että se tuo tuskaa, ahdistusta, surua, riittämättö-
myyttä, syyllisyydentuntoa ja epätoivoa. Minä olen tätä, 
tätä kaikkea, mitä minua syövät kirjat ovat luitteni päälle 
rakentaneet, pyöreä ja kulmikas, viikko viikon jälkeen hie-
man erilainen. 

Kerron tuosta Venäjä-aiheisesta kirjasta useille nuoruu-
denystävilleni ja yllätyn: he suhtautuvat hyvin varautu-
neesti, peräti vastahakoisesti ja torjuen. ”Mielenkiintois-
ta, mutta puhutaanpa muusta”, olen rivien välistä luke-
vinani. Miksi? Juuri heidän, jotka joutuivat jakamaan sa-
maa satelliittimenneisyyttä, olisin arvellut innostuvan 
menneisyyden ja nykyisyyden yhteennivoutuneiden säi-
keiden availemisesta. Jotta pieni osa omaa mennyttä mi-
näämme valaistuisi uudelleen? Kenties se on sittenkin 
vielä liian lähellä meitä. Kenties minä kestän sen hampai-
ta paremmin, koska olen uudessa kotimaassani saanut 
etäisyyttä. 

Kenties heitä tuo kirja söisi vie-
lä raadollisemmin? Vai haluavatko 
he jättää sen kaiken vielä painok-
kaammin taakseen? Raaskivatko 
he jättää ymmärtämättä? 

Tänään, kun rautaesiriipun katkaisemisesta on tasan 30 
vuotta ja niin Suomi, Venäjä ja Unkarikin kirjoittaa uutta 
historiaa, tuntuu tämä kysymys ahdistavalta, mutta tär-
keältä.

Maailma ei muutu kirjojen myötä, pelkään. Kirja muuttaa 
vain ihmistä. Entä jos meitä kirjojen muokkaamia ihmi-
siä olisi riittävän paljon, muuttuisiko maailma paremmak-
si paikaksi elää?



                                        

KOLUMNI
Aila Malkki

Näytelty elämä

M
itä eroa on teatteri- ja elokuvanäyttele-
misellä? Kaksi aivan eri asiaa, paitsi että 
molemmissa tärkeintä on olla näyttele-
mättä. Vaikeinta lienee esiintyä vapaasti 
omana itsenään.

Näyttelijän ammatti kuuluu suosituimpiin aloihin Suo-
messa. Teatterikorkeakouluun hyväksytään ainoastaan 
yksi prosentti pyrkijöistä. Ala on säilyttänyt suosionsa 
vuosikymmenestä toiseen, ja sen taianomainen veto-
voima vain kasvaa.

Arki kuitenkin paljastaa totuuden, eikä eteneminen 
okaisella polulla ole siloista. Turvallinen tavallisuus ei 
ole yksioikoista sekään. Yllättävät käänteet tuovat oman 
suolansa tasaiseen rutiiniin. Itse asiassa kirjoitetun draa-
man loppu tunnetaan – elämä sen sijaan on aina arvoi-
tus. 

Näytelmässä tapahtumat yleensä sijoittuvat nykyhet-
keen, tai menneeseen sukelletaan tässä ja nyt. Tuules-
sa lepatteleva elämänlanka sitoo yhteen roolien armoil-
la elävät ihmiset, kuten William Shakespeare kiteyttää 
ajatuksen osuvasti teoksessaan As You Like It (1599):
All the world’s a stage,
And all the men and women merely players.

Ajatus ei ole yksinomaan kielteinen ja kohtalokas, vaan 
sen voi tulkita myös vapautumisen merkkinä.  Maailmaa 
ei tarvitse ottaa turhan vakavasti, eikä ainakaan pidä jat-
kuvasti valittaa sitä, että on saanut lahjaksi elämän.
Kulunut aika ei koskaan palaa. Siitä saa hataria muistoja, 
jotka värittyvät eri vivahtein jokaisen ajatuksissa. Olisi 
mielenkiintoista koota yhteen kaikkien katsojien muis-
tot samasta esityksestä…

Ihmiselämä on aivan samanlaista: sisarukset kertovat jo-
kainen oman versionsa yhdessä koetusta tapahtumas-
ta.  Eikä kukaan myönnä olevansa väärässä. Siitä voim-
me päätellä, että muistikuviin ei ole luottamista – pait-
si inhimilliseltä kannalta. Jokaisen muisto on yhtä oikea.

Lukijoina voimme poimia hyllystä minkä tahansa näytel-
män. Samoin pystymme valitsemaan elämämme suun-
nan risteyskohdissa. Ei varmasti ole sattumaa, mikä teos 
houkuttelee milläkin hetkellä.

Sitä vastoin luotaantyöntävä aihe saattaa taas antaa 
uutta kipinää ja ideoita arkipäivään. Vastakohtaisuu-
det luovat elämään jännitystä ja tuovat hienoja elämyk-
siä täysin yllättäen. Perhoset vatsanpohjassa kutkutta-
vat innostavasti.

Monissa näytelmissä päähenkilöt tekevät suuria ratkaisu-
ja tarinan edetessä. Usein käänteentekevien muutosten 
varaan rakentuu koko teoksen ydin. Samoin elämä tuntuu 
todella eletyltä, jos on antautunut rohkeasti uusiin tilan-
teisiin ja pistänyt itsensä likoon.

Sellaisina voiton hetkinä saa kokea onnistumisen iloa 
kauas tulevaan. Miksi kuitenkin niin usein vasta myöhem-
mällä iällä olemme valmiita uusiin koitoksiin? Ehkä muu-
tos vaatii eletyn elämän voimaa noustakseen näkyviin 
muiden eteen. 

Jos taas epäonnistumme, saamme hyödyllistä tietoa 
omista rajoistamme – emme olekaan niin osaavia kuin 
luulimme.  Rajoitustemme kautta hahmotamme persoo-
nallisuuttamme ja hakeudumme omimmille poluille.

Joskus kysytään elämäkerroissa, muuttaisitko elämästä-
si mitään, jos voisit.  Mallivastaus kuuluu ”En päivääkään 
vaihtaisi pois”. Ehkä totuus on silti toinen. Sitä on vain vai-
kea katsoa silmiin. Ja mitä saattaisi paljastua? Täytyykö 
muuten jokaisen tarinan olla kaunis?

 Minun elämäni on ainutkertainen. Omaansa ei voi antaa 
toiselle. Jos niin olisi, elämältä putoaisi pohja pois. Jokai-
sen ihmisen lämpö jää läheisiin. Heissä elämme niin kau-
an kuin he meidät muistavat. Onni löytyy siitä, että ym-
märrämme viettää aikaa rakkaittemme kanssa. Se aika ei 
koskaan katoa.

     

  

    

 

OPASKOIRA
PEKKO

Marianne
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Urani diplomityö
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I
soja juuria, kantoja ja kiviä, kapeita, pitkiä pitkos-
puita, jyrkkiä puu- ja kallioportaita, pulahduksia jär-
vessä ja nuotiomakkaran kuolaamista. Nämä kaikki 
ovat tulleet minulle tänä kesänä tavattoman tutuik-
si, vaikka olenhan toki emäntääni ennenkin luon-

nossa opastanut.

Kesäkuussa matkustimme opaskollegani, emäntäni ja 
muiden kivojen ihmisten kanssa yöjunalla Rovaniemelle. 
Emäntäni ei tunnetusti junista pidä, eikä hän yöjunassa-
kaan kovin hyvin viihtynyt, mutta löydettyäni itselleni so-
pivan paikan pienenpienessä hytissä minä poika nukuin 
hyvin. Aamulla Rovaniemellä hyppäsimme autoon ja jat-
koimme matkaamme Kuusamoon ja Posiolle, joiden ym-
päristössä vietimme ikimuistoisen viikon. Ihmisillä lienee 
paljon mielenkiintoista kerrottavaa koskenlaskusta, köy-
silaskeutumisesta jyrkkää kallionseinämää pitkin ja is-
lanninhevosratsastuksesta. Minä keskityn työkuvioihin: 
opastinhan emäntääni paitsi Riisitunturilla, myös Pienel-
lä karhunkierroksella. Pieni karhunkierros oli 12 kilomet-
rin mittainen, haastava työurakka, jota emäntäni kutsuu 
diplomityökseni. Se alkoi heti jyrkillä portailla ja riippusil-
loilla jatkuen isoilla juurilla, kivillä ja kannoilla. Välillä oli 
jos jonkinlaisia pitkospuita yhdellä, kahdella tai kolmel-
la laudalla. Minun piti koko ajan olla todella skarppina, 
ettei emäntäni vain olisi kaatunut. Melko hyvin tuo py-
syikin pystyssä. Takanamme tullut peesarimme totesi Pie-
nen Karhunkierroksen jälkeen, että jos hänestä tulisi so-
kea, hän haluaisi ehdottomasti tuollaisen opaskoiran kuin 
Pekko. Röyhistin rintaani. Vaan menee se vanhakin konka-
ri joskus vipuun. Ollessamme palailemassa takaisin, nuo-
tiopaikalta tulvahti nenään iki-ihana makkarantuoksu, 
vaikka en herkkävatsaisena makkaraa koskaan saakaan. 
Siinä vaiheessa olin jo aika väsynyt, enkä tuota nuotio-
paikkaa ohittaessamme olisi millään malttanut enää kes-
kittyä opastamiseen mieliessäni kovasti käristyvien mak-
karoiden luo. Mutta nuotiopaikan ohitettuamme olin taas 
täysillä töissä opastamassa riippusillalle.

Vielä haastavampaan maastoon menimme elokuus-
sa kiertäessämme Kirkkonummella Meikon- ja Kotokier-
rokset. 8,4 kilometrin Meikon kierros oli aika samanlais-
ta maastoa kuin Pieni karhunkierros, eli tiesin hyvin mitä 
tein opastaessani emäntääni. Mutta 4,3 kilometrin mittai-
nen Kotokierros oli meille molemmille aika haastava jut-
tu. Maasto oli paljon tarkka- ja pienipiirteisempää kuin 
Pienellä karhunkierroksella. Nousuja ja laskuja oli tiheäs-
sä, kiersin koko ajan jos jonkinlaisia esteitä ja kipusimme 
kallioille laskeutuaksemme niiltä jälleen takaisin. Vauh-
timme oli myös reippaampaa kuin Pienellä karhunkier-
roksella, koska nyt meidän ei tarvinnut odottaa ketään. 
Pienen karhunkierroksen taukopaikoilla kun jouduimme 

odottamaan muuta porukkaa. Minä kun porhallan pian 
11-vuotiaaksi koiravaariksi vielä aika vauhtia. Meikon- ja 
Kotokierroksilla pidimme vain puolen tunnin ruokatauon 
– tai siis ihmiset pitivät. Minä sentään pääsin uimaan ai-
nakin neljä kertaa järviin ja kyllä minä poika nautin. Kor-
vanikin meinasivat ihan kadota, kun järvestä ylös köm-
piessäni kuonooni tulvahti ihania, uusia tuoksuja. Muistin 
minä sentään jossain vaiheessa luoksetulon. Tuolla reis-
sulla opin syömään mustikoita. Edeltäjäni Ninni söi kuu-
lemma marjoja suoraan pensaasta, mutta minä en jaksa-
nut vaivautua. Ihmiset kun keräsivät mustikoita ja emän-
täni saadessa niitä omaan käteensä tökin häntä kuonolla-
ni niin kauan, että hän antoi minullekin pari marjaa.

Jokakesäinen peesaripatikka on sekä emännälleni että 
minulle kesän kohokohta. Minä tapaan paljon opaskolle-
gojani, joiden kanssa leikin, riehun ja uin sydämeni kyl-
lyydestä. Emäntäni taas tapaa ihmisiä, joiden kanssa an-
taa ja saa vertaistukea roppakaupalla. Mitäköhän se ver-
taistuki muuten on? Kertoisiko joku minulle? Emäntä-
ni myös ui, saunoo ja ennen kaikkea nauraa muiden ih-
misten kanssa paljon. Ihmiset ovat peesaripatikoilla tosi 
rentoja ja iloisia. Me opaskoirat saamme eripituisten pa-
tikoiden varrella uida ja juosta paljon vapaina. Vaan tu-
lipa sunnuntain lenkillämme vastaan puro, joka piti ylit-
tää kiviä pitkin ihmisten pitäessä köydestä kiinni. Olisin 
opastanut emäntäni siitä leikiten, mutta ihmiset olivat si-
tä mieltä, että emäntäni menee sen yksin peesarin ohjei-
den mukaan. No, oli minulla sentään tekemistä, kun piti 
vahtia nuorempaa kollegaa. Tuo noviisi kun vain olisi tah-
tonut leikkiä, eikä yhtään katsonut oman käyttäjänsä pe-
rään. Minulle emäntäni perään katsominen on kunniateh-
tävä. 

AK-RAUDOITUS OY



Särestöniemen näyttely 
vetää väkeä

Riitta-Kaisa
Voipio

HELMIKKO
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R
autalammin kulttuuripitäjässä on ollut koko 
kesän esillä kiinnostava näyttely Ystäväni Rei-
dar Särestöniemi. Museoon on koottu osa lap-
pilaistaiteilijan tuotannosta, 12 maalausta ja 
grafiikkaa sekä paljon kirjallisia näytteitä kah-

delta ystävykseltä. Näyttelyaikaa on suuren 
suosion vuoksi jatkettu lokakuun loppuun.

Kuvataiteilija Reidar Särestöniemi (1925-1981) ja kirjai-
lija Yrjö Kaijärvi (1896-1971) elivät kiihkeän, nelivuotisen 
rakkaussuhteen, mutta miesten epäonneksi se päättyi 
Kaijärven kuolemaan 1971. Samana vuonna homoseksu-
aalisuus poistettiin rikoslaista.

Ja kun Särestöniemi kuoli kymmenen vuotta myöhem-
min, siivottiin homous virallisesta tautiluokituksesta. Si-
tä vastoin homouteen yllyttäminen poistettiin rikoslais-
ta vasta 1999, ja tasa-arvoinen avioliittolaki näki päivän-
valon 2017.

Rautalammin museon henkilökunta innostui pystyttä-
mään näyttelyn luettuaan pari lehtijuttua Särestöniemen 
ja Kaijärven tarinasta. Se oli heille aivan uusi. Kittiläläinen 
Reidar oli ahminut vuonna 1967 koko Kaijärven tuotan-
non ja kirjoittanut rautalampilaisrunoilijalle innostuneen 
kirjeen:

”Rakas Yrjö, olen pohjoinen poi-
ka, aivan Lapista. Olen kaikki Si-

nun runot ja proosat lukenut 
piisivalkeitten ääressä ja elänyt 

ne... Yrjö, nyt tuntuu, kuin sai-
sin puhua ihmiselle, jonka olen 

tuntenut ammoin, jonka takia 
ota vastaan tervehdykseni.”

Siitä alkoi kahden maailmankansalaisen yhteinen kerto-
mus. Heillä osuivat hauskasti ristikkäin taiteelliset taipu-
mukset, sillä Yrjö oli myös noheva piirtäjä ja Reidar sepit-
ti runsaasti runoja.

Molempien lähipiiri tiesi ja hyväksyi heidän homouten-
sa, mutta laajemmin siitä ei huudeltu. He tapasivat joko 
Helsingissä tai Kittilässä. Kun Kaijärvi kirjoitti Särestönie-
melle, hän reissasi melkein 20 kilometrin päähän Suonen-
joelle postittamaan kirjeen.

Ensimmäisen kerran pariskunnasta kerrottiin julkisesti 
Brita Polttilan elämäkerrassa Reidar – Muistiinmerkintöjä 
Reidar Särestöniemen elämästä, joka ilmestyi 1985.

Museoväki kertoo, että nuoremmat näyttelyvieraat 
ovat ällistyneet viime vuosikymmenten ahdasmielisyy-
destä ja siitä, miten raastavaa on ollutkaan ’rikollisena’ 
piilotella omaa itseään ja tunteitaan. Moni on havahtunut 
myös omiin, avartuviin näkemyksiin näyttelyn jälkeen.

Reidar Särestöniemen äiti oli lestadiolainen ja isä kom-
munisti. Niin oli monessa mökissä pitkin Lappia. Reita-
ri, kuten häntä kotikulmilla Kaukosessa kutsuttiin, pää-
si myös taideoppiin Helsingin Kuvataideakatemiaan se-
kä silloiseen Leningradiin Repin-instituuttiin. Köyhät van-
hemmat ymmärsivät poikansa lahjakkuuden ja ottivat 
pankkilainaa mahdollistaakseen Reitarin opinnot.

Lapin shamaani maalasi räiskyviä töitä, holvasi värejä 
paksusti ja moniin kerroksiin ja kaaputti sitten puukol-
la pois liikoja, ellei jokin kohta työssä miellyttänyt. Hän 
käytti paljon eläinaiheita, jotka symboloivat kätkettyjä 
tunteita ja tilanteita.

Teoksissa näkyy usein ilves, karhu ja riekko, samoin 
herkkä Lapin luonto hehkuu töissä. Aivan erityinen on tai-
vaanjaara-hahmo. Se on sekoitus pässiä ja taivaanvuohta, 
sillä on paksut, voimaa uhkuvat sarvet ja hennot jalat.

Taivaanjaara ilmestyi tauluihin nuoruusvuosien rak-
kaussuhteen aikaan, mutta hävisi sitten, kunnes putkah-
ti uudelleen kankaalle Kaijärven astuttua taiteilijan elä-
mään.

Rautalampilainen Yrjö Kaijärvi tunnetaan luontorunoili-
jana, matkakirjailijana ja suomentajana. Hänet on palkit-
tu useasti ja hän nautti myös valtion taiteilijaeläkkeestä.

Kielitaitoisena hän matkusti laajalti. 1950-luvulla toteu-
tunut Intian-matka muutti hänen elämänsä; hänestä tuli 
kasvissyöjä ja hän testamenttasi omaisuutensa Punaisen 
Ristin kautta Intian köyhille lapsille.

Särestöniemestä on puhuttu viime aikoina siksikin, et-
tä tauluista on pulitettu huippuhintoja. Viime keväänä Il-
vekset-maalaus vuodelta 1972 myytiin melkein 115 000 
eurolla. Teoksessa kaksi parrakasta ilvestä nojailee toi-
siinsa. Sen arvellaan kuvaavan Särestöniemen ja Kaijär-
ven suhteen päättymistä ja menetyksen murhetta.

Taiteilija käsitteli ystävän kuoleman jälkeistä surua 
muun muassa työssään Maan päällä ja taivaassa. Diptyy-
kissä vuodelta 1971 miespari  halaa, ensin ihmisinä, sitten 
enkelihahmoina, viimemainituilla on yhteiset siivet.

Jouko 
Lehtonen

PISTEITÄ

Ystävät,
meidän peilimme

Ä
änikirjat ovat näkövammaiselle olleet ehdot-
toman tärkeitä kautta aikojen. Niin runot, ro-
maanit kuin tieto- ja oppikirjatkin ovat tuo-
neet iloa ja tyydyttäneet uteliaisuuden näl-
kää. Nyt äänikirjat ovat valloittaneet myös 

näkevät lukijat. Jos sähköisten palveluiden väkevä kasvu 
jatkuu,  pian joka toinen kirja kuunnellaan.

Kirja-alalla pohdittiin parikymmentä vuotta, miten e-
kirja muuttaa markkinan, kun kaikki näkyy läppärin ruu-
dun kautta. Se muutos on jäänyt tulematta. Sen sijaan 
kirjallisuuden digimurros tapahtuu bitteinä jaettavien 
kuunneltavien äänikirjojen kautta.  Keittiössä, autonra-
tissa tai lenkkeillessä nappi korvaan niin jännitysromaa-
ni alkaa velloa pään sisällä. Viime vuonna Suomessa myy-
tiin 2,3 miljoonaa sähköisesti jaeltua äänikirjaa. Painettu-
ja kirjoja myytiin 11,4  miljoonaa ja e-kirjoja 1,1 miljoonaa 
kappaletta. (Parnasso 3)

Elämä olisi hankalaa ilman muistia. Muisti avaa portit 
menneeseen ja opastaa tulevaisuuteen. ”Jotta minuus ei 
kutistu, jotta se pysyy entisen kokoisena, sitä pitää kas-
tella muistoilla kuin ruukkukasveja, ja kasteleminen vaa-
tii säännöllistä yhteyttä menneisyyden todistajiin eli ys-

täviin. He ovat meidän peilimme… vaadimme vain että 
he kiillottavat silloin tällöin peiliä, jotta voimme katsella 
siitä itseämme.” Marja Saarenheimon teos ”Muistamisen 
vimma” vuodelta 2012 lähestyy kaunokirjallisuuden esi-
merkkien kautta muistamisen monitasoista kenttää. (Kir-
jallisuusterapia 2/2018)

”Kävimme lapsena konserteissa Helsingissä ja siellä 
ihastuin kauniisti kiiltävään soittimeen orkesterin keskel-
lä.”  Näin muisteelee Sinfonia Lahden huiluryhmän ää-
nenjohtaja Outi Viitaniemi. 

Sinfonia Lahden erikoisala on 
Sibelius: syyskuussa jo lähes 
parinkymmenen vuoden ajan 
on järjestetty festivaalia, jos-
sa soitetaan vain Sibeliusta. 
Lahdessa käy silloin kova kuhi-
na, saapuuhan kaupunkiin run-
saasti Sibeliuksen musiikin fa-
neja ympäri maailmaa. 
(Huilisti 2)

Helsingissä voi löytää taidetta metsistä, pelloilta, toi-
miston ikkunoista tai kävelytunneleista. Äänitaidetta voi 
kuunnella esim. näissä paikoissa: Senaatintorilla kello 
17.49 moderni iltasoitto, jossa helähtelevät Nuutajärven 
lasilinnut yhdessä flyygelin ja urkujen kanssa. Helsingin 
vanhin julkinen ääniteos on puhuva sadevesikaivo Tork-
kelinmäellä, joka vuodesta 2000 lähtien on toistanut kol-
mella kielellä Amsterdamin lennon lähtökuulutusta. Si-
sarteos Amsterdamissa kuuluttaa lentoa Helsinkiin. Ara-
bianrannassa kaivosta tulee lapsen ääni, joka kertoo Ta-
pio Wirkkalan unen valkoisesta neliöstä. (Taide 3)

Runoilija Eeva Heilalan lämminhenkisestä teoksesta 
”Elämän värit” (Tammi 2016) on näkövammaisten kulttuu-
rilehteen, Pistepostiin poimittu muutama runo kaupun-
kimatkasta, tässä yksi: ”Se oli elokuun loppua/ kun kävin 
kaupungissa./ Kadut olivat täynnä kansaa/ kielten kirjoa/ 
ja kiirettä.// Palattuani matkalta/ yksi ainoa mies tuli vas-
taan./ Kukkuraisia viljakuormia/ näkyi riisutuilla pelloilla/ 
oli ilta. // Ei näky ollut ankea/ raskaissa multasaappaissa/ 
kasvu ja lepo.”



ONNEA VOITTAJALLE! Kesäruudukon arvonnassa voit-
ti Kajastuksen vuosikerran Riva-Liisa Rastas,  Seinä-
joki.  Voit vastata kahdella tavalla: irrota täytetty ruu-
dukko tai kirjoita paperiin keltaiselle riville muodostu-
va sana,  lisää nimi- ja osoitetietosi ja laita vastaukse-
si  30.10.2019 mennessä osoitteella  Kajastus, Marjanie-
mentie 74, 00930 HELSINKI.  Kirjoita kuoreen lisäksi  sa-
na "Syysruudukko”. Oikein vastanneiden kesken arvom-
me Kajastuksen vuosikerran. HUOM! Voit vastata myös 
sähköpostitse lähettämällä keltaiselle riville muodostu-
van sanan ja osoitetietosi: palaute@kajastuslehti.fi

RUUDUKON VOITTAJA

Vastaukset piilosanatehtäviin ovat tällä kertaa 

kirjallisuuden hahmoja.

1. Se ihminen nukutti uneen herkän Eknatonin. 6 kir-

jainta

2. Ovela orja hyödynsi puut ja pahkat. 6

3. Pirjo Hannesta valisti: Se Angelos oli melkein kai-

masi. 8

4. Waltarin onnellinen: rautaa 59. 5

5. Kiven neito Kivenlahdesta? 5

6. Viitosen mies tuntee hajuni. 6

7. Kun kirkossa virsi soi, meni veljes sitä veisaamaan. 

7

8. Onhan Sakke ihme ihan, nostatti hän Juhan vihan, 

niin kuin ukko Uhtuan. 9

9. Veikö Salmisen oolannitar kitarani? 8

10. Hei Koskinen: onko alaisesi Simo koira vai polii-

si? 9

11. Alkon paluu Salmisaareen olisi Vareksen kaverin 

mieleen. 8

12. Ei ole Jyväskylän dekkarin salapoliisityö mitään 

hakulottoa eikä lottohakua. 4 + 6

13. Jos pappa kuolo uhkaa sua, voit liikenaiseen tur-

vautua. 10

14. Hänen hoidossaan päätyi talo viisaisiin käsiin. 7

15. Snellmannilla oli nainen, joka osasi ajatella. 5 + 1

RUUDUKON RATKAISU                                          HANSKIN SANAHAARUKKA                                    
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HANSKIN SANAHAARUKAN
OIKEAT VASTAUKSET
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Ateneumissa 6.10. asti 
näyttely Hiljainen kauneus,

oikealla Ahti Lavonen: Nimetön, 
kuva Kansallisgalleria /

Jouko Könönen 

1. Sinuhe 2. Kaptah 3. Johannes 4. Felix 
5. Venla 6. Juhani 7. Simeoni 
8. Shemeikka 9. Katriina 10. komisario 
11. Luusalmi 12. Otto Kuhala 13. 
Kauppalopo 14. Loviisa 15. Sonja O

Tämä on viimeinen Hanskin sanatehtävä. Rakastettu 
sanaseppo on poissa. Otamme osaa omaisten suruun 
ja ikävöimme sanataiteen mestaria.

SYYSRUUDUKKO
Vastaaja:   .............................................................................................................

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

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



Hammaslaboratorio 
Erikoishammasteknikko 

Jorma Alatalo
Laurinkatu 57 Lohja 

p.0400-990787

Kuljetus 
Risto Putkinen 

Joensuu 
p.0400-372337

ACEACE
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A JA T MYYRY OY
Suorannantie 14 Lehmo

p.0400-274962
www.atmyyry.fi 

Metsäkoneurakointia

Autokorjaamo
Jakari

Kissankulma 2
Kempele

p.0400-689646
www.autokorjaamo-

jakari.fi 

Helsingin 
Kivitekniikka Oy

Niittyrannankuja 4 H:ki 
p.0400-423900 JARI HOLMBERG

Itäkarjalan Trans Oy
Porthanintie 5 

Tohmajärvi 
p.050-3779618

Kalvola Forest 
Alatie 19 Akaa 
p.050-9192969 

Puunkorjuu 
ja metsänhoito

Kuljetusliike 
Enroth K. Ky 

Kolsantie 17 Jokela 
p.0400-481549 
www.kenroth.fi 

AT-ARTIC OY
Vuomankatu 8

Kemi p. 0400-972885, 
045-1277704

Lämpö- vesijohto- ja
ilmastointiasennus,

pyydä tarjous
Autoilija 

Seppo Rajala
Väinönpolku 7

Siikainen
p. 0400-864517

Autokorjaamo 
A.Koski Oy

Lempäälä p.0400-573794 
www.autokorjaamot.com

Automax Tuusula
p.010-2290040 

www.automax.fi 
C Matic

Ann-Christin 
Holmström 

Brudbergvägen 14 
Kirkkonummi, 

p. 040-5073040

CM-HIUSTALO
Martinpohjankatu 4 T:re

p.050-67863 
www.hiustalo.fi  

p.040-9132477 Vantaa, 
www.energiasepat.fi  
Ilmalämpöpumput

p.040-7095170, www.helsinginenergiakuljetukset.fi

AROKIVI OY
24 H PÄIVYSTYS
P.040-1876088
www.arokivi.fi 

Jätehuoltopalvelut

Kaisun Kahvila
Yli-Ii, p. 0440-505625 

www.way.fi 

Kolarikorjaamo 
J. Auvinen 

Renkoontie 17 Sysmä 
p.0500-921656

p.0400-182318
 Liperi, www.

koneurakointikempas.fi  

Kuljetus 
A. Lindholm 

Hillakuja 5 
Kangasniemi 

p.0400-340057 KULJETUSLIIKE K. HEIKKILÄ OY
p.06-4143260 Seinäjoki 

www.kuljetusliikeheikkila.fi 

Artic Store
Aurinkosuojat ja kaihtimet

p.09-34873564,
040-5503680 H:ki 
www.articstore.fi  
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Kuljetusliike Laine 
Juha & Jouko Ky 

Kyynärö p.040-5740830 
www.kuljetusliikelaine.fi  
Puutavarakuljetukset ja 
maarakennuspalvelut

LR Palvelu Oy 
Kuivasjärventie 145 

Kontio p.040-5817435
Tuotteet energia-alan ja 
infran kohteiden merkit-

semiseen

Ompelimo 
Tuplatikki 

p.09-86031590 Vantaa 
www.ompelimotuplatikki.fi 

p.040-5073040

p.040-5135538 
www.kuopionkotifysio.fi Kymenlaakson Jäte Oy

www.kymenlaaksonjate.fi 

NOPRNOPR
Nummelan Parketti /

 Veikko Einesalo 
Annantie 6 Nummela

p.0400-975730

Maansiirto 
K.T. Hiltunen Tmi 

Parrukuja 4 Vantaa 
p.040-5340121p. 0440-714600 

www.lahdentakka.fi 

LMLM

Asiakaspalvelu p. 010-6667282

Marjut Louhula Oy 
Jousitie 11 E 12 

Vantaa 
p.0400-462944 

Kirjanpitopalvelut
p.050-5537655 Halkosaari, www.mattilehtola.fi  

Rakennuspalvelut

Metsäkoneurakointi
Lassi Heikkilä 
Nästintanhua 16 

Laitila 
p.0400-730381

Mika Myllyniemi / 
Sähköurakointi
 p.040-5912946 Vaasa 

www.mikamyllyniemi.fi , 
Huollot ja korjaustyöt 30v. 

kokemus

P.M. Adventure Team
www.geo-x-on.fi 

Oilpoint Finland Oy 
Kaupinkatu 10 Kouvola 

p.050-5205025 
www.oilpoint.fi

Pieksämäen 
Hitsaus ja Koneistus 

Oy
 Niilontie 10 
Pieksämäki 

p.0440-575164
Portin Telakka-Sorpo Södergård Oy

Sorpontie 6 Parainen p.040-5631950, www.portinte-
lakka.fi  Venesäilytys, huollot,korjaukset, jne.

PPURKU URKU AA. . KKALPIO ALPIO OOYY
Kiveläntie 56 Hammaslahti p.0400-377247 

www.kalpionpurkutyot.fi 

Pihlajatie 18 Rajamäki 
p.0400-810729 

www.puutbois.fi 

Rakennus Ky 
Sören Wickström 

Kanttarellintie 22 
Tammisaari 

p.0400-736497
p.040-5143883 

Savonlinna 
www.rakennusliikekovaset.fi

Rakiratamo Oy 
Ratamotie 52 Oulu 

p.0400-681423 
maanrakennus-
maansiirtotyöt

Kuomiokoski Oy
p.015-4151100

www.kuomiokoski.fi  
Kuoma jalkineet 
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TP-Tasapaino Oy 
Kuusistontie 9 Vantaa 

p.040-5100980 
www.tasapaino.fi , 
kirjanpitopalvelut

VV

Sähkölaitehuolto 
Juha Laukkanen 

Koulukatu 34 Haapajärvi 
p.0400-384880

Sähköpalvelu 
Keskitalo 

Kasvihuoneentie 14 
Kempele 

p.044-2627499
www.rakentajat.fi 

STST

Takojapaja 
Antti Liakka Tmi 

Takopaja kestävää käsityötä
p.050-5957097 Kotka 
www.takomokotka.fi 

Vallikallion 
Laatoitus Oy 

Hipiäisentie 2 Espoo 
p.0400-818605, www.

rakentajat.fi 

p.0400-890842 
Orimattila 

TILAPALVELU
AKIM & POIKA

Löyda oikeat ratkaisut  raken-
nustarpeisiisi. Haluatko ehostaa 
pihasi? Meiltä saat ammattilais-
ten neuvonnan. Kaikkea kivestä, 
myös luonnonkivimuurit ja 
portaat! 

p.0400-422032 Tammisaari 
www.tilapalvelu.fi 

p.0400-937404 H:ki 
www.tiori-kuljetus.com

Sepi Trans Oy 
Vantaankoskentie 14 

Vantaa 
p.040-7592871

Siivousliike Hel-Jo 
Kotka 

p.050-5615740

Tampereen 
Hautauspalvelu Oy 
 p.050-3629690, www.

tampereenhautauspalvelu.fi

Taxi Aimo Keskinen 
Lempäälä 

p.0400-337766

p.040-7084636 
Tampere

www.teekooauto.fi 
THP-Laskentavisio Oy 

p.09-8512149 Helsinki 
www.thp-laskentavisio.fi 

Tili-Tupa
p.019-751533 Riihimäki 

www.  litupa.com

Tmi Esko Haiko 
Kotojärvenkartano 18 

Laukkoski 
p. 040-5004015

Puutarha-
ja pihatyöt

Isännöintipalvelut
p.040-5195330 Tuusula 

www.lkvtuijaukonmaki.fi , 
Kiinteistövälitys 

p.0400-522463 
Masku 

www.vstele.fi 

p.0400-925726 
www.venetex.fi  

Veneistuimet,venepatjat 
ja kuomut

V-S Asunto Oy 
Turku 

p.0400-124421
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p.0500-464851
Tampere

www.r-tilipalvelu.fi 
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