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Mitä mainioin palvelu

Kannessa kirjailija Tuija Lehtinen, kuva Pekka Holmström /SKOY

P
alvelumuotoilu on tätä päivää, moderni toi-
miala, jolla tehdään paljon suunnittelua sen 
eteen, että saadaan joku hankalampikin asia 
toteutumaan tehokkaasti halutulla tavalla. Yk-
sinkertaisimmillaan se voi olla yksittäisen yri-

tyksen tietylle asiakasryhmälle kohdennettu menettely-
tapa. Seuraavassa kerron Helsingin Kalliossa sijaitsevan 
lähikauppani näkövammaisille asiakkailleen järjestämäs-
tä palvelusta. Näin tapahtuu asiointini siellä:     

Kauppaan tultuani seisahdun kohta ovien jälkeen, en läh-
de hyllyjen väliin muiden asiakkaiden tavoin, vaan tästä 
alkaa otsikossa mainitsemani ”Mitä mainioin palvelu”! En-
sin kassa huomaa minut, ilmoittaa eteenpäin, ja hetken 
odottelun jälkeen tulee avuksi joku henkilökuntaan kuu-
luva – tänään se onkin Hanna, joka tervehtii iloisesti ja ky-
syy, otetaanko kärry. Kyllä, kassi kärryyn! Hän kulkee ve-
täen kärryä, minä takalaidasta kiinni pitäen. Ostoslista on 
päässäni. Kierrellessämme hän kertoo tarjouksista ja mai-
nitsee valitsemieni tuotteiden parasta ennen -päiväyk-
set. Ostan kotimaista, joskaan periaatteeni ei ole jyrkkä. 
Tuoretuotteista haluan tietää alkuperämaan. Hän kertoo 
myös uutuuksista. Usein ostankin jonkin itselleni tunte-
mattoman tuotteen kokeillakseni. Kaipaan erikoisviikko-
ja, jolloin olisi esim. ranskalaisia tuotteita, tai vaikka sveit-
siläisten suklaiden päivät.

Kassalla nostelemme tavarat hihnalle. Hanna pysäyttää 
minut maksupäätteelle ja ryhtyy pakkaamaan samal-
la, kun minä maksan – hyödynnän plussat ja useimmi-
ten kortin lähimaksutoiminto riittää. Kauppani on onnek-
si samalla postini, joten jos jotakin pitäisi noutaa postista, 
saan sen tästä mukaani. Hannan pakattua tavarat kassiini 
hän saattelee minut ulko-ovelle. Kiitän. Hän huutelee vie-
lä: ”Nähdään taas!”, johon minä: ”Nähdään!”

Joka kerta lähden kaupasta kiitollisena ja hyväntuulisena. 
Itsekseni en kerta kaikkiaan pystyisi suoriutumaan ruoka-
ostoksista modernissa suurehkossa valintamyymälässä. 
Minulta kysytään, miksen tilaa ruokia netin kautta ovel-
leni. En halua, haluan lähteä kauppaan omia aikojani pyy-
tämättä ketään avukseni ja varaamatta avustajalle sopi-

vaa aikaa. Haluan kulkea kadulla muina miehinä. Se, että 
kaupassani näkövammaisella on mahdollisuus saada hen-
kilökohtaista apua, että henkilökuntaa on koulutettu sii-
hen, että he kaikki menettelevät samalla ammattimaisel-
la tavalla, on kaltaiseni asiakkaan kannalta aivan suuren-
moista! Olen kuullut, että näin tehdään jo joissakin muis-
sakin kaupoissa, ja se on hienoa!   

Ymmärrän täysin, että tällainen toiminto vaatii osansa 
henkilöresurssista. Toisaalta siinä on kyse henkilöresurs-
sin allokoinnista tuottavalla tavalla. Näin avustetun asia-
kasryhmän tuoma tuotto ei ole mitään järisyttävää, mut-
ta saattaa vuositasolla katsottuna jo olla sopiva kannat-
tavuuslisä. On huomioitava, että käymme kyseisessä kau-
passa joskus henkilökohtaisen avustajankin kanssa. Kau-
pasta on tullut ”meidän kauppa”, tutuin ja se, jonka vali-
koimat tunnemme.

Vastaavaa palvelua voisi kuvitella moniin palvelupistei-
siin, joissa on vaikea löytää tarvitsemaansa, esim. tavara-
talot, isot pankit, kirjastot, kauppatorit, suuret valtion ja 
kunnan virastot jne. Olisi kiva, jos avustavan henkilön voi-
si varata etukäteen, sopia ajan ja tapaamispaikan. Avusta-
vat palvelut kehittyvät ja lisääntyvät koko ajan. Saattaja-
palvelua voi jo nyt varata rautatieasemilta ja lentokentil-
tä, jopa niin, että yhdellä varauksella saa toimivan palve-
lun jopa ulkomaille saakka. Esteettömyys ja saavutetta-
vuus ovat tätä päivää ja palvelumuotoilun avaintermejä. 

Eija-Liisa Markkula
päätoimittaja
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!ART voitti logokilpailun, juttukokonaisuus alkaen s.4
Alla Greta Thunbergin tarina  Lukunurkassa s.18



Teksti: Sari Kekkonen
   

M
inkälainen kuva tai kuvio voisi 
parhaiten kuvastaa yhdistystä 
nimeltä Näkövammaisten Kult-
tuuripalvelu ry? Keväällä 2019 
yhdistys julisti kilpailun, jossa 

tehtävänä oli suunnitella logo, joka kuvastaisi 
Kulttuuripalvelun henkeä ja toimintaa. Aiempi, 
1970-luvulla käyttöön otettu, lyyra-aiheinen 
tunnus ei tyylikkyydestään huolimatta kuvas-
ta enää tätä aikakautta ja yhdistyksen toimin-
nan monipuolisuutta. 

!ART avaa kulttuurin kirjon

Pitkän valintaprosessin jälkeen 19 kilpailuun 
tulleesta ehdotuksesta yksi työ nousi selkeäs-
ti esiin. Voittajaksi valikoitui !ART-niminen kil-
pailutyö, jonka on suunnitellut Marianne Ka-
tainen Hyvinkäältä. Voittajalogon kuvaosassa 
on auki vedetty väliverho, joka paljastaa huu-
tomerkkiä vastaavan pistekirjoitusmerkin. Ku-
vion alapuolella pistekirjoitus jatkuu sanalla 
ART. Värimaailma henkii harmoniaa: väliver-
ho on sametinpunainen, osassa Braille-pisteitä 
on samaa väriä ja osassa sävykkäitä harmaita. 
Pistekirjainten sijoittelu tuo mielleyhtymän ih-
mishahmoihin eli näyttämöllä oleviin esiinty-
jiin ja etualalla olevaan yleisöön. 

Ajatus elävästä taiteen tuottamisesta ja sen 
vastaanottamisesta kuvastaa selkeästi Kult-
tuuripalvelun tavoitteita ja toimintaa. Avattu 
väliverho edustaa kaikkia kulttuurin osa-aluei-
ta, sillä sen takaa voi paljastua yhtä hyvin teat-
teria, musiikkia, kirjallisuutta, kuvia tai mui-
ta kiehtovia elämyksiä. Tämä ajatus avautuu 
myös niille, jotka eivät tunne pistemerkkejä. 
Kun verhot avataan, tekijät ja yleisö kohtaavat. 

Logoilla on aina monta käyttökohdetta. Ne 
näyttäytyvät nettisivuilla sekä monenlaisissa 
painotuotteissa käyntikorteista julisteisiin. Tä-
mä edellyttää kuvalta ja tekstiltä suurta selke-
yttä, sillä kaikkien elementtien pitää hahmot-

tua vielä silloinkin, kun logo on hyvin pieniko-
koinen tai muutettu mustavalkoiseksi, ja nä-
kövammaisyhteisön tapauksessa välillä myös 
kohokuvioksi. Voittajatyö !ART vastasi näihin 
vaatimuksiin ja lisäksi raati arveli sen sisältä-
män symboliikan olevan myös kansainvälises-
ti ymmärrettävä.

Yleisen käytännön mukaan logoissa on kaksi 
osaa. Kuvallinen osa tai symboli on yksinään 
esiintyessään liikemerkki. Sitä voidaan käyttää 
sellaisenaan viestinnässä tai tuotteiden kuvi-
ointiin. Liikemerkki täydentyy logoksi, kun sii-
hen liitetään teksti, jossa lukee yhdistyksen tai 
yrityksen nimi. Tekstin tulee olla selkeä ja so-
pia hengeltään liikemerkki-osioon. Uudessa 
!ART-logossa kuvion osat muodostavat neliö-
mäisen kokonaisuuden, jonka oikealta sivulta 
lähtee mustavalkoinen, kahdelle riville jakau-
tuva teksti Näkövammaisten Kulttuuripalvelu 
ry.

Valinnan monet näkökulmat

Kilpailuun lähetettyjen ehdotusten joukos-
sa oli paljon hyväntuulisia oivalluksia ja myös 

UUTTA ILMETTÄ KULTTUURIPALVELUUN 

!ART!ART  VOITTI VOITTI 
LOGOKILPAILUNLOGOKILPAILUN

uusilla, kokeellisilla tavoilla tuotettuja ideoi-
ta. Raadin jäsenistä Juha Jahkola edusti yh-
distyksen jäsenistöä, Sari Kekkonen hallitusta, 
Ali Kinnunen henkilöstöä ja Katariina Markku-
la oli ulkopuolinen asiantuntija. Raadin sihtee-
rinä toimi kulttuurituottaja Tanja Rantalainen. 
Jokaisen kilpailutyön ominaisuudet ja käyttö-
mahdollisuudet kartoitettiin ennen valintaan 
johtanutta pisteytystä.

Koska logokilpailuun tuli voittajan lisäksi mui-
takin onnistuneita ehdotuksia, Näkövammais-
ten Kulttuuripalvelu päätti lunastaa raadilta 
toiseksi eniten ääniä keränneen kilpailutyön. 
Sitä voidaan käyttää esimerkiksi julkaisu-
jen kuvituksessa tai varainhankintatuotteis-
sa. Kulttuuria-nimimerkin takaa löytyi tekijäk-
si kuusamolainen Miia Mourujärvi. Hänen yksi-
värisessä logoehdotuksessaan on hilpeä hattu 
ja sen lierin alla mustat lasit. Erityisesti hatussa 
keikkuva iloinen sulka innosti raatilaisia.

Uusi ilme alkaa näkyä vaiheittain

Logon uudistaminen alkaa pian näkyä Kult-
tuuripalvelun viestinnässä. Nopeimmin uudet 
tuulet puhaltavat nettisivuilla ja vähitellen uu-
si tunnus siirtyy myös painotuotteisiin, kuten 
virallisiin papereihin, kirjekuoriin ja käyntikort-
teihin. Tavoitteena on myös kehittää varain-
hankintatuotteita, joissa logo voisi esiintyä. 
Jos sinulla on jokin toive tai idea logoaiheises-
ta tuotteesta, nyt on hyvä aika esittää ajatuk-
sesi yhdistykselle!

Uusi logo teksteineen pystynä.

Uusi logo teksteineen vaakana.

Valintaraadin puheenjohtaja Sari Kekkonen ja logo-
kilpailun voittaja Marianne Katainen.

Malja voittajalle: vasemmalta NKL:n järjestöjohtaja Markku Möttönen, toimistonhoitaja Airi Lehtonen, Sari Kekkonen, kulttuu-
rituottaja Tanja Rantalainen, voittaja Marianne Katainen, Mariannen avopuoliso, Näkövammaisten Kulttuuripalvelun puheen-
johtaja Eija-Liisa Markkula ja varapuheenjohtaja Timo Kuoppala.

Näkövammaisten käyttöön tarkoitetun Luciole-fontin ovat suunnitelleet Laurent Bourcellier ja Jonathan Perez. (Lisenssi "CC BY 4.0" )

4     5

►



Teksti Eija-Liisa Markkula

N
äkövammaisten Kulttuuripalvelu ry on saa-
nut uuden logon. Ylivoimaisen selkeästi yh-
deksäntoista hakemuksen joukosta nou-
si työ nimeltä !Art. Äkkiä katsottuna sii-
nä on näyttämö sametinpunaisine verhoi-

neen, näyttämöllä kaksi esiintyjää ja näyttämön edessä 
katsomosta erottuvia päitä. Kuvan moniselitteisyys au-
keaa pistekirjoitusta ymmärtäville; ”esiintyjät” muodos-
tuvat kuudesta pisteestä, pistekirjoituksen perusmerkis-
tä, joista kolme on tummennettu tarkoittamaan huuto-
merkkiä. Vastaavasti yleisöstä tummennuksella erottuvat 
”päät” muodostavat sanan Art. Näin on pistekirjoitusku-
violla aikaansaatu kaksi asiaa – ensinnäkin näyttelijöiden 
keskinäinen yhteistyö sekä esiintyjien ja yleisön välinen 
vuorovaikutus, Kuvatussa tilanteessahan näytelmän sa-
noma ymmärretään, suorastaan todetaan ”taiteeksi”! Ku-
vassa on paljon myös syvällisempää symboliikkaa, josta 
vielä tämän tekstin lopussa. Raadin avatessa voittajan ni-
men sisältävän kuoren tekijäksi paljastui Marianne Katai-
nen Hyvinkäältä. Logon julkistamista juhlittiin toimistol-
la perjantaina 27.9., jolloin tutustuimme voittajaan, ja sain 
heti tilaisuuden haastatella häntä.

Marianne Katainen, 55, on graafinen suunnittelija. Hän 
työskentelee Metsähallituksen Luontopalveluissa, jonka 
hoidossa ovat muun muassa kaikki Suomen kansallispuis-
tot. Käytännössä hän vastaa tiettyjen esitteiden, julistei-
den yms. ulkoasusta.

Jo kouluaikoina Mariannen lempiaineita olivat kuvaama-
taito ja äidinkieli. Hän piirsi paljon ja luki paljon. Aloitet-
tuaan opiskelun Taideteollisessa korkeakoulussa hänel-
le tuli kuitenkin jonkinlainen ”valkoisen paperin kammo”, 

eikä hän ole sen jälkeen pystynyt piirtämään ns. vapaalla 
kädellä. Taidepainotteiset opiskelut katkesivatkin ennen 
loppututkintoa, kun 80-luvulla oli helppo saada graafisen 
suunnittelijan töitä ja tietokonetaitto teki tuloaan. Tänä 
päivänä hän on edelleen kiinnostunut ja innostunut työs-
tään jopa niin, että se kuuluu hänen lempiharrastuksiin-
sa.  

Se, mistä Marianne todella pitää, ovat työn ohella sie-
nestys, ulkoilu ja maailmanparannus oluen äärellä. Hän 
viihtyy Hyvinkäällä erinomaisesti, koska mainiot ulkoilu-
maastot ovat melkein nurkan takana, samoin kuin sienes-
tysmaat. Lukeminen on jäänyt aika vähiin, äänikirjoja hän 
ei ole edes kokeillut. Hän ei juuri avaa radiota tai televi-
siota, mutta netti on aina käsillä. Hän kertoo viettävän-
sä paljon aikaa omassa maailmassaan, kuulokkeet korvil-
la netissä seikkaillen. Se tarkoittaa mietiskelyä ja pohti-
mista, asioiden, termien ja ilmiöiden tutkimista sekä itsel-
le selvittämistä. Saavutettavuus on hänelle ollut yksi täl-
laisia suuria asioita.

Mariannen nettiseikkailut eivät ole pelkkää sivustoilla 
hortoilua, vaan hän soveltaa löytämiään asioita käytän-
töön, mistä olkoon esimerkkinä hänen valpas tokaisunsa: 
”Se on siinä kello yhdessä.”, kun en sokeana heti osunut 
pöydällä olevaan lasiini. Keväällä hän oli poikennut jo-
honkin järjestöjen tilaisuuteen Hyvinkäällä ja saanut siel-
tä pistekirjoitusaakkoset itselleen. Nyt syksyllä hän me-
ni työväenopiston viittomakielen kurssille ja hallitsee jo 
useita tarpeellisimpia viittomia. 

Marianne on voittanut logokilpailuja ennenkin, joskin 
hän sanoo naureskellen, että tahti näyttää olevan sellai-
nen, että voitto tulee kerran kymmenessä vuodessa. Mei-
dän kilpailumme hän löysi tietenkin netistä. Hänellä ei 
ole aiempia yhteyksiä näkövammaisuuteen, mutta voiton 
tultua hän perehtyi Kulttuuripalvelun, ja myös liiton, si-
vuihin oikein ajan kanssa. Palkintorahoilla hän on ajatel-
lut ensin selvittää niihin kohdistuvan verottajan osuuden, 
lähteä sitten käymään avomiehensä kanssa Tallinnassa, ja 

Suomennos, Paavo Cajander (1910) 

Koko maailma
On näyttämö, ja miehet, naiset, kaikki
Siin’ esiintyvät; kukin tulee, menee;
Jokaisell’ eläissään on monta osaa
Täss’ seitsenosaisessa näytelmässä.
Ensinnä lapsi syliss’ imettäjän
Inuu ja ähkyy; sitten koulupoika,
Suu irvissä ja kirjat kainalossa,
Ja silmät aamupuhtaat, hitaast’ astuu
Kuin raakku kouluun; sitten rakastaja
Kuin uuni hohkaa kaihovirsiä
Henttunsa näköpäistä; sitten solttu,
Sadatus suussa, pörröinen kuin karhu,
Halukas riitaan, arka arvostaan,
Tavoittain mainetta, tuot’ ilmakuplaa,
Kanuunain suusta; sitten tuomari,
Kukoilla lihotettu pullovatsa,
Katsanto tuima, sievä leikkoparta,
Pää täynnä sääntöjä ja pykäliä.
Hän poistuu; kuudes ikäkausi tulee:
Sukissa, halatissa, laiha raukka,
Nenällä lasit, laukku kupeella,
Jalassa nuorten päiväin säästöhousut,
Juur’ laajat lanteille jo kuihtuneille;
Matala basso-ääni, muuttuneena
Taas lapsen diskantiks, soi piipittäen
Ja värähdellen. Viime-näytös vihdoin
Ja tämän vaiherikkaan jutun loppu,
On toinen lapsuus, muisto mennyttä,
Ja samoin näkö, maku, hampaat, kaikki.

William Shakespeare: 
As You Like It, Act II, Scene 7

All the world’s a stage,
And all the men and women merely players:
They have their exits and their entrances;
And one man in his time plays many parts,
His acts being seven ages. At first the infant,
Mewling and puking in the nurse’s arms.
And then the whining school-boy, with his satchel
And shining morning face, creeping like snail
Unwillingly to school. And then the lover,
Sighing like furnace, with a woeful ballad
Made to his mistress’ eyebrow. Then a soldier,
Full of strange oaths and bearded like the pard,
Jealous in honour, sudden and quick in quarrel,
Seeking the bubble reputation
Even in the cannon’s mouth. And then the justice,
In fair round belly with good capon lined,
With eyes severe and beard of formal cut,
Full of wise saws and modern instances;
And so he plays his part. The sixth age shifts
Into the lean and slipper’d pantaloon,
With spectacles on nose and pouch on side,
His youthful hose, well saved, a world too wide
For his shrunk shank; and his big manly voice,
Turning again toward childish treble, pipes
And whistles in his sound. Last scene of all,
That ends this strange eventful history,
Is second childishness and mere oblivion,
Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything.

Merkitysten ja arvojen 
kiteyttäjä

osalla ostetaan ruokaa kissoille. Taloudessa on kaksi villi-
kissoista kesytettyä maatiaiskissaa.

Kuten otsikossa sanon, logomme ilmentää yhdistyksem-
me syvimpiä merkityksiä ja arvoja. Se kertoo, että olem-
me näkövammaisia, että Kulttuuripalvelu tarkoittaa tuot-
tamista ja vastaanottamista sekä välittämistä. Logosta 
näkyy, että olemme vastuullinen kulttuurilaitos – pää-
rooleissa ovat näkövammaiset, ja lähes 90-vuotias tari-
namme näkyy vanhanaikaisissa samettiverhoissa. Heti 
tunnusteltuani logon kohokuvan tajusin, että siihen kät-
keytyy koko ihmiselämän suuri draama, ja mieleeni nou-
si Shakespearen teksti All the World’s a Stage näytelmäs-
tä As You Like It (Kuten haluatte). Julkistustilaisuudessa 
siteerasin tätä runoa ja nyt sen kopio on alla sekä alkupe-
räistekstinä että Paavo Cajanderin suomennoksena. Ru-
non myötä Mariannelle sydämelliset kiitokset koko Näkö-
vammaisten Kulttuuripalvelu ry:ltä.      

As You Like It - Kuten haluatte

Marianne Katainen
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Teksti Eija-Liisa Markkula

Näkövammaisten Kulttuuripalvelun 
logokilpailussa lunastettiin Kulttuu-
ria-niminen työ. Siinä on musta lieri-
hattu, jossa leuhuaa sanoisinko vä-
hän suhteettoman suuri sulka. Lierin 
alta katsovat mustat lasit.

T
yö lunastettiin yhdistyksen tulevaa pr-toi-
mintaa ja vaikkapa varainhankintakampan-
joita ajatellen. Työnimen takaa paljastui teki-
jän nimi; Miia Mourujärvi, Kuusamo. Kysees-
sä on 19-vuotias abiturientti Kuusamon lukios-

ta. Miia ei päässyt julkistusjuhlaamme, joten haastattelin 
häntä puhelimitse.

Miia Mourujärvi innostui logoista voitettuaan omassa 
koulussaan järjestetyn kilpailun, jossa suunniteltiin logo 
tiettyyn tapahtumaan. Hänellä oli kyllä ollut kosketus tä-
hän taiteenalaan jo pitkään sitä kautta, että hänen enon-
sa on suunnitellut lukuisia logoja. Voitto innosti eteen-
päin, joten Miia tutki nettiä etsien nimenomaan kilpai-
lua – ja sieltähän se löytyi – meidän logokilpailumme il-
moitus! Mielikuva sisällöstä tuli nopeasti eikä toteuttami-
nen kestänyt kauan. Häntä itseäänkin kiehtoi tuo sanonta 
”saada sulka hattuun” kulttuuriin yhdistettynä. Lierihat-
tuun taas aina liittyy kauneusarvoja, boheemiutta ja tai-
teellisuutta. Mustat lasit eivät välttämättä tarkoita men-
neiden aikojen sokeiden mustia laseja, vaan sitä, että au-
rinko paistaa! Mielleyhtymät ovat positiivisia. Näkövam-
maisuuteen Miialla ei ole minkäänlaisia yhtymäkohtia, 
mutta hän päätti rohkeasti yrittää.

Kuusamoon Miia muutti vuonna 2016, jolloin hän myös 
aloitti lukion. Alun perin hän on kotoisin Oulusta. Ka-
vereita oli helppo saada, ja Miian mielestä Kuusamo on 
hieno asuinpaikka; hän viihtyy erinomaisesti. Hän naut-
tii luonnon kauneudesta, lähtee syksyllä mielellään rus-
kakävelylle ja nauttii myös talvesta, jolloin harrastaa las-
kettelua.

Miian tärkein harrastus lapsuudesta saakka on kuitenkin 
ollut piirtäminen, maalaaminen ja kaikenlainen käsillä te-
keminen. Hänen äitinsä on ommellut paljon, tehnyt myös 

Lunastetun työn 
takana

tilaustöitä, joten ei ole ihme, että Miia on oppinut taita-
vaksi ompelijaksi. Hän sanoo, että suuri osa hänen ajan-
käytöstään kuluu erilaisten ommeltavien työstämisessä. 
Hän ompelee itselleen vaatteita, viimeisimpiä valmistu-
neita ovat olleet farkkumekko ja housut. Hän haluaa ai-
na koristella vaatteensa yhdistäen näin taideharrastuk-
sen käsityöhön, esimerkiksi maalaamalla niihin jotakin 
omaperäistä. Omaa logoa ei vielä ole, mutta on hahmot-
tumassa.

Kuvaamataito on ollut koulussa Miian lempiaine, yleensä 
aina kymppi. Kirjoittaminen kuuluu yhtä lailla hänen mie-
liharrastuksiinsa, jopa niin vakavasti, että hän pitää omaa 
blogia, minkä hän sanoi selkeästi auttaneen ylioppilaskir-
joituksissa. Bloginpito harjoittaa selkeyttämään ja rajaa-
maan, sanoo Miia. Hän haluaisi antaa aikaa musiikille, on 
hankkinut kitaran ja jopa sähköpianon ryhtyäkseen soit-
tamaan, mutta musiikin vuoro ei ole vielä tullut....

Ensi keväänä Miialla on melkoisella varmuudella ylioppi-
lastodistus kädessä ja lakki päässä. Entäs sitten? Millaisia 
aikomuksia ja unelmia? Miia aikoo pyrkiä Aalto-yliopis-
toon. Suurena haaveena väikkyy sisustusarkkitehdin ura. 
On muitakin vaihtoehtoja; ainakin kirjoittamisen puolelta 
voisi löytyä ja kehittää jotakin.

Lopuksi on vielä kerrottava hauska yhteensattuma Mii-
aan liittyen. Samalla viikolla, kun logokilpailu ratkesi, yh-
distyksemme kirjailijaillan vieraana oli Minna Rytisalo, jo-
ka myös on kuusamolainen. Kerroin hänelle, että siellä 
asuvan lukiolaistytön työ on päätetty lunastaa kilpailus-
samme. Siinä selvisikin yllättäen, että Rytisalo on Miian 
äidinkielen opettaja!

                                        

LUKUNURKKA
Tuula-Maria Ahonen Koulukiusatun kirja
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Antti Rönkä: Jalat ilmassa 

Gummerus, 2019 

Koulukiusaajien tuotta-
masta sisäisestä viha-
puheesta vapautumi-
nen kestää pitkään. 

A
ntti Röngän kirja on oma- 
kohtainen. Hän kirjoittaa 
niin intensiivisesti, että 
lukijana tempauduin he-
ti mukaan. Hän kertoo 

Aarosta, jota koulussa kiusattiin viisi 
vuotta. Häpeä kiusatuksi tulemisesta 
esti häntä kertomasta asiasta opetta-
jalle ja vanhemmilleen. Kokemukset 
heräävät uudestaan eloon, kun Aaro 
aloittaa opiskelun yliopistossa. 

-Aamulla seisoimme piirissä märäl-
lä nurmikolla yliopiston pihalla ja jo-
kainen kertoi vuorollaan mistä on ko-
toisin ja tykkääkö enemmän kissois-
ta vai koirista. Vain bentsodiatsepii-
ni (riippuvuutta aiheuttava rauhoit-
tava lääke) piti minut pystyssä. Olin 
ottanut pillerit kirjaston invavessas-
sa. Kasvot kääntyivät minuun ja rin-
kiin lankesi hiljaisuus, jonka aikana 
ehdin nielaista monta kertaa. Valeh-
telin, että tulen Lahdesta – ajattelin, 
että tämä on uusi alku, että saan kek-
siä sellaisen menneisyyden kuin ha-
luan, Rönkä kirjoittaa. 

Vaikka Aarolla on  uusi alku,  koti-
kaupunki ja opiskelupaikka vaihtu-
vat ja tulee mahdollisuuksia löytää 
ensimmäinen tyttöystävä, sisäinen 
maailma pysyy ennallaan. 

” Hyi että sä oot 
ruma. Miten sä 

voit näyttää noin 
tyhmältä, 

Aaro sanoo 
peilikuvalleen.

Vuosien ajan  yksin kärsitty koulukiu-
saus on jättänyt jälkensä. Kirja ete-

nee vuoroin nykyisyyden ja vuoroin 
koulumuistojen todellisuudessa. 

Suomalaisten miesten perinteinen 
itserohkaisukeino, alkoholi, tarjou-
tuu näennäisavuksi. Mutta alkoholia 
tulee otettua liikaa eivätkä rauhoitta-
vat lääkkeet ja alkoholi ole hyvää te-
kevä yhdistelmä. Aaro ei saa otetta 
opiskelumaailmasta, eivätkä yrityk-
set löytää tyttöystävä onnistu. 

Perheenjäsenet eivät tavoita

toisiaan 

” Toivon että äiti tai 
isä soittaisi, 

mutta kun he 
lopulta soittavat, 

vastailen vain ”joo” 
tai ”mm” tai ”ihan 

hyvää”, Aaro  
kertoo.

Ihannemaailmassa perhe pitää yhtä, 
tukee toisiaan ja viettää ihanaa jou-
lua yhdessä. Aaro kuvaa hyvin var-
sinkin teini-ikäisten ja vanhempien 
kommunikaatiota. Kaikki haluavat  
hyvää toisilleen, mutta kohtaavaa 
yhteyttä on mahdoton syntyä, kun 
vanhemmat eivät osaa eläytyä todel-
lisuuteen, josta heille ei kerrota. Suu-
ri häpeä puolestaan estää lasta ker-
tomasta.

Aaro kertoo kuitenkin metsässä ta-
paamalleen peuralle. - Mulla ei ole 
ketään, kuiskasin. - Ja mua kiusataan. 
Peura tuijotti. - Mua vihataan, kuiska-
sin. Olin varma, että peura ymmär-
tää. Se kääntyi hitaasti, ikään kuin sa-
nojani miettien, ja juoksi pois. 

Aaro kokee, ettei hän luota kehen-
kään ihmiseen eikä ole kenenkään 
kanssa oma itsensä.

Alkoholi ja rauhoittava lääke luovat 
suojaavan kuplan, jonka sisässä Aaro 
kokee olevansa turvassa. Kukaan ei 
voi satuttaa häntä. 

Oma sisäinen vihapuhe jatkuu kui-
tenkin  silloinkin, kun ketään ei ole lä-

hellä. Sisäinen vihapuhe jatkuu myös 
silloin, kun hän ihastuu tyttöön, jol-
la on ollut rankka lapsuus ja nuoruus.

Aaro päätyy tahattomaan itsemur-
hayritykseen. Pahimman jälkeen elä-
mä alkaa pikkuhiljaa voittamaan, 
nuoret löytävät toisensa läpi suurten 
sisäisten esteiden.

Koulukiusaaminen tuntuu olevan 
hyvin vaikeasti voitettava ilmiö, vaik-
ka on kehitetty ”Kiva koulu”- ym. kiu-
saamisen vastaisia ohjelmia. Meidän 
aikuisten pitäisi olla hyvin hereillä 
ja heikkoja signaaleja näkeviä. Mut-
ta opettajien työ on muuttunut yhä 
rankemmaksi  ja vanhempien työ yhä 
kiireisemmäksi. 

Toivottavasti kuitenkin tämä sy-
dänverellä kirjoitettu kirja herättää  
meitä aikuisia  ennaltaehkäisyyn. 
Lähetän tämän kirja-arviointini em. 
syystä myös  opetusministeri Li An-
derssonille. 

►



Paljon onnea 
www.opipistenuotteja.fi   

Pistenuottien sähköinen 
oppimateriaali julkaistiin. 

Teksti: Tanja Rantalainen 

O
pi pistenuotteja -sivuston julkis-
tustilaisuudessa 31.10.2019  Iiris-
keskuksen Valo-tilassa tunnelma 
oli korkealla. Johanna Pitkänen, 
huilunsoitonopettaja Itä-Helsin-

gin musiikkiopistosta, kiteytti läsnäolijoiden 
ajatukset toteamalla, että maailma on nyt pik-
kuisen parempi paikka. 

Maksuttomalta ja kaikille avoimelta Opi pis-
tenuotteja -sivustolta löytyy kattava oppima-
teriaali pistenuottien opiskeluun. Pistemerk-
kien lisäksi sivuston materiaali käsittelee mu-
siikin teoriaa. Materiaalin avulla voi opiskel-
la itsenäisesti tai yhdessä opettajan kanssa. 
Oppimateriaaliin sisältyy runsaasti tehtäviä. 
Osan opetettavista asioista voi opiskella myös 
kuuntelemalla aiheesta tehtyjä äänitteitä. Si-
vuston ovat luoneet Joose Ojala, Riikka Hänni-
nen ja Ronja Pahaoja. Näkövammaisten Kult-
tuuripalvelu ry  on toteuttanut projektin  Jen-
ny ja Antti Wihurin rahaston tuella. 

Pistenuottien suomenkielisen oppimateriaalin 
puute on vaikeuttanut näkövammaisten mu-
siikinopiskelua.  Viimeistään musiikin ammat-
tiopintoihin hakeutuessa nuotit on ollut pak-
ko opetella, vaikka sitten omin neuvoin.  Opi 
pistenuotteja -sivuston ansiosta näkövammai-
set musiikinharrastajat ovat nyt yhdenvertai-
semmassa asemassa. 

Suomeksi on aiemmin julkaistu Riikka Hänni-
sen Pistenuotit pähkinänkuoressa -käsikirja. 

- Halusimme luoda sivuston, joka sisältää 
myös tehtäviä ja jossa kerrotaan asioista laa-
jemmin. Sisällön laajuus on sitä tasoa, että esi-
merkiksi musiikkiopiston opiskelija voi sitä hy-
vin hyödyntää, Joose Ojala sanoo. 

Opi pistenuotteja -sivustoa testattiin kesän 

2019 aikana, kun Joose Ojala opetti materi-
aalin avulla yksilöllisesti seitsemää näkövam-
maista musiikinharrastajaa. Julkistustilaisuu-
dessa esiintynyt vaasalainen Leevi Alahäivä-
lä oli yksi heistä. Leevi tietää, että esimerkik-
si sävellystyössä ei pääse pitkälle, ellei hallitse 
nuottien kieltä. 

Opi pistenuotteja -sivustoa voivat sen visu-
aalisen ulkoasun ansiosta käyttää myös näke-
vät. Tutustumisen voi aloittaa vaikkapa osta-
malla minkä tahansa suklaalevyn ja avaamal-
la kohdasta äänitteet äänitallenteen nimel-
tä aika-arvot.  Kauan eläköön Opi pistenuotte-
ja -sivusto!

Leevi Alahäivälä.

Näkövammaisten Kulttuuripalvelun 
puheenjohtaja Eija-Liisa Markkula 
onnittelee Joosea.

Ronja Pahaoja ja Riikka Hänninen.

Joose Ojala.

Leevi kuului pistenuottiohjelman 
testiryhmään ja soitti upeasti jul-
kistamistilaisuudessa. Riikka Hän-
ninen, Ronja Pahaoja ja Joose 
Ojala ovat pistenuottiohjelman 
tärkeät tekijät.
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Tuija Lehtinen kertoi itsestään, työs-
tään ja kirjoistaan Palvelu- ja toimin-
takeskus Iiriksessä.

Teksti: Marianne Tenhami
Kuva: Pekka Holmström /SKOY

M
onin eri tavoin palkittu, Suomen tuotteli-
aimpiin ja luetuimpiin kirjailijoihin kuulu-
va Tuija Lehtinen ilahdutti Näkövammais-
ten Kulttuuripalvelun ja Näkövammaisten 
Kirjastoyhdistyksen järjestämässä kirjaili-

javierailussa. Häneltä on ilmestynyt yli 120 nuortenkirjaa, 
aikuisten viihdekirjaa ja dekkaria. Lisäksi hän on kirjoitta-
nut kuunnelmat Kekkosen näköinen polvi ja Pikku paha 
hukka näyttää kyntensä sekä käsikirjoittanut televisiosar-
jaa Elämän suola. Tuijalla on ollut erilaisia luottamustoi-
mia. Hän on muun muassa ollut Suomen Nuorisokirjailijat 
ry:n pitkäaikainen puheenjohtaja ja Lukukeskuksen Luku-
fiilis-lehden päätoimittaja. Luottamustoimissaan hän on 
ajanut aktiivisesti kirjallisuuden ja kirjailijoiden asiaa.

- Suomen Nuorisokirjailijat ry:n puheenjohtajana halu-
sin nostaa esiin lasten- ja nuortenkirjailijoita. Järjestim-
me tilaisuuksia kirjastoissa ja kouluissa, joissa esiteltiin 
lasten- ja nuortenkirjailijoita ja heidän töitään. Turun ja 
Helsingin kirjamessuilla olemme olleet mukana alkuajois-
ta lähtien ja saaneet näkyvyyttä oikein hyvin. Tämä on 
tärkeää, koska lukeva lapsi lukee vanhanakin, kirjailija ko-
rostaa.  

En koskaan kirjoita mitään - vaiko sittenkin

Tuijan ura kirjailijana ei ollut mitenkään itsestäänselvää. 
Hän on opiskellut tilasto- ja kansantaloustiedettä, mate-
matiikkaa, tähtitiedettä ja tietojenkäsittelyä ja valmistu-
nut luonnontieteiden kandidaatiksi vuonna 1978.

- En ole koskaan toiminut missään koulutustani vastaa-
vassa ammatissa, koska se ei vain ole tuntunut hyvältä. 
Minusta tuli kirjailija ja minua itseänikin on oikeastaan ih-
metyttänyt suuresti, miten minusta tuli kirjailija. 

Rakkaus lukemiseen syttyi jo pikkutyttönä.
- Äiti vei minut kirjastoon, kun olin muutaman vuoden 

ikäinen. Kannoin hulluna kirjoja kotiin: oli 20 Pekka Töpö-
häntää ja muita sarjoja. Suomalaisethan ovat sarjauskol-
lisia ihmisiä. Niinpä minäkin aina hurahdin johonkin sar-
jaan. 

Koulussa Tuija piti ainekirjoituksesta ja oli siinä todella 
hyvä saaden kiitettäviä niin kauan kuin mielikuvitus vain 
sai laukata satujen ja tarinoiden muodossa. Lukiossa alet-

tiin kuitenkin valmistautua ylioppilaskirjoituksiin, eivätkä 
sadut ja tarinat enää kelvanneet opettajalle: oli kirjoitet-
tava asia-aine. Entiset kympit ja ysit muuttuivat seiskoiksi 
ja kutosiksi ja joskus arvostelu oli pelkkä viiva Tuijan kir-
joittaessa täysin asian vierestä.

- Päätin, että jos saan ainekirjoituksessa hyväksytyn ar-
vosanan, en koskaan sen jälkeen kirjoita mitään. En kos-
kaan, hän hymähtää. 

Toisin kävi: matemaattisten yhtälöiden pyörittäminen 
ei tuntunut omalta jutulta, mutta Tuijan silmiin osui Ka-
levan ilmoitus Kalle Päätalo -novellikilpailusta, jonne ha-
luttiin rakkausnovelleja. Tuija päätti osallistua kilpailuun 
kahdella rakkausnovellilla, joista humoristinen novelli oli 
enemmän Tuijan mieleen. Se pärjäsi kilpailussa niin hy-
vin, että lehden päätoimittaja kehotti Tuijaa lähettämään 
uusia novelleja, jos ne vain ovat hyviä. Tämä ei ole ihme: 
onhan huumori yksi Tuijan kirjojen parhaita puolia. Kir-
jailijavierailun aikana hän luki parikin huumorinäytettä 
nuortenkirjasta R.I.P. ja aikuisten viihdekirjasta Ensimmäi-
nen, toinen ja kolmas kerta.

Viitekehyksenä ammatti tai harrastus

Tuijan mukaan lehtityö on ollut hänen kirjoittajankoulun-
sa.

- Eteeni tuli monenlaista ja sain kokeilla erilaisia rooleja 
kirjoittajana. Vähitellen tuli tunne, että ehkä minä osaisin 
kirjoittaa kunnon kirjankin. 

Tuijan esikoisromaani Rosan talo ilmestyi vuonna 1984 
ja esikoisnuortenkirja Enkelinkuvia hiekassa vuonna 1986. 
Kirjailijan mukaan on aina mietittävä, kuka on kirjan pää-
henkilö: minkä ikäinen hän on, miten hän puhuu ja toimii 
ja mitä hänen elämässään tapahtuu. 

- En koskaan suunnittele kirjaa hirveän tarkasti etukä-
teen. En tee käsikirjoituksia tai mieti, mitä juuri tässä lu-
vussa tapahtuu. On lähtökohta, mistä tarina lähtee liik-
keelle ja sitten vain tapahtuu sellaisia asioita, että itsekin 
ihmettelen miksi tänne tämmöinen juttu putkahti. Tari-
nan myötä kirjaan tulee ihmisiä. 

Nuortenkirjoissa Tuija valitsee yleensä päähenkilölleen 
jonkin harrastuksen ja aikuisten romaanien päähenkilölle 
ammatin, jota käyttää kirjan viitekehyksenä.

- Kiinnostun jostain ammatista törmättyäni jossakin ky-
seisen ammatin harjoittajaan. Alan miettiä, että jos pää-
henkilö olisi tämän ammatin harjoittaja, mitä hänen elä-
määnsä kuuluisi ja mitä työpaikalla voisi tapahtua. Siitä 
kirja ja sen päähenkilö lähtevät muovautumaan. 

Ammatit ovat Tuijalle tuttuja hänen ollessaan tekemi-
sissä ammatin harjoittajien kanssa: hänen sukulaisensa 
on farmaseutti kuten Armon ajan ja Jatkoajan päähenki-
lö, hän itse on ollut toimittaja kuten trilogian Onnentyt-
tö, Maria ja samppanjataivas päähenkilö ja hänen isäpuo-

"Kirjoittaminen on ilo""Kirjoittaminen on ilo"

lensa on ollut huutokauppameklari, kuten Ensimmäinen, 
toinen ja kolmas kerta -kirjan päähenkilönkin isäpuoli on. 
Tarvittaessa kirjailija saa lisätietoa Internetistä.

- Olen käynyt mallitoimistossakin, kun oli etsittävä tie-
toa kirjaan Mallitoimisto Pandora, kirjailija sanoo. 

Viime vuosina hän on laajentanut repertuaariaan dek-
kareihin, joissa etsivänä on toisten kirjojen päähenkilöis-
tä hyvinkin paljon poikkeava Erja Repo. 

- Hän on sellainen kuusikymppinen, vähän kärttyinen 
vanha akka kuten minä. Minusta on ihanaa voidessani sa-
noa sumeilematta asioita, joita itsekin ajattelen ja kertoa 
ihmisistä, jotka ärsyttävät minua. Nautin Erjasta: ei tarvit-
se enää piitata tietynlaisista yhteisöistä joita minulla en-
nen on ollut paljon. Tämä on uusi, raikas yhteisö missä Er-
ja elää, eikä hänen tarvitse olla mieliksi kenellekään.    

Korvat auki

Tuijan kirjoissa vilisee hulvattomia juttuja, joita teosten 
pää- tai sivuhenkilöille on tapahtunut. Ihmetellessäni mi-
ten hän keksii näitä hauskoja juttuja, kirjailija kertoo vain 
pitävänsä korvat auki ja kuulevansa näin mitä ihmeelli-
simpiä tarinoita.

- Varsinkin lasten ja nuorten parissa kuulee kaikenlaista. 
Heille tapahtuu aika uskomattomia asioita, joita he itse 
pitävät ihan luonnollisina. Monet kirjojeni hauskat tarinat 
ovat saaneet alkunsa, kun olen sattunut olemaan kuu-
lolla oikeaan aikaan. En kuitenkaan käytä tarinoita suo-
raan niin, ettei alkuperäisen kertojan henkilöllisyys pal-
jastu, Tuija toteaa. Hän kuuntelee myös lukijoiden toivei-
ta. Nuorten Sara-sarjan punkkaripäähenkilö syntyi hänen 

ollessaan kertomassa yläkoululaisille työstään tampere-
laisessa kirjastossa. Yleisön joukossa ollut punkkarityttö 
tuli Tuijan luo hymy kasvoillaan sanoen: ”Tuija, mä oon lu-
kenu kaikki sun kirjat ja ne on hyviä. Mutta miks sä et kos-
kaan kirjota punkkareista?”

Tuijan kodin yhteydessä on erillinen työhuone, missä 
hänellä on pöytätietokone. 

- Haluan pysyvän paikan, jossa voin olla rauhassa. Mi-
nulla on säännölliset työajat: aloitan aamupäivällä ja lo-
petan iltapäivällä, koska haluan työhön tietyn rytmin.

Meneillään oleva työ on kuitenkin koko ajan hänen ali-
tajunnassaan.

- Jos saan kirjaan liittyvän inspiraation, en ryntää työ-
huoneeseeni kirjoittamaan sitä ylös, vaan kirjoitan itsel-
leni aiheesta sähköpostiviestin iPadillani, hän selittää. 

Kaikki Tuijan kirjat ovat hänelle yhtä rakkaita. Kirjaili-
ja kuitenkin luki meille vierailunsa lopuksi valitsemansa 
näytteen yhdestä suosikkinuortenkirjastaan www.liisan-
blogi.net. Jälleen olivat nauruhermot koetuksella. Aikuis-
tenkirjoista hän kokee läheiseksi Nappikaupan naiset, jo-
ka sai alkunsa hänen näkemästään nappikauppaa käsitte-
levästä dokumentista.

- Nappikauppa on aivan ihana paikka. Innostuin ja ajat-
telin, että sinnehän minä laitan ihmisiä. Pidän tämän kir-
jan tunnelmasta, kirjailija hehkuttaa ja kertoo nauttivan-
sa kirjoittamisesta.

- Kirjoittaminen on minulle ilo.

Uusimmat Tuija Lehtisen kirjat 
Pensionaatti huojuva talo sekä
Tornin naakat, jossa Erja Repo jatkaa tutkimuksiaan
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Sata vuotta 
Annansilmät-Aitan aarteita

Sata vuotta sitten, vuonna 
1919, avattiin Suomen kansal-
lisooppera entisen Aleksan-
terin teatterin tiloihin Helsin-
gin Bulevardille. Avajaisnäy-
töksenä esitettiin Giuseppe 
Verdin oopperaa Aida. Sama-
na vuonna vihittiin käyttöön 
Eliel Saarisen suunnittelema 
Helsingin uusi rautatieasema. 
Vuonna 1919 syntyivät mm. 
suomalainen oopperalaulaja 
Kim Borg ja kirjailija Kalle Pää-
talo. Ja näkövammaisten käsi-
töitä markkinoiva ja myyvä lii-
ke perustettiin. Annansilmät-
Aitan tarina alkoi.

Teksti: Virpi Jylhä

A
nnansilmät-Aitta viettää tänä 
vuonna 100-vuotisjuhliaan. Myy-
mälä aloitti toimintansa Sokeain 
Käsityökauppana Laurinkadulla. 
Liikkeen perusti Tampereen so-

keainyhdistys, joka myi liiketoiminnan 20-lu-
vun alussa Helsingin sokeainyhdistykselle. Toi-
mittuaan muutaman vuoden Laurinkadulla 
Annansilmät-Aitta muutti Annankadulle. An-
nankadulla liike oli vuosikymmeniä aina vuo-
teen 2010 saakka, jolloin se lakkautettiin. Pal-
velu- ja toimintakeskus Iiriksen valmistuttua 
Itäkeskukseen vuonna 2004 Annansilmät-Ait-
ta muutti Mäkelänkadulta nykyisiin tiloihin Ii-
riksen sisääntulokerrokseen. Myymälän lisäksi 

tuotteita pääsee ostamaan verkkokaupasta os-
oitteesta www.annansilmatkauppa.fi.

Annansilmät-Aitta perustettiin helpottamaan 
näkövammaisten valmistamien käsitöiden 
markkinointia ja myyntiä. Aluksi valikoimassa 
oli paljon muiden kuin näkövammaisten teke-
miä tuotteita, mutta nykyään noin 80 prosent-
tia tuotevalikoimasta tulee näkövammaisilta 
kädentaitajilta.

Liikkeen alkutaipaleella tuotevalikoima koos-
tui enimmäkseen erilaisista harjoista ja rottin-
kituotteista. 1980-luvulla mukaan tulivat kan-
kaankudontatuotteet eli monien muistamat 
ihanat poppanat ja seinävaatteet. Viime vuo-
sina myymälän hyllyille ovat löytäneet tiensä 
erilaiset sisustustuotteet, mehiläisvahakyntti-
lät ja korut. Myymälästä voi hankkia uuden elä-
män vanhoille rakkaille rottinkihuonekaluille 
korjauspalvelua käyttämällä. Aitta auttaa myös 
pitämään huolta ostetuista tuotteista julkaise-
malla verkkosivuilla erilaisia hoito-ohjeita.

- Oma mallisto on ehdottomasti vahvuuksiam-
me, kertoo myymäläpäällikkö Simo Parviainen. 
- Teemme koko ajan tuotekehitystä yhdessä 
kädentaitajien kanssa. Meillä on noin kuusi-
kymmentä näkövammaista käsityöläistä, jotka 
valmistavat meille myyntiin erilaisia tuotteita.

Annansilmät-Aitassa vaalitaan perinteitä, mut-
ta seurataan myös herkällä korvalla ajan tren-
dejä. Klassikoita on tuunattu uuteen kuosiin. 
Esimerkiksi Mustis-harjasarja ja Ruudukkoko-
ri ovat sellaisia tuotteita. Tummasävyisten sau-
nojen tultua muotiin mustiksi värjätyt harjat 
ovat tehneet hyvin kauppaansa ja tuttu ostos-
kori on saanut uutta ilmettä nahkaisesta kan-
tosangasta.

Tuotemyynnin lisäksi Annansilmät-Aitta välit-
tää valmistusmateriaaleja näkövammaisille kä-
sityöläisille. Palvelu siirtyi Annansilmät-Aitan 
hoidettavaksi vuonna 2015, kun Sokevan ma-
teriaalivälitykseltä lakkautettiin rahoitus. An-

nansilmät-Aitasta hankkii valmistusmateriaa-
lia töihinsä noin 350 näkövammaista käsitöi-
den tekijää.

Simo Parviaisen mukaan tämän hetken haas-
teita ovat esimerkiksi perinteisten harjapui-
den saatavuusongelmat sekä käsityötaitojen 
siirtyminen uusille osaajille. Espoon Leppävaa-
rassa Arlainstituutissa koulutettiin pitkään nä-
kövammaisia erilaisiin käsityöammatteihin ku-
ten kankaankutojiksi, rottinkihuonekalujen te-
kijöiksi, harjatyöntekijöiksi sekä verhoilijoiksi. 
Enää tuota erityisoppilaitosta ei ole ja näkö-
vammaisten on hankittava tietonsa ja taiton-
sa muualta. 

- Tässä oli vuosia, ettei tullut uusia tekijöitä 
mukaan toimintaan, Simo Parviainen sanoo. - 
Onneksi nyt on saatu muutama uusi käsityöläi-
nen ja vaikuttaa siltä, että perinteiset käden-
taidot kiinnostavat jälleen. 

Itäkeskuksessa sijaitsevaan myymälään kan-
nattaa piipahtaa. Liike on avara ja valoisa. Hyl-
lyillä ovat kauniisti esillä aiheittain ryhmitellyt 
kädentaitotuotteet. Saunamyssyt, harjat, ko-
rit ja lahjapakkaukset kutsuvat tutustumaan 
lähemmin. Myymälässä tuoksuu hennosti ter-
valle, puulle ja mehiläisvahalle.  Pienen pienet 
mattopiiskakorvakorut ja -avaimenperät vetä-
vät magneetin lailla puoleensa. Sisustaja löy-
tää liikkeestä rottinkihuonekaluja ja erilaisia 
pehmusteita. Tiskillä on makean nälkäänkin 
tarjolla helpotusta vaikkapa sitruunalakritsin 
muodossa.

Paljon onnea kauniisti ikääntyneelle satavuoti-
aalle Annansilmät-Aitalle! Hyvää matkaa seu-
raavalle sataselle!

Kuvat ovat Annansilmät-Aitan facebook-sivuilta. Alla oikealla Heli Tervonen esittelee Annansilmät-myymälää. Kuva: Hannu Jylhä.
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Teksti: Kaisa Penttilä

 V
uosi 1919 oli näkövammaisille merkittävä. 
Tuolloin saimme oman myymälän, joka työl-
listi näkövammaisia käsitöiden tekijöitä ja myi 
heidän tuotteitaan. Kaupan perustaminen oli 
ainoa vaihtoehto, koska muita markkinakana-

via oli rajallisesti. 

Käsityöläisyys oli tuohon aikaan yksi harvoista amma-
teista, joilla näkövammainen pystyi elättämään itsensä ja 
perheensä. Vuosien vieriessä meille on tullut kosolti uu-
sia mahdollisuuksia eri ammatteihin, mutta edelleenkin 
joukko näkövammaisia valmistaa käsitöitä myyntiin. 

Satavuotias Annansilmät-Aitta ottaa tuotteita myytävik-
si ja välittää käsityöntekijöille materiaaleja. Ilman Aitan 
toimintaa olisi mahdotonta saada rottinkia, harjapuita ja 
muita tarvittavia materiaaleja kustannustehokkaasti. Ha-
luankin onnitella satavuotiastamme ja samalla kiittää si-
tä olemassaolosta!

Ammattimaisten käsityöläisten määrä on vähentynyt, 
mutta ymmärrys käsitöiden merkityksestä näkövammai-
selle kasvaa koko ajan. Käsitöiden tekeminen on ajanku-
lua ja tuntoaistin käytön oppimista. Samalla se kasvattaa 
itsetuntoa ja omatoimisuutta. Ilman taitoa nähdä sormil-
laan näkövammaisen elämä on kuin käsille lyödyllä.

Sain retinitis-diagnoosin 20-vuotiaana ja noin 20 vuodes-
sa sokeuduin. Olin oppinut näkevänä tekemään käsitöitä 
ja hallitsin kaikki perustekniikat. Minulle on ollut melko 
helppoa jatkaa käsitöiden tekemistä ilman näköä, tarvit-
sihan minun vain siirtää osaamani taito sormiini. 

Kävin näkövammaisten käsityökerhoissa ja opin siellä te-
kemään rottinkikoreja ja harjoja. Tuotteita alkoi pyöriä 
nurkissa niin paljon, että ryhdyin myymään niitä ensin lä-
hipiirissä ja nykyisin markkinoilla ja myyjäisissä. Ensim-
mäinen myyntituotteeni olivat mehiläisvahakynttilät, ja 
siitä se sitten alkoi.

Perustin yrityksen nimeltä SokkoTaito Oy, ja nyt pöydältä-
ni löytää koreja, harjoja, kynttilöitä, koiran ja kissan leluja, 
koivulöylypusseja ja monenlaisia miniatyyrituotteita, ku-
ten mattopiiska-avaimenperiä.

Haluankin rohkaista kaikkia, joiden näkö heikentyy ryh-
tymään harjoittamaan sormien näppäryyttä ja tuntoais-
tiaan. Siihen panostaminen kannattaa todella, koska ar-
kielämän toimet edellyttävät tätä hahmottamista ja elä-
mä helpottuu. Minulle on käynyt niin, että kun katson esi-
nettä sormillani, muodostuu siitä välittömästi kolmiulot-
teinen kuva päähäni. Tällä tavalla hahmotan esineen eri 
suunnista samanaikaisesti, ja se on todella huikea näky!

Onnea ja kiitos 
Annansilmät-Aitta!

Lapsuusmuistoja

Riistavuoren palvelukeskuksen 
vitriineissä 7.-31.1.2020

Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:n keramiikkaryh-
mäläisten vitriininäyttely Lapsuusmuistoja on esillä 7.-
31.1.2020 Riistavuoren palvelukeskuksessa Etelä-Haagas-
sa osoitteessa Isonnevantie 28, Helsinki 32 maanantaista 
perjantaihin klo 8-17.30 ja viikonloppuisin klo 9-15.

Keramiikkaan on ikuistettu lapsuusmuistoja mm. Ameri-
kan paketista, palkaksi saadusta lampaasta, suojelusen-
kelistä ja iranilaisesta uuden vuoden vietosta. Veneretkil-
läkin on käyty ja puun alla lueskeltu. Pyörähaavereilta ei 
ole vältytty, ei myöskään pakkopuurolta. Pottasodankin 
on joku kokenut. Eläimet ovat usein muistoissa mukana. 
Myös muistot ennen ja jälkeen lapsena tapahtuneen so-
keutumisen. 

Vitriineihin sijoitettuja teoksia pääsee tunnustelemaan 
8. tammikuuta klo  15-17 järjestettävässä avajaistilaisuu-
dessa, jossa keramiikkaryhmäläisiä on kertomassa teok-
sistaan. 

Tervetuloa!
Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry
Marjaniementie 74, 00730 Helsinki
www.kulttuuripalvelu.fi

Mainio kirja 
Teuvo Ruposelta

Neljä vuosikymmentä partiota 
Helsingin sokeainkoulussa

Näkövammaisten liiton emeritus kuntoutusjohtaja Teu-
vo Ruponen on jatkanut historian kirjoitustyötä. Nyt vuo-
rossa on ollut partiotyö Helsingin sokeainkoulussa, missä 
Ruponen aikanaan oli oppilaana.

Teos on saatavissa kirjoittajalta (teuvo.ruponen@elisa-
net.fi) sekä äänikirjana Celian valikoimista, äänikirjan kes-
to rapiat 12 tuntia.

Anja Luoma, Mikko Ojanen, Tarmo Kulmanen, Airi Leppä, 
Annikki Peltonen ja moni muu löytää itsensä kirjan seik-
kaperäisistä luetteloista. Löysinpä sieltä itsenikin, vaikka 
olin vasta 1960-luvulla tullut Tampereelta muuttaneena 
varsin myöhäsyntyisenä Helsinkiin ja Kallioritareihin.

Ruposen työ on tarkkaa ja täyttää huolellisen tutkimuk-
sen kriteerit. Ennen muuta iloa tuottaa hyvä kieli.

Luetteloja johtajista ja yksittäisistä partiolaisista ei pidä 
pelästyä. Teksti pohjautuu meheviin ihmisten haastatte-
luihin, joita vielä on ollut mahdollista tehdä.

Muistot retkistä luontoon ja iloisista leireistä ovat verra-
tonta luettavaa. Ne avaavat autenttisia ikkunoita näkö-
vammaisten nuorten elämään ennen 1970-lukua.

Ruponen seuraa myös monien henkilöidensä elämää kou-
luajan päätyttyä. Tämä koskee sekä koulun oppilaita että 
opettajia, joista moni toimi partioinnin johtotehtävissä.

Esimerkistä käy YK:n apulaispääsihteeri Helvi Sipilä.

Äänikirjan kohdalta surullinen olen kirjan perustietojen 
kätkemisestä taas kirjan loppuun, mistä niitä on lähes 
mahdoton poimia.

Ari Suutarla, vanha pappi

UUSI NETTIKAJASTUS 
2020

Kajastus alkaa julkaista paperilehden 
vaihtoehtoa vuoden 2020 alusta. 

Uusi NettiKajastus on paperilehteä monipuolisempi ja 
laajempi. Siinä on enemmän kuvia elokuvista, näytel-
mistä, kirjoista ja kirjailijoista. Siinä on myös NettiExtra 
-osuus, jossa on uunituoreita tapahtumia, videoita ym. 

NettiKajastuksessa on paljon enemmän sivuja kuin pe-
rinteisessä paperilehdessä. Silti hinta on lähes puolet 
edullisempi eli 39 euroa vuodessa. NettiKajastus ilmes-
tyy neljästi vuodessa, mutta jos se saa paljon ystäviä, il-
mestymiskertoja voidaan lisätä.

Tilaukset Kajastuksen tilaajapalvelusta sähköpostitse ti-
laajapalvelu@kajastuslehti.fi tai puhelimitse numerosta 
045 170 1177.

Kajastuksen paperilehti ilmestyy kuten ennenkin, neljäs-
ti vuodessa.
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Ilmastonvaikuttaja Greta 
Thunbergin, 16, ja hänen 
perheensä tarina inspiroi 
yhteiseen välittämiseen 

meitä kaikkia. 

Teksti: Tuula-Maria Ahonen

M
onen tunnin junamatkani me-
ni kuin siivillä lukiessani ”Sydä-
men asioita” -kirjaa, joka ei ra-
joitu vain Gretan perheeseen. - 
Ennen muuta kirjamme kertoo 

kriisistä, joka ympäröi meitä ja vaikuttaa mei-
hin kaikkiin. Kriisistä, jonka me ihmiset olem-
me saaneet aikaan kestämättömällä elämän-
tavallamme, erkaantumalla luonnosta, johon 
kuulumme. Jotkut kutsuvat sitä ylikulutuksek-
si, toiset ilmastokriisiksi, Gretan äiti, ooppera-
laulaja Malena  Ernman toteaa alkuun. 

-Useimmat tuntuvat ajattelevan, että tämä 
kriisi on meneillään jossain kaukana eikä kos-
ke meitä vielä pitkään aikaan. Näin ei kuiten-
kaan ole. Sillä kriisi on jo täällä ja vaikuttaa ym-
pärillämme jatkuvasti monin eri tavoin, Gretan 
äiti havahduttaa meitä näkemään laajemmin.

Gretan perheellä  oli ennen Gretan julki-
suuteen astumista  terveys- ja jaksamisongel-
mia, kuten lukuisilla muillakin nykyperheillä. 
Elämme kovassa kilpailuyhteiskunnan todel-
lisuudessa, joka näkyy lasten ja nuorten sekä 
perheiden  jaksamisessa. ADHD, Asperger- ja 
muut  diagnoosit lisääntyvät. 

-Yhteiskuntamme syrjäyttää päivä päivältä 
enemmän ihmisiä. Kun apua ei saada, meidän 
kokemuksemme mukaan ongelmat laajenevat 
nopeasti ja kokonaiset perheet ovat vaarassa 
tulla jossain määrin läheisriippuvaisiksi tai lä-
heisvammaisiksi. Juuri näin tapahtuu parhail-
laan Ruotsissa kymmenissä tuhansissa per-
heissä. Nämä perheet elävät paljolti yhteiskun-
nan ulkopuolella tilassa, josta kenelläkään ei 
tunnu olevan aavistustakaan.

Gretalla oli  vakava syömishäiriö ja hän sai 
Asperger-diagnoosin. Pikkusiskon diagnoosin 
saaminen kesti kauemmin,  hän oireili tihene-

villä  rajuilla raivokohtauksilla. Perhe eli jaksa-
misensa  ehdottomalla ylärajalla. 

” Gretan ilmastolakko 
herättää innostunutta 
vastakaikua ja myös 
suurta vihaa. 

Greta havahtui koulun oppitunnilla ilmaston-
muutostodellisuuteemme, jota ei oteta vaka-
vasti. Ilmastonmuutos  ja kestämätön elämän-
tapamme etenee, mutta sekä media että kan-
salaiset ja päättäjät  torjuvat asian. Greta  alkoi  
miettiä omaa tapaansa vaikuttaa koululaisena.
Hän päätti mennä koululakkoon syyslukukau-
den alkaessa kolmeksi viikoksi. 

-Vaikka Svante ja minä tajuamme, miten val-
tavia riskejä hän on ottamassa, ja vaikka toivoi-
simme  hänen unohtavan koko ajatuksen kou-
lulakosta, me tuemme häntä. Sopivan varovas-
ti. Sillä vaikka koulun alku lähestyy, hän ei näy-
tä olevan valmis luopumaan ajatuksesta. Mie-
luummin päinvastoin. Ja näemme, että hän voi 
hyvin tehdessään suunnitelmiaan – paremmin 
kuin on voinut vuosikausiin. Oikeastaan pa-
remmin kuin koskaan, äiti kertoo.

Greta meni istumaan valtiopäivätalon eteen 

GRETAN TARINA itse tekemänsä kyltin kanssa koulupäivän ajak-
si.  Hänellä oli  mukanaan myös koulukirjoja, 
ettei jäänyt jälkeen opetuksesta. 

Ihmisiä  ja mediaa alkoi tulla mukaan heti 
alusta lähtien. Vanhemmat valmensivat Gretaa 
kohtaamaan median: ”Tärkeintä on vain, että 
puhut aina totta ja nostat esiin tosiasioita. Si-
nun täytyy hallita faktat ja tietää mistä puhut.”  

Toiminnan  myötä Gretan itseluottamus al-
koi kasvaa. Tämä on ilahduttavaa, sillä äidin 
mukaan kilpailuyhteiskuntiemme kovasta il-
mapiiristä  kärsivät eniten naiset ja erityisher-
kät ihmiset. Kolmen viikon päätyttyä Greta 
päätti jatkaa lakkoa perjantai-iltapäivisin, ja al-
koi saada seuraajia myös muista maista. 

Samaan aikaan Greta joutui myös kohtaa-
maan yllättävän suurta vihaa, jopa sukulais-
tenkin taholta. Hän oli kuitenkin valmentanut 
itsensä tähänkin. - Koululakkoilu ilmaston puo-
lesta tulee olemaan täysin käsittämätöntä niil-
le, jotka eivät ymmärrä tilanteen vakavuutta, 
hän tiesi jo ennen lakkoon ryhtymistään. 

- Saamme tappouhkauksia somessa ja ulos-
teita postissa ja sosiaalihuollosta ilmoitetaan, 
että sinne on tehty lukuisia huoli-ilmoituk-

Beata & Malena Ernman, Greta & Svante 

Thunberg: Sydämen asioita, Perhe ja pla-

neetta kriisissä, Tammi 2019 

sia meistä Gretan vanhempina. Kirjeessä ker-
rotaan kuitenkin että he ”EIVÄT aio ryhtyä toi-
menpiteisiin”,  äiti iloitsee ymmärryksestä.

” Tarvitaan rakenteiden ja 
arvojen muutos,  ja täysin 
uusi ajattelutapa.

Kuten tiedämme, Gretan vaikutusvalta on li-
sääntynyt laajempiin yhteyksiin. Kirjaan on 
koottu useita hänen puheitaan. 

- Ilmastokriisi on yksi monista kestämättö-
män maailman oireista. Akuutti oire. Kestä-
vyyskriisi on samalla vaihtoehto. Mahdolli-
suus laittaa kaikki kuntoon. Tarvitaan tekniik-
kaa. Tarvitaan kestävää maa- ja metsätaloutta. 
Tarvitaan yrityksiä, ekonomisteja, poliitikkoja, 
journalisteja ja tutkimusta. Tarvitsemme suu-
renmoista kykyämme sopeutua ja muuttua. 
Mutta ennen muuta tarvitsemme uskoa tois-
temme hyvään tahtoon, Greta sanoo puhees-
saan.

-Onko taistelu ympäristön puolesta maa-
ilman suurin feministinen liike? Ei siksi, että 
se jotenkin sulkisi miehet pois, vaan koska se 
haastaa rakenteet ja arvot, jotka ovat luoneet 
nykyisen kriisimme. Maaäiti odottaa jo kulis-
seissa. Esirippu avautuu millä hetkellä hyvän-
sä. Meidän on ruvettava puhumaan siitä mi-
ten voimme. Sillä kaikki riippuu nyt meistä. Me 
vastaan pimeys. Järjestäytykää. Toimikaa. Vai-
kuttakaa. Näyttämöllä on tilaa, Greta rohkai-
see.
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Unihiekkaa kaikille 
aisteille

Miltä kuulostaisi huone, jossa 
voisit maata lämpöisen pei-
ton alla kuuntelemassa live-
musiikkia, katsella mystisiä tai-
deteoksia tai upota rauhoitta-
vaan äänimaisemaan ja liikku-
van kuvan maailmaan. 

Teksti: Helena Taskila

T
ällainen huone oli koettavana Su-
per Wood-festivaaleilla. Se on jär-
jestäjänsä Paola Suhosen sanojen 
mukaan aikuisille tarkoitettu urbaa-
ni mökkiviikonloppu. Syksyisin Hel-

singin Vuosaaressa järjestettävä tapahtuma on 
taianomainen kudelma musiikkia ja visuaalisia 
elämyksiä. Kaikki tämä koetaan luonnon kes-
kellä tai sen läheisyydessä.

Musiikkia alitajunnasta ja luonnosta

Yhden festivaalihuoneen valtasi vuonna 2019 
Thelma’s Dream Lounge. Bändin ovat perus-
taneet nelisen vuotta sitten laulusta vastaava 
Jennamiia Pätäri, kitaristi Sami Chang sekä ba-
sisti Jarno Huhtanen. Lisäksi yhtyeessä soitta-
vat rumpali Antti Inkiläinen ja kitaristi Matias 
Koskimies. Bändi tekee musiikkinsa itse, mikä 
on Jennamiia Pätärin mukaan tärkeää.

”Olen aina halunnut oman bändin, joka te-
kee omia biisejä”, Jennamiia kertoo. ”Meitä in-
spiroi muun muassa alitajunta, unet, meri, syk-
sy, pimeä, kauneus, pahuus – sfäärit, joihin 
pääsee sukeltamaan yhdessä soittamalla”.

 Jennamiian mielessä oli jo pidempään ky-
tenyt ajatus keikasta, jolla kuulijat voisivat ha-
lutessaan makoilla patjoilla ja tyynyillä ja si-
ten rentoutua. Kuinka ollakaan, ajatus jalostui 
hiljalleen ideaksi kokonaisvaltaisesta unikoke-
muksesta. Muut yhtyeessä innostuivat, ja bän-
di otti yhteyttä Paola Suhoseen saaden hänel-
tä myönteisen vastaanoton.

Niinpä yhtye alkoi suunnitella tapahtumaa. 
”Minulle tärkeää kaikessa tekemisessä on tun-
nelma, ja se koostuu monesta eri palasesta. 
Lisäksi on tärkeää, että jos jotain tehdään, se 
tehdään sitten täysillä. Tässä tapauksessa se 
tarkoitti sitä, että kun soitetaan unista musiik-
kia, viedään se vielä aivan toiselle tasolle – eli 
unihiekkaa kaikille aisteille.” Hotelli Rantapuis-
to, jossa festivaali ja myös unielämys järjestet-
tiin, oli Jennamiian mukaan juuri sopiva ympä-
ristö. ”Paikka, joka on meren rannalla ja met-
sän ympäröimä tuo kaikkeen aivan eri ulottu-
vuuden kuin jos tapahtuma olisi järjestetty esi-
merkiksi jossain keskustassa.”

Unisia kuvia ja kurkkulaulua

Koska tarkoitus oli järjestää kokonaisvaltainen 
unielämys, pyydettiin mukaan muitakin tai-
teentekijöitä. Tunnelmaa loihtimassa olivat ää-
ni- ja videotaiteilija Pietu Arvola (Bereen On-
do), kuvataiteilija Elisa Serafia sekä muusikot 
Eemeli Dahlberg (Music from valleys to moun-
tains) ja Marko Hietala (Elossa). ”Elisan taide-
teokset ovat abstrakteja ja hypnoottisia. Pie-
tun tekemät ääniteokset pyörivät tilassa sil-
loin, kun livemusiikkia ei ollut. Videot sen si-
jaan heijastuivat seinälle koko ajan. Lisäksi Pie-
tulta kuultiin myös livemusiikkia. Marko Hieta-

la vastasi muun muassa handpan- ja kurkku-
lauluimprovisaatiosta. Oli ihanaa, että kaikki 
keitä pyysimme olivat mukana ja saivat ideasta 
kiinni. Erityiskiitokset on annettava myös mik-
sauksesta ja muusta tekniikasta vastanneelle 
muusikko Teemu Monoselle.” 

Jennamiia pääsi myös hyödyntämään omaa 
ammattitaitoaan vaatetusompelijana, sillä 
huoneen sisustus oli myös mietittävä tarkkaan. 
Oli otettava huomioon muun muassa yhtenäi-
nen värimaailma ja valaistus. Jennamiian mu-
kaan oli ihanaa suunnitella ja huristella ompe-
lukoneella.

Millaista sitten oli soittaa patjoilla pötköt-
televälle yleisölle? ”Kun näin ensimmäisen li-
ven alkaessa ihmisiä makoilemassa patjoil-
la, oli sellainen fiilis, että jes, tämä on onnis-
tunut”, Jennamiia iloitsee. ”Joskus keikoilla on 
tullut mietittyä, että onkohan tämä liian unis-
ta meininkiä. Nyt ei ainakaan ollut sitä pelkoa. 
Oli ihanaa vetää keikka varta vasten tarkoituk-
seen järjestetyssä tilassa – siinä pääsi itse ihan 
toisiin sfääreihin. Jospa siitä tunnelmaa sai vä-
litettyä kuulijoillekin enemmän kuin perusbaa-
rikeikalla.” 

Kohti tulevia unia

Innostuneen vastaanoton kannustamana bän-
dillä olisi haaveena toteuttaa vastaavanlainen 
tapahtuma joskus uudelleen. Jennamiia vä-
läyttää ajatusta jopa unifestareista. ”Minusta 
tuntuu, että musiikin tekeminen ja unisten ko-
kemuksien luominen on minun ja meidän teh-
tävämme. Unimaailma on todella mielenkiin-
toinen ja minua kiinnostaa kovasti sen tutkimi-
nen. Se on myös ristiriitaista. Rakastan nukku-
mista ja samalla pelkään. Unissa on kaikille jol-
lain tasolla jotain yhteistä, koska ei ole ihmis-
tä, johon uni ei liittyisi tai jolla ei ole siitä ko-
kemusta. Tässä on siis kaikille tarttumapintaa.” 
Lopuksi Jennamiia toteaa, että ehkä asiat valit-
sevat usein ihmiset, eikä toisinpäin. ”Unet ovat 
valinneet minut ja uskallan sanoa, meidät.”
Thelma’s Dream-yhtyeen musiikkia voi kuulla 
Soundcloudissa ja Youtubessa. Uutta musiik-
kia on tulossa ensi vuoden puolella.
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Satulinna keskiajaltaSatulinna keskiajalta
C a r ca s s o n n eC a r ca s s o n n e

Tuhat vuotta vanha Carcassonnen 
linnoitus on yksi hienoimmista näh-
tävyyksistä Ranskassa. Se sijaitsee ai-
van Ranskan eteläosassa Pyreneiden 
vuoriston juurella. Välimerelle on 
matkaa noin 50 kilometriä. 

Teksti: Janne Silas
Kuvat: Valeriina Silas ja satunnainen saksalainen matkailija

E
mme selvästikään olleet ainoita, joille oli päl-
kähtänyt päähän käydä linnoituksessa juuri ke-
säkuun puolessa välissä. Useat olivat pysäköi-
neet siksi autonsa kauemmas. Onneksemme 
kolmen tunnin pysäköinti pääportin juuressa 

tuli maksamaan vain seitsemän euroa.

Astuttuamme autosta näimme satumaisen näyn. Kahdek-
sanvuotias Arttu-poikamme selvitti, että valtavassa muu-

Carcassonnen linnoituksen kaareva-aukkoinen ulkomuurin port-
ti. Sen takana on vallihauta ja ulkomuurin sisempi osa. Takana 
näkyy kolme punahattuista muurin tornia.

Kreivien linnan sisääntulon lähellä näkyy muurin harmaalakki-
sia torneja. Kuva:satunnainen saksalainen matkailija.

rissa oli kolme pyöreää punakattoista 
tornia ja niiden keskellä nelikulmai-
nen torni, jossa oli myös joka suun-
taan vino harjakatto. Yhdeksänvuoti-
as tyttäremme Alina lisäsi, että kau-
empana näkyi monta kymmentä sa-
manlaista tonttulakkista tornia. Car-
cassonnen linnoitusta ympäröivä 
kaksirivinen muuri oli lähes kolme ki-
lometriä pitkä. Muuri suojasi sisään-
sä pienen kylän eli La Citén,  kreivi-
en linnan ja Saint-Nazairen basilikan. 
Vaimoni Valeriina kertoi minulle, että 
ennen muureja vasemmalla puolel-
la oli hautausmaa ja oikealla puolel-
la nurmikkoinen aukio. Muurien sisäl-
lä olevassa kylässä asuu nykyään hy-
vin vähän ihmisiä, kun taas Aude-jo-
en toisella puolella olevassa Carcas-
sonnen kaupungissa asuu noin 45 
000 asukasta.

Opaskoirani Hugo opasti minut si-
sään kaksirivisen muurin ensimmäi-
sestä holvikaarisesta portista. Yli-
timme vallihaudan, jossa nyt kasvoi 
nurmea. Sisemmässä muurissa ole-
van portin jälkeen tulimme La Citén 
kylään.  Kävelimme kapeaa katua, 
joka erehdyttävästi muistutti Poh-
jois-Ranskassa olevan Mount Saint 
Michel -linnan kujaa. Kuljimme moni-
kielisen turistilauman keskellä. Eng-
lannin kieltä kuului varsin usein, sillä 
Carcassonnen lentokentältä on yhte-
ys monille Iso-Britannian lentokentil-
le. Keskimäärin kolmikerroksisten ki-
vitalojen alakerrassa oli erilaisia myy-
mälöitä, kahviloita ja muita vastaa-
via. 

Melko pian näimme kreivien linnan 
lähes koko komeudessaan. Infosta 
sai laitteen, josta sai kuunnella lin-
nan historiaa englanniksi. 100-luvul-
la kreivien linnan kohdalla oli ollut 
domus eli roomalaisen rikkaan ylä-
luokan ylellinen talo. Kreivien linnan 
ensimmäinen versio  oli rakennettu 
tähän paikkaan 1100-luvulla. Vuonna 
1359 linna sai suurin piirtein nykyisen 

Saint-Nazairen basilikan alttaritaulun 
takana näkyvät kauniit lyijylasi-ikkunat 
ja kaarevan kupolikaton sisäpuoli.

Pienoismalli Carcassonnen linnoitukses-
ta oli Kreivien linnan sisällä. Siinä näkyy 
linnoituksen ulkomuuri, sisämuuri, kreivi-
en linna ja basilika. Pienoismallissa ei ole 
lainkaan kylän rakennuksia. Siinä kohtaa 
kuvaa, jossa tyttäremme Alina seisoo, olisi 
ulkomuurin portti, josta kuljimme. ►



24     25

muotonsa. Keski-ajalla sitä käyttivät kotinaan Carcasson-
nen varakreivit ja se on ollut useaan otteeseen merkittä-
vä sotalinnoitus. 

Vuosisatojen aikana linna oli kokenut kovia. Sitä oli alet-
tu restauroida 1850-luvulla ja se oli nyt todella hienos-
sa kunnossa. Kävelimme lipunmyynnistä jonkin matkaa ja 
tulimme kiviselle sillalle. Ylitimme käytöstä poistetun val-
lihaudan ja astuimme sisään linnan avoimista teräsovis-
ta. Menimme ensin linnan keskusaukiolle. Lähdimme kii-
peämään kapeita portaita pitkin ylöspäin. Alina ja Arttu 
olivat aivan ylikierroksilla. Koko ajan oli porras tai mut-
ka vastassa, mutta vasta puoli vuotta palveluksessa ollut 
vaalea labradorinnoutaja Hugo opasti minua hienosti.

Kiipesimme erilaisina pätkinä kaksi kerrosta portaita ylös-
päin. Tulimme tilaan, jossa esitettiin isolla valkokankaal-
la video linnan historiasta tekstityksen ollessa ranskaksi, 
englanniksi ja espanjaksi. Seuraavassa isossa huoneessa 
oli noin seitsemän metriä pitkä ja reilu kaksi metriä leveä 
pienoismalli linnasta. Harmi kun se oli lasikaapissa, joten 
en päässyt sitä tunnustelemaan. 

Kävellessämme muurin harjalla tarkastelimme ampuma-
aukkoja. Aukoista pystyi ampumaan sivuille ja lähes suo-
raan muurilta alas, vaikka itse aukon leveys oli vain noin 
neljä senttiä ja korkeus hieman enemmän. Ulkomuurin 
yläreuna oli vuoronperään kolottu, sellainenhan linnois-
sa pitääkin olla.

Linnassa oli jäljellä edelleen kivisiä, rautaisia ja puisia 
tappeja, joilla koko systeemiä oli aikoinaan kasattu. Vä-
lillä tuntui kuin olisi tosiaan hypännyt keskiaikaan. Jat-
koimme matkaa portaita ylös ja alas. Alinan mukaan 
nousimme ja laskimme nyt jo seitsemännelle tornille 
ja taas sitten alaspäin. Arttua alkoi jännittää, sillä olim-
me noin kerrostalon neljännen kerroksen korkeudella. 

Sisäpihaa kiertävä linnan ulkomuuri koostui torneista ja 
huoneista. On arveltu, että sisäpihan yli olisi kulkenut pui-
sia siltoja, joita pitkin olisi pystynyt nopeasti vaihtamaan 
linnan toiselta puolelta toiselle. Eräästä huoneesta löy-
simme päättömiä patsaita. Alina löysi sieltä myös kahdek-
sankulmaisen kastemaljan. Sitten laskeuduimme marmo-
risia portaita alas sisäpihalle. Sisäpiha oli kooltaan noin 50 
x 50 metriä. Kierros olisi vielä jatkunut ulkomuuria pitkin 
jonnekin, mutta siellä olisi infon mukaan voinut olla vaa-
rallista kulkea lasten kanssa matalan reunamuurin vuoksi.

Poistuttuamme kreivien linnasta ostimme jättimäiset jää-
telöt. Niitä syöden kävelimme kylän mukulakivikatua pik-
kuputiikkien välissä kohti 1000-luvulla rakennettua ba-
silikaa. Basilikan seinissä pullisteli samanlaisia eläinhah-
moiksi muotoiltuja gargoileja, kuin mitä oli ollut myös 
kreivien linnan muureissa. Niiden tarkoitus oli johtaa sa-
devedet pois seinistä. 

Basilikaan astuttaessa ensimmäisenä huomio kiintyi va-
semmalla puolella olevaan erittäin hienoon lyijylasimaa-

Kreivien linnasta näkyy kylän talojen kattoja ja basilika. Kylän takana näkyy torneja osin jo raunioituneesta linnoituksen muurista.

laukseen. Kävelimme vajaat 20 metriä pitkän keskikäytä-
vän päähän, jossa oli alttaritaulu. Alttarin läheisyydessä 
oli palamassa rukouskynttilöitä. Basilikassa ihmiset liik-
kuivat hissun kissun ja kuiskivat toisilleen. Lapsillamme 
olisi ollut paljon kysyttävää, joten alkoi olla kiire päästä 
ulos hiljaisesta paikasta. 

Kylän kadut olivat hyvin kapeita ja väkeä oli kuin vilkki-
lässä kissoja. Kaksinkertaisen ulkomuurin sisäpuolella oli 
ruutukaava, jotta ulkomuurin toiselta puolelta olisi voi-
nut sota-aikaan nopeasti vaihtaa toiselle puolelle. Olim-
me tulleet alueelle yhdentoista aikaan, joten alkoi olla 
nälkä. Ravintoloita ja hotelleja oli tarjolla yllin kyllin. Ai-
kuisten ruoka olisi maksanut noin 15 euroa ja lasten kym-
pin. Kaikkea turistitavaraa oli myytävänä ja Alinan silmät 
alkoivat kiilua. Hän kävi jopa korvakoruliikkeessä, vaikka 
hän ei edes käytä korvakoruja. Ostimme tuliaisia ja lap-
sille pienet matkamuistot kirjakaupasta ja aloimme lipua 
autoamme kohti. 

Jatkoimme lomamatkaamme kahden päivän päästä Väli-
meren rannikolta Atlantin puolelle. Näimme silloin Car-
cassonnen linnoituksen vielä uudestaan. Näin  hieman 
etäämmältä se näytti ihan oikealta prinsessojen ja ritarei-
den satulinnalta. 

Kivisissä portaissa ja kapeissa kulkuaukoissa tuli väistämättä 
mieleen keskiaika. Metalliset kaiteet on lisätty jälkikäteen turval-
lisuuden takia.

Kreivien linnan restaurointi oli aloitettu 1800-luvun puolessa vä-
lissä. Hieman ruostuneen karkeatekoisen pultin nelikulmainen 
kanta on noin 3 x 3 senttiä ja kannan paksuus kaksi senttiä. Taka-
na näkyy katon harmaantuneita puisia parruja.

Oikealla alkuperäisiä lyijykynähahmotelmia basilikan gargoileis-
ta eli vedensyöksijöistä. Gargoilien tarkoitus oli ohjata sadevedet 
pois muurin kyljestä. Gargoileja oli myös kreivien linnassa.

►
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Lukijan aarrearkusta 4Lukijan aarrearkusta 4
Teksti: Gyöngyi Pere-Antikainen

Hyvät lukijamme!

J
oulu lähestyy ja jouluhan on monelle meistä se 
rauhallisin lukuaika vuodessa. Mikä sen parem-
paa, kuin kääriytyä torkkupeittoon sohvan nurk-
kaan kuuma muki ja hyvä kirja seuranaan! Mut-
ta mikä olisi se hyvä kirja? Kertokaa te, hyvät lu-

kijat! Tässä uusin listamme ja suosituksianne odotamme 
edelleen!

Kertoisitteko meille kirjasta, joka on viime aikoina jää-
nyt erityisesti mieleenne? Koskettava lukukokemus, mer-
kityksellinen tietokirja, erityisen viisas tai viihdyttävä ro-
maani, säväyttävä elämäkerta... Kirjallisuuden lajilla ei ole 
väliä, tärkein on oma elämyksellinen lukukokemuksenne! 
Pyydämme tiiviin ja persoonallisen, lauseen-parin -pitui-
sen selityksen suosituksenne tueksi. Ja korostakaamme 
itsestäänselvien klassikoiden sijaan nyt harvinaisempia 
helmiä! Pannaan hyvät kirjat kiertämään virtuaalisesti!

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

Ira Levin: Suudelma ennen kuolemaa

Mies on päättänyt hankkia omaisuuden avioitumalla rik-
kaan naisen kanssa. Mutta entäs, kun suunnitelmat mene-
vät pieleen ja niitä ruvetaan peittelemään? Tämä on hui-
kea dekkari, jossa ei ole turhan yksityiskohtaisia väkival-
lan kuvauksia, tosin ei kirjan nimestä huolimatta myös-
kään romantiikkaa.
 - Satu Linna

Kirjailija itse lukijana

Missäs tv-ohjelmassa aina sanottiinkaan että ”ei kun nyt-
hän mä vasta hokasin” tai niin kuin Minna Lindgrenin yk-
si kirjan henkilöistä, Irma, aina sanoi oivallettuaan jotain: 
”Nythän minä leikkasin”. 

Nimittäin, että yksi kirjasuositusidea voisi olla sellaiset 
kirjat, jotka tekijä itse on lukenut. Eiväthän kaikki tekijät 
ole hyviä lukijoita, mutta usein on mielenkiintoista tutus-
tua tekijän ääneen, kun hän lukee omaa tarinaansa. Muis-

tan ainakin olleeni aivan lumoutunut kuunnellessani Päi-
vi Istalan omaa elämäkertaa hänen itsensä eloisasti luke-
mana. Samoin Seela Sellan Se Palaa -muistelmateos tulee 
tässä yhteydessä mieleen.
 - Sirkku

John Steinbeck: Eedenistä itään

Luin tämän kirjan ikuisuus sitten ja yhtäkkiä kuin salama 
kirkkaalta taivaalta tuli kuin käsky lukea kirja uudestaan ja 
voi veljet, mikä kirja! Tämän lukeminen vaatii varmaan kii-
reettömän ajan, jotta elämys säilyy loppuhuipentumaan 
saakka. Kirjaesittelyssä mainitaan, että kirja kuvaa hyvän 
ja pahan taistelua ihmissielussa ja käytännön elämässä.
 - MN

Samasta kirjasta

Kirja vie lukijan syviin mietteisiin. Ihmisen mielenmaail-
maa on kuvailtu syvällisen raadollisesti.  Ihmisen sisim-
pään voi nähdä, tai sitten ei! Ihmisen katseen alla voi olla 
turvassa tai sitten ei. Ihminen hakee turvaa toinen toisis-
taan tai sitten ei. Kaikki vaihtoehdot elävät ja ovat mah-
dollisia, mitkä niistä sitten lienee ne parhaat?
 - Tarja Varonen

Haruki Murakami: Komtuurin surma

Murakami palaa uusimmassa suomeksi käännetyssä teok-
sessaan tuttujen teemojen pariin; päähenkilön loputto-
mat rutiinit, samojen musiikkikappaleiden toistaminen 
ja muista ihmisistä eristäytyminen. Alussa on yli 500 si-
vua arkipäivän ja vuoriston kauneuden kuvailua. Taustal-
la kuitenkin tapahtuu ja yhtäkkiä ollaan maagisten tapah-
tumien keskellä ja mikään ei ole enää tavanomaista tai 
normaalia. Vuoristoon yksinäisyyttä hakemaan etsiyty-
nyt päähenkilö, eronnut taidemaalari, havaitsee, että jo-
kaisella hänen naapureistaan on omat salaisuutensa ja jo-
pa hänen asuntonsa, vanha taiteilijakoti, kätkee sisäänsä 
yllätyksiä. Murakamin mielikuvitus toimii loistavasti, mut-
ta tarina rönsyilee paljon ja lopussa tuntuu, ettei kaikkia 
langanpätkiä saada solmituksi, kuitenkin viihdyttävä kir-
ja varsinkin japanilaisen kulttuurin ystävälle.
 - Rami

David Grossmann: Hevonen meni baariin

Maineikkaan israelilaiskirjailijan loistava romaani, mitoil-
taan pieni, mutta voi, miten hieno, mieleenpainuva elä-
mys! Romaanin konkreettinen tapahtumapaikka on pa-
rituntinen standup-tilaisuus. Kertoja saa kutsun tilaisuu-
teen lukionaikaiselta ystävältään, jonka hän on pyyhkinyt 
mielestään. Illan aikana eteemme piirtyy tuo hauras ystä-
vyydenalku ja koomikon lapsuus ja sen traaginen kään-
nekohta. Sydäntä särkevä tarina, täynnä naurua – tätä-
hän standup parhaimmillaan on! Ja Grossman on taatusti 
perehtynyt aiheeseensa, tai pikemminkin standupin tyy-
lilajiin poikkeuksellisen hyvin, niin luontevasti se hänel-
tä soljuu. Kielellisesti romaani on kekseliäs, rikas ja upea, 
samaten sen tiivis tunnelma – tätä kuunnellessa ei ollut 
vaarana nukahtaminen...
 - Jenni A.

Ruth Ware: Valhepeli

Koukuttavan psykologisen trillerin alussa kertoja-pää-
henkilö Isa tapaa pitkästä aikaa kolme ystävätärtään. 
Kouluaikana tytöt olivat muodostaneet omalaatuisen tii-
viin tyttöjengin. Yksi heistä, Kate sai toiset auttamaan it-
seään epätavallisessa hätätilanteessa. Mutta miten Katen 
isä oikeastaan kuoli, ja ovatko ystävykset sekaantuneet 
murhaan?

Aira Vuoriston kirjoittama Suvussa surmansuu on läm-
mintunnelmainen perinteinen dekkari - hyvää luettavaa 
kaikille, joiden mielestä kiinnostavaan rikosromaaniin ei 
tarvita tolkutonta väkivaltaa. Sukujuhlien nuorin vieras, 
parikymppinen Johannes murhataan. Pian selviää, että 
monilla sukulaisilla oli erivahvuisia motiiveja vihata Jo-
hannesta. Nuori poliisi Pietari Päre ja hänen psykologivai-
monsa Sonja selvittelevät asiaa.
 - Satu

No niin, löytyihän niille dekkareille vastapainoksi mielen-
kiintoista faktaakin: Mika Mäkeläinen: Kimlandia, silmin-
näkijänä Pohjois-Korean kulisseissa tai Matti Rämö: yh-
deksän hengästyttävää seikkailukirjaa ympäri maailmaa 
tehdyistä polkupyörämatkoista, uusimpana kotimainen 
Polkupyörällä napapiirille.
 - Leena Lindeman, Espoo

Jotkut kirjat vain pitää lukea. Näin ajattelin tarttuessani 
Jari Tervon Loiri-elämäkertaan. Toisin kävi. Kirja tempai-
si mukaansa, ja luin sen kolmessa päivässä.  Tervo on yk-
si maamme eturivin kirjoittajia ja hän oli hyvin perehty-
nyt Vesa-Matti Loirin värikkääseen elämään. Hieno ja re-

hellinen henkilökuva monilahjakkaasta miehestä. Kirjan 
lopussa liikutuin kyyneliin. Ja eikös Veskun motto ole jo-
tensakin, että ”jos ei anna kaikkeaan, ei kannata antaa mi-
tään.”
 - Sari

Sirpa Kähkönen: Tankkien kesä

Minulle Sirpa Kähkösen luoma äidinkielellinen kieliku-
va ihmissuhdepeleistä, eriasteisista  yhteiskuntaluokista, 
valtataistelusta  ja aineellisesta  hyvinvoinnista on kieh-
tovaa ja Kähkönen minun mielestäni osaa sen tehdä erin-
omaisella  tavalla.  
 - Vike

Meiltä löytyy muutamakin taitava keski-ikäinen mieskir-
jailija. Yksi heistä, nuortenkirjailijana jo mainetta niittä-
nyt, on Antti Halme. Hänen humaani romaaninsa Saatta-
en vaihdettava on sekä syvällinen että viihdyttävä. Sen 
kolme päähenkilöä ovat espoolainen perheenisä Mika, 
joka työskentelee mainostoimistossa ja tekee vapaaeh-
toistyötä saattohoitokodissa, kuolemansairas veturinkul-
jettaja Tomi, oikea alfauros, sekä perheenäiti Minna, jo-
ka hukuttaa suurta suruaan alkoholiin ja menettää muu-
tenkin otettaan arjesta. Kirjan lopussa selviää, miten nä-
mä kolme ihmistä liittyvät toisiinsa. Yksi kirjan teemois-
ta on se, mitä ihminen kenties katuu kuolinvuoteellaan? 
On siellä monia muitakin ajatuksia herättäviä teemoja, 
kuten vanhemmuus, yyteet, nuorten vaikeudet ja totta-
kai junat.
 - Pata

Ilkka Remes: Pedon syleilyssä

Kirjassa sokea poika Eero seikkailee.
 - Tarmo Kulmanen

John Muir: Ensimmäinen kesäni Sierra-vuorilla 
Kirja on tulvillaan hienoa luonnonkuvausta! Kieli on rikas-
ta ja teksti sulautuu luontoon nautinnollisen hiveleväs-
ti. Mies lähtee lammaslauman ja paimenten kera vuoril-
le kesäksi. Hän on luonnontutkija ja vuorilla hän saa sa-
malla tarkkailla luontoa ympärillään. Sen hän tekeekin sy-
dämensä kyllyydestä ja se kyllyys tulvehtii jokaisessa lau-
seessa, sanassa ja kirjaimessa. Tämän kirjan arvon ym-
märtävät ne, jotka ovat kokeneet, liikkuneet ja olleet vain 
luonnon keskellä, olleet osana sen ihmeellistä suuruutta 
pienenä ihmisenä. Lukija ei riko kirjan henkeä, vaan on 
osana kirjailijan kuvaamaa luomakuntaa
 - Tarja Varonen ►
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Kay Adam: Kohta voi vähän kirpaista  - nuoren lääkärin 

salaiset päiväkirjat

Elämän ja kuoleman kysymykset. Jatkuva ihmisruumiin 
eritteiden tsunami. Surkeammat tienestit kuin sairaalan 
pysäköintimittarilla. 97 tunnin työviikko ja hei hei ystävät 
ja vapaa-aika. Sellaista on nuoren lääkärin elämä. Nämä 
salaiset päiväkirjamerkinnät on raapustettu keskellä sai-
raalan hektistä arkea. Ne tuovat iholle todellisuuden lää-
kärisarjojen takana – sensuroimatta yhtäkään ällöttävää 
yksityiskohtaa tai potilaiden älynväläystä. Päiväkirja pal-
jastaa kaiken mitä olet halunnut tietää sairaalaelämästä – 
ja enemmän kuin muutaman asian, jotka olisit voinut jät-
tää väliinkin. Ja kyllä, sen lukeminen voi vähän kirpaista.
- Neuloottinen lukutoukka

Talvisodasta tulee kuluneeksi 80 vuotta ja siksikin 

Gordijenko Anatoli: Kuoleman divisioona

Celia esittelee: Dokumenttiromaani puna-armeijan divi-
sioonan tuhoutumisesta talvisodan kauhistuttavimmassa 
vaiheessa. Teos perustuu sotakirjeenvaihtaja N. I. Klimo-
vin päiväkirjaan. Ja lisään itse, että dokumenttiromaani-
maineestaan huolimatta kirjan tyyli on kuin Jack Kerou-
acilla. Tähän olisi vastapuolen kuvaus Panu Rajalan kirjas-
sa Yrjö Jylhä: talvisodan runoilija. Muistaakseni tämän kir-
jan sivulta 129 alkaa kuvaus, millaista oli Taipaleenjoen 
toisella puolen. Kirjassa tosin sanotaan, että venäläinen 
runoilija olisi ollut Dolmatovsky.
 - Mikael

Selja Ahava: Taivaalta tippuvat asiat

Tämä piti lukea melkein siltä istumalta. Kirjassa ei tapah-
tunut mitään erikoista, mutta kuitenkin tapahtui tosi yl-
lättäviä ja melkeinpä mahdottomia asioita.  Ahava oli mi-
nulle uusi tuttavuus ja tämän kirjan jälkeen pitää kyllä lu-
kea hänen muutkin teoksensa.
- Riitta Hallami-Laurila, Lammi

Yksi lempigenreistäni on psykologiset trillerit. Viimek-
si luin Petri Karran taiten kirjoitetun ja jännittävän kirjan 
Musta valo. Kirjan päähenkilö on kirjallisuuden professo-
ri, keski-ikäinen ja ylipainoinen Henrik. Hänen puolison-
sa Anna on huumekyttä. Ja kuinka ollakaan, heidän poi-
kansa Niko on luisunut huumeiden takia huonoille teil-
le. Nikolla on 6-vuotias poika, josta isovanhemmat huo-
lehtivat. He eivät ole kuulleet Nikosta vuosiin, kunnes tä-
mä eräänä yönä soittaa isälleen ja pyytää tätä avukseen 
rikokseen. Äidille ei saa kertoa, tietenkään. Isä lähtee aut-
tamaan poikaansa. Mihin kaikkeen vanhempien rakkaus 
joutuu venymään? Mitä kaikkea vanhempi on valmis te-
kemään suojellakseen perhettään? Anna saa tutkittavak-
seen jutun, jossa isä ja poika ovat mukana. Hän kätkee 
todistusaineistoa suojellakseen perhettä. Kirja on hyvin 
elokuvamainen, preesensiin kirjoitettu, huumorisävyttei-
nenkin. Jokin Petri Karran tyylissä vetää. Huikean juonen 
sekaan on kätketty myös syvällisiä ajatuksia.
- Sari Karjalainen

                                        

Jordan B. Peterson: 12 elämänohjetta – käsikirja kaaos-

ta vastaan. WSOY 2018

Elämä on englantilaisfilosofi Thomas Hobbesin mukaan 
”häijy, raaka ja lyhyt”. Vaikka hänen luonnehdinnastaan 
puuttuu sävyjä ja vaikka se tuleekin muutaman vuosisa-
dan takaa, se ei ole välttämättä niin kovin kaukana ny-
kyihmisen kokemuksesta. Minne katsommekin, elämän 
moninainen rujous näyttää meille itsensä. Mikä auttaisi 
olemaan riittävän rohkea ahdistavan todellisuuden piirit-
täessä? Riittävätkö rahkeemme, kun omat huonot taipu-
muksemme nostavat päätään, kun oivallamme meissä ui-
nuvan kyvyn toteuttaa myös äärimmäistä pahuutta, jo-
hon ihmiskunta tutustui 1900-luvun totalitarististen val-
tioiden jättämissä historian jäljissä. 

Kaikesta päättäen olemme ilmei-
sesti elämänohjeiden tarpeessa. 
Ja kovin kauas ei kotiovelta tar-

vitse mennä, kun 
jo tietää, että niin ovat 

lähimmäisemmekin.

Eikä tavallaan mitään hätää olekaan; ohjeita on saatavilla 
erilaisiin tarpeisiin. Avuksi rientävät monenlaiset life-co-
achit ja muut neuvonantajat. Ei ole enää mitään ohjeiden 
puutteella perusteltavaa syytä syödä epäterveellisesti, 
olla liikkumatta oikein; ohjeita suorastaan tulvii kaikkial-
la. Lääkkeitä löytyy mielialoihin. Elämäänsä voi kohentaa 
meditaatiolla ja mindfullnessilla. Oman panoksensa ohje-
patteristoon tarjoaa psykologian professori Jordan B. Pe-
terson Torontosta.

12 elämänohjetta – käsikirja kaaosta vastaan saavutti me-
nestyksen eri puolilla maailmaa. Kutsu on käynyt, ja ar-
vostettu tekijä on matkustanut luennoimaan kiinnostu-
neille kuulijoille eri tahoille, Suomeenkin. 

Kaaostahan maailmassa riittää aiheuttamaan ahdistus-
ta. Ahdistuksen nujertavaa voimaa tulee torjua jollakin 
keinoin. Jos me jo nukumme, syömme, juomme ja liikum-
mekin terveellisesti, mutta tunnemme silti että parem-
minkin voisi olla, meillä on kaikki perusteet ainakin tutus-
tua käyttökelpoisilta näyttäviin elämänohjeisiin.

Petersonin teos tekee tämän tutustumisen miellyttä-
väksi. Hän käyttää edukseen laajaa asiantuntemustaan, 
tarjoaa lukijoille tiiviydessään helppolukuista ja ansiokas-
ta asiaproosaa. Nautittavaa luettavaa. Vaikka ei olekaan 
kyse perinteisestä self-help-teoksesta, sen voi kokea vaa-
tivana kuten alan teokset yleensäkin. Mitään suunnatto-
mia menestyksen lupauksia tekijä ei kuitenkaan ohjeita 
noudattavalle anna.

Ohjeita tarjoava jou-
tuu tietenkin luottamaan 
ihmisen moniin mah-
dollisuuksiin, myöntei-
siin voimavaroihin. Kur-
kistus muutamiin Peter-
sonin neuvoista vahvistaa 
tämän hänenkin osaltaan: 
seiso suuorana  hartiat ta-
kana; kohtele itseäsi kuin 
henkilöä, jonka auttamises-
ta olet vastuussa; silitä ka-
dulla vastaan tullutta kissaa; 
puhu totta – tai älä ainakaan 
valehtele.  Yllä oleva otsikko    
ei kuitenkaan ole ohjeiden

                                               listassa, voisi kyllä olla. 

Teoksen ytimessä elää idea vapautua katkeruudesta ja 
kaunasta, ainakin välttää niitä ja ymmärtää niihin liitty-
vät vaarat. Positiivisesta ajattelustakin on hyötyä, mutta 
Peterson ei kehota vain maalaamaan kaikkea vaaleanpu-
naiseksi. Reitti kulkee totuudellisuuden kautta.

Ideologiat ovat vaaraksi totuudellisuuteen pyrittäes-
sä, Peterson muistaa mainita 1900-luvun totalitaristiset 
kauhut. Autenttisuuspyrkimykset ovat kuitenkin jatku-
vasti uhattuina. Uhkilta turvassa ei ole Petersonkaan. Esi-
merkiksi ideologioista kirjoittaessaan hän unohtaa syste-
maattisesti mainita liberalismin, jonka edustajilla myös 
on omat ongelmansa pysyä ihanteelle uskollisena, ei-
kä jälki ole aina ollut hyvää. Petersonin sokea piste tässä 
kohdin edustaa etnosentrisyyttä; kulttuuriantropologien 
helmasyntinä varottava ansa. 

Jokaisella totuus seurattavanaan

Totuus on käsitteenä kovin mutkikas ja ongelmallinen, 
mahtipontisen harhainenkin  sopivasti käytettynä. Käsit-
teellisiä ongelmia pohtimatta Peterson kuitenkin suosit-
telee jokaiselle ”oman totuuden seuraamista”. Jokaisella 
on oma yksilöllinen totuutensa, jolle olla uskollinen. 

Tässä yhteydessä täytyy torjua väärinkäsitys: Peterso-
nin teema jokaisen omasta totuudesta on kokonaan eri 
idea kuin itsepäisyys tai oman ”mielipiteen” (usein perus-
telemattoman) mahdollisimman äänekäs esiin tuominen.

Oman paikkansa täyttämiseen pyrkivän paras mat-
kakumppani on juuri totuus. Uskollisuudellaan totuut-
ta kohtaan jokainen meistä varmistaa totuuden tukevan 
meitä tavoitteissamme. Yksilöllisestä totuudesta puhumi-
nen tekee tärkeäksi varoitukset vilpillisyydestä; Peterson 
alleviivaa valheen vähittäin kasvavaa tuhovoimaa, siihen 
kokonaan kietoutunut ei voi enää halutessaankaan saa-
da tuekseen totuuden kumppanuutta. Pienet valheet tu-
levat ensin, suuret hajottavat todellisuuden, alisen maail-
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man kaaos peittää maan, tämä ei vielä ole helvettiä, sin-
ne valhe kuitenkin ennen pitkää vie. Luottamus on kaiken 
yhteisyyden välttämätön edellytys, valheellisuus tuhoaa 
ihmisen, yhteiskunnan ja valtion. Peterson on oikeassa.

Onko katseemme riittävän tarkka, olemmeko oikeasti 
valppaita. Petersonin mielestä emme aina. 

Huomaamme ihmetellä väkivallan suurta määrää, vaik-
ka oikeastaan Petersonin mielestä vallitseva rauhan mää-
rä on se suuri ihme. 

Yhtä paljon hämmästeltävää on 
lakien noudattamisen suuressa 
suhteellisessa määrässä, tai et-
tei masennusta sairasta nykyis-
tä suurempi joukko meistä. 

Ideologioista (Petersonin tapauksessa totalitaristisis-
ta) varoitetaan historian oikeuttamana, mutta toisaalta 
vankkaa arvojärjestelmää peräänkuulutetaan. Järjestys 
ei kuitenkaan yksin riitä menestykseen, meidän tulee ol-
la tietoisia myös kaaoksesta, muutoksen käyttövoimasta.

Peterson ankkuroituu moderniin psykologiaan, mutta 
hän on samalla syvästi tietoinen eri mytologioiden mer-
kityksistä, mitä ne tälle ajalle ja nykyihmiselle puhuvat. 
Esimerkiksi hänen esittämänsä tulkinta Raamatun alku-
kertomuksista, monista niiden yksityiskohdista, on ansio-
kas.

Ristiriita näyttää maailman peruspiirteeltä. Sen ytimes-
sä järjestys ja kaaos sisältävät toinen toisensa. Jos ihmi-
nen ottaa maailman todesta, kohtalona on elää järjestyk-
sen ja kaaoksen rajapinnoilla. Petersonin mielestä tietyn 
pelon karkottaminen edellyttää oivallusta omasta kyvys-
tämme toteuttaa äärimmäinen pahuus. Ei olekaan ihme, 
miten vaikeaa autenttisuus voi olla ristiriitojen keskellä.

Eksyminen on jatkuvaa, ellemme ole valppaita, tavoit-
telemme merkityksellisyyden sijasta vain hyötyä elämäs-
sämme. Fjodor Dostojevski tarjosi nyrkkisääntöä ihmisiä 
yleensä koskevasta totuudesta: ”Useimmissa tapauksis-
sa ihmiset, konnatkin, ovat paljon naiivimpia ja vilpittö-
mämpiä kuin yleensä luullaan. Myös me itse.” (Karamazo-
vin veljekset)

Tieto edellyttää vaivannäköä, nöyryys nöyrtymis-
tä. Dostojevskin naulaama ajatus ei kaikkia lannistanut, 
Friedrich Nietzsche muotoili ihmisen kasvua: ”Ihminen ei 
suinkaan ole vain sitä, minkä hän jo tietää. Hän on myös 
sitä, minkä hän voisi tietää jos vain suostuisi siihen.” Ansi-
okkaissa esseissään Peterson haastaa puhumaan totta ja 
lupaa kuitenkin tämän: ”Maailman hyväntahtoisuus tulee 
todeksi niille, jotka elävät kunnolla;” 

Ole kunnolla! Käsikirja kaaosta vastaan
Timo Leinonen

► KÄSIKIRJA KAAOSTA VASTAANLUKUNURKKA
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Teksti: Tuula-Maria Ahonen 

S
ähköpotkulauta lojui keskellä tietä. 
Tämä pisti silmääni autonikkunasta, 
mutta en heti osannut ajatella asi-
aa näkövammaisen kannalta. Ihmet-
telimme ja paheksuimme holtitonta 

jättämistä aviomiehen kanssa, mutta ajoimme 
ohi. Siksi Helsingin ja Uudenmaan näkövam-
maiset ry:n kutsu sokkoradalle Valkoisen ke-
pin päivänä innosti tutustumaan. Toiset järjes-
täjät, VOI sähköpotkulautafirma (Voi Technolo-
gy AB) ja  Helsingin liikenneturvallisuusyhdis-
tys ry (Hely) toivat paikalle sähköpotkulautoja 
ja muita esteitä Oodin pihalle.

Osallistujilla oli kolme erilaista tapaa kokea, 
miltä ympäristö tuntuu näkövammaiselle. Va-
litsin ensimmäiseksi helpoimman tavan, put-
kinäköä simuloivat lasit. Putkinäköinen näkee 
kapean putken eteensä, mutta ei sivulle. Kä-
dessäni oli valkoinen keppi. 

Kirsi Kariluoto HUNista kulki vierelläni var-
mistamassa, että en kävele päin maassa loju-
via sähköpotkulautoja tai muita esteitä. Kään-
telin päätäni, että näin vähän sivuille.  Silti olo 
tuntui  epävarmalta.  Kirsi kannusti eteenpäin.

Seuraavaksi kokeilin laseja, joiden kautta 
maailma näyttäytyi valoisana, mutta mitään 
muutakaan en nähnyt kuin valoa. Otin vastaan 
vaikeamman  haasteen, eli mustat laput silmil-
le.  Epävarmuus muuttui suuremmaksi. Muuta-
malle tuhannelle suomalaiselle  näkövammai-
selle maailma näyttäytyy pimeänä. Innokkaat 
sähköpotkulautailijat lienevät useimmat autu-
aallisen tietämättömiä erilaisista kaduilla liik-
kujista.

- Suomessa on 50 000- 60 000 näkövammais-
ta, kertoi puheenjohtaja Anneli Iltanen. -Näkö-
vammojen kirjo on laaja.  Suurimman osan nä-
kövamma ei näy ulospäin.

Turvallisempaa liikkumista myös näkövam-

maisille 

Seurasin sivusta, kun täysin näkövammainen 
Kaisa Penttilä kokeili sokkorataa yhdessä opas-
koiransa Sepin kanssa. Kun este tuli, Sepi aset-
tui turvaksi esteen ja Kaisan väliin. Kaikilla nä-
kövammaisilla ei ole opaskoiraa. 

- Sähköpotkulaudalla ei missään nimessä 
saa ajaa jalankulkuväylällä, totesi Mathias Soi-
ni VOIsta. - Sähköpotkulautaa ei myöskään saa 
jättää jalankulkuväylälle. Suomessa  on aloitet-
tu Ruotsista lähtenyt sosiaalisessa mediassa le-
viävä ilmiö #hjälpenvoi tai englanniksi #helpa-
voi  eli  käytäntö, että ohikulkija voi siirtää säh-
köpotkulaudan turvallisempaan paikkaan ja-
lankulkuväylältä. 

Täytyy todeta, että vaikka olenkin tottunut 
keräämään roskia Roska päivässä -liikkeen pe-
rustajana, mieleeni ei tullut ajaessamme kes-
kelle jalankulkuväylää jätetyn sähköpotkulau-
dan ohi, että sähköpotkulaudan voisi siirtää 
syrjemmälle. Tärkeää siis tietää, että sähköpot-
kulautojen suhteen on kehitetty hyvä yhteinen 
näkövammaisille turvallisuutta luova käytäntö. 

Tapahtuman järjestäjät kutsuivat lähistöllä 
liikkuvia kokeilemaan sokkorataa. Itsekin osal-
listuin tähän, mutta täytyy todeta, että rohkei-
ta kokeilijoita saimme vähemmän tapahtuman 
alkupuolella. 

Kysyin nuorelta mieheltä, jonka tyttöystävä 
osallistui rataan, miksi hän ei osallistu. 

- Minä en hyödy siitä mitenkään, nuori mies 
vastasi. Aikamme ihminen on kiireinen ja ha-
kee ennenkaikkea omaa välitöntä hyötyään.

Yksitoistavuotias Mitja sitävastoin kokeili in-
nokkaasti. Hänellä on edessään vielä seitse-
män vuotta, ennenkuin saa käyttää sähköpot-
kulautaa. Oikea asenne syntyi kuitenkin jo hy-
vissä ajoin. 

-Illan aikana meille kertyi välillä ihan jonoa, 
ihmiset olivat kiinnostuneita ja osa kertoi, et-
tei ollut tullut ajatelleeksi asiaa  eli sähköpot-
kulaudan holtitonta parkkeeraamista tai ohi-
sujahtamista, kertoi  Kirsi Kariluoto. - Mieles-
täni tapahtuma oli onnistunut ja VOI lähti hie-
nosti mukaan. 

SOKKORADALLA
valkoisen kepin päivänä
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OLLI LYYTIKÄINENOLLI LYYTIKÄINEN
Muistonäyttely 

Ateneumissa 5.1.2020 
saakka

Teksti: Tuula Paasivirta 

K
uvataiteilija Olli Lyyti-
käisen (1949–1987) syn-
tymästä on tänä vuonna 
kulunut 70 vuotta. Juhla-
vuoden näyttely on Ate-

neumissa 8.10.2019–5.1.2020. Lyyti-
käisen teokset heijastivat jo 1970-lu-
vulla 1980-luvun taiteen henkeä: tai-
teilija on saanut aikalaisten piiris-
sä lähes myyttistä hohdetta moder-
nina suomalaisena taiteilijanerona. 
Näyttelyn kuratoijina ovat toimineet 
museonjohtaja Marja Sakari ja inten-
dentti Sointu Fritze.

Uusi Focus -sali 

Lyytikäisen näyttely avaa Ateneu-
min toisen kerroksen Fokus-salin, jo-
ka esittelee tiiviitä nostoja Ateneu-
min kokoelmien taiteilijoista tai tee-
moista. Tämä on tervetullut lisä Ate-
neumin näyttelyihin. 

Akvarellit, piirustukset ja 

valokuvat

Tässä yhden salin näyttelyssä on 
esillä noin 40 teosta, pääasiassa 
akvarelleja ja piirustuksia vuosil-
ta 1969–1982. Teokset ovat Atene-
umin omista kokoelmista sekä yksi-
tyiskokoelmista. Tärkeän osan näyt-
telyä muodostavat Olli Lyytikäisen 
ystävän, taiteilija ja arkkitehti Stu-
art Wreden omistamat teokset, jot-
ka näyttelyn myötä talletetaan Ate-
neumin kokoelmaan. Lisäksi esillä 
on Hannele Rantalan valokuvia Olli 
Lyytikäisestä.

Elonkorjaajat 
Heinävedellä syntynyt Olli Lyytikäi-
nen nousi 1970-luvulla julkisuuteen 
Elonkorjaajat-ryhmän jäsenenä. Hän 
sopi hyvin vapauttaan vaalivien tai-
teilijoiden ryhmään, johon kuuluivat 

muun muassa Antero Kare, Philip von 
Knorring, Jan Olof Mallander, Ilkka 
Juhani Takalo-Eskola ja Stuart Wrede.   

Helgé

Näyttelyn pääkuva on Olli Lyytikäi-
nen: Hergé (1973). Se heijastelee hä-
nen värimaailmaansa tässä näytte-
lyssä. Monet teoksista hän on maa-
lannut oranssin eri sävyissä. Näiden 
herkkien töiden äärellä jää pohti-
maan elämää ja myös taiteilijan sie-
lunmaisemaa.  Osa töistä taas tuo 
pintaan jonkinlaisen synkkyyden ja 
harmaan ja mustan eri sävyjä.  

Etsijä

Lyytikäisellä ei ollut kuvataiteilijan 
koulutusta, mutta siitä huolimatta 
hän oli taiteilijana kuin valmis alus-
ta lähtien. Sekä korkea- että popu-
laarikulttuuri olivat hänelle visuaa-
lista materiaalia, jota hän sovelsi su-
vereenisti tyylitellen omaan tekemi-
seensä. Lyytikäiselle taiteen tekemi-
nen oli oman identiteetin etsimistä ja 
tutkimista.

Aikaansa edellä

Taiteilijana Olli Lyytikäinen oli aikaan-
sa edellä. Hänen teoksensa perustui-
vat kuvataiteen klassisiin arvoihin, 
piirtämiseen ja muodon hallintaan. 
Samalla ne heijastivat jo 1970-luvulla 
1980-luvun taiteen henkeä, jolle oli 
ominaista siirtyminen suurten aattei-
den maailmasta yhä enemmän kohti 
yksilöllisyyttä ja moniäänisyyttä. 

Lyhyt alati muuttuva ura

Lyytikäisen taide muuttui hänen ly-
hyen uransa aikana jatkuvasti. Alun 
kuvitteellisten henkilösommitelmi-
en jälkeen seurasi sarja kuvia Afrikas-
ta, minkä jälkeen kuvamaailmaa hal-
litsivat oivaltavat ja ironiset havain-
not ympäristöstä. 1980-luvulla kuvat 
muuttuivat entistä ilmaisuvoimai-
semmiksi, säilyttäen leikkimielisyy-
den ja tarkkanäköisyyden.

Myyttisyys

Lyytikäisen kuvat kertovat monia asi-

oita mutta jättävät kertomatta kuvan 
tarkoituksen.  Niissä tuntuu aina ole-
van myös jokin salaperäinen, myytti-
nen ulottuvuus. 

Museonjohtaja Maija Sankari ker-
too taiteilijasta: "Myyttisiä aineksia 
tarjosi Lyytikäisen boheemi, traagi-
nen taiteilijapersoona. Pelkkä taiteili-
jan romanttinen habitus ja nykyajan 
dandyn huoliteltu olemus herättivät 
huomiota 1970-luvulla". 

Sankari jatkaa: "Olli Lyytikäisen 
muistonäyttelyn yhteydessä 1989 
puhuttiin Ollin hehkusta, hänen ih-
meellisestä kuvamaailmastaan, ja 
häntä pidettiin ainutlaatuisen valp-

Myyttinen taiteilijanero 

paana ja merkittävänä taiteilijana. 
Ylistys tuntuisi liioitellulta, ellei tun-
tisi Lyytikäisen virtuoosimaisia teok-
sia, taiturillisia piirrostöitä, hänen vä-
rikylläisiä akvarellejaan ja oivaltavia 
kuvallisia anekdoottejaan". 

Tulipalo 
Lyytikäisen ateljeessa vuonna 1979 
sattunut tulipalo, jossa tuhoutui sa-
toja hänen teoksiaan, aiheutti syvän 
haavan herkkään taiteilijasieluun. 
Lyytikäisen luomisvoima oli valtava: 
alle kahteenkymmeneen vuoteen si-
sältyy parin tuhannen teoksen tuo-
tanto. Luovuuteen yhdistyi kuiten-
kin itsetuhoisuus. Vain 37-vuotiaa-
na kuollut Lyytikäinen onkin saanut 
aikalaisten piirissä lähes myyttistä 
hohdetta modernina suomalaisena 
taiteilijanerona.

Vasemmalla ylhäällä Hergé (1973). Pakeneva Hamlet (1976) Kuvat: Kansallisgalleria / 
Hannu Aaltonen.

Olli Lyytikäinen vuonna 1980. Kuva: Hannele Rantala.
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Teksti: Pasi Päivinen

M
aailman ruokakulttuureista on 
löydettävissä lukuisia usko-
mattomia makuelämyksiä, joi-
ta olen elämäni varrella etsi-
nyt. Olen saanut nauttia satu-

maisen herkullisista ruokaelämyksistä esimer-
kiksi Saltassa Argentiinassa, jossa olen syönyt 
maailman parhaimman pihvin. Azorien saaril-
la olen syönyt parhaimman kalaruoka-ateriani, 
kun taas Intiassa mausteiden ilotulitus on saa-
nut makuhermoni sekaisin onnesta. 

Suomen kansainvälistymiskehityksen myötä 
maamme ravintolatarjonta on rikastunut var-
sinkin 2000-luvun aikana. Nykyisin erityisesti 
Helsingissä sekä suurimmissa kaupungeissam-
me voi tehdä upeita makumatkoja eri puolille 
maailmaa. Oman kulinaristisen keitaansa voi 
löytää kotikaupungistakin tarvitsematta mat-
kustaa maailman ääriin. Itse tulin löytäneek-
si oman kulinarismin keitaani sattumalta, kun 
oleskelin työasioissa Pohjois-Espanjan Baski-
maassa. Baskikeittiö teki minuun lähtemättö-
män vaikutuksen, ja minulle Baskimaa edustaa 
eurooppalaisen kulinarismin keidasta. 

Baskikeittiö

Baskimaa on osa Espanjaa Pyreneiden vuoris-
ton ja Biskajanlahden kainalossa Ranskan ra-
jalla. Baskimaan ruoka on käsite, jonka tuoreet 
raaka-aineet tulevat Biskajanlahden runsaista 
meren antimista, Pyreneiden syleilyssä sijait-
sevista hedelmä- ja viinitarhoista sekä pieniltä 
useimmiten luomuviljelyä harjoittavilta maa-
tiloilta. Baskikeittiön herkullisia kala-, liha- tai 
kasvisannoksia ryydittävät tyypillisesti tuoreet 
tomaatit ja tulipaprika herkkujuustoja unohta-
matta. Vaikka makuasioista ei voi kiistellä, bas-
kikeittiön erinomaisuudelle löytyy tutkitus-
ti katetta, sillä Baskimaassa on maailman ti-
hein huippuravintoloiden keskittymä. Miche-
lin-tähtiä on myönnetty peräti 40 ravintolalle. 
San Sebastiánissa on väkilukuun (noin 200 000 
asukasta) suhteutettuna eniten Michelin-täh-
den ravintoloita maailmassa, yli 20, jopa use-
ampia kolmen Michelin-tähden paikkoja. Bas-
kimaan suurimmassa kaupungissa Bilbaos-
sa (noin 350  000 asukasta) Michelin-tähtira-

vintoloita on yhdeksän. Michelin-tähdet eivät 
suinkaan ole ainoa ravintolan tasoa osoittava 
mittari, vaan Gault & Millausia pidetään jopa 
Micheliniä merkittävämpänä huippuravintola-
oppaana. Myös sen perusteella voidaan osoit-
taa Baskimaan ainutlaatuinen kulinaristinen 
asema maailmassa. 

Tapakset ja pinchot 

Baskimaassa ei välttämättä tarvitse hakeutua 
kalliisiin ravintoloihin voidakseen nauttia ku-
linaristisista elämyksistä, sillä todella herkul-
lista ruokaa saa myös yksinkertaisista baareis-
ta. Tyypillinen herkuttelulautanen on pinchot, 
Baskimaan tapakset. Baarien ruuan taso kui-
tenkin vaihtelee ja parhaimmat paikat täytyy 
joko etsiä kokeilemalla tai seurata paikallisten 
neuvoja. Löysin uskomattomia pincho-baa-
reja kollegoitteni suosituksesta ja illat venyi-
vät pikkutunneille siirtyessäni pincho-baaris-
ta toiseen. Annokset ovat sopivan kokoisia ja 

Euroopan kulinarismin keitaassa

BASKIMAASSA 

naposteleminen pitkin iltaa sopii minulle, kos-
ka en ole isoruokainen, vaan hidas nautiskelija.

Tyypillisesti pinchojen 
kyytipoikana nautitaan 
Baskimaan erikoisviiniä 

txakolia. 
Se on pirskahtelevan hapokas ja kuiva valkovii-
ni, joka sopii hyvin esimerkiksi kalan, kalmarin 
ja pienriistan kanssa. Txakolia arvostetaan kor-
kealle laajemminkin Espanjassa, jossa laatuvii-
nien valikoima on muutoinkin runsas. Jotain 
Txakolin merkityksestä kertoo se, että se on 
saanut oman museon Leioaan Bilbaon lähelle.

Sana pincho tulee espanjankielen verbis-
tä pinchar, lävistää. Baskimaassa käytetty bas-
kinkielinen (euskera) nimi on pintxo. Se tulee 
myös samasta espanjankielen kantasanasta. 
Sana on syntynyt tavasta tarjoilla pikkusyötä-

vät leipäpalan päällä siten, että täyte ja leipä lä-
vistetään cocktail-tikulla. Puolestaan sana ta-
pas tulee espanjankielen sanasta tapa, joka tar-
koittaa kantta tai korkkia. Pieni ruoka-annos on 
saanut nimensä siitä, että annos asetettiin tar-
joiltaessa viinilasin päälle suojaamaan viiniä ba-
naanikärpäsiltä ja pölyltä. 

Tapas-kulttuurin juuret

Yleisesti tunnetaan kaksi tarinaa tapas-kulttuu-
rin synnystä. Yhden legendan mukaan tapakset 
syntyivät kuningas Alfonso XIII:n Cadizin mat-
kalla, jossa hänelle tarjoiltiin ilmakuivatulla kin-
kulla peitetty lasillinen viiniä, jotta tuuli ei len-
nättäisi hiekkaa lasiin. Kuningas mieltyi tarjoi-
luun ja tilasi lisää kannellista viiniä. Toisen ta-
rinan mukaan kerrotaan tapasten syntyneen, 
kun sairaalloinen kuningas Alfonso X Viisas sai 
henkilääkäriltään määräyksen syödä aina jotain 
pientä viinin kanssa. Kuninkaan vointi koheni, 
joten hän määräsi, että kaikissa alueen baareis-
sa oli jatkossa tarjoiltava ruokaa viinin kera.

Baskikeittiön salaisuus? 

Herkullisen ruuan perusta ovat aina laadukkaat 
raaka-aineet. Se, miten niistä saadaan loihdit-
tua unohtumattomia makuelämyksiä, on kiin-
ni kokin ammattitaidosta ja luovuudesta. Huip-
pukokkeja voidaan verrata tunnettujen sinfo-
niaorkestereiden kuuluisiin kapellimestareihin, 
jotka hallitsevat perinteet, elävät ajassa ja luo-
vat uutta. Baskikeittiössä klassista keittotaitoa 
arvostetaan korkealle, mutta se ei ole koskaan 
”raamatullinen” ohjenuora toteutukselle, vaan 
makujen sinfonia syntyy mestarin tulkitsema-
na hieman erilaisena joka ilta. Se tekee baskilai-
sessa laaturavintolassa illastamisesta ainutker-
taisen kokemuksen, jota voi elämyksenä verrata 
Philadelphian sinfoniaorkesterin konserttiin tai 
ainakin minulle se edustaa sitä. San Sebástia-
nissa joko laaturavintolassa tai pincho-baareis-
sa illan viettäminen ja herkuttelulautasten an-
timien nauttiminen aaltojen lyödessä Biskajan-
lahden rantaan on minun kulinarismin keitaani 
ja napostelunautinnon taivas. 

Lukijakunnassa on varmasti sekä hyvän ruu-
an ystäviä että innokkaita Espanjan kävijöitä tai 
muutoin matkustamisesta kiinnostuneita, joil-
le suosittelen kokeilemaan eteläisen Espanjan 
ja saarien sijasta Baskimaata jo sen ainutlaatui-
sen keittiön vuoksi. Baskimaahan ei tehdä mat-
katoimistojen järjestämiä turistimatkoja, mutta 
Baskimaahan pääsee kätevästi joko Madridin, 
Barcelonan tai Ranskan puolelta Biarritzin kau-
pungin kautta. 

Tätä lukiessa monille on saattanut herahtaa 
vesi kielelle, joten joulupukilta vain toivomaan 
Baskimaan matkaa. Toivotan kaikille herkullista 
joulua.
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Teksti: Riikka Hänninen
Kuvat: Otto-Ville Väätäinen

J
os olet lukenut Rosa Liksomin Everstin-
na-romaanin, tiedät, että siinä kaikki 
on väkevää: kansallisaate ja natsi-Sak-
san ihannointi, joka kaappaa nuoren 
tytön pauloihinsa sotien välisen Suo-

men Lapissa. Sota, joka kaataa entisiä natsi-
ihanteita ja jonka väkivalta riivaa everstin käy-
mään vastavihityn vaimonsa kimppuun yhä 
uudestaan. Seksi, johon ruvetaan suin päin ja 
suorassa kulmassa vuosikymmenien ikäerois-
ta piittaamatta. Ja meänkieli, joka valaisee ar-
mottomasti kaiken, mihin se kohdistuu.

Tämän rajun romaanin luettuani astun pe-
lonsekaisin tuntein Helsingin kaupunginteat-
terin katsomoon. Edessäni on pieni näyttämö, 
Heidi Herala, teoksen läpi kulkeva intensiivi-
nen äänimaisema ja kaksi tuntia. Pelkään, että 
esitys on liiankin hyvä ja ravistelee rajummin 
kuin ehkä haluaisinkaan. Ja toki mietin myös, 
miten esitys toimii pelkän kuuloaistin varassa.

Heikko, vahva nainen

Hätkähdän, kun Heidi Herala avaa ensimmäi-
sen kerran suunsa Everstinnana. Hän kuulostaa 
vanhentuneen parikymmentä vuotta. Meän-
kieli tipahtelee hänen suustaan jäyhänä ja suo-
rana, paikoin verkkaisena, paikoin kiihkeänä ja 
haltioituneena. Tätä vanhan naisen monologia 
on hyvä asettua kuuntelemaan.

Heralan Everstinnan ääni ja sanat herättele-
vät heikkouden ja vahvuuden kysymyksiä: Nat-
siaatteen pauloissa hihhuloiva nuori nainen 
kokee olevansa sodan aikana enemmän elossa 
kuin koskaan. Hän on hurmaantunut sharman-
tista everstistään, joka nai hänet taivaisiin re-
vontulien loisteessa ja vie hänet natsiherrojen 
juhliin. Kaikki on mahdollista, kun saksalaisso-
tilaat jakelevat suklaata kansalle ja sota-apua 
Lapin rintamilla.

Sodan loputtua everstinnan maailma romah-
taa natsiaatteen mukana ja ennen niin juhli-
tut saksalaissotilaiden joukot polttavat Lappia 
mennessään. Avioliitto muuttaa everstin hel-
län rakkauden silmittömäksi väkivallaksi. Kaik-
ki se, mikä on antanut everstinnalle vahvuutta, 

romahtaa. Eikä hän ole tottunut ajattelemaan 
itse tai käyttämään omaa voimaansa. Silti, rii-
paisevan murtumisen pohjalta, vähä vähältä 
löytyy voima, jolla everstinna pystyy irrottau-
tumaan everstin perhehelvetistä.

Onneksi tragedian vastapainona hersyy suo-
rasukainen huumori ja meänkielen rapsakka 
poljento, josta sekä kirjailija Rosa Liksom että 
näyttelijä Heidi Herala ottavat kaikki mehut ir-
ti. Ajoittain Lapin luonto, sen suot ja revontu-
let saavat kokijansa täysin valtoihinsa, ja tämä 
haltioituminen koskettaa minuakin. 

Oman lisänsä näytelmään tuovat pelkkinä 
miesääninä esiintyvät eversti ja muut miehet. 
Everstin sanat vuoroin hellittelevät, vuoroin 
ruoskivat, kuiskivat rakkautta omalle runoty-
tölle ja paasaavat vihaista sotapropagandaa. 

EVERSTINNA
näytelmä kuin kuunnelma

Kuunnelmaa näyttämöllä

Yksi esityksen kiinnostavimmista elementeis-
tä on Johanna Puuperän luoma ja säveltämä 
äänimaisema, joka kulkee runsaana läpi koko 
esityksen. Se syventää esityksen kuunnelmal-
liseksi elämykseksi tavalla, joka on harvinaista 
näyttämöllä. Everstinnan radio suoltaa äänel-
lisiä muistoja ja takaumia, sotapuheita ja aat-
teellisia sävelmiä. Sitten kuulokuva laajenee 
koko katsomon levyiseksi maisemaksi. Hetkit-
täin voi olla jopa herkullisempaa sulkea silmät 
ja elää äänikuvassa, jossa eversti kävelee näyt-
tämön poikki ja puhuu aivan kuin olisi elävä-
nä lavalla. 

Musiikki vaihtelee kimmeltävän tähtitaivaan 
syvyyksistä sodan metallinsävyiseen maise-
mointiin, johon sähkökitarat ja heavysäröt up-
poavat kuin luonnostaan. Äänimaisema on 
ajatuksella rytmitettyä. Sotaa edeltävää hil-
jaisuutta hallitsee vain tuulen humina, kunnes 
rock ja ilmahäly tykset repivät pettävän tyy-
neyden rikki. Hurjissakin menopaikoissa maltti 
kuitenkin säilyy eikä kuulijan tarvitse haikailla 
korvatulppien perään. 

Tällainen antaumuksellinen äänityö on yksi 
keino, jolla teatterin saavutettavuus paranee. 
Minulle sokeana se tuo esitykseen samanlais-
ta lisäsyvyyttä kuin lavastus, puvustus tai va-
losuunnittelu näkevälle katsojalle. Rikkaan ää-
nikuvan keskellä unohdan miettiä, mistäköhän 
visuaalisesta ehkä jäin paitsi. Olen saanut elä-
myksiä tuutin täydeltä.

Hiljainen taivas sukupolvien yllä

Näytelmän loppukuvassa vanha Everstin-
na katsoo Lapin laajaa tähtitaivasta ja miettii 
kaikkia niitä menneitä sukupolvia, jotka ovat 
katsoneet samaa taivasta ja eläneet omaa elä-
määnsä. Minäkin jään hiljaisuuden valtaan. Ei 
tekisi mieli rikkoa sitä taputtamalla, vaikka esi-
tys ansaitseekin aplodinsa.

Everstinna on tunteva, toivova, rakastava ih-
minen, niin kuin sinä ja minä. Hän tempautui 
natsiaatteen imuun aivan kuin nykyään taval-
liset ihmiset tempautuvat suoltamaan rasis-
tista vihapuhetta netissä. Hän uskoi valheel-
lisia natsiunelmia vain kuullakseen, että suo-
malaiset olisivat päätyneet kaasukammioihin, 
jos Saksa olisi voittanut. Hän antautui vahvem-
piensa vietäväksi vain tullakseen raskaasti pe-
tetyksi. 

Tätä naista on paljon helpompi rakastaa kuin 
vihata. Toki hän on fiktiivinen henkilö, ei todel-
linen ihminen. Jään silti miettimään niitä tun-
teita ja kohtaloita, jotka kätkeytyvät ehdotto-
mien aatteiden taakse. Teatteri on taas toteut-
tanut tarkoitustaan: olen nähnyt lähelle ja ym-
märtänyt enemmän.

Everstinna

Helsingin kaupunginteatteri
Ensi-ilta 2.10.2019
Näyttämöllä Heidi Herala
Alkuperäisromaani: Rosa Liksom
Ohjaus ja dramatisointi: Susanna Airaksinen
Äänisuunnittelu ja sävellys: Johanna Puuperä
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Heijastuksia-palstan lukijat saattavat 
muistaa Velhon, kirjoittajan mieliku-
vituksessaan luoman opasrobotin. 
Velho voi kohta olla totta, koekävely 
opasrobotin kanssa on jo tehty - ja 
odotukset ovat korkealla!

Teksti: Gyöngyi Pere-Antikainen

"
Alussa oli”, alkaa moni kiehtova tarina. Niin tämä-
kin: alussa oli mielipidekirjoitus Helsingin Sano-
missa, joskus vuoden 2016 alkupuolella. Sen kir-
joitti pitkän linjan näkövammaisvaikuttaja Merja 
Heikkonen. Häneltä jäi opaskoira äkillisesti sairas-

eläkkeelle ja hänen työ- ja vapaa-ajan matkansa mutkis-
tuivat kohtuuttoman paljon. Merja päivitteli, miten nyky-
päivinä, kun robotteja työskentelee yhä useammilla aloil-
la, kenenkään päähän ei ole juolahtanut ajatus opaskoi-
raa korvaavan robotin kehittämisestä.

Jutun luki Aalto-yliopiston Automaatio- ja systeemitek-
niikan laitoksella ja Suomen akatemian Älykkäiden konei-
den huippuyksikön johdossa työskennellyt emerituspro-
fessori Aarne Halme, eikä ajatus jättänyt häntä rauhaan. 
Hän vastasi mielipidekirjoitukseen ja otti sitten yhteyttä 
suoraan Merjaan keskustellakseen asiasta. Hän kertoi tar-
vittavan teknologian olleen jo pitkään olemassa. Itse asi-
assa Halme oli ollut seuraamassa opasrobotin kehittämis-
tä jo 1980-luvulla Japanissa, mutta tuolloin MELDOC-ni-
mellä kulkeva hanke ei koskaan päässyt käytännön toteu-
tukseen koska senaikainen anturiteknologia oli vielä lii-
an kehittymätöntä. Tilanne on muuttunut kuitenkin rat-
kaisevasti muutamassa vuodessa ja Halme pohti kykene-
vänsä ideoimaan odotuksiin paremmin vastaavan robo-
tin nyt kun samainen teknologia on tullut paljon aiempaa 
edullisemmaksi.

Aalto-yliopistosta lähtöisin oleva GIM Robotics Oy on 
älykkään liikkuvan robotiikan alalla toimiva Suomen joh-
tava yritys, joka kehittää ja valmistaa navigointi- ja ym-
päristön havainnointiin tarkoitettua tekniikkaa mm logis-
tiikan, tieliikenteen ja merenkulun automaatiota varten. 
Yritys työllistää 25 henkeä.

Halme ja Heikkoset, Merja ja hänen miehensä Teuvo, oli-
vat etsineet rahoitusta mahdolliseen Opasrobotti-hank-
keeseen puolentoista-parin vuoden ajan. Näkövammais-
ten keskusliitto piti hanketta erittäin tervetulleena, mut-
tei rahaa liiton taholta herunut. Lopulta hanke sai EU:n 
kahden ja puolen vuoden EuroStars-rahoituksen. Tässä 
projektissa GIM Robotics toimii yhteistyössä saksalaisen 
Locomotec-yhtiön kanssa. Se kehittelee näkövammaisten 
avuksi toista laitetta, jonkinlaista juoksuavustajaa.

Opasrobotti-projektin tarkoituksena on kehittää näkö-
vammaisten itsenäistä liikkumista mahdollistava apuvä-
line. Opaskoiraa ei Opasrobotilla pyritä syrjäyttämään, 
vaan se olisi oiva vaihtoehto sellaisille näkövammai-
sille, jotka syystä tai toisesta eivät halua tai voi saada 
opaskoiraa, mutta kaipaavat sujuvampaa ja monipuo-
lisempaa itsenäistä liikkumista kuin mitä valkoisen ke-
pin käyttö mahdollistaa. Lisäksi Opasrobottihanke täh-
tää kansainvälisille markkinoille. ”Monissa maissa opas-
koiran saatavuus ja käyttömahdollisuudet ovat huomat-
tavan paljon heikommat kuin Suomessa”, kertoo Kiinas-
sa vastikään vieraillut professori Halme. ”Esimerkiksi Kii-
nassa näkövammaisia on yli 17 miljoonaa, heidän joukos-
sa valtavasti täysin sokeita, mutta opaskoiria on saman 
verran kuin pienessä Suomessa, noin kaksisataa koiraa. 
Maassa on yksi ainoa opaskoirakoulu, jossa hakijat jou-
tuvat asumaan kolmen kuukauden koulutuksen ajan. Ja 
vaikka lainsäädäntö sallii opaskoiran pääsyn miltei kaik-
kialle, todellisuus on jotain aivan muuta”, kertoo Halme.

Mahdollisten tulevien käyttäjien kannalta projektin en-
simmäinen vaihe käynnistyi haastattelulla alkuvuonna 
2019. Haastattelusarjaan osallistui kolmisenkymmentä 
näkövammaista ja tästä joukosta valikoitui tusinan verran 
osallistujia seuraavaan vaiheeseen, jonka johti hankkeen 
viestinnästä ja palvelumuotoilusta vastannut ja aiheesta 

opinnäytetyönsä valmistellut Paula Laitio.
Tiedonkeruuvaiheessa osallistujat täyttivät päiväkirjaa 

kahden viikon ajan. Päiväkirjalla kartoitettiin erityises-
ti päivittäisessä liikkumisessa kohdattuja haasteita. Kos-
ka tämä vaihe sattui juuri tammi- ja helmikuun vaihtee-
seen, haasteita riitti: ensin valtavan paljon lunta ja kovia 
pakkasia, sitten lumen äkillinen sulaminen ja lämpötilo-
jen sahaaminen nollan kummallakin puolella, joka aihe-
utti poikkeuksellisen hankalia liukkaita kelejä. 

Päiväkirjansa palauttaneet saivat helmi-maaliskuus-
sa osallistua pariin pienryhmätyöpajaan Paulan johdol-
la. Ideointipajassa kartoitettiin osallistujien suhtautu-
mista nykyisiin apuvälineisiin ja tulevaan Opasrobottiin, 
esiteltiin tiedonkeruuvaiheessa tehtyjä havaintoja se-
kä ideoitiin itsenäisesti ja ryhmässä, minkälaisia palve-
luita Opasrobotin ympärille voisi muodostaa. Työpajaan 
osallistuvilta toivottiin avointa mieltä – työpajassa tuote-
tut ideat saivat olla epärealistisia ja lähestyä aihetta laa-
jasti. Esittäytymistä varten jokainen osallistuja toi muka-
naan hänelle merkityksellisen esineen, jonka antoi kier-
tämään muiden kokeiltavaksi kertoen samalla itsestään 
ja tuomastaan esineestä. Suhdettamme nykyisiin apu-
välineisiin ja tulevaan Opasrobottiin kuvailtiin kärjistet-
tyjen väittämien avulla. Muovailuvahaa käyttäen pyrit-
tiin hahmottelemaan Opasrobotin ulkonäköä ja pohdit-
tiin robotin vaikutusta käyttäjänsä itsenäisyyteen, henki-
seen hyvinvointiin ja yhteisöllisyyteen. Opasrobotin so-
veltuvuutta pohdittiin neljän erilaisen kuvitteellisen per-
soonan näkökulmasta: yksi oli suoriutuja, toinen sopeu-
tuja, kolmas kaipaaja tai luopuja ja neljäs vetäytyjä.

Opasrobotti-palvelua ideoitiin tulevaisuusverstas-me-
netelmän avulla ja Opasrobotin ympärille laadittiin tule-
vaisuuden palvelupolkuja, kuten tukijärjestelmää ja käyt-
täjäverkostoa. Suunnittelussa käytettiin tulevaisuusvers-
tas-menetelmän kolmea osiota: robotin tulevaisuuden 
vaihtoehtoja punnittiin distopian eli ongelmien ja kritii-
kin, utopian eli ihanteiden ja haaveiden ja lopuksi todelli-

suuden, eli realististen odotusten kautta.
Usealle meistä järjestyi myös käytännön liikkumisen ha-

vainnointikävelytilaisuus. Itse kävelin opaskoirani kans-
sa sekä katuja että puistoalueen kevyen liikenteen väyliä 
pitkin Paulan seuratessa perässä esittäen kysymyksiä. Sa-
malla pohdiskeltiin yhdessä tositilanteissa, miten Opasro-
botti voisi ratkaista mitäkin liikkumisen haasteita, miten 
sen tapa kulkea poikkeaisi opaskoiran tai ihmisoppaan 
kanssa kulkemisesta.

”Näkövammaisten osallistuminen, tietty eettinen näkö-
kulma ja turvallisuusselvitys oli ehdoton kriteeri ja rahoi-
tuksen saannin ehto”, tähdentää Merja Heikkonen, joka 
on alusta asti aktiivisesti osallistunut projektiin, oli mm. 
mukana suunnittelemassa haastattelukaavakkeita ja tes-
taamassa laitetta jokaisessa sen kehitysvaiheessa. Opas-
robottitiimin asenne, suhtautuminen näkövammaisiin 
asiakkaisiin, meidän osallistaminen, kriteereittemme ja 
toiveittemme kuunteleminen ja huomioiminen oli koko 
pitkän tiedonkeruuvaiheen ajan esimerkillistä. Itselleni 
kokemus on ollut monella tavoin ainut laatuinen ja kieh-
tova. Olla mukana projektissa, joka on näin edistykselli-
nen ja mullistava – tällaisesta olen tähän asti saanut vain 
haaveilla.

Haastatteluvaiheesta ehti kulua vain puoli vuotta, kun 
projektipäällikkö Jyrki Luukko otti taas yhteyttä tiedus-
tellen halukkuutta mukaan ns. mock-up -version testauk-
seen. ”Ensimmäisen mallinnustestilaitteen testit on aloi-
tettu ja hankkeen on tarkoitus edetä vuoden kuluttua pi-
lottivaiheeseen, jonka jälkeen kaupallinen toteutusvaihe 
voi alkaa”, kirjoitti Jyrki Luukko viestissään.

Testitilaisuus järjestettiin yhtiön tiloissa ja lähiympäris-
tössä Espoon Leppävaarassa, jonne yritys muutti Otanie-
men tilojen käytyä liian pieniksi. Viikon ajan seurailin jän-
nittyneenä   säätiedotuksia,  sillä   testaus  voitiin suorit-
taa vain sateettomana päivänä ja lumettomassa maastos-
sa. Syy tähän selvisi paikan päällä: robotti oli vielä hyvin 
keskeneräinen laite ilman suojakoteloa.

Oloni oli kuin ensitreffeille valmistautuessa, kun istah-
din toimiston eteisen sohvalle ja Opasrobotti tuotiin esi-
teltäväksi. Kyseessä on kahdella pyörällä kulkeva laitteis-
to. Akku, sähkömoottori, tietokoneen keskusyksikkö ja 
tutka sijoittuvat päällekkäin, muistuttaen  majakan muo-
toa pitkässä varressa, jonka yläpäässä on pehmustettu 
kahva. Tässä vaiheessa testit tehdään teleohjatulla lait-
teistolla, eli robotin ohjaaminen tapahtuu kaukosäätimel-
lä. Robotin paino on 13 kiloa, valmiin laitteen olisi tarkoi-
tus painaa ehkä jopa hieman vähemmän.

Tartuttuani robotin kahvaan kurvailu parkkipaikalla 
sai alkaa. Robotin kulku oli uskomattoman tasaista, su-
lavaa ja vakaata. Kokeilin käden asentoa eri tavoilla, mi-
nulle mukavimmalta tuntui kulkea vain puolikkaan aske-
leen verran robotin takaviistossa, vasen käsi rennosti rei-
den vieressä. Robotin painopiste lienee vielä hieman kor-
kealla ja kahvasta kiinni pitäminen rasittaa kättä hivenen, 
mutta tuskin hyvävetoista opaskoiraa enemmän.

Robotti kaarteli sekä laajassa kaaressa että äkkijyrk-
kiä käännöksiä tehden ja tasapainossa pysyminen vai-
kutti yllättävän helpolta ja kävely luontevalta. Robotin 
vauhtia, eli vedon voimakkuutta voi valmiissa laitteessa 
säätää yhdellä sormen liikkeellä – tämä on erittäin tär-
keä ominaisuus sekä turvallisuuden että käyttömukavuu-
den kannalta. Kuvittelin, miten alkuun kulkisin varovasti 

Menetin sydämeni 
Opasrobotille

Robotin kulku oli uskomattoman tasaista, sulavaa ja vakaata. 
Kuva: GIM Robotics

Juttu on julkaistu myös Valjaissa-lehdessä 3 2019.

►
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LUKUNURKKA
Tuula-Maria Ahonen Naisia vai noitia?

Mona Chollet: Naisia vai noitia ?  

Noitavainot ennen ja nyt,

Gummerus 2019 

Satoja vuosia kestäneet 
noitavainot näkyvät 
edelleen nykypäivän 
naiskuvassamme.

R
anskalainen kirjailija, toi-
mittaja ja Le Monde Dip-
lomatique -lehden pää-
toimittaja, eturivin femi-
nisti Mona Chollet kertoo 

kirjassaan ennenkaikkea  Euroopan 
noitavainoista, joita on ollut myös 
Suomessa. Oman sukuni naisia on 
poltettu noitina  1600-luvulla.

Kun isäni kertoi edellä olevan tosi-
asian ollessani parikymppinen, suh-
tauduin torjuvan kielteisesti. Koko 
asia tuntui niin hullulta ja käsittä-
mättömältä. Eihän tuollainen voi olla 
totta!  Mutta noitavainot ovat olleet 
paljon pahempaa ja raaempaa totta 
kuin voisi kuvitellakaan. 

- Vuosien 1587 ja 1593 välillä muun 
muassa kahdessakymmenessä kah-
dessa  kylässä Trierin kaupungin ym-
päristössä Saksassa – joka oli Sveitsin 
ohessa keskeinen noitavainojen ta-
pahtumapaikka ja keskus – kampan-
joitiin noitia vastaan niin raivoisasti, 
että kahdessa kylässä henkiin jäi vain 
yksi nainen, kirja kertoo.

Entä minkälaisia hirviöitä nämä 
noidat sitten olivat?  - ”Noidat” olivat 
kansanparantajia, niitä, joiden puo-
leen ihmiset saattoivat kääntyä tar-
vitessaan apua. He olivat yhteisönsä 
kunnioitettuja jäseniä, kunnes hei-
dän toimintaansa alettiin pitää paho-
laisen työnä, kirja kertoo.

- Ylipäänsä kaikki joukosta erottu-
vat naiset saattoivat saada noidan-
metsästäjän kutsumuksen herää-
mään. Aiheuttipa nainen hämmen-
nystä millä tavalla tahansa  - sano-

malla vastaan naapurinmiehelle, pu-
humalla liian kovan äänellä, olemalla 
voimakasluonteinen tai seksuaalises-
ti hieman liian vapautunut – se saat-
toi vaarantaa hänen turvallisuutensa.

-Kertomukset vainoihin liittyvistä 
kidutuksista ovat todellakin sietämä-
töntä luettavaaa: naisten raajat vään-
nettiin sijoiltaan strappapadolla, hei-
tä istutettiin tulikuumilla rautaistu-
milla, jalkojen luut katkottiin espan-
jalaisilla saappailla. 

- Myös pieni joukko miehiä poltet-
tiin noitina. Rovioilla poltettiin toki 
myös nuoria ”noitia”, jopa seitsemän- 
kahdeksanvuotiaita lapsia, tyttöjä ja 
poikia, mutta iäkkäät naiset, joita pi-
dettiin sekä ulkonäöltään vastenmie-
lisinä että kokemuksensa vuoksi eri-
tyisen vaarallisina, olivat vainoajien-
sa mieluisempia uhreja.

” Vainot opettivat 
naiset hiljaisiksi ja 
loivat syvään juur-
tuneen negatiivisen 
mielikuvan vanhas-
ta naisesta. 

Noitavainot vaikuttivat kaikkiin nai-
siin, niihinkin, joita ei koskaan syy-
tetty. Julkinen kiduttaminen oli te-
hokas tapa kylvää kauhua ja pitää 
naiset kurissa. Pelossa elävät ymmär-
sivät hillitä itsensä, olla tottelevaisia 
ja alistuvia ja välttää erottumista jou-
kosta sekä häpeämään ja salaamaan 
ikääntymistään.

-Haluaako tämä maa todella seu-
rata päivästä toiseen, miten nainen 
vanhenee heidän silmiensä edessä, 
sanoi konservatiivinen tv- ja radio-
juontaja puhuessaan Yhdysvaltojen 
vuoden 2008 presidentinvaalinkam-
panjan esivaalien aikaan Hillary Clin-
tonista. 

Barack Obaman ikääntymistä pi-
dettiin sitävastoin charmikaana. 

Naisnäyttelijöiltä työt alkavat vä-
hentyä keski-iän lähestyessä, siinä 
missä miesnäyttelijöille riittää hyvin 
töitä.  

Naisten hoivatyö on raskasta ja 
kohtuuttoman alipalkattua, eivätkä 
naiset uskalla parantaa tilanteita ryh-
tymällä miesten tavoin  lakkoihin. 

-Noitavainojen aikaan naiset syr-
jäytettiin siitä asemasta, minkä he 
olivat työelämässä saavuttaneet. 
Heidät häädettiin yliopistojen korpo-
raatioista, ammatteihin alettiin vaa-
tia muodollista koulutusta, mutta 
heiltä evättiin pääsy siihen, kirja ker-
too. 

Yliopistoissamme  on huomat-
tavasti enemmän miesprofessore-
ja kuin naisia, ja  yliopistokoulute-
tut naiset kärsivät heikosta itseluot-
tamuksesta  ja huijarisyndroomas-
ta, kun eivät itsekään uskalla uskoa 
omiin kykyihinsä. 

Historia on synkkä. Kuitenkin tie-
dostamalla historiaa  voimme ottaa 
vapauden askeleita, luoda maailmaa, 
jossa naisille kuuluu sama ihmisarvo 
kuin miehille. 

► ja tunnustellen, mutta ajan mittaan saisin rohkeutta liik-
kua tutuilla reiteillä hyvinkin ripeästi.

Parkkipaikkakurvailun jälkeen teimme pienen kierrok-
sen kadulla. Opasrobotin kahvan kautta välittyy sokeal-
le käyttäjälle hyvin paljon tietoa kadun erilaisista pinta-
materiaaleista, tasoeroista ja epätasaisuuksista. Robot-
ti pysähtyy selkeästi, muttei kuitenkaan liian äkkijyrkäs-
ti suojatien kohdalla, noin puolisen metriä ennen kadun 
reunaa. Tässä vaiheessa käyttäjän on kokeiltava valkoi-
sella kepillä tai jalalla reunaa. Opasrobotti ei pysty liik-
kumaan portaissa, joten jos jalkakäytävän reuna on kor-
kea, käyttäjän on nostettava laite alas ja ylös. Loivennet-
tuja jalkakäytävien reunoja robotti pystynee ylittämään 
omin avuin. Siinä on tällä hetkellä kaksi pyörää, mutta lo-
pulliseen versioon taitaa tulla kolme tämänhetkistä isom-
paa pyörää.

Testilaite puhuu kaiuttimen kautta vielä melkoisen tök-
sähtelevästi, vaikka sen puhe on ymmärrettävä – siihen 
on tulossa parannusta, nykyiset älykkäät koneäänet tai-
puvat miltei ihmisäänen kaltaisiksi. Jatkossa puhe välit-
tyy käyttäjän bluetooth-kuulokkeisiin.

Testin jälkeen minua haastateltiin ensivaikutelmista ja 
samalla keskusteltiin robotin monista toiminnallisista ja 
ulkoisista yksityiskohdista. Tässä vaiheessa seuraamme 
liittyi myös Opasrobotin muotoilusta vastaava Jaakko 
Järvinen. Design on tässä laitteessa erityisen tärkeä: sen 
pitää ilmentää robotin teknistä huippulaatua, samalla sen 
täytyy olla toisaalta käyttäjänsä jossain määrin tuunatta-
vissa ja toisaalta välittää ympäristölle ensisilmäyksellä, 
mistä laitteesta on kyse. Vielä ei ole varmuutta, miten esi-
merkiksi vastaantulijoiden tai autoilijoiden huomio kiin-
nitetään Opasrobottiin: kenties valojen, kenties perä-
ti hauskan tyylitellyn opaskoirakuvan avulla? Huomiova-
loilla ja/tai -äänillä joka tapauksessa tullee olemaan suu-
ri merkitys robotin kommunikoidessa ympäristön kanssa.

Entä miten Opasrobotti toimii, miten se oppii reitit ja 
kulkee turvallisesti?

Ensimmäisten vuosien ajan Opasrobotti ohjaa käyt-
täjäänsä vain ennakkoon opituilla reiteillä, eli käyttäjä 
ei voi lähteä sen kanssa ex tempore seikkailemaan omin 
neuvoin. Tämän rajoituksen syynä on ehdoton turvalli-
suuden vaatimus: kehittäjät haluavat varmistua siitä, et-
tä robotti työskentelee aina tarkoituksenmukaisella ja 
turvallisella tavalla. Opasrobotille voi kuitenkin opettaa 
miltei rajattoman määrän erilaisia reittejä, joten käyttäjä 
tuskin joutuu tyytymään liian pieniin ympyröihin. Liikku-
mistaidon ohjaaja tai muu näkevä ja robotin käyttöliitty-
mään perehtynyt ihminen pystyy näkövammaisen käyt-
täjän kanssa reittiä läpikävellessään taltioimaan reitin ro-
botin muistiin. Robotti tekee erittäin tarkan nauhoituk-
sen: sen kokonaisen ympyrän muodostava tutka kartoit-
taa reitin ja sen lähiympäristön yksityiskohtia, kuten sivu-
kadut ja -polut, portaat, bussipysäkit, ovet, kyltit ja kau-
pat. Käyttäjä voi valita käyttöliittymän avulla haluamansa 
reitin ja säätää valikoissa myös sen, minkä verran ja minkä 
tyyppisiä informaatioita hän haluaa reitin varrella kuul-
la. Esimerkiksi uuden reitin ollessa kysymyksessä käyttäjä 
haluaa todennäköisesti mahdollisimman tarkan kuvauk-
sen ympäristöstä, mutta kun reitti on tullut tutuksi, hän 
saattaa päättää kulkea hiljaisuudessa, tai haluaa esimer-
kiksi kuulla vain tulevien bussien numerot.

Reitillään Opasrobotti kiertää esteet mahdollisuuksi-
en mukaan sujuvasti. Ellei se ole mahdollista, esimerkik-
si koska kiertotie kulkisi autotiellä, se pysähtyy ja käyttä-
jä joutuu tarkistamaan valkoisen kepin avulla, mistä es-
teestä on kyse ja miten sen voisi ohittaa. Robotti pyrkii 
kiertämään myös muita jalankulkijoita, mutta myös jalan-
kulkijoilta toivotaan Opasrobotin huomioimista. Suhtau-
tuminen lätäköihin on vielä kysymysmerkki, sillä kovalla 
sateella monien pienten lätäköiden kiertäminen johtaa 
epätarkoituksenmukaiseen mutkitteluun, toisaalta isot ja 
syvät lammikot voisivat olla vaaraksi myös robotille, käyt-
täjän mukavuudesta puhumattakaan.

Valmiin Opasrobotin tulisi olla kohtalaisen pieneen 
paikkaan mahtuva ja kenties kahvaosaltaan kokoon tait-
tuva, jotta se voisi kulkea vaivatta mukana auton taka-
kontissa tai julkisen liikenteen kaikissa kulkuneuvoissa. 
Lataus tapahtuu verkkovirralla ja akun kesto tulee ole-
maan vähintään kuusi tuntia. Vielä olisi pohdittava, mi-
ten voi varmistaa, ettei Opasrobottia voi varastaa, jos 
se jätetään esimerkiksi ravintolan narikkaan tai kaupan 
sovituskopin viereen. Jonkinlainen lukitus ja varashäly-
tys siinä tulee olemaan ja luonnollisesti ”etsi Opasrobot-
tini” -toiminto. Samaten vaatii vielä kehittelyä tapa, jol-
la Opasrobotti pystyisi seuraamaan tiettyä henkilöä vil-
kasliikenteisissä paikoissa, esimerkiksi lentoasemalla tai 
kauppakeskuksissa. Sisätiloissa liikkuminen itsenäisesti ei 
Opasrobotilta luonnistu kovin helposti johtuen satelliitti-
navigoinnin heikkoudesta sisätiloissa. Lähitulevaisuudes-
sa kuitenkin yhä useammissa julkisissa tiloissa yleistyvät 
ns. sisätilamajakat, jotka auttavat myös Opasrobottia.

Opasrobotin ykköstestaajana toimii Näkövammaisten 
liiton tiedonhallintajohtajan työstä vastikään eläkkeel-
le jäänyt Teuvo Heikkonen. Hän suhtautuu Opasrobotin 
tulevaisuuteen varovaisen optimistisesti, kuten myös hä-
nen vaimonsa Merja. He ovat vuosien varrella saaneet ko-
keilla monta lupaavalta vaikuttanutta apuvälinettä, jot-
ka eivät kuitenkaan menestyneet markkinoilla. ”Nähtyäni 
monta yritystä ja monta epäonnistumista tiedän, miten 
valtavaa haastetta merkitsee tasapainoileminen mahdol-
lisuuksien ja vaatimusten rajamailla. Laite ei saa olla liian 
painava. Lisäksi sen on tarjottava käyttäjälleen riittävän 
vähän, mutta relevanttia tietoa. Käyttäjää ei saa hukut-
taa liialliseen informaatiomäärään – muutoin hän ei pys-
ty erottelemaan olennaista merkityksettömästä”, pohtii 
Merja. 

Oman arvioni Opasrobotista ensituntumalla ja kuule-
mani perusteella on ehdottoman innostunut ja toivei-
kas. Pienen kävelymme jälkeen hehkuin onnea ja malt-
tamatonta odotusta. Menetin sydämeni ensitreffeillä ja 
nyt odotan ja toivon, että seuraavat treffit johtaisivat 
ajan mittaan tiiviiseen yhteiseloon. Kävellessäni mietin 
usein, miten kulkisimme mitäkin reittiä mielessäni Vel-
hoksi nimeämäni ikioman Opasrobottini kanssa. Velho 
ei tosin lipaise kielellään kiitollisena kättäni kivan len-
kin jälkeen, kuten opaskoira... Puolensa kummallakin ja 
näkövammaisten elämä muuttuu tasavertaisemmaksi jo-
kaisen saadessa valita itselleen sopivin apuväline laaje-
nevasta apuvälineiden kirjosta.
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J
ari Ruotsalaiselle (s.1965) djembe-rumpu on itse-
ilmaisun väline. Djembe-harrastus jatkuu Rova-
niemellä, jonne Jari on kahdeksan Helsingin vuo-
den jälkeen palaamassa. 

- Kukaan ei voi soittaa djembeä väärin. Jokai-
nen lyö sitä eri tavalla ja käden muoto on yksilöllinen. 
Komppeja harjoitellaan, mutta jokainen soittaja kuulos-
taa erilaiselta, Jari kertoo. 

Syntysijoillaan Afrikassa rumpu on äärimmäisen hen-
kilökohtainen esine, johon muut eivät saa koskea ilman 
soittajan lupaa. Jarin djembe on valmistettu Länsimet-
ron tieltä kaadetusta koivupuusta. Rummun tekijä Os-
si Raippalinna käyttää kaupunkiympäristöstä kaadettu-
ja puita, jotka muuten menisivät energiapuuksi tai huk-
kaan. Rummun kalvo on vuohennahkaa. 

- Pidän djembestä sen takia, että samasta soittimesta 
saa niin monenlaista ääntä ja sillä voi kuvata niin erilaisia 
fiiliksiä, Jari sanoo. 

Jari on kiitollinen siitä, että Kulttuuripalvelu myön-
si apurahan djembe-rummun hankkimiseen. Myös Näkö-
vammaissäätiö tuki harrastusta. 

Djembe-harrastus koukutti heti

Jari on kotoisin Rovaniemen maalaiskunnasta ja kahdes-
ta veljeksestä nuorin. Musikaalisuus on äidiltä perittyä. 
Hän oli laulaja-lauluntekijä, jonka laulelmat ylsivät ra-
diosoittoon asti. 

- Äiti olisi varmaan tykännyt esittää kevyttä musiikkia, 
mutta vanhoillislestadiolainen tausta teki sen mahdotto-
maksi. Hän oli sydämeltään lestadiolainen ja säilytti lap-
senuskon koko elämänsä. Isäni taas ei ollut millään taval-
la uskonnollinen, Jari kertoo.

Rumpuja ei lapsuudenkotiin ollut varaa ostaa, niin että 
Jari hankki rumpusetin ensimmäisestä palkastaan. Rum-
pujen soittoa hän opiskeli Rovala-opistossa kevyen mu-
siikin linjalla ja keikkaili paikallisissa bändeissä. Varsinkin 
rhythm and blues -musiikkia soittava Karu arki nautti Ro-
vaniemen seudulla suosiota. 

Kun Jari ja hänen vaimonsa Virpi Yliraudanjoki vuon-
na 2011 muuttivat Helsinkiin, Jari alkoi etsiä samanhen-
kistä yhteisöä. Ablu Condén ja Sointu Condé-Kalliolan 
djembe-kurssi löytyi seuraavana vuonna ja Jari koukut-
tui heti. 

Ablu on Guineasta ja opiskellut djembensoittoa van-
hanajan mestari-oppipoika-tapaan. Guineassa djembe-
rummulla käydään läpi omia tuntemuksia ja soitetaan ja 

säestetään tanssia juhlissa, jotka saattavat kestää tunti-
kausia. Jarikin pääsi säestämään Ablu Condén kanssa af-
rikkalaista tanssia  Vantaalla Vanhalla Villatehtaalla. Nyt 
kun Jari ja Virpi ovat muuttamassa takaisin Rovaniemel-
le, Jari aikoo tarjota osaamistaan paikallisille kansalais-
opistoille. 

- Bänditoiminta jatkuu entisten bändikaverien kans-
sa, mutta djembe-yhteisö pitää hakea. Djembeä soittaa 
mielellään yksinkin, mutta ryhmässä se on ihan erilaista, 
Jari sanoo. 

Organisaation psykologiaa 

Jarilla on leipurin pohjakoulutus. Joensuun yliopistoon 
hän päätyi aikanaan avoimen yliopiston opintojen kaut-
ta. Filosofia oli pääaine, mutta Jari opiskeli yliopistossa 
myös kasvatustieteitä ja psykologiaa. 

Yhteisöllisyys kiinnostaa Jaria myös organisaatiopsy-
kologian näkökulmasta. Jari on nähnyt läheltä monenlai-
sia työpaikkoja. Kun työ leipomossa kävi vaikeasti likinä-
köisenä hankalaksi, hän  työskenteli kehitysvammaisten 
hoitolaitoksessa ja Rovaniemen Terveystoimen palveluk-
sessa. Helsingissä Jari työllistyi Näkövammaisten liittoon 
kiinteistöassistentiksi. 

Organisaatiopsykologia tutkii, miten organisaatio toi-
mii esimerkiksi vallan näkökulmasta. Työpaikalla työnte-
kijöillä voi olla asemavaltaa, asiantuntijavaltaa tai ihmis-
suhdevaltaa. Jarin mukaan ainoastaan ihmissuhdevalta 
on pysyvää. 

- Asemavalta perustuu täysin asemaan. Jyrkän asema-
vallan käyttäjän kanssa ei kukaan halua vapaaehtoisesti 
olla tekemisissä. Asiantuntijavalta perustuu ihmisen tie-
toihin ja taitoihin. Sitä ei kukaan voi ottaa pois, mutta si-
tä täytyy jatkuvasti kehittää, ettei asiantuntijuutta me-
netä. Ihmissuhdevalta syntyy ihmisten hyvissä keskinäi-
sissä suhteissa. Se on ainoaa valtaa, joka säilyy, vaikka ih-
minen putoaisi koneistosta pois, sairastuisi tai jäisi työt-
tömäksi,  Jari kuvaa. 

Safkaklubissa näkövammaiset miehet kohtaavat 

Kahdeksan vuotta Helsingissä on ollut arvokas kokemus 
Jarille ja Virpille. Kasvatustieteen tohtoriksi väitellyt Vir-
pi on voinut opettaa yliopistolla luovaa tieteellistä kir-
joittamista, kun koulutusta vastaavaa työtä ei aikanaan 
Rovaniemeltä löytynyt. Paluumuutto Kemijoen rantaan 
tuntuu kuitenkin oikealta. 

- Ehkä nuorempana olisi kotiutunut eri tavalla. Olimme 
Virpin kanssa Helsinkiin tullessamme jo keski-ikäisiä, em-
mekä enää juurtuneet, Jari sanoo. 

Hän tyrmää monet pääkaupunkiseutuun kohdistu-

Jarin djembe kertoo 
tarinaa

Teksti: Tanja Rantalainen 
Kulttuuripalvelu tukee -sarja

vat ennakkoluulot: Elämisen rytmi ei ole sen nopeampaa 
kuin maakunnassa, kaikilla ei ole kiire, eivätkä stadilaiset 
ole ylimielisiä. Kallion kaupunginosakin on kuin 40 000 
ihmisen pikkukaupunki. 

Helsingin vuosinaan Jari on kokenut yhteisön merki-
tyksen myös näkövammaisten miesten Safkaklubissa, jo-
ta oli perustamassa. 

- Tarkoitus on ollut herätellä yksin eläviä näkövammai-
sia miehiä. Monella suurin haaste on se, ettei uskalla läh-
teä kotoa. Kynnys osallistua Safkaklubin toimintaan on 
pidetty mahdollisimman matalana. Ohjelmana on ollut, 
että tullaan paikalle ja ruokaillaan. Näkövammaisuudes-
ta ei tarvitse puhua, eikä yleensä puhutakaan. Osallistu-
jat ovat kuitenkin muutaman kerran jälkeen usein oival-
taneet, että vertaistuesta tässä on kysymys, Jari kertoo. 

Jari itse muistaa hyvin, miten maisterinpaperit ja ilmoi-
tus siitä, että ajokortti otetaan näkövamman takia pois, 

tulivat postissa samaan aikaan. Rovaniemellä, jossa julki-
nen liikenne on vähissä, se oli kova isku. 

- Kaiken huipuksi voitin samassa hötäkässä arpajaisis-
sa auton. Silloin ajattelin, että yläkerran ukolla on hyvä 
huumorintaju, hän nauraa. 

Pelastakaa lapset ry:n arpajaisten pääpalkinto, Ford KA 
-henkilöauto, saapui Rovaniemelle junarahtina 30 asteen 
pakkasessa juuri ajokorttinsa menettäneelle miehelle. 
Kun Jari oli maksanut rahtimaksun, moottorinlämmitti-
men ja talvirenkaat, hän myi auton huomattavalla tappi-
olla. 

Vasta näkövammautuneelle Jari korostaisi läheisten ih-
missuhteitten tärkeyttä. Hänelle itselleen puolison tuki 
on kaikissa elämänvaiheissa ollut korvaamatonta.   
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Teksti: Sanna Tynkkynen
Kuvat: Börje Eriksson ja Oona Reinikainen

L
ahdessa pidetyn näkövammaisten 
esperantokongressin ohjelmassa oli 
tutustumista kimonoihin. Japanilais-
ten perinneasujen maailmaan osal-
listujat johdatti Kazuko Kikusima, es-

perantonimeltään Krizantemo. Hän on aiem-
minkin tuonut näkövammaisten esperantis-
tien kongresseihin tuulahduksia japanilaises-
ta kulttuurista, mutta tällä kerralla hänen val-
tavat matkatavaransa pitivät sisällään  upei-
ta kimonoja ja niihin kuuluvia asusteita. Kos-
ka paikalla oli näkövammaisia, sai juhla-asuja 
käydä myös koskettelemassa.  Puvut ovat erit-
täin kalliita, joten tällainen  mahdollisuus on 
lähes ainutlaatuinen.

Kimonojen esittelyä

Mallinuken ylle puettiin ensin aluskimono (na-
gajuban). Sen tarkoitus on suojata kalliimpia 
kimonoja rasvoittumiselta ja hieltä. Aluskimo-
non avulla päällimmäiset kerrokset saadaan 
istumaan niin kuin pitää. Nykyään muodolli-
sissa tilaisuuksissa aluskimono on valkoinen. 
Epämuodollisissa tilaisuuksissa se voi olla hai-
lakasti värillinen tai kuvioitu. Aluskimono teh-
dään lyhyemmäksi kuin päällimmäiset kerrok-
set, joten sitä ei taiteta vyötäröltä. 

Seuraavaksi nukke sai ylleen edestä sidot-
tavan välikimonon. Niitä voi olla useampikin 
päällekkäin. Alus- ja välikimonojen paikallaan-
pitämiseen käytetään erilaisia vöitä. Niiden 
ja erilaisten toppausten avulla saadaan aikai-
seksi tavoiteltava lieriömäinen vartalonmuo-
to, joka estää päällyskimonon ja etenkin obi-
vyön rypistymistä. 

Viimeiseksi tuli päällyskimono, joka sidot-
tiin leveällä obi-vyöllä. Obin päällä käytetään 
erilaisia kapeampia vöitä tai nyörejä (obijime), 
jotka voivat olla hyvinkin koristeellisia. Sel-
käpuolelta obi solmittiin näyttävällä solmul-
la.  Obi voidaan solmia lukuisilla tavoilla riip-
puen tilaisuudesta. Solmuja on yksinkertaisis-
ta rumpusolmuista aina kukkia tai lintuja ku-
vastaviin solmuihin.

Samalla kun mallinukkea puettiin, yleisöllä 
oli mahdollisuus kokeilla ylleen arkikäyttöön 
tarkoitettuja yakatoja. Ne ovat kaapumaisia, 

puuvillasta valmistettuja väljiä asusteita.  Mal-
li on käytännöllinen ja etenkin kesällä vilpoisa.  
Niistä tulivat mieleen kimonot, joita länsimais-
sa myydään aamu- ja kylpytakeiksi. 

Erityisiin kimonohenkareihin ripustettuina 
olivat esillä kaksi Krizantemon omaa juhlaki-
monoa (homongi). Kimonot ommellaan suora-
kaiteen muotoisista kappaleista, joten niitä ei 
voi ilman rypistymisen vaaraa ripustaa tavalli-
seen henkariin. Perinteisen juhlakimonon hin-
ta voi olla kymmeniätuhansia euroja, joten nii-
tä kohdellaan varovaisesti. Obi-vyöt voivat olla 
jopa kalliimpia kuin itse kimono.

Esillä olleet kimonot olivat raakasilkkisiä. 
Toisen kirkkaan vaaleanpunainen pohjaväri ja 
kukka-aihe ovat tyypillisiä nuoren, naimatto-
man naisen puvulle. Toisen kimonon luonto-
aiheiset kuviot muodostivat kokonaisuutena 

Tuulahdus Japanista

linnun. Tällainen pienemmistä yksityiskohdis-
ta muodostuva suurempi kuva-aihe on melko 
yleinen koristelutapa perinteisissä asusteissa. 
Kangas voi olla joko molemmilta tai vain yh-
deltä puolelta kuvioitu. Sisä- ja ulkopuoli voi-
vat olla myös erilaiset. Valaistus vaikuttaa ki-
monon väriin ja etenkin vaaleat kankaat kuul-
tavat läpi. Kimonot ovat aina erilaisia. Kuvioin-
nilla ja värityksellä on perinteisesti voitu ker-
toa kantajansa syntyperästä, kotipaikasta, ase-
masta ja siviilisäädystä. Myös materiaalilla on 
voitu viestiä esimerkiksi varallisuudesta. 

Aamupäivän lopuksi sain toimia mallina, kun 
Krizantemo apulaisineen puki minut esillä ol-
leeseen kimonoon. Tehtäväni oli vain seistä 
suorana ja ojennella käsiäni hihoihin pujotet-
tavaksi pyydettäessä. En osaa sanoa, kuinka 
monta vyötä pukemiseeni käytettiin. Jo ensim-

mäisen kerroksen jälkeen kuitenkin panin mer-
kille, että syvään hengittäminen ei ole mah-
dollista. Leveän obin kanssa tehtiin monen-
laista kiristämistä ja nykimistä.  Ymmärrykse-
ni hevosia kohtaan kasvoi operaation edetes-
sä. Odotin koko ajan, että kohta tulee muksa-
us kylkeen vyön maksimaalisen kireyden saa-
vuttamiseksi. Selkäpuolen pehmuste ja moni-
mutkainen solmu varmistivat suoran ryhdin. 
Itseasiassa ne tukivat mukavasti ristiselästä la-
paluiden alakärkeen asti.

Siirtyessäni paremmin näkyville huoma-
sin, että askel oli hyvä pitää korkeintaan jalka-
terän mittaisena.  Siro sipsuttelu oli ainoa ta-
pa liikkua.  Vaikka ylläni oli vain kaksi kerros-
ta, pukeminen vei silti melkoisesti aikaa. Pe-
rinteisen juhlakimonon pukemiseen tarvitaan-
kin apua, sillä vain harva pystyy tekemään sen 
täysin itse. Etenkin taidokkaan obisolmun te-
keminen selkäpuolelle on lähes mahdoton-
ta omin voimin. Krizantemo kertoikin, että ki-
monoperinteestä ollaan Japanissa huolissaan, 
sillä nuorempi sukupolvi ei opi sitä enää koto-
naan. Myös muun vanhan tradition jatkuvuus 
on enemmän ja vähemmän erityisten oppilai-
tosten ja harrastajien varassa.  

Vapaasti käännettynä kitsuke tarkoittaa kimonon 
pukemisen taitoa.

►
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Kimonon historiaa

Kimono on perinteinen japanilainen T-malli-
nen, suoralinjainen kaapu, jossa on kaulus ja 
laajat hihat. Niitä voivat käyttää kaikenikäiset 
miehet, naiset ja lapset. Malleissa on kuitenkin 
eroja. Kimono kiedotaan vartalon ympärille ja 
kiinnittämisessä käytetään erilaisia nauhoja ja 
vöitä.

Sanan kimono (jap. hartioille puettava) ny-
kymerkitys vakiintui 1800-luvun loppupuo-
lella Meiji-kaudella. Tällöin japanilaiset vaat-
teet alettiin erotella länsimaistyylisistä. Aiem-
min kimonoja käytettiin lähes aina ja ne ero-
teltiin käyttötarkoituksen, ajankohdan tai kan-
gaslaadun mukaan. Kimono tarkoitti mitä ta-
hansa vaatetta. 

Varhaisimmat maininnat japanilaisten käyt-
tämistä vaatteista on tehty hautalöydösten 
perusteella. Kiinalaisen kulttuurin vaikutus nä-
kyi japanilaisten pukeutumisessa, mutta se al-
koi eriytyä omaan suuntaansa Heian-kaudella 
(794-1192). Kulttuuri keskittyi hoviin silloiseen 
pääkaupunkiin Kiotoon.  Hovipuvuissa näkyi 
edelleen kiinalaista vaikutusta, mutta vaattei-

ta tyyliteltiin omaan suuntaan. Muotia hallitsi-
vat suurihihaiset kaavut, joita puettiin kerrok-
sittain. Hovietiketti ja eleganssi säätelivät tar-
koin vaatteiden värejä ja kuviointeja. Naisten 
pukeutumiseen kuului monimutkainen järjes-
telmä suurihihaisia kaapuja, mistä puku sai ni-
men jūni-hitoe eli ”kaksitoista kerrosta”. Tosi-
asiassa kerroksia oli yleensä viidestä seitse-
mään ja kahtatoista käytettiin vain erityistilai-
suuksissa. Tavallisten ihmisten vaatteet olivat 
paljon yksinkertaisempia. Erotuksena hovissa 
käytettäviin laajahihaisiin kaapuihin (hiroso-
de) kansan käyttämää asua kutsuttiin nimellä 
kosode viitaten niiden osittain kiinni ommel-
tuihin hihoihin.

Kamakura-kaudella (1185-1333) samurait vai-
kuttivat siihen, että vaatteet alkoivat muut-
tua käytännönläheisemmiksi. Naisten muodis-
sa kerrokset vähenivät ja epämuodollisesta ko-
sodesta tuli yleisvaate. Niitä alettiin tehdä hie-
nommista materiaaleista nilkkapituisina ja ko-
risteluun kiinnitettiin erityistä huomiota. Läm-
pötilasta, varallisuudesta ja tilaisuudesta riip-
puen kosodeja puettiin monta päällekkäin.

Meiji-kaudelle (1867-1912) tultaessa pukeu-
tumiseen oli tullut vaikutteita länsimaisista 
suuntauksista portugalilaisten tutkimusmat-
kailijoiden ja lähetyssaarnaajien mukana. Hi-
hojen leveys vaihteli ja pukeutumiseen lisäil-
tiin esimerkiksi huiveja. Obi-vyön leveys kas-
voi nykyisiin mittoihinsa ja siitä tuli tärkeä osa 
pukua.  Keisari Meiji tilasi hoviin pariisilaistyyli-
siä asusteita, mikä herätti uteliaisuutta ja epä-
luuloja kansan parissa. Todisteena muotitie-
toisuudesta saatettiin kuitenkin hankkia jo-
kin vierasmaalainen asuste, joka yhdistettiin 
perinteisen pukeutumisen kanssa. Kauden lo-
pulla yhdistelmät katosivat ja länsimaalaisesta 
pukeutumisesta tuli normaalia. Kimonosta tuli 
koti- ja juhlavaate. 

Kansallisylpeys voitetusta sodasta Venäjää 
vastaan nosti perinteisen pukeutumisen ar-
voa 1900-luvun alkupuolella. Kansainvälises-
sä muodissa alettiin ottaa mallia japanilaisesta 
suoralinjaisuudesta ja vyötäröltä löysistä kaa-
vuista.

Kuten muuallakin maailmassa, myös Japa-
nissa naiset lähtivät sotien aikana kodeista töi-
hin. Pukeutumisessa korostui käytännöllisyys. 
Puutteen aikana kimono oli turhan yleellinen 
ja pitkine hihoineen epäkäytännöllinen ja jopa 
vaarallinenkin.  Sotien jälkeen japanilaiset nai-
set jatkoivat käytännöllisten ja halpojen länsi-
maisten vaatteiden käyttämistä. Paluuta kimo-
nojen arkikäyttöön ei enää ollut.

Erilaisia kimonoja

Yukata on puuvillasta valmistettu kimonomal-
linen asuste. Japanilaiset eivät pidä sitä kimo-
nona lainkaan, mutta sopivan obi-vyön kanssa 
hyvälaatuinen yukata sopii asusteeksi perintei-

Obin sisällä on usein sitä tukeva tyyny 
eli obi-makura.

siin kesäisiin tapahtumiin tai vaikkapa kylpy-
lään. Kotona sitä voi käyttää oloasuna tai kyl-
pytakkina kapean obin kanssa. Alunperin vä-
ritys oli indiko-valkoinen, mutta värjäysteknii-
koiden kehityttyä niitä on monissa väreissä ja 
kuoseissa. Miesten yukatat ovat kuvioinniltaan 
graafisempia, kun taas naisten asujen kuvioin-
ti on usein luonnosta ja värit ovat kirkkaampia.
Naimisissa olevan tai vanhemman naimatto-
man naisen muodollisin asu on tomesode. Ni-
mi tarkoittaa katkaistuja hihoja. Tämä juon-
taa historiallisen hääseremonian tavasta leika-
ta morsiamen nuoren neidon pitkät hihat. To-
mesoden yläosa on yksivärinen ja helmassa 
on yhtenäinen kuvioalue, joka on värjätty har-
sittuun kimonoon niin, että se kulkee saumo-
jen yli. Tämä katkeamaton kuvio on hienompi-
en juhla-asujen tunnusmerkki.  Mitä matalam-
pi kuvio on, sitä vanhemman kantajan puku on 
kyseessä. Kuvio ei kuitenkaan koskaan nouse 
lantion yli. Kuvioaiheet ovat aina perinteisiä ja 
juhlavia, kuten viuhkoja, kurkia tai kukkia. To-
mesodessa on aina vähintään yksi sukuvaaku-
na.

Furisode (liehuvat hihat) on naimattoman 
nuoren naisen juhlavin ja seremoniallisin asu.  
Sen tunnusmerkkinä ovat melkein nilkkoihin 
asti ulottuvat hihat, joskin ne voivat myös olla 
lyhyet tai ¾ mittaiset. Asu on voimakkaan väri-
nen ja obi-vyö solmitaan monimutkaisella sol-
mulla. Kuvio on katkeamaton, mutta vyötärön 
alue on yleensä vain vähän kuvioitu tai yksivä-
rinen, koska se peittyy leveän obi-vyön alle.   

Homongi on melko muodollinen vierailu-
asu.  Se on värikäs ja epäsymmetrisesti kuvi-
oitu.  Kuviointi on hyvin vapaata; se voi olla 
furongin lailla kokonaan kuvioitu tai muistut-
taa tomesodea. Siitä voidaan tehdä myös hy-
vin taiteellisia versioita. Tavallisin on juhlaan 
sopiva maalaus, joka sommitellaan helmaan 
sekä olkapäälle tai hihaan. Epämuodollisem-
man tsukesagen kuvio kiertää helman ja hihas-
sa tai olkapäällä on sitä tasapainottava kuvio-
läikkä. Homongia ja tsukesagea voi olla vaikea 
erottaa toisistaan. Hōmongin kuvio suunnitel-
laan leikattuun ja esiharsittuun kimonoon, kun 
taas tsukesage värjätään ennen kankaan leik-
kaamista. Tsukesage on nykyään hyvin suosit-
tu kimonomalli, koska se sopii hyvin monenlai-
siin tilaisuuksiin riippuen käytetystä obi-vyös-
tä.  Näin yhdellä kimonolla voidaan korvata 
laajempi kokoelma.

Muotilehdissä voi nähdä kimonoista hau-
te couture -muunnoksia. Perinteistä kimono-
asuakin voidaan muunnella epämuodollisel-
la pukemistavalla tai lisäämällä tavallisuudes-
ta poikkeavia asusteita. Tällainen ei kuiten-
kaan ole kaikkien suosiossa, sillä kimonoa pi-
detään kunnianarvoisena perinteenä. Kimo-
no-hime (kimonoprinsessa) tarkoittaa nuorta 
naista, joka pukeutuu kimonoon nykymuodin 
kanssa leikitellen. Esimerkiksi perinteisiä asus-
teita on korvattu moderneilla tai kimonoa käy-
tetään huomattavan lyhyeksi sidottuna fark-
kujen ja saappaiden kanssa. Geishat ovat ny-
kyään lähes ainoita, jotka käyttävät perinteistä 
kimonoa jokapäiväisessä elämässään.  

Homongin tavallisin kuviointi on juhlaan sopiva 
yūzen-maalaus.

Kimonojen suosituimpia kuvioita ovat erilaiset kasvit kuten 
japaninsinisade (fuji), keisarinelämänlanka (asagao), krysan-
teemi (kiku) ja mänty (matsu).

►
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Laskuveden rannalla

Ensimmäiseksi opette-
len reitin Atlantin ran-
nalle. Opettelen ne het-
ket, jolloin vuoroveden 
suunta kääntyy lasku-
vedeksi ja merenpohja 
alkaa avautua alustaksi 
jalkapohjieni kulkea.
Teksti: Erja Tulasalo

M
erillä on aina ollut 
minulle isosti merki-
tystä. Jostakin selit-
tämättömästä syys-
tä Atlanti on aina ol-

lut se minun mereni. Mutta kiinnos-
tus Portugalia ja portugalilaista kult-
tuuria kohtaa syttyi vasta noin viiti-
sen vuotta sitten ensimmäisen ker-
ran Lissabonissa vieraillessani. Mis-
tään kesystä intohimon leimahduk-
sesta ei tuolloin kuitenkaan ollut ky-
se, sillä fadon viiltävien sointujen lä-
vistäessä tajuntani tiesin: Portugali 
tulee tulevaisuudessa näyttelemään 
tärkeää roolia elämäni näytelmässä.

Tietysti epäusko osui minuun reis-
sun suunnitteluvaiheessa monta ker-
taa. Mutta kun Etelä-Portugalista, 
Portimaon kunnan kalastajakylästä 
Alvorista vihdoin löytyi sopiva asun-
to neljäksi kirjoittamiselle omistetul-
le kuukaudelle, eivät mitkään rajoit-
teet kyenneet enää erottamaan mi-
nua Atlannin tuulista ja portugalilai-
sesta elämänmenosta.

Onnellisesti eksyksissä

Kun reitti laskuveden rannalle on 
vihdoin painautunut turkooseiksi 
merkeiksi mieleeni, opettelen tien 

kylän vanhaan keskustaan ja jokiran-
taan. Vaikka Alvor elääkin nykyään 
osittain turismista niin kuin muut-
kin Algarven maakunnan merenran-
nalla sijaitsevista kylistä ja kaupun-
geista, lähtevät kalastajat kuitenkin 
yhä edelleen aamuvarhaisella Alvo-
rin jokisuiston suojaisesta satamas-

ta veneillään kyntämään kohti Atlan-
tin kala- ja äyriäisvesiä. Ja ennen au-
ringonlaskua hiillostettujen sardiini-
en tuoksu täyttää kalastajien vajojen 
edustat jokisuiston luonnonsuojelu-
alueen laitamilla.

Keskustan sokkeloisilla kujilla olen 
ensimmäiset viikot enimmän aikaa 

onnellisesti eksyksissä. Ruutukaava 
olisikin ollut ihan liian kesyä mieleen-
painettavaa ja sitä paitsi; mitä hätää 
minulla voisi olla niin kauan kuin au-
rinko hehkuu ihollani ja rosokylkiset 
talot reunustavat kulkuani. 

Suuntaan sinne missä kujien varsil-
la nököttävien talojen aukinaisista ik-
kunoista leijailee musiikin ja jalkapal-
lo-otteluiden eläviä ääniä. Ne ovat 
huomattavasti mieluisempaa aistit-
tavaa kuin ruokapaikkaa etsivien tu-
ristien vilske kylän kahdella varsinai-
sella ”turistikadulla.” 

Joka kerta aikani sokkeloissa seik-
kailtuani iloinen Boa tarde! terveh-
dys tavoittaa minut ja ohjeiden tai 
opastuksen myötävirrassa askel-
lan taas hetken aikaa sillä repaleisel-
la kartalla, joka rakentuu mieleni si-
sällä päivä päivältä yhtenäisemmäk-
si kuvaksi.

Ikuisessa liikkeessä paikallaankin

Luen vuorovedestä, siitä miten kuun 
ja auringon vetovoima sekä maan 
pyörimisliike saa meret reagoimaan 
niin kuin ne reagoivat. Hetkittäin 
tunnen vuoroveden liikkeen myös it-
sessäni, luomisen jatkuvan liikkeen, 
kun nousuvesi saapuu ja sen myötä 
ideat vyöryvät tajuntaani ja sormet 
tekevät näppäimistöllä työtä illasta 
toiseen. Aistin myös laskuveden het-
ket, etäisyyden ottamisen ajat kun 
tarkastelen kirjoittamaani ja muok-
kaan tekstiä. Ja sitten onkin taas nou-
suveden aika, vuoksen, jonka materi-
an maininkeihin on taas vain antau-
duttava vaikken tiedäkään millä voi-
malla sen virtaukset juuri tänään syö-
vyttävät kallioista maaperää.

Pimeän tultua kaskaat ja naapuri-
talojen kissat soinnuttavat sirityksil-
lään ja rääkäisyillään luovia hetkiä-
ni. Erilaiset Atlantin kalalajit, paikal-
linen oliiviöljy ja oliivit, tuoreet kas-
vikset ja hedelmät sekä Vinho verde 
ja saavuttavat kielenkärkeni kautta 
koko ruumiini kun päivästä raukeana 
ja kylläisenä istun illallishetkissä lu-
kuisten parvekekasvien ympäröimäs-
sä ”viherterapiahuoneessani.” 

Historian kalketta

Lähes jokaisessa algarvelaisessa ky-
lässä taitaa olla jonkinlainen linna tai 
vähintäänkin kaupunginmuurin rau-
niot. Jopa Alvorin keskustasta on löy-
dettävissä linnan rauniomuuri, ja sen 

varjossa istunkin usein opittuani so-
vittamaan askeleeni muurin portille. 
Hiljalleen alan kaivata kuitenkin uu-
sia haasteita historian kalkkeen ää-
relle. Portimaon Praia da Rochalla si-
jaisevan Santa Catarinan linnoituk-
sen tutkimisen jälkeen Silvesin keski-
aikatapahtuma Feira Medieval avau-
tuu kuin tilauksesta upeaksi histori-
alliseksi ja kulttuuriseksi tutustumis-
kohteeksi. 

Rummutuksen, säkki- ja tinapilli-
en huumaannuttavien sävelkulkujen 
keskellä maurien ajan henkiin herä-
tetty tunnelma johdattaa minut jon-
nekin satojen vuosien taakse mauri-
en valtakuntaan, keskelle sellaista sa-
tua, jonne eivät enää valloitussodat 
yllä, vaikka joskus ne sen kaduille ja 
lähikukkuloille ovatkin yltäneet. Kul-
jeskellessani oppaani kanssa pitkin 
kaupungin kapeita kujia kohti mau-
rien rakentamaa, kaupungin harjal-
la seisovaa linnaa, en enää yhtään ih-
mettele miksi Algarven suurin vuo-
tuinen kulttuuritapahtuma pidetään 
juuri Silvesissä. Onhan Silvesillä, mui-
naisella Xelbillä niin pitkä ja vaiheri-
kas historia Algarven entisenä pää-
kaupunkina, vaikka nykyään pääkau-
pungin virkaa toimittaakin Faro.

Tuon keskiaikatapahtuman jälkeen 
nousen vielä monta kertaa Portima-
ossa bussiin, joka kulkee lukemat-
tomien appelsiiniviljelmien lävitse 
ja kaupunkiin saavuttuaan tultuaan 
ylittää vielä kaupungin lävitse kul-
kevan Rio Araden. Joka kerta bussis-
ta mukulakiville laskeutuessani sisä-
maan paahde ja historian väkevä kal-
ke toivottavat linnoja rakastavan ter-
vetulleeksi ja koen jonkinlaista mys-
tistä silvesiläistä kotiinpalaamisen 
riemua. 

Lisää kieltä ja kulttuuria

Mutta voiko mikään paikka olla to-
della koti, jollei osaa sitä kieltä mi-
tä paikalliset puhuvat? Enhän toistai-
seksi osaa portugalia sen tervehdyk-
siä ja perusfraaseja enempää. Mut-
ta halu tuon omaleimaisen ja vaike-
ahkolta kuulostavan kielen oppimi-
seen on kuitenkin saavuttanut minut 
kuunneltuani portugalin salaperäisiä 
äänteitä arkisten reittieni lisäksi mo-
nissa paikallisissa kesän kulttuurita-
pahtumissa. 

Noista tapahtumista mieleenpai-
nuvin keskiaikamarkkinoiden lisäksi 
on ehdottomasti Lagosin lähellä jär-

jestettävä simpukkajuhla. Siellä sim-
pukoita ja musiikkia tarjoillaan moni-
puolisen kattauksen voimalla ja pit-
kien, jonkinlaiselle urheilukentälle 
viritettyjen pöytien ääressä meren 
runsaat antimet katoavat lautasilta 
tuhansien paikallisten ihmisten huu-
dahdusten, hersyvän naurun ja iloi-
sen musiikin nostattamina.

Paluu laskuveden rannalle

Kaikilta retkiltäni palaan kuitenkin ai-
na Praia da Alvorille kuljeskelemaan 
pitkin sitä veden vapauttamaa me-
renpohjaa, jonka hiekan jalkapoh-
jieni uurteet ovat kuukausien kulu-
essa oppineet tuntemaan. Välillä us-
kaltaudun sukeltamaan meren tur-
kooseihin, suolanmakuisiin aaltoihin 
ja veden kelluttaessa kehoani mie-
tin luovuuteni elossa säilyttämiseen 
tarvittavaa heittäytymiskykyä, uskal-
lusta olla välillä eksyksissä niin konk-
reettisesti kuin itsenikin sisällä.

Se tunne, mitä joitakin vuosia sit-
ten Lissabonissa koin, se ei ole lain-
kaan haalistunut. Tammikuussa 2020 
kirjoittaminen ja seikkailut jatku-
vat tuon vuorovettä alati keinutta-
van suuren meren äärellä. Ehkä on-
kin niin, että se vetovoima, mikä ve-
tää meitä puoleensa, tekee veden-
pinnan vaihtelusta sisällämme entis-
tä luonnollisempaa ja luomisen sisäi-
nen tila voi vahvistua ja sen liikkeestä 
voi hiljalleen tulla yhä vaivattomam-
paa niin kuin hengityksestä, jonka 
sisään- ja ulosvirtausta emme edes 
ajattele silloin kun se toimii niin kuin 
sen kuuluukin toimia. 

Kun elämä nostaa meidät nousu-
veden virtausten kuljetettavaksi, jot-
ta uudet mahdollisuudet voivat ajal-
laan tulla todeksi, antautukaamme. 
Vaikka emme vielä tiedäkään millä 
voimalla vedenpinnan vaihtelut tu-
levat syövyttämää rannalla olevaa 
maaperää.

Ihana meri on vaarallisin nähdä,
se herättää tulevien seikkailujen janon:
mitä on tapahtunut saduissa,
on tapahtuva minullekin.

Edith Södergran



VINOKAS
Olli Lehtinen Superavustaja
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T
artu käteeni, avustaja sanoi matalalla rauhallisel-
la äänellä. Sokea mies Vinokas hamusi sormiin-
sa pitkän miehen lihaksikkaan hauiksen. Treena-
tumman ja kovemman kuin hänen omansa. Iho 
tuntui pehmeältä ja hyvin hoidetulta. Käyttääkö 

avustaja ihonhoitotuotteita? Vinokkaan sormet koskettivat 
avustajan paidantaskua. Materiaalissa ja muotoilussa tun-
tui laatu ja tyyli. – Mennäänkö Lidliin? Vinokas kysyi. Puhe 
kuulosti vikinältä. – Kuljetaanko autollani? avustaja ehdot-
ti. Ääni kehräsi kuin voimakas moottori. 

– Ole hyvä. Ovi on auki, avustaja sanoi. Vinokas istui leve-
älle ja hyvin muotoillulle nahkaistuimelle. Auto tuoksui uu-
delta. – Onko tämä sinun autosi? – Oma on. Audi A6. – Ha-
luaisin jauhelihaa, Vinokas sanoi. – Oletko koskaan ajatellut 
kokeilla soijarouhetta? – Mitä se on? – Soijapavuista valmis-
tettua kasvisproteiinia. Sisältää runsaasti rautaa ja sinkkiä. 
– Mitä siitä valmistetaan? – Herkullisia ruokia, jotka kuor-
mittavat ympäristöä vähemmän kuin lihatalous. Kas tässä. 
Netistä löytyi hyvä resepti. Valmistan sinulle yrttisen soi-
japyörykkäpastan. Avustaja tuntui tietävän ja osaavan kai-
ken. Jos ei tiennyt, haki tiedon hetkessä. Hänestä huokui 
rauhallista, viisasta karismaa. 

Kaupassa Vinokas törmäsi. – Oho, Vinokas mölähti. – Sor-
ry my fault, tuntematon sanoi. Ööö, Vinokas meni sanat-
tomaksi. Avustaja ohjasi Vinokkaan tilanteen ohi. – Thank 
you. Excuse us. Let’s go this way, avustaja sanoi. Hän lausui 
englantia pehmeästi. 

– Missäköhän täällä on liivatetta? ikäihmiseltä kuulostava 
nainen murehti. – Kärry jäi kiinni hyllyyn, toinen sanoi. – 
Odota hetki, avustaja totesi Vinokkaalle. – Näin, nyt kärry 
on irti. Ja tässä liivate. Avustaja kykeni antamaan hetkes-
sä avun myös parille muulle. – Kiitos. Olette niin taitava. 
– Ja komea, toiset huokasivat kunnioitus äänissään. Avus-
tajan piti olla henkilökohtainen avustaja. Vinokkaalle tuli 
kuuma. Onneksi avustaja tuoksui hyvälle. Mitä partavettä 
hän käyttää? 

– Tervetuloa kokeilemaan rottinkipunontaa! mies marke-
tin ulkopuolella huhuili. Avustaja ja Vinokas kulkivat pöy-
dän eteen. Rottingista valmistettuja tuotteita kauppaava 
mies tarjosi molemmille kosteita ja taipuisia rottinkilanko-
ja. – Kokeilkaa, kauppias sanoi. Rottinkihommat Vinokas 
osasi. Teen näyttävän lasinalusen hetkessä. – Valtavan hie-
no! kauppias huudahti. Vinokas ojensi aikaansaannostaan. 
Kauppias ei tarttunut. – Kuinka te osasitte. Tämä lasinalu-
nen on upea, kauppias sanoi. Hän puhui avustajalle.

Vinokas oli murusina. Tai ei Vinokas vaan hänen itsetun-
tonsa. Se oli viime viikkoina kutistunut postimerkin kokoi-
seksi. Se oli superavustajan vika. 

Etsitään hölmöä ja kömpelöä avustajaa. Ei niin voi laittaa 
otsikoksi. Etsitään tavallista avustajaa. Avustajan ei tarvit-
se olla viisas, taitava eikä komea tyylitaituri. Pääasia ettei 
avustettava tunne itseään ruppanaksi. Näin Vinokas kir-
joitti ilmoitukseensa.

Rauhallista Joulua ja menestystä v. 2020
kulttuuritoiminnan tukijoillemme

JÄMSÄN KIINTEISTÖHUOLTO OY

AK-RAUDOITUS OY

                                         

Jonnan matkassa
maailmalla, osa 2

Makoisasti Marokossa
Jonna Heynke
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K
ello lähestyy puoltayötä. Istumme suuren ke-
hän reunoilla olevilla penkeillä. Hevosten ka-
piot kapsuvat arabialaisen nusiikin pauhun-
kin yli. Kun ratsastajat saapuvat kohdallemme, 
kuuluu valtava pamahdus!

Mahassani mehevä kanatangiini on lähteä liian vilkkaas-
ti liikkeelle.

Pommiko se oli?
Mutta tuskinpa pommin räjähdykselle aplodeerataan. 
On arabialainen ilta agadirilaisessa kylässä Marokossa. 

Ennen illan showta olemme nauttineet perinteisiä ma-
rokkolaisia herkkuja: Alkupaloiksi kanelinmakuisia, ra-
peasta voitaikinasta tehtyjä nyyttejä, joissa on täyttee-
nä kanaa, nautaa tai kasviksia. Pääruuaksi ruukussa kyp-
sennettyä, perinteistä tangiinia, jossa on tällä kertaa ka-
nan lisäksi porkkanoita, perunoita ja tomaattia. Cousco-
us on riisimäistä, maukasta murumassaa, joka sopii tan-
giinin kanssa. Taustalla  perinteisiin  berberiasuihin pu-
keutuvat musisoijat viihdyttävät meitä aivan käsittämät-
tömän upealla rummutuksella ja lauluilla, joiden sanoista 
en ymmärrä tavuakaan.

Pöydässämme istuu joukko hilpeitä ranskalaisia. Yritän 
opettaa heitä sanomaan ”hölkynkölkyn”, kun nostamme 
viinilasejamme. Mutta taitaa olla parasta käyttää ranskaa.

Marokkolainen punaviini on vahvaa ja aromikasta.
Estradille astuu tulensylkijä. Erotan vain vähän valo-

ja, mutta suusta ryöpsähtävä tuli on niin kirkas, että nä-
en sen. Vaikka akrobaattien temput menevät ohi silmi-
en, mieheni selittää, missä mennään. Lopuksi berberi-
muusikot asettuvat portille soittamaan hyvästelymusaa. 
Eräs heistä tökkää minulle rumpukapulan käteen, ei muu-
ta kuin soittamaan isoa rumpua muun porukan mukana.

Ties millaiseen transsiin olisin vajonnut, ellei auto kohti 
hotellia olisi lähtemässä.

Elämykset ovat kuitenkin vasta alkamassa. Joka päivä 
kävelemme  pitkin Agadirin katuja ja merenrantaa. Mi-
nua, sokeaa turistia, ihmetellään ja kohdellaan kuin prin-
sessaa. Usein lähdenkin ravintolasta ruusukimpun kans-
sa. Syömme aina paikallisia ruokia kuten erilaisia tangii-
neja ja  keittoja. Jälkiruuaksi on aina perinteistä, marok-
kolaista minttuteetä. Se tehdään mustista teenlehdistä ja 
tuoreesta mintusta. Sekaan kipataan sokeria, mutta myös 
sokeritonta on saatavilla. Tee juodaan pienistä, korvat-
tomista laseista. Rannalla katukauppiaat kiertelevät au-
rinkotuoleissa loikovien turistien luona isojen kannujen 
kanssa teetä myymässä. Minttutee sopii joka hetkeen ja 
kellonaikaan. Niinpä tartummekin aina teekauppiaan tar-
joukseen.

Kuuman teen jälkeen leppoisat Atlantin aallot tekevät 
hyvää. Huolet voi jättää rannalle. Toisin kuin voisi uskoa, 
Marokossa on varsin turvallista. Poliiseja on joka mutkas-
sa, ja monilla ravintoloitsijoilla ja aurinkotuolivuokraajil-
la on nollatoleranssi kaupustelijoiden kanssa. Vain kerran 
kerjäläiset liimautuvat kannoilleni. Taksikuski antaa  kui-
tenkin heidän kuulla kunniansa. Sokealta EI kerjätä!

Kun kerta Marokossa ollaan niin tietenkin pitää päästä 
kamelilla ratsastamaan. Kaksituntinen kamelin villisti kei-
nuvassa kyydissä on  todella upea elämys. Iloinen ja koh-
telias Hassan taluttaa  kameliani, joka on  karavaanin en-
simmäinen. Ratsastamme pitkin eukalyptusmetsää ja ky-
län halki. Kukot kiekuvat ja vastaan tuleva valtava vuo-
hilauma antaa mäkätyskonsertin.  Huvittuneena mietin, 
miten nykyaika ja menneisyys kohtaavat. Tässä sitä vaan 
ratsastetaan kamelilla keskellä arabikylää, kun karavaanin 

johtaja juttelee iPhoneensa.  
Pidämme molemmat kalasta, ja lähdemmekin mukaan 

kalastusretkelle.
Minäkin onnistun onkimaan muutaman makrillin. Har-

voinpa sitä saa tuoretta, itse pyydettyä makrillia syödäk-
seen! Kun saalistamme grillataan, on  aikaa pulikoida At-
lantissa.  Lähes kaikki muut nousevat kirkuen uimatikkai-
ta ylös, vesi kun kuulemma on niin kylmää.

 Suomalaiselle kaksikymmentä astetta ei ole lämpöti-
la eikä mikään!

Vain lyhyen ajomatkan päässä Atlantin tyrskyistä levit-
täytyy autiomaa, jonne matkaamme rämisevällä ja pomp-
pivalla autokyydillä.

Autiomaan äänimaisema on erikoinen: sitä nimittäin ei 
juuri ole. Äänettömyys on kuitenkin erilaista kuin keskellä 
talvista erämaata.  Tuntuu kuin liki 40-asteinen ilma nak-
suisi ja sirittäisi. Maasta kasvaa vain joitakin, käppyräisiä 
kaktuksia. Eräässä niistä on hedelmä, ja pitäähän sitä nyt 
tutkia, onko sekin kivikova. No pehmeä se on. Mutta tyh-
myydestä sakotetaan: seuraavan tieosuuden vietän nyp-
pien kämmenestäni pikkiriikkisiä kaktuksen piikkejä.

Kiviautiomaassa sirittää myös mutta eri tavalla kuin hie-
non hiekan keskellä.  Ryhmämme luo saapuu paikallinen 
mies mukanaan skorpioni. Halukkaat voivat saada otuk-
sen kädelleen.   Jostain syystä halukkaita on kuitenkin 
vain yksi. Skorpionin vipellys iholla tuntuu mukavalta, ai-
van kuin joku sivelisi kättäni karhealla höyhenellä. 

Matkan viimeisenä päivänä saamme kunnon annoksen 
marokkolaista vieraanvaraisuutta.

 Haemme basaarista vihanneksia ja ajamme kylään, jos-
sa oppaan perhe asuu kallioon tehdyssä kodissaan. Vaik-
ka koti on vanha ja perinteinen, sielläkin on nykyään säh-
kö ja juokseva vesi. Marokon kuningas on tehnyt paljon 
maan köyhien hyväksi: kaikki lapset pääsevät kouluun, ja 
valtio maksaa puolet vähävaraisten asuntojen vuokrasta.

Syömme paikallista valtavassa uunissa tehtyä leipää, 
jonka itse olemme ensin leiponeet. Tangiininkin teemme 
ja syömme yhdessä perheen kanssa. Saan tutkia, millai-
nen on naisen käyttämä huntu.

Illalla suuntaamme kahdestaan tunnettuun basaariin. 
Kun mausteiden myyjä Ali kuulee minun tulevan Suo-
mesta, hän kutsuu meidät heti kojuunsa juomaan mint-
tuteetä.

Ali sekoittaa meille hivenen tulista kalamaustetta ja jau-
haa pussiin tuoretta kanelia ja kardemummaa. Saamme 
kutsun Alin kotiin teelle ja couscousille. Koska joudumme 
lähtemään jo seuraavana päivänä, lupaamme tarttua tar-
joukseen, kun palaamme Marokkoon.

Sillä tänne me vielä palaamme, niin upea ja monin ta-
voin erilainen maa tämä on!



Gyöngyi 
Pere-Antikainen 

HEIJASTUKSIA
Kaunis KULTTUURIN

TUULAHDUKSIA

Tanja
Rantalainen
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K
ulttuuripalvelun syksyä ovat ilahdutta-
neet leudot saavutettavuuden tuulah-
dukset Yleisradiosta. Ylen uuden saavu-
tettavuusvastaavan Minna Pöntyksen 
työhön kuuluu muun muassa huolehtia, 

että sisällöt tavoittavat erityisryhmät mahdollisim-
man hyvin. Työn jäljen voi jo nähdä, kun kuvailutul-
katuista televisio-ohjelmista nautitaan joulun alla 
ennätystahtiin. 

Lasten Tonttuakatemia -joulukalenterin lisäksi TV-
kanavilla ja Yle Areenassa on mahdollista kokea ku-
vailutulkattuna dokumentit Miehiä ja poikia (4.11. 
alkaen) ja Full of Love – Pakomatka pakastimesta 
(14.12. alkaen) sekä elokuva Ihmisen osa (26.12. alka-
en). 

Loppiaisena televisiossa esitetään Aku Louhimie-
hen Tuntematon sotilas kuvailutulkattuna. Tämäkin 
kuvailutulkattu elokuva löytyy myös Yle Areenasta. 

Keskelle marraskuun harmaata osui sellainenkin 
kirkas valonsäde, että yhdistys sai Alfred Kordeli-
nin säätiöltä huomattavan summan Kulttuuripolku-
hankkeeseen. Vuonna 2020 Helsingissä, Tampereel-
la ja Turussa perustetaan näkövammaisten asiakas-
raadit. Eri taiteenalojen ammattitaiteilijat suunnitte-
levat yhdessä näkövammaisten kokemusasiantunti-
joiden kanssa työpajoja. Työpajat antavat näkövam-
maisille taiteenalan tuntemusta ja siihen liittyviä elä-
myksiä, niin että oman kokemuksen sanallistaminen 
on helpompaa. Näkövammaisten asiakasraadit tes-
taavat kulttuuripalveluja tarjoavien tahojen asiak-
kuuspolkuja ja antavat palautetta näkövammaisten 
näkökulmasta. 

Yhteistyössä kulttuurialan toimijan kanssa kehite-
tään palautteen perusteella näkövammaiselle asiak-
kaalle helpommin kuljettava kulttuuripolku. Helsin-
gissä toiminta toteutetaan yhteistyössä Amos Rexin 
kanssa. Tampereella Näkövammaisten Kulttuuripal-
velu ry:n yhteistyökumppani on Sorin sirkus ja Turus-
sa Turun kaupunginteatteri.

Ennen kuin hihat kääritään kyynärpäitä myöten 
Kulttuuripolun raivaamiseen ja muihin vuoden 2020 
puuhiin, hiljennymme jouluun. 

Lämmintä ja suloista sydäntalven juhlaa,  
toivottaa kulttuurituottaja

”
Voi, miten kaunis!”, huudahtaa vähän väliä joku, 
ollaanpa näkevien tai näkövammaisten porukois-
sa. Kauneutta ympärillämme on niin paljon: sitä 
on musiikissa, kirjallisuudessa, esineissä, raken-
nuksissa, luonnossa, ajatuksissa, elokuvissa, ih-

misissä, arvoissa – luetteloa voisi jatkaa pitkään.
Kauneus filosofisena käsitteenä on ikuinen aihe, arvoi-

tuksellinen ja ristiriitainen, vaikeasti määriteltävä ja sor-
mien välistä liukkaasti karkaava, muuttuessaankin pysy-
vä ihanne. En lähde kauneuden filosofisen määritelmän 
rajoja koettelemaan. Omatkin käsitykseni kauneudesta 
ovat aika ajoin muuttuneet, avartuneet, joskus supistu-
neetkin elämäntilanteiden ja niiden mukana osin arvo-
maailmojenikin muuttuessa.

Mietin usein, miten eri tavalla näkövammaiset ja näkö-
vammaisten joukossa aikuisena sokeutuneet ja toisaalla 
syntymäsokeat määrittelevät kauneutta. Muilla kuin vi-
suaalisuuden saralla olemme varmasti melkoisen tasa-ar-
voisessa asemassa näkevien kanssa. Musiikki, kirjallisuus, 
useimmat esineet, jotkin rakennukset ja osin luonto se-
kä käsitteet ja arvot ovat meidänkin saavutettavissam-
me, niihin suhtaudumme kuin kuka tahansa, yksilöllisesti, 
mutta samankaltaisista lähtökohdista.

Kuvataide ja visuaalisesti hahmotettava maailma onkin 
paljon vaikeammin arvioitavissa. Heikkonäköinen pääsee 
keskimäärin vähemmällä (vaikka heikkonäköisyydenkin 
asteita ja tyyppejä on monia), mutta sokea joutuu käyt-
tämään visuaalisuuttakin arvioidessaan muita aistejaan. 
Uskaltaisin varovaisesti väittää, että aikuisena sokeutu-
neen ja syntymäsokean välillä saattaa tässä mielessä ol-
la suurempi ero kuin aikuisena sokeutuneen ja heikkonä-
köisen tai näkevän välillä.

Mietitään: miten sokea ihminen tutustuu kaikkeen sii-
hen, mikä näkevälle on yhdellä katseella havaittavissa? It-
sestäänselvä vastaus on kosketus. Sormet oppivat ”näke-
mään” yllättävän herkästi. Myös jalat ja kyynärpäät ja ko-
ko sokean ihmisen keho osallistuu ympäristön hahmot-
tamiseen: kauniinmuotoiset lattialaatat tuntuvat jaloissa, 
puita tai suuria veistoksia voi halata, iho tuntee auringon 
tai seinien lämmön tai käytävillä kulkevia tuulenvireitä. 
Kuulolla on oma osuutensa: metsän humina tai jään rai-
lojen laulu piirtää luonnon kauneutta.

Kuvataiteen edessä olemmekin sitten paljon avutto-
mampia. Kuvitelkaamme seisovamme kuuluisan Mona 
Lisan edessä. Tässä astuu kuvaan kuvailutulkkaus, viime 
vuosina onneksi yhä vahvempana tukena. Hyvä kuvailu-
tulkki pystyy tekemään näkymättömästä koetuksi muut-
tuvan ja vielä paljon enemmänkin. Hyvä kuvailutulkki va-
laisee taulun synnyn taustoja, kertoo tekniikasta, kiinnit-
tää huomiomme pieniinkin yksityiskohtiin. Saamme tie-

tää Mona Lisasta enemmän kuin hetkeksi sen eteen py-
sähtyvä näkevä katsoja. Mona Lisasta on tehty myös ko-
hokuva ja jopa 3D-tulostettu veistoksellinen pää. Voim-
me kuljettaa sormiamme pitkin kasvoja, silmiä, huulia, 
joihin kätkeytyy se salaperäinen hymy. Hahmotamme 
Mona Lisan kampauksen, pään asennon, pienet rypyt.

Mutta mitä näemme? Näemme konkretian – mutta nä-
emmekö kauneuden? 

Me aikuisina sokeutuneet tunnistamme näkemäämme. 
Sormenpäät välittävät aivoihin muistoja ja sydämessä läi-
kähtää, pulssimme kiihtyy, värit ja valot heräävät henkiin 
silmiemme edessä: Mona Lisa elää arvoituksellisine hy-
myineen ja taulun kauneus värisyttää sieluamme.

Tapahtuisiko samaa, jos aikuisena sokeutunut seisoisi 
ennestään tuntemattoman taulun edessä kuunnellen ku-
vailutulkkia ja kenties kosketellen kohokuvaa? Pelkään, 
ettei tapahtuisi, ei ainakaan samalla elämyksen fyysisellä 
voimalla. Taulun taiteelliset arvot välittyisivät aivoihin ja 
näkömuisti rakentaisi myös kuvaa, hahmotelmaa kuullun 
ja kosketellun perusteella. Tämä hahmotelma saattaisi ol-
la konkretian tasolla hyvinkin lähellä oikeaa taulua. Ar-
velen kuitenkin, ettei sen herättämä tunne, elämys, olisi 
verrattavissa muistoissa elävän taulun herättämään elä-
mykseen. Haluaisin uskoa, että aikuisena sokeutunut tai-
teilija pystyisi kenties motivoimaan muistiaan ja mieliku-
vitustaan todellisiin taiteellisten elämysten kokemuksiin 
myös tuntemattomien taulujen edessä harjaantuneem-
min kuin tavallinen taiteesta nauttiva sokea ihminen.

Tämän elämyksen herättää mielessämme taulun kau-
neus. (Kauneus on tosin tässä yhteydessä yksinkertaistet-
tu käsite kyseisen taulun tai muun visuaalisen kuvan elä-
myksellisyydestä). Mutta voiko tällainen kauneuden ko-
kemus syntyä, jos ei ole koskaan saanut konkreettisia ko-
kemuksia kuvista, väreistä, valoista? Miten hahmottaa vi-
suaalisen kauneuden, jos on syntymäsokea?

Konkretia välittyy kuvailutulkkauksen ja muiden aistien 
avulla. Tähän linkittyy aivoissa kaikki se, mitä kyseinen 
katsoja on tuonut mukanaan aikaisemmasta elämästään. 
Koulussa opittuja faktoja, lapsuuden kodissa omaksuttu-
ja perinteitä ja arvoja, sivistystaso, asenteet kaikkea visu-
aalista kohtaan, kiinnostuksen kohteet ja kokeneisuus –
kaikki nämä rakentavat mielikuvaa, jonka perusteella syn-
tymäsokea katsoja päättelee, onko kyseinen taideteos tai 
muu visuaalinen kuva tai ilmiö kaunis vai ei. Erittäin pal-
jon painaa vaa’assa ympäristön mielipide: median, kriiti-
koiden ja läheisten ihmisten sanat ja ääneen lausumat-
tomatkin kannat muovaavat sokean katsojan mielikuvaa. 

Kun Mona Lisa on arvostettujen taidepiirien taholta ju-
listettu kauniiksi, näkevät silmämme sen kauniiksi ilman-
kin että pohdimme sen kauneutta. Sokean katsojan aivot 
mieltävät Mona Lisaa kauniiksi samoin perustein.

Visuaalisen kauneuden syvin olemus taitaa kuitenkin jää-
dä arvoitukseksi sokealle, erityisesti syntymäsokealle. Ku-
vitellaan vaikka kaksi taulua, jotka kumpikin kuvaavat au-
ringonlaskua taikka ruusukimpun. Näkevä tai entinen nä-
kevä tietää, miten suuri ero saattaa olla kahden taulun: 
taiteilijan näkemyksen ja kitschin välillä. Auringonlasku 
tai ruusukimppu ovat kliseitä, joita on äärettömän vaikea 
kuvata siten, että kliseemäisyys katoaa ja syntyy jotain ai-
dosti kaunista – käytän kaunis-sanaa jälleen sen korke-
ammassa, elämyksellisessä merkityksessä. Miten paras-
kaan kuvailutulkki pystyy kuvailemaan niitä kahta tau-
lua ilman viittauksia tekijöihin ja taulujen taiteellista ar-
voa paljastaviin muihin detaljeihin siten, että sokea kat-
soja osaisi päätellä, kumpi on aidosti kaunis ja kumpi kit-
schi? Miten sokea katsoja pystyy tarttumaan siihen usein 
hiuksenhienoon eroon, joka tekee kliseistä taidetta?

Sillä kovin usein kauneutta määritellään nimenomaan 
kliseillä. Säikkyvät silmät, säteilevä hymy, symmetrinen 
asetelma, hehkuvat värit, hohtava hanki, enkelin valkoi-
set siivet, sydänkuvio, auringonkukkapelto – miljoonia 
kliseitä, jotka eivät itsessään luo kauneutta, mutta joita 
on sokean katsojan liian helppo mieltää kauniiksi. Samoin 
värit: syntymäsokea saattaa kertoa rakastavansa punais-
ta väriä, jota hän ei tosin ole koskaan nähnyt, mutta joka 
on mielleyhtymänä kaunis, sillä siihen liittyy mielikuvia 
punaisiksi tiedetyistä, myönteisistä asioista, kuten man-
sikka, elävä veri, tomaatti, purppuraviitta, rubiini tai tuli.

Mutta toisaalta on hyväksyttävä käsitys, että kauneus 
syntyy katsojan mielessä ja näin ollen silmin nähty tai ul-
kopuolelta saadun käsityksen ja kosketuksen kautta luo-
tu kuva kauneudesta ovat yhtä lailla arvokkaita ja hyväk-
syttäviä.

Toivoisin suuresti jonkun voivan kertoa henkilökohtai-
siin kokemuksiinsa vedoten, että  myös sokean katsojan 
aivoissa syntyvä käsitys kauneudesta voi johtaa katarkti-
seen elämykseen siinä missä näkevänkin kohdalla tapah-
tuu. Kenties todella perusteellisesti rakennettu moniais-
tinen kuvailutulkkaus palvelee tätä tarkoitusta. Tällaises-
ta on hyvä esimerkki Iiris-keskuksessa nähtävillä oleva, ai-
emmin Ateneumissa esillä ollut työ, jonka tekijä on kro-
atialainen taidehistorioitsija Natasha Jovicic. Työ esitte-
lee näkövammaisille Hugo Simbergin maalausta Haavoit-
tunut enkeli viiden temaattisen kohokuvioidun lasilevyn 
ja kuulokkeilla kuunneltavan kuvailutulkkauksen keinoin. 
Työn kautta välittyy maalaus monine yksityiskohtineen, 
sen informatiivinen vahvuus on poikkeuksellinen. Mutta 
herättääkö se hurmion tunteen? Epäilen, epäröin...

Minä tasapainoilen kuin liukkaalla jäällä, tämä aihe on 
sen verran herkkä, hieman arkakin. Sydäntäni särkee aja-
tellessani, miten paljoa me sokeat jäämme paitsi, vaikka 
ympäristö tarjoaisi parastaan avuksemme. Vai voiko näh-
dä tämän asian toisinkin? Ehkä onnistun herättämään 
keskustelua?



                                        

KOLUMNI
Aila Malkki

Mitä silmät ei näe…

S
en sydän ymmärtää sopisi sokeiden tunnus-
lauseeksi. Ajatus ei ole vieras itsellekään, vaik-
ka näen jonkin verran. Näön heikkeneminen 
saa maailman näyttäytymään yhtäkkiä uudes-
sa valossa.

Sama mietelmä on tuttu myös Antoine de Saint-Exupé-
ryn klassikosta Pikku prinssi. Kirjan nuori päähenkilö nä-
kee ympärillään koko maailman kaikkeuden mutta ha-
luaa nähdä sen etenkin sydämellään. Aikuisille on näet 
mahdotonta selittää asioita sanoin – ne täytyy piirtää.

Monille heikkonäköisille piirtäminen ja maalaaminen 
ovat erittäin luontevia tapoja ilmaista itseään. Se, joka 
ei ole koskaan nähnyt, voi hahmotella esiin uskomatto-
man hienoja visioita ympäristöstämme. 

Ehkä vaikeinta on kuvata ihmistä. Hankalinta on muo-
vailla kädet. Se kun on haastavinta kuulemma näkeville-
kin taiteilijoille. Tästä voi päätellä, että luonnon ihmeis-
tä merkillisimpiin lukeutuu ihminen – pieni ihme.

Tärkein havainto mielestäni on kuitenkin se, että luo-
vimmat ratkaisut syntyvät aivoissa ilman nähtyä mieli-
kuvaa. Itse asiassa se voisi vain häiritä omaa näkemys-
tä ja siihen tarttumista. Sama syy saattaa estää monia 
näkeviä ylipäänsä ottamasta pensseliä käteensä ja alka-
masta kuvittaa omaa, suurta todellisuuttaan.

" Näkevänä kävin usein taide-
näyttelyissä. Harrastuksestani en 
ole vielä luopunut – valitsen vain 
kohteeni entistä tarkemmin. Tun-

tuu siltä, että aika ja mielikuvi-
tus eivät riitä sulattamaan kaik-

kea.  Mieleenpainuvimmat näyt-
telyt palaavat takaisin muistoissa 

ja antavat rikastuneen olon.

Koska eri taidemuodot osuvat osittain päällekkäin ja li-
mittäin, on ilmeisen vaivatonta ilmaista itseään monel-
la tavalla yhtä aikaa. Esimerkiksi kuvanveistäjä voi saa-
vuttaa sävelmän teoksellaan ja kirjailija herättää lukijas-

OPASKOIRA
PEKKO

Marianne
Tenhami Leivänpaloja ja iholle 

tulevia ihmisiä
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K
oska emäntäni oma teatteriharrastus on nyt 
tauolla rahapulan vuoksi, hän on käynyt tänä 
syksynä ahkerasti teatterissa – minä tietysti 
mukana. Mikäköhän se rahapula oikein on, jo-
hon ihmiset aina vetoavat? En ymmärrä.

Mutta siis niistä teatterikäynneistä. Lokakuun puolessa-
välissä matkustimme emäntäni kanssa metrolla kotoa 
Espooseen. Siellä näimme Espoon Kaupunginteatteris-
sa esityksen Sanaton rakkaus, josta emäntäni piti todel-
la paljon. Minä olen tottunut emäntäni ja hänen näytteli-
jäkollegojensa koohaamiseen lavalla ja useaa teatteriesi-
tystä emäntäni kanssa katsomassa olleena eivät ammatti-
näyttelijöidenkään tekemiset lavalla ole minua juurikaan 
kiinnostaneet. Paitsi kun Sanattomassa rakkaudessa tu-
li kohtaus, jossa syötettiin sorsia rannassa! Emäntäni istui 
ensimmäisellä rivillä ihan lavan lähellä, minä tietysti hä-
nen jaloissaan. Kesken torkkujeni yläpuoleltani alkoi sa-
taa leivänpaloja, pari ihan kuononi eteen. Konkariopas-
koirana tiedän niin hyvin, että mitään maassa olevaa ei 
saa ottaa varsinkin näin käskyn alla oltaessa. Mutta kun 
ne leivän palat olivat ihan kuononi ulottuvilla. Jospa ihan 
vähän kurottaisin... Mutta aina se emäntäni on niin val-
pas, vaikka olikin ihan Sanattoman rakkauden lumoissa. 
Nytkin tunsin nyppäyksen pannassani kurottaessani nii-
tä kahta leivänpalaa kohti. Ei auttanut. Oli toteltava ja jä-
tettävä leivänpalat maahan – ihan siihen kuononi ulottu-
ville. Emäntäni kehui minua tästä, mutta kyllä vähän har-
mitti. Lähtiessämme väliajalle yritin vielä matkan varrel-
la hotkaista edes toisen leivänpaloista, mutta jälleen oli 
emäntäni harmittavan nopea ja haikeana jätin leivänpa-

sa runoilijan.  Monia vaihtoehtoja saa aikaiseksi yhdistele-
mällä taiteen aloja. 

Taiteista kauneimmaksi on usein nimetty musiikki. Sen 
kieli – kuten taiteiden yleensä – on kansainvälistä.  Se kos-
kettaa kulttuurirajojen ylitse.  On väitetty, että japanilaisil-
la ja suomalaisilla on erityisesti jotain yhteistä, koska Sibe-
lius herättää molemmissa kansoissa syviä tunteita.
  
"Siitä juuri tunnistaakin suuren teoksen: se kulkee ihmi-
seltä toiselle kaikkina aikoina. Siksi sen syntyä on joskus 
ehkä vaikea sijoittaa tietylle vuosisadalle. Se on varmas-
ti tunnusomainen piirre myös klassikoiksi muodostuneil-
le teoksille.

Mutta mikä teos voidaan lopulta luokitella klassikoksi?  
Entä mikä on näköaistin osuus?  Yhdistyvätkö kaikki muut 
aistit tunnistamaan tai löytämään uuden klassikon? Sanoi-
sin, että juuri ilman hämmentävän sekavaa visuaalisten vi-
rikkeiden kaleidoskooppia pystymme keskittymään oleel-
liseen.

Teosten arvostus on ajallisesti todella häilyvää: vuosisato-
jen mittaan kohteet vaihtuvat ja osa teoksista taas unoh-
tuu pitkiksi ajoiksi. Keskeistä on se, että ne palaavat kier-
tolaisina yhä uudelleen kulttuurin osasiksi ja ihmisten pu-
heisiin. 

Puhe on itse asiassa heikkonäköisen vahvin omaisuus. Sen 
avulla yhteys kanssaihmisiin toimii parhaiten. Tuntoais-
ti on sen lisäksi erittäin merkittävä elementti sokeutuvan 
elämässä.  Näitä molempia taitoja voi menestyksekkäästi 
hyödyntää taiteessa ja sen tulkinnassa.  Monisäikeistä tul-
kintaa taas on vaikea yksiselitteisesti määritellä. Jokainen 
rehellinen arvio on tasavertainen taiteen ystävälle.

lat maahan. Takaisin väliajalta palatessamme totesin pet-
tyneenä, että ne oli lakaistu pois. Höh, minä olisin niin 
mielelläni ottanut hiukan välipalaa.

Olen näinä hiukan yli yhdeksänä työvuotenani ihmetellyt 
ihan vieraita näkeviä ihmisiä, jotka tahallaan tulevat häi-
ritsemään valjaissa olevaa opaskoiraa. Kokemukseni mu-
kaan lapset uskovat kaikkein parhaiten, ettei töissä ole-
vaa opaskoiraa saa silittää ja rapsuttaa, sille ei saa puhua, 
sitä ei saa ruokkia eikä edes katsoa. Vaan toista ovat ah 
niin kaikkitietävät aikuiset, jotka luulevat saavansa teh-
dä mitä haluavat. Monissa näkövammaistapahtumissa 
emäntäni mukana olleena olen havainnut opaskoiratto-
mien sokeiden ihmisoppaat ihan mahdottomiksi opas-
koirien häiritsijöiksi. Onneksi tämä ei päde kaikkiin ihmis-
oppaisiin, mutta ollessamme emäntäni kanssa lokakuun 
lopussa katsomassa Helsingin Kaupunginteatterin Arena-
näyttämöllä esitystä Täydellinen lauantai, totesin jälleen 
pari näkevää ihmisopasta ihan mahdottomiksi. Onneksi 
teatterikäynnin järjestäneen Helsingin ja Uudenmaan Nä-
kövammaisten vapaaehtoisoppaat olivat kunnolla, eivät-
kä kiinnittäneet minuun mitään huomiota. Mutta toista 
maata olivat sokeita opastavat ihmisoppaat, jotka olivat 
näiden sokeiden ystäviä, tuttavia tai sukulaisia:

"Voi koiraystävä siinä!" lässytti joku sokeaa taluttava 
ihmisopas ainakin kolme kertaa opastaessani emäntää-
ni hänen ohitseen. Minä en korvaani lotkauttanut. Emän-
täni sanookin minun olevan hieno rotuni edustaja, kos-
ka en välitä tuon taivaallista ihmisten lässytyksistä, en-
kä edes lähde kaikkien mukaankaan kuin vain emäntäni 
luvalla. Mutta kovin kiusaantunut olin, kun yhden soke-
an miehen hieman humalassa oleva ihmisopas kävi mi-
nuun kiinni jonottaessamme ihmisten takkeja teatteriesi-
tyksen jälkeen.

"Älä koske koiraan!" ärähti emäntäni hänelle havaittu-
aan tilanteen.

"Enhän minä koske", sönkötti ihmisopas ja jatkoi rapsu-
tustani. Emäntäni sai minut vedettyä pois tilanteesta ja 
olin ihan sanoinkuvaamattoman helpottunut. Fiksut nä-
kevät ihmiset ympärillämme kauhistelivat hänen käy-
töstään. Syystäkin. Miltäköhän tuosta sönköttäjästä olisi 
tuntunut, jos joku olisi tullut häiritsemään häntä hänen 
keskittyessään johonkin tosi tarkkuutta vaativaan puu-
haan? Emäntäni onkin alkanut miettiä, olisiko opaskoiri-
en sittenkin hyvä osata puolustaa itseään ja käyttäjäänsä. 
Niin kuulema kollegani ammoisina aikoina ovat tehneet. 
Jos meidät oppaat koulutettaisiin vaikka vain murise-
maan käyttäjiemme käskystä ja lopettamaan sen myös 
heidän käskystään, pysyisivät lässyttäjät, rapsuttelijat ja 
liukuportaissa ohitsemme ryysäävät ihmiset loitolla.  
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Rakennuslasi Ky
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Jouko 
Lehtonen

PISTEITÄ

Pyhimyksiä, hurmaantu-
misia ja isoja kissoja

I
lman hengenravinnon keitaita kaamoksesta tuskin 
selviäisi. Ja silti; nämä kaikki vuodenajat ominais-
piirteineen tekevät pohjoisesta ajankierrosta juuri 
oikeanlaisen, mitä en vaihtaisi ikuiseen kesään, en 
mistään hinnasta. Se on muovannut myös ihmisis-

tä omanlaisiaan.
Eräänä syyssynkeänä lauantaina pääsin virkistymään 

pienimuotoiseen kulttuuritilaisuuteen. Ainoastaan puit-
teiltaan pieneen, mutta anniltaan suureen. Kiitos runoi-
lijoille, jotka puntaroivat syntyjä syviä ja muotoilevat aja-
tuksensa luettaviksi – ja tunnettaviksi.

Lausuntataiteilija Ulla Miettunen esitti Lassi Nummen 
runoja, ja kolme muusikkoa soitti sielua hivelevää kamari-
musiikkia. Pianisti Leena Toivanen, viulisti Marjo Suhonen 
ja sellisti Heidi Miettunen tulkitsivat Arvo Pärtiä, Sibelius-
ta, Jouni Kurosta, Erkki Melartinia ja Clara Schumannia. 
Sellisti on lausujan tytär.

Äiti Miettunen on rovaniemeläinen toimittaja Radio Ro-
vaDeissä. Hän on lausunut erilaisissa tilaisuuksissa jo kol-
menkymmenen vuoden ajan. Viisi vuotta sitten hän suo-
ritti Suomen Lausujainliiton vaativan lausuntataiteilijan 
tutkinnon. Äänestä ja esiintymisestä huokuu vahva am-
mattitaito ja varmuus.

Muusikot ovat hulppeasti opiskelleita, eri puolilla Suo-
mea ja Eurooppaa keikkailleita taitavia kamarimusiikin 
tulkkeja. Nostan hattua kattoon saakka lukiessani heidän 
ansioluetteloitaan. Mitä ahkeruutta ja uurastusta! Pianis-
ti Leena Toivanen kuuluu myös argentiinalaista tangoa 
soittavaan Sexteto Viento -yhtyeeseen.

Minulle lyriikka merkitsi pääosaa, musiikki täydensi, 
sävytti, vei tekstiä uusiin ulottuvuuksiin. Ulla Miettusen 
täyteläinen ääni teki oikeutta Nummen tutuille säkeille, ja 
tekniikka pelasi loistavasti. Joka tavusta sai selvää.

Tapahtuman aluksi Arvo Pärtin Spiegel in Spiegel alkoi 
soida hennosti ja ihan hiljaa. Aina vain sama hypnootti-
nen vaikutus valtaa kuulijan sen solistessa. Vaikka vangit-
sevan sävelmän on kuullut ties kuinka monta kertaa, aina 
se naulitsee paikoilleen. Niin yksinkertainen ja herkkä, sil-
ti niin puhutteleva ja järeä, että oksat pois.

Kun peili heijastui jälleen kerran peilistä, lähti ajatus 
lentoon saman tien. Tätähän tämä elämä on, loputon-
ta heijastusta, saman kuvan pilkotusta milloin mistäkin 
vinkkelistä. Eikö mitään uutta auringon alla.

 Paitsi että joka kerta se tiukkuva ilo, joka pulpahtaa sy-
kähdyttävän melodian ympäröidessä. Se riemu on aina 
uusi, se ei voi olla entinen. Tai ehkä sitten niin syvä ilo pa-
ranee kuin vanha viini vuosien virratessa.

”Elämän järkkymätön johdonmukaisuus”, siinä Lassi 
Nummen sanat, jotka sysäsivät mietteet mylläkkään. Elä-
mä on niin ihmeellinen juttu, etteivät siihen riitä mitkään 
sanat, eivät edes Nummen. Huomasin pohtivani tunnetta 
ja järkeä ja mietin kaiken olevaisen olemusta.

Usein ihmistä luonnehditaan joko tunne- tai järki-ihmi-

seksi, ikään kuin ne olisivat vastakohtia. Minun mielestä-
ni tunteen vastakohta on tunteettomuus, järjen taas jär-
jettömyys. Jos ratkaisuja tehdään tunteen pohjalta, ei nii-
den tarvitse olla lainkaan järjenvastaisia, monesti päin-
vastoin. Meissä kaikissa on sekä järki että tunne.

Muutama sana Lassi Nummesta: Taiteilijaprofessori ja 
kunniatohtori syntyi 1928 ja kuoli 2012.  Hän työskenteli 
kulttuuritoimittajana ja useiden lehtien avustajana. Laa-
jasta arvostuksesta kertoo myös se, että hän istui Suo-
men raamatunkäännöskomiteassa.

Nummen runot ovat paljolti kristityn arvoin tunnustuk-
sellisia, joskin pohdiskelevia. Aiheet vaihtelevat kuitenkin 
idän kulttuurista antiikkiin, kristinuskoon ja Suomen his-
toriaan. Nummi luetaan keskeisiin suomalaisen moder-
nismin lyyrikoihin.

Ensimmäiset kolme runokokoelmaa Intohimo olemas-
saoloon, Vuoripaimen ja Maisema ilmestyivät 1949, ta-
san 70 vuotta sitten. Vuonna 2003 julkaistu teos Olemas-
sa toisillemme jäi Nummen viimeiseksi uutta tekstiä sisäl-
täväksi kokoelmaksi.

Lyriikan lisäksi Nummi kirjoitti novelleja ja muuta proo-
saa, näytelmiä, elokuvakäsikirjoituksia ja oopperalibret-
toja. Häntä palkittiin monin tunnustuksin runsaasta, ta-
sokkaasta tuotannosta.

Kirjoja on käännetty ruotsiksi, englanniksi, saksaksi, 
norjaksi, unkariksi, romaniaksi, venäjäksi ja puolaksi. Ne 
avautuvatkin monella kielellä kattavan sivistyneisyyten-
sä ja syvän yleisinhimillisyytensä ansiosta.

vain kuulostaa Englannin maantieteeltä

K
eskuudessamme elää jatkuvasti hyviä ihmi-
siä. Jos joku on harvinaisen hyvä, saatetaan 
sanoa: ”Hän on varsinainen pyhimys.” Entä 
sitten oikeat pyhimykset, ne jotka katolinen 
kirkko on tutkinut, vahvistanut ja julistanut 

pyhimyksiksi? Heitä nimittäin on tällä hetkellä useita sa-
toja ja lisää ehdokkaita löydetään koko ajan. Ensimmäi-
set pyhimykset olivat  alkukirkon marttyyreita. Uskon-
sa puolesta kuolleitten luku väheni, kun Rooman kei-
sari Konstantinus Suuri lopetti kristittyjen vainot vuon-
na 313. Kristinusko vahvistettiin valtion uskonnoksi 380. 
Tämän jälkeen roolimalleiksi alettiin kelpuuttaa muita-
kin kirkon kannalta esimerkillisesti eläneitä: munkkeja ja 
nunnia, suuria sananjulistajia, uskonoppineita ja seura-
kuntien perustajia.

Samalla pyhimyskultti siirtyi palvelemaan maallis-
ten hallitsijoiden oikullistakin valtapolitiikkaa. Tämä al-
koi vähitellen kiusata pyhää istunta Roomassa. Yksi esi-
merkki on kotoisesta Pohjolasta. Kun Ruotsin kuningas 
Knuut I nosti pyhimykseksi isänsä Erik Jedvardssonin, 
paavin sietokyky ylittyi lopullisesti. Eerik Pyhäksi koto-
tettu kuningas oli  Paavin saamien tietojen mukaan saa-
nut surmansa vuonna 1160 joutuessaan juovuspäissään 
tappeluun. Paavi Aleksanteri III kielsi ankarasti kunni-
oittamasta Eerikiä pyhimyksenä. Sen jälkeen paikalliset 
valtiaat eivät enää saaneet nimittää pyhimyksiä. Se oi-
keus varattiin yksin paaville. Pyhimykseksi voidaan eh-
dottaa ihmistä, jonka hyveelliseen elämään liittyy jo-
kin ihme, esim. sairaan epätavallisen nopea parantumi-
nen. Ihme tutkitaan Vatikaanin toimesta tarkasti. Tutkin-
taryhmään kuuluu teologeja, historioitsijoita ja lääkärei-
tä. (Tiede 12)

Helsinkiläinen elokuvaohjaaja Zaida Bergroth on teh-
nyt filmin hurmossaarnaaja Maria Åkerblomista ja hä-
nen ympärilleen muodostuneesta lahkosta 1920-lu-
vulla.  Åkerblom oli pienikokoinen, tyylikäs nainen, jo-
ka saarnasi rakkaudesta, mutta teki samalla taloudel-
lisia rötöksiä ja väkivaltaisia tekoja. Hän oli vankilassa-
kin. Kansalaissodan jälkeisenä kuohuvana aikana ihmi-
set kaipasivat selkeitä, yksinkertaisia ”totuuksia” ja loh-
tua elämäänsä, myös lupauksia ”kukkivien puiden para-
tiisista”. Karismaattinen johtaja osasi tarjota tätä kaikkea 
ja sai mukaansa hurmioituneita seuraajia. ”Marian para-
tiisi” on Bergrothin neljäs elokuva ja sai ensi-iltansa lo-
kakuussa. Hänen seuraavan elokuvansa  päähenkilö on 
Tove Jansson. (Viva 10)

Kirjailija Satu Rämö on asunut perheineen 10 vuotta 
Reykjavikissa. Tämä viikinkitarujen kaupunki elää vah-
vasti kiinni kansanperinteessä. Pohjoismaiset pakanaju-
malat ja  Islannin saagojen sankarit elävät mm. kadun-
nimissä. Lähes kaikki keskustan omakotitalot on raken-
nettu 1900-luvun alussa. Kaikissa sateenkaaren väreis-
sä kylpevät talot ovat kuin satukirjan sivuilta. Keskustan 
asukkaissa näkee pienellä alueella koko Islannin kirjon 

taiteilijoista poliitikkoihin ja puliukoista pankinjohtajiin. 
Keskusta on myös kissojen valtakuntaa. Valtavan kokoiset 
hyvin ruokitut kissat kulkevat jättisuurista kissanluukuista 
ulos ja sisään. Puiston penkilllä tai kahvilan terassilla vie-
rustoverina on usein rapsutuksia kerjäävä kissa.

Reykjavik eli savujen lahti – kuumien lähteitten höyry 
–  perustettiin 1700-luvulla, jolloin  Islannissa oli noin 50 
000 ihmistä. Nyt koko Islannissa on asukkaita suunnilleen 
Espoon verran, 300 000, ja pääkaupunkiseudulla noin 20 
000.  Reykjavik on maailman pohjoisin pääkaupunki. Pää-
katu on Laugavegur.  Laug tarkoittaa kuumaa vesiallasta, 
Laugavegur eli Tie kuumille altaille. Islannin ensimmäisen 
asukkaan, norjalaisen Ingofur Arnarsonin uskotaan ran-
tautuneen viikinkiveneellään Reykjavikin kohdalle vuon-
na 878. (Viva 10)

 Nämä katkelmat ovat osa syksyn viimeisestä Pistepostin 
numerosta. Pisteposti on kuudesti vuodessa ilmestyvä nä-
kövammaisten kulttuurilehti.  
         

Rauhallista Joulua ja menestystä v. 2020
kulttuuritoiminnan tukijoillemme



RUUDUKON VOITTAJA

RUUDUKON RATKAISU                                          JOULURUUDUKKO
Vastaaja:   .............................................................................................................

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

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

ONNEA VOITTAJALLE! Syysruudukon arvonnassa voitti Kajas-
tuksen vuosikerran Ritva-Liisa Rastas,  Seinäjoki.  Voit vastata 
kahdella tavalla: irrota täytetty ruudukko tai kirjoita paperiin 
keltaisille riveille muodostuvat sanat,  lisää nimi- ja osoitetieto-
si ja laita vastauksesi  30.1.2020 mennessä osoitteella  Kajastus, 
Marjaniementie 74, 00930 HELSINKI.  Kirjoita kuoreen lisäksi  sa-
na "Jouluruudukko”. Oikein vastanneiden kesken arvomme Ka-
jastuksen vuosikerran. HUOM! Voit vastata myös sähköpostitse 
lähettämällä keltaisille riveille muodostuvat sanat ja osoitetie-
tosi: palaute@kajastuslehti.fi

Helene Schjerfbeck Ateneumissa 26.1.2020 asti

Näyttely kertoo, kuinka Helene Schjerfbeckistä tuli Helene. Mukana on myös äskettäin löytynyt Helene 
Schjerfbeckin maalaus Tyttö Barösundista (kuvassa).
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JKJK

Finnspice Oy

Perkkoonkatu 9 
Tampere 

p.0400-620240

JARI HOLMBERG

Autoilija 
Seppo Rajala
Väinönpolku 7

Siikainen
p. 0400-864517

Autokorjaamo 
A.Koski Oy

Lempäälä p.0400-573794 
www.autokorjaamot.com
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LVI-WIIK OY 
Alhonkuja 27

Kellokoski
puh. 0400-271989

p. 0440-714600 
www.lahdentakka.fi 

LMNLMN

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

p. 09-396041, www.annanpura.fi

p. 0400-472106 Lohja
www.asbestisaneerauslahdelma.fi 

Asianajotoimisto Ari Wargelin 
p.040-5891989 Vaasa 

www.awlaw.fi 

www.celia.fi 

CM-HIUSTALO
Martinpohjankatu 4 T:re

p.050-67863 
www.hiustalo.fi  

Cristoph Rohr Tmi
Räfnäsvägen 26 

Tammisaari 
p.050-5177993

EFHEFH

p.09-41504100 H:ki 
www.emleino.fi 

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO 

Erkki Hartikainen
Vesitorninkatu 2 C 
Kotka p.05-266214

Hakkion Paja 
Yli-Vallintie 1101 
p.040-5458081 

Yli-Valli

p.050-5904996 
www.jmild.fi  

(lattiapinnoitteet) JB-KULJETUS OY

p.0400-502386 
p.0400-500986 

Helsinki 
www.jb-kuljetus.fi 

p.0400-434185 
www.asennuspojat.fi

Karstaamo 
Purhonen 

Kotkankatu 3 C L 6 H:ki 
p.09-6948040, 
050-46563300

p.0400-690671 Kemi   
www.keminmaanauto.com

Kiinteistöhuolto ja 
Hautaustoimisto 

Strandvall 
Skrubbackantie 4 Kruu-
nupyy p.0400-862261 

www.strandvall.net

p.0400-857781 Kuopio 
www.kkdmotorsport.com

Konehuolto A.Uo  la Tmi 
Urheilutie 34 Somero p.0400-534066 

www.hankkija.fi 

www.tlindstrom.fi 

Konsultointi 
Reijo Turunen 

Turuntie 2 
Katajaranta 

p.0400-171140

p.03-3762494 Suinula 
www.ks-pelti.fi 

Kuljetus GF-Trans Oy Ab
Krebsinkuja 3 B 7 Siuntio 

p.040-7065953 
www.gftrans.fi 

Kuljetus Ilonen Ky 
Rukkikuja 3  Nurmo 

p.040-5775157

Kuljetus 
Risto Putkinen 

Joensuu 
p.0400-372337

Kuljetus Simo Iitti 
Kulmatie 10 as 

2 Hartola 
p.040-7286849

p.044-7234731 
www.kustcar.fi  

Autohuolto BMW, HONDA, 
NISSAN, SUBARU

LVI MAK-TEK OY
Jyväskylä 

puh. 0400-548891
www.lvi-maktek.fi 

p.0400-325440
www.loydonkartano.fi Maanrakennusliike 

Kari Nyysti 
Uusi-Nopontie 99 

Hyvinkää 
p.0400-456283 p.040-5894206 H:ki 

www.masseter.fi 

Merijärven Taksi 

Palvelu
Keltamaantie 191 

Merijärvi p.0400-633975
Metsäkoneurakointi 
Matti Jääskeläinen 

Matkontie 204 B 
Kerimäki 

p.0500-172508
Metsäkoneurakointi

Lassi Heikkilä 
Nästintanhua 16 

Laitila 
p.0400-730381

p.040-1739835 
Ylämylly

www.myllymaja.fi p.040-5034722  www.mr-steel.fi 

p.0400-208048 H:linna 
www.maki-uuro.fi 

Nummelan 
Parketti

Veikko Einesalo 
Annantie 6
 Nummela

 p.0400-975730

PRPR

Rakennus 
Jari Kupiainen 

Kaaponkuja 5 Tampere 
p.0400-625921

www.elementtiasennukset.fi 

JR-Nuohous Tmi 
Myllylammentie 45 

Kirkkonummi 
p.0400-152182
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VV

Pronssitie 13
Orimattila

p. 0400 890842
www.tendac.fi 

p.0400-522463 
Masku 

www.vstele.fi 

p.0400-925726 
www.venetex.fi  

Veneistuimet,venepatjat 
ja kuomut
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Niilontie 10
Pieksämäki

p. 044 0575164

PM 
Kiinteistöhuolto 

Tuuralantie 618 
Isokyrö 

p.044-5422278
p.02-5292100 

www.polatherm.fi 

Rakennus Ky 
Sören Wickström 

Kanttarellintie 22 
Tammisaari 

p.0400-736497

Rakennussaneeraus 
Reino Setälä 

Resinakuja 1 
Kuusankoski 

p.040-5440375

Sampolan Lämpö ja Huolto OySampolan Lämpö ja Huolto Oy
p.02-6302500 Pori www.sampolanlampo.fi 

Seijan 
Hoitopiste 

Valtakatu 39 
Lappeenranta p.040-

5308891

STST

p.040-8472117 Vantaa 
www.seutula-vpk.fi  

Jos olet kiinostunut VPK
-toiminnasta ota yhteyttä.

Sähkö Wathèn Oy 
Vanajantie 13-15 C 9 

Helsinki 
p.0400-305414

Takojapaja 
Antti Liakka Tmi 

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

Taksi Harri Kaukola
Hasalantie 61 Asikkala 

p.040-7240058

Taksi Juhani 
Palomäki 

Pojanluomantie 14 as 1 
Luopa p.0400-261143

Joensuu

Tmi Ari Jortikka
Köyliö

 p.0400-225250 
Taksiliikenne

TMI SEPPOLEENA 
Mikkilänahde 5 Espoo p.040-5411716 
www.vital-corner.com Tehoravinteet

Salpakuja 2 
Vantaa p.040-

9313851 
www.tr-kaluste.fi 

Tmi Soilen Kotiapu 
Muusantori 1 E 41 H:ki  

p.040-8160568

Traktoriurakointi 
V-P Koskela Ky 

Panttilantie 28 
Panttila 

p.0400-362863

p.0400-802302 
Lieto as.

www.vairine.fi 
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