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Kuutti Lavosen näyttely, s. 40

S
okea ihminen toimii valtaosin kuulo- ja tunto-
aistiensa avulla. Mukana ovat tietenkin muut-
kin aistit, muisti, koko ajattelukyky, koordinaa-
tio ja motoriikka. Toisin sanoen koko koneisto 
tarpeen mukaan. Sokean huomio on helpoin-

ta kiinnittää puhuttelemalla häntä nimeltä tai kopautta-
malla häntä olkapäähän, joka oikeastaan sanoiksi puettu-
na tarkoittaa vain ”Hei, sinä” tai ”Kuule…”.

Olkapäähän kopauttaminen on hyvin vanha länsimainen 
tapa toisen huomion kiinnittämiseksi. Se on kevyt, lyhyt 
koskettaminen olalle, olkavarteen, kyynärvarteen tai ylä-
selkään lähelle olkapäätä tai hartiaa. Euroopan kielissä on 
vastaavanlaisia koputtamiseen viittaavia sanontoja: sak-
san auf die Schulter klopfen, englannin tap on the shoul-
der, ranskan frapper sur l’épaule. Vastaavia verbejä käyte-
tään myös oveen koputtamisessa, mikä selventää sanon-
nan käyttötarkoitusta. Tässäkin tapauksessa kieli on lois-
tava avain tapakulttuuriin! Ei siis ole kyseessä mikään si-
littely, taputtaminen taikka muu sellainen, vaan pelkkä 
huomion kiinnittäminen. Sokealle tämä on tärkeä merkki, 
signaali, johon hän reagoi. Tapa on paljon kohteliaampi ja 
miellyttävämpi kuin nimittäminen vamman mukaan: ”te, 
sokea rouva”, ”sinä, valkoista keppiä käyttävä nuori mies” 
tai vastaavaa. Vaikka tuo stigmatisoiva ominaisuus selke-
ästi erottaisikin vammaisen muista, löytyy kyllä onneksi 
puhuttelutapojakin, joilla vammaan ei kosketa.

Viime vuosina toiseen ihmiseen koskettaminen on saa-
nut aikaan paljon vilkasta keskustelua. Samoin on tehty 
tutkimuksia niin sanotun henkilökohtaisen tilan pitämi-
sestä, eli liikenteen termein turvavälistä. Eri kulttuureilla 
on melkoisia eroja niin, että jo luonnostaan varautuneet 
suomalaiset pitävät suurempaa etäisyyttä puhekumppa-
niinsa kuin vaikkapa italialaiset tai ranskalaiset, jotka tu-
levat huomattavan paljon lähemmäs. Koskettamisesta on 
tullut tietoisempaa, ehkä myös enemmän järjen kautta 
kulkevaa, eikä niinkään tunteen- ja vaistonvaraista kuin 
muutama vuosikymmen sitten. Tässä tekstissä en puhu 
ollenkaan varsinaisesta häirinnästä tai väärinkäytöksis-
tä, mutta on sanottava, että henkilöönkäyvien tapaus-
ten entistä herkempi esilletuominen sekä Me Too -kam-
panja ovat kohottaneet tietoisuutta. Olen kuullut, että 
pyörätuolilla liikkuvista henkilöistä ei ole kovin miellyt-
tävää, jos heitä vaikkapa liikennevaloissa odottaessa ta-
putetaan olalle.

Erityisryhmien kanssa toimivien keskuudessa on alet-
tu käyttää tietynlaisia menettelytapoja ja käyttäytymis-

malleja, joista käytetään termiä ”turvallisemman tilan pe-
riaatteet”. Niitä ei ole toistaiseksi vielä mitenkään viral-
lisesti vahvistettu. Sain periaatteet luettavakseni. Niissä 
ohjeistettiin, ettei kosketettaisi ilman lupaa eikä kysyt-
täisi vammasta tai sitä vastaavasta. Netistä löytyi paljon 
keskustelua aiheesta. Ymmärrän varsin hyvin, että toi-
miminen haavoittuvaisimmassa asemassa olevien ja esi-
merkiksi queer-ryhmiin kuuluvien ja maahanmuuttajien 
kanssa vaatii omia menettelytapojaan ja normejaan jo 
kielivaikeuksienkin takia.

Mutta – ettei minulta kysyttäisi näöstäni mitään ja koske-
tettaisiin vain luvalla! Tuntuisi kyllä luonnottomalta kumi-
hansikaskäsittelyltä. Mielestäni on aivan luontevaa kysyä, 
paljonko näet tai kuinka kauan olet ollut sokea. Näin hä-
viää välinpitämättömyyden vaikutelma ja syntyy molem-
minpuolisen mielenkiinnon tuntu. Toisaalta kuitenkin so-
kea puolestaan olettaa, että hän saa halutessaan tarttua 
kanssakulkijansa olkavarteen.

Uskon vahvasti, että lähtökohtaisesti meillä jokaisella on 
vaistonvarainen tieto ja tunne-elämän kautta tunnistus 
siitä, mitä milläkin kosketuksella tarkoitetaan. Nämä omi-
naisuudet opitaan varhaislapsuudessa. Iän karttuessa ko-
tikasvatus, koulu ja lopulta elämänkoulu täydentävät toi-
siaan.

Näiden pääkirjoitusten kirjoittaminen on ollut varsin kos-
kettavaa puuhaa. Olen joutunut pohtimaan monenlaisia ih-
miselon ja etenkin näkövammaisena elämisen asioita taval-
lista syvemmältä. Kirjoittaminen on aina ollut sitkeää ja hi-
dasta junnaamista ja kärvistelyä, mutta joka kerta olen mie-
lelläni siihen eräpäivänä antautunut. Juuri lukemanne teks-
ti on 32. pääkirjoitukseni ja jää viimeiseksi; kahdeksan vuo-
den uskon olevan riittävä rupeama. Jätän yhdistyksen pu-
heenjohtajuuden maaliskuun lopussa, joten kesäkuussa ta-
paatte uuden päätoimittajan. Toivotan teille kaikkea hyvää 
ja antoisia hetkiä tulevien Kajastusten parissa!

Sydämellisin kiitoksin 22.2.2020

Eija-Liisa Markkula
päätoimittaja
puheenjohtaja
Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry



Kirjailijavieraana Tiina Piilola
Teksti: Satu Linna
Kuva: Miikka Pirinen / S&S

T
iina Piilola oli kirjailijavieraana Iiris-
keskuksessa 11. päivänä helmikuuta. 
Hän on toimittaja, kirjailija ja kirjal-
lisuustieteen tohtori, jonka tuotan-
to koostuu kahdesta hyvin erilaises-

ta osasta: toisaalta kolmesta romaanista, toi-
saalta väitöskirjasta ja siitä myöhemmin muo-
katusta yleistajuisesta tietokirjasta, jossa ana-
lysoidaan Kalevalan naishahmoja feministi-
sen kirjallisuustutkimuksen keinoin. Kuten täs-
tä voi päätellä, kirjailijavierailu tarjosi ainekset 
hyvin kiinnostavaan iltaan, ja sellaisen myös 
saimme varsinkin, kun Piilola osoittautui erin-
omaiseksi haastateltavaksi. Kirjoittajan taito-
jensa lisäksi hänellä on kyky kertoa töistään ja 
ajatuksistaan selkeästi ja hauskasti myös puhu-
malla.

Aloitimme Kalevalasta. Tiina Piilolan väitös-
kirjan otsikko on Kalevalan naiset ja tiedon yö-
puoli – Lönnrotin jalanjäljissä kohti Kalevalan 
naisten tarinoita. Työ valmistui vuonna 2017. 
Kirjailija kertoi lainanneensa ilmauksen "tie-
don yöpuoli" Lönnrotin omasta väitöskirjas-
ta. Termillä viitataan keholliseen tietoon, joka 
ei perustu rationaaliseen oppimiseen ja ajatte-
luun vaan erilaisiin ruumiillisiin värähtelyihin, 
kuten uniin ja aavistuksiin.

Kalevalan tutkimus oli 1800-luvulla ja 
1900-luvun alkupuolella tietysti varsin mies-
keskeistä, eikä naishahmoihin perehdytty ko-
vin syvällisesti. Piilola kertoi kiinnostavia esi-
merkkejä heihin kohdistuneista asenteista. Ei 
pidetty kovinkaan kummoisena rikkeenä, et-
tä Väinämöinen kiristi Joukahaisen lupaamaan 
Ainon hänelle vaimoksi, vaikka Väinämöinen 
olisi ikänsä puolesta sopinut paremmin Ainon 
isoisäksi. Tutkijat päättelivät, että kun Aino ei 
pystynyt suostumaan vaadittuun avioliittoon, 
eikä toisaalta halunnut saattaa veljeään vaike-
uksiin, hän teki naisellisen uhrauksen, itsemur-
han. Myöhemmät tutkijat, kuten Piilola, ovat 
pohtineet perusteellisesti Ainon muuttumista 
vedenneito Vellamoksi. Vellamo säilyttää va-
pautensa ja oman erityisen luontonsa, vaik-
ka menettääkin paikkansa ihmisten maailmas-
sa, jossa perinteiset sukupuoliroolit olivat vie-
lä Lönnrotin aikaan tiukkoja.

Alkuvaiheen Kalevala-tutkijoiden kannalta 
helpoimmin ymmärrettävä naishahmo oli eh-
kä Lemminkäisen äiti, hoivaaja, joka kokoaa 

Kalevalaa ja romaaneja
hunsvottipoikansa palasiksi menneen ruumiin 
Tuonelan virrasta ja saa hänet uudelleen hen-
kiin. On tavallaan kuvaavaa, ettei hänelle ole 
annettu edes omaa nimeä, vaan häneen viita-
taan vain äitinä. Tässä näkyy perinteinen ajat-
telutapa, jonka mukaan nainen on vain per-
heensä miesten tukija, tekivätpä nämä mitä ta-
hansa. Ja onhan hänessä tietysti valtava mää-
rä äidin rakkautta sekä hoivaamisen ja pelas-
tamisen tahtoa. Mutta kuolleen henkiin herät-
täminen vaatii kyllä muutakin. Entäpä, jos hän 
oli samalla eräänlainen shamaani? Tätä ei van-
hoissa tutkimuksissa ajateltu, koska shamaa-
nin rooli oli niin vahvasti varattu Väinämöisel-
le.

Hoivaajanaisen ja Ainon kaltaisen romanti-
kon lisäksi Kalevalassa on kolmaskin naistyyp-
pi: nainen, joka puolustaa tyttäriään ja omai-
suuttaan tarvittaessa miehiä vastaan. Jos mies 
käyttäytyy näin, sitä pidetään perinteises-
sä ajattelussa luonnollisena, useimmiten toi-
vottavana toimintana. Mutta Louhi, Pohjolan 
emäntä, on pitkään tulkittu pelkästään tarinan 
pahikseksi: naiseksi, jota hallitsevat itsekkyys 
ja ahneus.

Kalevalan loppuruno Marjatasta, joka tu-
lee raskaaksi puolukasta ja synnyttää uuden 
kuninkaan, tulkitaan tavallisesti viittauksena 
Neitsyt Mariaan ja kristillisen ajan alkuun. Pii-
lola ehdotti tulkintaan kiinnostavaa lisäväriä. 
Marjatan poikavauva, jonka Väinämöinen ai-
koo samantien tuomita äpärälapsena kuole-
maan, alkaa ihmeenomaisesti puhua ja huo-
mauttaa, ettei Väinämöistä itseäänkään tuo-
mittu nuoren neidon (Ainon) elämän tuhoami-
sesta. Entä, jos tämä ennakoikin tulevaa, tasa-
arvoisempaa aikaa, jolloin miehille ja naisille ei 
ole erillisiä sääntöjä?

Entä mitä me nykynaiset voisimme oppia Ka-
levalan naishahmoilta? Piilolan mukaan ope-
tuksia on monenlaisia, mutta tärkein niistä on 
kahtalainen. Esimerkiksi Lemminkäisen äiti ja 
Louhi osaavat pitää puoliaan, tehdä itselleen 
ja läheisilleen tärkeitä asioita silloinkin, kun se 
on vaikeaa ja jatkaa työtään, vaikka pelottaisi. 
Toisaalta esimerkiksi juuri Louhi ymmärtää lo-
pettaa taistelemisen, kun peli on pelattu. Kun 
tyttäret ovat kuolleet, ja Sampokin on mene-
tetty, hän muuttuu taistelevasta sotalinnusta 
kyyhkyseksi.

Tiina Piilola muokkasi väitöskirjastaan yleista-
juisen tietokirjan nimeltä Kalevalan naiset. Kir-
ja on helppo ja mukava lukea, ja se on saata-
vissa Celia-kirjastosta äänikirjana. Kysyin, oliko 
sen kirjoittaminen vaikeaa. Varsinaiset väitös-

kirjathan ovat yleensä maallikolle vaikealukui-
sia ja sisältävät valtavan määrän tutkimusalan 
termistöä ja useita lähdeviitteitä joka sivulla. 
Kirjailijan mukaan vaikeinta yleistajuisen teks-
tin laatimisessa oli löytää oikeanlainen kertoja-
ääni: neutraalin asiallinen mutta silti riittävän 
tarinallinen ja helposti lähestyttävä.

Tiina Piilola on kirjoittanut kolme romaania: 
Alkuvedet, Mahdollisten maailmojen paikka ja 
Taivaanmerkit. Näistä vain Taivaanmerkit on 
tällä hetkellä näkövammaisten lukijoiden saa-
tavilla Celia-kirjastosta. Mutta ainahan voim-
me laittaa kirjastoon toiveen, että myös kaksi 
aiempaa kirjaa saataisiin äänitteiksi.

Piilolan mukaan kaikki kolme romaania pe-
rustuvat osittain hänen omiin kokemuksiinsa. 
Alkuvedet-teoksessa hän käsitteli mieltään pit-
kään vaivannutta lapsuudenkokemusta. Per-
heen vanhemmat olivat taanneet lähisukulai-
sen velkoja, ja tästä seurasi pitkäaikainen väli-
en katkeaminen moniin läheisiin. Alkuvedet ja 
Mahdollisten maailmojen paikka ovat vakava-
henkisiä arkirealistisia kuvauksia ja siten hyvin 
erilaisia kuin Taivaanmerkit.

Taivaanmerkit on tosi hauska humoristinen 
romaani hieman chiclit-tyyliin. Päähenkilönä 
on Emma, joka muuten tutkii Kalevalaa kuten 
Piilolakin. Emman asiat ovat periaatteessa alun 
perin hyvin. On mukava aviomies, tytär, hy-

vä ystävä Saana ja tekeillä oleva tutkimustyö. 
Mutta Emmalla on taipumus "eksyä vähän lii-
an syvälle oman päänsä sisäiseen aarniomet-
sään", kuten hän itsekin joskus tajuaa. Välillä 
hän murehtii konstikasta lapsuuttaan ja var-
sinkin tuoreimpia ongelmiaan, kuten aviomie-
hen mahdollisia syrjähyppyaikeita, välillä nou-
see innostuksesta lähes taivaisiin. Kumman-
kinlaisten puuskien aiheena on usein hänen 
valtava intohimonsa astrologiaan ja kaikenlai-
siin henkisiin vaihtoehtohoitoihin. Piilola ker-
too itse olevansa kiinnostunut näistä ilmiöistä 
ja kokee saaneensa niistä jonkin verran apua. 
Taivaanmerkkien Emman nämä kokeilut tun-
tuvat kuitenkin sotkevan yhä hurjempaan suo-
hon. Suosittelen kirjaa lämpimästi hauskan ta-
rinan ystäville.

Kysäisin myös Piilolan kirjallisista jatkosuun-
nitelmista. Hän sanoi, että uuden aiheen täs-
mentäminen ja yleensäkin alkuun pääseminen 
on aina eniten aikaa vievä työvaihe. Mutta il-
meisesti tulossa on romaani, joka jatkaa Alku-
vedet- ja Mahdollisten maailmojen paikka -kir-
jojen linjaa.

Oli hienoa tavata Tiina Piilola ja kuulla hänen 
ajatuksiaan Kalevalasta, kirjoittamisesta ja elä-
mästä yleensä.  
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Y
rittäjyys vei vuosia Riikan ajan ja 
energian. Tammikuussa 2020 alka-
neella The Voice of Finland -kaudel-
la taiteilijan tuli  on saanut vuoron 
roihuta ja loistaa.

- Kun löysin Laulunkesyttäjä-muodon laulun-
opettajan työlleni, sain opetukseen liittyvät 
asiat hyvään järjestykseen.  Viime keväänä kat-
soin Voicea ja heräsi kaipaus ottaa selvää, kuka 
olen laulajana, Riikka kertoo. 

Hän  lähti ohjelmaan saamaan bensaa niihin 
liekkeihin ja verkostoitumaan. Riikka tietää, et-
tä TVOF:n osallistuminen on hetken aikaa iso 
mahdollisuus ja suhtautuu realistisesti siihen 
julkisuuteen, jonka televisiossa esiintyminen 
aiheuttaa. Sokeana ja opaskoiran kanssa liik-
kuessa Riikka on tottunut huomioon ja siihen, 
että kaupungilla saa ihmisten kanssa kohda-
tessa jutella niitä näitä. Julkisuudessa sinänsä 
ei ole Riikasta mitään tavoiteltavaa. 

- Toivon, että esiintymiseni jättää katsojaan 
muistijäljen ja saa hänet etsimään omaa into-
himoaan. Haluaisin olla vaikuttamassa siihen, 
että ohjelman katsoja saa kosketuksen omaan 
voimaansa tai tuntemuksen siitä, mitä se voisi 
olla, Riikka sanoo. 

Toisiaan kannustava TVOF-perhe

Riikka kertoo, että se mikä Voice-ohjelmas-
sa näyttää kivalta, on kivaa myös todellisuu-
dessa. Valmentajat antavat palautetta hyväl-
lä meiningillä ja kanssakilpailijat tsemppaa-
vat toisiaan hurjasti. Kuvausjakson aikana tot-
tuu siihen, että tukea ja kannustusta on saata-
villa jatkuvasti ja paluu arkeen voi olla suoras-
taan karu. 

Ohjelma on auttanut Riikkaa tulemaan tie-
toiseksi omasta erityislaadustaan. Riikka ym-
märtää nyt paremmin, mikä hänessä on laula-
jana ainutlaatuista. Jo ensimmäisessä vedossa 
Riikka tunsi tulevansa nähdyksi muusikkona, 
toisten muusikkojen taholta. 

- Heti alussa suuri iloni oli se, että poikkeuk-
sellinen ja hurja lauluvalintani hyväksyttiin 
esitettäväksi Ääni ratkaisee -vaiheessa. Mietin, 

ettei tuotantotiimi ehkä kelpuuta Hedningar-
nan kansanmusiikkia ja rockia yhdistelevää Täs 
on nainen -laulua, joka on oikeastaan loitsu. 
Mutta Lenni-Kalle Taipale ja musiikkitiimin lau-
luvalmentajat olivatkin ihan liekeissä, ja niin 
olivat melkein kaikki tähtivalmentajatkin, Riik-
ka kertoo. 

Ohjelman edetessä monet muutkin haaveet 
toteutuivat. Riikka tilasi elämältä superihanan 
kaksintaisteluparin, josta tulisi ystävä. Näin kä-
vi. Kumpikin tiesi heti, että yhteistyö on tähtiin 
kirjoitettu. Tällä hetkellä artistit puuhaavat jo 
lauluyhtyettä.

Musiikin tekeminen on parasta

Näkövammaisuuteen on suhtauduttu Voice-
tuotannossa luontevasti. Lavaa ja etäisyyksiä 
on käyty rauhassa läpi tuotantohenkilökunnan 
kanssa ja Riikka on saanut arvokasta palautet-
ta esiintymisestä. Hän itse pyysi koreografia 
kertomaan, jos lavaesiintymisessä olisi helpos-
ti korjattavia ”sokkotyhmyyksiä”. Toisaalta Riik-
ka luottaa siihen, ettei näkövamma ole tuonut 
hänelle kilpailijana minkäänlaisia lisäpisteitä. 

Näkövammaisuus on luonut ohjelmaan osal-
listumiseen myös haasteita. Voicen stylisti ei 
valitse esiintyjien vaatteita, vaan ainoastaan 
kommentoi vaihtoehtoja, joiden haalimisessa 
voi olla melkoinen tekeminen. Esiintymisissä 
käytettävät kuulokkeet taas vaikeuttavat nä-
kövammaisen tilan hahmottamista niin, että 
pahimmillaan tuntuu kuin olisi akvaariossa, il-
man kontaktia mihinkään. 

Voicessa siisteintä on musiikin tekeminen. 
Kilpailuasetelma sinänsä ei Riikkaa inspiroi. 

- Jos lauluoppilaani haluaisi hakea Voiceen, 
kehottaisin miettimään tarkasti, saako kiksejä 
kilpailemisesta. Musiikki on elämyksiä ja tun-
netta ja kun itse keskityn siihen, enkä kilpailu-
puoleen, pystyn tekemään parhaani. 

Kajastus jännittää Riikan puolesta perjantaisin 
ja sunnuntaisin TV:n neloskanavan ääressä  klo 
20 alkaen. The Voice of Finland -jaksot ovat kat-
sottavissa myös Ruutu-palvelussa. 

Koko Suomi seuraa sokean  laulajan ja lauluvalmentajan Riikka Hän-
nisen (s.1980) matkaa television suositussa The Voice of Finland -lau-
lukilpailussa.

”Ymmärrän nyt paremmin, 
mikä minussa on 

ainutlaatuista"

Riikka kisaa The Voice of Finland 
-laulukilpailussa

Teksti: Tanja Rantalainen
Kuva: Saku Tiainen
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herkuleen torni
Herkuleen torni on ainoa käytössä 
oleva antiikinaikainen majakka. Roo-
malaiset rakensivat sen 100-luvulla 
Luoteis-Espanjaan A Coruñan kau-
pungin lähelle. Torni valittiin Unes-
con maailmanperintökohteeksi
vuonna 2009.

Teksti: Janne Silas
Kuvat: Valeriina Silas

5
7 metriä korkea Herkuleen torni on rakennettu 
korkealle törmälle, jolloin majakan valo loistaa 
106 metrin korkeudella. Näin ollen se on Man-
ner-Espanjan toiseksi korkein majakka. Sen va-
lo näkyy yli 40 kilometrin päähän Atlantin val-

tamerelle.
Juhannus, eli galicialaisittain san xuuan, oli oivallinen 

aika tutustua tähän muinaiseen jättiläiseen. Vuosittain 
torniin kiipeää noin 200 000 turistia, joista suurin osa hei-

nä-elokuussa. Nyt lipunmyyntiin ei ollut vielä jonoa. Mi-
nä ja avustajanani toiminut vaimoni Valeriina pääsimme 
tutustumaan torniin ilmaiseksi ja lapsemme Alina ja Arttu 
maksoivat puolitoista euroa. Torniin ei saanut viedä koi-
ria, mutta lipunmyyjä sanoi heti, että koska opaskoirani 
Hugo on perro guia, tekee se poikkeuksen.

Kävelimme lipunmyynnistä satakunta metriä kivistä tie-
tä ylöspäin tornin juurelle. Ruuhkan välttämiseksi majak-
kaan päästettiin kiipeämään seitsemäntoista ihmistä ker-
rallaan viidentoista minuutin välein. Meidän lähtöaikam-
me olisi vajaan tunnin päästä.

Majakan alaosan pohjapiirros on neliön mallinen. Sen 
päällä on seitsemänkulmainen osuus ja sen päällä viisi-
kulmainen osuus. Tornin pohjakerroksessa näkyi majakan 
vanhoja perustuksia ensimmäiseltä vuosisadalta. Majak-
kaa oli kutsuttu silloin Farum Brigantiumiksi. Rooman val-
takunnan aikaan tuolla paikalla olevan kaupungin nimi 
oli nimittäin ollut Brigantia ja farum tarkoitti majakkaa. 
Rakennuksen arvellaan saaneen muotonsa Aleksandrian 
majakan mukaan. 

Rooman valtakunnan jälkeen Brigantia -nimi muuttui A 
Coruñaksi ja majakkaa alettiin kutsua pelkästään Faroksi. 
850-luvulla tapahtuneiden viikinkien hyökkäysten takia 
majakka  rapistui huonoon kuntoon. 900-luvun lopulla 
majakan raunioiden kohdalle rakennettiin puolustuslin-
noitus, jota kutsuttiin Casteloksi. Todennäköisesti musli-
mit eivät koskaan päässeet linnaan asti. Linnan puolus-
tuksellinen merkitys väheni ja 1400-luvulla kaupunkilai-
set hakivat siitä jopa kiviä rakennusaineeksi. 1700-luvun 
lopussa silloin 34 metriä korkeaa tornia alettiin peruskor-
jata. Torniin rakennettiin uusi kerros ja puisten portaiden 
tilalle rakennettiin kiviset askelmat.

Majakan historiasta on kerrottu monenlaisia legendo-
ja. Yhden legendan mukaan Herkules saapui veneellä nie-
mimaalle ja tappeli siellä troijalaisen jättiläisen, Gerionin, 
kanssa. Taistelun jälkeen Herkules rakensi tornin ja hauta-
si Gerionin pään sen alle. Toinen legenda on kotoisin Ir-
lannista. Tämän kelttiläisen tarun mukaan tornin rakensi 
Brigantian kuningas Breogán pystyäkseen tähystämään 
tornista pohjoiseen. Hänen poikansa ovat legendan mu-
kaan Irlannin kelttiläisten esi-isiä. Kuninkaan pää on tarun 
mukaan haudattu tornin alle. Tornin lähistölle on myös 
pystytetty samaisen kuningas Breogánin patsas.

Pohjakerroksesta lähdimme kiipeämään nelikulmaista 
osuutta. Jokaisen kuuden portaan jälkeen tuli 90 asteen 
mutka. Portaita olisi yhteensä 234 kappaletta. Meidän 
ryhmässämme lähteneillä oli kaulassaan punaiset laput. 
Vastaamme kävelivät aiemmin lähteneet valkoisia lap-
puja kaulassaan kantavat turistit. He jäivät aina yksitel-
len portaan mutkaan odottamaan, kun ohitin heidät Hu-
gon kanssa. Vasta puoli vuotta työtään tehnyt vaalean-
ruskea perro guia opasti minua mielettömän hienosti. Jo-
ka tasanteella se pysähtyi ja kääntyi ja tarkasti jokaisen 
askeleeni. 

Kun olimme kiivenneet neliönmallisen osuuden lop-
puun, alkoi kapeat kierreportaat. Kiipesimme nyt seitse-
mänkulmaista osuutta. Kierreportaissa tuli vielä vastaan 
yksi valkolappuinen vastaantulija, jonka huomasin astu-
essani hänen varpailleen. Samalla hetkellä kuulin Alinan 
kiljuvan riemusta, sillä hän oli päässyt ylös ja oli nyt ul-
kona olevalla ylätasanteella. Torniin ei saanut kiivetä, jos 

Herkuleen tornissa oli yhteensä 234 porrasta. Nämä alimmaiset 
portaat on rakennettu uudestaan 1700-luvun lopussa.

Herkuleen tornin ensimmäiset rakenteet ovat 100-luvul-
ta. Nykyiset muotonsa torni on saanut 1700-luvun lopus-
sa. Herkuleen tornissa käy vuosittain yli 200 000 ihmistä.
Majakkaan päästettiin kiipeämään 17 ihmistä kerral-
laan. Jokainen ryhmä sai eriväriset laput kaulaansa. 
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tuulen nopeus oli yli seitsemän metriä sekunnissa. Siitä 
pystyi päättelemään, että kaiteet eivät olleet kovin korke-
at. Yritin kiirehtiä Alinan turvaksi, mutta Hugo opasti kapei-
ta portaita tapansa mukaan tasaisen verkkaista tahtiaan. 

Seitsenkulmaisen tornin näköalatasanne avautui Atlan-
tin valtamerelle, mutta siitä näkyi myös hieman kahden 
ja puolen kilometrin päässä olevaa A Coruñan kaupunkia. 
Lapset löysivät parkkialueelta automme ja toiselta suun-
nalta uimarannan ja sataman. Tasanteelta näkyi myös 
maassa oleva veistospuutarha ja ilmansuuntia osoittava 
kivikartta. 

Aurinko paistoi mukavasti tuolla tasanteella ja lämpötila 
oli juuri sopiva eli reilu kaksikymmentä astetta. Artulla oli 
kova kiire alas, joten lähdimme laskeutumaan. Nyt kuljin 
noita kierreportaita sisäsyrjää pitkin. Minulla oli onneksi 
käytössä todella hyvä kaide oikeassa kädessäni ja loisto-
opas vasemmassa. Nyt vastaan tuli vihreälappuisia.

Laskeuduttuamme alas nuo 234 porrasta, päätimme 
käydä katsastamassa ylhäältä näkyneen ilmansuuntakar-
tan ja uimarannan. Hiekkapintainen kulkuväylä johdat-
ti meidät ensin veistospuutarhaan, jossa oli Pablo Serra-
non ja Francisco Leiron veistoksia. Ylhäältä näkemämme 
ilmansuuntakartta oli tehty erivärisillä kivetyksillä. Kes-
kipisteestä oli 15 metriä pitkät mukulakivetetyt väylät ja 
niiden ja väli-ilmansuuntien kohdalla luki latinankielisiä 
kirjoituksia 

Jatkoimme uimarantaa kohti. Arttu keksi tutkia kukkia 
ja heiniä Alinan keskittyessä kiipeilemään kivillä ja kalli-
oilla. Kun Alina liittyi seuraamme kukkien keskelle, hei-
näallergia aiheutti hänelle melkoisia aivastuskohtauksia. 
Emme keksineet turvallista reittiä uimarannalle, sillä kal-
lioinen ranta oli hyvin jyrkkä. Nälkä alkoi painaa päälle, 
suuntasimme itsemme autoamme kohti. Arttu oli tunnis-
tanut 23 erilaista kukkaa ja kolme erilaista heinälajiketta. 
Päästyämme autollemme näimme suureellisen ja karri-
koivan patsaan. Se esitti kuningas Breogánia, joka oli toi-
sen legendan mukaisesti Herkuleen tornin rakentaja. 

Herkuleen tornin valo kajastaa yli sadan metrin korkeudessa. Nä-
köalatasanne on hieman alempana. Majakka on Espanjan luo-
teiskulmassa A Coruñan kaupungin läheisyydessä.

MovieReading
-sovellukseen kuvailutulkattu jo yli 
40 elokuvaa

Mitä yhteistä on elokuvilla Risto Räppääjä ja pullis-
telija, Tottumiskysymys, Koirat eivät käytä hou-
suja ja Teräsleidit? Ne, ja nelisenkymmentä muu-

ta kotimaista elokuvaa on kuvailutulkattu MovieReading-
sovellukseen. 

MovieReading-sovelluksen voi ladata maksutta omaan 
älypuhelimeen tai tablettiin. Käyttäjä valitsee sovelluk-
sesta halutun elokuvan kuvailutulkkauksen. Kuvailutulk-
kaus synkronoituu elokuvateatterissa elokuvan ääniin. 
Kuulija kuuntelee sen omilla kuulokkeillaan. 

Suomen elokuvasäätiö tukee elokuvien kuvailutulkka-
usta. Vuoden 2019 alusta kaikki kotimaiset pitkät draama-
elokuvat on kuvailutulkattu elokuvasäätiön tuella.
Tanja Rantalainen

Opasrobotista blogi!
Kajastuksen viime numerossa esitelty Opasrobotti-hanke 
on ansaitusti herättänyt suurta mielenkiintoa. Nyt hank-
keen edistymistä voi seurata blogissa osoitteessa robo-
guide.org.

Suomen, englannin ja saksan kielellä julkaistua blogia 
toimittavat Aarne Halme ja Jyrki Luukko. Kuten he kerto-
vat: "Tässä vaiheessa hanketta keskitytään kehittämään 
robotin ohjelmistoa, joka havaitsee ympäristössä olevia 
kohteita ja seuraa ennalta sille opetettua reittiä. Toinen 
tärkeä kohde on löytää parhaat ratkaisut käyttöliittymäl-
le, toisin sanoen tavoille joilla käyttäjä vaikuttaa robot-
tiin ja saa siltä tietoja."

Blogi pyrkii vastaamaan kiinnostuneiden kysymyksiin 
ja se havainnollistaa maallikollekin helposti lähestyttä-
vällä tavalla monimutkaisia ratkaistavia ongelmia: "La-
sertutkan ja kameran avulla esteet voidaan yleensä ha-
vaita hyvin. Vaikeampaa on ohjelmoida robotille päät-
telykykyä, joka reagoi oikein näiden esteiden osuessa 
kohdalle. Kulkureitille pysäköity auto on helppo havai-
ta, mutta päätös siitä kummalta puolelta lähteä kiertä-
mään autoa turvallisesti on jo vaikeampaa. Samoin kevy-
en liikenteen väylällä vastaan tuleva pyöräilijä voidaan 
havaita ja tunnistaa helposti, mutta kannattaako siitä il-
moittaa käyttäjälle, vilkuttaa robotin valoja varoituksek-
si pyöräilijälle vai pysäyttää robotti odottamaan ohitusta 
on kysymys johon saadaan vastaus vain testien kautta."
Gyöngyi Pere-Antikainen
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Mikä ihmeen
arkiretriitti?

Arkiretriitti on usein neljästä kahdeksaan viikkoon kestä-
vä henkilökohtainen matka. Sen aikana sitoudutaan käyt-
tämään 20 minuuttia päivittäin hiljaiseen rukoukseen, 
mietiskelyyn ja raamatunteksteihin syventymiseen. Sii-
hen kuuluu myös yhteinen osuus, jolloin kokoonnutaan 
kerran viikossa tunnin verran (joskus varataan puolitoista 
tuntia) jakamaan löytöjä ja ajatuksia. Arkiretriittiin ei kuu-
luu julistusta, opetusta tai teologista tutkimista.

Kenelle arkiretriitti sopii? 

Pastori Tarja Korpela Vantaalta vastaa 13.2.2020 Kirkko ja 
kaupunki -lehdessä tähän kysymykseen näin: – Ajattelen, 
että periaatteessa kaikille ja erityisesti niille, jotka halua-
vat saada aikataskuja kiireiden keskelle ja löytää päivis-
tään 20 minuutin hetkiä, jolloin ovat paikallaan.

Ei raamattupiiri

Kyseessä ei ole perinteinen raamattupiiri, vaan pikem-
minkin on kyse hiljentymisen ja hengellisen ohjauksen 
jaksosta keskellä arkielämää. Olennaisin osa arkiretriitis-
sä on päivittäinen mietiskely Raamatun tekstien äärellä ja 
viikoittainen tapaaminen oman ohjaajan kanssa.  Ohjaus-
tilanteessa jaetaan löytöjä ja monasti sitä, miten luettu 
soveltuu omaan elämään tai koskettaa omaa arkea.  Ryh-
mässä voidaan keskustella päivittäisestä hiljentymisestä 
ja sen herättämistä ajatuksista. Keskustelu on luottamuk-
sellista. Toisen pohdintaan voi liittyä, mutta sitä ei varsi-
naisesti kommentoida. Väittelemään ei ryhdytä. Rohkaisu 
ja lohdutus toki ovat paikallaan. 

Mistä lisätietoa

Pääkaupunkiseudulla pyritään toteuttamaan vuosittain 
seuraavat retriitit: Ekumeenisen rukousviikon arkiretriit-
ti tammikuussa, Paastonajan arkiretriitti, Thy Kingdom 
Come -arkiretritti helatorstain ja helluntain välillä,  Luo-
makunnan ajan arkiretriitti syys-lokakuussa,  Adventin 
arkiretriitti. Lisäksi seurakunnissa voi olla sovelluksia ai-
heista. Lisätietoa saat muun muassa Facebookissa toimi-
vasta arkiretriittiryhmästä.  https://www.facebook.com/
groups/2360931974139662/ tai verkkosivulta http://www.
hiljainentila.fi/

Kirjoittaja ohjaa keväällä 2020 pääsiäisen ajan arkiretriitti-
ryhmän Vantaankosken seurakunnassa. 
Tuula Paasivirta

LYHYESTI
►



Psykoterapeutti Eeva-Maija Möttö-
nen auttaa asiakkaitaan myönteisen 
tunneviestinnän poluille. Oma soke-
us on hänelle elämän rikkautta. 

Teksti: Päivi Kremenenko

”
Taas se on lorvinut koko päivän. Märät pyykit ko-
neessa ja tiskipöytä kuin lastattu laiva. Kirjoittaa 
muka työhakemuksia. Hei, onko täällä ketään? 
Mikset ole vienyt roskia?! Kotona se on mut-
tei inahdakaan vastaukseksi.” Näin moni kohtaa 

puolisonsa työpäivän jälkeen.
-Toivomme, että kumppani olisi minua varten, kun tar-

vitsen lohdutusta. Haluaisimme jakaa ilomme ja surum-
me. Suurin osa ihmisistä tulee vastaanotolle, koska tun-
nesuhde on katkennut, pariterapeutti Eeva-Maija Möttö-
nen, 49, kertoo. 
   
Syviä tunteita tavoittamassa

Voimme olla vihaisia ja turhautuneita. Tämän pinnan alla 
piilee näkymättömämpiä tunteita: Olen riittämätön. Tu-
len torjutuksi. En ole rakastamisen arvoinen.                               
   −Pikkuhiljaa terapiassa tavoitetaan haavoittuvia syviä 
tunteita. Yhteys alkaa rakentua, kun niitä jaetaan parin 
kanssa. Teemme töitä, jotta kumppanit olisivat olemassa 
toisiaan varten. Opetellaan lähettämään selviä viestejä.                                                                  
   Kun toinen vaatii yhteyttä ja syyttää, toinen pystyttää 
suojamuurit ja vetäytyy. Muurin takana hän kokee tule-
vansa hylätyksi, koska ei ole riittävän hyvä.                                      
   - Ei ole kenenkään syy, jos tunteet ovat lukossa. Syyt-
tämisen ja suojautumisen kehä on yhteinen vihollinen. 
Sen purkaminen ja uuden tunnesuhteen rakentaminen ei 
käy käden käänteessä, Eeva-Maija Möttönen kuvaa työn-
sä ydintä.                              
   - Tunnekeskeinen pariterapia on parhaiten tutkittu ja 
dokumentoitu pariterapian suuntaus. On osoitettu, että 
sen tulokset kantavat vuosien päähän.                                                         
   Terapia pohjautuu kiintymyssuhdeteoriaan. Lapsi tu-
keutuu tunne-elämässään aikuiseen. Aikuinen kiintyy 
kumppaniinsa. Tunnesiteen katkeaminen ahdistaa. 
   Terapia ei onnistu, jos asiakas on sidoksissa muualle 
kuin omaan kumppaniinsa. Uskottomuutta voidaan käsi-
tellä yhdessä, mutta rinnakkaissuhde estää työskentelyn. 
Myös hoitamaton riippuvuus tukkii tien kumppanin luo. 
Jos pelaa kaiket yöt netissä, ei ole lähimpänsä saatavilla. 

Sokea terapeutti

- Kun varataan ensimmäistä aikaa, kerron olevani sokea. 

Aniharvoille pareille sokeuteni on ollut este. Ihmisillä on 
oikeus kuitenkin myös kieltäytyä. He maksavat palvelusta 
ja valitsevat terapeuttinsa. 
   Joskus asiakkaat hurmioituvat. He otaksuvat, että so-
kea terapeutti on yliveto: hän tuntee syvemmin kuin nä-
kevät ihmiset.

-Terapeutti ei ratkaise ongelmia. Olen asiakkaiden rin-
nalla. Yritämme yhdessä ymmärtää, mistä on tultu ja mi-
ten päästään eteenpäin. 
   Eeva-Maija Möttönen ei anna tehtäviä eikä työkaluja 
umpisolmujen avaamiseen. 

- En kehota paria hieromaan toistensa jalkoja. Jos tun-
nesuhde on poikki, jalkahieronta voi etäännyttää kump-
paneita entisestään. 
   Asiakkaat ovat sanoneet, että on helpompaa, kun tera-
peutti ei näe heidän kyyneleitään.  
   Eeva-Maija Möttösen vastaanottotila on näkövammais-
ten toimintakeskus Iiriksessä. Ihmiset pitävät paikasta. 
   - Sokeuteni ei ahdista minua. Siitä voidaan jutella, saat-
te kysyä, mutta enimmäkseen puhutaan teidän asioistan-
ne, sanon ensikäynnillä. - Jos en olisi näkövammani kans-
sa sinut, en pystyisi tekemään työtäni.  
   Eeva-Maija Möttönen on kiitollinen lapsuudestaan. Syn-
tymäsokean tytön elämää ei rajoitettu. Hän sai kiipeillä 
portaissa, osallistua kerholeireille ja juoksennella näkevi-
en kavereiden opastamana pitkin Pirkkalaa. Vanhemmat 
uskoivat hänen pärjäävän siinä missä näkevä sisko ja so-
kea velikin. 

Kuuntelijasta terapeutiksi

Nuorena Eeva-Maija kuunteli usein porukan murheita. 
Opiskellessaan sosionomi-diakoniksi hän suoritti yhden 
työharjoitteluista SPR:n turvatalossa. Sinne tuli nuoria, 
joilla oli kriisi kotona. Työntekijät laittoivat heille ruoan, 
pesivät pyykit ja selvittelivät ongelmia. Sokea harjoitteli-
ja oli lähes kaikessa mukana. Turvatalon johtaja totesi Ee-
va-Maijan empaattiseksi kuuntelijaksi ja suositteli perhe-
terapiaopintoja. Eeva-Maija kauhistui. 28-vuotiaana hän 
oli mielestään liian nuori. 
   Ensimmäinen työpaikka avautui Vantaan kaupungin eh-
käisevän päihdetyön yksiköstä kuukausi valmistumisen 
jälkeen. Työkokeilu jatkui vakituisena työsuhteena. Eeva-
Maija toimi ohjaajana tupakkaklinikalla. Työn ohessa hän 
lähti kuin lähtikin opiskelemaan perheterapiaa. Riittävä 
pohjakoulutus takasi paikan maksullisella kurssilla. 
  - Olen aina suhtautunut varovaisesti uusiin ideoihin. Pe-
rustin toiminimeni Elämän virralla vasta vuonna 2009, 
kolmen vuoden kuluttua perheterapeuttikoulutuksen 
päättymisestä. 
    Sokea terapeutti ei kokenut olevansa parhaimmillaan 
pienten asiakkaiden kanssa. Lapsi saattaa vaikkapa pui-
da nyrkkiä ja irvistellä sanomatta sanaakaan. Niinpä Ee-
va-Maija Möttönen jatkoi opintoja ja valmistui paritera-

peutiksi. Hänellä on oikeus antaa Kelan kustantamaa kun-
toutuspsykoterapiaa. 
   - Haluan kehittää ammattitaitoani. Opiskelen päivittäin 
tunnekeskeistä pariterapiaa kirjoista, joita luetan Näkö-
vammaisten liiton lukupalvelussa. 
   Näkevät pariterapeutit videoivat istuntonsa. Sokea tera-
peutti äänittää tapaamiset, tietenkin asiakkaiden luvalla. 
   - Ohjaukset ovat hyvin opettavaisia. Voin kysyä itseltä-
ni, mitä minun olisi tietyssä kohdassa pitänyt tehdä. Jos 
en tiedä, miten etenisin, työnohjaaja auttaa äänitteen pe-
rusteella. 
 
Yrittäjän arkea 

Savuttomuusohjaajan työn lisäksi Eeva-Maija Möttönen 
on toiminut perhetyöntekijänä lastensuojelussa. 
   - Olen saanut työpaikkani helposti. 
  Sokea työntekijä on ollut upea uutuus työyhteisöl-
le. Muutamassa kuukaudessa on kuitenkin selvinnyt, et-
tä hän tekee työnsä muita hitaammin eikä kykene kaik-
kiin tehtäviin. Lopulta on puitu, kuka häntä joutuu opas-
tamaan. 

- En ole menossa toiselle töihin. 
Näkövammainen yrittäjä ei ole riippuvainen työkaveri-

en hyväntahtoisuudesta. Tosin itsensä työllistäjältä vaa-
ditaan hyviä hermoja: asiakkaita on milloin enemmän, 
milloin vähemmän. 
     - Yrittäjän ei pidä siekailla ottaessaan rahaa. On tunnet-
tava oman työnsä arvo. Itseään ei saa alihinnoitella. 
     - En hallitse Facebook-hommaa. Ei siellä voi pitää täy-
sin kuollutta Elämän virralla -sivua. Olisi kirjoitettava blo-
gia. Mutta mistä? En voi kertoa, mitä päivän mittaan teen. 

Työtä parien parhaaksi

Ja täytyisi muokata sivuja, käsitellä kuvia. 
    Eeva-Maija Möttösen tärkeä markkinointikanava on 
kristillinen Radio Dei. Mainosten perusteella on tullut pu-
helinasiakkaita jopa Keski-Suomesta. Puhelimitse onnis-
tuu vain yksilöterapia.
   - Olen kristitty. Jos kristinusko on tärkeä osa asiakkaan 
elämää, sen arvot voivat sisältyä terapiaan. 
   
Täyttä elämää

- Olen hyvin kiitollinen omasta parisuhteestani. Olen tur-
vallisesti kiintynyt toisin kuin kovin monet parit. Kun tun-
neyhteys kumppaniin ei toimi, ihminen kantaa valtavaa 
taakkaa. 
    Asiakkaiden kuormat saavat kyytiä Lauttasaaren ran-
nassa. Eeva-Maija Möttönen käy viikoittain Saunaseuras-
sa. 
  - Menen suoraan mereen. Kaikki on unohtunut, kun hyp-
pään vedestä savusaunan löylyihin. Tapaan saunasiskoja 
ja nautin hyvästä ruuasta. Rentoudun. 
    Eeva-Maija Möttönen on pystynyt tekemään haluami-
aan asioita. Näkövamma on avannut monia ovia.
  - Olen päässyt hienoille ulkomaanmatkoille. 
   Kuubassa espanjantaitoinen reissaaja tutustui näkö-
vammaisten kirjastoon ja yhdistykseen, vierailipa sokean 
muusikon kotonakin. 
   Eeva-Maija Möttönen on valmis kulkemaan aikuisena 
sokeutuneiden rinnalla.                             
  - Näön yhtäkkinen menettäminen on iso kriisi, jota pi-
täisi saada purkaa ulkopuoliselle kaikessa rauhassa. Ehkä 
pystyisin jakamaan toivoa: ihminen pärjää ilman näköä-
kin. 
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Tervetuloa! Pariterapeutti Eeva-Maija Möttönen valmiina ottamaan asiakkaat vastaan.



Lukijan aarrearkusta 5Lukijan aarrearkusta 5
Teksti: Gyöngyi Pere-Antikainen

riviivojen luojana kirjailija on, kertovat  kertojiensa avio-
liitoista, perheistä, työstä, heidän peloistaan, yksinäisyy-
destä, irrallisuudesta, arjesta, sattumuksista, jotka ovat 
dramaattisia tai vain banaaleja. Olen todella lumoutunut 
Cuskin kerrontatavasta, joka kestää taatusti useamman-
kin lukukerran. Tälle kirjalle on jatkoa: Siirtymä ja Kunnia. 
 - Sari Karjalainen

Ritva-Elina Pylväs: Alisa väylän tytär 

Karu pohjoisen elämän kuvaus: nuori Alisa joutuu olosuh-
teiden pakosta tahtomattaan koville ja etsimään onnen-
sa murusia. Eläväinen ihana pohjoisen murre, lukijan An-
ni Tanin pehmeä ääni, lestadiolaisuus kulkee kirjassa mu-
kana. Ihana elävä lukukokemus! 
 - Päivi Pakarinen, Savonlinna

Kersti Juva: Löytöretki Suomeen

Onko Sinulla kohtuullisen hyvä englannin taito ja innos-
tusta kielellisten asioiden pohtimiseen? Tietokirjassaan 
Löytöretki Suomeen Kersti Juva, joka on suomentanut 
paljon englanninkielisiä romaaneja, näytelmiä ja kuun-
nelmia, kuvaa kiinnostavalla tavalla suomen ja englannin 
kielten erilaisia tapoja ilmaista asioita. Kirjassa on valta-
vasti Juvan omista käännöksistä otettuja esimerkkilausei-
ta molemmilla kielillä.
 - Satu Linna

Suosittelisin neljän kirjan kimppaa, joilla yhteinen aihe, 
vaikka aiheen tarkka määritys vähän kinkkistä.
George Orwell: Kun ammuin norsun ja muita esseitä

George Orwell: Puilla paljailla Pariisissa ja Lontoossa

Rutger Bregman: Ilmaista rahaa kaikille ja muita ideoi-

ta jotka voivat pelastaa maailman

Nicholas Shaxon: Aarresaaret: miehet jotka ryöstivät 

maailman

Tuossa ensimmäisessä voi tutustua ihmiseen nimeltä 
George Orwell ja siihen miten hän kokee maailman. Es-
seet on kultturelleja ja eksistentialistisia. Hienoja aarteita.
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 Toinen on Orwellin omaelämänkerrallista kerrontaa köy-
hyydestä. Voisi sanoa marginalisoitumisesta. Kirjan en-
simmäinen osa, jossa kuvataan elämää Pariisissa 20-30-lu-
vuilla on osittain hauska ja pöyristyttävä. Toinen osa kir-
jasta, jossa liikutaan Lontoossa, on ankean synkkä. Vasta 
Lontoossa ilmenee köyhyyden koko raakamaisuus ja nöy-
ryytys. 
 Kolmas tuo ilmi ihmeellisen yksinkertaisia ratkaisuja pii-

naan nimeltä köyhyys.
 Neljäs tuo kristallinkirkkaasti esiin syyt, jotka saavat ai-

kaan kiduttavan köyhyyden miljardeille.
  - Mikael Nikola

Barbara Michaels: Neitsytvaimo

Minulle kaikkein rakkainta viihdettä ovat 1800-luvun 
Englantiin sijoittuvat romance and mystery -kirjat, joissa 
nuoret neidot harhailevat salaperäisten kartanoiden sok-
keloissa. Neitsytvaimo edustaa tätä genreä puhtaimmil-
laan. Orpo Lucy vihitään synkän paronin kanssa, mutta 
tämä ei pane liittoa täytäntöön ja Lucy joutuu moneen 
vaaratilanteeseen. Kirjan sankariksi osoittautuva nuori la-
kimies on yhteiskunnallisesti valveutunut ja arkisuudes-
saan sympaattinen.
 - Anne Huttunen

Stephen King: Carrie

Kingin ensimmäinen julkaistu romaani jäi Suomessa vä-
hälle huomiolle. Yhdysvalloissa se julkaistiin 1974 ja suo-
meksi se kääntyi vasta kolmetoista vuotta myöhemmin. 
Urbaanilegendat kertovat, että kirjailija piti itsekin kir-
jaansa niin huonona, että heitti sen aluksi roskiin. Kirja 
kuitenkin menestyi ja King sai tilaisuuden kirjoittaa muu-
taman kirjan lisääkin. Carrie kertoo syvästi uskovaisen an-
karan yh-äidin tyttärestä, joka kasvoi eristettynä ja vasta 
lukiossa tajusi omaavansa telekineettisiä voimia. Loppua 
kohden kirjassa pääsee helvetti irti lukiolaisten keskuu-
dessa ja lukija jää miettimään, ketkä olivat hyviä ja ket-
kä pahoja. Teoksen vetovoimasta kertoo osaltaan sekin, 
että siitä on tehty kolme eri elokuvasovitusta ja eräänlai-
nen jatko-osakin. Suosittelen lukemaan, mutta älä lue yk-
sin tai illalla!
 - Roope Alanakkila

Khemiri, Jonas Hassen: Isän säännöt

Jos joku nuori törmää tähän kirjaan, hän ei ehkä uskalla 
hankkia lapsia... Maahanmuuttajataustainen ruotsalais-
kirjailija etäännyttää hahmojaan nimettömiksi: kaootti-

simpia ruuhkavuosiaan elävä isä, vanhanaikaisen miehi-
nen isän isä ja heitä ympäröivät nykyiset ja entiset kump-
panit, sisarukset ja lapset luovat milloin raadollista, mil-
loin humoristista, mutta aina surumielisen koskettavaa 
kuvaa elämästä, joka voi olla kenen tahansa meistä. Vä-
häeleistä ja psykologisesti armottoman terävää kuvausta!
Ja kyllä: lapsia kannattaa sittenkin hankkia!
 - Jenni Espoosta

Virpi Miettinen ja Tuula Nieminen: Tuhma prinsessa

Kirja kertoo Virpi Miettisen elämäntarinan. En odotta-
nut suuria kirjalta etukäteen, mutta yllätyin kovin, miten 
kaunistelematta Virpi kertoi itsestään: huumeörvellyksis-
tään, holtittomasta rahankäytöstään, perheestään,  mies-
suhteistaan, monista itseaiheutetuista mokistaan. Kir-
ja tempaisi minut mukaansa täysin.  Sydäntäni raastoivat 
Virpin rajut rakastumiset, onnen etsintä ja aina äärimmäi-
nen pettymys. Samaa surkeaa rataa kiersi tämän  lahjak-
kaan kaunottaren elämä moneen kertaan. Kirjaa lukies-
sani tunsin suurta surua ja myötätuntoa Virpiä kohtaan. 
Muistan ajatelleeni: mikä mättää kun nainen ei opi elä-
mään. Upea selviytymistarina.
 - Aija S.

Kaari Utrio: Ruma kreivitär

Fiksu ja tarmokas Julia on köyhtynyt aatelisneiti 1830-lu-
vun Espoossa. Kotikartano rapistuu ja isä on pelannut 
perheen rahat. Julia on vakuuttunut, ettei enää itse pää-
se naimisiin, mutta pikkusiskolle, joka on tyypillinen pe-
lastettava kaunotar,  pitäisi järjestää turvalliset oltavat. 
Tarina on hyvää luettavaa kaikille historiallisten viihdero-
maanien ystäville.
 - Satu Linna

Matti Rönkä: Uskottu mies

Celian äänikirjojen uutuuskirjojen joukossa on uusin Rön-
gän Viktor Kärppä -kirja Uskottu mies. Olen sen jo mel-
kein lukenut. Kirja on taattua Rönkää, mutta mikä paras-
ta, Rönkä itse lukee kirjan ja lukeekin muuten hyvin. Oi-
kein korva lepää. Suosittelen siis. 
 - Merja Heikkonen

Hyvät lukijamme!

U
usi vuosi on aina jännitystä täynnä: tuoko 
se hyvää, onnea, terveyttä, vai huoliako li-
sää? Yksi asia on varma: hyvät kirjat eivät lo-
pu koskaan! Haluaisin elää ikuisesti, ahmia 
yhä uusia ja uusia kirjoja, saamatta kyllikse-

ni milloinkaan! Ahmittavien kirjojen lista kasvaa myös tei-
dän kirjasuositustenne ansiosta niin minulla kuin varmas-
ti monilla muilla lukutoukilla. Lähettäkää siis suosituksi-
anne lisää!

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 harvinaisempia hel-
miä! 

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

Lukuilo on jaettu ilo, olkaa hyvät!

Rachel Cusk: Ääriviivat

Nykykirjallisuutta parhaimmillaan! Olen todella ihastunut 
tähän romaaniin. Englantilainen Kirjailija lentää Ateena-
an opettamaan luovaa kirjoittamista. Matkallaan hän ta-
paa monenlaisia ihmisiä, kuulee heidän tarinoitaan ja käy 
todella syvällisiä keskusteluja heidän kanssaan paljastaen 
itsestään vain vähän. Tarinat, joiden kaikukoppana ja ää-



Teksti: Rauni Laihonen
Kuvat: Iiris Aittolan albumi

F
ysioterapeutti Iiris Aittola työskenteli Näkö-
vammaisten Kulttuuripalvelussa sihteerinä 
2000-luvun vaihteessa kolme vuotta. Sen jäl-
keen hänen polkunsa erkani sieltä ja hän pala-
si takaisin fysioterapeutin työhön. Kulttuuri jäi 

kuitenkin hänen elämäänsä tärkeänä osana. Hän on into-
himoinen laulaja ja laulun opiskelija.

Musiikkiharrastuksen lisäksi hänen vapaa-aikansa ku-
luu perheen parissa, liikuntaharrastuksissa ja käsitöissä. 
Lauluillaan Iiris haluaa välittää kuulijalle tunnetta. Hän 
sanoo, että eri ihmisille sama laulu voi merkitä eri asioita. 
Esimerkiksi joku voi laulun kuullessaan muistaa häät ja toi-
nen  hautajaiset.  Musiikki  on loistava tapa päästä yhtey-
teen omien tunteidensa kanssa.

- Ei se että kuulijat tulevat kuuntelemaan minua, vaan 
jos lauluni herättää tunteita, olen tyytyväinen, kiteytti Ii-
ris.

Ole mitä voit, ellet voi olla mitä haluat!

Iiris on lähtöisin Lappeenrannasta ja asuu tällä hetkellä 
Nurmijärvellä aviopuolisonsa, Veli-Matti Aittolan ja kah-
den poikansa kanssa.

Perheeseen kuuluu myös Veli-Matin kaksi lasta  aikai-
semmasta avioliitosta.

- Kumpikin poikani pitää musiikista. Vanhempi opiske-
lee pianonsoittoa ja nuorempi laulaa mutta ei julkisesti.

Pienestä asti laulaminen on ollut Iirikselle tärkeää. Hän 
lauloi aina automatkoilla ja saatuaan ensimmäisen nau-
hurin hän äänitti kaikki kasetit täyteen lauluja ja kerto-
muksia. Niitä on vieläkin tallessa.

- Koulussa ollessani pyrin musiikkiluokalle. Pisteet oli-
vat hyvät, mutta minua ei otettu näkövamman takia, vaan 
sanottiin, että tämä koulu ei ole erityistapauksia varten. 
Sisareni Niina Keitel pääsi musiikkiluokalle.

Hänestä tuli myöhemmin oopperalaulaja. Niina soit-
ti musiikkiopistossa lapsena pianoa ja minä klarinettia. 
Nuorena lauloimme paljonkin yhdessä.

Musiikkikurssilta se alkoi

Näkövammaisten Kulttuuripalvelun musiikkikurssilla Iiris 
aloitti laulun opiskelun. Hän osallistui niihin useana vuon-
na ollessaan kulttuurisihteerinä ja jo ennenkin. Opettaja-
na toimi Salla Talvi. Tämä sai oppilaansa innostumaan ja 

jatkamaan lauluharrastusta kurssin jälkeenkin.
Lasten syntymän jälkeen Iiris piti parin vuoden tauon. 

Sitten innostus taas tuli. Hän hakeutui paikalliseen kuo-
roon, Too Many Sistersiin.

- Saadakseni rohkeutta laulaa jälleen menin Nurmijär-
vellä musiikkiopistoon. Suoritin kaksi tutkintoa kevyes-
tä laulusta 1/2 ja 2/2. Tällä hetkellä opettajani on Anna 
Kemppainen ja teen pikkuhiljaa d-tutkintoa kevyestä mu-
siikista. 

Kevyen musiikin tutkintoon kuuluu kansanmusiikki, 
musikaali eli näyttämömusiikki, poprock, heavy, reggae, 
jazz, blues ja iskelmä. Iiris haluaa oppia laulamaan eri lau-
lutyylien mukaista äänenkäyttöä ja fraseerausta.

Esimerkiksi iskelmässä ja jazzissa fraseeraus poikkeaa 
hyvin paljon toisistaan.

  - Se on mielenkiintoista ja kiinnostavaa on myös rikkoa 
omia rajojaan. Tällä hetkellä olen kiinnostunut bluesista 
ja jazzistakin. Olen menossa jazz-blues laulukurssille, jo-
ka järjestetään Nurmijärvellä. 

Laulut Iiris opettelee kuuntelemalla. Mustavalkoisesta 
nuotista hän pystyy lukemaan melko huonosti ja silloin-
kin vain joko sanat tai nuottimerkinnät kerrallaan. Yleen-
sä ensin hän ottaa haltuun sävelen ja sen jälkeen sanat.

- Tällä hetkellä opiskelen Nurmijärvellä lasten ryhmäs-
sä musiikin perusteita. Olen vanhin oppilas ja vanhempi 
kuin opettaja!

Hyviä kokemuksia

Syyslukukauden päätteeksi ennen joulua musiikkiopis-
ton opettaja järjesti oppilaskonsertin. Iiris kertoo, että 
oli ihanaa kuunnella kollegoiden esityksiä. Kun itsekin on 
opiskellut laulua, nauttii hyvin paljon heidän tulkinnois-
taan. Ne herättävät tunteita.

- Omalla kohdallani konsertissa tuli mahtava tilanne, 
kun sain laulaa poikani tekemän kappaleen hänen toimi-
essaan pianistina. Säveltäjä oli hyvin tarkka, miten laulu 
piti esittää. Poikani on säveltänyt ja sanoittanut useam-
piakin lauluja, iloitsee ylpeä äiti.

 Jazz vei mukanaan

Laulutunti on aika jännittävä tilanne. Siinä on se, että us-
kaltaisi antaa mennä, ettei olisi liian kontrolloiva. Tunnil-
la pitää miettiä ja ajatella toisella tavalla kuin esiintyessä, 
jolloin pitää keskittyä koko kapasiteetilla. Vaikka opetta-
ja on aivan ihana, niin tilanteena oppitunti on jännittävä.

  - Minulla on ollut sellaisia opettajia, jotka ovat kaiva-

neet uusia ulottuvuuksia minusta esiin. Muutamia kertoja 
olen itsekin hämmästynyt, että tuollainen ääni lähti.  Lau-
lutunnin pitää olla kivaa harrastamista,

Iiris pitää tärkeänä käydä eri opettajilla. Rohkeasti kan-
nattaa kokeilla erilaisia lauluja. Jazzia kohtaan Iiriksellä 
on ollut suuri inho, mutta nyt hän pitää siitä. Kurssitut-
kintoa varten oli pakko tutustua jazzmusiikkiin.

- Ensin kävin naama irvessä kuuntelemassa jazzia. Ker-
ran istuin konsertissa, jossa soitti saksofonisti ja aivan 
yhtäkkiä ikään kuin herätys tuli, että tämä on ihanaa. Sii-
nä tajusin jazzin olevan tunnetta.

Sama oli blues, ja mitä vanhempi blueslaulaja on, sitä 
uskottavampi hän on. Iiriksen   mielestä opiskelussa tai 
esiintyessä iloa ei saa unohtaa. Jos joutuu esittämään sel-
laisen kappaleen, joka ei itseään inspiroi, siihen on löy-
dettävä uusi näkökulma.

Esiintymisiä

Iiris keskustelee Veli-Matin kanssa lauluista ja musiikis-
ta aika usein. Veli-Matti on harrastanut musiikkia 16-vuo-
tiaasta lähtien. Hän laulaa ja soittaa kitaraa sekä bassoa 
ja rumpuja. Heillä on kotona erilaisia soittimia koko huo-
neen täydeltä. Välillä koko perhe kokoontuu musiikki-
huoneeseen soittamaan yhdessä.

- Olemme Veli-Matin kanssa yhdessä Musage duo. 
Esiinnymme erilaisissa tilaisuuksissa muun muassa synty-
mäpäivillä ja säestämme yhteislaulutilaisuuksissa. Lasten 
synttäreillä olemme esiintyneet, mutta omien lasten juh-
lissa ei saa laulaa, koska se on heidän mielestään noloa.

Laulaminen on hyvin-
voinnin keino

Iiris Aittola

Iiris ja Veli-Matti

Uusin harrastus on jääkiekko.

►

16     17



Nuottiöljykriisi-bändin solistina Iiris esiintyy firmojen 
juhlissa ja kaikenlaisissa tilaisuuksissa, joihin bändiä halu-
taan. Viime vuonna he keikkailivat pari kertaa Näkövam-
maisten liiton Iiriksen Pimé Caféssa.

- Se on kiinnostava ympäristö. Pimeässä esiintyminen 
on aivan erilaista kuin valoisassa. Yleensä yritän ottaa 
kontaktia yleisöön ja yritän sitä myös pimeässä vaikka-
pa tanssimalla. Itse kuulen yleisön reaktioita. Pimeässä ti-
lassa omalle esiintymiselle on rauha, kun tietää, ettei ku-
kaan katso eikä näe minua. Se on ihanaa vaihtelua, luon-
nehti solisti.

Kerran Iiristä pyydettiin esiintymään kirkkoon jazzmes-
suun, mutta se ei sopinut hänelle silloin. Nyt haaveena on 
saada laulaa tämän vuoden aikana messussa. Hän on ai-
kaisemmin esiintynyt kirkossa ristiäisissä ja tietää, kuinka 
ihanaa siellä on laulaa.

Oopperasta jazziin

Iiris käy hyvin monipuolisesti erilaisissa konserteissa. 
Oopperaan hänellä on ollut ilo tutustua sisarensa kautta.

  - Olen menossa tänä keväänä Tampereelle kuuntele-
maan Carmenia, jossa Carmenin osan laulaa Niina. Klu-
beilla käyn blues- ja jazz-musiikin konserteissa. Yhtä hy-
vin kelpaavat klassinen musiikki kuin heavykin. 

Iiris on käynyt lapsensa kanssa myös rap-konsertissa. 
Nyt nuorilla on rap, jossa on sanomaa ja rytmiä. Siinä mu-
siikissa ei ole mitään pahaa, mutta henkilökohtaisesti Iiris 
ei rappia ja konemusiikkia ymmärrä.

  - Itse kuuntelin mielelläni heavy metallia lapsena. Se 
toi voimaa. Aina kun musiikki on hyvää, sitä on kiva kuun-
nella. 

Kilpailujakaan Iiris ei ole unohtanut. Laila ja Olavi -lau-
lukilpailuihin hän osallistui kolme kertaa ja pääsi semifi-
naaliin asti. Kokemuksena se oli hänestä mukava.

Liikuntaharrastuksia vino pino

Jääkiekko on uusi laji näkövammaisille Suomessa ja koko 
Euroopassa. Ensimmäinen kokeilu järjestettiin liikunta-
keskus Pajulahdessa tammi-helmikuun vaihteessa 2020.

- Halusin mennä kokeilemaan lajia, jota Kanadassa on 
pelattu jo jonkin aikaa. Meitä jääkiekosta kiinnostuneita 
ja ehkä hieman ennakkoluuloisiakin osallistujia oli Paju-
lahdessa noin 40, joista suomalaisia 26, kertoi Iiris. Kak-
si valmentajaa tuli Kanadasta ja sieltä saapui myös kak-
si pelaajaa.

Jääkiekkokärpänen puri

Näkövammaisten pelissä kiekko on kuin peltipurkki, jon-
ka sisältö helisee ja kilisee. Sääntöjen mukaan ei saa tak-
lata ja kiekko on syötettävä ja laukaistava mahdollisim-
man siististi. Kun mennään vastustajan alueelle, pitää ol-
la yksi syöttö ennen kuin voi yrittää maalia.

Sokeat toimivat maalivahteina. Suurin osa pelaajista oli 
heikkonäköisiä.

Osallistujajoukko koostui kaikenikäisistä. Harjoituksissa 
kaikki olivat yhdessä, mutta pelissä porukka jaettiin kah-
teen ryhmään. Ihan pienimmillä lapsilla oli oma pelinsä.

- Yksi harjoitus oli sellainen, jossa otettiin ensin vauhtia 
ja siitä mentiin polvilleen liukuen eteen päin, josta nous-
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LUKUNURKKA
Tuula-Maria Ahonen Väärin rakastettu

Hannele Törrönen: Väärin rakastet-

tu?  Vanhemman ja aikuisen lapsen 

ristiriidoista, Kirjapaja 2020 

Omistettu erityisesti ai-
kuisten lasten vanhem-
mille

K
irja on tarkoitettu niille 
äideille ja isille, jotka elä-
vät surussa, huolessa ja 
toistuvissa konflikteissa 
aikuisten lastensa kans-

sa. Heitä ei ole juurikaan muistettu, 
kun perheen sisäisiä vaikeuksia kä-
sitellään tietokirjallisuudessa, tote-
aa psykologi  ja psykoterapeutti,  kol-
men aikuisen pojan äiti Hannele Tör-
rönen.

Kirjaa lukiessa avau-
tuu järkyttävän tun-
tuinen,  salattu ja hä-
vetty maailma. Per-
heenhän ”kuuluisi” ol-
la onnellinen, jäseni-
ään tukeva pienyhtei-
sö. 

- Pienten lasten vanhemmille on 
annettu lupa kokea ”negatiivisia tun-
teita”. Mutta entä miten on aikuisten 
lasten kanssa? Elämmekö aikaa, jol-
loin vanhemman vastuu lapsesta ja 
syyllisyys tämän kohtalosta jatkuu 
vanhemman kuolemaan asti? On-
ko oman lapsen taholta siedettävä 
ikuisesti valitusta, syyttelyä tai jää-
tävää mykkyyttä? Miten sietää suru, 
kun lapsi on katkaissut välit vanhem-
piinsa eikä vanhempi saa tavata omia 
lapsenlapsiaankaan, Törrönen kysyy.

- Kaikkia solmuja ei ehkä saada kos-
kaan auki, mutta toivon, että tämä 
kirja auttaa edes hengittämään vä-
hän kevyemmin niiden äärellä. Siksi 
tässä kirjassa onkin enemmän kysy-
myksiä kuin valmiita vastauksia. 

Törrönen avaa tilannetta meidän 

aikuisten lasten vanhempien omasta 
lapsuudesta lähtien. Moni meistä on 
saanut  syyllistävän, nolaavan, jopa 
häpäisevän kasvatuksen, varsinkin 
koulussa. Törrösen käsityön opettaja 
meni usein luokan eteen, taputti kä-
siään ja dramaattisesti esitteli Törrö-
sen virheitä. - Olkaas nyt hiljaa ja kat-
sokaa, mitä se Hannele on TAAS teh-
nyt.”  Oma jumpanopettajani pysäyt-
ti kesken valssin opettelun koko ryh-
män ja huusi: ”Ahonen teki virheen!”  
Kaikki kääntyivät katsomaan minua, 
ja nolattuna tein virheen uudestaan. 
Opettaja pysäytti taas ryhmän: ”Aho-
nen teki TAAS saman virheen!”  

Tästä taustasta käsin olemme hy-
vin valmiita syyllistymään emmekä 
varmaan ole osanneet riittävästi vah-
vistaa omien lastemme itsetuntoa?  
Onko syyllisyys kuin vanhemman toi-
nen iho, Törrönen kysyy. - Väitän, et-
tä vanhempi haluaa ikuisesti lapsel-
leen parasta.  Se on meissä syväl-
lä, ikuisesti. Voiko aikuinen lapsi ym-
märtää tämän ja antaa anteeksi van-
hemmilleen? 

Kohti hengittävää ja keskustelun 

kestävää perhettä 

- Suurissa vaikeuksissa rämpivien 
perheiden jäsenet kokevat yleensä 
itse kukin olevansa uhreja. Perheen-
jäsenet tunnistavat herkästi itseen-
sä kohdistuvia vääryyksiä mutta ovat 
sokeita omalle vaikealle ja toisia haa-
voittavalle käytökselleen, Törrönen 
kirjoittaa.  Hän peräänkuuluttaa hap-
pea ja tilaa antavaa vuorovaikutusta 
ja  erilaisuuden ymmärtämistä. 

Kukin perheenjäsen on kokenut 
menneisyyden omalla tavallaan. 

Vanhempi ja aikuinen 
lapsi joutuvat kestä-
mään sen, että ovat 
kokeneet yhteisen his-
torian eri tavoin. Jos-
kus käsitykset ovat hy-
vinkin kaukana toisis-
taan. 

- Onko mahdollista elää rinnakkai-
sissa todellisuuksissa toista osapuol-
ta nujertamatta tai lyyhistymättä it-
se huoleen, häpeään tai katkeruu-
teen? Ja juuttumatta pakonomaisiin 
pyrkimyksiin muuttaa tilanne vaikka 
väkisin?  Voivatko vanhempi ja lap-
si ajatella ikäviä ja loukkaavia tapah-
tumia pikemminkin ymmärtämättö-
myyden ja avuttomuuden ilmauksi-
na kuin tietoisena suunnitelmallise-
na pahana?  

- Omaan totuuteen pakottaminen 
ei tuota tulosta. Voivatko vanhem-
pi ja aikuinen lapsi katsoa toisiaan 
”kiinnostavana toisena”, jota ei oike-
astaan tunne, mutta johon voi vähin 
erin tutustua?  Matka kohti ymmär-
rystä on aina mahdollinen.

tiin mahdollisimman nopeasti ylös. Suojukset olivat tar-
peen. Se oli hirmu hauskaa.

- Pelaaminen oli kunnon pelaamista. Minutkin kaadet-
tiin kaksi kertaa. Huvitti vain, kun tämä kaataja pyysi an-
teeks, anteeks, anteeks. Varusteet olivat todella tarpeen.

Jatkoa tulossa

Kanadassa ja Yhdysvalloissa on maajoukkuetoimintaa ja 
nyt kanadalaiset heittivät haasteen, että he haluaisivat 
pelata Eurooppaa vastaan. Iiris tuumi, että pitää katsoa, 
mitä saadaan aikaan. Yksi vuoro on jo varattuna jäähallis-
ta harjoituksia ja pelaamista varten.

- Minulla oli kauheat ennakkoluulot, mutta nyt kyllä pu-
ri jääkiekkokärpänen. Tykkäsin ihan hirveästi. Niin paljon 
innostuin, että kävin heti ostamassa mailan ja hokkarit, 
tunnustaa urheilija.

Kultamitalisti

Maalipalloa Iiris pelasi maajoukkueessa vuodesta 1987 
vuoteen 1996.

- Meillä oli silloin menestyvä joukkue. Saimme paralym-
pialaisista kultaa vuonna 1992 ja hopeaa 1996. Kymme-
nen vuoden tauon jälkeen maalipallo veti taas mukaansa, 
jolloin joukkueemme kilpaili Euroopan-mestaruuskilpai-
luissa, muisteli pelaaja. Lapsena ja nuorena Iiris ratsasti ja 
tanssi balettia ja jazzia sekä taitoluisteli.

Opiskeluaikana hän nyrkkeili ja harrasti uppopalloa.
- Nykyään käymme Veli-Matin kanssa ahkerasti lava-

tansseissa. Uinti kuuluu myös tärkeänä osana elämääni.

Käsityötaitoa

Kaiken tämän muun lisäksi Iiris ehtii käydä kutomas-
sa mattoja Klaukkalassa Taitouusimaassa. Hän toteuttaa 
kiertotaloutta leikkaamalla itse kaikki vanhat lakanat ja 
vaatteet ja kutoo niistä mattoja.

  - Olen tehnyt omaan kotiini kaikki matot. Saan toisi-
naan tilaustöitä ja kudon muillekin ja myyn niitä, kertoo 
yrittäjä-äiti todeten vielä, ettei tekeminen lopu.

Iiris kirjoitti vuonna 1991 Lappeenrannassa ylioppilaak-
si. Sen jälkeen hän haki opiskelemaan yliopistoon. Aluksi 
hänestä piti tulla uskontotieteilijä humanistisesta tiede-
kunnasta, mutta opiskelu keskeytyi.

- Harrastin yliopisto-opiskelua. Tein aproja psykologias-
ta, kasvatustieteistä, sosiaalipsykologiasta ja kulttuurihis-
toriasta. Nykyistä hoitotyötä ajatellen opinnot eivät men-
neet hukkaan.
  Järjestöpuolella Iiris aloitti silloisen Näkövammaisten 
keskusliiton nuorisotoimikunnassa. Hän toimi järjestös-
sä noin 20 vuotta. Fysioterapia-alan Näkövammaiset ry:n 
puheenjohtajan pestiä hän hoiti viisi vuotta alkaen vuo-
desta 2003.
  Iiris ja Veli-Matti Aittola tekevät samaa työtä, mutta kum-
mallakin on oma yrityksensä.

Iiris Aittola fysioterapeutti 1997, Vodder-lymfaterapeutti 
2005, Voice massage, teippaus, osteopaattinen mobilisoiva 
hieronta.
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HévízHévíz
Lämpimän veden ja lootuskukkien lumoaLämpimän veden ja lootuskukkien lumoa

Syyskuun loppu: Helsingissä sade 
piiskaa ikkunoita, valmistaudutaan 
lähestyvään talveen. Pieni ystäväpo-
rukkamme viettää 12 päivää syksyä 
paossa Unkarissa, pääosin Budapes-
tissä ja sen lähiympäristössä.

Teksti: Gyöngyi Pere-Antikainen
Kuvat: Ulla-Marja Eloranta

M
atkamme huipentuu kylpyläkaupunki 
Hévíziin. Olimme käyneet Budapestin 
kuuluisissa kylpylöissä, mutta Hévíz 
– se on jotain aivan erilaista, lupasin 
suomalaisille ystävilleni.

Lähdemme Budapestistä linja-autolla kohti länttä. Kii-
dämme moottoritietä ohi Budan kauniina siintävien vuo-
rien, peltomaisemien ja laajojen viljelysalueiden, kunnes 
ikkunoista vilahtaa Keski-Euroopan suurin järvi, Balaton.

Balaton-järvi on sekin suomalaisturisteille eksoottinen 
elämys, niin paljon se poikkeaa siitä, millaiseksi suoma-
laiset järviä mieltävät. Balaton on pitkä ja matala järvi, 
jonka pohjoisranta on kukkulaista ja eteläranta tasaista 

maastoa. Järven vesi saa omaleimaisen turkoosin värin-
sä sen sisältämistä mineraaleista ja eliöistä. Ranta on mil-
tei täyteen rakennettu uimarantoja, hotelleja, kesämök-
kejä ja satamia; se on kuin valtava ja monipuolinen vesi-
puisto ja huvittelukeskus – vain noin kymmenesosa ran-
taviivasta on jokseenkin luonnontilassa. Järven lomakau-
pungit tulivat lähihistoriassa kuuluisiksi länsi- ja itäsaksa-
laisten sukulaisten ja ystävien harvinaisina hyväksyttyinä 
tapaamispaikkoina.

Kolmituntinen matka jatkuu pitkin Balatonin rantavii-
vaa järven länsipuolelle. Keszthelyin kaupungista enää 
kivenheiton päästä on päämäärämme, Hévízin pikkukau-
punki ja Hévíz-järvi.

Hévíz-järvi on maailman toiseksi suurin vulkaanisperäi-
nen termaalinen vesiallas, ainoastaan Uuden-Seelannin 
Lake Tarawera on suurempi. Ovaalinmuotoisen ja alas-
päin suppilomaisen järven koko on 4,44 hehtaaria ja sy-
vyys 38 metriä. Suppilon pohjukassa on vuonna 1975 löy-
detty Amphora-saliksi nimetty luolasto, jossa vesi yhdis-
tyy noin kymmenestä eri lähteestä. Näiden lähteiden ve-
sien lämpötila vaihtelee 23-asteisesta 42-asteiseen ja jär-
veen pulppuava valtava vesimäärä on kokonaislämpöti-
laltaan keskimäärin 32-asteista. Radioaktiivisen hiilen iso-
tooppitutkimukset ovat osoittaneet, että järven lämpi-
mien lähteiden vesien ikä sen suodattumisesta miltei ko-
ko Länsi-Unkarin maaperän ja kallioiden läpi järveen pul-
pahtamiseen asti on 10-12 tuhatta vuotta, kylmät lähteet 

Terassi jolta menimme järveen maanantaina.

ovat puolet ”nuorempia”. 
Kesällä järven veden lämpötila saattaa nousta jopa 38 

asteeseen, eikä se laske talvellakaan alle 24 asteen. Jär-
ven koko vesimäärä vaihtuu kahdessa vuorokaudessa, sil-
lä maanalaisesta kraaterista virtaa vettä noin 30-40 tu-
hatta litraa joka minuutti. Järven yllä leijuva puolentois-
ta metrin paksuinen höyrykerros estää veden jäähtymi-
sen talvella.

Jos tutkii järven veden pintaa tarkemmin, huomaa sen 
olevan jatkuvassa liikkeessä tyynimpinäkin hetkinä. Tämä 
johtuu toisaalta maan alta valtavalla voimalla syöksyväs-
tä vedestä, toisaalta veden pinnan ja ilman välisestä läm-
pötilaerosta: viileämmän ilman vaikutuksesta pintavesi 
viilenee hieman ja sen tilavuus kasvaa, joten se painuu 
syvemmälle, samalla koko suppilon vesimäärä pyörii hi-
taasti myötäpäivään kohti rantoja. Tämän kaksoisliikkeen 
seurauksena järven lämpötila pysyy kauttaaltaan tasaise-
na ja veden sisältämät mineraalit ja muut vaikuttavat ai-
nesosat jakautuvat tasaisesti. Tällä ainutlaatuisella veden 
liikkeellä on oma myönteinen, rauhoittava vaikutuksen-
sa kylpijöiden elimistöön, se tuntuu kevyenä hierontana.

Unkarin ja Neuvostoliiton välinen alumiinin tuotan-
toon tähdännyt sopimus johti 70-luvulla melkein Hévíz-
järven tuhoutumiseen: lähialueiden bauksiittikaivokset 
pumppasivat järven vedenottoalueiden pohjavettä siinä 
määrin, että Héviz-järveen nousevan veden määrä painui 
80-luvun loppuun mennessä alle puoleen aikaisemmasta 
ja veden lämpötila alkoi myös laskea. Järjestelmänmuu-
toksen jälkeen kaivokset suljettiin ja järveen pulppuavan 
veden määrä on alkanut nousta, se on nykyisin noin 410 
litraa sekunnissa.

Järven parantava vaikutus oli tunnettu jo roomalaisten 
aikaan ja ensimmäinen kirjallinen maininta kylän nimes-
tä, joka tarkoittaa kuumaa vettä, on 1300-luvulta. Varsi-
nainen kylpyläkulttuuri alueella on kuitenkin alkanut ke-
hittyä vasta 1700-luvulla, kun kreivisuku  Festetics, jonka 
upea linna on naapurikaupunki  Keszthelyin ykkösnähtä-

Kuvat ylhäältä: valkoinen lumme Hévíz-järvessä. Lángoseja naut-
timassa kaksin käsin, suut rahkassa. Aurinkoinen kuva järvestä ja 
kylpylästä. Kukkareunainen terassi, järvessä kellujia.
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vyys, rakennutti järvelle uivia kylpyveneitä. Järven nykyi-
set kylpylärakennukset ovat pääosin 1920-30-lukujen pe-
ruja, tosin osin uudelleenrakennettuina tulipalon jäljiltä.

1800-luvun lopussa eräs akateemikko-tutkimusmatkai-
lija istutti järveen Intiasta tuotuja punaisia pitkävartisia 
lootuskukkia, ne koristavat edelleen järveä erikoisine syk-
laaminvärisine kukkineen. Kukat kohoavat hieman veden 
pinnan yläpuolelle, ne avautuvat iltamyöhään sulkeutu-
akseen jälleen seuraavana aamupäivänä. Pienin valkoisin 
kukin kukkiva lumme on sen sijaan järven monien lum-
peiden joukossa ainoa todistetusti alkuperäislaji. Järven 
kraatterin pintaa peittää puolentoista metrin syvyydes-
tä aina lähdeluolan suulle asti kerros bakteriaalisia eliöitä, 
joilla on tärkeä roolinsa veden parantavassa vaikutukses-
sa. Rikkibakteereiden aineenvaihdunta varmistaa järvi-
veden rikkitasapainoa, eräät bakteerikannat takaavat ve-
den antibioottisen ja desinfioivan vaikutuksen ja järves-
sä elää vasta viime aikoina löydetty mikroeliökanta, joka 
selluloosaa ja valkuaisia hajottamalla myötävaikuttaa jär-
ven erityisen parantavan mudan muodostukseen. Järven 
kala- ja hyönteiskanta on varsin monipuolinen. Läheisen 
Vähä-Balatonin suojeltujen suoalueiden rikas lintukanta 
näyttäytyy myös Hévíz-järven ympäristössä.

Hévízin kaupungin asukasluku on vain noin 5.000, mut-
ta matkailijoiden yöpymiskertojen suhteen tämä pie-
ni kaupunki on Budapestin jälkeen Unkarin toiseksi suu-
rin yksittäinen turistikaupunki, majoittuvia matkailijoita 
Hévízissä käy noin miljoona vuodessa.

Saavuttuamme linja-autoasemalle kiipeämme rinnet-
tä majapaikkaamme, joka on tällä kertaa muutaman huo-

neiston pieni pensionaatti kauniin puutarhan keskellä. 
Huoneisto on hyvin varustettu, erittäin siisti ja tyylikäs. 
Meillä jokaisella on oma makuuhuoneemme – ja kaikki tä-
mä naurettavan edullisesti. Olemme hieman harmissam-
me, sillä edellispäivien miltei 30 asteen helle loppui juu-
ri matkapäivänämme ja vaikka aurinko paistaa edelleen, 
lämpötila on enää 13 astetta ja tuuli lupailee syksyn lä-
hestyvän. Ystäväni epäilevät hieman, mahtaako kylpemi-
sestä tulla mitään näin viileässä säässä. Minä en sano mi-
tään – sen kuin kokeilemaan!

Kylpylärakennus on moniosainen ja sokkeloinen raken-
nus koristeellisine pylväineen ja torneineen, sen vanhat 
osat ovat pääosin puuta. Uudemmat osat ja ns. sairaalasii-
pi, josta voi varata laajan valikoiman hoitoja ja tutkimuk-
sia, sijaitsevat rannan tuntumassa, kylpyläosasto puoles-
taan keskellä järveä. Joudumme pukuhuoneeseen, joka 
on omituinen, yhteinen miehille ja naisille, halutessaan 
voi kuitenkin mennä pienten verhojen taakse vaatteita 
vaihtamaan. Sitten etsiskelemme aikamme paikkaa, jos-
ta saisimme vuokrattua uimarenkaita, Suomessakin vesi-
jumppaajien yleisesti käyttämiä vaahtomuovipötköjä. To-
ki osaamme uida, mutta nämä pötköt ovat miltei pakolli-
sia varusteita Héviz-järvellä, vakuutan ystävilleni. Hikisten 
ja vähän hermostuttavien eksyilyjen jälkeen olemme lo-
pulta valmiina laskeutumaan veteen.

Pelokkaammat voivat valita kylpylän ”sisäaltaita”, jotka ei-
vät ole erillisiä altaita, sillä järvi virtaa läpi pylväiden pääl-
le rakennetun kylpylärakennuksen. Sisäaltaat ovat verk-
ko- ja lautapohjalla varustettuja erikokoisia ja -syvyisiä ui-

Andi Apartments kadulta päin, yläkerran etummainen iso huoneisto näkyy.

via huoneita puurakennuksen sisällä. Näissä kylpijät voi-
vat istuskella portailla ja puisilla penkeillä tumman tun-
nelmallisessa hämärässä, lämpimästi vellovassa vedessä. 
Miellyttävää, mutta paljon parempaa on edessä!

Me laskeudumme aaltoihin järven rakennuksen ulko-
portaita pitkin. Sisäaltailta pääsee myös ulos, mutta mi-
nua viehättää kontrasti laskeutuessa viileästä ilmasta läm-
pimään, 31-asteiseen veteen. Mikä autuus! Järvellä ulkona 
on vain harvoja ihmisiä, lähellämme ei ketään. Kellumme 
pötköissämme, vesi keinuttaa lempeästi, aurinko heijas-
tuu veden tummasta pinnasta ja viileä tuuli tuntuu enää 
pelkästään raikkaalta. Uimme lumpeiden sekaan, ihmet-
telemme niiden upeita värejä ja muotoja. Rannan tuntu-
massa voi sukeltaa niin, että varpaat ulottuvat paksus-
sa pehmeässä pohjamudassa pitkävartisten lootuskukki-
en juuriin saakka. Uimme takaisin keskelle järveä ja innos-
tumme laulamaan ääneen. Suljen silmäni, keinun vedes-
sä aivan rentona ja oloni on epätodellinen kuunnellessa-
ni ystävieni laulamia vanhoja suomalaisia kupletteja tässä 
ympäristössä. Samalla muistelen aikaisempia käyntejäni 
Hévízissä. Uudenvuodenpäivää, kun lunta satoi hiuksiim-
me, eikä veden yllä pyörivässä usvassa nähnyt rantaan as-
ti ja 25-asteisessa vedessä oli ihmeellistä uinua. Tai alku-
kesää, kun puurakennuksen ulkorakenteet olivat täynnä 
pääskysten pesiä ja katselimme selällämme leijuen pääs-
kysemojen tauotonta lentelyä niiden hakiessa hyönteisiä 
poikasilleen. Tuskin koskaan ja missään olen nähnyt yh-
tä paljon värikkäitä sudenkorentoja kuin silloin. Tai kes-
kikesän hellepäivää, kun vesi oli jo aivan liian kuuma mi-
nun makuuni ja aivan liian täynnä turisteja, jotka valta-
sivat kaikki portaat peläten mennä pitemmälle – tuo 38 
metrin syvyys näyttää pelottavan monia. Tai sitä kertaa, 
kun säikähdin pahan kerran valtavaa tummaa varjoa, joka 
liikkui veden alla minua kohti: varjo osoittautui talon ve-
denalaisia rakennuspaaluja puhdistavaksi musta-asuisek-
si sammakkomieheksi.

Uiminen järvessä tuntuu yllättävän raskaalta, varmaan-
kin pyörrevirtauksen ja paksunoloisen samean veden ta-
kia. Itse asiassa järveä ei suositellakaan urheilutarkoituk-
siin, veden monet mineraalit ja eliöt rasittaisivat elimistöä 
liikaa kuntoillessa. Hévíziä ei suositella sydänsairauksista 
kärsiville, ei syöpäpotilaille, eikä lapsille. Sen sijaan vesi 
helpottaa todistetusti reumasta, kihdistä, liikuntaelinten 
sairauksista, gynekologisista ja hermostoperäisistä vai-
voista kärsivien oireita ja lievittää monenlaisia kiputilo-
ja. Puhumattakaan siitä mielenrauhasta, rentoutumisesta 
ja raikkaan raukeasta olosta, jonka se saa aikaan! Kerralla 
järvessä saisi olla noin kolme tuntia ja luonnollisesti pa-
rantavien vaikutuksien aikaansaaminen edellyttää pitem-
pää paikkakunnalla oleskelua.

Vaan mitä olisi oleskellessa pitempäänkin Hévízissä! 
Järven ympärille levittäytyy viidenkymmenen hehtaarin 
upea, hienosti hoidettu puisto valtavan monine erilaisine 
kukkineen ja puineen. Jotkut Suomessakin tutuksi tulleet 
kukat kukkivat täällä moninkertaisen kokoisina ryöppyinä 
ja sadat eksoottiset kasvit rönsyilevät, tuoksuvat ja hou-
kuttelevat hyönteisiä vielä syyskuun lopussa. Puistossa 
on kahvioita ja viehättäviä ruokakioskeja. Ystäväni tykäs-
tyvät erityisesti lángoseihin: ne ovat valtavia upporasvas-
sa paistettuja suolaisia littanoita munkintapaisia, joiden 
keskelle levitetään monensortisia täytteitä. Oma suosikki-
ni on smetana-juustoraastetäyte ja luonnollisesti valkosi-

pulia alle, mutta nykyisin myynnissä on makeitakin versi-
oita tästä perinteisestä rantalomaruoasta. Toinen herkku 
on joskus Helsingin joulumarkkinoillakin myytävänä ole-
va rullapulla, tikun ympärille kierretty ja nopeasti paistet-
tu, esimerkiksi kanelilla maustettu ihana leivos, unkariksi 
kürtöskalács. Ajoittaiset viikonloppumarkkinat tarjoavat 
ihania käsintehtyjä tuotteita, meidänkin matkaan lähtee 
jokunen laukku, huivi ja korusetti.

Illaksi valitsemme perinteisen unkarilaisen ravintolan 
csárdan, jossa mustalaisorkesteri viihdyttää vieraita. Ruo-
ka on hyvää, viini samoin ja musiikki tunnelmallista. Pyyn-
nöstäni mustalaisorkesteri soittaa pöytämme ääressä ys-
tävälleni hänen lempilauluaan Mustalaiseksi olen synty-
nyt, eli unkariksi Csak egy kislány van a világon - Maail-
massa on yksi ainoa tyttönen, joka lienee eräs tunnetuim-
pia mustalaisten soittamia unkarilaislauluja maailmal-
la. Luonnollisesti orkesterin CD-levy tarttuu mukaamme 
muistoksi.

Iltaöinen kaupunki on hiljainen. Tiedän, vaikkemme jak-
sa lähteä katsomaan, että järvi loistaa juhlavalaistukses-
sa, joka saa sen yllä leijuvan usvan hehkumaan saduno-
maisissa väreissä. Pitkä kylpeminen tekee olon raukeaksi 
ja uni maistuu viileissä huoneissa paksujen vanhanaikais-
ten peittojen alla. Aamulla taas maistuvat monet herkut 
naapurikadun pienessä leipomossa. Sitten uusintakierros 
kylpylässä. Tällä kertaa kaikki löytyy, myös tilava ja rau-
hallinen pukuhuone vain naisille – edellispäivän kompu-
rointi naurattaa makeasti. Nyt tuntuu ihastuttavan tutul-
ta kiiruhtaa lämpimään veteen aamun viileyttä pakoon.

Kotimatka aurinkoisella terassilla syödyn lounaan jäl-
keen taittuu vaihteeksi junalla, joka kulkee aivan Balato-
nin rantaa pitkin. Sinnekin joskus, huokailemme, vaikka 
Balatonin vesi kiiltää selvästi paljon viileämmän näköise-
nä.

Muutamat suomalaiset matkatoimistot ja eräät lehdet-
kin järjestävät matkoja Hévíziin hoitoineen. Omatoimi-
matkailijoiden on myös helppo pärjätä kaupungissa, jos-
sa erityisesti saksaa, mutta myös englantia osataan keski-
vertounkarilaista kaupunkia paremmin. Matkan ajankoh-
daksi itse suosittelen kevättä tai syksyä, jolloin järvi näyt-
tää eksoottisinta puoltaan ja turisteja on vähemmän kuin 
helteisinä kesäkuukausina. Talvikuukaudet sopivat seik-
kailuhaluisille. Lähiympäristö tarjoa valtavan paljon näh-
tävää ja koettavaa niin luonnon kuin kulttuurin ja histori-
an ystäville.
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Tarmo Kulmanen teki työuransa hie-
rojana ja puhelinmyyjänä myyden 
muun muassa Kajastusta. Näkövam-
maisten Kulttuuripalvelun Kontra-
punkti-kuorossa ja Repe-ryhmässä 
mukana ollut mies toivoo yhteisöl-
lisyyttä ja yhteishenkeä näkövam-
maisten kesken.
Teksti: Marianne Tenhami
Kuvat: Ali Kinnunen

H
elsinkiläinen Tarmo Kulmanen, 72, syntyi 
kuopuksena viisilapsiseen perheeseen var-
sinaissuomalaisessa Oripään kunnassa. Pie-
ni poika syntyi sokeana. Vanhemmat olivat 
käyneet kiertokoulua maaseudulla maatalo-

ustöihin työllistyen. Opiskeluun ei kannustettu, joten Tar-
mokaan ei ollut siitä lapsena järin innostunut. Vanhem-
mat eivät myöskään tienneet paljonkaan sokeista tai so-
kean lapsen kasvattamisesta ja opettamisesta. Pieni poi-
ka lähetettiin neljävuotiaana Helsinkiin sokeainkouluun: 
ensin esikouluun, sitten kansakouluun.

Saako kauppoja vai ei

Helsingin Sokeainkoulussa pieni Tarmo meinasi jäädä 
vilkkaampien lapsien jalkoihin, mutta musiikin opiske-
lu oli hänelle mieluista. Hän on aina pitänyt laulamisesta 
ja hänen voimakas bassonsa onkin kajahdellut Näkövam-
maisten Kulttuuripalvelun Kontrapunkti-kuoron riveissä 
vuosikymmenten ajan. Sokeainkoulun kuri oli kovaa: ty-
töt ja pojat eivät saaneet olla tekemisissä keskenään ja 
heitä pyrittiin eristämään toisistaan. Tunneillakin kuri oli 
kovaa, mutta neuvokkaat oppilaat keksivät keinoja sään-
töjen rikkomiseen.

- Kovalla pakkasella ei huvittanut mennä liikuntatun-
nilla ulos luistelemaan. Tuntia kulutettiin laittamalla luis-
timien nauhoja mahdollisimman hitaasti kiinni, Tarmo 
muistelee. Hän valmistui sokeainkoulusta 18-19-vuotiaa-
na ja meni Loimaalle kansanopistoon musiikkia opiske-
lemaan. Kansanopiston rehtori havaitsi nuoren miehen 
musikaalisuuden, mistä kertoi myös hänen hyvä musiikin 
numeronsa. 

Vuoden kotona oleskeltuaan Tarmo pääsi Sokeain am-
mattikouluun puhelinmyyntikurssille.

- En meinannut sinne edes lähteä, koska luulin puhelin-
myyntityössä tarvittavan hyvää matematiikkapäätä. Loi-
maan osuusliikkeessä myymälänhoitajana työskennellyt 
siskoni mies oli kuitenkin sen verran valistunut, että ker-
toi minulle myytävien tuotteiden olevan valmiiksi hin-
noiteltuja, joten matematiikkaa ei tarvinnut osata, kun-
han vain osasi kertoa asiakkaille tavaroiden hinnat ja tyk-
käsi jutella ihmisten kanssa, Tarmo selittää. Kurssikaverei-
neen hän pääsi jo kouluaikana töihin Pohjola-opas -nimi-
seen firmaan, missä myytiin karttakirjoja huoltoasemille 
ja matkustaville ihmisille.

- Saimme heti palkkaa työstämme ja olisimme varmasti 
saaneet enemmänkin, ellei Sokeain ammattikoulun reh-
tori olisi vedonnut ilmaiseen ylöspitoomme koululla, Tar-
mo sanoo. 

Hän kertoo työn olleen raskasta ja välillä vaikeaakin.
- Ei koskaan voinut tietää, saako kauppoja vai ei. Toi-

saalta ei työ hassumpaakaan ollut, kun mietittiin kohde-
ryhmiä, jotka voisivat ostaa karttakirjoja.

Elämä hymyili 1980-luvulla

Pohjola-oppaassa Tarmolla vierähti nelisen vuotta. Häntä 
kiinnosti käydä hierojakurssi Sokeiden ammattikoulussa, 
kun koulu vielä sijaitsi Helsingissä Eläintarhantiellä. Syk-
syllä 1974 hän sai tiedon hierojakurssille pääsystä, mutta 
koulu oli tuolloin muuttanut Espoon Leppävaaraan. Mat-
ka Helsingistä Espooseen taittui ystävän kanssa bussil-
la, joskus taksillakin. Vuoden 1975 alussa koulun pihapii-
riin valmistui parakkirakennus, johon miehet muuttivat 
lopun opiskelun ajaksi. Tarmo iloitsee hänellä olleen hy-
vää tuuria päästessään heti tekemään hierojien lomasijai-
suuksia.

- Ensin tein kesälomasijaisuuden Saunaseurassa Helsin-
gin Lauttasaaressa. Syksyllä ilmeni, että Helsinginkadun 
uimahallissa on pitkä hierojan sairasloman sijaisuus, josta 
tuli minulle vakituinen työ. Siinä minulla vierähti 17 vuot-
ta, hän kertoo. 

Tarmon työhuone sijaitsi uimahallin naisten pukuhuo-
neen vieressä. Kerran pikkupojat olivat olleet kovin huo-
lestuneita, kun luulivat Tarmon opaskoirineen menevän 
väärään paikkaan.

- Nassikat huutelivat minulle, ettei sinne saa mennä, 
kun se on naisten puoli. En ehtinyt selittää heille, että 
olen hieroja ja menossa töihin. He sanoivat naisopettajal-

leenkin, että yks sokee äijä meni naisten puolelle. Lopulta 
yksi pikkupojista totesi helpottuneena: ”Sai se sokee sin-
ne mennä, kun tossa ovessa lukee herroja.” Oikeasti oves-
sa luki Hieroja, Tarmo naureskelee. Hän onnistui saamaan 
vakioasiakaskuntaa, joka kävi hänen luonaan säännölli-
sesti ja aika useinkin. Hieronnat painottuivat ilta-aikaan 
ja välillä oli kiireistä.  

- Piti takoa, kun rauta oli kuumaa. Työ oli mukavaa. Pal-
kan sai käteen suoraan asiakkaalta. 1980-luku oli kultais-
ta aikaa, kun lamat eivät olleet vielä iskeneet. Ihmisillä oli 
töitä ja varaa käydä hierojalla. 

Muutenkin elämä hymyili Tarmolle 1980-luvulla: hän oli 
vuonna 1979 saanut ensimmäisen opaskoiransa Neron, 
jonka kanssa oli ilo kulkea. Tarmo oli perustanut perheen: 
Silva syntyi vuonna 1978 ja Auvo 1980.

Opaskoirahuutokauppaa Lomakoti Onnelan pihalla

Tarmolla on ollut neljä opaskoiraa. Hän oli katsellut tois-
ten näkövammaisten liikkumista opaskoiran kanssa ja 
ajatteli, että koiran kanssa tulisi lähdettyä liikkeelle. Hän 
muistelee opaskoirakoiden yhteistyökurssia vuonna 
1979, jolloin oppaat luovutettiin käyttäjilleen vasta pai-
kan päällä.

- Opaskoirien antaminen käyttäjilleen oli sellaista huu-
tokauppaa Lomakoti Onnelan pihalla. Opaskoirakoulun 
silloinen johtaja Lasse Haarala esitteli opaskoiria. Nerosta 
hän sanoi: ”Nyt ois myös tämmönen iso koira täällä, Ne-
ro.” Minä kerroin olevani kiinnostunut siitä ja niin Nero 
tuli minulle. Se aloitti työt maanantaina 22.10.1979 ja läh-

YHDESSÄ EMME 
OLISI YKSIN
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Tarmo Kulmanen Kamarikuoro Kontrapunktin levyn julkistustilai-
suudessa. Kiurun tupa -levyä on vielä saatavissa Näkövammais-
ten Kulttuuripalvelusta.

Tarmo nykyisellä komentopaikallaan. Kaikki kuvat Ali Kinnunen.
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min, että jos vielä kerran kokeilisi 
opaskoiraa. Lonkkani olivat vielä ki-
peät, mutta kun sain neljännen opas-
koirani Tewen, huomasin sen paran-
taneen lonkkani, kun sen kanssa oli 
lähdettävä liikkeelle. 

Kaksikko oli yhdessä vuoteen 2011, 
jolloin Tewe jäi eläkkeelle pahentu-
neen migreeninsä vuoksi. Tarmo jäi 
myös eläkkeelle puhelinmyyntityös-
tä. Hän on myynyt Kajastusta sekä 
Opaskoira-vuosikirjaa. Viimeisin hä-
nen myyntipaikoistaan oli Mielenter-
veyden Keskusliitto Helsingin Malmil-
la.

Luokaa yhteishenkeä ja yhteisölli-

syyttä

Näkövammaisten Kulttuuripalve-
lun kuoro Kontrapunkti on perustet-
tu vuonna 1975 ja alkoi toimia täydel-
lä teholla vuoden 1976 alusta. Tarmo 
on ollut mukana kuorossa alusta asti 
laulaen bassoa ja basson jakautuessa 
kakkosbassoa. Alkuaikoina kuorossa 
oli nelisenkymmentä laulajaa, jotka 
tulivat Lomakoti Onnelan viikonlop-
puharjoituksiin eri puolilta Suomea.

- Oli hyvin komeata laulaa kahden, 
matalan äänirekisterin omaavan bas-
son välissä. Kuoron tähtäimessä oli-
vat heti aluksi kolmannet näkövam-
maisten kulttuuripäivät Vaasassa syk-
syllä 1977. Sinne menimme ja lau-
loimme Vaasan kirkossa, Tarmo muis-
telee. 

Hän oli muutaman vuoden pois 
kuoron riveistä lastensa Silvan ja Au-
von ollessa pieniä, mutta palasi ta-
kaisin vuonna 1987. Hän on laulanut 
Kontrapunktissa myös sooloja muun 
muassa kuoron Kiurun tupa -cd-le-
vyllä. Hän lauloi niin ikään bassoa 
musiikkitoimikuntalaisten kvarte-
tissa esiintyen ympäri Suomen. Tar-
mo jätti Kontrapunktin sen alkaessa 
laulaa yhdessä Kareliakuoron kanssa 
2000-luvulla.

- En jaksanut lähteä Karjalatalolle 
harjoituksiin, eikä minulla ollut kar-
jalaisuuden kanssa mitään tekemistä, 
hän perustelee. 

Nykyisin hän käy aktiivisesti lau-
lamassa yhteislaulutilaisuuksissa eri 
puolilla  Helsinkiä. 2010-luvun puo-
livälissä Näkövammaisten Kulttuuri-
palveluun syntyi Anne Huttusen luot-
saama Repe-ryhmä, joka esitti kaksi 
Reino Helismaan radiohupailua Tuli-
vuori ja Ranta-Maarian kaappaus, jos-
sa Tarmolla oli pääosa kapteeni Salo-
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LUKUNURKKA
Tuula-Maria Ahonen Sanojen supervoima

Martti Vaalahti: Sanojen supervoi-

ma – Näin valitset sanasi oikein ja 

onnistut elämässä,  WSOY  2020 

Valitse oikein sanat, joi-
ta sanot itsellesi, ne vai-
kuttavat sinuun ja myös 
muihin 

S
uomessa on perinteisesti 
opetettu itseään vähätte-
levään puheeseen. Mutta 
kun ei arvosta itseään on 
vaikea arvostaa myös mui-

ta. Martti Vaalahti painottaa kirjas-
saan, että on valittava oikein itselle 
lausutut sanat. - Ne ovat kuin taikaa, 
joka muovaa todellisuutta kaiken lä-
vistävällä ja murskaavalla voimallaan, 
Vaalahti kirjoittaa. Itselle lausutuista 
sanoista kumpuavat myös muille lau-
sutut sanat. Haluatko edistää elämäs-
säsi pahaa vai hyvää?

Suomessa on myös pe-
rinteisesti vältelty kon-
fliktien kohtaamista. 
”Asiat selviävät, kun-
han ollaan hiljaa eikä 
puhuta”- hengessä.

Kuten jokainen tiedämme, asiat eivät 
selviä puhumatta. Vaalahti painot-
taa, ettei sanojen voiman valjasta-
minen merkitse konfliktitilanteiden 
välttelemistä, vaan niiden kohtaa-
mista entistä viisaammin. On kuiten-
kin tärkeää olla sisäisesti rehellinen.

- He, jotka valitsevat sanansa sil-
lä perusteella, mitä muut haluavat 
kuulla, rakentavat sydämeensä pa-
toa, joka lopulta hukuttaa heidät. 
Jotkut meistä ovat joutuneet teke-
mään tietoisen päätöksen kätkeä to-
delliset tunteensa, toiset jopa oman 
mielenterveytensä uhalla – vain he 
tietävät, kuinka vakavasti asiasta on 
kysymys, Vaalahti kirjoittaa.

Hänen kokemuksensa mukaan 
kymmenen eniten stressiä lievittä-
vää ja helpottavaa sanaa ovat: hen-
gitä, riittävä, arvostan, vapaa, voima, 
ilo, onni, nauru, anteeksi ja rakastan. 

Epäonnistumisen hetkellä voisi sa-
noa itselleen esim: ”Arvostan itseäni, 
että yritin. Tästäkin voin saada uutta 
voimaa. Rakastan itseäni  myös heik-
kouden hetkelläni.” 

Vaalahti kehottaa myös kysymään 
itseltään oikein. - Älä kysy: ”Miksi ku-
kaan ei arvosta minua?” Sano: ”Tä-
nään päätän kunnioittaa itseäni.”  Älä 
kysy: ”Onko työlläni merkitystä?” Sa-
no: ”Tänään voin olla jollekin ihmi-
nen.” 

Maailman vaikein sana peittää 

monta väärin valittua sanaa

Liian moni ihmissuhde katkeaa tä-
män sanan puutteeseen. Toinen ih-
minen on toiminut väärin sinua koh-
taan, sinä pahoitat mielesi. Toinen ih-
minen selittelee kovasti, tai tuomit-
see sinut:” Olet liian herkkä ihminen”. 
Tunnet hänen mukaansa ”väärin”. 

Sen sijaan että hänes-
sä olisi naista taikka 
miestä sanoa Vaalah-
den mukaan taikasa-
na, maailman vaikein 
sana   ”anteeksi”. 

Kun on selvästi nähtävillä, että toi-
nen ihminen on pahoittanut mielen-
sä, jokainen muu sana kuin anteeksi 
on pelkkää tyhmyyttä.

- Tahdoimmepa tai emme, muis-
tamme toisen ihmisen herättämän 
loukkauksen tunteen vielä lukies-
samme hänen kuolinilmoitustaan, ja 
niin tulee olemaan myös sinun koh-
dallasi, Vaalahti toteaa.

Suomessa anteeksipyytämistä on 
opetettu väärällä tavalla, pakotta-
malla lasta pyytämään anteeksi. Lap-
si tekee tämän pakon edessä, mut-

ta luonteva anteeksi pyytäminen jää 
kokonaan oppimatta. Lapsi muistaa 
ennen kaikkea aikuisen tuottaman  
nöyryytyksen tunteen, ja anteeksi 
pyytämistä vaativista tilanteista tu-
lee erittäin vaikeita. 

Meidän on siis itse opeteltava an-
teeksi pyytämistä. Luontevin ensim-
mäinen henkilö on tässäkin oma itse. 
Kukapa meistä ei olisi syyllistänyt it-
seään, vaatinut itseltään liikaa, nimit-
tänyt itseään liian lihavaksi  tms.  it-
setuntoa alentavaa. 

Vaalahti haastaa meitä hyväksy-
mään suurimman heikkoutemme, jo-
ka voi osoittautua suurimmaksi vah-
vuudeksemme. - Herkkiä sanotaan 
heikoiksi, vaikka suurin vaikutusval-
ta on heillä, jotka näkevät tarkimmin, 
Vaalahti rohkaisee.

Itsekin olen kokenut tilanteen, jos-
sa minua loukannut ihminen korvasi 
sanan anteeksi  ”sinä olet liian herk-
kä” -moitteella.  Olisi tilausta jatko-
kirjalle, jossa käsitellään monipuoli-
sesti sitä, kuinka anteeksi antaa töke-
röä ja tyhmää käyttäytymistä.

Tarmo on aina suostunut kuvattavaksi, 
tässä symbolikuva opaskoiran kanssa.

Tarmo Kamarikuoro Kontrapunktin Hä-
meenlinnan konsertissa, trumpetissa 
Markku Känninen.

ti oppaan työstään Sateenkaarisillal-
le tasan 11 vuotta myöhemmin maa-
nantaina 22.10.1990, mies muistelee 
haikeutta äänessään. 

Neron kanssa kuljettiin työmatkat 
ja käytiin bussilla Lomakoti Onnelas-
sa. Tuohon aikaan ei ollut vielä min-
käänlaista kuljetuspalvelua.

- Nousimme bussiin Linnanmä-
en pysäkillä. Oikean bussin pysäyt-
tämisessä saattoi näkevien apua tar-
vita, mutta Onnelan poistumispy-
säkin kertoi aina Nero. Koira oli inno-
kas Onnelan kävijä. Se ulisi aina lähel-
lä Onnelan pysäkkiä. Toki kuljettaja-
kin muisti sanoa Onnelan poistumis-
pysäkin, mutta Nero muistutti siitä 
myös. Takaisin kotiinpäin tultaessa se 
ei ollutkaan niin innokas kertomaan 
poistumispysäkkiä. 

Neroa seurasi Keke, jota mies ku-
vailee jäyhäksi. Kaksikko kulki Järven-
päässä kotoa Tarmon työpaikalle, jos-
sa hän jälleen teki puhelinmyyntiä. 
Tarmo ja Keke olivat yhdessä vain vii-
tisen vuotta: Keke sairastui lihassai-
rauteen ja alkoi väsyä oppaan työ-
hön. Kekeä seurasi Paku, jonka kans-
sa käytiin Helsingin Lauttasaaressa 
myymässä puhelimitse kristillisiä leh-
tiä ja Raamattuja.

- Paku oli hyvin reittitietoinen, mu-
kava koira. Näki, että sitä oli hoitoper-
heessä pidetty hyvin ja rakastettu.

Kaksikko oli yhdessä vain vuoden 
verran, koska Tarmo sairastui niin et-
tei muutamaan vuoteen voinut käyt-
tää opaskoiraa liikkumisen apuväli-
neenä.

- Kun tilanteeni parani ja viimein 
kesällä 2003 sain kengät jalkaan, tuu-

mon Keljuna.
- Ajattelin, että voisimme mennä 

Taiteiden yöhön tekemään jotain Rei-
no Helismaa -juttua, mutta en voi-
nut kuvitellakaan, että tämä paisui-
si näinkin isoksi jutuksi. Kiersimme 
esiintymässä pitkin Suomea. Meillä 
oli hyvä porukka, joka loksahti pai-
kalleen. Esiintymisiä olisi voinut vie-
lä jatkaakin, mies ihastelee. Esityksiin 
oli myös ihastunut Reino Helismaan 
poika Markku, joka kävi katsomassa 
molemmat esitykset.

Tarmon mukaan sokeiden elämä 
on parantunut verrattaessa sitä aikai-
sempiin vuosikymmeniin.

- Nykyään sokeat liikkuvat enem-
män kuin ennen. Ainakin täällä pää-
kaupunkiseudulla on hyvät mahdol-
lisuudet liikkua avustajan kanssa tai 
kuljetuspalvelulla. 

Taaksepäinkin asioissa on hänen 
mukaansa menty suurimman osan 
näkövammaisten lomakodeista lope-
tettua toimintansa.

- Näkövammaiset eivät enää kohtaa 
toisiaan, kun ei ole yhteisiä paikkoja, 
hän pahoittelee. 

- Pitäkää yhteyttä keskenänne ja 
luokaa keskenänne rakentavaa yh-
teisöllisyyttä ja yhteishenkeä. Anta-
kaa toisillenne vertaistukea. Tavatkaa 
toisianne niin, että ihmiset eivät oli-
si yksin ja erillään. Vain yhdessä voi-
daan vaikuttaa asioihin kuten heiken-
tyneeseen kuljetuspalveluun iskulau-
sein: tavaraa voi rahdata, ihmisiä ei. 
Vammaisen ei pitäisi olla yksin vam-
mansa ja huoliensa kanssa!
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keleita”, museolehtori Larjavaara kertoo. Museosta löytyy 
Hotelli Vaakunan sviitti 1950 -luvulta, vanha ALKOn myy-
mälä sekä runsaasti esineistöä kuten ruokalistoja eli me-
nuita eri vuosikymmeniltä. Perusnäyttelyn lisäksi käyn-
nissä on vaihtuva näyttely Oispa kaljaa, joka kertoo olues-
ta ja sen kulttuurihistoriasta. Mukana on asiaa muun mu-
assa oluen valmistamisesta ja siitä, miten olut on liittynyt 
ihmisten elämään vuosisatojen aikana. Näyttelyyn liittyy 
lisäksi oheistoimintaa kuten luentoja ja työpajoja. ”Kevät-
kaudella järjestetään esimerkiksi Olut ja juustot -työpa-
ja, jossa maistellaan erilaisia oluita ja niihin sopivia juus-
toja”, Larjavaara kertoo. Molempiin näyttelyihin järjeste-
tään erilaisia opastettuja kierroksia sekä tasting-kierrok-
sia, joissa teeman mukaisesti maistellaan erilaisia juomia.

Hotelli- ja ravintolamuseo pyrkii näyttelyissään ottamaan 
huomioon erilaiset kävijät. ”Museo pyrkii noudattamaan 
Kulttuuria kaikille -suosituksia ja saavutettavuusasiat ote-
taan huomioon aina näyttelyä suunniteltaessa”, Larjavaa-
ra sanoo.  Käytännössä tämä tarkoittaa monia eri asioita; 
näyttelyjen esteettömyyttä ja useiden osatekijöiden ku-
ten valaistuksen, väri- ja äänimaailman huomioimista se-
kä näyttelytaulujen kuvien ja tekstien fonttien tarpeek-
si suurta kokoa. Museo pyrkii tarjoamaan myös sisältö-
jä kaikille eri aisteille. Näyttelyissä on katseltavien koh-
teiden lisäksi hajuja ja ääniä. ”Perusnäyttelyssä on muun 
muassa karaoke, jukeboksi sekä erilaisia äänimaailmoja. 
Qr-koodeista avautuu alan ammattilaisten tarinoita, joita 
voi kuunnella omalla älylaitteella. Oispa kaljaa -näyttelys-
sä pääsee haistelemaan oluen raaka-aineita, kuten huma-
laa”, Larjavaara kertoo.  

Museo on myös mukana Helsingin kaupungin Kulttuu-
rikaveri-toiminnassa. ”Museoon mukaan lähtevän kaverin 
avulla voidaan madaltaa kynnystä osallistua kulttuuripal-
veluihin.” 

Ryhmille tilattavat opastetut kierrokset voidaan räätä-
löidä myös erityisryhmät huomioiden. ”Näkövammaisille 
suunnatulla kierroksella voidaan esimerkiksi parantaa va-
laistusta ja lisätä moniaistista sisältöä kuten kosketeltavia 
asioita. Näyttelyt voidaan myös kuvailutulkata. Museoon 

Terveisiä tuoksubaarista!

Kävimme Hotelli- ja ravintolamuseossa

Kaapelitehtaalla Helsingin Ruoho-
lahdessa jo lähes 30 vuotta majail-
lut Hotelli- ja ravintolamuseo tarjo-
aa näyttelyjen lisäksi oheistapahtu-
mia kuten luentosarjoja, työpajoja 
ja maistelukierroksia. Opastetut kier-
rokset ovat räätälöitävissä myös eri-
tyisryhmille.

Teksti ja kuvat: Pipsa Sinkko-Westerholm

”
Oi miten ihana haju tästä tulee!”, innostuu museo-
kävijä tuoksubaarin äärellä. Hän on painanut yhtä 
koneen messinkistä nappia ja haistanut suppilos-
ta tutun, miellyttävän hajun. Ja ihan oikein. Tar-
kistusluukusta aukeaa nimikyltti: kaneli. Seuraava 

haju ei ole tuttu eikä niin hyvä. Jotenkin äitelä ja tunkkai-
nen, kävijä kuvailee. Luukusta löytyy nimi: hunaja. ”Ai niin 
onkin. Nyt tämä ei enää haisekaan niin pahalle!” 

Tuoksubaari on Hotelli- ja ravintolamuseon Palveluk-
sessanne! -perusnäyttelyn yksi toiminnallisista kohteis-
ta. Suuresta puisesta laatikostosta on haisteltavissa yli 50 
tuoksua ruoka-aineita, mausteita ja yrttejä. ”Kaikki eivät 
ole hyviä hajuja kävijöiden mielestä”, kertoo museolehto-
ri Hanna Larjavaara. ”Varsinkaan sipuleista kuten valkosi-
pulista ei oikein pidetä.” 

Palveluksessanne! -perusnäyttely esittelee suomalaisen 
ruoka- ja juomakulttuurin sekä matkailun ja majoittumi-
sen historiaa. ”Museossa voi tutustua alan työntekijöiden 
arkeen, käydä salakapakassa tai opetella vaikka tanssias-

on avustajilla vapaa pääsy ja opaskoirat ovat tervetullei-
ta”, Larjavaara listaa. 

Oispa kaljaa -näyttelyn yhteistyökumppani Teerenpeli-
panimo on valmistanut näyttelyä varten oman oluen. Si-
tä voi ostaa museon tapahtumista ja toiselta yhteistyö-
kumppanilta Ruoholahden Citymarketilta. Kaupallisten 
kumppaneiden lisäksi yhteistyötä on tehty pitkään myös 
oppilaitosten, yliopistojen, museoiden ja yhdistysten 
kanssa. Yhteistyön tuloksena on toteutettu muun mu-
assa näyttelyitä, pop up -ravintoloita ja verkkoaineisto-
ja. ”Oppilaitoksille tarjoamme erilaisia sisältöjä kuten rää-
tälöityjä kierroksia, työpajoja ja oppimateriaaleja”, Larja-
vaara kertoo. Esimerkiksi Ammattilaisen ääni -työpajassa 
tutustutaan hotelli- ja ravintoala-alan työntekijöiden his-
toriaan ja alan muutoksiin. ”Työpajan tarkoitus on vahvis-
taa alan opiskelijoiden ammatti-identiteettiä.” 

Lisäksi museon toimintaan kuuluu tietopalvelu kokoel-
mineen sekä useita hankerahoituksella toimivia projekte-
ja. Tänä vuonna käynnissä on muun muassa Ruokahaas-
te2020, joka kannustaa pohtimaan omia ruokavalintoja ja 
kokeilemaan uusia ruokaan liittyviä tapoja. Kampanja to-
teutetaan yhteistyössä Suomen maatalousmuseo Sarkan 
Ruokamuseon kanssa.

Museolla, kuten koko museoalalla, menee Larjavaaran 
mukaan tällä hetkellä hyvin. ”Museokortti on tuonut pal-
jon uusia kävijöitä, myös sellaisia, joita yleensä ei meil-
lä ole nähty. Olutnäyttely on houkutellut aikaisempaa 
enemmän miehiä”. Vaikka saavutettavuusasioihin on 
museossa perehdytty, on kehitettävää vielä. Esimerkiksi 
kaikki näyttelytekstit eivät ole isolla fontilla eikä koske-
teltavia aineistoja tai pistekirjoitettuja opasteita tai esit-
teitä ole vielä saatavilla. ”Tavoitteenamme on jatkossa 
panostaa entisestään saavutettavuuteen ja moniaistisuu-
teen”, Larjavaara sanoo. Museolla on meneillään kehittä-
mishanke, jossa on käyty tutustumassa saman alan muse-
oihin eri puolilla maailmaa, muun muassa New Yorkissa. 
”Tulevaisuuden museossa voi vieläkin enemmän maistaa, 
haistaa, kuulla ja tehdä itse. Virtuaalimaailmat ja lisätty 
todellisuus ovat toki tätä päivää, mutta pelkästään tekno-
logialle ei voi kaikkea perustaa”, Larjavaara pohtii. 

INFO
Hotelli- ja ravintolamuseo Kaapelitehtaalla, Helsingin Ruo-
holahdessa osoitteessa Tallberginkatu 1. Avoinna: ti, to-su 
klo 11-18, ke klo 11-20. Liput: Aikuiset 10 €, eläkeläiset, opis-
kelijat, työttömät 5 €, Teerenpelin kanta-asiakkaat 7 €. Il-
mainen sisäänpääsy museokortilla, alle 15-vuotiaat sekä jo-
ka kuun viimeinen keskiviikko klo17-20. Opastetut kierrokset 
max. 20 henkeä: Arkisin 75 €/ryhmä, viikonloppuisin 120 €/
ryhmä www.hotellijaravintolamuseo.fi

Museolehtori Hanna Larjavaara kertoi, että kaikki tuoksubaarin hajut eivät ole kävijöiden mielestä hyviä. Lastenkahvilassa saa leikkiä ja koskea tavaroihin.

Olutnäyttelyssä voi jättää muistokirjoituksen edesmenneelle 
keskioluelle.
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Djangon jalanjäljissä

Eletään 1920-luvun alkua, Jazzin kul-
ta-aikaa. Pariisin teehuoneissa ja 
tanssiaisissa soittaa banjoa lahja-
kas 13-vuotias musiikista innostu-
nut nuorimies.  Hän on Django Rein-
hardt, belgialaiseen mustalaisleiriin 
vuonna 1910 syntynyt poika, jonka 
musiikillisista ansioista nautitaan yhä 
tänäkin päivänä.

Teksti: Helena Taskila

D
jango kehitti eläessään uuden jazzin tyy-
lisuunnan, jota kutsutaan gypsy jazzik-
si, ranskalaisittain myös jazz manoucheksi. 
Tuolloin amerikasta kantautuivat mm. Lo-
uis Armstrongin ja Duke Ellingtonin musiik-

ki. Django halusi kehittää tätä silloista uutta musiikkia – 
jazzia improvisoivampaan suuntaan. Noihin aikoihin eli 
1930-luvulla myös swing-musiikki löi itsensä läpi Pariisis-
sa. Django tutustui viulisti Stephané Grappelliin vuonna 
1934, kun basisti Louis Vola kokosi sittemmin legendaari-
seksi nousseen kvintetin. Grappelli ja Reinhardt kehitti-
vät tyyliään keskenään jammailemalla. Tarkoituksena oli 
löytää uudenlainen soundi, jossa swing-musiikkia esitet-
täisiin pelkästään kielisoittimilla. Rummut korvattiin yh-
dellä lisäkitaralla ja puhallinsolistin tilalla oli viulu. Näin 
syntyi eurooppalainen akustinen swing-musiikki, gypsy 
jazz.

Ollaan   helsinkiläisessä Juttutupa-ravintolassa vuon-
na 2020. Paikka on täynnä iloisia ihmisiä ja tunnelma on 
odottava.  Sorinan keskeltä erottuu innostunutta puhet-
ta illan vieraasta, klarinetisti-saksofonisti Antti Sarpilasta. 
Sitten alkaa musiikki-ilottelu. Siltä Aki Haurun luotsaama 
Django Collective Helsingin musisointi kuulostaa. Musiik-
ki vie itseään eteenpäin luontevasti, ja muusikot tuntuvat 
keskustelevan keskenään soittimien välityksellä. 

Django Collective Helsinki on vuonna 2011 perustettu 
gypsy jazzia soittava yhtye. Nykyisessä kokoonpanossa 
soittaa viulua Laura Airola, bassoa Tero Tuovinen sekä ki-
taroita Aki Hauru, Tomi Kettunen ja Kimmo Iltanen – kaik-

ki muusikot ansioituneita omilla tahoillaan. Yhtyeen alku-
taipaleella yhtä kitaroista soitti Olli Soikkeli, jonka tie vei 
kuitenkin sittemmin New Yorkiin, jossa hän onkin luonut 
viime vuosina vakuuttavaa muusikon uraa.

Kysyin yhtyeen perustajalta, Aki Haurulta, mikä hänet 
innosti gypsy jazzin pariin niin, että idea sitä soittavas-
ta bändistä syntyi. Aki kertoo vierailleensa vuonna 2010 
Ranskassa Django Reinhardt-festivaaleilla, joilla hänen 
mukaan musiikin kuuntelun ohella jopa tärkeämpää on 
ympäri maailmaa kokoontuvien alan soittajien kesken 

jammailu. Tuolloin gypsy jazz-kärpänen puri pahemman 
kerran, ja seuraavana vuonna Aki olikin jo koonnut yhty-
een monissa liemissä keitetyistä ammattimuusikoista. Aki 
itse on toiminut muusikkona 14-vuotiaasta, jolloin hän 
aloitti rumpujen soiton itse opiskellen. Sittemmin tie vei 
Tapiolan musiikkilukioon ja Pop & Jazz-konservatorioon, 
ja vuonna 2004 Aki valmistui AMK Pop & Jazz-pedago-
giksi silloisesta Stadiasta, nykyisestä Metropoliasta.  Akin 
soittimiin kuuluvat kitaran lisäksi mm. banjo, mandoliini, 
bouzouk sekä rummut. Soittamisen lisäksi hän on myös 
äänittänyt, miksannut ja tuottanut useita levyjä.

Kysyessäni, miten kappaleiden sovitukset syntyvät, ja 
soittaako yhtye myös omaa musiikkia, on vastaus kiin-
nostava. Aki pohtii, ettei itse oikeastaan tee eroa sovitta-
misen ja säveltämisen välillä, eli sovitukset syntyvät mel-
ko samalla tavalla kuin sävellyksetkin eli milloin mitenkin. 
”Joskus sitä saattaa nousta unilta ylös kirjoittamaan jon-
kin musiikillisen ajatuksen, mikä puskee ulos kuin itses-
tään. Toisinaan sitä voi kehitellä esimerkiksi jotakin har-
moniakulkua päivä- tai viikkotolkulla, kunnes asia on hi-
outunut itselle mieleiseen muotoon. Usein, sekä sovitet-
taessa että sävellettäessä, soitan joko soittimella tai pääs-
säni siihen mennessä kasaan olevia aihioita, lopetan sii-
hen mihin ne loppuvat, ja jään kirjaimellisesti kuuntele-
maan, mitä sovitus tai sävellys haluaa ikään kuin sanoa. 
Odotan, että se soittaa itseään eteenpäin päässäni, ja kir-
jaan tulokset ylös. Näin pyrin mahdollisimman luonte-
van, ikään kuin itsestään selvän – muttei tylsän kuuloi-
seen lopputulokseen.”

Aki kertoo, että omia sävellyksiä yhtyeelle on vuosien var-
rella hitaasti mutta varmasti ilmaantunut, ja niitä on myös 
julkisesti esitetty. Tulevan maaliskuun aikana ilmestyväl-
lä ensimmäisellä levyllä kuullaan yhtyeen jäsenten mie-
luisimpia sovituksia muiden kappaleista. Sen jälkeen oli-
si Akin mukaan tarkoitus kääntää katse yhä vahvemmin 
oman tuotannon kehittämiseen. Haaveena olisi, että seu-
raava levy sisältäisi vain omia kappaleita. ”Oma musiik-
ki tulee nojautumaan vahvasti edustamamme musatyylin 
perinteisiin, mutta yhtä vahvasti se tulee pyrkimään sii-
tä eteenpäin, uusille vesille, uudentyyppistä ilmaisua täl-
lä soitinnuksella kehittäen.”

Django Collective Helsingin keikoilla kuullaan usein vaih-
tuvia vierailijoita, kuten aikaisemmin mainitsemani Ant-
ti Sarpila. Tänä keväänä lavalle yhtyeen kanssa Manala-
klubilla nousevat mm. Marjo Leinonen (28.2.), Aija Puur-
tinen (27.3.), Minna Lasanen (17.4) sekä Annan Inginmaa 
(22.5). Lisäksi ehkäpä merkittävin tapahtuma on ravinto-
la Juttutuvassa 12.3. pidettävä levynjulkistuskeikka, jossa 
yhtyeen lisäksi soittaa myös levyllä vieraileva jousikvar-
tetti. Levy ilmestyy samana päivänä digitaalisiin jakelu-
kanaviin, ja fyysinen kopio tulee levykauppoihin seuraa-
vana päivänä.

Lisätietoa Django Collective Helsingistä löytyy osoitteesta 
www.dch.fi.

Kuva: Jukka Mykkänen

Django Collective Helsinki, muusikot vasemmalta: Aki Hauru, Laura Airola, Kimmo Iltanen, Tero Tuovinen ja Tomi Kettunen. 
Kuva: Aki Hauru.
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Malediivien tasavalta Intian niemi-
maan lounaispuolella on todellinen 
trooppinen ”paratiisi”. Se on maa-
ilman matalin valtio korkeimman 
kohdan noustessa vain 2,4 metriä 
merenpinnan yläpuolelle. Ilmaston- 
muutoksen aiheuttama merenpin-
nan nousu on uhka maan olemassa-
ololle. 

Teksti: Pasi Päivinen

S
amassa tilanteessa on mm. Nauru Mikronesi-
an saaristossa läntisellä Tyynellä valtamerellä, 
jossa elinoloja uhkaa vielä merenpinnan nou-
sun lisäksi makean veden loppuminen suolai-
sen meriveden vallatessa saaren niukkoja poh-

javesivarantoja. Malediivien presidentti Mohamed Nas-
heed on ilmoittanut, että maan turismituloista laitetaan 
varoja säästöön uuden kotimaan hankintaa varten, sillä 

Malediiveilla ilmastonmuutoksen ei uskota pysähtyvän ja 
saarten ei uskota säilyvän asumiskelpoisina. 

Matkustin Malediivien paratiisimaisemissa joululomalla 
ja otin vastaan uuden vuosikymmenen kolme tuntia en-
nen Suomea. 

Malediivien saaristo on lentoko-
neen ikkunasta katsoen kirkkaal-
la säällä uskomattoman kau-
nis näky. Sain ihailla tätä lumoa-
vaa maisemaa runsaat puoli tun-
tia lentokoneen ajettua ympyrää 
vähitellen korkeutta pudottaen ja 
laskeutumislupaa odottaen ruuh-
kaiselle ja osittain meren päälle 
rakennetulle Malén lentokentälle. 

1190 saaresta ja atollista koostuvalla Malediiveilla on mai-
ne luksuslomakohteena kalliiden resort-saarten vuoksi. 
200 saarista on paikallisen väestön asuttamia, joista 80 
tarjoaa matkailupalveluja myös turisteille. Paikallissaaret 
tarjoavat aivan saman auringon paisteen, hohtavia val-

KAIKKOAVA  PARATIISIKAIKKOAVA  PARATIISI

koisia hiekkarantoja ja puhdasta välkehtivää kirkasta vet-
tä kuin resort-saaretkin. Sää on keskitalvella ihanteellinen 
lämpötilan pysytellessä 30 asteen vaiheilla, mutta se ei 
ole samalla tavoin hiostava kuten Etelä-Intiassa tai Ete-
lä-Thaimaassa. Resort-saarilla eletään täysin paikallisesta 
elämästä eristäytyneessä ”luksuskuplassa”, eikä loman ai-
kana tavata välttämättä muita paikallisia ihmisiä kuin re-
sorttien työntekijät, joista monet tulevat Malediivien ul-
kopuolelta Etelä- ja Kaakkois-Aasian maista, kuten Bang-
ladeshista, Intiasta, Indonesiasta tai Vietnamista. Vaikka 
veden päälle rakennettu, poreammeella ja omalla uima-
altaalla varustettu rantahuvila houkutteleekin monia lo-
mailijoita, minua se ei houkutellut ja vierailin ainoastaan 
paikallisten asuttamilla saarilla. 

Malé 

Pääkaupunki Maléssa asuu suurin osa maan vajaasta 
400  000 asukkaasta. Se on tiiviisti rakennettu ruuhkai-
nen eteläaasialainen kaupunki. Monet matkailijat jättä-
vät Malén kokonaan pois matkaohjelmastaan ja suuntaa-
vat lentokentältä pikaveneellä tai vesitasolla suoraan jo-
ko resort-saarelle tai jollekin paikallissaarelle. Vaikka Ma-
le on kapeine katuineen, liikenneruuhkineen ja pakokaa-
suineen kaoottinen, minulle se oli olennainen osa mat-
kakokemusta samoin kuin muutkin aiemmin vierailema-

ni Etelä- ja Kaakkois-Aasian kaupungit ovat olleet. Malés-
sa ei ole kansainvälisesti tunnettuja nähtävyyksiä, mutta 
ihmisvilinä, skoottereiden taukoamaton pärinä, erilaiset 
hajut ja puikkelehtiminen liikenteen seassa korkeahkojen 
rakennusten ja rakennustyömaiden keskellä kapeilla ka-
duilla on omanlaisensa elämys.          

Maafushi ja Gulhi 

Valitsin paikallisista saarista Maafushin ja Gulhin niiden 
helpon saavutettavuuden vuoksi. Molemmille saarille 
pääsee kätevästi paikallisilla lautoilla, ja halusin matkus-
taa rauhassa paikallisten keskuudessa nauttien ohi lipu-
vista merimaisemista välttäen tietoisesti turisteille suun-
nattuja pikaveneitä. Lomalla ei ole kiire minnekään ja 
maisemia oli mukavampi katsella hitaammin liikkuvan 
paikallislautan kannelta kuin aallokkoa vasten rynkyttä-
vän pikaveneen laidalta. 

Maafushi on paikallisista saarista suurin ja matkailupalve-
luiden osalta kehittynein. Vaikka Maafushilla on nykyisin 
myös muutamia suuria hotelleja, se on kooltaan kuiten-
kin vain 1200 metriä pitkä ja 260 metriä leveä, eikä se ole 
pelkkä lomahotellikylä siitä huolimatta, että turismi on 
sen pääelinkeino. Ihmiset saavat elantonsa Maafushilla 
myös kalastuksesta, joka  on matkailun jälkeen Malediivi-
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en toiseksi tärkein elinkeino. Elämä Maafushillakin on ky-
lämäistä, tosin huomattavasti vilkkaampaa kuin pienem-
millä naapurisaarilla. 

Gulhi on noin 400 metriä pitkä ja 70 metriä leveä rauhal-
linen noin 800 asukkaan paikallissaari. Myös Gulhilla mat-
kailuelinkeino on kalastuksen ohella tärkeä tulonlähde. 
Saaren hiekkaranta on upein tähän mennessä missään 
näkemistäni rannoista. Päivää kelpasi paistatella palmun 
alla ja pulahtaa välillä meressä.  

Rantaparatiisissa ei voi kuitenkaan viilettää vapaasti mis-
sä tahansa ranta-asussa. Malediivit on muslimimaa ja ke-
vyissä vaatteissa voi liikkua vain merkityillä bikinirannoil-
la, joita oli Maafushilla kaksi ja Gulhilla yksi. Joillakin saa-
rilla bikinirannat ovat maksullisia, mutta Maafushilla ja 
Gulhilla ne ovat maksuttomia. Gulhin erikoisuus on ve-
teen pystytetty keinu, jossa turistit haluavat käydä ku-
vauttamassa itsensä, enkä minäkään tehnyt siinä asiassa 
poikkeusta. 

Vedenalainen paratiisi 

Malediiveilla merivesi on uskomattoman kirkasta ja hiek-
karannat liidunvalkeita. Veden lämpötila on 29 asteista 
myös avomerellä, ja atolleja suojaavat koralliriutat vai-
mentaen aallokkoa. Hiekkarannoilla uiminen on turval-
lista ja miellyttävää. Kokeilin veneretkellä uintia avome-
rellä, eivätkä aallot olleet mahdottomat ja vesi oli siellä-
kin kuin ”linnunmaitoa”. Sinänsä uiminen avomerellä on 
jo kokemus, mutta pinnan alla voi nähdä vedenalaisen 
”paratiisin” joko snorklaamalla tai laitesukelluksella koral-
liriutoilla, sillä Malediivien kirkkaissa vesissä on runsaasti 
kaloja ja muita meren eläviä. Minä en nähnyt avomeriuin-
nillani mitään, joten heikkonäköiselle sopivampi paikka 
meren elämän tarkkailuun on meriakvaario. Ystävystyim-
me ranskalaisen sukellusta harrastavan perheen kanssa 
ja teimme heidän kanssaan yksityisen meriretken, joten 
sain kuitenkin kuulla heiltä vedenalaisen paratiisin ku-
vailutulkkauksen. Laitesukelluksen harrastajalle Maledii-
vit on ehkä maailman kiehtovin kohde, sillä koralliriutal-
la laskeutuminen 15-20 metrin syvyyteen avaa uskomat-
toman vedenalaisen maailman, josta me avovesiuimarit 
voimme vain haaveilla. 

Silti rantavesissäkin voi nähdä erilaisia pieniä värikkäi-
tä kaloja, jopa pieniä haitakin, kuten mustaevähain, jon-
ka näimme Gulhin rantavedessä. Samoin paholaisraus-
kun voi nähdä myös matalassa rantavedessä, sillä se pyy-
dystää pientä kalaa hiekkarannoilla ja tyypillisesti kaivau-
tuu ensin saalista väijyessään hiekkaan. Minä en sattunut 
näkemään paholaisrauskua, mutta kuulin useammankin 
henkilön niitä nähneen uimarannalla. 

Malediiveilla tuntui siltä, kun olisi ollut isossa kirjassa ku-
vatussa ”paratiisissa”. Tässä ”paratiisissa” ei ole kuiten-
kaan myrkkykäärmeitä, myrkkyhämähäkkejä tai skorpio-
neja. Siellä ei ole myöskään tyypillisiä trooppisia tauteja-
kaan, kuten malariaa tai dengue- tai keltakuumetta, vaik-
ka myrkyllisiä eläimiä ja trooppisia tauteja esiintyykin ai-
ka lähellä Malediiveja Etelä-Intiassa. 

Ilmastonmuutos konkretisoituu 
Malediiveilla. Maailman mata-
limpana valtiona Malediivit jou-
tuu kohtaamaan ilmastonmuu-
toksen synnyttämän merenpin-
nan nousun katastrofaaliset vai-
kutukset, jos ilmastonmuutosta ei 
saada pysäytettyä. Koska atollit 
ovat keskimäärin vain 1,5 metriä 
merenpinnan yläpuolella, ovat 
paratiisirannat todellisessa vaa-
rassa kaikota. 

►

34     35

Toinen saaria kohtaava, ilmastonmuutoksen aiheutta-
ma tragedia, on korallin tuhoutuminen. Vaikka uiminen 
29 asteisessa merivedessä on ihmiselle nautinnollista, se 
on korallieläimille tuhoisaa veden liian korkean lämpöti-
lan vuoksi. Viimeisen 30 vuoden aikana puolet maailman 
korallista on tuhoutunut pitkälti ihmisen toiminnan seu-
rauksena. Korallit menettävät liian lämpimässä merive-
dessä kykynsä yhteyttää, jonka seurauksena ne menet-
tävät värinsä ja lopulta kuolevat. Vaikka ilmastonmuu-
toksen vaikutukset näkyvät meillä Suomessa toistaisek-
si vain syksyn jatkumisena ja yleistyvinä lumettomina 
tai vähälumisina sateisina talvina, valtamerissä ilmaston-
muutos näkyy ja vaikuttaa jo nyt. Valtameret varastoivat 
lämpöä tehokkaasti, meriveden lämpötila on noussut ja 
nousee edelleen huolestuttavaa vauhtia. 

Lämpenevän meriveden ohella ihmisten ahneus ja type-
ryys uhkaa korallien elinoloja, kuten korallien koskettelu 
ja aurinkorasvasta liukenevat haitalliset kemikaalit. Koral-
liriuttoja on myös louhittu korukiveksi ja rakennusmateri-
aaliksi. Malediivien atolleita suojaavat riutat ovat pahoin 
vahingoittuneet, ja jättäneet saaret alttiiksi eroosiolle ja 
hyökyaalloille. Lisäksi muutamat merenelävät, kuten pa-
pukaijakala ja meritähtiin kuuluva piikkikruunu tuhoavat 
korallia syömällä sitä. Varsinkin piikkikruunu on vakava 
uhka, koska sillä ei ole lainkaan luontaisia vihollisia. 

Malediiveilla piikkikruunuja yritetään vähentää useiden 
sukelluskeskusten toimesta tappamalla niitä järjestelmäl-
lisesti. Vaikka se kuulostaakin julmalta, se on välttämä-
töntä koralliriuttojen suojelemiseksi. Maailman suurim-
malla koralliriutalla, Australian Suurella Valliriutalla, piik-
kikruunut ovat niin paha ongelma, että niitä varten on 
alettu kehittelemään robottia, joka etsii piikkikruunuja ja 
antaa niille tappavan ruiskeen. 

Vaikka ilmastonmuutoksen aihe-
uttamista vahingoista luonnolle 
olisi lukenut kirjoista ja lehdistä, 
nähnyt televisiosta kuvaa Tyynen 
valtameren jätepyörteestä tai ih-
misen saastuttamista rannoista, 
henkilökohtainen kosketus ilmas-
tonmuutoksen seurauksiin todel-
la pysäyttää. 

Kun on nähnyt kuollutta korallia, uinut ”linnunmaidossa” 
29 asteisessa vedessä avomerellä ja nähnyt, miten kor-
kealle jo nyt vuorovesi nousee atolleilla, sen pitäisi py-
säyttää ajattelemaan meistä jokaisen. Vaikka haluaisinkin 
palata joskus takaisin Malediivien paratiisimaisemiin, en 
enää pysty. Vaikka Malediivit ei jää veden alle vielä minun 
elinaikanani, en enää kykene lomailemaan siellä ilmasto-
ahdistuksen vuoksi, sillä tiedän, että Malediivit on kaik-
koava ”paratiisi”. Ihmiskunta saattaa kyetä jarruttamaan 
ilmastonmuutosta, mutta se ei ahneudessaan ja keskinäi-
sessä taloudellisen menestyksen kilpailussaan pysty sitä 
pysäyttämään.          
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20 vuotta täyttävä Roska päivässä 
- liike kasvaa ja kasvattaa omalla esi-
merkillä yhteisen ympäristömme 
kunnioittamiseen. 

Teksti: Tuula-Maria Ahonen
Kuva: Jari Peltoranta

K
un aloitimme Roska päivässä -liikkeen yhdes-
sä 9- ja 12- vuotiaiden tyttärieni kanssa huh-
tikuussa 2000, en ikinä olisi osannut kuvitel-
la, mitä kaikkea positiivista tuleekaan tapah-
tumaan.  - Tästä liikkeestä pitää tehdä maail-

manlaajuinen, oivalsi sen sijaan yhdeksänvuotias Iisa he-
ti. Nykyisin kotisivut löytyvät 23 kielellä, johtuen juuri 
lapsen kaukonäköisyydestä.

Tällä hetkellä Roska päivässä -liikkeessä on mukana 
kaiken ikäisiä kansalaisia kaikkialta Suomesta ja kaikilta 
mantereilta. Innokkaimmat reilut 6000 ihmistä vaihtavat 
ajatuksia ja kokemuksia facebooksivullamme. Alkaneena 
vuonna on liittynyt joka päivä uusia ihmisiä. Lukuisat ke-
räävät roskia itsekseen, eivätkä halua tulla fb-ryhmään. 
Mutta kotisivultamme www. roskapaivassa.net  voi lukea 
kuulumisia, samoin kuin fb-sivultamme.

Presidentit Niinistö ja Halonen ovat olleet jo vuosia mu-
kana, molemmat ovat kutsuneet minut puolison kanssa 
Linnan juhliin Roskaliikkeen merkeissä. Sivistysliikkees-
sämme on myös paljon arvostettuja julkisuuden henki-
löitä. 

Ympäristöministeri Krista Mikkonen on myös ollut mu-
kana  jo pidempään. ”Pidetään luonto ja ympäristö yh-
dessä siisteinä. Roska päivässä on pieni arjen askare ja 
valtavan vaikuttava teko, jos kaikki osallistuvat”, Krista 
Mikkonen sanoo. Tästä inspiroituneena kysymys! 

Haluatko Sinä arvoisa lukija tulla mukaan sydämen ja 
omantunnon liikkeeseen?  Kutsu tarkoittaa sitä, että ke-
räät päivittäin tai aina sopivan hetken tullen ainakin yh-
den roskan, ja mielellään kutsut ainakin yhden ihmisen 
mukaan. Näkövammainenkin voisi kerätä roskan avusta-
jan näyttämänä. Toivottavasti vielä saisimme  näkevien ja 
näkövammaisten yhteisen Roskakävelyn!  Roskaliikkessä-
hän ylitämme kaikenlaisia rajoja luontevasti. 

Kohti tervettä ylpeyttä ja yhteyttä 

Monet tuntevat Roskaliikkeen alussa väärää häpeää  oi-
keasta teosta eli siitä, että keräävät roskia. Siinä missä lu-

kuisat roskaajat tuntuvat surutta ja häpeättä heittävän 
roskansa yhteiseen ympäristöön. Merkillinen ilmiö, eikö 
totta? 

Viime syksynä minuun otti yhteyttä nuori koulutettu 
nainen, joka halusi kauempaa tulla osallistumaan Roska 
päivässä -liikkeen ystävät ry:n   kokoukseen saadakseen 
rohkeutta vapauttaa itsensä väärästä häpeästään. Kes-
kustelumme jälkeen hän on ryhtynyt hyvin aktiiviseksi 
toimijaksi. Äskettäin fb-sivullamme vantaalainen nainen 
kertoi, että hän keräsi roskia muiden ihmisten nähden, ja 
tunsi tervettä ylpeyttä. 

Parhaimmillaan roskankerääjä voi kohdata ihmisen, jo-
ka haluaa tulla auttamaan, ja syntyy kaveruussuhde. Olen 
ehdottanut Väestöliitolle, että he järjestäisivät Sinkkujen 

ROSKA PÄIVÄSSÄ
20 VUOTTA

Tuula-Maria Ahonen. Oikealla  koreografi-tanssija Kekäläinen & 
Company tanssiteatterin taiteellinen johtaja ja perustaja Sanna 
Kekäläinen on vastaanottanut Roska päivässä -kutsuni.-Ihminen 
on todella sotkenut ehkä peruuttamattomasti maapallon, se on 
häpeä, roskien kerääminen iloinen asia, Sanna sanoo.

Roskakävelyjä. 
Kokemusten mukaan yhdessä roskia kerätessä syntyy 

luontevaa yhteistä juttelua toisilleen vieraidenkin kes-
ken. Yhteisessä toiminnassa ulkona luonnossa saisi heti 
paremman kontaktin kuin Tinder-treffeillä  kahvilan pöy-
dän ääressä istuessa. 

Roskaliikkeessä on järjestetty myös Laulavia Roskakä-
velyjä  ja Laulavia Tonttu-Roskakävelyjä, tonttulakit pääs-
sä. Toistaiseksi vain lapset ovat osallistuneet edellä mai-
nittuihin, mutta odotan, että joku joulunalus vielä rohke-
at aikuisetkin! 

Kärsitkö maailman yleisimmästä, myrkyllisestä ja ru-

masta roskasta, tupakantumpista?

Jopa jotkut tupakoivat kärsivät tumpeista, niitähän näkyy 
todellakin joka puolella. Mutta kun tupakoivilla  yleensä 
ei ole roskista lähettyvillä, tumppi lentää kuitenkin maa-
han,  joskus myös syyllisyyttä tuntien. 

Pikkulapsi, koiranpentu tai joku aikuinenkin koira voi 
panna tumpin suuhunsa. Toivottavasti ei kuitenkaan ku-
kaan opaskoira!  Olen kuullut myös kehitysvammaises-
ta, joka syö tumppeja, elleivät hoitajat häntä estä. Kerran 
eräs hoitajaopiskelija ei tiennyt tilanteesta, eikä ehtinyt 
estää kehitysvammaista nappaamasta tumppia suuhun-
sa. Opiskelijaa rankaistiin puolen vuoden opintojen vii-
västymisellä. 

Roska päivässä -liikkeessä on syntynyt erittäin toimiva 
ratkaisu, miniroskis-keksintö, joka ennaltaehkäisee oman 

suun roskia. Purkki tuunataan kauniiksi ilmatiiviistä kier-
rätyspurkista. Tumppi sammuu siellä turvallisesti parissa 
minuutissa. Täysi purkki tyhjennetään roskikseen. Olen 
tavannut tupakoivia, joilla on ollut sama miniroskis käy-
tössä yli 10 vuotta. Lapset panevat miniroskikseen purkat 
ja makeispaperit,  oppivat siis pienestä pitäen pitämään 
huolta omista roskistaan.

Voit tehdä miniroskiksen helposti esimerkiksi filmipur-
kista, joita vastoin ennakkoluuloja saa edelleen valoku-
vausliikkeistä ilmaiseksi. Apteekkipurkit ovat myös yleen-
sä ilmatiiviitä. Purkin voi kaunistaa erilaisin tavoin viehät-
täväksi, esim. maalaamalla akryylivärillä, päällystämällä 
käteen miellyttävältä tuntuvalla kankaalla, oman koiran 
kuvalla tai lehdestä leikatulla kuvalla, joka päällystetään 
leveällä teipillä. Näin miniroskis pysyy siistinä pitkään. 

Lahjoitamme miniroskiksia tutuille ja tuntemattomille 
tarvitseville. Yleensä tupakoivat ilahtuvat toimivasta rat-
kaisusta, joka on hyväksi luonnolle ja omalletunnolle. 

Lahjoitin kerran miniroskiksen tupakoivalle näkövam-
maiselle, joka ilahtui kovasti, kun ratkaisu tumppiongel-
maan kulkee jatkossa  kätevästi mukana pienessäkin tas-
kussa, eikä tarvitse ihmetellä, missähän on roskapönttö. 

Toivotko kerrostalosi pihalle siisteyttä tuottavaa 

kaunista roskapönttöä? 

Roska päivässä -liikkeessä on monen vuoden kokemus sii-
tä, että ihmiset kunnioittavat ja käyttävät paljon enem-
män kaunistettua  ja kiittävää roskapönttöä kuin neutraa-
lin mitäänsanomatonta.

Olen pyytänyt ja saanut kerrostalomme isännöitsijältä 
luvat pihan roskisten kaunistamiseen. Kuvataiteellisesti 
lahjakas voisi maalata roskikseen jonkin kauniin kuvan ja 
kirjoittaa tekstin:” Kiitos kun käytät roskista! Toivoo Ros-
ka päivässä -liike.” 

Itselläni ei vielä toistaiseksi ole ilmennyt em. lahjak-
kuutta, mutta olen leikannut lehdestä kauniin kuvan ja 
kirjoittanut tuon tekstin. Ensin roskis on syytä puhdis-
taa vedellä ja rätillä, ja kuivata. Sitten kuva kiinnitetään 
huolellisesti leveällä teipillä. Kuva säilyy siistinä noin pari 
vuotta, sitten on ilo uudistaa kaunistus. 

Itse kaunistettu roskis alkaa tuntua ”omalta”, sitä on ilo 
käyttää. Eräs nuori mies kommentoi kuvan ruusuroskis-
tamme: ” Tuntuu hyvältä, kun roskis kiittää. Aivan kuin jo-
ku oikeasti välittäisi.”  

Ehkä keksit uusia ideoita? 

Toiminta synnyttää toimivia ideoita. Niistä olisi ilo kuulla 
fb-sivullamme, mutta jollet ole siellä mukana, kertoisitko 
minulle?  Jaan ideoita eteenpäin, nimelläsi tai nimimerkil-
lä, kuinka vain haluat. 

Itselleni syntyi tässä jutun lopussa idea näkövammais-
ten teatterille. Olisi mielenkiintoista nähdä jossain ym-
päristöaiheisessa näytelmässä, kuinka roskan voi kerätä 
maasta ilmentäen kehollaan erilaisia tunnetiloja. 

On mahdollista, että meille tulee yhteistyötä kahden-
kin teatteriryhmän kanssa, asiat ovat kesken. Tärkeästä 
yhteisestä huolenpidon hengestä ja henkisestä kasvus-
ta vastuuseen on syytä kertoa erilaisin tavoin, eikö totta? 

Tuula-Maria Ahonen 
ta@welho.com 

Kuva: Sanna Kulomaa
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Mark Manson: Kuinka olla piittaamatta p*skaakaan – 

nurinkurinen opas hyvään elämään. Atena 2019

Mark Manson: Kaikki menee päin h*lvettiä – nurinkuri-

nen kirja toivosta. Atena 2019

Nämä kaksi teosta edustavat tuo-
retta amerikkalaista elämäntaitokir-
jallisuutta. Molemmat ovat lähtöisin 
Mark Mansonin kynästä.

O
tsikkona ”Kuinka olla piittaamatta 
p*skaakaan” kohottaa kulmat ja saa kysy-
mään, onko siis tämän teoksen mukaan mer-
kitykset kokonaan kiellettävä. En ole muis-
taakseni koskaan kuullut, että asunnotto-

mien keskuudessa siltojen alla juuri lueskeltaisiin tämän 
alan teoksia, tai että idea seurusteluun riippuvuutta ai-
heuttavien kemikaalien kanssa olisi poimittu noudatetta-
vaksi mistään oppaasta. Niinpä joudutaan päättelemään, 
että merkitysten hylkäämistä suosittelevalla oppaalla ei 
mainittavaa kuluttajakuntaa olisi. Tämä otsikosta helpos-
ti syntyvä väärinkäsitys torjutaankin kirjassa yksiselit-
teisesti. Turha on kylläkin unohdettava, huomio kuuluu 
merkitykselliselle.

Manson tarjoilee sanomansa helppolukuisesti ja lajin 
perinteitä noudattaen. Yksilökeskeisyys on vahvaa, lajiin 
kuuluvat esimerkkikertomukset ovat amerikkalaisittain 
tutut ja syy-seuraussuhteiltaan pelkistettyinä nuo kerto-
mukset maistuvat väliin epäuskottavilta. Tässä mielessä 
kylläkin Mansonia räikeämpiä tapauksia on löydettävis-
sä paljon.

Helppolukuisuuteen muuan Mansonin käyttämä te-
hokeino saattaa muodostaa lukijaa vaivaavan poikkeuk-
sen. Nimittäin nämä yleensä asiatekstiin kuulumattomat 
Mansonin ilmaisut edellyttävät lukijalta sietokykyä. Esi-
merkiksi: ”Ongelmat ei vi**u lopu koskaan...” Tehokeino-
jen käytössä osaaminen paljastuu rajaamisena, minusta 
Manson pysyy hyvän maun puolella; jos nyt alatyylin käy-
töstä näin voidaan sanoa. Kääntäjän puolestaan kuuluu-
kin huolehtia alkuperäisen sisällön ja tyylin säilymisestä 
oman työnsä jäljessä.

Teosta on 2016 lähtien myyty Yhdysvalloissa viisi mil-
joonaa kappaletta ja se on julkaistu 45 maassa. Millä teos 
oikeastaan on saavuttanut miljoonien myytyjen kappa-
leiden suosion? Alan teoksia tuntevalle Manson ei tarjoa 

                                        

mullistavaa uutta. Hän ei tekstissään tukeudu erityisen 
vahvasti psykologian tutkimukseen, pikemmin tuo taus-
ta vaikuttaa ohuelle. Kirjallisuusviittauksia ei ole. Enem-
män hän puuhastelee yleisten havaintojen pohjalta. Käy-
tetyt tieteelliset havainnot tuntuvat jo moneen kertaan 
nähdyiltä, yleisesti jo muuallakin kuin pelkästään tutki-
muksen parissa hyväksytyiltä. Tämäkin toisaalta korostaa 
Mansonin tekstin mutkattomuutta. 

Mansonin kirjaan tarttuva altistuu ”amerikkalaisen 
unelman” kritiikille. Oikeat arvot ja tavoiteltavat pää-
määrät tulee Mansonin neuvojen mukaan valita käyttä-
en perustana kysymystä: mitä ongelmia haluan sietää ja 
ratkaista. Aineelliset saavutukset menestyksen mittari-
na puolestaan uhkaisivat vaarallisella tavalla syrjäyttää 
muut arvot, kuten rehellisyyden ja myötätunnon. Yksilö-
keskeisyyttä Manson ei kuitenkaan hylkää, mitäpä muuta 
amerikkalaiseen ajatteluun voisi yrittää tarjotakaan.

Korostettu yksilökeskeisyys ei tunnista yhteisön merki-
tystä yksilön ihmiseksi kasvamisessa. Tiivis yhteisö ja sen 
korostaminen voivat puolestaan hämärtää yksilölle kuu-
luvan vastuun piiriä. Manson muistuttaa erityisesti ihmi-
sen omasta vastuusta ongelmiensa kanssa, erityisesti ih-
misen vastuusta  vastoinkäymisille myöntämästään mer-
kityksestä.

Onnellisuus – arvot

Huonoista arvoista Manson listaa esimerkkeinä nautin-
non, pakonomaisen tarpeen oikeassa olemiseen ja vim-
maisen myönteisyyden. Arvojemme huonoudesta johtu-
vat myös harhaiset käsityksemme onnellisuudesta. Nii-
den vuoksi onnellisuuden tavoittelu itsessään muodos-
tuu tyytyväisyyden esteeksi. Ihminen on taipuvainen kai-
paamaan aina jotakin, mitä juuri sillä hetkellä ei satu ole-
maan. Siksi pettymykset ja epämukavuus kuuluvat ar-
jen tyytyväisyyteen. Mansonin käsityksen mukaan on-
nellisuus puolestaan on ongelmien ratkaisemisesta naut-
timista. Eikä niiden riittävyyden suhteen mitään huol-
ta ole, sillä nykyisten ongelmien ratkaisu, Mansonin mu-
kaan, rakentaa tulevien ongelmien perustan.

Mansonin tekstissä heijastuu antiikista tuttu stoalai-
suus. Sen mukaan tavoiteltavaa oli säilyttää mielen tyy-
neys kaikissa eteen tulevissa tilanteissa, eikä ratkaisuja 
kuulunut perustaa tunteiden nostattamaan mielen kuo-
huntaan. Toisaalta käyttäytyminen ei kuitenkaan tosiasi-
assa perustu yksistään asia- ja järkisyihin, stoalaisuus siis 
kompuroi ihmiskäsityksessään. Mansonkin huomioi tä-
män esittäessään käsityksiään käyttäytymisen psykologi-
asta. Jokin keskitie järjen ja muiden impulssien kesken on 
kuitenkin välttämätön, jotta ensinnäkään mitään elämän-
taidon ohjeita voidaan edes suositella tai perustella.

Sosiaalinen media erityisesti tarjoaa nykyisellään si-

LUKUNURKKA
Timo Leinonen
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tä seuraavalle ehtymättömän määrän tapoja tun-
tea itsensä riittämättömäksi. Mansonin mielestä elämän-
muotomme vaatii meitä olemaan tarkkoina arvojemme 
suhteen. Kokemamme tyytymättömyys on sidoksissa ta-
voitteisiimme. Vallitsevassa ilmapiirissä pettymysten ja 
epämukavuuden ymmärtäminen arjen tyytyväisyyteen 
kuuluviksi hämärtyy. Kyky sietää vastoinkäymisiä heikke-
nee.

Viestintää seuraavan käsitys vääristyy, kaikki näyttäy-
tyy jotenkin erityisenä. Tosiasiassa melkein kaikki on kui-
tenkin keskinkertaista, ääripäitä on vain vähän. Tästä joh-
tuen kenenkään kokemat ongelmat eivät ole ainutlaatui-
sia: erityisyyden etuoikeutus (tunnetaan yleensä narsisti-
sena häiriönä) on siten vailla perustaa.

Manson huomauttaa, että aistiemme tuottama ja aivo-
jemme muokkaama käsitys itsestämme ja todellisuudes-
ta on harhainen. Historia näyttäytyy meidän mielestäm-
me erehdysten seuraannolta, joten tulevat vuosisadat 
asettavat vastaavasti meidät väistämättä samaan nauret-
tavuuden kehykseen. Manson päättelee: olemme oletuk-
siemme vastaisesti ilmeisesti lopulta kaikki väärässä. Hän 
lupaa tämän epävarmuuden vapauttavan meitä monin 
tavoin. Itsensä tunteminen tai elämänhallinta ovat siten 
Mansonin mielestä enemmän tai vähemmän harhaisia, 
kahlitseviakin käsityksiä. Manson lupaa, että pyrkimys ol-
la vähemmän väärässä olisi kuitenkin arvokas ja oikea.

Missään nimessä ei siis pidä kuvitella tuntevansa itsen-
sä. Tässä ja muissa Mansonin kärjistyksissä olisi tietysti si-
loiteltavaa. Mansonin neuvon mukaan tätä yleensä suun-
nattomasti arvostettua taitoa ei kannata opetella, sillä 
pyrkimys johtaisi vain mahdollisesti suotuistenkin vaih-
toehtojen pois sulkemiseen. 

Ei ole syytä heittäytyä toivottomuuteen. Mansonin mu-
kaan ihminen voi tavoittaa onnistumisen kokemuksia. 
Menestyminen vaatii omien totuuksien ja ennakkoluulo-
jen kyseenalaistamista, epävarmuuteen heittäytymistä. 
Jos pidämme yleisenä onnistumisen kriteerinä, että te-
kee edes jotain omassa tilanteessaan, silloin epäonnistu-
misetkin kannustavat jatkamaan. Suurin osa elämästäm-

me on kuitenkin loppujen lopuksi ihan tavallis-
ta, ei erityisen merkillepantavaa, ja se on Man-

sonin mielestä ihan ok.

Hyvältä ei näytä 

Kuluvana vuonna Manson julkaisi toisen samaa ai-
hepiiriä käsittelevän teoksen. Ihmiskunta on aiem-

paa vapaampi, vauraampi ja terveempi. Samaan ai-
kaan kaikki tuntuu menevän päin h*lvettiä. Kirjoit-

taja kohdevalaisee elämänmuotomme kipupistei-
tä. Ihmiskunta uhkaa itseään ilmastonmuutoksella 
ja joukkotuhoaseilla, demokratia murenee, talouskin 

piiputtaa väliin ja väki viettää päivänsä loukkaantu-
malla somessa. Manson kysyy, mikä meitä oikein vai-

vaa?
Tällä kertaa teksti on vieläkin viimeistellympää niin 

muodoltaan kuin sisällöltäänkin.  Älykäs huumori sävyt-
tää sanomaa. Lukija saa nyt muutamia kirjallisuusviittei-

tä ja ajatuksen juoksua Manson selkiyttää siirtämällä aihei-
ta valaisevia lisäpohdintoja viitteiksi tekstin jälkeen. Toimi-
va ratkaisu.

Kun kaikki maailmassa on aiempaa paremmin, ei Manso-
nin havainnon mukaan kipua enää siedetä kuten ennen. 
Sitkeään tyytymättömyyteen etsitään parannuskeinoja. On 
miellyttävää uskoa, että toivottu muutos tapahtuu, jos vain 
tahdomme riittävästi sen tapahtuvan. 

Muutoksen tekemiseen auttaa ihmisiä jo kokonainen uu-
si kaupan ala. Teet tämän tai tuon elämäntapamuutoksen 
ja tulet onnelliseksi. Sinnikkäissä yrityksissä koetuista pet-
tymyksistä voidaan päätellä elämänhallinnan edellyttävän 
muutakin kuin tahdonvoimaa, tunteilla nimittäin on kes-
keinen merkitys päätöksenteossa ja muutenkin elämässä, 
Manson tähdentää. Helppoheikit saavat lopulta heidän oh-
jeitaan noudattavan asiakkaansa pettymään riittämättö-
myyteensä; se sama vaiva minkä vuoksi apua oli alun alka-
en lähdetty hakemaan.

Elinolojen olennainen kohentuminen maailmalla on no-
jannut pari sataa vuotta mm. talouskasvuun. Onnellisuu-
den tavoittelu nykymuodossaan on leimannut kulttuuria 
valistuksen ajalta lähtien. Suhteellinen onnistuminen pyr-
kimyksissä hyvinvointiin alentaa samalla kipukynnystäm-
me. Tyytymättömyys alkaa kasvaa, ollaan toivon ja tuhon 
kierteessä.

Immanuel Kant (1724 – 1804) on Mansonin etiikan kannal-
ta ratkaiseva. Kantin vaatimus kohdella ihmistä päämäärä-
nä eikä koskaan välineenä on aikamme käytäntöjen kans-
sa jyrkässä ristiriidassa. Mansonin visiointi kasvaa järkä-
leen mittoihin, kun tarkastelu kääntyy Friedrich Nietzschen 
(1844 – 1900) jättämään filosofiseen perintöön.

Kärsimys luonnonvakiona

Kaunistelematta asiaa Manson näkee ihmiskunnan vaihto-
ehtoina tuhoutumisen omien toimiensa seurauksena tai 
pelastautumisen tekoälyn avulla. Manson kasvattaa vision-
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sa monumentaalisiin mittoihin tulkitsemalla tekoälyn to-
teuttavan Nietzschen näyn ihmiskunnan paremmasta tu-
levaisuudesta. Selvästi Mansonin ajattelun taustalla vai-
kuttavat myös Aldous Huxleyn (1894 – 1963 Uljas uusi 
maailma) ja George Orwellin (1903 – 1950, Vuonna 1984) 
kuuluisat romaanit.

Nykyiset tekoälysovellukset hyödyntävät pääasiassa 
psykologisia haavoittuvuuksiamme. Ne vahvistavat mie-
lihalujemme mukaista käyttäytymistä, näyttävät meil-
le, mitä haluamme nähdä. Monet nykyajan keksinnöistä 
ovat ohjanneet huomiomme pois ihmisenä kasvamises-
ta, ja pelkkää valinnanvaraa markkinoidaan meille siekai-
lematta vapautena valita. Tekoälyllä meitä viedään tällä 
erää mitä ilmeisimmin aitoon älyttömyyteen. 

Mansonin mukaan kärsimys on luonnonvakio ja sik-
si pyrkimys sen vähentämiseen on alun alkaen väärä ta-
voite.  Ja vaikka valinnanvaraa olisi miten paljon tahan-
sa, se ei tee mm. sietokyvyssään rajoittunutta vapaaksi. 
Vapaus piilee Mansonin mielestä kyvyssä ja mahdollisuu-
dessa olla nimenomaan valitsematta jotakin ja vastoin-
käymisten sietokyky kertoo ihmisen kypsyydestä. 

Toisin kuin nyt, algoritmeilla voitaisiin auttaa meitä 
pärjäämään heikkouksinemme. Tekoäly voitaisiin valjas-
taa totuuden ja yhteiskunnallisen merkittävyyden pal-
velukseen. Se voisi tukea meitä auttamalla viemään itse-
määräämisoikeuden, vapauden, yksityisyyden ja arvok-
kuuden hyveet lainsäädäntöön, liiketoimintamalleihin ja 
sosiaaliseen kanssakäymiseen. Manson toivoisi, että tie-
dolla olisi jälleen jokin arvo, että edes jollakin olisi jokin 
arvo.

Nietzschen visiossa mentiin hyvän ja pahan tuolle puo-
len kohti jotain suurempaa. Mansonin viimeinen askelma 
edustaa jo science fictionia, vaikka ei hän toki ainut tä-
män kauhukuvan esille tuonut ole. Toivon ja tuhon kier-
teen katkeaminen toteutuu, kun ihminen pystyy tuotta-
maan merkityksiä ilman kilpailua ja konfliktia, edes kuo-
lemaa ei tarvita antamaan merkitystä. Lopulta  ihminen 
punotaan yhteen osaksi tekoälyn ohjaamaa koneistoa. 
Manson näyttää pitävän tätä vakavissaan yhtenä mah-
dollisuutena mutta varustaa sen silti kysymysmerkillä.

Ennen hurjaa lopunajallista näkyään Manson kaikesta 
huolimatta näkee toivon rakennuspalkiksi ja kohtalon-
kysymykseksi ihmisen tasapainoon saattamisen. Aivois-
sa ajattelevan tai tuntevan puolen kummankaan ei saisi 
hallita, niiden tasavertaisuus ratkaisee elämässä. Ihmisen 
kasvun ja kypsymisen tukemisen sijasta mukavuudenha-
luinen nykyaika valitettavasti päinvastoin turruttaa vaa-
rallisella tavalla sielun turhilla kaloreilla.  

Mansonin ajatuskulut ovat vähintäänkin ravistelevia, ja 
hänen tilannearvionsa ihmiskunnan uhkista ja kohtalon-
kysymyksistä on viiltävä. Mansonin tavallaan pamfletti-
maisiin julistuksiin ja kärkevään mutta oikeutettuun kult-
tuurikritiikkiin tutustuva lukija joutuu kysymään itsel-
tään: ostaisinko käytetyn auton mieheltä, joka julistaa 
meidän kaikkien olevan väärässä.

Aika ja ikuisuus
Kuutti Lavosen piirroksia Didrichsenillä 1.2. - 3.5.2020

E
rikoisen viivan mestari, kuvataiteilija Kuutti La-
vonen on täyttänyt helmikuun alussa 60 vuot-
ta. Hän on ehtinyt uransa aikana paljon ja jatkaa 
työtään melkein nuoruuden innolla.  Hän asuu 
ja työskentelee Helsingissä. Hän valmistui tai-

degraafikoksi Suomen taideakatemian koulusta vuonna 
1984, piti ensimmäisen yksityisnäyttelynsä vuonna 1981 
ja on osallistunut kansainvälisiin ja kotimaisiin ryhmä-
näyttelyihin vuodesta 1978 lähtien. 

Lavonen on toiminut Kuvataideakatemian taidegrafii-
kan professorina vuosina 1999–2003. Hänen julkisia teok-
siaan ovat keskiaikaisen Tyrvään Pyhän Olavin kirkon leh-
terin maalauskoristelu (2006-09) ja Eliel Saarisen suunnit-
teleman Tarton Paavalinkirkon siipialttarilaitteen alttari-
taulut (2014–15). 

Lavonen on kirjoittanut kuvataiteesta vuodesta 1981, ja 
hän on myös julkaissut runoteoksia ja kuvittanut julkai-
suja. Parhaillaan Lavonen valmistelee Lapin yliopistoon 
väitöskirjaa barokkimaalari Bernardo Cavallinosta.

Diedrichsenillä on esillä piirroksia. Ilman piirroksia ei 
olisi myöskään maalauksia. Lavosen mielestä elämä on 
mysteeri kuten koko olevaisuuden läsnäolokin.

Vasemmalta ylhäältä: Uusi äiti, kuva: Alberto Martinez.Maalarin 
sydän, kuva Jussi Pakkala, oikealla sivulla Contemplation, kuva: 
Rauno Träskelin, Enkeli, kuva: Jussi Pakkala
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Lahdessa sijaitsevassa Radio- ja tv-
museo Mastolassa  avautui äskettäin 
Gösta Sundqvistista kertova näyttely 
”Ihanasti sanottu”. 

Teksti ja kuvat: Sanna Tynkkynen

N
äytteillä on esineistöä renessanssi-ihmisek-
sikin kutsutun monitaiturin uran varrelta ja 
kuultavissa on hänen tuotantoaan niin mu-
siikin kuin radiohupailujenkin saralta unoh-
tamatta hänelle hyvin tärkeää jalkapalloa.  

Mutta kuka oikeasti oli Gösta Sundqvist?

Ihanasti sanottu

Mastolan kellarikerroksessa pääsee kurkistamaan yh-
den rakastetuimman suomalaisten tuntojen tulkin maa-
ilmaan. Sanataituri Gösta Sundqvist (1957-2003) tiesi ta-
rinoiden voiman. Hän ei pitänyt itseään muusikkona tai 
toimittajana, koska arvosti näitä ammattikuntia korkeal-
le. Sen sijaan hän tunnustautui tarinankertojaksi. Vaikka 
Sundqvist kuoli 46-vuotiaana, hänen nopea kynänsä ehti 
tuottaa huikeat 19 studioalbumia, 700 radio-ohjelmaa ja 
40 pakinatekstiä. Parhaiten Gösta Sundqvist muistetaan 
Leevi and the Leavings -yhtyeestä, jonka lauluntekijä ja 
laulaja hän oli alusta asti. Mastolan auditoriossa esitetään 
kerran tunnissa Leevi and the Leevingsin musiikkia ja mu-
siikkivideoita.

Ronskeimmat juttunsa Sundqvist latasi radiohupailuis-
saan, joita hänen kynästään syntyi hengästyttävää tah-
tia. Hän kirjoitti niitä YLEn kanaville yli kahdenkymmenen 
vuoden ajan. Niiden esikuvaksi hän mainitsee 1950-luvun 
viihdeohjelman Kankkulan kaivolla. Hänen viimeisek-
si sarjakseen jäi YleQn lähettämä Teinitalo 2003. Näytte-
lyssä voi istahtaa hetkeksi teinin kirjoituspöydän ääreen 
kuuntelemaan kuulokkeista Sundqvistin radio-ohjelmia.  
Pöydällä on kansio, josta voi samalla selailla niiden käsi-
kirjoituksia.

Sundqvist tunnettiin intohimoisena jalkapallomiehe-
nä.  Hän ei kuitenkaan pitänyt sitä vain harrastuksena, 
vaan elämäntapana. Hänellä oli suuri määrä videoituja 
jalkapallo-otteluita. Niissä kiinnostivat joukkueiden pe-
lirakennelmat ja -taktiikat. Sundqvist muistetaankin hel-
sinkiläisen jalkapalloseura Johanneksen Dynamon joh-
tohahmona.  Hän ehti elämänsä aikana olla pelaaja, val-
mentaja ja seurajohtaja.

Sundqvist metsästi tarinoita. Esikuvansa Juha Vainion 
tavoin hänkin loi tekstinsä tarkkailemalla maailmaa. Hän 
kulki kaupungilla etsien aiheita, jututti kavereita ja värit-

ti havaintojaan tarkkanäköisesti. Sundqvist otti vaikut-
teita myös musiikista, kirjallisuudesta ja elokuvista. Hä-
nen laulujensa sanoitukset ovatkin kuin pienoiseloku-
via draaman kaarineen ja samaistuttavine elämänkoh-
taloineen. Itse hän kuitenkin vertasi tuotoksiaan kioski-
kirjallisuuteen ja iltapäivälehtien lööppeihin.  Ironisen 
myötätuntoisesti hän asettui uskottavasti niin    iloty-
tön, rappioalkoholistin, yksinhuoltajan kuin vankilakun-
dinkin asemaan. Teksteissään Sundqvist on aina pienen 
ihmisen puolella.  Myöhemmin teksteihin tuli enemmän 
myös yhteiskunnallista ja ympäristönäkökulmaa. Pääkau-
punkiseudulla ilmestyneen Alueuutisten ilmaisjakeluleh-
den pakinoissa Sundqvist jatkoi irvailujaan radiosta tut-
tuun tyyliin.  Näyttelyn esineistössä on alkuperäisiä käsi-
kirjoituksia ja kirjoituskone, jolla Sundqvist niitä kirjoitti.  
Näytteillä on myös pulputuspannu, jolla valmistettu kah-
vi toimi kynäilijän moottorin voiteluöljynä.

Näyttely kertoo moniosaajasta, joka suhtautui tekemi-
siinsä intohimoisesti. Esineistön ja tarinoiden väliin jää 
kuitenkin paljon ilmaa ja ristiriitaisuuksia, jotka laitta-
vat ajattelemaan. Pois lähtiessä mukaan tarttuu esite, jo-
hon sarjakuvataiteilija Jii Roikoinen on laatinut kymme-
nen kuva-arvoitusta. Niihin on kätkettynä Leevi and the 
Leevingsin kappaleiden nimiä. Pari ratkeaa helposti, mut-
ta viimeisten kanssa täytyy jo pistää hoksottimet kovil-
le. Samalta tuntuu myös tutustuminen Gösta Sundqvis-
tiin. Monikerroksisuus ja yllättävät käänteet saavat pohti-
maan, kuka oikeastaan oli Gösta Sundqvist. 

Mitä kuuluu, Marja-Leena?

Gösta Sundqvist nauhoitteli 1970-luvulla ystävineen ka-
seteille parodioita radio-ohjelmista ja yhtyeistä. Niissä 
esiintyviä kuvitteellisia yhtyeitä olivat muun muassa The 
Babyboys, Kyösti Salmenoksan kvintetti ja Leevi and the 

RAPARPERITAIVAS

Gösta Sundqvist - kuva on Göstan vanhoilta facebooksivuilta.

Leavings. Kasetteja tehtiin kymmenisen kappaletta ja nii-
tä jaettiin pienelle ystäväpiirille. Sundqvist halusi pitää 
nämä omakustanteet pienen piirin juttuna, koska hänellä 
ei ollut mitään tarvetta näyttää kenellekään mitään.  Var-
sinaisesti Leevi and the Leavings -niminen yhtye syntyi 
vuoden 1977 syksyllä. Leavings valittiin, koska se sopi hy-
vin yhteen Leevin kanssa ja oli helppo muistaa. Sundqvis-
tin mukaan sillä kunnioitettiin myös 1960-luvun yhtyeitä, 
jotka soittivat inhimillisellä soundilla.

Ihan tavalliseen Leeviin tutustuttiin, kun Love Records 
julkaisi yhtyeen esikoissinglen ”Mitä kuuluu Marja-Lee-
na” vuonna 1978. Siitä lähtien Leevi and the Leavingsin 
musiikki on itkettänyt ja naurattanut sukupolvea toisen-
sa jälkeen.

Ensimmäinen studioalbumi ”Suuteleminen kielletty” il-
mestyi 1980. Sundqvist kaavaili Tauno Paloa lausumaan 
levyn aloitussanat, mutta sen osoittautuessa mahdot-
tomaksi ne tuli lausumaan Jörn Donner.  Levyltä löytyy 
instrumentaalikappale Tuhannen markan seteli, joka tuli 
tunnetuksi Urheiluruudun tunnusmusiikkina.

Leevi and the Leavings muistetaan paitsi hiteistään, 
myös esiintymisistään. Niitä kun ei ollut. Ainoa omalla ni-
mellä tapahtunut live-esiintyminen oli Suomen eurovii-
sukarsinnoissa vuonna 1981. Viisuihin pyrittiin kappaleel-
la Sinisilmä mansikkasuu, mutta tie nousi pystyyn jo al-
kukarsinnan yleisöäänestyksessä. Sinä vuonna Suomea 
edusti asiantuntijaraadin valitsema Riki Sorsa kappaleella 
Reggae OK. Leevi and the Leevings ei koskaan levyttänyt 

Kuvat ylhäältä: Leevi and the Leavingsin koko tuotanto. Kirjoitus-
kone ja pulputuspannu kävivät kuumina, kun Gösta Sundqvist 
työsti tekstejään. Dynamon pelipaita ja verryttelyasu.
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kilpailukappalettaan, mutta vuonna 1996 se päätyi Aar-
ne Tenkasen levylle.   

Ainoan live-esiintymisen nauhoituksen uskottiin ka-
donneen, mutta se löytyi yllättäen yhtyeen alkuperäis-
jäsenen arkistoista 2019. Hän toimitti VHS-tallenteen 
Mastolaan ja samalla se saatiin myös YLEn arkistoihin.

Sundqvist ei pitänyt itseään muusikkona, vaan sanoi vä-
säävänsä levyjä sivutöikseen.  Siihen nähden yli 250 kap-
paleen musiikillinen tuotanto tuntuu käsittämättömältä. 
Sanoitukset hän sanoi rustaavansa nopeasti levytysstu-
diolla.  Hänellä oli kuitenkin päässään tarkka kuva siitä, 
millaisilta kappaleiden tulee kuulostaa. Yhtyeen muille 
jäsenille sanoitukset tulivat yllätyksenä. Sundqvist ei ha-
lunnut, että tarinat vaikuttaisivat soittamiseen.  

Muilla yhtyeen jäsenillä oli mahdollisuus tuoda oma li-
sänsä sovituksiin, mutta Sundqvist oli yhtyeessä itseval-
tias.  Hän käytti kappaleiden sovittamiseen niin kauan ai-
kaa, että hänen pään sisäinen visionsa toteutui pienintä-
kin yksityiskohtaa myöten.  Yhtä pikkutarkasti Sundqvist 
suhtautui levyjen kansiin ja hän oli mukana niidenkin te-
ossa.

Yhtyeen suurin suosio osui 1990 -luvun puoliväliin. Rak-
kauden työkalu -kappaleen musiikkivideo sai  Hopeisen 
Muuvin vuonna 1994, seuraavana vuonna Leevi and the 
Leavings sai vuoden kotimaisen yhtyeen Emman ja vuon-
na 1996 Gösta Sundqvistille myönnettiin arvostettu Juha 
Vainio -palkinto.  Jo tätä ennen Sundqvistin kynästä oli 
tullut monta hittiä Leavingsien tuotantoon, kuten Poika 
nimeltä Päivi ja Pohjoiskarjala.

Sundqvist ei pitänyt koskaan esillä olemisesta.  Hän ei 
olisi halunnut edes sitä, että Leevi and the Leavingsin jä-
senten nimet tulisivat julki. Se osoittautui kuitenkin mah-
dottomaksi. Lopullisesti hän vetäytyi julkisuudesta 1996, 
minkä jälkeen hän ei enää antanut haastatteluja. Yhtye 
levytti kuitenkin edelleen tasaiseen tahtiin. 

Vaikka Leevi and the Leavings nousi julkisuuteen uu-
den aallon murroksen myötä, se erottui muista aikalaisis-
taan häpeämättömällä iskelmällisyydellä ja asenteen mo-
nimielisyydellä. Yhtyeen ulkopuolisuutta musiikkimaail-
massa korostivat Sundqvistin kriittiset kommentit rock-

piireistä ja päättäväisen kielteinen asenne keikkailuun.
Sundqvistin kuolema 2003 lopetti bändin toiminnan. 

Muut yhtyeen alkuperäisjäsenet tulivat siihen tulokseen, 
että ilman Göstaa ei ole Leevi and the Leavingsiäkään. 
Rakastetut kappaleet jatkavat kuitenkin elämäänsä niin 
muiden artistien kunnianosoituksina kuin karaoken kes-
tosuosikkeinakin.

Hemaisevan seksikäs pörröpää

Sundqvistin radiolle kirjoittamista ohjelmista muodostui 
hänen pääasiallinen tulonlähteensä.  Hän aloitti 1980-lu-
vun loppupuolella tehden tavanomaisia dj-ohjelmia YLEn 
Rockradiolle. Pian ne muuttuivat hänelle tunnusomaisik-
si parodioiksi totutuista ohjelmista fiktiivisine toimitta-
jahahmoineen ja haastateltavineen. Rockradion sarjoja 
olivat muun muassa Vanhoja hedelmiä, Kesälomaradio, 
Gösta Sundqvist esittää ja Gösta Sundqvistin radio-ohjel-
ma.  Pääosan ohjelmistaan hän teki vuonna 1993 aloit-
taneelle Radio Mafialle. Niitä olivat muun muassa Tieto-
koneenkorjauskurssi, Aamusumpilla, Belgialaisia kirjauu-
tuuksia ja -harvinaisuuksia, Tenkasen pohjat, Göstan ste-
reogramofoni sekä Koe-eläinpuisto.

Tökeryydessään taidetta hipova Koe-eläinpuisto muis-
tetaan ehkä parhaiten.  Sitä Sundqvist kirjoitti vuodes-
ta 1993-2002. Hykerryttävästä hahmogalleriasta elämään 
jäi raitiovaununkuljettaja Aarne Tenkanen, jonka levyille 
Sundqvist teki kappaleita salanimillä.

  Myös erilaiset jouluohjelmat Kuusijuhla, Sexfestival ja 
Tenkasen Tapanintanssit riemastuttivat kuulijoita joulun-
pyhinä. 

Radiohupailujen kaava oli alusta lähtien sama. Ohjel-
missa Sundqvist toimii radiotoimittajana joko yksin tai 
kolleegojen kanssa tehden näennäisesti lähetystä suora-
na mitä omituisimmista paikoista. Lähetysaikoina oli lä-
hes poikkeuksetta perjantait tai lauantait parhaimpaan 
kuunteluaikaan.  Ohjelmissa tilanteet viedään äärimmäi-
syyksiin ja hahmot ovat vinksahtaneita ja äärimmilleen 
vietyjä nekin.  Vieraina on vakiohahmoja ja uusia tutta-
vuuksia, jotka työskentelevät tai ovat täysin järjenvastai-

Leevi and the Leavings sai vuoden kotimaisen yhtyeen Emman 1995, vaikkei ollut tehnyt uransa aikana yhtään live-esiintymistä.
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sissa tilanteissa. Henkilöt kohtaavat usein vastoinkäymi-
siä kohelluksen lomassa, mutta niistä selvitään voittaji-
na muutamaa kokemusta rikkaampana. Kohtausten vä-
lissä soitetaan musiikkia, jotta kuulijalla on hetki aikaa 
hengähtää ennen uutta verbaalitykitystä.  Kappale liittyi 
yleensä jotenkin juuri kuultuun, esimerkiksi sketsin päät-
täneeseen repliikkiin.  Usein kuultiin 1970-luvun kotimai-
sen iskelmän ”helmiä”.  

Joskus useampi perättäinen ohjelma muodosti koko-
naisuuden.  Tällaisia olivat trilogiat Afrikkaan, Venäjälle 
ja Etelä-Amerikkaan suuntautuneilta matkoilta.  Oli mat-
kakohde mikä tahansa, paikalta löytyy sattumalta tuttuja 
hahmoja, minkä jälkeen show pääsee kunnolla vauhtiin. 

Radio-ohjelmissaan Sundqvist käytti näyttelijöinä vain 
ystäviään ja sukulaisiaan.  Hän halusi säilyttää ”harrasta-
jateatterimaisen” lopputuloksen. Sundqvist kiintyi hah-
moihinsa ja ammensi niihin piirteitä omasta itsestään. 
Ohjelmista on lähetetty uusintoja 2004 vuodesta lähti-
en ja yhä ne keräävät kuulijoita niin nostalgiaa janoavista 
kuin uusistakin, jotka ovat löytäneet ne vasta nyt.

Viimeiseksi jäänyt sarja Teinitalo poikkesi aiemmas-
ta tuotannosta melkoisesti. Se keskittyi 1970-lukuun, ai-
kakauteen, jolloin hiukset olivat pitkät ja lahkeet leveät, 
puhelimen johto oli kiinni seinässä ja presidenttinä toi-
mi ikääntynyt yleisurheilumestari. Musiikkia kuunnel-
tiin pyöriviltä mustilta 30-senttisiltä äänilevyiltä ja kaikki 
vaan tuntui paremmalta. Nimensäkin ohjelma lainasi Hel-
singin keskustassa toimintansa niihin aikoihin lopetta-
neelta isolta nuorison muotiliikkeeltä.  Mukana oli myös 
aikaisemmista ohjelmista tuttuja hahmoja, tosin pari-
kymmentä vuotta nuorempina.

Teinitalon viimeinen jakso lähetettiin YleQssa 
15.08.2003. Nerokkaan radiohupailijan kynä vaikeni lo-
pullisesti vain päivää myöhemmin.

Tuhannen Markan seteli

 
Gösta Sundqvist tunnettiin lahjakkaana jalkapalloilijana. 
12-13-vuotiaana hän pelasi Tapiolan Hongassa ikäluok-
kaansa vanhempien kanssa. Innostus laantui kuitenkin 
melko pian musiikin vallatessa alaa ja synnynnäisen sy-
dänvian haitatessa pelaamista.  Jalkapallo oli kuitenkin 
hänelle tärkeä osa elämää, itse hän väitti, että jopa tär-
kein.

Sundqvist perusti jalkapalloseura Johanneksen Dyna-
mon 1985. Se sai nimensä Johanneksen kirkolta, jonka 
kaksoistornit ikuistettiin myös seuran logoon. Joukkueen 
harjoitukset pidettiin tietenkin Johanneksen kentällä.  Ta-
voitteet olivat heti alusta korkealla. Sundqvist halusi vie-
dä joukkueen niin ylös ja nopeasti kuin vain mahdollis-
ta.  Pelaajamateriaali oli sen mukaista ja Dynamolla oli jo-
ka kausi sarjatasolleen erinomainen joukkue. Se nousikin 
yhtä poikkeusta lukuun ottamatta joka vuosi yhtä sarjata-
soa ylemmäs, kunnes se pääsi kolmosdivisioonaan 1991. 
Nousukiito hiipui kun 1994 Dynamo yritti nousta kakkos-
divisioonaan siinä onnistumatta.

Johanneksen Dynamo yhdistyi 1995 kakkosdivisioo-
naan nousseen FC Norssin kanssa. Melko pian yhdistymi-
sen jälkeen Sundqvist jäi pois toiminnasta, mutta hänen 
keksimänsä nimi Atlantis FC jäi. Syinä hänelle rakkaan toi-
minnan jättämiselle voivat olla joukkueesta johtuneet ta-
loudelliset rasitteet, infarktiriski tai vain se, että hän koki 

tämän tien tulleen päähänsä. 
Sundqvist kävi Palloliiton valmentajakursseja.  Hän olisi 

periaatteessa voinut pätevöityä liigatason valmentajak-
si, mutta siihenkin hänen idealisminsa oli esteenä.  Dy-
namon pelaajien mukaan hän ei ollut kovinkaan kummoi-
nen valmentaja, mutta hän loi pelaajilleen loistavat käy-
tännön mahdollisuudet pelata jalkapalloa. Sundqvist ko-
kosikin joukkueeseensa huippuosaajia ja antoi heidän sit-
ten tehdä itse ratkaisunsa. Tämä johti kuitenkin myös ku-
rittomuuteen ja siihen, että pelaajat eivät aina kunnioit-
taneet häntä valmentajana.  Tästä huolimatta Dynamo oli 
kuitenkin lähes koko kymmenvuotisen historiansa ajan 
sarjatasonsa huipulla ja joukkueeseen oli imua. Tämä joh-
tui Göstan persoonasta ja siitä, että hän satsasi rahallises-
ti joukkueen hyvinvointiin. Taktikkona tai treenien vetä-
jänä hän ei aina vakuuttanut, mutta Dynamossa oli hy-
vä olla.   

Sundqvist halusi joukkueen pelaavan pallolliseen tai-
toon perustuvaa jalkapalloa.  Esteettiset arvot pelissä ko-
rostuivat ja hän painotti, että voitto kyllä tulee, mikäli pe-
lattiin riittävän kauniisti. Kuten Leevi and the Leavingsin-
kin kanssa, hänellä oli Dynamostakin tarkka visio.  Varsi-
naista taktiikkaa ei usein ollut, mutta hän korosti oman 
pelin tärkeyttä ja siinä pysymistä.

Viisas talonmies

Gösta Erik Sundqvist syntyi 17. toukokuuta 1957 Espoos-
sa suomenruotsalaisen isän ja Heinjoen karjalaisevakko-
äidin esikoisena. Perheeseen syntyi myös kaksi tytärtä; 
Hanni ja Haije. Vanhemmat erosivat ja lapset muuttivat 
äidin mukana. Näin Göstasta tuli enemmän suomenkie-
linen kuin suomenruotsalainen.  Itse hän koki olevansa 
luonteeltaan karjalainen äidin suvun peruja ja kutsuikin 
itseään karjalaisukoksi.

Koulussa Gösta oli huippuoppilas, vaikkei tehnyt pal-
joakaan. Jossain vaiheessa kiinnostus opiskeluun lopah-
ti luultavasti siksi, ettei hän kokenut tarvitsevansa kou-
lun tietoja tekemisissään.  Suuntaa hakiessaan hän tun-
si itsensä joskus liian erilaiseksi pörrötukkineen, baletti-
harrastuksineen ja huilunsoittoineen.  Intohimoinen suh-
tautuminen jalkapallon pelaamiseenkin vaihtui musiik-
kiin. Gösta oli monilahjakkuus ja tämä tuotti selvästi hä-
nelle vaikeuksia valita, kuinka jakaa itsensä mielenkiin-
non kohteiden kesken. Hän oli tinkimätön ja halusi teh-
dä asiat oman päänsä mukaan.  Mikäli jokin asia ei ollut 
hänen hallittavissaan, hän mieluummin luovutti kuin an-
toi periksi.

Nuorena Gösta työskenteli isänsä remonttifirmassa ja 
1980-luvulla asuintalonsa talonmiehenä.  Hän meni nai-
misiin varsin nuorena ja sai kaksi tytärtä. Perhe ja ystä-
vät olivat hänelle hyvin tärkeitä ja kulkivat mukana kai-
kessa, mitä Gösta teki. Sisaret lauloivat taustoja levyillä ja 
näyttelivät radio-ohjelmissa Göstan ystävien kanssa. Dy-
namo kytkeytyi myös mukaan, kun pitkäaikaisesta pelaa-
jasta tuli artisti nimeltä Aarne Tenkanen.

Gösta oli sosiaalinen erakko. Jo nuorena hänellä oli kau-
sia, jolloin hän eristäytyi jopa kavereistaan.  Tällöin hän 
oli sitä mieltä, ettei hänellä ole ystäviä eikä hän niitä edes 
kaipaa. Muutenkin hän piti lähipiirinsä hyvin pienenä ja 
vältteli julkisuutta. Hänet tunnettiin kuitenkin myös sosi-
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aalisena supliikkimiehenä, jolta eivät puheet loppuneet. 
Hänellä ei vain ollut tarvetta kaveerata kaikkien kanssa 
eikä hän ollut kiinnostunut ihmisten mielipiteistä. Samal-
la hän seurasi ympäristöään tarkkanäköisesti ja myötä-
tuntoisesti. Niin syntyivät Göstan tarinat.

Göstan tavaramerkiksi muodostuneet tuulipuvut ja 
verryttelyasut olivat kannanotto kulutushysteriaa vas-
taan. Hän vastusti yksityisautoilua eikä hänellä ollut ajo-
korttia. Muiden kyydissä hän istui kuitenkin mielellään. 
Huoli luonnosta ja ympäristöasioista kuului myös hänen 
musiikissaan, vaikkakin hän omintakeiseen tyyliinsä sa-
maan aikaan naureskeli tuomiopäivän julistajille.   

Gösta harrasti metsästystä, keräili pikkuautoja ja piti 
pienten kivijalkapuotien ilmapiiristä. Tämänkaltaisia pie-
niä knoppitietoja lukuunottamatta hän piti henkilöku-
vansa mysteerinä. Hän kartteli julkisuutta ja leikitteli me-
diaimagollaan miten tahtoi. Siksikin hänestä tuli jonkin-
lainen kulttihahmo. Toimittajien kanssa hän pelasi oma-
laatuisilla vastauksilla, jotka saattoivat olla yhtä kuvitteel-
lisia kuin hänen sanoituksensa tai radio-ohjelmansa. Jo-
pa hänen lähipiirillään on vaikeuksia kuvailla hänen luon-
nettaan. 

Vetäytyessään julkisuudesta 1996 Gösta Sundqvist otti 
etäisyyttä myös muihin ihmisiin.  Pintaa syvemmältä hä-
net tunsi vain harva, joten henkilökuvaa muodostettaes-
sa on pakko mennä puhtaan tiedon tuolle puolen tulkin-
toihin. Tämä tuskin haittaisi Sundqvistia itseään, koska 
hän rakasti tarinoita. Hänen mielestään hyvä juttu saa ol-
la vaikka valetta, kunhan se on hyvä tarina.

Gösta Sundqvistista on tehty dokumentti, esitetty 
20-osainen kuunnelmasarja, kirjoitettu elämänkerta ja 
tulossa on ehkä vielä elokuvakin.  Voivatko nämäkään 
rakentaa täydellisen kuvan yksinkertaisen monimutkai-
sesta ihmisestä vai onko jokaisen tehtävä se itse.  Kiistä-
mätöntä kuitenkin on, että Gösta Sundqvist jätti jälken-
sä suomalaiseen populaarikulttuuriin suurella sydämellä, 
vaikka juuri se viimein hänet pettikin.

Mandoliinia kuullaan mm. kappaleissa Pohjoiskarjala ja Teuvo – 
maanteiden kuningas.

Edellisessä Kajastuksessa Gyöngyi 
Pere-Antikainen pohdiskeli kiinnos-
tavasti sokeiden mahdollisuuksia ko-
kea kauneutta sekä samalla sitä, mi-
ten näitä kokemuksia voidaan lisä-
tä kuvataiteen kuvailutulkkauksen 
avulla. Hänen jutussaan näkökulma 
on aikuisena sokeutuneen, ja hän 
esitti toivomuksen, että joku kom-
mentoisi asiaa syntymäsokean kan-
nalta. On totta, että sokeutumisikä 
vaikuttaa olennaisesti kykyyn ym-
märtää visuaalisia ilmiöitä ja saada 
niistä kauneuselämyksiä.

Teksti: Satu Linna

M
enetin näköni alle vuoden ikäisenä verk-
kokalvon syövän takia. Olen harvinainen 
aito "umpisokko", joka ei näe edes valoa. 
Näin ollen minulla ei ole minkäänlaista 
muistikuvaa siitä, miltä ylipäätään tuntui-

si havaita silmillään jotain. Kaikki valoon, valaistukseen, 
varjoihin ja väreihin liittyvät käsitteet ovat minulle ilmiöi-
tä, joiden tiedän olevan olemassa, mutta joita en koskaan 
tule aidosti ymmärtämään.

Uskoisin, että aikuisena sokeutunut ja syntymäsokea 
odottavat kuvataiteen kuvailutulkkaukselta osittain eri 
asioita. Aikuisena sokeutunut toivoo yksityiskohtaista sel-
vitystä maalauksen väreistä ja valoista, koska onnistunut 
kuvailu luo hänelle elävän mielikuvan ja sitä kautta ken-
ties aidon kauneuskokemuksen. Käyn kyllä joskus kuvai-
lutulkatussa taidenäyttelyssä tai taidemuseokierroksella, 
mutta minulle siinä on kysymys tiedosta ja oppimisesta. 
On mukava yksinkertaisesti kuulla, mitä jokin perinteinen 
maalaus esittää, ja joidenkin kuuluisien taulujen kohdalla 
se kuuluu tavallaan yleissivistykseen (esim. Hugo Simber-
gin Haavoittunut enkeli tai Eetu Iston Hyökkäys). Edellä 
mainitunkaltaisten kulttuurihistoriallisesti merkittävien 
teosten hyvään kuvailutulkkaukseen kuuluu myös tietoa 
siitä, miten ne liittyvät omaan aikakauteensa ja/tai mah-
dollisesti taiteilijan elämään. Pidän historiasta, joten tuol-
lainen tieto voi olla hyvin kiinnostavaa. Abstraktien maa-
lausten esittelyihin en yleensä viitsi osallistua, koska pa-
raskaan kuvailutulkki tuskin pystyy kertomaan niistä mi-
tään, mikä ei menisi täysin yli käsityskykyni.

Väreistä syntymäsokealle pystyy käytännössä opetta-
maan vain jonkin verran teoriatietoa tyyliin "älä käytä 
vihreää huivia, jos puserosi on punainen". En ole koskaan 
innostunut kuvittelemaan värejä, koska tiedän, että ole-
tukseni menisivät täysin metsään. Tämä käsitys vahvistui, 
kun teini-iässä luin Sheila Hockenin muistelmakirjan Em-
ma ja minä. Romaanin pääaiheena ovat Hockenin opas-
koirakokemukset, mutta tarinan loppumetreillä kirjaili-
ja sai onnistuneen kaihileikkauksen ansiosta näkönsä ta-
kaisin. Hän mainitsee, että vaikka hän oli elänyt lapsuu-
tensa ja osan nuoruudestaan heikkonäköisenä ja nähnyt 
värejä jotenkuten, kunnolla nähdyt värit olivat aivan eri-
laisia kuin hän muisti tai kuvitteli. Tästä ymmärsin, ettei 
mikään määrä selittämistä saa minua ymmärtämään mi-
tä tai millaisia värit ovat. Kun ei ymmärrä väreistä mitään, 
ei voi koskaan esimerkiksi tajuta kokemuksellisesti, miltä 
näyttää, kun aurinko laskee järveen, ei taulussa eikä elä-
vässä elämässä. Ja jos jotain ilmiötä ei pysty itse havaitse-
maan tai ymmärtämään lainkaan, siitä ei voi saada tunne-
elämyksiä, joita kauneuskokemukset nimenomaan ovat.

Nyt kuulen sieluni korvilla miten jotkut sanovat: ”Voi mi-
ten surullista. Syntymäsokeilla ei siis ole lainkaan koke-
musta kauneudesta".

Kiitos vain huolenpidosta, mutta tuo on toki hölynpölyä. 
Syntymäsokealla, jolla on tilaisuus tutkia ympäristöään, 
on paljon kauneuselämyksiä. Ne eivät vain tule näönva-
raisista asioista vaan yleensä kuulo- tai tuntoaistin väli-
tyksellä. Taiteessa parhaita kauneuden tuojia ovat mu-
siikki ja kirjallisuus. Musiikissa kauneutta on melodioissa, 
harmonioissa sekä soitinten ja laulajien äänissä. Kirjalli-
suudessa kauneus voi olla joko koskettavan tarinan sisäl-
lössä tai tekstin kieliasussa, kuten vaikkapa monissa Eino 
Leinon runoissa.

Entä ohjaako kuvailutulkkaus syntymäsokeita kauneu-
den luo? On sekin joissain yksittäistapauksissa mahdol-
lista. Mieleen tulevat tässä lähinnä tarinaltaan kauniit 
elokuvat, joissa kuvailutulkkaus on tarpeen juonen ym-
märtämisen kannalta. Minulle tällaisia ovat olleet vaikka-
pa Klaus Härön Postia pappi Jaakobille ja Miekkailija. Sen 
sijaan maalausten kauneus perustuu ainoastaan ja vain 
näkemiseen. Kuvailutulkkauksen välityksellä voin kyllä 
oppia jostain taulusta paljon kiinnostavia asioita, mutta 
kauneuselämyksen kaltaista tunnesuhdetta en pysty sii-
hen solmimaan.

Kyllä me sokeat löydämme kauneutta kuvataiteestakin. 
Olen tunnustellut monia upeita veistoksia, joissa on esim. 
selkeä ihmishahmo ja siinä paljon selvästi erottuvia kos-

keteltavia yksityiskohtia, kuten kampaus tai pitkä hame 
monine laskoksineen. Entä oletteko nähneet koskettelu-
kirjoja, joita Celia-kirjastosta nykyisin lainataan pienille 
sokeille lapsille? Monissa niistä on kiehtovia kohokuvia, 
joissa on käytetty monenlaisia pintamateriaaleja. Keski-
ikäisenäkin innostun edelleen lähes lapsenomaisesti, kun 
saan ominpäin selville, mitä jokin kohokuva esittää. Arki-
elämän kosketeltavaa kauneutta voi kokea esim. tunnus-
tellessaan vauvan uskomattoman pieniä mutta täydellisiä 
käsiä tai koiran kiiltävänpehmeitä luppakorvia.

Tuoksuja ei kauneudesta puhuttaessa usein mainita, vaik-
ka ehkä pitäisi. Lempikukkani on hyasintti, joka on samal-
la osa minulle tärkeää joulun kokemusta. Joillekin se tosin 
on liian voimakastuoksuinen päänsärkykukka. Aikaisen 
kevätaamun kauneuden sokea voi kokea omalla tavallaan 
kosteiden kasvien raikkaan tuoksun sekä mustarastaiden 
tai muiden taitavien laululintujen äänten kautta.  

Kauneuskokemukset ovat aina subjektiivisia ja tulevat 
eri ihmisille eri asioista. Näkökyky tai sen menettämisen 
ajankohta ovat vain kaksi esimerkkiä tähän vaikuttavista 
tekijöistä. Kauneuskäsityksissä on näkevienkin välillä val-
tavia eroja. Se, mikä yhdelle on maailman upein muoti-
vaate, on toiselle ylikallis, epäkäytännöllinen ja karme-
anvärinen rätti. Vastaava ilmiö näkyy arkivaatteissakin. 
Minulla oli nuorena kirjava helleasu, jota toiset nimitti-
vät upeaksi puvuksi, mutta yhden tuttuni mielestä se oli: 
"ihan kun mummun vanhat verhot". Vastaavasti kahdesta 
normaalikuuloisesta toinen sanoo samaa musiikkikappa-
letta huikean kauniiksi, toinen hirveäksi mölinäksi.

Syntymäsokean kauneustaju on periaatteessa yhtä hyvä 
kuin muidenkin, paitsi että rajoitteena on kyvyttömyys 
ymmärtää pelkästään näkemällä havaittavia käsittei-
tä tai saada niistä tunne-elämyksiä. Tämä rajoite on osa 
syntymäsokean vammaa, eikä se häviä millään määräl-
lä opettamista eikä luultavasti millään teknisellä keksin-
nöllä (jollei joskus parin sadan vuoden päästä sitten opi-
ta rakentelemaan sokeina syntyville pikkulapsille terveitä 
silmiä). Mutta kauneutta on onneksi monenlaista, ja sitä 
riittää myös meille koko ikämme sokeina eläville.       

Syntymäsokean 
kaunis elämä
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AZRA TAYYEBI 
– Iranista hetkessä suomalaiseksi

Azra Tayyebi, 32, on syntymänäkövammainen 
mutta teini-iässä sokeutunut Iranista lähtöisin 
oleva nainen. 
Teksti: Markus Tihumäki

H
änestä kirjoitettiin tässä lehdessä viitisen vuotta sitten, kun hän 
oli saapunut Suomeen vuonna 2013 ja opiskeli Itä-Suomen yli-
opistossa informaatioteknologiaa kansainvälisessä tutkinnossa. 
Nyt muutamaa vuotta myöhemmin hän muun muassa työskente-
lee kokopäiväisesti saavutettavuusasiantuntijana, kilpailee maa-

lipallossa ja elää kiireistä elämää opaskoiransa kanssa. Tayyebi rakastaa sau-
noa ja tuntee olevansa suomalainen.

Opinnoista suoraan työelämään, Itä-Suomesta etelään

Azra Tayyebi saapui Suomeen 26-vuotiaana vuonna 2013 
aloittaessaan informaatioteknologian kansainväliset 
opinnot Joensuussa Itä-Suomen yliopistossa. Tuonasti-
sen elämänsä hän oli elänyt kotimaassaan Iranissa ja tuol-
la useimmat vuodet Mashadin kaupungissa. Kotimaas-
saan hän ei saanut mahdollisuutta opiskella tietotekniik-
kaa, joten hän päätti valmistua Suomen yliopistosta. En-
nen kuin hän ehti valmistua, hän sai jo töitä esteettö-
myys- ja saavutettavuuskonsultointiyritys Avaava Oy:ltä.  
Työt alkoivat kesällä 2016 kesätöiden muodossa ja jatkui-
vat sittemmin osa-aikaisesti, kunnes vuonna 2017 työsuh-
de muuttui kokopäiväiseksi. Yliopistosta Azra valmistui 
informaatioteknologian maisteriksi vuonna 2018.

- Tällä hetkellä yrityksessä on paljon töitä ja itse työs-
kentelen asiantuntijana saavutettavuuden parissa, Tayye-
bi kertoo.

Saavutettavuudessa on kyse verkkopalveluiden ja -si-
vustojen esteettömyydestä, jolloin digitaaliset palvelut 
ovat kaikille erityisryhmillekin käytettävissä esimerkiksi 
eri apuvälinein.

Tayyebi liikkuu työmatkansa pääsääntöisesti julkisilla 
– nykyisin opaskoiransa kanssa. Azra on tottunut käyttä-
mään julkista liikennettä aiemmin ilman koiraakin.

- Haluan matkustaa julkisilla, vaikka siihen meneekin 
paljon aikaa. On kiva olla muiden ihmisten joukossa ja sa-
malla ihmiset näkevät jonkun liikkuvan valkoisen kepin ja 
opaskoiran kanssa. Ihmiset huomaavat, että sokeakin liik-
kuu ja elää normaalia elämää, itsenäinen Tayyebi selvit-
tää.

Azra Tayyebi asuu Kauniaisissa ja kun työpaikka sijait-
see Helsingin Vanhassakaupungissa, kuluu matkaan lä-
hemmäs 1,5 tuntia. Juna vie keskustaan ja bussi sieltä pe-
rille.

- Jonkin verran kuljen asiakkaiden luona asiakaskäyn-
neillä pääkaupunkiseudulla, mutta myös esimerkiksi 
muissa kaupungeissa, kuten Tampereella, Turussa ja vii-
meksi Oulussa. Täysin vieraisiin paikkoihin tietysti ensim-
mäisellä kerralla on helpompi mennä työkaverin tai avus-
tajan kanssa. Pääkaupunkiseudulla on myös oikeus käyt-
tää taksipalvelua täällä asuvana.

Opaskoira Helmi on kuin tarkoitettu

Azra sai opaskoiran vuoden 2018 helmikuussa. Vaalean 
labradorinnoutajan nimi on Helmi. Lisäksi koiran luovut-
tamisen kuukausi ja nimi ovat kuin kohtaloa myös Azra-
nimen kanssa.

- Azra tulee hepreankielestä eikä se ole yleinen irani-
lainen nimi. Hauskaa on se, että se tarkoittaa hepreasta 
käännettynä koskematonta helmeä.

- Olen ajatellut siitä asti, kun sain Helmin, että tämä on 
tarkoitettu juuri minulle. Meidän nimien yhteys on tosi 
hauska ja myös yhteistyömme sujuu todella hyvin. Aina 
joitain pieniä tilanteita voi olla, mutta kun olen kuullut 
kavereilta joistain haasteista heidän opaskoiriensa kans-
sa, niin olen kyllä todella iloinen meidän sujuvasta yhteis-
työstä, Azra hymyilee.

Tayyebi on aktiivinen liikkuja ja niin myös harrastaja. 

Iranissa asuessaan hän oli pelannut kaksi vuotta maali-
palloa, mutta nyt Suomessa hän aloitti lajin kesällä 2018 
uudestaan. Lisäksi hän pitää käsitöistä ja kävikin aiemmin 
Iiris-keskuksessa keramiikkakerhossa, kunnes viimeaikoi-
na aika ei ole siihen enää riittänyt. Hän käy kuitenkin vie-
läkin ajoittain Helsingin ja Uudenmaan näkövammaiset 
ry:n järjestämässä rottinkityökerhossa.

- Kutominen on myös tosi mukavaa. Hain itse ohjeita 
netistä ja olen sitä kautta oppinut kutomaan, Tayyebi jat-
kaa.

Urheilusta tärkeä osa elämää

Tayyebi alkoi Suomessa harrastamaan maalipalloa van-
taalaisessa Aisti Sport ry -urheiluseurassa kesällä 2018. 
Nyt hän harjoittelee maalipalloa kahdesti viikossa ja 
oheistreenaa kuntosalilla sekä uima-altaassa. Hän edus-
taa Aisti Open -nimistä joukkuetta Suomen 1. divisioo-
nassa. Keväällä 2019 Tayyebi voitti joukkueensa kanssa 
1. divisioonan mestaruuden ja on nyt kehittynyt jo maa-
joukkuetasolle.

- Minut kutsuttiin mukaan naisten maajoukkueleirille 
joulukuussa ja nyt tammikuussa olin mukana joukkuees-
sa Pajulahti Games -turnauksessa. Tuolla sain ensimmäi-
set kokemukseni kansainvälisistä peleistä. Vielä en saa-
nut paljoa peliaikaa, mutta into on kova harjoittelemaan.

Tayyebi on allekirjoittamassa maajoukkuesopimuksen 
ja hänelle tullaan hakemaan Suomen kansalaisuutta. Kos-
ka hän tuli aikoinaan Suomeen opiskelijana, on kansalai-
suuden saamisprosessi pitempi kuin muilla.

Tayyebi on myös Aisti Sport ry:n hallituksen jäsen ja 
pyrkii kehittämään inklusiivista urheiluseuraa yhä laa-
dukkaammaksi seuraksi.

”Tunnen olevani suomalainen”

Tayyebin suomenkielen taito on kehittynyt muutamas-
sa vuodessa todella hyväksi ja hän näkeekin siihen syy-
nä oman tahdon.

- Alusta asti Suomeen tultuani olen halunnut olla osa 
tätä maata. Kun asun Suomessa, haluan ymmärtää ja pu-
hua sitä kieltä, mitä ihmiset kadulla puhuvat. Suomen op-
pimisessa ovat auttaneet suomenkieliset ystävät ja halu 
oppia suomalainen kulttuuri.

- Helmin saadessani minulle tarjottiin mahdollisuutta 
kouluttaa koira englanninkielisiin komentoihin, mutta en 
nähnyt siihen mitään syytä, kun ollaan Suomessa.

- Aina, kun minulle tulee ulkomaalaisia vieraita tai pu-
hun heidän kanssaan, esittelen aina suomalaista kulttuu-
ria. Vien heidät saunaan, koska rakastan saunomista. Kuu-
lin runosta lauseen ”sauna on elämän onni”, ja se on jää-
nyt minulle mieleen. Tarjoan vieraille suomalaista pullaa 
ja joulutorttuja sekä kerron Suomen kulttuurista. Suomi 
on minun koti.

Tulevaisuudelta Azra haaveilee omaa kotia.
- Haaveilen, että ostaisin muutaman vuoden päästä 

oman pienen rivitaloasunnon. Haluaisin saunallisen kak-
sion rauhalliselta paikalta luonnon läheltä, vaikka Es-
poosta tai Kauniaisista, Azra päättää.
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VINOKAS

Olli Lehtinen Kiertokävelyllä

S
okea mies Vinokas ja avustaja kulkevat vieraas-
sa miljoonakaupungissa. Eteen tulee vanhoja 
kapeita jalkakäytäviä, katutöitä ja rinnakkain 
tai lastenvaunujen kanssa käveleviä ihmisiä. Ah-
taita tilanteita ja epävarmoja alustoja ei pääse 

pakoon. Vinokas ja avustaja ovat näännyksissä. Avustaja 
pelkää vaappuvan Vinokkaan lyyhistyvän ajoradalle astu-
essaan. Vinokas pelkää vaakkuvan avustajan menettävän 
tajuntansa. Avustajan kieli kuulostaa olevan kiinni kitala-
essa. 

Liikenne ulvoo ja savuaa kuin pakokaasun täyttämä pai-
nekattila. Avustaja skannaa herkeämättä ihmisiä ja auto-
ja. Hän ei ehdi kertoa kadunlaidan vesilätäköstä. Vinokas 
tallaa sandaalinsa paksuun lätäkköön. Varmasti tuli loiseliö 
verenkiertoon, jos varpaidenvälissä on pienikin haava! 
Hankala talutettava Vinokas kiukuttelee. Avustaja on hajo-
amaisillaan, kunnes saa oivalluksen. Hotellin läheltä löytyy 
leveitä ja tasaisia jalkakäytäviä, joilla liikkuu harvakseltaan 
ihmisiä. 

Avustaja taluttaa Vinokkaan hotellin lähelle. Hän alkaa 
kuljettaa Vinokasta ympäri ruuhkatonta ja kaikin puolin 
helppoa korttelia. Avustaja maalailee tarinoita, että tässä 
on nyt tämmöinen nähtävyys ja tässä tällainen laadukas 
ruokapaikka. Nähtävyydet ja ruokapaikat ovat aivan niitä 
samoja, joiden editse he kävelevät uudestaan ja uudes-
taan. Vinokas on tyytyväinen. Paljon asioita tulee koettua 
ja matka joutuu. Avustajalle reitti on verraton. Jalkakäytä-
vät kuin niityt. Leppeät kanssakulkijat. Ei liikenteen mekka-
laa ja raitis ilma. Reitillä vain yksi miinuspuoli. Drinkkibaari 
josta kuuluu kovaäänistä puhetta, naurua ja huudahteluja. 
– Mikä on tuo elämänmakuinen paikka? Vinokas kysyy. 

Avustaja nauttii rauhallisesta tunnelmasta eikä halua mö-
lypaikkaan. Hän kehittää tarinan. – Tuo on hammaslääkärin 
vastaanotto, jossa varmaankin käytetään paljon ilokaasua. 
Seuraavalla kierroksella baari on taksikuskien taukotupa. 
Sitä seuraavalla mekkala tulee katutason asunnosta, jos-
sa vaikuttaisi vietettävän jalkapallojoukkueen valmenta-
jan syntymäpäiviä. Vinokas nielee tarinat mukisematta, ja 
avustaja on erittäin tyytyväinen. 

Seikkailu jatkuu. – Miksi kohtaamme saman tuoksun aina 
uudestaan? Vinokas kysyy. Korttelin varrella on avustajan 
kannalta vaaran paikka. Leipomo, joka valmistaa vain ja 
ainoastaan liha- ja sipulitäytteisiä piirakoita. Paikkaa ohi-
tettaessa tuoksu joka kerta sama. – Täällä on paljon pieniä 
leipomoja, avustaja vastaa. Vinokas ei sano mitään mutta 
näyttää avustajan mielestä jotenkin ovelalta. 

Heidän saapuessaan  seuraavalla kierroksella melupaikan 
kohdalle Vinokas heittää keppi pomppien sandaalia san-
daalin eteen. Avustaja loikkaa perään mutta on pari step-
piä myöhässä. Vinokkaan reisi tussahtaa pöytään. – Myyt-
tekö olutta? Vinokas huutaa. – Kyllä, olkaa hyvä ja istukaa, 
baarimikko vastaa. Vinokas nykäisee tuolin alleen mutta 
alkaa täpinöissään istuutua penkin ohi. Avustaja syöksyy 
kiinni Vinokkaan housunkaulukseen. Avustaja saa otteen 
ja yrittää kannatella. Huojuvat, uupuneet painijat. Kaik-
ki baarissa ja ulkopuoleltakin tuijottavat. Katkeaako nyt 
kamelin selkä? Vinokas painaa liikaa. Avustaja ja Vinokas 
vajoavat lattialle. Ensimmäistä kertaa tässä kaupungissa 
hiljaisuus laskeutuu heidän korvilleen.
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Jouko 
Lehtonen

PISTEITÄ

Elämä on yllätysten 
puutarha

E
eva Joenpelto on yksi arvostetuimpia kirjai-
lijoitamme. Hän eli vuosina 1921-2004 ja te-
ki laajan tuotannon romaanien parissa. Har-
vemmin tiedetään, että hän kirjoitti esikoiste-
oksensa salanimellä Eeva Helle vuonna 1946. 

Hän oli sitä tehdessään 25-vuotias. Teos on nimeltään 
"Seitsemän päivää" ja kuuluu rikoskirjallisuuden pii-
riin. Kirjakakauppaa pitävä viisikymppinen Ilmari Malm-
ström rakastuu nuoreen Iirikseen. Kokemus sekoittaa 
kirjakauppiaan niin perusteellisesti, että kun ei saa tyt-
töä omakseen, surmaa tämän. Pääsiäissunnuntain aa-
muna mies ryntää poliisiasemalle tolkuttomassa tilassa  
ja hokee: "Minä olen tappanut hänet, minä olen tappa-
nut ihmisen. Pankaa minut vankilaan."  Teos sijoittuu so-
danjälkeiseen epävarmuuden aikaan.

Eeva Joenpellon elämäkerran kirjoittajan Helena 
Ruuskan mukaan kirjailija ei myöhemmin halunnut mai-
nita koko kirjaa. Joenpelto oli sitä mieltä, että "sodan jäl-
keen oikeat kirjailijat eivät halunneet kirjoittaa viihdet-
tä, eivät ainakaan rikoskirjallisuutta". (Ruumiin kulttuu-
ri 4/2019)

Ruotsalainen pariskunta Cilla ja Rolf Börjlind tekevät 
yhdessä tv-käsikirjoituksia, mm. Beck ja Wallander-sar-
joihin. Nyt he kirjoittavat kimpassa dekkareita myös kir-
jankansien väliin. Heitä on käännetty jo 32 maahan. Pää-
henkilöinä ovat vasta poliisiksi kouluttautuva Olivia ja 
entinen poliisi Tom. "Emme halunneet kirjoittaa tavan-
omaisesta poliisiyhteisöstä, vaan halusimme, että pää-
henkilöt ovat erilaisia hahmoja iältään ja sukupuolel-
taan."  Kirja alkaa päähenkilöiden ja tarinan kehittelys-
tä. Silloin aviopari tekee yksityiskohtaisen suunnitel-
man. "Jaamme kirjan lukuihin ja luvut lyhyemmiksi koh-
tauksiksi. Kirjoitamme kaikki asiat työhuoneen seinälle. 
Sitten jaamme luvut keskenämme ja alamme kirjoittaa. 
Lopuksi muokkaamme vielä tekstin yhtenäiseksi."  (Ruu-
miin kulttuuri 4/2019)

Hugo Simberg on tunnettu mm. Tampereen tuomio-
kirkon maalauksistaan ja freskoistaan. Joka siellä käy, ih-
mettelee ja ihastelee "Haavoittunutta enkeliä", "Kuole-
man puutarhaa" ja "Köynnöksen kantajat" -poikia. Toi-
sella tamperelaisella, Lauri Viidalla, on esikoisteokses-
saan "Betonimylläri" runo nimeltään "Mylly", jossa ru-
non minä kohtaa Viikatemiehen Tampereen valtaväyläl-
lä Hämeenkadulla. He keskustelevat. Runon minä ryhtyy 
väittelyynkin kumppaninsa kanssa. Samalla Viikatemies 
johdattelee kahta virsikirjoin varustautunutta mummoa 
kohti kirkon ovea. Runo kertoo: "Kuolema viittasi: Pysäh-
dy tähän!/ tarkkailen mummoja portaissa vähän,/ vielä-
kö nousevat levähtämättä – / vai joko tarjoan messias-
kättä." (Taide 6/2019)

Todelliset teräsmummot seikkailevat Pamela Tolan elo-
kuvassa "Teräsleidit", joka on ollut 2020-luvun ensimmäi-
nen suomalainen elokuvaesitys.  Kolmen sisaruksen ja las-
tenlasten vahva ja rohkea tarina. Pääosissa Leena Uotila, 
73, Saara Pakkasvirta, 81, ja Seela Sella, 82. "Teräsleidit" 
ei ole kiikkustuolidraamaa. Tavoitteena on moderni ote, 
mutta naisista ei tehdä nuoria. He ovat oikeasti vanhoja 
ja kokeneita, jotka osaavat käyttää aivojaan ja mielikuvi-
tustaan.

"Haluaisin tällä elokuvalla olla luomassa maailmaa, jossa 
vanhat ihmiset ovat näkyviä, eläviä ja aktiivisia", sanoo oh-
jaaja-näyttelijä Pamela Tola. (Image 11/2019)



Gyöngyi 
Pere-Antikainen 

HEIJASTUKSIA
Istuta se omenapuu!

T
ätä kirjoittaessani eletään helmikuun keskivai-
heen päiviä. Aurinko paistaa, lämpötila on + 5  
astetta, maa on paljas, ruoho viheriöi ja oksis-
sa on pulleita pajunkissoja. Uutisissa kerrotaan 
joidenkin mustarastasparien poikasten jo kuo-

riutuneen, jopa lentäneen pesästä Espoossa. Lumesta ei 
edelleen tietoakaan. Missä talvi viipyy?

Seuraan ilmastonmuutoskeskustelua melkoisen ristirii-
taisin tuntein ja ajatuksin. Minua järkyttää, miten tämä, 
kuten myös eräät muut aiheet, saa perheenjäseniä ja ys-
täviä miltei toistensa kurkkuun kiinni, ainakin somessa ja 
vanhanaikaisissakin medioissa. Arjen keskusteluissa pu-
hekumppanit taas vaikuttavat lähes kaikki tolkun ihmi-
siltä, jotka ovat valmiita kuuntelemaan, argumentoimaan 
järjellä ja tarvittaessa joustamaan omissakin mielipiteis-
sään. Kiihkeitä kantoja, vaan ei vihapuhetta.

Ilmastonmuutos on tosiasia. Kiistan aiheena on, mikä 
on ihmiskunnan osuus tämänkertaisessa ilmastonmuu-
toksessa ja mitä ihmiskunta voi ja mitä sen täytyy teh-
dä minimoidakseen ilmastonmuutoksesta aiheutuvia va-
hinkoja. Jääkausia ja kuumia kausia on maapallon histo-
riassa aina ollut ja tullee olemaan, saaria, mantereita ja 
meriä syntyy ja katoaa. Ihmiskunnan asutettua maapal-
lon ja kasvettua sen sietokykyä hipoviin mittasuhteisiin 
ilmastonmuutosten merkitys ja seuraukset koskettavat 
yhä useampia ihmisiä, vähitellen koko ihmiskunta joutuu 
joko omakohtaisesti kokemaan tai vähintäänkin tiedosta-
maan seurauksia.

Huoli ja vastuuntunto ovat aiheellisia, ahdistus ja maa-
ilmanlopun scenaarion lietsominen tuskin. Tarvittavien 
ja mahdollisten strategioiden suuret linjat ja yksityiskoh-
taiset pienet teot riippuvat vahvasti siitä, mitä maailman 
kolkkaa, mitä ammattia tai sidosryhmää ja mitä väestön 
osaa kukin edustaa.

Suomi kuuluu muiden Pohjoismaiden tavoin kehitty-
neisiin kulutusyhteiskuntiin, hiilijalanjälkemme on keski-
määrin valtava. Toisaalta Pohjoismaat ovat edelläkävijöi-
tä ympäristönsuojelun saralla. Olisi vielä tehtävä paljon, 
mutta eniten annettavaa Suomella olisi mielestäni kou-
lutuksen, tutkimus- ja kehitystyön ja uusien innovaatioi-
den lanseeraamisen ja viennin alueilla. Miltei viikoittain 
saamme kuulla uutisissa uusista keksinnöistä tai tutki-
mustuloksista, jotka voisivat parantaa mahdollisuuksiam-
me suojella planeettaamme. Tänään kerrottiin puupoh-
jaisesta muovista, viime viikolla uudentyyppisistä polt-
toaineista ja veden puhdistamisen uusista keinoista... Jos 
näistä innovaatioista vain harva toteutuu ja leviää maail-
manlaajuisesti, on Suomi tehnyt jo paljon. Ilmastonmuu-
toksen seurausten torjumisen ohella olisi hyvä kehitel-
lä myös keinoja, joiden avulla ihmiskunnan olisi helpom-
pi sopeutua näihin seurauksiin. Äärettömän tärkeää oli-
si myös saada aikaan suotuisampi ilmapiiri kehitysmaissa 

toisaalta ehkäisyä ja täten väestön räjähdysmäisen kas-
vun rajoittamista, toisaalta erityisesti naisten ja tyttöjen 
koulutustason nostamista kohtaan. Näissä kysymyksissä 
pyrkimykset tuntuvat saavuttavan tuloksia tuskallisen hi-
taasti, jos lainkaan.

Entä me, pienet ihmiset? Itse olen maltillisten tekojen 
ja elämäntapamuutosten kannattaja. Pidän pelottavina 
vaatimuksia luopua maitotuotteiden tai lihan käytöstä, 
epärealistisina ajatuksia fossiilisten polttoaineiden kiel-
tämisestä lähitulevaisuudessa. 

Valistus on tärkeää, mutta useim-
piin ihmisiin tehoaa ennemmin 
joustava ja motivoiva kuin jyrkkä 
ja uhkaava valistus.

Koen usein riittämättömyyttä. En osaa täydellisen hyvin 
lajitella pienen kotitalouteni jätteitä. Kierrätän luonnolli-
sesti lasit, paperit, metallit ja vaaralliset jätteet, ajoittain 
erottelen myös talousmuovit ja -pahvit, mutta näiden 
kohdalla lipsun usein. Ostan harvoin muovikasseja ja py-
rin käyttämään niitäkin pitempään tai roskapusseina. Jää-
kaapistani löytyy valitettavan usein vanhentunutta pois-
heitettävää ruokaa. En ole hyvä säästämään vettä, mutta 
sähköä kulutan kohtuudella  – sokeana valaistuksen vä-
hentäminen on helppo keino. Syön yhä enemmän kasvis-
ruokaa, en niinkään ympäristösyystä, vaan koska pidän 
monipuolisesta ruoasta. Mietin kuitenkin, onko oikeasti 
ympäristöystävällisempää syödä kaukaa tuotuja eksoot-
tisia hedelmiä kuin lähilihaa – ei tietenkään. Kenties jär-
kevintä on vaihtelu ja maltti. Autoa en omista, mutta tak-
sia käytän säännöllisesti, tosin myös julkista liikennettä. 
Kotini lienee keskivertoa suurempi asukasta kohti – tämä 
on ylellisyys, josta minun olisi vaikea tinkiä, sillä mieles-
täni suurimman osan päivistään kotonaan viettävän ihmi-
sen on saatava nauttia avarista asuintiloista. Olen kuullut, 
että kotikoiran hiilijalanjälki on yhtä suuri kuin citymaas-
turin, silti en olisi halukas syyllistämään edes lemmikki-
eläinten omistajia, puhumattakaan opas- tai palveluskoi-
rien käyttäjistä. Tavaraa huushollissani on liikaa ja lisää 
kertyy vaivihkaa. Uskottelen usein itselleni, että ne ovat 
joko hyödyllisiä tai niihin liittyy jokaiseen tarina tai muis-
to, jokaisessa on edes hetken häivähdys jostain tapahtu-
neesta, tunteesta tai tunnelmasta. Muistan erään opetta-
jani sanoneen minulle aikoinaaan: "Jos pystyt puhumaan 
mistä tahansa käteesi osuvasta esineestäsi puoli tuntia, 
olet lähellä kirjailijuutta". En ole varma tämän väitteen to-
tuudellisuudesta, mutta saatan joskus ottaa ohimennen 
käteeni esineen tai toisen ja uppoutua sen kuiskaamaan 
tarinaan.

Olenko näine tapoineni loinen kohti tuhoa vyöryvässä 

KULTTUURIN
TUULAHDUKSIA

Tanja
Rantalainen
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V
iime vuoden puolella iloittiin Kordelinin 
säätiön apurahasta, joka mahdollistaa 
Helsingissä, Tampereella ja Turussa toteu-
tettavan Kulttuuripolku-hankkeen. Nyt 
seisotaan jo tanakasti polun alkupäässä 

ja nautitaan keväisistä maisemista. 
Turussa teatteri-ilmaisun ohjaaja Jutta Lahtinen ja 

näkövammainen työpari Hely Poranen ohjaavat ke-
väällä näkövammaisten asiakasraadille työpajoja, jot-
ka tutustuttavat teatterin ilmaisukeinoihin ja Niska-
vuoren nuori emäntä -näytelmän teemoihin. Touko-
kuussa osallistujat sitten kokevat Turun Kaupungin-
teatterin version Hella Wuolijoen klassikosta. Ohjaaja 
Susanna Airaksinen kuvaa Niskavuoren nuori emäntä 
-modernisointiaan kohtuuttomaksi ja melodramaat-
tiseksi tahtojen taisteluksi. Esityksen sisältöä voi hä-
nen mukaansa verrata Dallasiin tai Tuulen viemää 
-saagaan. 

Tampereella yhteistyö Sorin Sirkuksen kanssa alkaa 
sirkustaiteilija Jarmo Humalajärven ja taikurinakin 
toimineen näkövammaisen Ronja Pahaojan vetä-
mällä sirkustyöpajalla. Työpajassa kokeillaan erilai-
sia jongleeraustapoja yhdellä ja useammalla pallol-
la. Lisäksi tutustutaan jongleerauskeiloihin, -vantei-
siin ja -renkaisiin. Näkövammaisten asiakasraati  pää-
see myös trapetsille ja testaamaan nuorallakävelyä 
sekä pariakrobatiaa. Työpajatoiminnan lisäksi osallis-
tujat pääsevät Tampereella nauttimaan Sorin Sirkuk-
sen kevätshowsta. 

Amos Rexissä näkövammainen taiteen maisteri Sari 
Kekkonen saa työparikseen taidemuseon hyvin tun-
tevan nykytaiteen ammattilaisen. Työpajat taiteilija 
Raija Malkan ja säveltäjä Kaija Saariahon Blick-näyt-
telyn teemoista järjestetään ennen opastettua kier-
rosta näyttelyssä. 

Kaiken tämän tarkoitus on parantaa yhteistyö-
kumppaneina toimivien tahojen saavutettavuutta 
näkövammaisille ihmisille. Kulttuuripolku jatkuu syk-
syllä, kun yhteistyökumppanit ovat näkövammaisten 
asiakasraatien palautteen perusteella jo tehneet pie-
niä muutoksia palveluihinsa. 

Kulttuuripalvelun kevään tapahtumatarjonnan voit 
tarkistaa yhdistyksen nettisivuilta osoitteesta www.
kulttuuripalvelu.fi 

Ihanaa, aistikylläistä kevättä! toivottaa 
kulttuurituottaja

maailmassamme? Entä ovatko loisia ne miljardit ihmiset 
kehitysmaissa, jotka haaveilevat saavuttavansa jonakin 
päivänä länsimaiden elintason ja elämäntavat? Onko län-
simailla oikeus kieltää se heiltä ilmastonmuutoksen tor-
junnan nimissä? Äärettömän kipeitä kysymyksiä!

Talomme nurkalla on aidattu pläntti. Tänne muutta-
essani se oli hiekkapohjainen parkkialue, kuoppainen ja 
melkoisen epäsiisti, mutta suuren autokannan takia tar-
peellisena pidetty. Seuraavana syksynä alue aidattiin. 
Talvi meni ihmetellessä, mitä siihen mahtaisi olla tulos-
sa. Keväällä saapui kaupungin puutarhureita, jotka levit-
tivät alueelle vähäisen määrän multaa ja istuttivat ilmei-
sesti nurmikkoa, sitäkin vähänlaisesti. Sitten tuli se kaik-
kien aikojen hellekesä ja sateen puutteessa ei nurmikko 
selviytynyt. Tuli taas syksy, alue kasvoi epämääräistä rik-
karuohoa, pääosin se oli savista kuoppaista mutaa ja lätä-
köitä. Viime keväänä tuli taas kuorma-auto, jonka lavalta 
hyppäsi aidan sisäpuolelle kolme nuorta kesätyöntekijää 
lapioineen. He ripottelivat muutamia kourallisia siemeniä 
pitkin ja poikin aluetta ja poistuivat. Tulosta ei taaskaan 
näkynyt.

Vaikken konkreettisesti näekään sitä, mieltäni vaivaa 
kuvittelemani näky. Se on suoraan ikkunoittemme alla, se 
näkyy ohiajavista autoista ja busseista, rumentaa nättiä 
asuinaluettamme. Opaskoirani hyppäsi joskus aidan yli 
tai kiipesi sen ali tehdäkseen kiirepisut ohi kulkiessam-
me. Mutta jos ei kerta parkkipaikkaa, niin siellä voisi ol-
la pienenpieni vihreä keidas, talomme edustan leikkipi-
han jatke.

Minun piti kysyä asiasta taloyhtiön kokouksessa, jonka 
jouduin kuitenkin jättämään väliin. Seuraavaan kokouk-
seen on vielä aikaa, mutta mielessäni itää pieni kansalais-
tottelemattomuusele, josta olen joillekin ystävilleni jutel-
lutkin.

Mitä, jos jonakin kauniina loppukeväisenä yönä kerään-
tyisimme pienellä porukalla alueelle, jokainen toisi tai-
men tai pari, pensaita tai nopeakasvuisia puita, lapioita ja 
muita tarvittavia työkaluja ja istuttaisimme alueelle edes 
jotain? Kenties hullu idea – mistä tiedän, kun en tiedä 
puutarhanhoidosta paljoakaan, olen osallistunut elämäs-
säni muistaakseni vain muutaman puun istuttamiseen, 
silloinkin lähinnä sivustaseuraajana. Mutta tekisi niin ko-
vasti mieleni tehdä jotain, aloite, pieni ele, jonka jälkeen 
asiantuntevammat tekisivät asialle kenties lisää.

Kiina on istuttanut vastikään mil-
jarditolkulla puita, Suomi istut-
taa puita kaikessa hiljaisuudes-
sa yhtenään, miksei voisi muuta-
ma vihreä oksa ojentautua kohti 
aurinkoa myös minun kotitaloni 
nurkasta, osin minun toimestani?

Ehkä alitajuisesti syyllistän itseäni? Ehkä olen epätoivoi-
nen? Tai mielestäni löytyy sittenkin se ikuisen optimisti-
nen perusvire? Jotta voisin hyräillä mukana Juicen laula-
essa: "Kuule istuta vielä se omenapuu, Vaikka tuli jo tuk-
kaasi nuolee, Vaikka huomenna saaste jo laskeutuu, Vaik-
ka huomenna aurinko kuolee".

Kulttuuripolun 
alussa



                                        

KOLUMNI
Aila Malkki Laulujen runot

K
un ihmisen muisti heikkenee, hän pystyy sil-
ti usein tavoittamaan lapsuuden ja nuoruu-
den sävelmät sanoineen. Ne painuvat mielen 
sopukoihin pysyvästi vielä siinäkin vaiheessa 
kun muu puhe on haihtunut pois.

Perinteisesti laulujen sanoitus on pohjautunut runo-
muotoihin, jotka on helppo muistaa. Osa lauluista sävel-
letään suoraan runoihin, osa runoista taas syntyy säve-
len jälkeen. Joskus molemmat tulevat paperille yhtä ai-
kaa.

Muistamisen tuen lisäksi runot 
periytyvät jo ensimmäisistä lau-
laen välitetyistä tarinoista, itku-
virsistä ja laulelmista. Se oli ai-
nut keino pitää perinteet hen-
gissä aikana, jolloin vain harvat 
osasivat kirjoittaa tai lukea.

Lauluperinteen ansiosta taitavat runoilijat ovat pysy-
neet kansalliskirjallisuudessamme. Heidän arvonsa nou-
see jatkuvasti ajattomien riimien eläessä esityksissäm-
me. Yhä uusia versioita tehdään entisten rinnalle, mikä 
osoittaa entisaikojen mestareiden vahvuutta.

Säilyneet rivit synnyttävät uusia sanontoja kieleen ja 
voimistuvat edelleen sitä kautta. Kun miettii sanonto-
ja ja viisauksia, niissä heijastuvat historiassa hioutuneet 
elämänohjeet.

Menneiltä vuosilta säilyneet suuret ajattelijat ovat in-
nostaneet nykytaiteilijoita luomaan omia versioita iki-
vihreistä runoista. Tähän asemaan on astunut esimer-
kiksi Eino Leino. Hänen vanhentumattomat säkeensä 
pätevät tänään Vesa-Matti Loirin esittäminä yhtä hyvin 
kuin yli sata vuotta sitten runossa Lapin kesä, kokoel-
masta Kangastuksia, 1902.

Leino loistaa niin ikään lausuntataiteessa. Uudenvuo-
den yönä on ollut tapana lausua säkeistöjä hänen runos-
taan Hymyilevä Apollo vuodelta 1898. Monien tunnis-
tama on niin ikään Lapin kesä, kokoelmasta Kangastuk-
sia, 1902. Siitä ovat painuneet mieliimme muun muas-
sa säkeet:

Oi, oppi ottakaatte joutsenista!
 Ne lähtee syksyin,  palaa keväisin.
 On meidän rannoillamme rauhallista
 ja turvaisa on rinne tunturin.

Suomalaisista runoilijoista myös Otto Manninen oli suo-
mentaja kuten Leino. Runoudessa ja kääntämisessä onkin 
tietty yhtäläisyys:  molemmat ovat vapaasta maineestaan 
huolimatta erittäin kurinalaisia taiteenmuotoja. On nou-
datettava riimittelyn lakeja, vaikka nykyään riimittelyä on 
hankala löytää, mutta sinne se on kätketty.

Runoutta voidaan pitää tiivistet-
tynä proosana –  mitä lyhytsanai-
sempi säkeistö, sitä tehokkaam-
pi sanoma. Vanhan viisauden mu-
kaan kirjoitin pitkän tarinan, kos-
ka en ehtinyt muokata siitä lyhyt-
tä. 

Runoilijan arvostus kasvaa, kun hänen luomuksiaan tois-
tetaan lauluissa vuosikymmenestä ja -sadasta toiseen. Tai-
teilija saattaa rakentaa kokonaisen levyllisen musiikkia 
yhden runoilijan kirjoittamien säkeiden ympärille. Näin 
myös kuulijat tutustuvat entistä syvemmin kuulun runoili-
jan teoksiin ja sanomaan sekä niiden tulkintaan.

Yhteislaulu on hyvin suosittua Suomessa varsinkin jou-
lunaikaan. Se kohottaa mielen ja herkistää kauniisiin aja-
tuksiin. Musiikin kokeminen yhdessä muiden kanssa lisää 
yhteisöllisyyden tunnetta – kaikki kuulumme samaan kan-
saan ja kieleen – virkistymisestä puhumattakaan.

Kun uudet sukupolvet saavat tutustua entisaikojen suur-
nimiin, se hioo heidän historiantajuaan. Vasta siltä pohjal-
ta saa käsityksen nykyhetken virtauksista ja niiden taus-
toista. Sitä kautta saattaa saada myös paremman otteen 
omaan itseensä.

Suorasanaista proosaa ehkäpä inspiroituu luomaan ru-
nouden kautta. Sitä voisi ajatella tiiviin runon laajentami-
sena. Siten ikään kuin avaa suljetun viestin. Laajempi tapa 
ilmaista luovuuttaan sopisi yksille, runomitta toisille.

Yhteinen tekijä runoille ja niiden sävelmille on ihmisiä 
innostava ja kannustava henki, jota ei saa aikaan oikeas-
taan millään muulla yhtä helpolla tavalla. Jo yksi yhdessä 
laulettu, tunteisiin vetoava, sydämiin tallentunut laulu saa 
ihmisen heittämään huolet hetkeksi harteiltaan. Anu Kai-
paisen runo Nuoruustango on muodostunut klassikoksi 
Kaj Chydeniuksen säveltämänä. Laulun tulkitsee Kiti Neu-
vonen, 1977:

Ei ole muuta antaa kuin tämä nuoruutein
 Sulle sen tahdon kantaa
 En ota itsellein

OPASKOIRA
PEKKO

Marianne
Tenhami Kuorokoira Pekko
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N
yt, kun emäntäni rakas harrastus näyttele-
minen ei ole mahdollista Näkövammaisteat-
terin pakollisen tauon vuoksi, hän päätti pa-
lata vanhan harrastuksensa kuorolaulun pa-
riin. Kuorossa kun lauletaan nykyään musiik-

kia, josta hän pitää. Niinpä minäkin olen vanhoilla päivil-
läni joutunut tutustumaan kuorolauluun.

Nimenomaan joutunut, koska emäntäni laulaa sopraanoa 
ja välillä ääniala menee mielestäni turhan korkealle. Sil-
loin alan tökkiä häntä vimmatusti kuonolla, mutta ei se 
ryökäle usko. Jatkaa vain kiljumista. Toinen asia, mikä mi-
nua hiukan kuorossamme hämmentää, ovat jotkut yli-
huolehtivaiset kanssakuorolaiset. Joulun alla kuoroom-
me tuli opaskoiranoviisi, jonka käyttäjäkin oli ihan ensi-
kertalainen. Jo olivat hyvää tarkoittavat kanssakuorolai-
set heitä paapomassa, eikä uusi käyttäjä hämmennyksel-
tään oikein voinut heitä kieltääkään. Yritin viestittää koi-
rien kielellä sille uudelle noviisille, että ei välittäisi sivul-
listen sähläyksestä, vaan toimisi käyttäjänsä kanssa ku-
ten sille on Opaskoirakoulussa opetettu. Opaskoirakon 
ottaessa yhdessä ensiaskeleitaan on todella tärkeää an-
taa heille työrauha ja auttaa vain silloin, kun koirankäyt-
täjä apua pyytää. Yrittivät ne emäntäni ja minunkin hom-
miin puuttua, mutta minä tuhahdin ja emäntäni kielsi na-
pakasti. Johan uskoivat!

Muuten kuoroharjoitusten aikana on mukavaa ottaa nok-
kaunia, kunhan se laulu ei mene liian korkealle. Vielä mu-
kavampaa siitä on tullut, kun olemme siirtyneet harjoitte-
lemaan Iiriksestä Pengerkadulle. Reitillämme metroase-
malta ensin opaskoirapuistoon ja sitten kuoroharjoitus-
paikkaan on paljon rakennustyömaita johtuen Hämeen-
tien remontista. Niiden seassa minä vanhaherra sukku-
loin mielestäni aika taitavasti. Välillä on kierrettävä jal-
kakäytävän tukkivia esteitä kadun kautta, mutta tuon 
emäntäni heti takaisin jalkakäytävälle, kun se on mahdol-
lista. Syksyllä kuoroharjoituksemme ja konserttimme oli-
vat Iiriksessä, jonne tietysti osaan emäntäni opastaa. Siel-
lä harjoitustilamme oli ahtaampi kuin nyt Pengerkadul-
la ja välillä huokailin mielenosoituksellisesti nurkassani, 
jonka emäntäni osoitti minun kuoropaikaksi. 

Seuraavista kuoroharjoituksistamme tulee mukavat. Olen 
kuullut ihmisten puhuvan jotain yhteisestä illanvietosta 
harjoitusten jälkeen. Siellä syödään ainakin pizzaa. Täy-
tyypä olla valppaana: jospa pöydän alle joku murunen 
minullekin putoaisi. Vaikka ei se emäntäni kuitenkaan an-
na minun sitä ottaa. Hän kun on niin harmillisen tarkka 
ruokavaliostani herkkävatsaisuuteni vuoksi.



Kähkösen uusin kirja 
herättää omiakin muistoja

Riitta-Kaisa
Voipio

HELMIKKO
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V
oi, miten lämmin olo tuli luettuani Sirpa Käh-
kösen uusimman romaanin Muistoruoho. Se 
on kahdeksas teos Kuopio-sarjassa, aiem-
min ovat ilmestyneet Mustat morsiamet, Rau-
tayöt, Jään ja tulen kevät, Lakanasiivet, Nei-

donkenkä, Hietakehto ja Tankkien kesä. Viime mainittu 
sijoittuu 1960-luvulle, Muistoruoho sitä seuraavalle.

Omassa mielessäni Kähkösen sota-aikaa kuvaavat teok-
set muotoutuvat yhdeksi kokonaisuudeksi, koska ne ker-
tovat niin lähekkäisistä ajoista ja ihmiset ovat samoja. 
Tankkien kesässä ja nyt Muistoruohossa esiintyy osin sa-
maa henkilögalleriaa, osin uusia tyyppejä. Näissä mukaan 
liittyy lapsi Hilla, jonka isovanhemmat ovat sotavuosien 
tarinoiden Anna ja Lassi. Hilla on kirjailijan oma alter ego.

Viime vuonna julkaistussa Muistoruohossa tapahtumia 
valotetaan suunnilleen puolen tusinan ihmisen vinkkelis-
tä. Hauskasti Kähkönen katsoo tilanteita myös yhden ker-
rostaloasunnon ja kuun kannalta. Se tuo romaaniin kau-
nokirjallista rehevyyttä ja monikerroksisuutta.

8-vuotiaan Hillan lisäksi tärkeimpiä hahmoja ovat An-
na-mummo, tämän vanha ystävä Helvi ja Hillan toinen 
isoäiti, pikkumummi Ida. Uutena tyyppinä joukkoon il-
mestyy myös Idan ystävä Siiri. Ida on Hillan isänäiti, ja 
hän yhdessä Siirin kanssa muistelee sota-ajan Sortavalaa. 
Menneet heräävät jälleen Vietnamin sodan nostattamina.

Niin vanhojen tuttujen hahmojen, Annan ja Helvin, kuin 
uusien tyyppienkin, Idan ja Siirin mietteet ja takaumat ni-
veltyvät saumattomasti yhdeksi kertomukseksi.

Muistoruohon porukka elää kesää 1972. Monet kuopio-
laiset paikat tuntuvat tosi tutuilta, sillä vietin kesän 1974 
kalakukkojen kaupungissa. Asuimme kolme kuukaut-
ta Suokadun pappilassa, rakennuksessa, jossa Snellman 
1800-luvulla ajatteli ja kirjoitti teoksiaan karkotettuna 
kauas maakuntaan.

Aivan omanlaisensa ulottuvuu-
den kirja tarjoaa sille, joka on 
vuosikymmeniä sitten kävellyt 
Väinölänniemellä, haistellut Kal-
laveden tuoksua ja puutarhoja 
Rönössä ja rampannut keskustan 
ruutukaavaa ristiin rastiin. Pai-
kallistin Hillalle merkittävän Gul-
fin huoltoaseman ja monta muu-
ta maantieteellistä kohdetta.

Helmikuussa Kähkönen kirjoitti Savon Sanomien kolum-
nissaan sekä omista että mummonsa asunnoista ja muu-
toista. Hän mainitsi mummon asuneen loppuaikansa Sär-
kiniemessä ja hän itse lapsena Puistokadulla. Tällaisilla 
nippelitiedoilla ei tietenkään ole merkitystä itse taidete-
oksen antiin, ne vain viehkosti syventävät omaa lukuko-
kemusta.

Muistoruohossa Hillan ukki on juuri kuollut, vanha kom-
munisti, jonka vaimo on aina ollut täysin epäpoliittinen. 
Anna potee katkeruutta tulisieluiselle aatteelle; se vei hä-
nen parhaat vuotensa Lassin kanssa ja rinnalla, kun sil-
loin aate vei Lassin Neuvostoliittoon ja pari kertaa Tam-
misaareen.

Hillan vanhemmat touhuavat innokkaasti seitkytluvun 
radikalisoituneessa poliittisessa liikkeessä. Siksi pikku-
tyttö joutuu olemaan paljon isovanhempiensa hoivissa. 
Anna ja Lassi kasvattavat Hillaa – etten sanoisi Hillan. Se 
kuuluu yhä Kähkösen haastatteluissa.

Tiedonjanoinen Hilla on yksinäinen lapsi, mutta kun 
hän lähtee pioneerileirille, hän löytää kavereita, myös sy-
dänystäväkseen Emmin. Leirin nuoret aikuiset tuovat tur-
vaa, ja tyttö kokee päässeensä mukaan hyvään meinin-
kiin. Hillan leikkien, ajatusten ja herkän mielen kuvaus 
koskettaa syvältä. Kerrassaan upeaa lapsipsykologiaa.

Karjalaisnaiset Ida ja Siiri vievät puolestaan tapahtumat 
keskelle sodan melskeitä. Romaanissa siitä on kulunut 
noin 30 vuotta, mutta että nekin piirretään vahvasti lu-
kijan eteen! Pikku hiljaa selviää, että naiset tahtovat asu-
maan yhdessä ja että Ida ei tahdo enää muistaa lainkaan 
poikansa isää. Muistot ovat liian kipeät koetun väkivallan 
jäljiltä, minkä seuraus poika on.

Nautiskelin kirjaa hyvin hitaas-
ti, sen mahtavaa kieltä ja tarinaa. 
Haikeus valtasi mielen ajatelles-
sani, mahtaako tämä olla viimei-
nen Kuopio-sarjan teos.

Sota on aivan hirveää. Muistoruohossa eletään rauhan ja 
kasvun vuosikymmentä, mutta Vietnamin sota napalmiin 
palavine ihmisineen ja pommituksineen muistuttaa kui-
tenkin, ettei rauha ole itsestäänselvyys. Se on syytä pitää 
mielessä aina ja tehdä työtä vakaiden olojen eteen.

                                        

Jonnan matkassa
maailmalla 3

Konvehteja ja kidutusta
Jonna Heynke

I
stumme täpötäydessä vaunuosastossa. Saksan ja 
Tšekin välinen raja vilahtaa ohi ilman, että juna edes 
hidastaa vauhtia. Toista oli, kun matkustin perheeni 
kanssa Tšekkosslovakiaan vuonna 1985. Kun autom-
me pyrki rautaesiripun läpi, tulliviranomaiset  vaati-

vat  tyhjentämään koko auton varmistuakseen, ettei neli-
henkinen  lapsiperhe vaan kuljettaisi nötkötti-purkkien ja 
telttapussien lomassa mitään kiellettyä.

Jokin on kuitenkin nyt toisin.  Vaunuosaston ovi avau-
tuu ja sisälle työntyy tarmokas tsekkinainen tarjoiluvau-
nua työntäen. Kuuluisaa, tsekkiläistä olutta kärrätään ja-
noisille matkustajille. Maksaa voi euroilla tai kruunuilla.  
Pitäähän sitä jo ottaa ensi maku Tšekkiin,  joten kaivan 
lompakosta pari euroa ja saan miehelleni ja itselleni puo-
lilitraiset pilsneritölkit. Kyse ei nyt kuitenkaan ole Suo-
messa ykköskaljana tunnetusta pilsneristä vaan huma-
lakasvin ansiosta ihanan karvaasta janonsammuttajasta. 
Matkalla Prahaan juna pysähtyy myös Pilsenin kaupun-
gissa, jonka muinaisten oluenpanijoiden ansiosta pilsne-
ri näki päivänvalon.

Prahan päärautatieasemalla on tungosta. Sekaan mah-
tuu silti, ja kuulutukset, joiden alussa soivat Bedrich Sme-
tanan Moldau-teoksen loppuhuipentuman soinnut, kuu-
luvat selvästi.

Mutta hetkinen. Nyt kun olemme Prahassa, sen läpi vir-
taavaa jokea on kunnioitettava sen oikealla nimellä VLTA-
VA.  Tuo nyt vielä on helppo lausua. Noin muuten jätän 
tšekin kielen paikallisten puhuttavaksi. Prahassa sitä pait-
si pärjää hyvin englannilla tai saksalla.

Ajamme hotellille, jossa yövymme ystäväpariskunnan 
kanssa. Poksautamme matkan alun kunniaksi pullon pai-
kallista kuohuviiniä. Maku hakkaa monet kuuluisat skum-
pat mennen tullen. Suomesta Vltavan viinejä ei vaan tai-
da saada.

Tšekkiläisen keittiön makuun pääsemme vielä samana 
iltana. Vaikka gulassi, tai virallisesti goulash, onkin lähtöi-
sin Unkarista, tšekkiläiset taitavat tämän maukkaan liha-
ruuan valmistuksen erinomaisesti. Goulashin kanssa tar-
joillaan röstiperunoita, jotka ainakin tässä ravintolassa on 
paistettu ihanan rapeiksi.

Aamulla meitä tervehtii kaunis  kesäsää. Niinpä suun-
taammekin kohti Prahan linnaa. Monilla muilla on sama 
ajatus. Linnan edessä luikertelee pitkä jono, josta brit-
tienglanti pistää korvaan. Lopulta pääsemme sisään. 
Myös täällä Prahassa sokean oppaan ei tarvitse maksaa 
sisäänpääsymaksua.

Itse linnassa ei, ikävä kyllä, ole juuri kosketeltavaa. Lasi-
seinät pitävät siitä huolen. Pääsen kuitenkin kuvattavaksi 
portinvartijan koppiin ja saan käväistä muutamassa pie-
nessä, matalassa huoneessa. Jopa minun on 170-senttise-
nä käveltävä niissä kumarassa.

Sitten mieheni äkkää jotain jännää: Portaat kellarin van-
kityrmään.

Sinne heti!

Nenääni tulvii kostea kellarin haju, jota eivät edes sadat-
tuhannet turistit ole saaneet  muuttumaan.

Mutta tämä ei olekaan vain tyhjä kellari. Mieheni alkaa 
kuvailla edessämme olevia kidutusvälineitä.

Eikä niiden edessä ole lasia!
Ei muuta kuin tutustumaan piinapenkkiin. Se on kaut-

taaltaan pölyn peitossa. Kyse on puisesta rakennelmasta, 
johon uhri sidotaan käsistään ja jaloistaan. sitten raajoja 
aletaan pyörien avulla venyttää eri suuntiin,  kunnes nive-
let poksahtavat paikoiltaan.

Seuraavana on vuorossa rautaneitsyt. Työnnän käteni 
neidon rautaiseen syliin. Terävät, pölyn peittämät piikit ►



pistelevät ihoani. Niin ne pistelivät myös uhria, joka sei-
soi neitsyen sisällä ja rusennettiin hitaasti piikkejä vasten.

 Mieheni kertoo, että muut kellarissa olevat turistit kat-
sovat minua pelonsekaisella kunnioituksella. Nuuhkaisen 
rautaneitsyttä ja tunnen pistävän metallin hajun... mutta 
onko rautainen haju lähtöisin vain metallista?

Seuraavaksi sukellan espanjalaisiin saappaisiin. Kyse on 
"kengistä", joissa törröttää teräviä rautapiikkejä. Saappai-
den ruuveja kiristetään niin, että jalka vähitellen tilssau-
tuu, jos tunnustusta ei ala  herua. Lopuksi testaan vielä 
Suomessakin tunnettua peukaloruuvia, jossa uhri joutui 
valitsemaan tunnustamisen tai peukalon hitaan murs-
kautumisen väliltä.

Kidutuskammiosta siirrymme miltei raivoisan nopealla 
raitiovaunula aivan toisenlaisiin tunnelmiin. Prahan suk-
laamuseo odottaa. Tännekin ystäväni pääsee ilmaisek-
si ilman, että joudun mitenkään todistamaan sokeuttani. 
Lipputiskiltä saamme jo ekat maistiaiset: suussa sulavia 
tryffeleitä.

Satumme museoon hyvään aikaan, sillä liikkeellä on 
tuskin ketään. Seuraamme suklaan voittokulkua aina var-
haiseen historiaan saakka. Esitystä havainnollistavat va-
hanuket, joita saa koskea. Saamme myös maistaa, mikä 
vaikutus kaakaopavun lajilla on suklaan makuun. Käteni 
jumittuu jostain syystä suklaa-automaattien napeille.

Lopuksi saamme livenä demonstraation siitä, miten 
konvehteja valmistetaan. Suklaamassa sulatetaan ja va-
lutetaan muotteihin. Muotit jäähdytetään, jolloin suk-
laamassa muotoutuu niiden muotoon. Sitten konvehdit 
täytetään ja suljetaan "suklaakannella." Vasta valmistetut 
konvehdit saavat makuhermot villiintymään.

Lopuksi on mahdollisuus tehdä ostoksia museon kau-
passa. Pääsylipun ansiosta saan rutkasti alennusta ostok-
sista. Kärryyn päätyy mm. pistaasisuklaata, tryffeleitä, 
suklaanappeja ja peltinen konvehtirasia, jonka kannessa 
tuntuu koholla kirkon kellotornin kuva.

Viimeisen illan Prahassa vietämme Hard rock Caféssa. 
Olen niistä kuullut mutten vielä ole päässyt ensimmäi-
seenkään. Nyt nautimme senkin edestä. Ihanaa iltaa on-
kin kiva muistella, kun vedän ylleni Hard Rock Café Pragu-
en t-paidan tai juomme baarin nimikkolaseista.

Prahaan ei ole suomestakaan pitkä matka, ja tšekkiläisen 
lentoyhtiön siivillä lentoja saa sinne Helsingistä kohtuu-
hintaan. Niin sokeat kuin näkevätkin saavat tässä kaupun-
gissa paljon elämyksiä kaikille aisteille.
  

RUUDUKON RATKAISU                                          

ONNEA VOITTAJALLE! Jouluruudu-
kon arvonnassa voitti Kajastuksen 
vuosikerran Taina Rastas,  Pojan-
luoma.  Voit vastata kahdella taval-
la: irrota täytetty ruudukko tai kir-
joita paperiin keltaisille riveille muo-
dostuvat sanat,  lisää nimi- ja osoite-
tietosi ja laita vastauksesi  30.4.2020 
mennessä osoitteella  Kajastus, Mar-
janiementie 74, 00930 HELSINKI.  Kir-
joita kuoreen lisäksi  sana "Kevätruu-
dukko”. Oikein vastanneiden kesken 
arvomme Kajastuksen vuosikerran. 
HUOM! Voit vastata myös sähköpos-
titse lähettämällä keltaisille riveille 
muodostuvat sanat ja osoitetietosi: 
palaute@kajastuslehti.fi

►

KEVÄTRUUDUKKO
Vastaaja:   .............................................................................................................

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

  ..............................................................................................................................
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KLKL

JARI HOLMBERG

p. 09-396041, www.annanpura.fi

HJHJ
p.09-41504100 H:ki 

www.emleino.fi 

p.0400-690671 Kemi   
www.keminmaanauto.com

Kuljetus Simo Iitti 
Kulmatie 10 as 

2 Hartola 
p.040-7286849

Annala Foodtech 
Metallityö J. Annala Oy

p.010-8324300 Nokia 
www.annalafoodtech.fi 

AT-ARTIC OY
Vuomankatu 8

Kemi p. 0400-972885, 
045-1277704

Lämpö- vesijohto- ja
ilmastointiasennus,

pyydä tarjous

A JA T MYYRY OY
Suorannantie 14 Lehmo

p.0400-274962
www.atmyyry.fi 

Metsäkoneurakointia

C Matic
Ann-Christin 
Holmström 

Brudbergvägen 14 
Kirkkonummi, 

p. 040-5073040
Kirjanpitopalvelut

Helsingin 
Kivitekniikka Oy

Niittyrannankuja 4 H:ki 
p.0400-423900

p.020-7309309,
0400-501701 H:ki 

www.toimistosiivous.fi 
Hämeen Lasitoimi Oy

Uhrikivenkatu 6 H:linna 
p.03-6822247

www.hameenlasitoimi.fi p.040-5803767 Ylöjärvi 
www.jasper.fi 

KAIHDIN-OTTO TMI

p.050-5386335 
 Kangasala 

www.kiantti.fi 

Kipulantie 302 Turenki p.040-5956805 www. jaakonsaari.fi  

Kuljetus Oy 
Oksanen

p.09-7287280,0400-
202425 H:ki www.

kuljetusoksanen.fi . Kul-
jetuspalveluita toisessa 
polvessa jo vuodesta 

1927 lähtien.
Kuljetusliike 
Enroth K. Ky 

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

Kuljetusliike Laine 
Juha & Jouko Ky 

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

p.09-5632713 H:ki 
www.kujetusliikemonkkonen.fi 

Karstaamo 
Purhonen 

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

Metsäkoneurakointi 
Matti Jääskeläinen 

Matkontie 204 B 
Kerimäki 

p.0500-172508

Kuomiokoski Oy
p.015-4151100

www.kuomiokoski.fi  
Kuoma jalkineet 

p.040-6763460 
www.lapuansalekaih-

dinmarkiisi.yhteystieto-
palvelu.com

Lapuan Sälekaihdin 
ja Markiisi

Isännöintipalvelut
p.040-5195330 Tuusula 

www.lkvtuijaukonmaki.fi , 
Kiinteistövälitys 

Asiakaspalvelu p. 010-6667282

p.040-7625032 Espoo 
www.lskirjanpito.fi 

Marjut Louhula Oy 
Jousitie 11 E 12 

Vantaa 
p.0400-462944 

Kirjanpitopalvelut

Maansiirto 
K.T. Hiltunen Tmi 

Parrukuja 4 Vantaa 
p.040-5340121

Nyky-Maalaus Oy 
Saarnaajantie 20 A 

Helsinki 
p.0400-421767

p.09-54049111, 09-5404910 Espoo www.perkkaanhuolto.fi p.0400-559508 Vantaa www.pohjolansahko.fi  

p.02-5292100 
www.polatherm.fi 

RSTUVRSTUV Rakennus 
Kuuskeri Oy 
Jyränkyläntie 24 

Venekoski 
p.050-5116901

Saunavahdintie 1

www.rks-huolto.fi 

p.0500-464851
Tampere

www.r-tilipalvelu.fi 

p.040-8472117 
Vantaa 

www.seutula-vpk.fi  
Jos olet kiinostunut 
VPK -toiminnasta, 

ota yhteyttä.

rakentaa ja saneeraa

www.raksatiimi.fi

Sähkö Wathèn Oy 
Vanajantie 13-15 C 9 

Helsinki 
p.0400-305414

Sähkölaitehuolto 
Juha Laukkanen 

Koulukatu 34 Haapajärvi 
p.0400-384880

Rakennussaneeraus 
Reino Setälä 

Resinakuja 1 
Kuusankoski 

p.040-5440375
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Teletarset 
Haarlankatu 1 

Tampere 
p.0400-620240 

Televiestintäpalvelut

p.0400-802302 
Lieto as.

www.vairine.fi 

Taksi Harri Kaukola
Hasalantie 61 Asikkala 

p.040-7240058
Joensuu

Tampereen 
Hautauspalvelu Oy 
 p.050-3629690, www.

tampereenhautauspalvelu.fi

Uudenmaan Raivaus Oy

Trans Horse Ky 
Fallbackankaari 45 

Vantaa 
p.0400-458553 

www.transhorse.fi  
Ratsastustalli

GENERATION 2020 Amos Rex 12.2. - 10.5.2020
Kurkistus nuoren, nousevan tekijäpolven ajatuksiin ja taiteeseen. 

Kuvassa Kamala Companyn Halaus, kuva: Riku Pihlanto / Amos Rex

62     6362     63



"Meidän
Riikka"
eli sokea 
laulaja
Riikka
Hänninen
Voicessa,
sivu 6


