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Kulttuuriperintömme kuuluu kaikille

S

uomelle on valmistumassa kulttuuriperintöstrategia. Komealta kuulostavassa hankkeessa halutaan varmistaa se, että meidän aineellinen ja aineeton kulttuuriperintömme on jokaisen suomalaisen käsillä ja käytettävänä. Strategiaehdotus julkaistiin toukokuussa ja valtioneuvosto tekee asiassa päätöksen, toivottavasti pian.
Kulttuuriperintö on laaja käsite, mutta sitä on aika helppo havainnollistaa. Aineetonta kulttuuriperintöämme
ovat vaikkapa suomenkielinen kirjallisuus, suullinen perinne ja säveltaide. Aineellisesta kulttuuriperinnöstä esimerkeiksi sopivat arkkitehtuuri, käsityöt ja suomalaisen
ruokapöydän antimet.
Kulttuuriperintöä on tallessa mittaamattomat määrät
museoissa, arkistoissa ja kirjastoissa. Nykyään sitä tallentuu entistä enemmän myös digitaalisesti. Yksi strategian tavoitteista on huolehtia siitä, että digitaalisessa muodossa oleva yhteinen tietomme ei katoa ulottuviltamme
sinne kuuluisaan bittitaivaaseen.
Näkövammaisten ihmisten osallisuuden kannalta ehdotuksessa on nostettu esille hyviä asioita. Strategian keskeisiksi arvoiksi mainitaan kestävyys, moninaisuus ja yhdenvertaisuus. Strategia lupaa, että kaikkien osallistumista ja vaikuttamista kulttuuriperintöön tuetaan. Erityisesti nostetaan esille erilaiset vähemmistöt, joiden oikeut-

ta kulttuuriperintöön tuetaan. Kulttuurialan toimijoiden
osaamista yhdenvertaisuuden toteutumiseksi pitää strategian mukaan vahvistaa.
Kauniita ja hyviä asioita sisältävän strategian kohtaloksi
ei soisi jäädä hylylle pölyttymään. Otetaan se avuksi, kun
teemme vaikuttamistyötä kulttuuripalveluiden saavutettavuuden parantamiseksi ja näkövammaisten ihmisten
kulttuuriharrastusten tukemiseksi. Kun edellytämme, että erityiskirjasto Celian kokoelmista pitää löytyä kattavasti suomalaisten kirjailijoiden keskeinen tuotanto laadukkaina äänikirjoina, voimme vedota kulttuuriperintömme
saavutettavuuteen. Suomalaiset elokuvaklassikot pitää
saada nautittavaksi kuvailutulkattuina.
Kulttuuriperintömme vaaliminen ei ole kansallista käpertymistä sisäänpäin, vaan perinnöstä löytyy paljon hyödynnettävää uuden oppimiseen ja tekemiseen. Kulttuuriperintömme on pääomaa, joka tukee hyvinvointiamme
monin tavoin.
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”Kuu n nel ma raad i n
työ tuntuu kuin mulla
olisi joulu”
Sokeain kuunnelmaraati esittäytyy
Vuoden 2021 Sokeain kuunnelma- Riikka Hänninen
palkinnon voitti Armi Aavikko – Siinä Sokeain kuunnelmaraadin puheenjohtaja
välissä olin elossa -kuunnelmasarja. Olen helsinkiläinen laulaja-lauluvalmentaja, syntyVoittajan valinnut Sokeain kuunnel- mäsokea ja 41-vuotias. Kuunnelma on ollut minulle rataiteenlaji lapsesta saakka. Se on semmoinen mielikumaraati työskentelee vuodet 2022- kas
vituksen herättäjä. Koin kuunnelman äänimaisemat vah2023.
vasti jo pienenä. 2000-luvulla olin Huttusen Annen JänTeksti ja kuvat: Tanja Rantalainen

S

okeain kuunnelmaraati koostuu kuunnelmista
innostuneista ja niitä aktiivisesti kuuntelevista
sokeista ja heikkonäköisistä ihmisistä. Kuunnelmaraadin taustayhteisö on vuodesta 2017 ollut
Näkövammaisten Kulttuuripalvelu. Ensimmäinen Kulttuuripalvelun kokoama raati työskenteli nelivuotiskauden 2017-2021. Nykyinen raati on valittu kaksivuotiskaudeksi. Tätä ennen legendaarinen Sokeain kuunnelmaraati toimi 50 vuotta Näkövammaisten liiton hallinnoimana.
Raati saa vuoden aikana julkaistut kotimaiset kantaesitykset äänitallenteina Yleisradion Radioteatterilta. Sihteeri toimittaa ne kuunneltavaksi muistitikuilla. Kuunteluseikkailu kestää valintakokoukseen, joka järjestetään
helmi-maaliskuussa. Sokeain kuunnelmapalkinnon voittaja julkistetaan huhtikuun alkupuolella. Yleisradio lähettää palkinnon voittaneen kuunnelman uusintana. Palkitut ovat kautta aikojen arvostaneet näkövammaisten
kuuntelemisen asiantuntijoiden antamaa palkintoa. Palkintoa pokkaamassa on ollut suomalaisen kirjallisuuden
kärkikaarti, Eeva-Liisa Manner, Pentti Saarikoski ja Paavo
Haavikko muiden muassa.
Näkövammaisten Kulttuuripalvelun raadin jäsenet valittiin hakemusten perusteella. Raati valitsi keskuudestaan puheenjohtajan. Kuunnelmaraadin puheenjohtaja
on raadin sykkivä sydän, ja keskustelua tarkasti kuunteleva korva. Hänellä on tärkeä tehtävä edustaa raatia median suuntaan ja kuunnelman tekijöille. Kuka olet, Armi Aavikko – Siinä välissä olen elossa -kuunnelmasarjan palkinneen raadin puheenjohtaja Riikka Hänninen?
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närijoutsenet-ryhmässä, joka teki omia kuunnelmia. Näkövammaisten liiton ylläpitämässä Kuunnelmaraadissa
olin vuodesta 1999 vuoteen 2016. Se oli nuorelle naiselle
ihmeellinen maailman avautuminen, kun kuuntelin intensiivisesti kaikenlaisia kuunnelmia. Maailmankuvakin siinä
suorastaan avartui.
Olin vuosikausia kuunnelmaraadissa, ja sitten tuntui,
että haluan taukoa. Mutta nyt kun uudestaan hain takaisin raatiin, tuntuu ihanalta ja rakkaalta kuunnella kuunnelmia. Raatityö on enemmän kuin kuunnelmien arvostelemista, tuntuu siltä, kuin mulla olisi joulu. Kuunnelmien kuunteleminen on keino päästä monenlaisiin paikkoihin ja tutustua ihmiseen. Saan keskustella muiden kanssa kuunnelmista, ja tuoda hyvää mieltä kuunnelman tekijöille ja tavata heitä.
Voittaja löytyi tänä vuonna helposti. Ihanaa oli se, että itsellänikin oli paljon vaihtoehtoja voittajaksi. Oli kiva
valita voittajaa niin, ettei se ollut yksi ainoa hyvä, vaan
hyviä vaihtoehtoja oli paljon. Tuli hyvä mieli kuunnelman
puolesta.
Tämän vuoden prosessissa mieleen jäi erityisesti lämmin palkintojenjakotilaisuus. Tuntui hyvältä kiittää sydämestään asti niitä ihmisiä ja kohottaa ihmisten työtä.
Uskon kuunnelman nousuun siitä syystä, että podcasteissa nousee nyt kuunnelmallinen tekeminen. Myös äänikirjoissa alkaa olemaan äänimaisemia. Uskon, että kun
kaikki muukin audiosisältö nousee, kuunnelmalla on ihan
yhtäläinen mahdollisuus. Kuunnelman nousua ei ikinä olisi voinut uskoa 2000-luvun alkupuolella, kun tuntui, että
kenttä vain kutistuu. Nyt radiodraamassa on valtavasti tämän päivän ihmistä koskettavia aiheita. Kuunnelmalla on
taas kaikki mahdollisuudet päästä suurenkin yleisön tietoisuuteen.

Ryhmäkuvassa Riikka Hänninen, Mari Tammisaari, ohjaaja Antti Leino, Konsta Ranta, Leilan roolin tehnyt Anna-Leena Sipilä, vuoden
ääninäyttelijä Minka Kuustonen, äänisuunnittelija Anders Wiksten, apulaistuottaja Eveliina Solja, käsikirjoittaja Kati Kaartinen ja
edessä Asta Torpo.

Haluaisin sanoa ihmisille, että antakaa niille kummallisille nykykuunnelmille mahdollisuus. Nyt on tosi paljon
uutta raikasta kuunnelmantekemistä ilmassa!

Asta Torpo
Olen eläkkeellä oleva opettaja. Toimin edelleen kriitikkona ja toimittajana. Erityisesti inklusiivinen kritiikki innostaa minua. Kuunnelmia olen kuunnellut aina. Kuunnelmaraadin työskentelyltä odotin yhteistä pohdiskelua kuunnelmien ominaisuuksista. Raadin työ oli mukavaa ja samalla työlästä. Jopa kuunnelmien tarkka kuuntelu vei aikaa ja voimia. Valintaprosessi oli onneksi nopea. Nykyisten kuunnelmien monipuolisuus antaa odottaa lisää vaihtelua kuunnelman kentälle.

Mari Tammisaari
Olen 55-vuotias porvoolainen. Minulla on näkövamma retinitis pigmentosan takia. Näkö on heikentynyt viimeisten 15 vuoden aikana, ja sinä aikana olen sopeutunut uuteen identiteettiin. Olen myös ottanut aktiivisen roolin
näkövammaisten harrastustoiminnassa ja vammaisasioiden luottamustoimissa. Tällä hetkellä olen työelämässä
täysillä mukana.
Kuunnelmat ovat kiinnostaneet minua lapsesta asti.
Kuunnelmista nauttiminen ei ole siis tullut näkövamman
myötä, vaan siksi, että nautin mielikuvien luomisesta ää-

nimaailman kautta. Lukeminen ja tarinat ovat aina olleet
rakkain harrastukseni, siksi varmasti myös kuunnelmat ja
teatteri vetoavat. Tällä hetkellä kuuntelen kuunnelmien
lisäksi podcasteja.
Raadissa mukana olo kiinnosti siksi, että toivoin pääseväni intensiivisemmin sukeltamaan kuunnelmien maailmaan ja keskustelemaan aiheesta muiden kiinnostuneiden kanssa. Mukana olo oli mielenkiintoista, vaikka toisaalta oli myös hieman stressaavaa etsiä arjesta aikaa
kuunnelmaraadin toiminnalle.
Hyviä kuunnelmia oli niin paljon, että parhaimpien valitseminen oli myönteisessä mielessä vaikeaa. Lopulta valitsin ne, jotka herättivät minussa eniten tunteita ja halua
keskustella. Parasta oli sitten se kokous, johon kaikki raatilaiset toivat valintansa ja perustelunsa. Oli todella mielenkiintoista keskustella ja kuunnella toisten mielipiteitä. Positiivinen yllätys oli se, miten yksimielisesti voittaja löytyi. Urakan kruunasi itse palkintojenjakotilaisuus, joka oli niin kohottava ja lämminhenkinen, että sen energian voimalla pysyi hyvällä tuulella pitkään. Palkintojakotilaisuuden jälkeen, juteltuamme tekijöiden kanssa, kuuntelin vielä kerran koko Armi-sarjakuunnelman läpi ja löysin sieltä edelleen jotain uutta.
Uskon, että kuunnelma elää vielä pitkään, sillä podcastit ja äänikirjojen muuttuminen valtavirran viihteeksi voi tuoda ääniteatterille uusia kuluttajia. Kuunnelmaasiaa voisi edistää, jos jakelukanavaksi tulisi Spotify, tai
muu sellainen kanava, jota ihmiset jo käyttävät podcastien kuunteluun.
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►

Minka Kuustonen ja Konsta Ranta

►

Mikko Ojanen
Olen 67-vuotias, syksyllä eläköityvä Lappeenrannan seurakunnan kappalainen, syntymäsokko rovasti Lappeenrannasta. Kuunnelmaraadissa olen viidettä vuotta.
Suhde kuunnelmaan on alkanut jo varhain. Pikkupoikana
kuuntelin lastenkuunnelmia. Lea Pennanen oli silloin Lastenradion päällikkö, ja tarjonta tasokasta. Rakkaita kuunnelmamuistoja on Sokeainkoulun ajoilta, kun sokkolassa
salaa kuunneltiin vanhoja Paul Temple -jännäreitä. Joku
hoitaja antoi kuunnella niitä sängyssä pienestä taskuradiosta, toinen laittoi puuhille pisteen. Välillä elämässä on
ollut sellaisiakin vaiheita, etten ole kuunnellut kuunnelmia.
Mieleen on jäänyt sellaisia mestariteoksia kuin Eeva-Liisa Mannerin Varjoon jäänyt unien lähde, Pentti Saarikosken Kuikan pelto ja Paavo Haavikon Audun ja jääkarhu,
joka perustuu islantilaiseen saagaan. Pekka Lounelan Desantti on myös erinomainen.
Aikanaan odotin mielenkiinnolla, minkä kuunnelman
Sokeain kuunnelmaraati valitsee voittajaksi. Oman raatilaisuuden myötä kiinnostus on terävöitynyt ja terästynyt.
Kun tulin kuunnelmaraadin jäseneksi, tunsin kihelmöivää
jännitystä, että pääsenpä nyt kerrankin kuuntelemaan
ajatuksella vuoden kaikki kuunnelmat. Pohdiskelin, millainen on raadin kokoonpano. Aiemmin neljä vuotta toiminut raati ja nyt koottu raati ovat kumpikin hitsautuneet
hyvin yhteen. Osa vuoden kuunnelmista ei herättänyt
suurta kiinnostusta, mutta aina löytyi useita kiinnostavia.
Hiukan petyin siihen, että palkinto saa kovin vähän julkisuutta. Valintaa saisi kritisoidakin, kunhan kuunnelman
ympärille muodostuisi keskustelua. Sokeain kuunnelmapalkinto edistää kuunnelman kuuluvuutta ja näkyvyyttä.
Se on ainoa yleisöpalkinto, joka alalta valitaan.
Tänä vuonna minulla oli oma suosikki aika alusta alkaen
mielessä. Kuuntelin kuunnelmia ja osa ei sytyttänyt, mutta sitten oli näitä, jotka olivat hyvin kiinnostavia. Armi oli
toteutettu mielenkiintoisesti. Kuuntelin kahteen otteeseen sarjan, joka oli muodostettu monenlaisista elementeistä. Raati keskusteli kuunnelmista sujuvasti ja palkitta-

Kati Kaartinen ja Riikka Hänninen

va löytyi keskustelun lopputuloksena.
Prosessi oli työllistävä, koska tein tarkat muistiinpanot.
Pyrin ymmärtämään, mikä on tekijöiden intentio, ja miten he ovat siinä onnistuneet. Mietin myös, miten idea
minun mielestäni olisi kannattanut toteuttaa. Paneutuva
arviointi on paras kiitos tekijöille.
Välillä tuntuu siltä, että kuunnelma taiteenlajina on jäämässä taka-alalle, mutta sitten se nouseekin yht´äkkiä
esiin ja jostakin produktiosta keskustellaan julkisuudessa
paljon. Äänikirjan suosio on valtaisa, ja toivon, että siitä
löytyisi silta kuunnelman kuunteluun. Kuunnelma sanana tuntuu olevan nykyään kiistanalainen, enkä ole varma,
kattaako se kaiken, mitä kuunnelma on. Ehkä kuunnelma
on siirtymässä audiodraamaksi, jonka sisaria ovat radioessee ja radiodokumentti. Nykyiset kuunnelmat tuntuvat
liittyvän tällaiseen perheeseen.
Minusta on hienoa, että radiodraamassa pystytään kokeilevaan tuotantoon, ja että kuulija pääsee pois mukavuusalueeltaan. Ristiriita on siinä, että kuitenkin pitäisi
tavoittaa kuulijat, eikä vain muita tekijöitä, tai omia kavereita. Kolme viimeisintä kuunnelmapalkintoa on ollut
yleisöä puhuttelevia, tarinankerronnan perinteitä kunnioittavia kuunnelmia. Armi, Yöperhonen ja Punainen
myrsky tulivat kaikki kuulijaa hyvin lähelle.

Anders Wiksten ja Eveliina Solja

non valitseminen oli mielenkiintoista ja mukavaa.
Erityisesti viehättivät keskustelut, joita eri kuunnelmista nousi valintaprosessin edetessä. Voittajan valitsemisessa oli parasta, kun kaikki saivat nostaa
esiin havaintojaan eri kuunnelmista. Keskustelu oli
raadin työn suola.
Kuunnelmassa on kysymys ihmisestä. Kuunnelma ei ole katoamassa, koska audio on nouseva formaatti ja kuunnelma nousee siinä samalla.
Toivon, että ihmiset heittäytyvät semmoisiinkin
kuunnelmiin, joista ajattelee, että en mä halua
tuota kuunnella, eli ylittävät vähän rajojaan.

Konsta Ranta
Olen 27-vuotias kääntäjä Alajärveltä. Asun nykyään Helsingissä, ja harrastan ääniä. Kuunnelmia olen kuunnellut pienen ikäni. Muistan, miten aina lauantaisin ja maanantaisin tuli kuunneltua kaikki kuunnelmat, mitä radiosta tuli. Todella pienestä pitäen olen kuunnellut kuunnelmia kyllä. Se lähti siitä, kun joskus kuuli jonkun Knalli ja
sateenvarjo -jakson, eikä ymmärtänyt siitä mitään. Sarjaa
piti sitten kuunnella joka lauantai, että pääsi tarinaan sisälle.
Suurin syy tulla mukaan Sokeain kuunnelmaraatiin oli
se, että pääsee kuuntelemaan keskittyneesti kaikki vuoden kuunnelmat. Halusin päästä selvyyteen siitä, millaisia
kuunnelmia nykyään tehdään. Sokeain kuunnelmapalkinKahvihetki puheenjohtaja Timo Kuoppalan seurassa.
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Näin kuunnelmaa
tehdään ihmisyys
edellä
Minka ja Ilkka Heiskanen nauhoituksessa, kuva: Jukka Lintinen, Yle Kuvapalvelut

Kesällä 2021 kuultiin Radio Suomessa 20-osainen sarjakuunnelma Armi Aavikko – Siinä välissä
olin elossa. Tämä Kati Kaartisen
käsikirjoittama ja Antti Leinon ohjaama kuunnelma voitti Sokeain
kuunnelmapalkinnon. Raati palkitsi Armin pääosan näytelleen
Minka Kuustosen vuoden ääninäyttelijänä.
Teksti: Riikka Hänninen, kuvat: Tanja Rantalainen

Minka Kuustonen ja kunniakirja.

S

okeain kuunnelmaraati kiittää kuunnelmaa
erityisesti siitä, kuinka se käsitteli Armia
kunnioittavasti. Kuunnelman ansiosta lööpeistä tutusta missistä ja laulajasta piirtyi
kuva kokonaisena ihmisenä unelmineen,
rakkauksineen ja suruineen.
Kuinka kuunnelmaa tehdään ihmisyys edellä? Siitä kertovat nyt käsikirjoittaja ja pääosien näyttelijät.
Tuntematon Armi
Idea Armista kesäkuunnelman aiheena syntyi Yleisradion palaverissa. Käsikirjoittaja Kati Kaartiselle Armi oli ennestään tuttu lähinnä loppuajan lööpeistä.
Lapsena hän muistaa leikanneensa Armi-paperinuken jostain lehdestä. Moni kuuntelija lienee ollut samassa tilanteessa.
- Monen ihmisen ensireaktio oli, että äh, miten siitä Armista nyt kuunnelma tehdään, mutta tarina veikin heidät mukaansa. Niin juuri minullekin kirjoittajana kävi, kun tutustuin häneen, Kati muistelee.
Kuunnelman Armi ja Danny ovat fiktiivisiä henkilöitä, joiden pohjalla on todellisuus. Aluksi Kati Kaartinen pohdiskeli paljonkin, millaista tarinaa hän haluaa
kertoa ja millaista ei.
- Ainakaan en halunnut lähteä lööppilehdistön linjalle, repimään Armin elämää. Halusin löytää lööppi-
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Sydän auki mikrofonin edessä

Voitonhuumaa!
Armin saappaissa, kuva Jukka Lintinen, Yle.

en takaa oikean ihmisen. Siinä apunani olivat monet
haastattelut, joissa Armin tunteneet ihmiset kertoivat hänestä.
Minka Kuustonen ei hänkään tiennyt esittämästään
Armista enempää kuin moni meistä. Rooliaan varten hän luki Armin elämäkerran ja katsoi alkuaikojen
haastatteluja.
- Minuun teki tosi ison vaikutuksen, miten aito ja
ihastuttava ihminen hän oli, sanoo näyttelijä.
Roolityössään Minka ei pyrkinyt imitoimaan Armia
vaan etsi Armin asennetta ja herkkyyttä. Hän kuunteli usein paria haastattelua ennen äänityksiä päästäkseen tunnelmaan.
Fiktiota elävästä ihmisestä
Kuunnelma kertoi oman tarinansa Armin ja Dannyn
suhteesta: Danny teki Armista laulajan ja työtoverin-

sa, ja samalla he olivat rakastavaisia Dannyn ollessa naimisissa. Dannylla oli vahva näkemys siitä, miten Armin tulisi esiintyä eivätkä naisen omat unelmat
aina mahtuneet tähän visioon. Oman mausteensa
kuunnelmaan tuo se, että todellinen Danny on elossa
ja hyvissä voimissa.
- Kävimme haastattelemassa Dannya tätä kuunnelmaa varten ja koin, että saimme sitä kautta häneltä luvan käsitellä myös häntä fiktiivisenä henkilönä.
Mielestäni fiktiivisestä Dannystakin tuli kokonainen
henkilö, sanoo käsikirjoittaja.
Dannya näytellyt Ilkka Heiskanen keskittyi Dannyn
hahmoa rakentaessaan siihen, mitä käsikirjoitus tarjosi.
- Minun tehtäväni on näytellä käsikirjoitettua henkilöä niin hyvine kuin huonoine puolineen, ei tuomita tai tuoda mukaan omia arvioitani todellisista henkilöistä. Olen saanut näytellä niin Sibeliusta, Veikko
Lavia kuin Dannyakin, ja olen lähestynyt kaikkia heitä
tällä tavalla, Ilkka sanoo.

Minkan raikas ja herkkä tulkinta Armista on ihastuttanut monia, myös kuunnelmaraatia niin paljon, että
raati valitsi Minkan vuoden ääninäyttelijäksi. Armin
roolin tekeminen oli puolentoista kuukauden tiivis
työ, jota näyttelijä muistelee lämmöllä.
- Vaikka olimme vastanäyttelijän kanssa monen
metrin päässä toisistamme, ääni on niin herkkä työkalu, että dialogit tiivistyivät intensiivisiksi kokemuksiksi. Meillä oli tosi hauskaa, kun pussauskohtauksissa pussailtiin omia käsiä, että se kuulostaisi oikealta.
Loppupään surullisia kohtauksia tehdessä piti välillä
keskeyttää äänitys, kun alkoi itkettää niin kovasti. Minulle oli yllätys, että tämä meni niin tunteisiin.
Erityinen yhteys vallitsi Minka Kuustosen ja Ilkka
Heiskasen välillä.
- Sydämessä tuntui lämpö ja valo, hän oli niin positiivinen, kiittää Minka.
Ilkka Heiskanenkin intoutuu ylistämään vastanäyttelijäänsä Minkaa:
- Oli upeaa näytellä, kun meillä synkkasi niin hienosti. Harvoin, jos koskaan nousee kyyneleet silmiin
kollegan työskentelystä, mutta Minkan kanssa niin
kävi.
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tää naisihmisen, mutta se on aivan erilaista, kuin toivoi.”

Aina pienen ihmisen
puolella
Seppo Jokinen
Kulttuur ipalvelun
kirjailijavieraana
Teksti: Gyöngyi Pere-Antikainen

Rikosromaanit taitavat olla kirjallisuuden luetuin genre nykypäivinä, laji, jonka parhaat edustajat ovat onneksi tulleet osaksi kaunokirjallisuutta. Dekkarilajiin kuuluu monia alatyyppejä. Suomalaisen rikoskirjallisuuden parhaimmistoa määrittelevät nimenomaan seikat, jotka ovat
ominaisia myös tamperelaisen Seppo Jokisen tuotannolle.

J

okinen ei välttämättä allekirjoita eräässä novellissaan esiintyvän surkuhupaisan kirjailijan väitettä, jonka mukaan kirjailijaksi ei ruveta, kirjailijaksi synnytään. ”Tietysti auttaa, jos on lahjoja, mutta kirjoittamaan voi opetella. Itse sanoisin Erno
Paasilinnan sanoin, että kirjailijaksi ei synnytä, vaan pitää
elää sellainen elämä, että tulee kirjailijaksi, mikä tarkoittaa sitä, että mitä enemmän on elämänkokemuksia, pettymyksiä ja onnistumisia, se antaa materiaalia, mistä kirjailija ammentaa.”

Jokinen oli lapsesta asti innostunut kirjoittamisesta. Muu
perhe oli kovin suulas, ”itse en saanut puheenvuoroa,
sain ajatukseni kuuluviin vain kirjoittamalla paperille sanottavani”. Kymmenvuotiaana poika julkaisi sanomalehden nimeltä Amurin kaiku. ”Sitä tehtiin yksi uniikki kappale, sitä sai lukea markalla ja siskot halusivat siihen omat
paikallisjuorunsa. Se, miten kirjoitetulla sanalla on valtava voima, oli minulle tärkeä oivallus”.

10

Kirjoittaessa syntyy joskus uusia ideoita, jotka häiritsevät
senhetkistä kirjoittamista, sivuhenkilö saattaa alkaa kasvaa, kuten kävi Piripolkka-romaanissa. Kirjan eräässä kohtauksessa huumenuoret ovat matkalla Hervantaan, heillä
ei ole rahaa, pakkanen on kova, porukan nuorin, 15-vuotias Varpu koputtaa talon oveen, vanha mies päästää hänet sisään ja hänen perässä hyökkää muu porukka, he
pahoinpitelevät vanhusta ja ajavat Hervantaan. ”Jostain
syystä kiinnostuin vanhasta miehestä, joka loukkaantui
kohtauksessa. Hän ei kuitenkaan mahtunut tähän kirjaan,
poistin siis muut kohdat, paitsi auton avainten varastamisen ja muu tarina tuli vuosia myöhemmin Sana sanaa vastaan -kirjaan.”

Lievän, siihen aikaan tunnistamatta jääneen lukihäiriön
takia koulut jäivät Jokiselta kesken. Kirjailija kertoo edelleenkin lukevansa ”laidasta laitaan, hitaasti mutta varmasti”. Kirjoittamisen suuntaan vaikuttavia kirjoja olivat
Tauno Kaukosen Klaani, Pispalaan sijoittuva, hieno, käsinkosketeltavan aito arkisen elämän kuvaus, Hemingwayn
Kirjava satama, joka sai nuoren miehen ajattelemaan, miten hieno olisikaan kiertää maailmaa ja kirjoittaa seikkailuistaan sekä Sjöwallin ja Wallöön kirjoittama Martin
Beck-poliisisarja. Rikkonainen nuoruus sai seinät pystyyn
Suomessa ja 20-vuotiaana Jokinen lähti Australiaan, missä hän teki töitä neljän vuoden ajan. Palattuaan Suomeen
hän hommasi ammatin ja perusti perheen. Tässä vaiheessa heräsi halu kirjoittaa Australian kokemuksista romaani. Tekstiä syntyikin 300 sivun verran, mutta kukaan ei sitä huolinut julkaistavaksi. ”Koin itseni väärinymmärretyksi neroksi, mutta tänään olen onnellinen siitä, ymmärsin
nopeasti kirjassa olleet viat. Tapahtumat ja miljöö olivat
epäuskottavia”.
Kymmenen vuotta myöhemmin, ’90-luvun puolessavälissä Jokinen päätti taas yrittää romaanin kirjoittamista.
Hän sijoitti tapahtumat tällä kertaa Hervantaan, jotta miljöö olisi uskottava. Tarina kertoi yksinhuoltajaisästä, joka
menettää ainoan tyttärensä rikoksen uhrina. ”Rikosta tutkivan poliisin piti olla vain sivuosassa, mutta kirjoittamisen edetessä poliisi nousi toiseksi päähenkilöksi, valloitti tilaa: näin syntyi rikosylikonstaapeli, myöhemmin komisario Koskinen”.
”Alunperin suunnittelin trilogiaa, sitten halusin tuplata,
Vuoden johtolanka -palkinnon jälkeen mielessä oli tusina, sitten olin niin koukussa, että oli pakko saada tietää,
miten Koskisen elämä etenee”. Pari päivää ennen kirjailijavierailua on ilmestynyt 27. Koskis-kirja. ”Jos olisin alussa tiennyt tätä, olisin tehnyt päähenkilöstäni kymmenen vuotta nuoremman. Koskinen lähestyy nyt eläkeikää,
mutta ajatuksia tulevasta on vielä jäljellä”, nauraa Jokinen.
”Monissa sarjoissa minua harmittaa, kun poliisin kokemukset sivuutetaan tarinassa. Minä haluan kirjoittaa poliisini empaattiseksi, tuntevaksi, kasvavaksi henkilöksi”,
pohti Jokinen oivallettuaan dekkarin omaksi jutukseen.
”Kun huomasin, että poliisi alkaa olla tärkeässä roolissa,
mietin, että asiavirheet romuttaisivat romaanin”, selittää
kirjailija. Hän otti yhteyttä vanhaan armeijakaveriinsa, joka työskenteli Tampereella poliisina ja joka sittemmin on
tarkastanut käsikirjoituksia, tehnyt joitakin korjauksia ja
hänen kanssaan on saanut tutustua poliisin työhön käy-

Seppo Jokista haastatteli Anne Huttunen.
Kuva: Tanja Rantalainen.

tännössä, mm. sormenjälkien tutkimiseen. Jokinen sai samalla oppia myös poliisin käyttämää terminologiaa, poliisislangia. Tämän avun ansiosta esikoinen sai tavattoman
hyvän vastaanoton. ”Minua imarteli erityisesti, kun moni
kuvitteli minua poliisiksi”, naurahtaa kirjailija. Hän saattaa vieläkin kysyä apua, jos Koskinen toimii poliisin työn
äärirajoilla. ”Olisi noloa, jos Koskinen saisi lopputilin virkavirheen takia”.
Poliisituttava on kertoillut kirjailijalle vain julkista tietoa,
ei tarinoita. Huikeaan tahtiin, kerran vuodessa ilmestyvien romaanien aiheet ja tarinat kumpuavat mielikuvituksesta. ”Usein tulee postia ihmisiltä, he kertoilevat tarinoitaan, elämänkokemuksia, läheisille sattuneita rikostapauksia. Olen joutunut aina torjumaan heidät. Kaikki tarinani ovat mielikuvituksen tuottamia, en osaa kirjoittaa
kertomuksen pohjalta, nytkin päässä pyörii kolmen kirjan verran tarinoita.” ”Minua alkaa kiinnostaa joku henkilö ja hänen käyttäytymisensä vaikkapa julkisissa kulkuneuvoissa, esimerkiksi jos hän on kovin alakuloinen, alan
miettiä, minkä takia ja tarina muodostuu päässäni. Pyöräillessä työmatkat samaan aikaan tulee yleensä samoja ihmisiä vastaan, monen kanssa tulee tervehdittyä. Joka päivä tuli vastaan kolmekymppinen mies, joka oli aina
pää painuksissa, mikä herätti ajatuksen alakulon alkuperästä. Tein hänestä Hiirileikki-romaaniin peräkammaripojan, joka etsii elämänkumppania lehti-ilmoituksella, löy-

”Kaikki fiktiiviset henkilöt tulevat minulle tavattoman tutuiksi. Kun kirjoitan, hahmot ovat ympärilläni, käytämme eräänlaista leikinlaskua, jonkinlainen flow tulee ylleni, tuntuu välillä uskomattomalta, henkilöt juttelevat, minun ei tarvitse kuin kirjoittaa”, ihmettelee kirjailija. Hänellä on Kainuussa korppimökki, pakopaikka arjesta, missä kaikki romaanihenkilöt ovat mukana. Moni replikointi
saattaa syntyä siellä, niitä on helppo laittaa vihkoon ylös
ja käyttää myöhemmin. ”Minä elän päässäni näiden henkilöiden elämää, tunnen heidän pelkojaan ja tuskaansa”,
kertoo kirjailija, jonka tiedetään olevan aina pienen ihmisen puolella, osaavan samaistua kärsimykseen. Jokisen
kirjoissa sekä uhrit, että tekijät ovat melkein aina aivan tavallisia ihmisiä, jotka ajautuvat jostain syystä epätoivoiseen tekoon. ”Haluan kertoa syyn, motiivin henkirikokseen. Melkein tärkeämpi on se, miksi rikos tehtiin, kuin että kuka sen teki. Jokisella onkin tapana kertoa rikoksentekijän henkilöllisyys aika aikaisin, eräässä romaanissa ensimmäinen virke, kaksi ensimmäistä sanaa ovat rikoksentekijän nimi. ”Näin saan kuvattua kaikki paineet, jota rikoksentekijä joutuu kokemaan. Uskon niiden olevan kamalimpia kokemuksia, mihin ihminen voi joutua. Samalla syntyy jännitys, kuinka pitkään henkilö kestää tällaisen
paineen kanssa, ehtiikö Koskinen väliin estämään vielä
pahempia tapahtumia”.
”En usko siihen, että kukaan syntyy pahaksi. Tietenkin
saattaa olla olemassa tietty sukurasite, psykopaatti on
osittain sairaus, jota oma henkilöhistoria vahvistaa, pohtii kirjailija. Hän tähdentää murhan ja tapon välisen merkittävän eron. ”Murhan tekemiseen on varsin korkea kynnys. Teko saattaa olla harkittu, jos haluaa suojella läheisiään. Esimerkiksi Siimamies-kirjassa lähtökohtana oli
omaan lapseen kohdistunut murha. Se saa miettimään,
miten itse tuollaisen kokisi? Ensimmäisenä ennen surua
heräisi kostonhalu, lamaannus; en tiedä, toimisinko kirjan kostajan lailla... Varmasti tällainen tapaus, jos oikein
rakkaalle ihmiselle sattuisi, varsinkin äkkipikaistuksissaan
voisi tehdä mitä vaan eli tappo voi osua kenen tahansa
kohdalle ääritilanteessa.”
Ennen kun alkaa kirjoittaa, kirjailija Jokinen tekee hyvin
tarkan synopsiksen, hän kirjaa juonen ylös melkein luku luvulta. Kuitenkin Koskiselle ja muutamille lähimmille henkilöille sattuu ja tapahtuu ainakin yksityiselämässä
ilmankin etukäteistä juonisuunnitelmaa. ”Itsekin yllätyn,
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kuinka he kuljettavat minua”, nauraa Jokinen. Hän kertoo huomanneensa, miten kokeneimmat poliisit laittavat
koko arkensa peliin työssään. Samaten Koskinen on vahvasti sitoutunut työhönsä, hän kokee velvollisuudekseen
uhreja ja niiden omaisia kohtaan itsensä asettamista likoon. Jos Koskinen on auttamaton työnarkomaani, niin
on myös Jokinen, varsinkin syksy, loka-marraskuu on kirjailijan kaikkein luovinta aikaa. ”Olen kranttu ihminen, jos
tullaan keskeyttämään kesken työn. Tämä tiedetään piireissäni ja saan hyvin työrauhaa, työskentelyni ei ole vaikeuttanut ihmissuhteitani”. Kun syksy on peruskirjoittamisen aikaa, eli ”ensin kirjoitan kirjan, alkuun sen mielikuvan mukaan, mikä minulla on kyseisistä asioista, sitten
hankin apua ja täydennän. Kirjoittaessa teen sivumuistiinpanoja, kysy sitä ja tätä ja tammi-helmikuussa hion,
kysyn neuvoja, tarkistan, käyn Tampereen paikkoja läpi
varmistaakseeni kuvailun.”
Kun kirjailija hioo käsikirjoitusta, hän tekee asiatarkastuksia poikkeuksellisen laajan tuttavapiirinsä avustuksella. ”Oma tietämys ei ole valtavan suuri, tietotekniikkaala oli omaa alaani, vaikken enää välttämättä pysy kärryllä silläkään alalla, kun olen 16 vuotta ollut vapaana kirjailijana. Tiedot pitää varmistaa, vaikka luulisikin tietävänsä. Jälkeenpäin käsikirjoitukseen ei ole helppo tehdä muutoksia.” Kirjailijan laaja tuttavapiiri ulottuu kaikkiin yhteiskuntaluokkiin. Esimerkiksi kirjoittaessaan rappioalkoholistileiristä Jokinen sai apua eräältä sellaisesta
tilanteesta irti päässeeltä ja raitistuneelta kaveriltaan. Piripolkka-romaania kirjoittaessa puolestaan, jossa kyse on
huumenuorista, eräs tuttu sosiaalityöntekijä korjaili, neuvoi ja antoi tarvittavia termejä. Ihmiset pääsääntöisesti
auttavat mielellään nimekästä kirjailijaa, mutta joskus on
apu jäänyt saamatta. ”Kuka teki sen lapsen? -kirjan kohdalla Jokinen lähetti kyselyn tamperelaiselle patologille.
”Tarvitsin tiedon siitä, mitä myrkkyä kannattaisi käyttää,
jos haluaa saada ihmisen hengiltä sekoittamalla lääkettä alkoholiin, jottei se näkyisi ruumiinavauksessa. Patologi ei koskaan vastannut, ei ehkä uskonut minua kirjailijaksi urani alkuvaiheessa”, nauraa Jokinen.
Kirjailijan suosikkikirja omasta tuotannostaan on ehdottomasti Mustat sydämet, osin Australiassa tapahtuva tarina, ”hyvitys itselleni siitä, että sain kirjoitettua Australiaromaanin vuosien jälkeen, käytyäni maassa kymmenisen
kertaa”. Jokinen kuvitteli kohtaloita matkakavereilleen,
jotka olivat ”eri lailla menestyneitä, mutta kaikki tavattoman rehellisiä ihmisiä”. Jokinen kirjoitti Mustat sydämet
siellä, tuntien olonsa valtavan kotoisaksi. ”Kävelin ympäri pikkukaupunkia, katselin esimerkiksi Räikkösen taloa ja
kaksi vuotta myöhemmin, käydessäni siellä uudestaan,
tuntui haikealta, ettei näitä kavereita ollutkaan siellä”.
Sarjan päätösosaa Jokinen ei ole vielä suunnitellut sen
tarkemmin, kuin että Koskinen jää terveenä ja onnellisena eläkkeelle, mutta ”voi olla, että hänen vahvaa ammattitaitoaan ja kokemustaan tarvitaan vielä silloinkin.
En malta vielä päästää häntä viettämään eläkepäiviään,
varmaan minäkin jatkan omaa elämääni Koskisen kanssa
mökillä soudellen ja saunoen, käyden edelleen äänetöntä dialogia, sen verran rikasta 35 vuotta olen yhdessä Koskisen kanssa viettänyt”.
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Viitisen vuotta sitten kahdesta kirjasta, Hiirileikistä ja Viha on paha vieras -romaanista dramatisoitiin Ylen Areenassa edelleen kuunneltavissa oleva kuunnelma, joka sisältää motiiveja myös Jokisen eräistä muista romaaneista. Jokinen on itsekin koettanut ohjaajan kykyjään parin
kuunnelmaohjauksen verran. Television Neloskanavalla
puolestaan pyörii Koskinen ja siimamies-sarja. ”Dramatisoinnissa tehtiin rajujakin muutoksia, mutta perustarina
on kuitenkin jokaisessa osassa vahvasti mukana. Sarjaan
saatiin rahoittajaksi iso ranskalainen levitysyhtiö ja aika
paljon mentiin sen ehdoilla, eli sarjassa on paljon enemmän actionia kuin kirjoissa. Sarjaa on myyty Yhdysvaltoihin, Kanadaan, moniin Euroopan maihin ja mikä kirjailijan
sydäntä erityisesti lämmittää, myös Australiaan. ”Australiassa sarja on tekstitetty englanniksi, mutta sikäläiset suomalaiset kuulevat sen suomeksi puhuttuna”, iloitsee kirjailija. Sarjan toinen kausi on tulossa Ruutu Plussaan ja
myöhemmin Neloselle. ”Toiveita on teeveesarjan lisäkausistakin, kirjoja riittää viiteen tai kuuteen kauteen”, pohtii Jokinen. ”Sarja on hyvää Tampere-markkinointia! Talvikohtaukset kuvattiin kahtena hyvänä lumitalvena, niiden katsominen on eksoottinen kokemus mm. australialaisyleisölle. Luonnossa tapahtuu muutenkin enemmän
kuin kirjoissa, vaikkapa Tampereen Pyhäjärven ja Näsijärven jäällä oli kuvattu paljon ilmasta drooneilla”.
Siimamies-sarjan kirjastokohtauksessa Jokisella itselläänkin on puolen minuutin repliikkiosa: hän kysyy Leena Lehtolaisen, hyvän ystävänsä Maria Kallio -romaaneja kirjastovirkailijalta. Mielenkiintoinen lisäys elokuvakäsikirjoituksen tekijältä sarjassa on, kun Koskinen pakotetaan psykiatrin vastaanotolle. ”Romaaneja kirjoittaessa itse on paljon Koskisen pään sisällä, kaikkitietävänä kertojana. Monesti työ ja arki ahdistavat Koskista, mutta niitä tunteita on vaikea tuoda teeveesarjaan muulla tavoin”,
selittää kirjailija. Pienenä sisäpiirivitsinä psykiatrin nimi
on Jokinen, ”eli Koskinen kertoo Jokiselle asioita ja Jokinen kirjoittaa niistä”.
Jokisen tuorein kirja on nimeltään Pahasti tehty. Tarina alkaa siitä, kun Hervannan huoltoasemalla auton tavaratilasta löytyy ruumis. Murha on täysi mysteeri, jolle ei löydy motiivia. ”Pahoilla teoilla on tavallista suurempi merkitys. Komisario Koskinen joutuu kohtaamaan omia laiminlyöntejä, hän pyrkii hyvittämään niitä, menee niin äärirajoille, että panee oman poliisiuransa ja osittain lähimmät
ihmissuhteensakin alttiiksi”.
Muiden suosittujen kirjakävelyiden tapaan Tampereellakin on lanceerattu komisario Koskinen -aiheisia seikkailukävelyjä. Ensimmäinen kävely tehtiin jo 1999, mutta nyt
on valmistunut kännykkäsovellus rasteineen ja kysymyksineen. Vaan mahdetaanko jossain tarjoilla Humpuukihaukea? Ellei, niin sen ohje, jonka kirjailija sai aikoinaan
poikansa tyttöystävältä, löytyy monien muiden herkullisten reseptien kera Jokisen romaaneista.
Seppo Jokisen kirjailijavierailutallenne on kuunneltavissa osoitteessa www.kajastuslehti.fi ja kirjailijavierailut.

KOSKINEN
ELOKUVISSA, TELEVISIOSSA JA
KESÄTEATTERISSA
Seppo Jokisen luoma komisario
Koskinen esiintyy tänä kesänä näyttävästi lähes kaikissa medioissa ja
vielä kesäteatterissakin.
Teksti: Pilvi Meriläinen

K

oskinen-rikossarjan toinen tuotantokausi alkaa Ruudussa kesäkuussa. Toinen kausi saa
näyttävän startin, sillä sarjaa voi katsoa elokuvateattereissa jo nyt. Teatterissa esitetään uuden kauden kahdesta ensimmäisestä jaksosta koostettu elokuva Koskinen (Suomi 2022), joka perustuu Seppo Jokisen kirjaan Vilpittömässä mielessä (Karisto
2003). Elokuvan ensi-ilta oli 11. toukokuuta.
Kesälomien keskellä Tammerkoskesta nostetaan hukkuneen miehen ruumis jonka ranteissa on sitomisjälkiä. Lisäjännitettä Koskisen (Eero Aho) tiimin tutkintaan tuovat
kyseenalaisen musiikkimanagerin yliajo ja mystinen Carl
Friedrich. Kun Näsijärvestä löytyy uusi ruumis, uhrien välinen yhteys alkaa selvitä. Tapauksia pohtiessaan Koskinen lähtee purjehtimaan poikansa Antin (Samuel Kujala)
kanssa, ja samalla hän saattaa tahtomattaan Antin suureen vaaraan.
Elokuvan ovat käsikirjoittaneet Riku Suokas ja Heikki
Syrjä, sen on ohjannut Lauri Nurkse.
- Elokuvateatterissa nähtävä versio on Koskisen toisen
kauden kahden ensimmäisen jakson yhdistelmä. Kyseessä ei siis ole varsinainen elokuva vaan tv-sarjan kahden
jakson yhdistelmä. Idea lähti kansainväliseltä jakelijalta, joka toivoi että leikkaisimme kahden jakson kokonaisuuksista myös 90 minuutin version, jota on helpompi jaella kuin kahta 45 minuutin jaksoa. Nelonen innostui ajatuksesta että voisimme näyttää 2. kauden startin ennakkoon elokuvateattereissa, Lauri Nurkse kertoo.
- Käsikirjoitus- ja kuvausvaiheessa emme tienneet että
2. kauden alku tullaan näkemään myös valkokankaalla, joten prosessi oli hyvin samankaltainen kuin edellisen kauden jaksoja tehdessä. Jos olisimme lähteneet tekemään
teosta valkokankaalle, olisimme varmaan ottaneet jotain
asioita eri tavoin huomioon kerronnassa. Mutta ylipäätään oli ihana palata Koskisen maailmaan toisen kauden

kanssa. Hahmot olivat kaikille tuttuja, joten pääsimme syventämään niitä ja tuomaan uusia kerroksia. Lisäksi Seppo Jokisen kirjat tarjosivat herkullisia mielenmaisemia sekä rikollisten että heitä koskevien hahmojen maailmasta.
Erityisesti jäi mieleen ahdistavien hukutuskohtausten tekeminen – näyttelijät joutuivat laittamaan itsensä koville.
Leikkausprosessissa otettiin huomioon tiettyjä asioita valkokangasversion osalta. Tv-versiossa ajatellaan, että jaksojen välissä on katsojalla tauko, mutta elokuvassa tarina katsotaan putkeen. Tämä tarkoitti jaksojen ”saumakohdan” viilaamista. Myös tiettyjä lähikuvia muutettiin laajemmiksi kuviksi, koska valkokankaalla ne tuntuivat liian intensiivisiltä. Valkokangasversio myös alkaa hie-
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kin on surut, murheet ja ilot. Samalla voi kurkistaa rikosten kiehtovaan maailmaan.
-Sarja on myyty useisiin maihin, muun muassa Australiaan, joka on minulle erityisen mieluista, sillä asuin siellä nuorena.
Tampereen Komediateatterissa Komisario Koskinen ja
pahanpuhujat

Koskinen tositoimissa. Koskista näyttelee Eero Aho.

►

man eri tavoin kuin tv-versio; Nurkse halusi aloittaa valkokankaalla päähenkilön kasvoilla, mutta tv-versio alkaa
suoraan rikoksesta.

vaikeissa tilanteissa. Sakari Koskinen on halukas ymmärtämään mitä on tapahtunut ja miksi.
-Koskisen maailmasta olisi vielä paljon ammennettavaa, joten toivon että pääsemme tekemään vielä monta
kautta Koskista.

Tärkeä viesti puhumisen tärkeydestä ja
armollisuudesta

Vetovoimaista arkirealismia ja tavallisuutta

Tarina jatkuu noin puoli vuotta 1. kauden tapahtumien
jälkeen. Koskinen kärsii turvattomuuden ja riittämättömyyden tunteesta. Valkokankaalla nähdään Koskinen joka on hyvin ankara itseään kohtaan. Hän soimaa itseään
tapahtumista, yrittää käsitellä niitä ja luoda uutta kontaktia läheisiinsä.
-Koskinen on tarkoitettu ennen kaikkea nautinnolliseksi viihteeksi, jossa pääsee uppoutumaan johonkin tuttuun, mutta silti vieraaseen maailmaan. Minä luen tarinasta kuitenkin tärkeän viestin puhumisen tärkeydestä
ja armollisuudesta. On hyvä jakaa ajatuksia ja tuntemuksia turvalliseksi kokemassa ilmapiirissä, koska puhuminen auttaa. Olen opetellut Koskisen tavoin armollisuutta
itselleni, Nurkse sanoo.
-Seppo Jokisen kirjojen suosio on näkynyt myös sarjan
suosiossa. Mutta mielestäni se ei ole koko totuus, koska
Koskista on myyty myös ulkomaille jossa se on löytänyt
yleisönsä. Uskon että Eero Ahon vahva roolisuoritus on
iso osa sarjan viehätystä. Toivon että Tampere näyttäytyy katsojille kiinnostavana ja uudenlaisena. Lisäksi toivon, että tekijöiden halu katsoa hahmoja ”heidän tasoltaan” kiinnostaa katsojia. Ei ole hyviä ja pahoja ihmisiä –
on ihmiskohtaloita, jotka tekevät kyseenalaisia ratkaisuja

-Elokuva on tietynlainen huipentuma. On hienoa että
kun tulee jotain uutta, henkilöt heräävät eloon uuden
muodossa. Jokaisessa formaatissa – sarjassa, elokuvassa
ja Tampereen Komediateatterin Kesäteatterin näytelmässä, Seppo Jokinen toteaa.
-Elokuva on tuttua Komisario Koskista. Se on Tampere-keskeinen kuten kirjatkin. Eero Aho on löytänyt hyvin
Koskiseni, hänen tunne- ja ajatusmaailmansa, ja tuo sen
onnistuneesti esiin. Koskinen tuntee velvollisuudekseen
selvittää rikoksen, hän on uhrin omaisille velvollinen tuomaan rikoksen tekijän oikeuden eteen. Työ täyttää usein
hänen elämänsä, josta perhe kärsii.
-Koskinen-sarjan ensimmäinen kausi on edennyt muun
muassa ihmissuhteiden osalta juuri niin kuin olen sen kirjoissani kuvannut.
Sarja on ollut huippusuosittu. Seppo Jokinen arvelee
sen perustuvan muun muassa kirjojensa suosioon. Niissä ja sarjassa ja elokuvassa on arkirealismia, esimerkiksi
pohdintaa mitä työ tekee poliiseille ja heidän perhe-elämälleen. Henkilöihin voi samastua. Ammatti- ja taparikollisia ei ole, he ovat tamperelaisia ”mattimeikäläisiä”, jotka tekevät rikoksen jonkin ulkoisen syyn takia. Myös Komisario Koskinen on kuin kuka tahansa meistä. Hänellä-
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Tampereen Komediateatterin Kesäteatterissa saa 9. kesäkuuta ensi-iltansa Seppo Jokisen ja Panu Raipian kirjoittama uusi Koskinen-tarina Komisario Koskinen ja pahanpuhujat.
-Se käynnistyy kun kesäaamuna Tammelantorin mustamakkarakioskista löytyy ruumis. Siitä alkaa tutkinta, ja
päädytään myös toiseen kaupunkiin. Muitakin tapauksia ilmenee, valottaa Panu Raipia, joka myös ohjaa näytelmän.
Komisario Koskisena nähdään Tommi Raitolehto, Ulla
Lundelinina Kaisa Hela, Risto Pekkinä Jari Ahola ja VeliPekka Simona Tuukka Huttunen.
-Minäkin olen kova Koskinen-fani ja lukenut kaikki kirjat. Ehdotin Seppo Jokiselle että hän kirjoittaisi uuden
Koskinen-tarinan, joka muokattaisiin Tampereen Komediateatterin kesäteatteriin, johon se sopisi. Sille olisi todella tilausta, Raipia jatkaa.
-Innostuin siitä heti. Ainoa ehto oli, että tarina olisi aivan uusi, mutta siinä olisi Komisario Koskinen tuttuine
työkavereineen. Myös tamperelaisuus oli tärkeää. Tarina
alkoi pyöriä mielessäni. Kirjoitin sen proosamuotoon ja

Panu Raipia dramatisoi sen näytelmäksi. Opin paljon näytelmän kirjoittamisesta, Seppo Jokinen kertoo.
-Koko prosessi on ollut hyvin antoisa ja mieleenpainuva, Raipia ja Jokinen summaavat.
Komisario Koskinen ja pahanpuhujat sopii Seppo Jokisen mukaan kaikille. Panu Raipia uskoo, etteivät katsojat
pety, vaan se on juuri odotusten mukainen, ja enemmänkin.
-Tapahtuu rikos, toinenkin. On kostoa, ahneutta, rakkautta ja mustasukkaisuutta. Tarinaketju on melkoinen,
ja mihin se lopulta johtaa. Näyttelijät ja koko työryhmä
on upea. Näytelmää on ollut ilo alkaa harjoittelemaan.
Seppo Jokinen on kirjoittanut 27 Koskinen-kirjaa. Ensi
vuoden huhtikuussa ilmestyy 28. Sen jälkeen hän aikoo
kirjoittaa vielä kaksi.

Koskisen poikaa Anttia näyttelee Samuel Kujala, taustalla Antti Tuomas Heikkinen haulikoineen.
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Leena, Lapin ämmi
Leena Väyrynen (s. 1942) on ollut näkövammaisten järjestökentällä 50
vuoden ajan ”vähän joka paikassa,
niin kuin kakka rattaissa”.
Teksti: Tanja Rantalainen

Kulttuuripalvelu tekee tänä vuonna
yhteistyötä Lapin Näkövammaisten
kanssa. Kun Kajastuksesta kyseltiin,
ketä lappilaista näkövammaista kulttuuripersoonaa kannattaisi haastatella, Leena Väyrysen nimi nousi jokaisen vastaajan kohdalla esiin. Miksi
luulet, Leena, että näin?
- Olisikohan se se, että monet tuntee minut. Olen nuorena liittynyt sokkopiireihin ja tämä on ollut minulle tärkeä
yhteisö. Siksi kai vieläkin teen jotakin talkoilla.
Leena muuten puhuu muhevasti hoon päältä, mutta
kirjoittaja ei ehdi tallentaa murretta tyydyttävällä tarkkuudella, joten lukijoiden on tyydyttävä tässä jutussa
yleiskieleen.
Leenan talkoopanos näkövammaisten järjestötyöhön
on tänä päivänä vertaisohjaajaporukassa toimimista ja
palstan pitämistä Ääniseita-lehdessä.
- Palstaa olen pitänyt 30 vuotta. Sen nimi on ollut Leenan vertaisnurkka. Nyt se on Ämmin porinoita. Minun
palsta sisältää pari, kolme osiota. Ensin on joku ajankohtainen asia: Viimeksi oli puhetta uudesta kuuntelulaitteesta webboxista. Sitten on vinkkejä keittiöön, lukuvinkkejä ja sanapähkinöitä ja anagrammeja. Anagrammeista
ihmiset tykkää. Meinasin tehdä niitä joka kolmas kuukausi, mutta soittelivat perään. Välikuukausina teen nyt Ämmin sananurkkaa, jossa on kaksi anagrammia ja yksi runo, Leena kertoo.
Aina vuodenvaihteessa sanaleikkeihin osallistuneiden
kesken arvotaan palkinto, joku Leenan käsitöistä. Käsityöt ovat Lapin ämmille tapa rentoutua ja tyydyttää luomisen tarvetta. Virkkaus- ja neuletyöt ovat Leenan lemppareita. Ämmin porinoissa julkaistaan aina myös joku
Leenan rustaama runo – joita kaverit koko ajan yllyttävät
laitettavaksi kansien väliin.

Elämää suurempi vertaistuki
Vasta näkönsä menettänyttä ihmistä Leena haluaisi rohkaista ja sanoa, että etenee askel kerrallaan uudessa tilanteessa ja mahdollisesti tulee muiden näkövammaisten
pariin, koska vertaistuki on tärkeää. Kuntoutuskursseille
kannattaa hakea ja hakeutua alueyhdistyksen toimintaan
mukaan. Eri harrastuspiirien kokoontumisista saa niksejä ja vinkkejä omaan arkeen. Leena tietää, että kun näkö
menee, tulee shokki ja kriisi, jota jotkut kahlaavat lyhyemmän ajan, jotkut pidempään.
- Ruukaan uusille näkkäreille kertoa omaa tarinaa. Joillekin on hirveän vaikeaa ottaa valkoinen keppi käyttöön,
kun ihminen ei ole vielä myöntänyt näkövammaa itselle
tai muille. Minä otin sen heti avuksi, vaikka ajattelinkin,
että se on tarkoitettu vain täysin sokeille, Leena kertoo.
Hän korostaa vertaisyhteisön merkitystä. Ämmistä on
ihanaa, että hän on eri toimissaan tullut tuntemaan ”mahottomasti” ihmisiä.
- Silloin kun 1969 liityin näkövammaisten yhdistykseen,
koin itse, että se vertaistuki, mitä sain muilta näkövammaisilta oli elämää suurempi asia. Vaikka entiselle miehelle ja lapsille näkövamma ei ole ollut taakka, minulle itselleni tietenkin, kun näkö heikkeni ja heikkeni, se oli itkun
paikka. Ohjaajan hommista jäin eläkkeelle 76-vuotiaana,
mutta jos minusta vain on, haluan edelleen vertaistukihommaa pyörittää järjestämällä esimerkiksi ompeluseuroja minun mökissä, Leena sanoo.
Pisteämmi
Ämmi tarkoittaa pohjoisessa isoäitiä. Leenaa, joka on
kahden lapsen äiti ja neljän lapsenlapsen ämmi, monet
etelän sokot sanovat Lapin ämmiksi.
- Kun odotin ensimmäistä lastenlasta, sanoin, että haluan sitten olla ämmi. Nuoriso sanoi, että mikä ämmi, mutta sanoin, että haluan perinteitä vaalia. Minun isällä ja äidillä on ollut ämmi ja äiji. Minun eksä ei ole äiji, kun ei se
ole Lapista. Karjalaisen Sari sanoi kerran, että saako hän
sanoa minua pisteämmiksi ja saihan sitä.
Leena on aikanaan opettanut pistekirjoitusta Lapissa ja
välillä kurssikeikoilla Näkövammaisten liiton päässä Helsingissä, Oulussa ja Kainuussa. Häneltä saa helposti puheen pistekirjoituksen merkityksestä. Kun joku sanoo alkaneensa opetella pistekirjoitusta, Leena taputtaa. Jos
joku sanoo, ettei ole viitsinyt sitä opetella, saa tietää huutia.
- Jos ihmisellä on mennyt mustavalkoisen tekstin lukunäkö, pistekirjoitus on äärettömän tärkeä asia, että säilyy
luku- ja kirjoitustaito. Se suo niin monessa paikassa omatoimisen selviytymisen, vaikka on tietotekniset apuvälineet. On minullakin ollut tietokone vuodesta -93, mutta
käytän pistekirjoitusta päivittäin. Teen puutelistan kaup-

►
Kotipihalla opas Doran kanssa, kuva: Antero Arjatsalo.
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►

paan pisteillä, merkitsen tärkeät kirjekuoret pisteillä, käytän ihan joka paikassa, Leena kertoo.
Rovaniemi on maailman paras paikka
Vuonna 1945 Leena oli ensimmäinen lapsi, joka palasi Rovaniemelle evakosta. Äiti oli saanut selville, että naapuritalossa on isäntäväki hengissä ja lehmä ja hevonen ja kanoja. Leena ei itse muista sota-ajasta mitään muuta, kuin
mitä hänelle on kerrottu. Ukrainan sotaan hän ja kaikki
vanhat rovaniemeläiset suhtautuvat Leenan mukaan samalla kauhulla, kuin koko muu maailma. Leena kuuntelee
aamulla yhdet uutiset ja illalla toiset, koko ajan itseään ei
voi pitää järkytyksen tilassa.
Vuosina 1963-65 Leena kävi entisen miehensä kanssa
asumassa Helsingissä sillä sopimuksella, että kun mies
saa työtä Rovaniemeltä, pohjoiseen palataan. Miehen
kanssa Leena oli yhteensä 30 vuotta naimisissa ja nyt on
oltu 30 vuotta erossa. Tänä päivänä Leena asuu vanhassa lapsuudenkodissaan 10 minuutin kävelymatkan päässä Lordin aukiolta.
Rovaniemi on Leenan mukaan väkimäärältään sopivan
pieni, mutta silti sopivan vilkas. Harrastusmahdollisuuksia on niin paljon kuin ihminen harrastaa haluaa. Luontoa
on ympärillä. On upeat Kemijoki ja Ounasjoki ja Ounasvaara. Kun maalaiskunta yhdistyi kaupunkiin, kaupungin
halkaisija on mahtavat 150 km.

työssä pistekirjoitusta ja nauhuria, ne olivat hänen apuvälineensä. 70-luvun puoliväliin asti Leena näki valot linjoilla. Siitä oli apua.
- Kolme kuukautta olin kuntoutustuella ja sitten sain
viran, jossa olin 10 vuotta. Vuosikausia työ tuntui kivalta. Kaksi viimeistä vuotta alkoi maistua puulle sanoa sitä: ”Rovaniemen maalaiskunta, hetkinen, yhdistän”. Kysyin silloin Moilasen Aatulta, joka oli minun pisteopettaja ja Näkövammaisten kirjaston pisteosaston johtaja, että
otatko minutkin työntekijäksi.
- Aatu sanoi, että kuule Leena mieti tarkkaan ja lähetä
näytteeksi jäljennös. Sitten kun sai näytteen, totesi, että
ihan hyvää jälkeä ja ottaa töihin, mutta suosittelee, että
tekisin ensin iltahommina, Leena muistelee.
Siihen aikaan äänikirjat luettiin avokelanauhoille ja jäljentäjät jäljensivät ne siitä pisteille.
- Muutaman kuukauden päästä sanoin itseni irti puhelunvälittäjän työstä ja aloin tehdä urakkapalkalla jäljentäjän töitä. Tienesti oli kyllä aika minimaalinen, niin että eksäkin nyrpisti nokkaansa. Kun liitto alkoi kouluttaa pisteohjaajia, pipo heiluen ilmoittauduin sinne, Leena kertoo.
Kun kaunokirjallisuuden jäljentäjän työ loppui, Leena
jatkoi pisteohjaajan hommia, joita lopulta teki 35 vuotta. 90-luvun alussa hän kouluttautui myös alueohjaajaksi.
Käsityönohjaajanakin Leena ehti toimia, niin kauan kuin
Sokeva oli pystyssä.
Tärkeintä ovat läheiset

Pipo heiluen pisteohjaajaksi
Leena ehti olla 10 vuotta kotiäitinä, mutta kun kuopus
lähti kouluun, hän alkoi hinguta töihin. Peruskoulutukseltaan Leena oli merkonomi.
- Oltiin velassa kuin tervanvetäjät, kun oltiin rakennettu
talo. Monen mutkan kautta sain työpaikan Rovaniemen
maalaiskunnan viraston puhelinkeskuksen hoitajana. Se
oli pieni virasto, 150 alanumeroa, ja yksi ihminen hoiti puhelinkeskusta.
Leena palkattiin Kelan kuntoutusrahalla. Ruokahalu
kasvoi syödessä, kun työ tuntui mukavalta. Leena käytti

Näkövammaisten Kulttuuripalvelun tämän vuoden
alueyhteistyökumppani on
Lapin Näkövammaiset ry. Tiiviiden yhteistyöneuvottelujen
lomassa Rovaniemellä ehdimme myös tutustua Kulttuuritalo Korundiin ja muuhun kulttuurielämään. Kuvassa puheenjohtaja ja kulttuurituottaja säteilevät kevätauringossa Lordin aukiolla. Paateen on
ikuistettu Lordin yhtyeen jäsenten kädenjäljet. Kiitos vieraanvaraisuudesta, Lapin Näkövammaiset
Ja kiitos Leenalle
haastattelusta!
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Kun puhuu kahdeksankymppisen viisaan Lapin ämmin
kanssa, tekee mieli kysyä, mikä elämässä on tärkeintä. Leenan mielestä elämässä tärkeintä on läheiset ihmissuhteet. Tuttuja on paljon ja kavereitakin, mutta tärkeintä Leenan mielestä on, että läheisten ihmisten kanssa on hyvät välit, lasten, lastenlasten, sisarusten ja ystävien kanssa.
- Tässä iässä oppii pienistä asioista nauttimaan, kun tietää, ettei mitään hirveän suurta onnenmöhkälettä ole tipahtamassa. Tiedä tipahtiko nuorempanakaan, mutta
kun pienistä asioista osaa nauttia, niin aijai!

LUOSTO
-kulttuuria koppaan
ja kroppaan
Käynti Museo-Galleria Alariestossa ja
muuta lystinpitoa Sodankylässä.
Teksti Kirsti Reijonen
Kuvat Juha Romakkaniemi

L

apin Näkövammaiset ry:n toukokuinen “kulttuuria koppaan ja kroppaan” viikonloppu toteutettiin Sodankylän keskustassa ja Luostolla.
Tavattiin Sodankylässä keskellä kylää sijaitsevassa Museo-Galleria Alariestossa. Ryhmäämme kuului kymmenen näkövammaista ja muutama avustaja sekä tapahtumavastaavana Juha Romakkaniemi.
Kahvittelun ja kuulumisten vaihdon jälkeen keskityttiin
kuuntelemaan museonhoitaja Marika Välimaata.

Andreas Alarieston elämä ja taide
Museo-Galleria Alarieston museonhoitaja Marika Välimaa
kertoi Andreas Alarieston elämästä ja suuresta tarpeeesta tallettaa tarinoita entisajan elämänmuodosta. Alariesto keskittyi lähinnä synnyinseutunsa Sompion alueen
muuttuvaan maisemaan, elämäntapaan ja ihmiskohtaloihin. Andreas tallensi tarinoita, teki lauluja sekä kuvitti
kertomuksia sekatekniikalla. Itseoppinut taiteilija piirsi ja
maalasi tarinat kuviksi niillä materiaaleilla. joita oli saatavilla. Andreas Alariesto luokitellaan naivistiseksi taiteili-

Kaksi Leena Väyrysen runoa:

TORSTAI ON TOIVOA TÄYNNÄ
Tuuli lunta tuivertaa.
Varis hyvvää, hyvvää huomenta toivottaa.
Harakka siihen naurahtaa.
Pikkulinnut sirkuttaa.
Oravaki tirskuttaa.
Koiruus aamulenkiltä kothiin opastaa,
portille se suunnistaa.
Ilo mielheen tulvahtaa:
Tästä on mahtava tätä päivää jatkaa!

TOUKOKUUN KYNNYKSELLÄ
Toukokuu jo kurkistaa.
Se tuo juhlia tullessaan,
vappu, äitienpäivä ja muuta mukavaa.
Hatut, kukat ja kukkahatut hymyn huulille saa.
Ilo syämhiin pulpahtaa.
Kevät on ihanaa aikaa!
Lapin näkövammaisten kulttuuriretkellä olivat tietenkin
myös Leena ja Dora.
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jaksi.
Sompion alue muuttui peruuttamattomasti Andreas
Artturi Alarieston elinaikana (1900-1989). Itseoppineesta
kansantaiteilijasta oli tärkeää siirtää entisajan elämäntavasta tietoa jälkipolville.
Aikalaisten mukaan Andreas lauloi tarinoitaan kokoajan samalla nuotilla, sillä musikaalisuutta hänelle ei ollut suotu. Huumoria ja moninaisia kädentaitoja sitäkin
enemmän.

Lintujen laulua nauhoitettuna
Kuunneltiin Luoston alueella havaittujen lintujen äänitettyjä laulunliverryksiä tunnistamisen helpottamiseksi.

A.Alariesto julkisuuteen
Vuonna 1976 ollessaan 75- vuotias Andreas Alarieston taidenäyttelyt pystytettiin Helsinkiin ja Rovaniemelle. Taiteilija lauloi laulujaan näyttelyissä ja jokaiseen tauluun sisältyy tarina. Näistä näyttelyistä hänet huomattiin. Alariestoa alettiin arvostaa Lapin kadonneen elämäntavan
ja kansanperinteen kuvaajana niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.
Monille Alarieston taide tuli tutuksi Arabian valmistamien seinälautasten myötä.
Taiteilija Andreas Alariesto Riikka vaimoineen kutsuttiin
tasavaltamme itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin presidentinlinnaan. Siellä he kiinnittivät huomiota lapinasuissaan.

Jooga-aiheinen iltapäivätuokio
Lauantaina Sodankylässä asuva Nita Lahnalampi avasi meille joogan historiaa. Kuultiin erilaisista joogamuodoista, joita on kehitetty vuosisatojen varrella. Suomessa
joogaa on harrastettu vasta sata vuotta.
Nita huokui rauhallisuutta ja keskittyi hetkeen kanssamme. Saimme osallistua venyttävään joogaharjoitukseen.
Melkein kaikki osallistuivat, kuka matolla lattiatasossa ja
kuka tuolilla istuen. Osallistujat olivat erittäin tyytyväisiä
tuokioon.

Paljon tarinoita kerrottavana
Galleriassa saimme koskettaa varovasti muutamaa Alarieston tekemää sabluunaa, joita hän käytti saadakseen
tarinat nopeammin paperille, sillä kerrottavaa riitti, niin
itse koettua ja nähtyä kuin muilta kuultuakin. Hänen varhaisemmat teoksensa eivät ole tallessa, joten iäkäs Alariesto pyrki saamaan mahdollisimman monta tarinaa talletettua.
Porokeittoa, rieskaa ja omenapiirakkaa
Museonhoitajan mieleenpainuvan esityksen jälkeen
meille tarjoiltiin maukas porokeitto rieskan kera ja jälkiruoaksi omenapiirakkaa vaniljakastikkeella.
Metsaluoston kämppä
Vatsat täynnä siirryimme Luostolle, jossa majoituimme
Metsäluosto -nimiseen museoviraston suojelemaan luonnon kelohirsistä rakennettuun tilavaan kämppään.
Ahvenlammen rannalla sijaitsevan mökin nykyinen
omistaja oli paikalla ja kertoi Luoston alueen matkailun ja
rakennuksen historiasta.
Saunominen isossa rantasaunassa pehmeissä löylyissä
kuului sekä perjantai- että lauantai-illan ohjelmaan. Rohkeimmat olivat ottaneet uima-asut mukaan, mutta Ahvenlampea peitti vielä jää.
Lisää Luoston alueesta
Yhdistyksemme jäsen Rainer Sjöman on monen vuosikymmenen Luoston kävijä. Rainer kertoi Luoston alueesta, historiallisista tapahtumista ja nykyajasta pitkin viikonloppua kävelyretkillä ihanassa keväisessä maastossa
lintujen laulellessa kukin omalla äänellään.
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Evästelyä pannukahveineen
Ruokaa riitti joka välissä ja nuotiolla istuttiin pannukahvia nautiskellen kun osa porukasta intoutui laulamaan.
Vaikutteena ehkäpä lintujen konsertointi. Laulu lisäsi mukavaa tunnelmaa.

Ahvenlammen reitillä mm. Kirsti ja Pinni, Luostotunturi näkyy takana.

Kirsti ja Arja kodalla. Alla hetki rentoutumista.

Euroviisuaiheinen tietokilpailu
Lauantai oli euroviisujen finaalin ilta, joten Juha oli valmistanut meille euroviisuaiheisen tietokilpailun ja ennustimme myös kahdessa eri ryhmässä suomalaisen The Rasmus -yhtyeen sijoittumista kisassa. Arviot eivät osuneet
aivan kohdilleen. Muutama valvoi ja seurasi euroviisuja
yöhön saakka. Toisille voittaja ja Suomen kappaleen sijoittuminen selvisi sunnuntaiaamuna.
Suuri perhe poutasäässä
Sunnuntaina syötiin loput eväät ja ulkoiltiin koko viikonlopun meitä suosineessa poutasäässä. Olimme kuin suurta perhettä isossa mökissä, johon kaikki mahtuivat majoittumaan ja sisällä suoritettavat yhteiset toiminnot sujuivat oleskelutilassa.
Pihapiirissä nähtiin valkoisten keppien lisäksi pari rollaattoria ja kolme opaskoiraa. Joidenkin mielessä vielä
pyöri apuvälineiden käyttöönottamisen haasteet.
Keskustelu ja nauru raikui kun juttelimme vertaistuen
merkeissä omista kokemuksistamme näkövammaisena
elämisestä ja muista elämän koukeroista.
Antoisa viikonloppu
Lähdettiin kotiin virkistyneinä koppa ja kroppa uusia kokemuksia saaneina. Olipa yksi osallistuja miettinyt näkövammaisporukkaaamme mukaan tulemista viisi vuotta ja tämän kokemuksen jälkeen lupasi osallistua kaikkiin
mahdollisiin tapahtumiin, niin antoisaksi hän viikonlopun
itselleen koki.
Toukokuinen Luosto
Keväinen poutasää suosi, purot solisivat lumen vähetessä metsästä. Lintujen kevättouhut olivat vilkkaita ja äänimaailma rikas monen eri linnun etsiessä kumppania.
Luoston alueella oli turistikohteet suljettuna, joten autojakin kulki vähän.
Toukokuinen viikonloppu Luoston maisemissa osoittautui mahtavaksi kokemukseksi.
Kiitos mukana olleille upeasta seurasta.
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ÄÄNEN VIRRASSA
Monipuolista ääni-installaatiota
yksin tai vuorovaikutteisesti on voinut kokea Iiriksen aulassa.
Teksti: Marianne Tenhami
Kuva: Heidi Härmä

A

stu äänen virtaan (Stepping into the Flow of
Sound) -ääni-installaatio on Taideyliopiston
Sibelius-Akatemian musiikkiteknologian aineryhmän ja Kulttuurikeskus Stoan yhteinen
hanke. Palvelu- ja toimintakeskus Iiriksen sisääntuloaulassa sitä on voinut kuunnella maaliskuun
puolestavälistä lähtien joko yksin tai vuorovaikutteisesti.
Palvelu- ja toimintakeskus Iiriksen sisääntuloaulassa
kuuluu ukkosen jyrinää. Ukkosta maaliskuussa? Ei sentään. Taideyliopiston Sibelius-Akatemian musiikkiteknologian aineryhmän opettaja Alejandro Montes de Oca
opiskelijoineen on kasaamassa Äänen virtaa -ääni-installaatiota ja kuuntelemassa sen materiaalia.
- Ajatuksenamme oli kehittää monikanavainen ääniinstallaatio. Musiikkiteknologian laitoksen edellinen professori Andrew Bentley tutustui sellaiseen kupolin muotoiseen puurakenteeseen viisi-kuusi vuotta sitten. Ajattelimme, olisiko mahdollista yksi sellainen meidän aineryhmällemme. Opiskelijat sävelsivät 50 kappaletta, joista
kollegojeni kanssa valitsimme parikymmentä Astu äänen
virtaan, Alejandro selittää.
- Opiskelijoilla on ollut vapaat kädet säveltäessään kappaleita Astu äänen virtaan. Opettajat ovat näyttäneet
heille, miten teknologiaa voi hyödyntää säveltämisessä
ja opiskelijat ovat itse tutkineet tätä lisää. Siinä voi tehdä vaikka mitä säveltäen ja teknologian avulla. Monikanavainen äänikupurakenne oli meille Sibelius-Akatemiassa aivan uutta, vaikka maailmalla tällaisia rakenteita on.
Meillä oli ensin 16 kanavaa. Tilasimme ääni-installaatioon
lisäosan, jolloin kanavia on nyt 29. Käyttämämme Ambisonics-teknologia mahdollistaa äänikenttien toistamisen
3D-tekniikalla sekä äänien liikuttamisen tilassa. Voimme
tehdä tilallista äänisuunnittelua ja sävellyksiä niin, että tila tulee osaksi sävellyksiä, lisää Taideyliopiston SibeliusAkatemian musiikkiteknologian aineryhmän johtaja Marianne Decoster-Taivalkoski.
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Kuin Irlannin nummilta
Astu äänen virtaan on puisista säileistä koostuva, kupolimainen, pyöreä, puinen rakennelma, johon on aseteltu
29 kaiutinta ja jonka halkaisija on kuusi metriä. Rakennelman sisällä on tuoleja ja säkkituoleja, joilla istuen tai
maaten voi nauttia ääni-installaatiosta ja rentoutua. Astu äänen virtaan kestää puolitoista tuntia ja sen voi kuunnella kokonaan tai vain osia siitä. Ääni-installaatioon sävelletyt kappaleet ovat nykyaikaisia ja hyvin erilaisia. Perinteisten instrumenttien lisäksi teoksissa on kuultavissa
laulua, sihinää ja suhinaa, tuulen huminaa ja ukkosen jyrinää. Palvelu- ja toimintakeskus Iiriksen tiedotteessa kerrotaan installaatiossa kuultavan myös Itä-Helsingin ääniä,
mutta kertakuulemalta erotin vain tuulen huminan, ukkosen jyrinän, talitintin laulun ja lokin kirkunan, joita voi
kuulla missä päin Helsinkiä vain.
Kappaleet säveltäneet opiskelijat ovat kiinnostuneita
yleisön palautteesta.
- Astu äänen virtaan on hyvin monenlaista, eri tyylistä musiikkia, jota voi kuunnella monin eri tavoin. Haluaisimme keskustella ääni-installaation yleisön kanssa ja
saada heidän kommenttejaan. Kuulisimme mielellämme
heidän tuntemuksistaan ja havainnoistaan: miltä äänet ja
ääniympäristö kuulostavat ja onko yleisöllä kehitysideoita niin, että voimme vielä muuttaa ääni-installaatiota, he
toivoivat Astu äänen virtaan avajaisissa.
- Kuin Irlannin nummilta, kommentoi Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:n puheenjohtaja Timo Kuoppala
yhtä Astu äänen virtaan kappaleista, jossa unenomaisen
instrumentaalitaustan ja tuulen huminan päälle lauletaan
kauniilla sopraanolla.
- Tulee vähän sama tunne kuin kesällä ukkosesta: ei voi
välttämättä ihan tarkkaan kuulla miltä suunnalta se kuuluu, hän jatkaa kuunnellessaan toista sävellystä.
- Tähän pitää ihan keskittyä.
- Tämä tulee kuin maan sisältä, lisäsivät kaksi ääniinstallaation avajaisyleisössä ollutta naista.
Mitä mainioin tapa kokea taidetta
Marianne Decoster-Taivalkosken mukaan erilaisten yleisöryhmien ja opiskelijoiden kesken Iiriksessä tullaan järjestämään tapaamisia, joissa kuunnellaan Astu äänen virtaan sävellyksiä ja keskustellaan niistä.
- Haluamme mukaan uusia yleisöryhmiä, koska SibeliusAkatemiassa käyneille yleisöille tämäntyyppinen musiikki on jo tuttua, hän kiteyttää. Vuodesta 2016 lähtien ääni-installaation sävellyksillä on järjestetty konsertteja eri

Ihmisiä Astu äänen virtaan -installaatiossa Iiriksen aulassa. Vasemmalla ylhäällä osa vanhemmasta valkoisista kepeistä rakennetusta
White Noise -taideteoksesta. Ääni-istallaatio on koettavissa 13.6. asti.

paikoissa. Kulttuurikeskus Stoa oli yksi näistä paikoista.
- Olemme Stoassa jo aikaisemmin tehneet yhteistyötä Taideyliopiston Sibelius-Akatemian musiikkiteknologian aineryhmän lehtorin Alejandro Olarten kanssa. Projektimme ovat monesti liittyneet ääneen. Alejandro kertoi, että heillä on iso rakennelma, johon saa hyvin rakennettua monikanavaisen ääniteoksen. He ehdottivat meille, josko sen voisi tuoda meille Stoaan esille. Mietimme
kohderyhmiä ääni-installaatiolle, kulttuurituottaja Sanna
Nuutinen Kulttuurikeskus Stoasta kertoo.
Koronan vuoksi Stoa meni kiinni, mutta pohdiskelu ääni-installaation tiimoilta jatkui.
- Alejandrolta tuli idea, josko Astu äänen virtaan voisi viedä Iirikseen. Siinä yhdistyisivät monta hienoa asiaa
ja Stoan ja Iiriksen välille voisi myös tulla synergiaa. Astu
äänen virtaan on näkövammaisille mitä mainioin tapa kokea taidetta. On myös hienoa, että Taideyliopiston Sibelius-Akatemian musiikkiteknologian aineryhmä on tässä
mukana, Sanna iloitsee.
- Sanna otti Iirikseen yhteyttä ja kysyi, saisiko ääniinstallaation meille esiin. On mahtavaa että meillä on tällaista yhteistyötä. Yhteistyötähän meillä on ollut jo aikaisemmin muun muassa valkoisista kepeistä rakennetun
White Noise -taideteoksen tiimoilta. Astu äänen virtaan

sopii Iirikseen mainiosti. Se on näkövammaisille hyvin aistittavissa ja koettavissa. Stepping into to Flow of Soundissa on ääniä myös Itäkeskuksesta ja se sopii hyvin, koska Iiriskin on Itäkeskuksessa, kiittelee Näkövammaisten liiton
asiakaspalvelu- ja majoituspäällikkö Seija Viitanen. Sopivan paikan löytyminen oli hänen mukaansa ensin hiukan
haasteellista, mutta lopulta ääni-installaatio saatiin mahtumaan Iiriksen sisääntuloaulaan, hisseistä vasemmalle.
Astu äänen virtaan on voinut tutustua Palvelu- ja toimintakeskus Iiriksessä arkisin klo 8-18 välillä.
- Jos tulet yksin, Iiriksen infosta voi pyytää käynnistämään ääni-installaation, jos se ei ole päällä ja tarvittaessa
säätämään äänen voimakkuutta, Seija vinkkaa.
- Toinen vaihtoehto on opastettu ääni-installaatioesittely, jolloin opettajat tai opiskelijat Sibelius-Akatemiasta voivat tulla kertomaan sävellysten tekemisestä. Sibelius-Akatemian opiskelijat ja opettajat voivat myös järjestää äänityöpajoja muun muassa koululais- ja opiskelijaryhmille, Sanna toteaa.
- Informoimme Kulttuurikeskus Stoaa ja Palvelu- ja toimintakeskus Iiriksen asiakaspalvelua heti kun tiedämme
tarkan aikataulun erilaisten yleisöryhmien ja opiskelijoiden vuorovaikutteisista tapaamisista, Marianne lisää.
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Kerro mitä näet, kerro
oleellinen

Maassamme on noin 55 000 alan järjestöihin rekisteröitynyttä näkövammaista henkilöä, joista sokeiden määrän
arvioidaan olevan 10 %. Parhaimmillaan nämä kaikki olisivat kuvailutulkkauspalveluiden käyttäjiä. Se, että nyt tavoitettiin heistä yhden promillen verran, tarkoittaa, että
käyttäjäjoukon suhteen olisi luontevaa tehdä oma syventävä jatkotutkimuksensa. Heti tulosten tultua Maija Hirvonen olikin itse vahvasti jatkotutkimuksen kannalla ja
saa siihen allekirjoittaneen kannustuksen. Saadulla otoksellahan ei voitu tulkita tuloksia prosentteina yhden henkilön vastauksen merkitessä lähes kahta prosenttia kokonaismäärästä. Näin ollen tutkimustulosten tieteellinen
tarkkuus ja luotettavuus kärsivät.

Kuvailutulkkauksen tila Suomessa
-selvitystyön avauksia
Otsikon kehotus on kuvailutulkin
nyrkkisääntö. Näkövammaiset ovat
voineet nauttia kuvailutulkkauksesta Suomessakin jo yli 20 vuotta. He
ovat samalla myös laadunvalvontaa
hoitava taho. Nykyään kuvailutulkataan mitä moninaisimpia kohteita,
jos ei muuten, niin ainakin kuvatallenteiden välittäminä.

Y

leisimmät live-tilanteet ovat näyttelyt ja teatteriesitykset, tallenteiksi tuotetuista kuvailutulkkauksista taas elokuvat ja televisio-ohjelmat. Harvinaisimpia itse kokemistani ovat olleet hopeasepän työskentelyn, väitöstilaisuuden sekä ortodoksisen liturgian kuvailutulkkaukset paikan päällä.
Kuvailutulkkauksen alalta on toistaiseksi puuttunut mahdollisuus edetä ammatillisen koulutuksen kautta päteväksi kuvailutulkiksi. Palvelujen saatavuus ja yleensäkin
kuvailutulkkaukseen liittyvä tiedonkulku on ollut eripuolilla maata hajanaista ja vaikuttavuudeltaan puutteellista.
Näkövammaisten Kulttuuripalvelussa olemme toimineet
tämän kaiken keskiössä vaikeuksista tietoisina. Vuonna
2020 päätimme teettää – hyvän yhteistyökumppanimme Suomen Elokuvasäätiön innostamina – tutkimuksen
kuvailutulkkauksen tilasta maassamme. Selvityksen pohjalta tavoitteena on avata näkökulmia yhtenäisen koulutuslinjan suunnittelun aloittamiseksi ja keskinäisen tiedonkulun vahvistamiseksi koko kuvailutulkkkauskentällä. Saimme työn teettämiseen 13 000 euroa Opetus- ja
kulttuuriministeriöltä. Puolestapuhujanamme siellä toimi
kulttuuriasiainneuvos Laura Mäkelä.
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Selvitystyötä toteuttamaan kutsuttiin kuvailutulkkaustoimikuntamme jäsen FT Maija Hirvonen. Häntä avusti tiedonkeruussa ja kootun datan jäsentelyssä FM Betta
Saari, joka tekee väitöskirjaa kuvailutulkkauksesta. Kuvailutulkkauksesta ei Suomessa aiemmin ole tehty näin laaja-alaista tutkimusta, joten ensiksi oli kartoitettava kansainvälisiä tutkimuksia ja kuvailutulkkausta sivuavaa Suomen lainsäädäntöä. Koska tässä artikkelissa keskityn vain
saatujen tulosten ja niistä tehtyjen johtopäätösten esittelyyn, joudun loikkaamaan monien todella mielenkiintoisten ja yksityiskohtaisten selvitystekstin osien yli.
Tutkimuksen ”kenttätyö” eli varsinainen tiedon kerääminen tapahtui maaliskuussa 2021. Kuvailutulkkauksen
kanssa kosketuksissa olevat voitiin jakaa kolmeen toimijaryhmään: käyttäjiin, tekijöihin ja tuottajiin. Kullekin
ryhmälle suunnattiin oma Internet-kyselylomakkeensa.
Käyttäjillä tarkoitettiin heikkonäköisiä ja sokeita henkilöitä. Erityisesti huolehdittiin siitä, että tälle ryhmälle vastaaminen olisi helppoa, ja siksi kyselyyn oli mahdollista
vastata myös puhelimitse. Käyttäjäryhmää koskevaa tietoutta kerättiin myös Näkövammaisten liiton 23 jäsenjärjestöön tehdyillä puhelinhaastatteluilla. Samoin otettiin
yhteyttä ruotsinkieliseen valtakunnalliseen järjestöön.
Tekijöillä puolestaan tarkoitettiin kuvailutulkkeja sekä
heidän apunaan työskenteleviä näkövammaisia konsultteja. Tuottajilla taasen tarkoitettiin kuvailutulkkauksen tilaajia, esim. YLE tai elokuva-ala. Tuottajia voivat olla myös
tahot, jotka tekevät kuvailutulkkausta osana omaa toimintaansa, kuten museot.
Kyselyn tulosten pohjalta saatiin melko selkeä käsitys
alalla vallitsevista tavoista ja tarpeista. Käyttäjäkunnalta
vastauksia saatiin 55, joista kolmannes pääkaupunkiseudulta, mutta muut ympäri maata, muutama myös PohjoisSuomesta. Yli puolet vastaajista oli eläkeläisiä, lähes puolet yli 60-vuotiaita. Työelämässä mukana, joko kokopäivätai osapäivätyössä, oli noin kolmannes, vaikka valtaosalla
vastaajista oli joko toisen tai kolmannen asteen koulutus.
Alhaiseksi jäänyt vastausten määrä selittynee haitta-aste- ja ikäjakauman kautta, ehkä osittain myös koronapan-

Maija Hirvonen

demiasta johtuvista yleisistä syistä. Vastaajista 32 oli sokeita ja 23 heikkonäköisiä, mikä ilmeisesti kuvastaa sokeiden suurempaa tarvetta kuvailutulkkaukselle.
Yleisesti ottaen vastanneet käyttäjät hyödyntävät aktiivisesti niitä apuvälineitä, jotka ovat heille tuttuja ja joiden
käytön he jo hallitsevat. Joukossa on siis näkövammaisille
suunnatun teknologian huipputaitajia ja toisaalta vastaalkajia, joille vaikkapa elokuvien kuvailutulkkauksen seuraaminen MovieReading-sovelluksen kautta on vielä tulevaisuuden taito. Osaamistasosta riippumatta vastaajat
seurasivat moninaista kulttuuritarjontaa. Ongelmalliseksi
koettiin kuvailutulkkauksen saatavuus, pitkät välimatkat
ja tiedonsaannin hajanaisuus. Mikä parasta, kokemansa
kuvailutulkkauksen laatuun olivat jokseenkin kaikki käyttäjät tyytyväisiä. Käyttäjäryhmässä kuvailutulkkausta toivottiin uusiin yhteyksiin, joista mainittakoon vain pari, television uutis- ja ajankohtaislähetykset sekä huvipuistot
(Linnanmäen vuoristorata tai kummitusjuna!), ja lähinnä
henkilökohtaiseen käyttötarpeeseen, kuten perhejuhliin
ja vapaa-ajan menoihin. Edellä mainittuja tilanteita toivottiin myös mahdollisiksi hoitaa mobiililaitteilla etäkuvailuina.

Selvitystyössä tekijöillä tarkoitetaan kuvailutulkkeja, jotka olivat tehneet työtä joko yksin tai näkövammainen
kuvailutulkkauskonsultti työparinaan. Ryhmään kuuluivat niin käsikirjoitusten laatijat kuin käsikirjoitusten lukijatkin. Kyselyyn vastasi 28 henkilöä: 20 kuvailutulkkia, 5
konsulttia ja 3 asemansa määrittelemättä jättänyttä. Otos
korreloi hyvin koulutettujen määrään, sillä Näkövammaisten Kulttuuripalvelun puolen vuoden kursseilta on
valmistunut kaikkiaan 35–40 henkilöä. Muutakin koulutusta on järjestetty, jopa yliopistotasolla, mutta useimmiten kyse on ollut lyhyistä lisäkursseista. Kuvailutulkin ammattia opiskeltiin vastausten perusteella myös tutkimalla valmiita kuvailutulkkeita ja itsekseen harjoittelemalla.
Yli puolet toimijoista työskentelee pääkaupunkiseudulla. Palveluita tarjotaan myös Etelä- ja Keski-Suomen asutuskeskittymissä, mutta yksikään ei ilmoittanut toimivansa pääasiassa Pohjois-Suomessa. Neljä ilmoitti toimialueekseen koko maan. Kukaan ei tee kuvailutulkkausta kokopäivätyönään, suurin osa toimii freelance-periaatteella. Useimmat ovat olleet alalla alle 10 vuotta ja tekevät
työtä sivutoimenaan. Joukossa on eniten taide- ja museoalojen sekä käännösalan ammattilaisia. Työtilaisuuksien harvalukuisuus on suuri ongelma: ilmeni esimerkiksi, että vain kuudella oli ollut enemmän kuin yksi ”keikka” vuodessa. Vastaajien parissa kaivattiin lisää koulutusta, enemmän tietoa palkkioista sekä ammatillista yhteisöllisyyttä. Kaikesta yllä olevasta paljastuu se, että kuvailutulkkaus on vielä varsin tuore ala maassamme ja vasta
lähdössä nousuun.
Kolmas ryhmä, kuvailutulkkauksen tuottajat, oli erinomaisesti edustettuna – heiltä saatiin 42 vastausta. Kolmannes heistä edusti museoalaa, neljännes järjestöjä ja
muutamia edustajia oli elokuvatuotannosta sekä esittävien taiteiden että television puolelta. Toisaalta neljännes ilmoitti toimialakseen vaihtoehdon ”muu”. Vajaa puolet tuottajista edusti yksityistä puolta, kolmannes julkista ja pieni osa vapaaehtoissektoria. Tässä ryhmässä ei toimijoiden sijainnilla ollut niinkään suurta merkitystä, sillä
esim. TV-tuotannot ja elokuvat tulevat valtakunnalliseen
levitykseen. Puolet tuottajavastaajista on tutustunut kuvailutulkkausohjeisiin, puolet ei. Tuottajien vastauksissa
ilmeni sama suuri vaikeus kuin tekijöillä, eli toimeksiantojen ja kuvailutulkkien kohtaamattomuus, sekä toisaalta alan vakiintumattomuus ja epätietoisuus kuvailutulkkauksen järjestämisestä – kaikki tekijöitä, jotka saattavat
olla jopa alan kasvun esteinä. Etenkin pienemmät tuot-
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►

antamaan neuvoja tulevaisuuteen. Ryhmään kutsuttiin
kuvailutulkki Anu Aaltonen, Pirjo Koskelo Suomen Elokuvasäätiöstä, Minna Pöntys Ylestä ja Kirsi Ylänne Celiakirjastosta. Vetäjänä toimi allekirjoittanut. Ryhmä kiinnitti erityistä huomiota kansainvälisten tuotantojen kuvailutulkkaukseen ja siinä yhteydessä erityisesti suuriin
kansainvälisiin lasten suosikkeihin (kuten Frozen ja Harry Potter). Kaikki muukin lapsille ja nuorille suunnattu kuvailutulkkaus koettiin tärkeäksi muillekin erityisryhmille
kuin näkövammaisille. Ryhmässä toivottiin yhteistä alustaa, jolla kuvailutulkkausta koskevaa monenlaista tietoutta olisi saatavissa.
Muita konsultoituja asiantuntijoita olivat Elli Björkberg
Näkövammaisten liitosta, Heikki Ekola Näkövammaisten
liitosta, Aura Linnapuomi Kulttuuria kaikille -palvelusta
sekä Camilla Rusk Finlands Svenska Synskadade -järjestöstä.

►

tajat, kuten museot ja järjestöt, ovat kokeneet vaikeaksi
saada tarvitsemaansa kuvailutulkkausta ja kuvailutulkkeja koskevaa tietoutta.
Kyselylomakkeiden ja puhelinhaastattelujen lisäksi selvitystyötä täydennettiin neljällä webinaarityyppisellä ryhmäkeskustelulla touko-kesäkuun vaihteessa 2021. Keskusteluja veti Maija Hirvonen ja ne olivat teemoitettuja seuraavasti: esitysten kuvailutulkkaus, kuvien kuvailutulkkaus, videoiden kuvailutulkkaus ja ympäristön kuvailutulkkaus. Tilaisuudet olivat yleisömenestyksiä – kahdella ensimmäisellä kerralla paikalla oli yli sata henkeä. Webinaari-idea tuli Näkövammaisten liiton järjestösuunnittelija Aatu Komsilta, joka myös toimi niiden moderaattorina. Panelisteina oli kulloisenkin aiheen mukaan edellä
esiteltyjen kolmen ryhmän edustajia.
Ryhmäkeskusteluissa tuli hyvin esille se, miten runsaasti kuvailutulkkausta tehdään myös arkielämässä; tekijöinä
henkilökohtaiset avustajat, läheiset, kollegat ja satunnaiset kanssaihmiset. Sanakartat ovat kulkureittien kuvailua ja kuuluvat oleellisena osana useiden näkövammaisten arkeen. Yhtenä webinaaripäivänä esiin nousivat kielenkäyttö; sanavalinnat ja tilanteen vaatima kielirekisteri.
Vilkasta keskustelua syntyi nykypäivänä yhä yleistyvästä
videoiden ja yksittäisten kuvienkin kuvailutulkkauksesta,
mikä on lain velvoittamaa julkisten toimijoiden tuottamissa digitaalisissa palveluissa. Kyseisissä tilanteissa korvaavana voidaan käyttää kertovaa tekstiä ja pelkkien kuvien kohdalla ns. alt-tekstiä, jonka pituus on enintään 120
merkkiä. Webinaarien aiheista kerättyä aineistoa on tarkemmin avattuna selvitystyön liitteillä.
Kun selvitystyön tulokset oli koottu, kutsuttiin koolle asiantuntijaryhmä katsomaan tuloksia omalta kannaltaan ja
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Tutkijan johtopäätöksiä ja huomioita tulevaisuutta ajatellen (suora lainaus selvityksen sivulta 25):
”Työn aikana on vahvistunut käsitys kuvailutulkkauksesta
olennaisena (visuaalisen) tiedonsaannin välineenä ja menetelmänä kaikilla elämänalueilla. Tämän tukeminen saattaisi olla riittävä peruste tarkastella uudelleen kuvailutulkkauksen lainsäädännöllistä asemaa ja nostaa se samanlaiseen asemaan kuin kirjoitus- ja opiskelutulkkaus tai television ohjelmatekstitys ovat. Kuvailutulkkausta on syytä kehittää myös sääntelyn, hallinnon ja ohjauksen tasoilla. Kuvailutulkkauksen alalle tulisi kehittää sertifiointi- ja laadunvalvontajärjestelmät niin kuvailutulkkien koulutukseen
kuin palveluntuotantoonkin. Myös muille kuin elokuva-alalle voitaisiin luoda tukijärjestelmä, jolla lisätään kuvailutulkkauksen tarjontaa muun muassa julkisrahoitteisissa teattereissa ja museoissa.”
Laura Mäkelän ohjeistus:
Pyysimme ohjetta eteenpäin myös Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriasiainneuvos Laura Mäkelältä, joka siis
edesauttoi meitä selvitysapurahan saamisessa. Hän neuvoi
meitä kääntymään suoraan Opetushallituksen puoleen kuvailutulkkien koulutuksen suunnittelun alullepanemiseksi.
Ohessa linkki, jonka kautta voitte tutustua selvitystyön lopputuotokseen kokonaisuudessaan. Näkövammaisten Kulttuuripalvelussa toivomme, että FT Maija Hirvosen selvitystyö käännätettäisiin mahdollisimman pian ainakin englanniksi, sillä tulokset saattavat olla kansainvälisestikin kysyttyjä ja tarpeellisia.
https://www.kulttuuripalvelu.fi/fi/kuvailutulkkausselvitys
Linkki löytyy myös näiden sivujen (www.kajastuslehti.fi)
valikon kohdasta Linkit
Kansainvälisenä saavutettavuuspäivänä 19.5.2022
Eija-Liisa Markkula

MIES KUIN PANTTERI
Mies kuin pantteri
Wahlroosin elämä, Otava 2022

Kirjailija Antti Tuurin
koskettava kuvaus
kehitysvammmaisen
miehen elämänvaiheista

W

ahlroos syntyi 1955
”mongoloidina”, kuten silloin sanottiin.
Myöhemmin
nimi muuttui Downin syndroomaksi. Lääkärit suosittivat pojan antamista hoitolaitokseen, ettei hän pilaisi perheen elämää. Vanhemmat päättivät kuitenkin
toisin. Wahlroos on tuottanut paljon
iloa ympäristölleen. Niin myös Antti Tuurille, joka on toiminut yli viiden
vuosikymmen ajan Wahlroosin edunvalvojana.
- En ollut koskaan nähnyt ketään,
jolla oli Downin oireyhtymä. Katselin Wahlroosia kiinnostuneena. Hän
oli touhukas ja hyväntuulinen yhdeksänvuotias poika, jonka ulkonäkö
oli tyypillinen Downin oireyhtymälle, niin kuin myöhemmin opin, Tuuri kertoo.
Wahlroos oli lapsena seurallinen ja
suhtautui uusiin ihmisiin mutkattomasti ja luottavaisesti. Tämä asenne
hänellä on ollut myös aikuisena. Oireyhtymän keksijä lääkäri John Downin mukaan Down-lapsilla on voimakas tarve sosiaalisuuteen.
Tuuri pitää esillä myös kokonaistilannetta Down-ihmisten kohdalla.
- Tanska on ensimmäinen maa, jossa kaikille odottaville äideille tarjottiin vuodesta 2004 Downin oireyhtymän paljastava tutkimusta ennen synnytystä riippumatta odottavan äidin iästä. Tutkimus osoittaa, että jos tulossa on Down-ihminen, 95
prosenttia äideistä valitsee mieluummin abortin kuin synnytyksen.

LUKUNURKK A
Tuula-Maria Ahonen

- Suomessa syntyy joka vuosi noin
70 Down-ihmistä, raskaudenkeskeytyksiä tehdään toistasataa, jos tulossa on Down-ihminen.

Hyvää ja henkisesti rikasta työelämää
Antti Tuuri on viettänyt paljon aikaa
Wahlroosin kanssa ja kertoo mieltä
lämmittäviä kertomuksia Wahlroosin
monipuolisesta elämästä. Luin kirjaa
autossa aviomiehelle ääneen, ja molemmat odotimme automatkoja, että
pääsimme nauttimaan kirjasta.
Wahlroos on ollut työharjoittelussa mm. antiikkikaupassa, vanhainkodissa ja lastenkodissa, ja on ollut
työnantajien mukaan hyvä ja ahkera
työntekijä.
Vanhainkodissa Wahlroos toimi tasavertaisena asukkaiden kanssa. Hän
talutteli vanhuksia ulkona tai työnteli pyörätuoleissa. Hyväkuntoisempia
vanhuksia hän myös tanssitti, kun
musiikki pantiin soimaan. Hän sai
paljon kiitosta vanhainkodissa työskentelystään.
Yksi harjoittelujakso oli lastentarhassa. Hän jaksoi leikkiä lasten kanssa tasavertaisena mutta arvokkuutensa säilyttäen. Wahlroosin varsinainen työ kaikkina aikuisvuosina oli
mattojen ja ryijyjen kutominen Aula-työkodissa, minne hän aina palasi
harjoittelujaksojen jälkeen.
- Tuntui, että kutominen jaksoi
häntä kiinnostaa työuran loppuun
saakka, Tuuri toteaa.
Rikasta harrastamiselämää
Wahlroos oppi lukemaan melko hyvin, vaikka luetun ymmärtäminen ei
aina ollut varmaa eikä tärkeää. Laskeminen sen sijaan tuotti ylitse pääsemättömiä vaikeuksia.
- Juttujen kopiointi oli Wahlroosilla harrastuksena hyvin pitkään: hän
kopioi jopa kokonaisia kirjoja ja kertio, että myös hän on kirjailija. Vuosien varrella Wahlroos luki kummi-

tädilleen kymmeniä kirjoja. Hänen
lukemisestaan oli aika vaikea saada
selvää. Kymmenien kirjojen kuunteleminen vaati kyllä kuulijalta suurta
rakkautta lukijaa kohtaan. Sitä Wahlroos sai Saima-tädiltään aina osakseen, Tuuri kertoo.
Tuuri ja Wahlroos retkeilivät paljon yhdessä. He kävivät myös katsomassa talvisodan taistelujen muistomerkkiä. Wahlroos oli innostunut
muistomerkitä niin kuin yleensä oli
Suomen historiaan liittyneistä tapahtumista.
- Wahlroosin kanssa keskusteleminen oli mielenkiintoista ja jouduin
usein hämmästelemään hänen ajatuksenjuoksuaan. Hänen suunnitelmissaan sekoittuivat realismi ja mahdottomuudet, Tuuri kertoo.
Kuten lukija huomaa, kirja on tärkeä ja vaikuttava kokemuspuheenvuoro Down-ihmisen ja ihmisten elämän arvostamisesta.
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Musi i k k ipot ret issa
Hannu Kulmala
Jo yli sata levyraatia koonnut Hannu “Hande” Kulmala (64) on aito turkulainen. Leppoisasti puhelimessa
jutusteleva mies kertoo tehneensä
työuransa autojen ja veneiden kanssa, ensin autonkuljettajana ja sitten
asennushommissa. Työt jatkuivat
vielä heikkonäköisenäkin, mutta jatkuvasti heikentyvä näkö ja selkävaivat saivat hänet hakeutumaan lopulta eläkkeelle viitisentoista vuotta sitten.

jia on kuitenkin paljon enemmän. Sen Hande on huomannut, jos linkkilista jää jostakin syystä perjantaina julkaisematta.
Hande ei myönnä koronan vaikuttaneen nykymuotoisen levyraadin alkamiseen. Sattumoisin siitä on kuitenkin tullut hyvä esimerkki tavasta hyödyntää digitekniikkaa silloin, kun harrastusmahdollisuudet ovat syystä tai
toisesta muuten rajalliset.
Toivojien esittämät toiveet ja niiden etsimiseksi tehty salapoliisityö ovat lisänneet Handen kevyen musiikin
tuntemusta paljon. Joskus listan kokoaminen sujuu nopeasti melkein tunnissa, toisinaan aikaa menee enemmän.
Raskaalta kokoaminen ei tunnu koskaan. - Tämä on mieltä piristävää puuhaa, Hande toteaa.
Celiasta äänikirjoina löytyvät kevyen musiikin tekijöiden elämäkerrat ovat laventaneet musiikkiharrastusta.
Ne antavat hyvää taustatietoa kappaleiden etsiskelyyn ja
kirjoista on hauska lukea, mitä kevyen musiikin ammatti-

laiset toisistaan muistelevat. Kun radiosta alkavat Kadonneen levyn metsästäjät, Bluesministeri, Kantritohtori tai
Poppikoulu, Handella on oltava kuuntelurauha. Konserteissa Hande ei juuri käy. Muusikkotuttaville hän on joskus epätoivottu vieras. On kuulemma treenikämpällä turhan tarkkakorvainen soiton kommentoija, ystävät valittavat.
Hande kertoo musiikkimakunsa jämähtäneen jonnekin kolmekymmenluvun ja seitsemänkymmenluvun välille. Uusi kevyt musiikki ei enää ole tarjonnut järisyttäviä
kuuntelukokemuksia. Kaiken kaikkiaan musiikkia on Handen mielestä nykyään tarjolla lian kanssa. - Kun ennen radiosta vain sattumalta kuuli jonkin suosikkinsa, se todella kolahti. Nyt sen voi koska vaan kaivaa Youtubesta, eikä kokemus ole enää aivan sama. On kuin olisi tässä kermakakkua mässäillyt aivan liian pitkään, lapsen löytämisen ilo puuttuu.

Handen sadas soittolista
1. Pasi Kaunisto - Sata kelloa
https://www.youtube.com/watch?v=NX7F8RZGUpo
2. Colonia - Plamen od ljubavi
https://www.youtube.com/watch?v=I7YuF2r9kZ4
3. Blue Oyster Cult - (Don’t Fear) The Reaper:
https://www.youtube.com/watch?v=Dy4HA3vUv2c
4. Berit Preerian Keltaruusu:
https://www.youtube.com/watch?v=_Jlr9UE37CY

Teksti: Timo Kuoppala

H

ande innostui musiikista jo lapsena. Äiti oli
ammattimuusikko, keikkalaulaja, ja isä soitti innokkaasti hanuria. Kotona kuuluivat iskelmät, kevyt jazz ja kaikenlainen viihdemusiikki. Nuoruudessa voiton näistä vei kuitenkin rock. Hurriganes, purkka ja jytä syrjäyttivät iskelmän,
mutta “kyllä ne vanhat slogarit sinne selkäytimeen ovat
jääneet”, Hande tunnustaa. Soittajaa ei Handesta tullut.
Rumpujen kolistelu kotosalla ilman treenikämppää ei onnistunut ja perintönä saadut Hammond-urutkin on aikaa
sitten myyty pois.
Tietotekniikan näkövammaisille suomat mahdollisuudet ovat avanneet Handelle uusia uria musiikkiharrastukseen. Vuoden 2010 tienoilla hän alkoi koota musiikin
kuuntelusta innostuneita näkövammaisia Skypen välityksellä viikottaisiin levyraateihin. Hande valitsi kappaleet porukan toiveiden perusteella. Osallistujia oli ympäri
Suomea. Skyperaati eli aikansa kunnes sovellukseen tehdyt muutokset ja muut syyt hiljensivät sen.
Digitekniikka tarjosi onneksi muita mahdollisuuksia
harrastuksen jatkamiseen. Yhdessä jo edesmenneen tietoniekan, Hannes I. Tiiran, kanssa Hande alkoi pyörittää
Musavisa-tietokilpailua Näkövammaisten liiton ylläpitämällä sähköpostialustalla. Pari vuotta sitten syntyi nyt jo
toista sataa kertaa Kulttuuri-alueella ilmestynyt linkkilista, Handen levyraati.
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5. Mikko Alatalo Kaunis mies:
https://www.youtube.com/watch?v=Fr8pEj1UloE
Hannu "Hande" Kulmala.

Lista ei ole kokonaan Handen omaa tekoa. Hän kysyy
sähköpostilla kappaletoiveita alueen seuraajilta seuraavaa raatia varten. Joskus raadilla on jokin teema, mutta
aihe voi olla myös vapaa. Perjantaisin julkaistavalle kymmenen kappaleen linkkilistalle hän laittaa pari omaa valintaansa, muut ovat toisten toiveita.
Kappaleita valitessaan Hande käyttää yksinomaan kaikille avointa Youtube-palvelua. Jos toivoja ei tarkkaan tiedä kappaleen nimeä tai esittäjää, Hande etsii sopivaa versiota Googlen hakukoneen avulla. Vuosien myötä hänestä on omien sanojensa mukaan kehittynyt kohtuullisen
taitava Googlen käyttäjä. Harvoin etsitty kappale jää löytymättä. Hakemisen avuksi Hande saattaa käydä myös
yksityistä viestinvaihtoa toivojan kanssa.
Linkkilistan ilmestyttyä kaikilla alueen seuraajilla on
mahdollisuus kuunnella kappaleita helposti aukeavien
Youtube-linkkien avulla. Sana on vapaa kommenteille aina seuraavan linkkilistan ilmestymiseen saakka. Enemmän tai vähemmän säännöllisesti raatiin osallistuu parikymmentä Kulttuuri-alueen seuraajaa. Passiivisia seuraa-

6. Jaakko Teppo Ukki:
https://www.youtube.com/watch?v=plOnCNWjBMc
7. Kari Tapio Milloinkaan en löydä samanlaista:
https://www.youtube.com/watch?v=t58xtzX3FkQ
8. Annikki Tähti Lokki:
https://www.youtube.com/watch?v=dSXeEKAzAXI
9. Tapani Kansa Kalajoen hiekat:
https://www.youtube.com/watch?v=t8SRLk2iEr8
10. Jonna’s Problem - Shame On You:
https://www.youtube.com/watch?v=RNC8jZgI1uk
Hande
Huom! Jos suoralinkit eivät toimi, mene näiden sivujen valikosta (www.kajastuslehti.fi)
kohtaan Linkit.
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viihtyi Italiassa ja hyvin myös Sveitsissä, missä tuttava lähettiläsperhe asui pidemmän aikaa. Samoin Espanja tuli
hänelle tutuksi ja poikkesipa hän katsomassa Afrikkaakin
käyden muun muassa nykyisten Marokon ja Tunisian valtioiden alueella. Ranskan maisemat yltäkylläisyydessään
saivat Lehtoselta ylistystä, mutta Italia ja sen vehreys oli
kuitenkin vielä Ranskaakin kauniimpaa. Italiasta tuli hänen ehdoton suosikkinsa, missä hän vietti 50-vuotispäiviäänkin Firenzessä ystäviensä parissa kaupungin taideaarteita katsellen.

Joel Lehtonen
Putkinotkosta Hörneborgin
tähtitaivaan alle
Joel Lehtonen - Osa 2 Kansallinen kosmopoliitti, leppoisa seuramies ja armoton kriitikko
Hörneborg nykyisin, kuva Anu Strand.

Teksti: Pasi Päivinen

S

avonlinnassa Puistokadun varrella Joel Lehtosen puistossa seisoo Lehtosen ystävän, Wäinö
Aaltosen, vuonna 1953 veistämä näköispatsas.
Lehtonen seisoo kirkasotsaisena betonijalustalla katsoen lahden yli Savonlinnan satamatorin suuntaan ja suoraan kohti runsaan neljän kilometrin
päässä sijaitsevaa Putkinotkoa. Patsas kukitetaan vuosittain Joelin päivänä 13. heinäkuuta. Sen jälkeen Joel Lehtosen seura järjestää juhlakahvit Putkinotkossa. Taiteen
akateemikko, kirjailija ja Art House -kustantamon perustaja, Paavo Haavikko on todennut, että Lehtosen patsas
on ”monta numeroa liian pieni”. Haavikko viittaa Lehtosen kirjallisiin ansioihin, joita ei ole Suomessa täysin ymmärretty. Aliarvostuksesta huolimatta hän kuuluu maamme merkittävimpiin kirjailijoihin. Joel Lehtosen tuotannon esittely ja elämän värikkäät vaiheet eivät missään nimessä mahdu yhteen lehtiartikkeliin; tämä kaksiosainen
artikkelisarjakin on vain pintaraapaisu.
Joel Lehtosta laajasti tutkinut tietokirjailija filosofian tohtori Pekka Tarkka kirjoittaa kirjailijan kakkososan elämäkerrassa: Joel Lehtonen Vuodet 1918-1934, että Joelin kivuliaisuus alkoi talvella 1913, jolloin 31-vuotias kirjailija
jo mietti, että parasta olisi lopettaa koko elämä, jos vointi ei kohene. Varhainen spondylartropatia eteni vuosina
1919-1920 selkärankareumaksi, jossa vaikein oire oli tuolloin kantapääkivut, mutta Lehtonen ei kuitenkaan kovistakin kivuista ja elämänlaadun huomattavasta heikentymisestä huolimatta lopettanut elämäänsä vielä silloin,
vaan sinnitteli kipujen kanssa 15 vuotta. Välillä oli toki
terveempiäkin jaksoja, ja hän kirjoitti 1920-luvulla useita
romaaneja, ja vielä 1930-luvun alussakin runokokoelmia,
kuten Rakastunut rampa, Sorron lapset, Punainen mies ja
Hyvästijättö Lintukodolle. Vaikea selkärankareuma heijastuu joka tapauksessa hänen teksteissään, ja Lehtonen
näyttää monessa kirjassaan olleen suuri pessimisti, varsinkin Henkien taistelussa. Se lienee hänen todellinen
”magnum opuksensa”, jonka lukeminen on kiinnostavaa
kaikessa pirullisuudessaankin. Hän on toki kirjoittanut valoisiakin tekstejä, kuten Kerran kesällä ja Lintukoto.
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lelle Uudellemaalle. Lehtosesta tuli myös kesäasukas Hämeeseen.

Joel Lehtonen, kuva: Suomen kirjailijaliiton arkisto

Nopeita elämänmuutoksia 1920-luvun alussa
Heinäkuussa 1920 Joel Lehtonen meni naimisiin Lydia
Thomassonin kanssa viiden vuoden avoliiton jälkeen.
Pessimistisyydestään huolimatta hän katsoi elämän olleen silloin vielä toisinaan hyvääkin jatkuvista terveysongelmista huolimatta. Avioliiton solmiminen alimpaan
yhteiskuntaluokkaan kuuluneen hierojana työskennelleen Lydian kanssa oli kuitenkin ongelmallinen Lehtosen
sivistyneistöön kuulumisen vuoksi, eikä sitä pidetty täysin sopivana hänen ystäväpiirissä yleisestä suhtautumisesta puhumattakaan. Samana vuonna Lehtoselle myönnettiin myös valtion taiteilijaeläke, joka helpotti osaltaan
hänen taloustilannettaan. Joel Lehtonen pystyi eläketulojen myötä jatkamaan rakastamaansa matkustamista ulkomaille talvisin, josta hän ammensi elin- ja luomisvoimaa. Velipuolen kuoleman jälkeen hän luopui Inhan tilasta vuonna 1922 ja hankki uuden kesäparatiisin Sääksmäeltä Vanajaveden Vähä-Vohlin saaresta vuonna 1924, jonka hän nimesi Lintukodoksi.
Kansallinen kosmopoliitti ja kielinero
Joel Lehtonen oli kansallinen kosmopoliitti Eino Leinon
tapaan. Molemmathan matkustelivat laajalti Euroopassa. Vaikka Leinon synnyinpaikka Paltamo ja Kainuu katsotaankin jo pohjoiseen Suomeen kuuluvaksi, Leinon sukujuuret olivat isän puolelta Itä-Suomesta Liperistä PohjoisKarjalasta ja karjalaisuus heijastui Leinon luonteessa. Eino
Leino oli Lehtosen tapaan levoton liikkuvasta elämäntavasta nauttinut itäsuomalainen iloinen karjalaissielu. Molemmat kirjailijat asettuivat asumaan Helsingin ulkopuo-

Joel Lehtonen oli yhtäältä Euroopan suurkaupunkien ravintoloissa viihtyvä kosmopoliitti, toisaalta yksinäinen
erakko, joka rakasti yksinkertaista elämää ensin Inhan tilallaan Säämingissä ja sen jälkeen Sääksmäellä Lintukodossaan kulkien paljain jaloin. Hän oli ”laulanut” ylistyslauluja Savolle Mikkelin ja Juvan markkinakuvauksissaan
sekä syntymäpitäjä Säämingille parissakin pienoisromaanissaan, mutta ilmeisesti kyllästyi lopulta kotiseudun ahneisiin talonpoikiin ja laiskaan velipuoleensa suunnaten
sympatiansa sen jälkeen Hämeeseen Vanajaveden rannalle.
Joel oli saanut syntymälahjana hyvän kielipään, joka osaltaan vaikutti hänen kiinnostukseensa uusia kulttuureja ja
matkustamista kohtaan. Kasvattiperheessä puhuttiin toisena kielenä ruotsia, jonka Joel oppi täydellisesti, ja joka edesauttoi häntä omaksumaan muita kieliä. Myöhemmin hän oppi vahvan ruotsinkielen pohjalta myös norjanja tanskankielet, joita hän hallitsi erinomaisesti. Viron itsenäistyttyä vuonna 1918 Lehtonen kiinnostui maasta
tehden sinne useita matkoja ja opetteli samalla myös vironkielen. Romaaniset kielet hän omaksui helposti, mutta germaanisista kielistä hän ei suuremmin perustanut,
vaikka oppikin ruotsinkielen taitonsa ansiosta puhumaan
sujuvaa saksaa. Hänen mielestään saksankieli oli rumaa,
eikä englantikaan ollut Joelille mieluinen, vaikka sitäkin
hän hallitsi. Lehtonen kävi Euroopan ”kiertueellaan” sekä
Britanniassa että Saksassa, mutta hän ei pitänyt Saksasta
lainkaan ja iloitsi avoimesti siitä, että militaristiseksi kokemansa maa hävisi ensimmäisen maailmansodan.
Joel Lehtonen pääsi kunnolla käyttämään kielitaitoaan
käytännössä ensimmäisen kerran vuonna 1907 ensimmäisellä Euroopan matkallaan. Hän oli tutustunut suomalaiseen lähettiläsperheeseen, jonka mukana hän liikkui jonkin verran viettäen myös aikaa heidän kodissaan. Ajan
muodin mukaisesti Lehtonen matkusteli ensin Ranskassa oleskellen lyhyitä jaksoja Pariisissa. Silti parhaiten hän

Matkustaminen innoitti Lehtosta ja ulkomaanmatkoilla
syntyi kirjoja, kuten Alppiruusu, Myrtti ja Punainen mylly. Hän toi myös mannereurooppalaisia virtauksia mukanaan suomalaisille lukijoille merkittävillä käännöstöillään. Lehtosen kerrotaan ostaneen Pariisista kerralla 80
ranskankielistä kirjaa ilmoittaen, että nämä on viipymättä käännettävä suomeksi. Joel Lehtonen ehti kääntää
useita teoksia, mutta valitettavasti käännöstyötkin jäivät
häneltä kesken elämän päätyttyä 20. marraskuuta 1934.
Leppoisa seuramies ja ankara kriitikko
Joel Lehtonen oli monien muidenkin kirjailijoiden tapaan
juovuksissa ollessaan hyvä seuramies. Tietokirjailija Pekka Tarkka on koonnut ansiokkaasti Lehtosen kirjeitä kansien väliin. Lehtonen lähetti niitä muusalleen Sylvia Avellanille. Niissä kerrotaan avoimesti yhä uudelleen hauskoista ryyppäjäisistä ja ystävien vierailuista, jotka ajan tavan mukaan kestivät usein viikkoja. Ystävät olivat lähes
aina tervetulleita kirjailijan kotiin, vaikka toisinaan hän
sulkeutui kotiinsa viettäen erakon elämää. Tuolloin hänen terveytensä myös reistaili, eikä hänestä ollut juopottelemaan ja hauskuuttamaan vieraitaan.
Lehtosen vakiintuneeseen ystäväpiiriin kuuluivat Helsingissä kuvataiteilijat Wäinö Aaltonen ja Jalmari Ruokokoski sekä kirjailijat Viljo Kojo ja Maria Jotuni. Lisäksi oopperalaulaja Harald Björkman, taidemaalari Juho Rissanen ja
taidehistorioitsija Ludwig Wennerström olivat hänen tuttaviaan ja usein nähtyjä vieraita Lehtosen luona. Hänellä
oli paljon tuttavia, mutta lopulta hyvin vähän läheisiä ystäviä. Se johtui siitä, että hänen oli enimmäkseen vaikea
sietää muita kuin ehdottoman samanhenkisiä ihmisiä,
joihin lukeutui tiettävästi sosiologi, poliitikko ja tuleva ulkoministeri Rudolf Holsti, kuvanveistäjä Wäinö Aaltonen
ja Sylvia Avellan. Toisinaan ystävätkin saivat osansa kirjailijan kiukunpuuskista. Sylvia Avellan, naimisissa oleva Joelin muusa ja läheisin ystävä sai useasti kuulla kunniansa. Lehtosella oli myös tapana ärsyttää tahallaan Avellania, sillä kirjailija kertoi hänelle lähettämissään kirjeissään
seikkaperäisesti kaikki yleisissä naisissa käyntinsä ja tippuritartuntansa. Lisäksi hän toisinaan kirjoitti Avellanille,
ettei taida välittää vanhasta luuskasta pennin vertaa ja
esitti muitakin törkeyksiä.
Joel Lehtonen sai sekä kriitikoilta että kollegoilta arvostelua osakseen. Esimerkiksi V.A. Koskenniemi kirjoitti pian Putkinotkon ilmestyttyä: ”En voi myöskään olla hiukan valittamatta sitä, että Lehtosen veroinen kirjailija
tuhlaa kykyään aiheellisesti siksi vähäpätöiseen kuvaukseen kuin hänen Putkinotkonsa”. Lehtonen suhtautui saa-
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►

Uutta inspiraatiota
puutarhaan etsimässä

maansa kritiikkiin tyynesti ja totesi saamiensa arvostelujen pohjalta Kalle Carlstedtille kesäkuussa 1920 lähettämässään kirjeessä: ”En tiedäkään, mihin suuntaan nyt rupeaisin töhrimään: minulle itselleni oli ”Putkinotko”, vaikka lopullinen arvostelu sen köykäiseksi lienee löytänytkin.”
Joel Lehtonen oli ankara itsekriitikko ja kielsi kustantajia
nimittämästä häntä suureksi kirjailijaksi. Osaa tuotannostaan hän toki piti arvossa, joihin Putkinotko-sarja ehdottomasti lukeutui, mutta osaa hän luonnehti ”himphampuksi”. Lehtosen kritiikki oli ankaraa sekä häntä itseään
että kirjailijakollegoita kohtaan. Hän arvioi heitä varsin
suorasukaisesti: jotkut olivat toivottomia kehäraakkeja,
joku taas kuiva ja hengetön käppyrä, jotkut muuten vain
roistoja ja erilaisten paheiden riivaamia typeryksiä. Kävipä nuori Mika Waltarikin kerran näyttämässä tekstejään
Lehtoselle, jonka arvion hän halusi kuulla ja saikin osakseen täystyrmäyksen. Lehtosen mielestä Waltarista ei ollut mihinkään. Toisaalta Lehtonen arvosti monia kirjailijakollegoitaan, mutta hänen suhteensa heihin vaikuttaa olleen ambivalentti. Joskus heidän tekstinsä ihastuttivat ja
toisinaan ne taas suututtivat, mutta Lehtonen antoi joka
tapauksessa sanan säilän viuhua mieluiten kriittiseen sävyyn. ”Kalliit on laulujen kunnaat”, sanoi Eino Leino.
Hörneborg ja Vähä-Vohli
Ulkomaanmatkoilla syntyneiden teosten, Alppiruusu ja
Myrtti sekä Punainen mylly tuotolla ja säästäväisesti eläen Joel Lehtonen sai kokoon rahat, joilla hän osti vuonna
1915 itselleen Huopalahdesta silloisesta Helsingin maalaiskunnasta Hörneborg-nimisen huvilan. Huopalahdesta tuli itsenäinen kunta vuonna 1920 26 vuoden ajaksi.
Huopalahti liitettiin Helsinkiin vuonna 1946. Joel Lehtosen Hörneborgin huvila seisoo edelleen tukevasti paikallaan kalliolla Huopalahdessa osoitteessa Sankaritie 2 B ja
on yhä asuinkäytössä.
Joel Lehtonen tutustui Kalle Carlstedtiin Wäinö Aaltosen
ateljeessa. Miesten yhteistyö ja jonkinlainen ystävyyskin
alkoi, kun Carlstedt kuvitti Lehtosen vuonna 1918 ilmestyneen Kuolleet omenapuut -teoksen. Kesällä 1919 Lehtonen matkusti Sääksmäelle Carlstedtien Ala-Kiiliään viimeistelemään Putkinotko-kirjaansa. Talossa asui samaan
aikaan myös taiteilija Mikko Oinonen perheineen. Joel
kävi useampaan kertaan myös Vanajavedellä Kalle Carlstedtin omistamalla Iso-Vohlin saarella. Sen vieressä on
pienempi saari, joka oli kalastaja Westerlundin omistama
Vähä-Vohlin saari, johon Lehtonen ihastui. Westerlundin
kuoltua Lehtonen osti saaren vuonna 1924 ja antoi paikalle nimen Lintukoto. Novellikokoelmassaan Korpi ja puutarha on kuvaus kalastaja Westerlundista.
Joel Lehtosesta tuli ”kesähämäläinen” vuonna 1924, ja
hän alkoi paikallisten tuttaviensa kanssa kunnostamaan
saarta omaksi Lintukodokseen. Ensin sinne rakennettiin
aitta, joka toimi Joelin työhuoneena. Sen jälkeen tehtiin
tupa ja lisäksi rakennettiin eläinsuoja kileille sekä savusauna. Vuonna 1927 ilmestynyt Lintukoto on ylistys VähäVohlin saaren kauneudelle.
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Teksti ja kuvat: Pasi Päivinen

Joel Lehtosen hauta, kuva Anu Strand.

Kansanperinteen mukaan Lintukoto sijaitsi kaukana etelässä ja lounaassa, maailman reunalla tai kohdassa, jossa
taivaankansi ja maanpinta kohtaavat. Muuttolinnut ja ihmissielukin saattoi vaeltaa sinne kuoltuaan. Lintukodossa
kaikki oli pientä johtuen ilmeisesti taivaankannen reunan
läheisyydestä ja ahtaasta tilasta.
Vähä-Vohlin saaresta luopuminen elämän liekin hiipuessa oli Lehtosesta vaikeaa. Viimeiseksi jääneen Hyvästijättö Lintukodolle -runokokoelmankin työnimenä oli Kuoleman triumfi. Siinä heijastuu saaren jättämisen ja elämästä luopumisen tunnelma.
Elämän liekki sammuu
Vuoden 1934 kuluessa selkärankareuma äityi niin pahaksi, että Lehtonen oli kesällä jo lähes liikuntakyvytön kärsien myös unettomuudesta ja masennuksesta. Lisäksi hän
oli saanut vatsahaavan. Kuoleman jo kolkuttaessa ovella
Lehtonen kirjoitti: ”Ne jalanjäljet, jotka me käytiin hietikkoon pois aalto pyyhkii, saari voi luottaa kallioon. No niin,
et kuole, saari kun kuolemme all right! Mut mistä saat sen
lemmen kuin Lyygialta sait?” (Hyvästijättö Lintukodolle
1934.)
Lydia Lehtosen ollessa Helsingissä hankkimassa lääkkeitä
miehelleen 20. marraskuuta 1934, oli kirjailija tehnyt sillä
aikaa lopullisen ratkaisun. Hän päätti elämänsä kotonaan
oman käden kautta viikkoa ennen 53-vuotissyntymäpäiväänsä hirttäytymällä kirjapakettinuoraan ripustautuen
työhuoneensa kattoon maalattujen tähtien alle. Joel Lehtonen on haudattu Helsinkiin Hietaniemen hautausmaan
uudelle puolelle hautapaikkaan U21b-18-2. Hänen, kuten
kenen tahansa muunkin ihmisen viimeinen leposija on
helppo löytää hautapaikka.fi-verkkosivujen avulla.
”Oi, tahtoisin vieläkin elää!
Maan autuutta rakastan niin!
Sitä rakastan niin kuin köyhä,
joka pyrkii rikkauksiin!” (Hyvästijättö Lintukodolle 1934).

Dave Lindholm laulaa: ”Istuta puu
ja unohda muut!” Daven neuvoa
olen noudattanut useamman vuoden ajan ja istuttanut ainakin yhden
puun joka kevät.

T

arkoitukseni ei ole saada puutarhaa koskaan
valmiiksi, vaan suunnittelen ja rakennan vähitellen sitä, koska vaalin puutarhanhoitokulttuuria. Erilaisia puulajeja alkaa kuitenkin olla pihallani jo sen verran, ettei kovin montaa puuta
enää mahdu kasvamaan, mutta onneksi kukille ja pensaille riittää vielä tilaa. Osa tontistani on sileää kalliota, jolla
ei mikään kasva. Se on silti lempipaikkojani kesäparatiisissani, jossa on mukava seisoskella teekuppi kädessä aurinkoisena päivänä katsellen järven kimmeltävää pintaa,
ihailla kukoistavaa puutarhaa ja suunnitella uutta flooraa.
Tarkkailen Suomessa ja maailmalla liikkuessani jatkuvasti puistoja hakien uusia ideoita puutarhaani. Kasvatan joka kesä yksivuotisia kukkia sekä monivuotisia perennoita ja pensaita. Daalioiden hoito on yksi intohimoni, vaikka se onkin työlästä, koska daaliat tarvitsevat menestyäkseen paljon vettä. Juojärvessä sitä riittää kunhan selkäni vain kestää kantaa. Säilytän daalioiden juuripaakut talven yli lämpimässä autotallissa istuttaen ne aina uudestaan toukokuussa. Kolmessa kuukaudessa ne ehtivät kasvaa parimetrisiksi ja kukkivat upeasti. Viime kesänä pitkän helteisen ja kuivan jakson vuoksi vedenkantourakka
järvestä oli mittava ja mietin muutamaan otteeseen jo sadettajan ostoa selkääni säästääkseni, sillä puutarhassani
on paljon muitakin janoisia kasveja.
Alppiruusut ovat toinen intohimoni, joita olen istuttanut
neljänä vuotena peräkkäin. Haagan rodopuisto Helsingissä on alppiruusuharrastukseni innoittaja ja Mustialan alppiruusulaakso Elimäellä tuleva puutarhavierailukohteeni,
jonka näkemistä todella odotan. Se on tämän kesän ehdoton ykkösvierailukohteeni. Viime kesänä en voinut istuttaa enää uutta alppiruusua, koska ne vaativat sopivan
maan ja varjoisan kasvupaikan, joita ei enää ole tontillani tarjolla. Minun on siten tyytyminen vain neljään alppiruusuun, mutta niissäkin riittää hoidettavaa, sillä niitä
on kasteltava sopivasti sekä lannoitettava kesällä rodolannoitteella 3-4 kertaa touko- ja heinäkuun aikana noin
kuukauden väliajoin. Himoitsisin puutarhaani vielä lumi-

Daalia

pallopensasta, mutta tiedän sen olevan kirvamagneetti,
joten en valitettavasti uskalla ottaa sitä sen kauneudesta huolimatta.
Elämän ylläpitäjinä puut ovat tärkeitä ja yritän saada näillä leveysasteilla tuulisen järvenselän rannalla menestymään myös harvinaisempia puulajeja. Edellisenä kesänä
istutin punasaarnin (Fraxinus pennsylvanica), jonka runkoa pupujussit kävivät viime talvena järsimässä. Viime
kesänä istutin taas vuorijalavan (Ulmus Glabra) sekä pesäkuusen jo olemassa olleen hyvin lähteneen pesäkuusen viereen. Punasaarni on harvinaisempi eikä vuorijalavakaan ole kovin yleinen, kun taas pesäkuuset ovat aika
tavallisia, mutta muodoltaan kauniita pieniä puita. Muutamia havupuita tulee vielä puutarhaani timanttituijien ja pihtojen lisäksi, mutta lajeja en ole päättänyt. Samoin kolmelle tai neljälle lehtipuulle on vielä tilaa. Punkaharjun puulajipuisto on puiden osalta tärkein inspiraation lähteeni. Se on lajikirjoltaan suuri ja siellä voi nähdä
puut täysikokoisina. Nimenomaan puulajipuistossa näkemäni vuorijalavat ja punasaarnit tekivät minuun vaikutuksen samoin kuin Korean pihdat, mistä syystä halusin
ne puutarhaani.
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Punkaharjun kansallismaisema sykähdyttää
Kävin Punkaharjulla ensimmäisen kerran luokkaretkellä
1980-luvulla kuudennen luokan keväällä. Sekä harjualueen kansallismaisema että puulajipuisto teki minuun lähtemättömän vaikutuksen jylhine puineen ja harjun molemmin puolin välkehtivine järvineen. Harjualueen ainutlaatuisuus ymmärrettiin Pietarissa saakka jo lähes 200
vuotta sitten, kun Venäjän tsaari Nikolai I määräsi alueen
suojeltavaksi vuonna 1843.
Olen palannut luokkaretken jälkeen vuosien saatossa
Punkaharjulle yhä uudestaan. Punkaharjun kansallismaisemaan ja puulajipuistoon en kyllästy koskaan, sillä aina siellä käynti on sykähdyttävä kokemus. Toissa vuonna ajoimme Vihreän Kullan Kulttuuritien Parikkalan Särkisalmelta Mäntyharjulle poiketen Punkaharjulla ja pikavierailu sai minut haluamaan sinne taas kerran entistä kiihkeämmin, joten viime kesänä jäin alueelle pidemmäksi aikaa vieraillen niin luonto- kuin kulttuurikohteissakin.

Punasaarni

Pesäkuusi

Punkaharjun arboretum
Ensimmäiset metsänviljelykokeilut tehtiin Punkaharjulla jo 1840 ja 1870-luvuilla. Puulajipuisto perustettiin tutkimustarkoitukseen vuonna 1924 ja sitä kehitettiin aktiivisesti ensimmäisessä vaiheessa vuoteen 1938, johon
mennessä alueelle oli istutettu 72 puulajia. Alkuperäisistä puulajeista on jäljellä 46 lajia, joista 39 on havupuita
ja 7 lehtipuita. Nykyisin arboretumissa on noin 100 puulajia. Kun lasketaan alalajit, muunnokset sekä lajien väliset risteymät saadaan luvuksi 134. Perustamisvaiheessa
puiston pinta-ala oli viisi hehtaaria, joka laajeni 1990-luvulla puistoa edelleen kehitettäessä seitsemään hehtaariin. Puulajipuisto on osa 150 hehtaarin laajuista metsäntutkimusaluetta, johon kuuluu etäalueina Lönnrotin petäjä Hummonvaarassa Kiteen Kesälahdella sekä vuonna
1842 Kiteen Puhokseen perustettu lehtikuusikko. Metsäntutkimusalueella tutkitaan etenkin ulkomaisten puulajien viljelyä ja kasvatusta, havupuiden alkuperiä, ilmastonmuutoksen vaikutusta puihin sekä metsäpuiden geneettistä monimuotoisuutta. Puulajipuistosta löytyvät
Suomen mahtavimmat puut, kuten 150 vuotta sitten istutettu lehtikuusimetsikkö, jonka latvat kohoavat korkeammalle kuin missään muualla Suomessa.
Puut ja kukat ovat elämän tae
Ajattelen työn lomassa paljon suuria kysymyksiä puutarhassani. Ilmastonmuutos on tällä hetkellä ihmiskunnan
merkityksellisin asia. Sen hillitsemiseksi tarvitaan laajamittaisia luonnonsuojelutoimia sekä elämäntapamuutoksia. Ilman metsiä ja kukkia maapallollamme ihminen
ei selviydy. Noin 40 prosenttia maapallon hapesta syntyy sademetsissä, mutta kaikki metsät ja kukat ovat tärkeitä, ei ainoastaan trooppiset sademetsät. Puita ja kukkia on suojeltava kaikilla ilmastovyöhykkeillä, sillä niiden
tuhoutuminen nopeuttaa ilmastonmuutosta ja metsistä
vapautuvat kasvihuonekaasut kiihdyttävät sitä erityisesti. Metsäkato aiheuttaa vuosittain globaalisti suunnilleen
saman verran päästöjä kuin liikenne. Punkaharjun puulajipuistosta ja sen vieressä sijaitsevasta metsämuseo Lus-
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Vuorijalava

tosta voi oppia paljon metsästä ja luonnosta, joten suosittelen sitä vierailukohteeksi vaikka jo tänä kesänä.
Mustilanhortensia, alla alppiruusu

Kukat ovat elinehtomme. Kaikki pölyttäjät, erityisesti mehiläiset, tarvitsevat niitä ja ilman pölyttäjiä vilja ei kasva tai marjat eivät kypsy. Pölyttäjien määrä on laskenut
globaalisti hälyttävää vauhtia, joka on suora uhka ruuantuotannolle. Kasvit ja kukat menestyvät parhaiten puhtaassa ilmassa ja hedelmällisessä maaperässä. Vaikka minun puutarhaharrastuksellani ei olekaan isossa kuvassa
mitään merkitystä ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden osalta, laitan silti oman vähäisen korteni kekoon tässä asiassa hoitamalla puutarhaani luontoystävällisesti. Luonnon antimia puutarhani tuottaa harmillisen niukasti, koska olen panostanut enemmän kukkiin, puihin ja koristepensaisiin. Minulla on vain kaksi
omenapuuta ja kuusi marjapensasta, mutta aion istuttaa
marjapensaita lisää. Mustaherukkapensaani ovat tuottaneet loistavasti satoa ja marjat ovat suuria sekä erityisen
maukkaita.
Henkilökohtaisilla kulutusvalinnoilla on puutarhan hoitoa paljon enemmän merkitystä ilmastonmuutokseen.

Kuluttamista on vähennettävä nyt ja itse teen sen esimerkiksi jättämällä ostamatta sähköauton ja hoidan liikkumistarpeeni julkisilla niin pitkälle kuin vain pystyn. Markkinavoimat ovat saaneet poliitikkoja lobbaamalla aikaan
sähköautokiiman, joka on johtamassa laumakäyttäytymiseen kehittyneissä maissa, jonka seurauksena kaivosyhtiöt etsivät kiivaasti sähköautojen litiumakkuihin tarvittavia harvinaisia metalleja, kuten kobolttia ja litiumia. Epäekologisesti louhittavat harvinaiset metallit eivät kuitenkaan riitä sähköautojen akkuihin enää kauan, semminkin
kun niitä tarvitaan myös tietokoneisiin, älypuhelimiin ja
moniin muihinkin elektronisiin laitteisiin. Ratkaisu ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen ei löydy liikenteen sähköistämisestä, vaan kulutuksen vähentämisestä, vaikka
akkuteknologia kehittyykin ja muitakin luonnonmateriaaleja harvinaisten metallien lisäksi on tulossa akkuihin.
Tästä syystä vältän erityisesti uuden elektroniikan hankkimista, säilytän ja huollan jo olemassa olevaa tavaraa sekä pidättäydyn sähköauton hankinnasta. Säilytän vanhan
autoni ja käytän sitä harkiten vain välttämättömiin ajoihin. Vanhemmalla laadukkaalla autolla voi ajaa pitkään
ja vuositasolla vähän, joka säästää oikeasti luontoa. Jos
siirtyisin sähköautoon, nykyinen laatuautoni päätyisi uudelle omistajalle, jolla ajettaisiin vielä pitkään, kulutettaisiin luonnonvaroja ja saastutettaisiin. Ostamalla sähköauton kuluttaisin siis luonnonvaroja vain lisää ja tukisin epäekologista harvinaisten metallien louhintaa sekä edistäisin ympäristön pilaamista, ei kiitos! Lisäksi vetyautojen,
jotka kuormittavat ympäristöä merkittävästi sähköautoja
vähemmän, kehitys on jo pitkällä ja ennustan sähköautojen olevan väliaikainen ratkaisu ja jäävän tulevaisuudessa
vetyautojen varjoon.
Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on elinehtomme. Kasveja ja puita ei ole ilman pörriäisiä. Pelastan
pörriäiset ainakin omalla tontillani ja lähialueella, mistä
syystä tein suuren perennapenkin sekä pölyttäjiä varten
ja myös silmäniloksi itselleni. Mustilanhortensioissa, syreeneissä ja monissa tuoksuvissa kukissa viihtyvät mainiosti pölyttäjien ohella myös lukuisat värikkäät perhoset, joita saan ihailla aurinkoisina kesäpäivinä. Perhosten suuri määrä kertoo osaltaan puhtaasta ilmasta naavan ohella, jota on puutarhani metsäsaarekkeen puissa.
Kaiken elämän mahdollistaja maapallolla on aurinko. Japanissa on lukuisia elämänviisautta sisältäviä sanontoja, joista yksi kuvaa aurinkoa näin: “Aurinko ei tiedä hyvästä, aurinko ei tiedä pahasta. Aurinko valaisee ja lämmittää kaikkia tasapuolisesti. Hän joka löytää itsensä, on
kuin aurinko.” Rakastan aurinkoa vähintään yhtä paljon
kuin puutarhani kukkaset. Koska talvella aurinko ei Suomessa enemmälti paista eikä varsinkaan lämmitä, joten
joudun hakemaan auringon valoa talvisin ulkomailta, jossa nautin myös suunnattomasti kukista. Ulkomaan matkoiltani vuosien varrella olen saanut inspiraatiota puutarhaani, mutta useimmat himoitsemani kasvit ja puut eivät
menesty täällä. Aion kuitenkin kokeilla ainakin Japaninmagnoliaa, jos se hyvinkin pärjäisi aurinkoisessa paikassa talon suojassa. Luotan aurinkoon ja totean Uuno Kailaan sanoin: ”Olen tyhmä ja nauran auringolle. Minä melkein luulen, aurinko, että sinäkin olet tyhmä. Me nauramme viisaita, aurinko!”
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Nyt tubettamaan!
Tubettaminen vaatii näkövammaiselta opettelua ja kärsivällisyyttä,
mutta antaa paljon enemmän.
Teksti: Minna Mononen

V

ideoblogin pitäminen, tutummin vloggaaminen tai tubettaminen kasvattaa suosiotaan
jatkuvasti. Yhä useammat aivan tavalliset ihmiset aloittavat harrastuksen iästä tai taustastaan riippumatta. Jokainen kuvaa videoita
laidasta laitaan omiin mielenkiinnonkohteisiinsa liittyen:
Toiset juttelevat kameralle omasta elämästään ja esittelevät arkeaan katsojille, osa jakaa videoita erilaisiin pelaamiinsa tietokonepeleihin liittyen, joku taas innostuu kokkausvideoista. Jotkut – joskin hyvin harvat ovat onnistuneet luomaan tubettamisesta itselleen jopa kokopäiväisen ammatin. Suurin osa vloggaajista julkaisee sisältöään
Youtubessa, joka onkin selkein ja helpoin julkaisualusta
myös ruudunlukuohjelmaa käytettäessä.
Itselleni Youtube on tuttu sivusto jo yli vuosikymmenen
takaa. Aluksi se toimi lähinnä musiikinkuuntelukanavanani, mutta myöhemmin aloin etsiä sieltä myös muuta sisältöä. Olen pitänyt omaa kuva- ja tekstimuotoista blogia jo
vuosien ajan, ja jo pidemmän aikaa kaivannut sen rinnalle jotakin vaihtelua, täysin uutta ja erilaista ulottuvuutta. Pelkkä blogi sellaisenaan tuntui toistavan tylsästi itseään, ja suunnittelinkin usein sisällön toteuttamista blogiini myös videon muodossa jo kauan ennen ensimmäisen
videoni julkaisemista. Ajatus tuntui hyvältä mutta myös
jännittävältä. Kului pitkä tovi, ennen kuin uskalsin ottaa
kameran esiin, alkaa esiintyä omilla kasvoillani ja puhua
äänelläni henkilökohtaisistakin asioistani videoille, jotka
olisivat julkisesti kenen tahansa nähtävillä.
Kiinnostuin tubettamisesta vasta nelisen vuotta sitten.
Päädyin aikanaan puolivahingossa parin suositun tubettajan kanavalle Youtubessa, jossa tutustuin pintapuolisesti heidän sisältöönsä. Tästä sain kipinän laittaa oman
kanavani pystyyn ja kokeilla siipiäni tällaisen uuden edessä. Nyt olisi vihdoin aika rohkaistua ja tehdä ensimmäinen oma, julkinen video jossa pääosassa olisin minä eivätkä enää vain lemmikkini, jotka olivat päässeet loistamaan Youtubessa jo aiemmin. Vahva intuitioni kertoi heti, että tämä on juuri se minun juttuni jota kohti täytyy ja
haluan nyt mennä.
Blogin parissa olen aina kokenut hyvin haasteellisena
sen, etten näkövammaisena pysty juurikaan vaikuttamaan siihen kuuluvan visuaalisen sisällön tuottamiseen
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Minna Monosen oma blogi
http://www.lily.fi/blogit/merituulessa
Jos suoralinkki ei toimi, pääset
Minnan blogiin näiden sivujen valikosta (www.kajastuslehti.fi) kohdasta Blogit.
Voit lähettää myös oman blogisi
osoitteen sivuillemme:
palaute@kajastuslehti.fi

itsenäisesti, vaan tarvitsen kuvien ottamiseen sekä editointiin näkevän avun. Videoiden kanssa oman käden jälki tuntui äkkiseltään ajateltuna helpommalta saavuttaa,
sillä videoita voisin kuvata missä tahansa ja myös visuaalinen puoli, eli kuvausympäristö, tausta ja kaikki muu videolla näkyvä tulisi kuvaan ikään kuin itsestään. Ei tarvitsisi huolehtia erikseen puhumisen lisäksi vielä kuvistakin.
Keksiessäni jotakin uutta ja kiehtovaa on aina pakko
päästä se heti myös toteuttamaan, eikä silloin turhaan
odotella. Niinpä sen enempää suunnittelematta tai etukäteen asioista selvää ottamatta aloin tuumasta toimeen,
loin oman kanavani Youtubeen ja kuvasin sinne lyhyen
esittelyvideon itsestäni. Vielä tässä vaiheessa en ymmärtänyt sitä, kuinka tärkeää olisi kiinnittää huomiota muun
muassa siihen, millaista taustaa vasten videota kuvaa sekä millainen valaistus on riittävä. Vasta kun erehdyin etsimään Googlen avustuksella vinkkejä hyvän ja laadukkaan videomateriaalin kriteereistä, iski totuus armotta
päin kasvoja: Tällaisiin asioihin on kiinnitettävä huomiota myös videoilla, ei pelkästään valokuvissa. Vaikka asia
tuntuu jälkeenpäin itsestäänselvältä, en ollut alkuinnostukseni huumassa tullut ajatelleeksi näitä kuvatun videon laatuun merkittävästi vaikuttavia seikkoja lainkaan.
Kuvaushetkiä ei tule ajoittaa iltahämärille, eikä sotkuinen
epämääräistä roinaa täynnä oleva hyllykkö näytä taustalla kuvattuna kivalta. Lisäksi eteeni pomppasi pitkiä kirjoituksia toisensa perään muista huomioon otettavista asioista, joilla taataan riittävä laatu videoiden mielekkään
katselukokemuksen varmistamiseksi. Ja juuri se on itselleni tärkeää – että katsojat viihtyvät ja heidän silmänsä
tykkäävät näkemästään. Näiden miljoonien vinkkien keskellä mietin, mahdanko koskaan onnistua tubettamisessa
riittävän tasokkaasti.
Alusta saakka oli selvää, että haluan editoida videoni
mahdollisimman pitkälle itse mikäli se vain olisi mahdollista. Tämä tarkoitti klippien leikkaamista sopivan mittaisiksi ja niiden yhdistämistä toisiinsa sekä musiikin lisää-

mistä videoille. Ruudunlukuohjelmaa käyttävänä jouduin
pian huomaamaan, että saavutettavan editointiohjelman
löytäminen oli lähinnä neulan hakemista heinäsuovasta
– kaikki ohjelmat joita kokeilin tyssäsivät heti alkuunsa
leikkaamisen hankaluuteen. Lopulta tietokoneelta jo valmiina löytynyt Windowsin oma editointiohjelma saatiin
toimimaan. Hitaasti ja hieman kangerrellen, mutta se kuitenkin toimi ja pystyin tekemään leikkaukset kokonaan ilman näkevän silmiä. Musiikin sijoittaminen videoiden haluttuihin kohtiin sen sijaan jäi avustajan tai näkevien ystävieni tehtäväksi. Myöhemmin hankittuani uuden puhelimen saapui sen mukana uusi, Voice over- ruudunlukuohjelmalla saavutettava editointiohjelma iMovie, joka helppokäyttöisyytensä myötä mullisti koko itsenäisen editoimisen aivan uusiin ulottuvuuksiin ja tarve näkevän avulle
on vähentynyt merkittävästi.
Koska olen luonteeltani hyvin perfektionisti ja tavoittelen
oman työni jäljessä usein viimeisenpäälle hiottua ja täydellistä lopputulosta, hamstrasin mieleni pullolleen uutta
tietoa ja kullanarvoisia vinkkejä, jotta voisin onnistua riittävän hyvin harrastukseni kanssa. Ne vinkit, joihin on ollut mahdollista näkövammaisena tarttua, hyödynnän itsenäisesti ja loput olen jättänyt avustajani opeteltavaksi
ja tehtäväksi. Vaikka Youtube on ehdottoman avoin kaikenlaiselle sisällölle ja jokainen voi julkaista siellä videoita omien taitojensa ja mahdollisuuksiensa puitteissa, loin
harteilleni alkuun ison kivireellisen verran paineita videoideni laatua koskien. Luettuani yleistietoa eri kuvakulmien hyödyntämisen tärkeydestä kiinnostavan ja monipuolisen lopputuloksen saavuttamiseksi, riittävän tasokkaan kuvauskaluston suosituksista ja editoimisen yhteydessä väri- ja valotasapainojen säätelystä olin jo luovuttaa kokonaan. Harmittelen vain todella harvoin elämässäni sitä, kunpa voisin olla näkevä ja tehdä jonkin tietyn
asian samoin kuin enemmistö ihmisistä tekevät. Nyt kuitenkin löysin itseni pohtimasta näitä synkkiä ajatuksia,
jotka ovat aivan turhia eivätkä ainakaan helpota oloa ja
elämää. Kuinka mahtavaa olisikaan voida tehdä editointi alusta loppuun saakka itse, suunnitella videot juuri sellaisiksi jollaisiksi milloinkin ne tahtoo ja päästää oma visuaalinen luovuutensa valloilleen. Koska perfektionistin
lisäksi olen myös äärimmäisen periksiantamaton tyyppi,
joka hakkaa päätään seinään niin kauan että saavuttaa
mitä tahtoo, päätin kuitenkin sitkeästi yrittää. Kiinnostus
uutta asiaa kohtaan ja palava halu sitä toteuttaa riittäisivät kyllä, ne muut tärkeät osaset loksahtaisivat paikoilleen tavalla tai toisella.
Paljon voi kuitenkin oppia, kun tahtoa vain riittää. Tämän
olen jo tähänastisen tubetustaipaleeni varrella saanut
ilokseni huomata. Vaikka videoiden kuvaaminen ja kameran tarkka kohdistaminen oikeisiin kohteisiin tuntuu näkövammaisena välillä haastavalta, on se kuitenkin mahdollista ja hauskaa, kun opettelee sitä varten muutamia
niksejä ja käyttää hieman kekseliäisyyttä kuvaamisen sujuvoittamiseksi. Esimerkiksi kuvausjalustaa käytettäessä
voi painaa mieleensä sen, mille korkeudelle jalusta tulee
missäkin ympäristössä säätää, jotta kameran linssi osuu
varmasti itseen tai muuhun kuvattavaan kohteeseen. Tarkatkin korkeudet jäävät tunnustelemalla melko nopeasti
lihasmuistiin. Kun halutaan jutella kameralle ulkona ja ku-

vata samalla omia kasvoja, voi kameran asettamisen sopivalle korkeudelle opetella tietynlaisella kameraa pitävän käden asennolla riippuen kamerasta sekä siitä, kuinka itseä halutaan kuvata. Useimmiten kamera osuu oikeaan kohteeseensa sujuvasti, kun vain suurinpiirtein tietää minne se täytyy suunnata. Joskus kuva on epätarkka, ja jotakin tärkeää saattaa jäädä siitä puuttumaan tai
se voi näkyä vain osittain. Pyrin leikkaamaan tällaiset klipit pois lopulliselta videolta, mutta tilanteissa joissa ne
ovat hyvin oleellisia kokonaisuuden kannalta annan niiden vain olla ja nielen epätarkan jäljen tuottaman pettymyksen. Aina ei yksinkertaisesti voi onnistua täydellisesti ja se on vain hyväksyttävä. Kuvakulmien monipuolista
käyttöä en ole vielä oppinut hyödyntämään vaan turvaudun useinmiten tuttuihin tapoihini kuvata kohteita, mutta yritän parhaani mukaan hiljalleen harjoitella myös niiden huomioimista ja käyttöä videoillani.
Koska näen itse valoa, on usein helppo havaita milloin
luonnonvaloa on riittävästi kuvaushetkiä ajatellen. Kuitenkin pienetkin vaihtelut valon määrässä voivat joskus
vaikuttaa lopputulokseen. Jos luonnonvalon riittävyyden
arvioiminen tuntuu hankalalta, voi kodin hämärtää sulkemalla verhot ja sälekaihtimet ikkunoista ja ottaa esiin kuvausvalot. Näin voi olla varma siitä, että valoa on sopivasti. Kuvausvalojen asettelu omille tietyille paikoilleen
on kuitenkin hyvä opetella erikseen turhan voimakkaiden
varjojen syntymisen välttämiseksi.
Etenkin alkuaikoina kuvaamiseni oli hataraa ja tein paljon virheitä. Välillä kuvasta puuttui puolet päästäni, välillä taas juttelin kameralle asiasta joka ei sitten kunnolla näkynytkään ruudulla vaikka sitä mielestäni olinkin kuvannut. Tällaiset lipsahdukset on vain pakko antaa itselleen anteeksi ja koettaa seuraavalla kerralla uudelleen
parempaa menestystä toivoen. Pyrin tarkistuttamaan videoni aina jollakin näkevällä ennen niiden julkaisua, mutta joskus en vain malta olla julkaisematta niitä heti ja jotakin tärkeää jää huomaamatta. Opin kuitenkin jatkuvasti
uutta ja niinhän sen kuuluu mennäkin. Kukaan ei ole seppä syntyessään, ja jokainen meistä aloittaa uuden asian
alusta, yrittää, erehtyy, ja lopulta myös onnistuu. Tärkeintä on pitää siitä mitä tekee ja halu oppia uutta, se kaikki
kantaa jo pitkälle.
Vaikka tubettaminen ei ole näkövammaiselle se kaikista helpoin harrastus ja olen itsekin joskus turhautuneena pohtinut miksi en valinnut itselleni jotakin helpompaa
ja yksinkertaisempaa puuhaa, voin kuitenkin lämpimästi suositella sen aloittamista mikäli kameran kanssa työskentely tuntuu omalta jutulta. Youtubeen voi tehdä juuri sellaista sisältöä joka omimmalta tuntuu, eikä sen visuaalisesta laadusta kannata ainakaan liiaksi stressata. Alkuun pääsee vaikkapa puhelimen kameralla, eikä videoblogin perustamista varten tarvitse tehdä muunkaan kaluston osalta suuria hankintoja. Tämä on harrastus, joka
vaatii jonkin verran kärsivällisyyttä ja opettelua, mutta
antaa vielä enemmän. Se antaa onnistumisen kokemuksia, ihania palautteita katsojilta ja parhaimmassa tapauksessa tuo elämään uusia kokemuksia ja ystäviä joita ei olisi muutoin koskaan saanut. Siispä kamera käymään ja luomaan omannäköistä, ainutlaatuista sisältöä.

37

Käsikirjoittaminen
on parhaimmillaan
leikkiä
Yksi Salattujen elämien neljästä storylinereista Viljami Alaheikka vieraili
Näkövammaisten Palvelu- ja toimintakeskus Iiriksessä kertomassa käsikirjoittamisesta. Salattuja elämiäkin
vierailulla sivuttiin.
Teksti: Marianne Tenhami
Kuva: Tanja Rantalainen

T

oukokuussa Näkövammaisten Kulttuuripalvelu sai ensimmäistä kertaa yleisön pyynnöstä vierailijaksi käsikirjoittajan. Salatut elämät
-päivittäissarjaa on voinut katsoa MTV3-kanavalla jo 23 vuoden ajan. Sarjan paristakymmenestä käsikirjoittajasta koostuvan tiimin storyliner Viljami Alaheikka tuli kertomaan niin käsikirjoittamisesta
yleensä kuin Salattujen elämien käsikirjoittamisesta.
- Käsikirjoittajia mediassa on aika vähän esillä. On ammattikunnallemme hieno juttu, että saan olla täällä tänään, hän kiitteli.
Jalkapallo vaihtui käsikirjoittamiseen
Viljami on valmistunut Metropolia Ammattikorkeakoulun
elokuvan ja television koulutusohjelmasta medionomiksi vuonna 2019. Hän on aina ollut kiinnostunut tarinoista,
elämästä ja ihmisistä, mutta pienenä urheilu oli lähempänä miehen sydäntä: hän pelasi teini-ikään asti hyvinkin
tavoitteellisesti jalkapalloa.
- Teini-iässä minua alkoivat kiinnostaa enemmän elokuvat ja televisiosarjat. Olin hyvä kirjoittamaan ja minulla oli
vilkas mielikuvitus. Niinpä minulle alkoi hahmottua, että käsikirjoittaminen voisi olla minun juttuni, hän muistelee. Medionomin koulutukseen kuului harjoittelu. Teiniiässä Salkkareita katsonut Viljami pääsi harjoittelemaan
sarjan käsikirjoittajatiimiin. Ammatillisestikin sarja tuntui
hyvältä harjoittelupaikalta: siellä kun pääsee oikeasti kirjoittamaan. Hän läpäisi vaadittavan tarinatestin ja haastattelun, pääsi harjoittelemaan ja harjoittelun myötä töihin Salattujen elämien käsikirjoittajaksi.
Käsikirjoittamisella mies haluaa sanoa asioita tästä
maailmasta tarinoiden kautta. Se on hänen mukaansa
myös terapeuttista.
- Kun minulla oli ongelmia pelatessani jalkapalloa, voin
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purkaa niitä käsikirjoittamiseen, hän havainnollistaa. Ammattikäsikirjoittajana touhu vakavoituu, mutta siinäkin
voi kirjoittaa tarinoita maailmasta ja ihmisistä.
- Parhaimmillaan käsikirjoittaminen on leikkiä: leikitään
hiekkalaatikolla ja mietitään, että nyt toi hahmo vois tehdä tolleen ja mitä siitä seuraa, hän kertoo ja toteaa samaan hengenvetoon, että tämä on hiukan romantisoitu
puoli käsikirjoittamisesta. Ei se aina näin hauskaa ole. Tarkemmin käsikirjoittamisesta, myös siitä raadollisemmasta
puolesta voi lukea Viljamin opinnäytetyöstä Käsikirjoittaja osana kirjoitusryhmää: mistä muodostuvat käsikirjoittajan toimivat työrutiinit ryhmäkirjoittamisessa? Osoite
löytyy jutun lopusta.
Käsikirjoittamista ryhmässä ja yksin
Opinnäytetyössä käsitellään muun muassa käsikirjoittamista ryhmässä ja yksin.
- Yksin kirjoittaessa on paljon enemmän valtaa ja vastuuta hyvässä ja pahassa. Suomessa elokuvia kirjoitetaan
pääosin yksin, sarjoja yleisemmin ryhmässä. Yksin käsikirjoittaessa apuna ovat tuottajan ja ohjaajan kommentit, kun taas ryhmäkäsikirjoittamisessa näiden lisänä on
ryhmän tuki. Vastuu ei koskaan kasaannu yhden henkilön harteille. Toisaalta päätöksiä tehtäessä on sopeuduttava ryhmän yhteisiin päätöksiin, hän selittää. Joskus käsikirjoittamisessa voi tulla niin sanottu writer’s block, valkoisen paperin kammo.
- Se on kyvyttömyyttä kirjoittaa, eikä tekstiä vain synny. Sinua pelottaa se paperi, etkä välttämättä saa edes
yksinkertaista lausetta kirjoitettua, puhumattakaan mistään tarinasta, Viljami sanoo.
- Syynä tähän voi olla, että luo itselleen liian kovat paineet ja odotukset: nyt pitäisi syntyä todella upeata tekstiä. Sitten menee niin lukkoon, ettei saa mitään kirjoitettua, hän pohtii. Tähän auttaa yksinkertaisesti kirjoittaminen.
- Voit kirjoittaa ihan mitä intuitio tuo mieleen, vaikka siansaksaa. Siinä syntyy mekaaninen reaktio: tekstiä syntyy
ja huijaa omaa mieltään, että kyllähän minä pystyn kirjoittamaan. Ryhmäkäsikirjoittamisessa apuna ovat muut ryhmäläiset ja heidän tukensa, Viljami evästää. Omaa työskentelyään voi muutenkin kehittää ja helpottaa löytämällä omat tapansa työskennellä: sopivat työajat ja -olosuhteet. Viljami kirjoittaa kotona. Hänelle parasta kirjoitusaikaa ovat aamupäivät.
- Aloitan kirjoittamisen kymmenen, yhdentoista aikaan.
Päivässä jaksaa kirjoittaa noin kuusi tuntia, hän kertoo.

Marianne Tenhami haastatteli
Viljami Alaheikkaa Iiriksen
pimé caféssa. Huomatkaa opaskoira Onni pöydän alla. Se osaa ottaa rennosti kun emäntä on töissä.

Mitä vain voi tapahtua
Lopputyössään Viljami kuvailee käsikirjoittamisen neljää
vaihetta: havainto/ideointivaihe josta kaikki lähtee ja tarinan idea syntyy, konseptivaihe, jossa ideaa työstetään
pidemmälle: kuka on tarinan päähenkilö, mikä on lähtöasetelma, mihin maailmaan tarina sijoittuu ja mikä on tarinan juoni. Konseptivaiheeseen sisältyvät henkilögalleriat, synopsis eli juonikuvaelma ja muoto. Kohtausluettelovaiheessa kirjoitetaan tarinaa kohtauksittain: kohtauksen pääsisältö jakso kerrallaan. Kohtausluetteloiden pohjalta syntyy käsikirjoitusvaihe, jossa käsikirjoituksesta kirjoitetaan useita versioita. Salatuissa elämissä käsikirjoitusprosessi on kolmiportainen. Koko tarina lähtee storyteamiltä, jossa on neljä storylineria, storyeditor ja pääkäsikirjoittaja.
- Ryhmässä suunnittelemme jaksot ja isot juonilinjat.
Yhdessä jaksossa on pääsääntöisesti kolme eri juonilinjaa. Kussakin jaksossa on yleensä 17 kohtausta. Teemme
viikoittain yhdessä kuuden jakson kohtausluettelot. Storyliner kirjoittaa yhden jakson viikossa tai hiukan enemmän. Storyeditorilla on samanlaisia tehtäviä, mutta lisäksi hän on pääkäsikirjoittajan oikea käsi. Pääkäsikirjoittaja
hallinnoi koko prosessia. Hän editoi kirjoittamamme kohtausluettelot, jotka lähtevät dialogikäsikirjoittajille, jotka kirjoittavat kohtausluettelot varsinaiseen käsikirjoitusmuotoon. Tämän jälkeen käsikirjoitukset käyvät läpi vielä
kommentointi- ja editointivaiheen, jolloin kirjoitusvastuu
siirtyy scripteditoreille ja viimeisimpänä senior scripteditorille, joka kirjoittaa viimeisen käsikirjoitusversion, Viljami kuvailee. Hyvästä suunnittelusta huolimatta hahmoja voidaan joutua kirjoittamaan pois sarjasta nopeallakin
aikataululla. Näin kävi Maija-Liisa Peuhun näyttelemälle
Ulla Taalasmaalle ja Inkeri Mertasen näyttelemälle Dahlia
Mustavaaralle koronan vallatessa maailman.
Viljami kertoo käsikirjoittamisen kultaisesta säännöstä
Show, don’t tell. Käsikirjoittamisessa pitäisi pyrkiä näyttä-

mään asioita eikä puhumaan niitä auki. Tämä ei ole kovin
näkövammaisystävällistä. Näkövammaisten onneksi Salatuissa elämissä rikotaan tätä sääntöä.
- Salkkareissa asioita puhutaan aika paljon auki eikä
näytetä. Siksi näkövammaisten on helppoa seurata sarjaa, hän toteaa. Käsikirjoittajan näkökulmasta Salkkareiden suosion salaisuus on hahmojen samaistuttavuus.
- He kamppailevat arkisten, kaikille jokseenkin tuttujen
ongelmien kanssa ja heidän mukana voi myötäelää ongelmia. Hahmot ovat tulleet katsojille tutuiksi, koska tämä päivittäissarja on jatkunut pitkään. Sarjan pitkä jatkuminen mahdollistaa henkilöhahmoille isoja kehityskaaria,
hän toteaa. Esimerkkinä Viljami mainitsee Esko Koveron
näyttelemän Ismo Laitelan.
- Hän on varmasti 23 vuoden aikana kokenut paljon
enemmän kuin tavallinen suomalainen ihminen ja elänyt
50 tavallisen suomalaisen ihmisen elämää. Ismon hahmoa
on kivaa kirjoittaa selkeytensä vuoksi. Minun on helppoa
kirjoittaa, miten Ismo reagoi johonkin asiaan. Joidenkin
uudempien hahmojen kanssa joutuu paljon enemmän
pohtimaan hahmon reagointia tiettyihin asioihin ja mitä hän jossain tilanteessa ajattelee, Viljami selittää. Hän
mainitsee myös sarjan toimivat cliffhangerit eli juonikoukut, jotka pitävät katsojan otteessaan.
- Cliffhangerit ovat aivokemiaa. Kun jaksossa on tosi
jännä loppu, ihmisen uteliaisuus herää. Dopamiinitasot
nousevat ja mielihyvä on tyydytettävä. Niinpä katsoja jää
innolla ja uteliaana odottamaan Salkkareiden seuraavan
päivän jaksoa. Yksi Salkkareiden hienouksista on, että
sarjassa voi tapahtua mitä vain. On hienoa voida yllättää
katsojat jollakin, mitä he eivät ole ehkä odottaneetkaan.
Viljami Alaheikan opinnäytetyö:
https://www.theseus.fi/handle/10024/264798
Pääset opinnäytetyöhön myös näiden sivujen valikosta
(www.kajastuslehti.fi) kohdasta Linkit.

39

J.R.R. TOLKIEN
TYÖTAVOILTAAN OMALEIMAINEN KIRJAILIJA
Teksti: Satu Linna

J

ohn Ronald Reuel Tolkienin (1892 -1973) syntymästä tuli tämän vuoden tammikuussa 130 vuotta. Kieliin liittyvän lahjakkuutensa ja huikean mielikuvituksensa avulla Tolkien loi kaksi erilaista kirjoittamiseen perustuvaa uraa, toisen muinais- ja
keski-englannin kielimuotoihin keskittyneenä tutkijana,
toisen nykymuotoisen fantasiakirjallisuuden merkkimiehenä. Vaikka osa hänen tutkijakollegoistaan piti fantasiakirjoittamista melkoisena ajanhukkana, Hobitti, Taru Sormusten herrasta ja Silmarillion ovat useimmille Tolkienista kiinnostuneille paljon tutumpia kuin englanninkielen
kauan sitten puhutut ja kirjoitetut versiot. Niinpä tämäkin artikkeli kertoo hänestä fantasiakirjailijana. Tiedot on
otettu pääasiallisesti Humphrey Carpenterin teoksesta
”J.R.R. Tolkien, elämäkerta”.
Tolkienin tapa kirjoittaa romaaneja oli erittäin omintakeinen. Hyvin harva ihminen kykenee luomaan omin päin
kokonaisen taruston, ja Tolkien aloitti tämän valtavan
työn varsin erikoisella tavalla.
Jo nuorena miehenä hän nautti mielikuvituskielten kehittelystä. Myöhemmin syntyivät kielet, joille hän antoi nimet quenya ja sindar. Toki lapset toisinaan luovat erilaisia salakieliä pienen kaveriporukan käyttöön. Mutta koska harrastus ei yleensä jatku aikuisikään, ei näiden kielten luojilla juuri ole tajua mahdollisista kieliopillisista rakenteista, sanojen synnystä tai kielten suhteista toisiinsa.
Niinpä kehitelmät eivät etene kovin mutkikkaiksi. Filologi
Tolkien sen sijaan tiesi tarkkaan, mitä oli tekemässä. Quenyaan ja sindariin syntyi satojen sanojen sanavarastot, ja
Tolkien laati jopa oman kirjaimiston niiden kirjoittamista varten. (Humphrey Carpenterin harmiksi hän käytti sitä jonkin aikaa myös omassa englanninkielisessä päiväkirjassaan ja kaiken lisäksi vaihteli kirjoitusmerkkien käyttötarkoituksia niin, että päiväkirjan lukeminen tiettävästi
kävi vaikeaksi jopa hänelle itselleen.)
Kieliä kehitellessään Tolkienille tuli kuitenkin vähitellen ontto olo. Eiväthän kielet ole mitään ilman puhujia ja
kulttuuria. Quenyan ja sindarin puhujiksi Tolkien loi vähitellen kaksi eri haltiakansaa, mikä merkitsi isoa alkusysäystä niille haltiataruille, joita kerrotaan Silmarillionissa –
Sormusten herrasta tutun Keskimaan varhaishistoriassa.
Kuvitteellisten kielten pönkittämisen lisäksi Tolkienilla oli
pari muutakin toivetta, jotka innostivat häntä keksimään
omaa tarustoaan. 1920-luvulla hän toivoi tulevansa runoilijaksi ja kirjoitteli pitkiä, osin riimipareihin, osin alkusoin-
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Suomenkielisen yksissä kansissa olevan Tarun sormusten herrasta
alkuperäinen kansikuva, tekijä Heikki Kalliomaa. Kuva WSOY

Kirjailija J. R. R. Tolkien syntyi 3. tammikuuta 1892 Bloemfonteinissa Oranjen vapaavaltiossa. Hän kuoli 2. syyskuuta 1973 Bournemouthissa Englannissa.

tuihin perustuvia runoja. Näissä näkyy jo vihjeitä merenkulkija Earendelin (myöh. Eärendil) sekä Berenin ja Luthienin tarinoista. Siinä vaiheessa Tolkienilla ei kuitenkaan
vielä ollut mielessään isoa kuvaa siitä, mihin nämä oudot
tarinat liittyivät.

Tolkienin tarinoilla oli myös taipumus alkaa hyvin pienestä alusta ja kasvaa matkan varrella. Alun kimmokkeena
saattoi olla vaikkapa yksittäinen sana. Korjatessaan kerran koepapereita hän kirjoitti puolityjhjäksi jätetylle sivulle:

Lisäksi Tolkienia suretti se, ettei Englannilla ole samanlaista laajaa kansallistarustoa kuin Islannin Edda tai Suomen Kalevala, joista molemmista hän oli hyvin kiinnostunut ja osasi lukea sujuvasti Eddan muinaisislantilaista
tekstiä, mikä on jo sinänsä harvinainen taito. Mutta vielä poikkeuksellisempaa on tuumia: ”Minä haluaisin tehdä
semmoisen taruston itse.”

”Kolossa maan sisällä asui hobitti”
Oman kertomansa mukaan hän alkoi vasta siinä vaiheessa pähkäillä, mitä kumman otuksia hobitit mahtoivat olla.
Siitä alkoi sitten kehittyä Bilbo Reppuli ja sitä kautta koko
Hobitti-kirjan juoni. Myöhemmin, Sormusten herra -trilogian puolella, Bilbosta tuli eräänlainen Tolkienin pilaku-

va itsestään – piippua poltteleva vanha historian muistiinmerkitsijä, joka on hukkua materiaaliin, tarina kun aina vain jatkuu ja jatkuu, eikä Bilbo meinaa millään saada
sitä kirjoitetuksi loppuun.
Sormusten herra -trilogian kirjoittamisen yhteydessä Tolkienille ilmestyi yhtäkkiä uusia pitkiä jaksoja, joihin hän
ei ollut varautunut. Eräässä kirjeessään hän on kertonut,
että kun hän alkoi kirjoittaa kohtausta, jossa Frodo tapaa
Faramirin, hänellä ei itsellään ollut aavistustakaan, kuka
tämä soturi oli.
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►

►

Samalla Tolkien oli kuitenkin suuri perfektionisti. Hän on
mm. tunnustanut, että melkein jokaista Sormusten herra -trilogian lausetta on mietitty ja muotoiltu perusteellisesti. Ja sitten olivat tietysti tarinan loputtomat pienet
yksityiskohdat, joten eivät siinä pähkäilyn ja korjailun aiheet päässeet loppumaan. Tolkien pyysi kyllä joitain ystäviään lukemaan ja kommentoimaan tarinoitaan, mutta
tämäkään ei nopeuttanut tekstien valmistumista. Hyvää
tarkoittavaa palautetta antaneet huomasivat pian, että
hänellä oli kaksi tapaa reagoida korjausehdotuksiin. Joko hän jätti ne täysin huomiotta tai ryhtyi päinvastoin kirjoittamaan pitkiä osia tekstistä kokonaan uudelleen.
Kustantajan kannalta Tolkien oli perfektionisminsa takia nykyaikaisesti sanottuna haastava kirjailija. Kun häntä hoputettiin ties miten monta kertaa lähettämään luvatut tekstit kustantamolle, hän päätti oikolukea materiaalin vielä kerran – ihan vain pikaisen tarkistuksen vuoksi
– ja löysi taas kaikenlaista uutta korjattavaa, mikä tietysti tuotti lisää viivytyksiä. Kun tähän lisättiin kelle tahansa
kirjailijalle välillä sattuvat henkiset luovuuslukot, oli selvää, että aikataulut venyivät ja paukkuivat.
Lisämurheena kustantajalla oli myös se, ettei Tolkienilla
oikein ollut tajua siitä, miten kirjat varmimmin saa myydyksi. Tolkien olisi halunnut alun perin julkaista Silmarillionin ja Sormusten herran yhtä aikaa. Toki Silmarillionistakin tuli hittikirja sitten, kun Taru sormusten herrasta oli
ensin noussut maailmanmaineeseen, mutta ilman tätä
vetoapua tuntemattomasta, kuvitteellisesta maailmasta
myyttisen oloisia tarinoita kertova Silmarillion olisi epäilemättä ollut kustantajalle riskituote. Tolkien olisi myös
tahtonut julkaista koko Sormusten herran yhtenä niteenä
korostaakseen, että teos ei ollut hänelle trilogia vaan yhtenäinen tarina. Tarinan suhteen hän oli tietysti oikeassa.
Mutta esineenä yhden niteen laitos ei ole lukijaystävällinen. (Semmoinen on tehty myöhemmin ainakin suomeksi. Se painaa noin kilon eikä ole kovin kätevä käsitellä.)
Meidän tavallisten lukijoiden kannalta Tolkienin perfektionismillä oli kuitenkin ehdottomasti hyvät puolensa.
Yksityiskohdat kestävät tiukkaakin tarkastelua. Ja samalla Taru sormusten herrasta sai oman huikean kerrontarakenteensa, johon on kudottu valtavasti sekä oikeita että huolellisesti suunniteltuja vääriä johtolankoja tulevista
juonenkäänteistä. Tein näistä ennakkoviitteistä englanninkielisen pro gradu -työn, joka valmistui vuonna 1994.
Tämän artikkelin lopussa on muutamia siitä poimittuja
esimerkkejä. Valitettavasti niihin sisältyy juonipaljastuksia niille, joilla Sormusten herra on lukulistalla mutta vielä toistaiseksi lukematta.
Ennakkoviitteet muodostavat pitkiä ketjuja. Sormusten
herra -trilogian tärkein ennakkoviite on Gandalfin kommentti tarinan alkumetreiltä. Frodo on juuri saanut tietää,
että Bilbon hänelle jättämä sormus on Keskimaan vaarallisin taikaesine, ja Klonkku on paljastanut Sauronille sen
olevan ”Reppulilla Konnussa”. Frodo harmittelee, ettei
Bilbo aikoinaan tappanut Klonkkua. Silloin Gandalf toteaa, että hänellä on voimakas tunne, jonka mukaan Klonkulla on vielä tehtävä, ennen kuin sormuksen aiheuttama
kriisi ratkeaa.
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Jos Taru sormusten herrasta kuuluu suosikkikirjoihisi,
muistat varmaan, millaista oli lukea ensikertaa kohtausta, jossa Aragorn (Konkari) ilmestyy tarinaan Briin kylässä.
Luulitko häntä silloin täydeksi roistoksi, mustien ratsastajien kätyriksi tai jopa yhdeksi heistä? Jos luit kohtauksen
myöhemmin uudestaan, saatoit huomata, että ”väärinymmärryksesi” oli huolellisesti ohjattu, ja että taitavasta
harhaan johdattelusta sopii kiittää teoksen sinänsä luotettavaa kertojaääntä. Kertojaääni käyttää siinä vaiheessa Aragornin yhteydessä systemaattisesti samanlaisia sanoja kuin mustista ratsastajista puhuttaessa. Sanat luovat
Aragornin ympärille epämääräistä tunnelmaa ja tuntuvat
jopa yhdistävän Aragornin suoraan mustiin ratsastajiin,
joista lukija ei tuossa vaiheessa vielä tiedä paljonkaan.
Johtolankoja rakennetaan monin eri tavoin. Niitä tulee
tietysti runsaasti myös tarinan henkilöhahmoilta. Silloin
lukijan tulkintoihin vaikuttaa oleellisesti se, mitä hän ajattelee vihjeen antaneesta hahmosta. Mutta kuten tosielämässä, myös tarinoissa fiksuimmatkin voivat joskus erehtyä ja joku yli-itsevarma äikkäpää olla oikeassa. Kun Gandalf on juuri kertonut kuulleensa, että rohanilaiset maksavat veroa Sauronille, eli ovat enemmän tai vähemmän
vapaaehtoisessa liitossa pahojen voimien kanssa, kukaan
ei usko Boromiria, joka vakuuttaa suuttuneena, ettei väite voi mitenkään pitää paikkaansa.

Lentoja uudenlaisiin
kohtaamisiin

On selvää, että Tolkien itse nautti ennakkoviitekudelmistaan. Ei hän muuten olisi kirjoittanut teokseen lukua nimeltä Galadrielin peili. Taikapeilin näyttämien kuvien
tarkoituksena on nimenomaan ennakkoviitteiden jakaminen. Galadriel toki muistuttaa ystävällisesti, ettei peili kerro mitään kuvien keskinäisestä aikajärjestyksestä, ja
että yksittäisten kuvien perusteella tehdyt tulkinnat ovat
alttiita haksahduksille. Mutta tietenkin niin tarinan henkilöt kuin lukijat tekevät tulkintoja. Tolkien osoittaa olevansa leikissä mukana. Joskus, kun joku peilissä nähty
kohtaus nähdään uudelleen tarinan todellisuudessa, hän
viittaa taaksepäin ja toteaa, että esim. Sam muisti peilissä näkemänsä kuvan. Niin oikeat kuin väärät johtolangat
tuovat tarinaan taidokkaasti luotua lisäjännitystä. Ja ennakoimmehan me tosielämämmekin tapahtumia, eivätkä
oletuksemme suinkaan aina osu oikeaan.

Valtasormus
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Slavs & Tatars: Prayway / RukousTie (ja seinällä) Mother Tongues
and Father Throats / Äidin kieliä ja isän kurkkuja, 2012, Courtesy
the artists and Kraupa-Tuskany Zeidler, Berlin, yksityiskokoelma,
München. Kuva: Kansallisgalleria / Pirje Mykkänen

Euraasiassa v. 2006 perustetun taiteilijakollektiivi Slavs and Tatarsin lentävää mattoa muistuttavan PrayWay /
RukousTie teos on ensimmäinen näyttelyn teoksista, joka koskettaa ja jättää minuun jäljen. Teoksen taustalla
vaikuttaa kaksi esinettä, joista toinen on pyhä ja toinen
maallinen. Rahlé-telinettä käytetään pyhien kirjojen kannatteluun, kun taas takht-sängyllä istuskellaan esimerkiksi julkisessa teehuoneessa.
Myös PrayWay luo paikan levolle ja kohtaamisille julkisessa tilassa. Itämaisen silkkivillamaton pehmeä pinta suorastaan kutsuu asettautumaan sen syliin. Ja niin minäkin, monen muun mukana ensin istahdan, sitten kellahdan hetkeksi maton kuljetettavaksi. Sinne minne se minua juuri siinä hetkessä kutsuu.

Teksti: Erja Tulasalo

J

os annamme luvan, voi ARS22 irrottaa jalkamme
maasta ja porata uusia kurkistusaukkoja maailmankuvaamme. Ovathan ARS-näyttelyt kautta
vuosikymmenten tuoneet yleisön koettavaksi nykytaiteen uusimpia virtauksia. Nyt Kiasmassa parhaillaan koettavissa oleva nykytaiteen suurkatselmus on
kymmenes näyttely vuodesta 1961 järjestetyssä näyttelysarjassa.
Matto lentää

ARS22 – Eläviä kohtaamisia -näyttelyn esittelytekstissä
kerrotaan näyttelyn nostavan esiin yksilöiden ja yhteisöjen arjen unelmia. Uteliaana lähden ottamaan selvää miten näyttelyn teokset tuovat esiin näitä unelmia sekä kysymyksiä ihmisen suhteesta luontoon ja historiaan, hengellisyyteen ja teknologiaan.

Nykyään Berliinissä asuva taiteilijakollektiivi Slavs and Tatars on kiinnostunut alueesta Berliinin ja Kiinan muurien
välillä. Heidän teoksensa voivat olla tutkimusta, kokeellista kirjoittamista, julkaisuja, installaatioita, veistoksia ja
luentoperformansseja. Samaan tilaan seinälle ripustettu suuri teos, Mother Tongues and Father Throats/Äidin
Kieliä ja Isän Kurkkuja on samaan aikaan sekä matto että kartta, joka kertoo miten arabian kielen äänteet sijoittuvat suuhun. Teos on oiva osoitus tämän taiteilijakollektiivin monipuolisuudesta ja mielestäni yleisemminkin nykytaiteen mahdollisuuksista; taiteilija etsii sanottavalleen
toimivimman materiaalin ja tekniikan, ja se voi olla melkeinpä mitä vain.
Hämärässä hehkuvat psykedeeliset päät
Helsingissä ja Berliinissä asuvan ja työskentelevän Jenna Sutelan kuvanveistoa ja teknologiaa yhdistelevä teos on kaksiosainen: päänmuotoisten laavalamppujen lisäksi teokseen kuuluu mobiilisovellus, jonka kautta näyttelyvieras saa tekoälyn tekemiä ennustuksia. Omaan puJenna Sutela I Magma, kuva: Kansallisgalleria / Pirje Mykkänen

Laure Prouvost: From the Depth of Our Heart To the Depth of
The See, kuva: Kansallisgalleria / Petri Virtanen.

helimeeni sovelluksen lataaminen ei harmikseni onnistu
ja niinpä laavalamppujen magman värillisiin muotoihin ja
sovelluksen käyttäjien liikkeisiin perustuvat ennustukset
jäävät minulta saamatta.
Mutta teos on ilman ennustuksiakin vaikuttava. Heikollakin näkökyvyllä tunnelma tilassa tuntuu maagiselta päiden hehkuvassa valossa. Paikoilleen jähmettyneet päät
huoneen hämäryydessä luotsaavat mielikuvitukseni psykedeelisen scifi-leffan hautakammioon, joka sijaitsee täysin erilaisessa todellisuudessa kuin missä nyt elämme.

sani tavaroita katselevien ihmisten puheita teoksen äärellä. Näyttelyn aikana tavaroiden vaihtotapahtumia on
kaikkiaan neljä, joista viimeinen on lauantaina 6. elokuuta. Painan tuon päivämäärän mieleeni.
Esineen vaihtamisesta kiinnostunut voi siis tuoda jonkin
itselleen merkityksellisen esineen mukanaan ja valita sen
tilalle jonkin sillä hetkellä esillä olevista esineistä. Lahjan
ja vastalahjan idea sekä kaupankäynti ilman rahaa kiinnostavatkin taiteilija Pia Camilia suuresti. Teos muistuttaa hänen mukaansa muodoltaan kauppiaiden myyntitePia Camil: A Pot for a Latch (Ruukku vaihtuu lukkoon)
Kuva: Kansallisgalleria / Petri Virtanen.

Taiteilija Jonna Sutelan inspiraationa ovat I Magma ja I
Magma App teoksessa olleet muun muassa vanha kiinalainen ennustuskirja I-Ching, aivojen harmaa aine, Stanislaw Lemin Solaris-romaanin tietoinen, elollinen meri sekä
Piilaakson historialliset laavalamppukokeilut, joissa kuplien sattumanvaraisuutta käytettiin satunnaislukugeneraattorina. Olisi kiinnostavaa kokea tämän taiteilijan muitakin teoksia, niin vaikuttava ja upean tunnelman luoja
ainakin tämä teos on.
Vaihtokauppaa
A Pot for a Latch / Ruukku vaihtuu lukkoon on Pia Camilin
installaatio, jossa metallikehikkoon on kiinnitetty yleisön
lahjoittamia esineitä. Taiteilija kutsuu teoksellaan kaikkia
mukaan vaihtokauppaan, jonka valuuttana toimivat esineet ja niiden tarinat. Teoksen vieressä oleviin kansioihin
on koottu vaihtokauppaan osallistuvien antamia tietoja
esineistä ja niiden merkityksestä.
Tällä hetkellä metalliristikossa roikkuu kimppu muovisia
auringonkukkia, paljon rakkautta saaneita pehmoleluja,
valkoinen mekko, peili, askarreltu taulu ja monenlaista
muuta mitä en kuullut tai kirjannut ylös salakuunnelles-
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vapauttavalta, Matos vertaa teoksessaan Atlantiksen romahdusta myös nykytilanteen ilmastokriisiin, jossa hälytysmerkit jäävät usein huomiotta. Samaa teemaa näyttelyssä esiin tuo myös Kimmo Kaivannon ehkä tunnetuin
teos Kun meri kuolee II. Vuodelta 1973 olevan maalauksen sanoma on edelleen ajankohtainen, varoittaahan se
ilmastokriisistä rehevöityneen meren muodossa.

elementteinä jää sekä poron- että hylkeentaljojen pehmeys istuutuessani aistimaan tilan tunnelmaa ja tunnustelemaan edessä olevien kirjojen kansia. Nangon keräämän kirja- ja artikkelikokoelman lisäksi installaatioon
kuuluu useiden duojarien eli saamelaisten käsityöläisten
ja taiteilijoiden teoksia sekä Nangon valokuva- ja videoteoksia.

Maalaustaiteesta mieleeni jää myös Kokkolasta tutun Joel
Slotten todellisuuden ja fantasian yhdistävät teokset. Pelkistetyistä installaatioista ja veistoksista taas Juha Pekka
Matias Laakkosen Oikonomi ja Jimmie Durhamin vastavetona mahtipontisille nähtävyyksille rakennettu Riemukaari henkilökohtaiseen käyttöön.

Joar Nangolle alkuperäiskansojen arkkitehtuuri on pitkäaikainen tutkimuskohde. Girjegumpi on varsin elävä
esimerkki saamelaiskulttuurin käytännönläheisyydestä
ja improvisoiduista ratkaisuista, joita liikkuva elämä on
edellyttänyt. Onhan kiertävän kirjaston kotina Gumpi,
poronhoitajien jalaksilla kulkeva maja.

Mikään voitto ei riemukaaren rakentajan mukaan ole niin
vähäpätöinen, etteikö sitä kannattaisi juhlistaa astumalla riemukaaren lävitse. Miten rohkaisevan tosi ajatus onkaan arjen haasteiden ja pienten ilojen keskellä.

Kiasmassa esillä oleva omaelämänkerrallinen teos on yksi yhdysvaltalaisen David Wojnarowiczin tunnetuimpia.
Hänen lapsuudenkuvansa rinnastuu tekstiin, joka kertoo homofobiasta käymällä läpi taiteilijan traumaattisia
elämänkokemuksia. Silkkipaperille painettu kuva toistuu
seinällä kehystettynä kymmenen kertaa. Jokaisen kehyksen sisällä olevan tekstin kieli on eri englannista arabiaan,
mandariinikiinasta espanjaan. Toistuvuus koskettaa, tekee homofobian ja siihen liittyvän yhteiskunnallisen väkivallan todeksi kaikissa maissa ja kulttuureissa, joka puolella maailmaa, kaikilla kielialueilla. Yhden henkilön kokemuksesta tulee yhteinen, yhteisestä yksityinen.

Taide tutkimuskohteena ja muistin rakentajana

Joar Nango: Girjegumpi / Saamelainen arkkitehtuurikirjasto, kuva Kansallisgalleria / Petri Virtanen.

►

lineitä Mexico Cityn kaduilla ja toreilla. Toisaalta meksikolainen taiteilija näkee metallisessa ruudukossa yhtäläisyyksiä minimalistiseen maalaus- ja veistotaiteeseen.
Videoteosten väkevyyttä ja vaikeutta
Kansainvälisessä näyttelyssä korostuu luonnollisesti englannin kielen vahva esillä olo erityisesti videoinstallaatioissa ja muissa mediateoksissa. Osa näistä teoksista on
toteutettu pienille ruuduille ja vaikka teoksen teema olisi kuinka kiinnostava, on englannin kieltä osaamattoman
näkörajoitteisen henkilön mahdoton saada teoksesta
juuri mitään irti ilman osaavaa kuvailutulkkausta.
Tehching Hsiehin One Year Performance 1981-82 / Vuoden mittainen performanssi -dokumentaatio, jonka tapahtumapaikkana on New York City, kiinnostaa minua
teemansa puolesta valtavasti. Dokumentaatio nimittäin
kuvaa asunnottomuutta, sitä miten Hsieh vietti vuoden
ulkona ja keskittyi elämään ilman suojaa. En kuitenkaan
tavoita teoksesta ääntä lainkaan ja pienellä ruudulla pyörivä teos jää kokonaan kokematta monen muun mediateoksen tavoin.
Merkityksellisiä ja koskettavia teemoja löytyy onneksi
myös elokuvateatterin kokoisilta valkokankailta. Vietnamilaisen Tuan Andrew Nguyenin kaksikanavainen videoinstallaatio My Ailing Beliefs Can Cure Your Wretched
Desires / Hauraat uskomukseni voivat parantaa sinut viheliäisistä haluistasi sisältää dokumentaarista kuvamateriaalia ihmisten erilaista alistavista ja arvostavista suhteista elämiin. Eläinten huonosta kohtelusta ja ruhojen käsittelystä varoitetaan ennen installaatiotilaan astumista,
vaikkei eläimiä tietenkään ole vahingoitettu teoksen tekemistä varten.
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Saavutettava teos ei lopulta kuitenkaan itselleni ole, sillä
videoinstallaation kieli on jotakin vietnamissa puhuttua
kieltä enkä näe lukea tekstitystä. Lukiessani myöhemmin
lisää teoksen sisällöstä googlen avulla, tuntuu kuin kuulisin uudestaan kertojien tunteikkaan äänen. Teoksessa nimittäin sukupuuttoon ammuttu jaavansarvikuonon vaeltamaan jäänyt henki väittelee sukupuuttoon kuolleen
kansallisen ikonin, Hoan Kiem -kilpikonnan kanssa. Sarvikuono haluaa vallankumouksen ja eroon ihmisten ylivallasta eläimiin, mutta kilpikonna puolustaa rauhanomaista yhteiseloa. Eläinten vuoropuhelua taustoittaa Vietnamin historia, raskas sota sekä menneisyys ensin Kiinan,
sitten Ranskan siirtomaana.

Haluan nostaa esille kaksi erityisesti vähemmistöjen asemaan liittyvään teosta. Toinen niistä on Saamenmaalla Norjassa syntyneen Joar Nangon Girjegumpi / Saamelaisten arkkitehtuurikirjasto 2018 – ja toinen Yhdysvaltalaisen David Wojnarowiczin omaelämänkerrallinen teos
Untitled (One Day This Kid – Portfolio) / Nimetön (Eräänä
päivänä tämä poika – Portfolio).
Saamelaisen arkkitehdin ja taiteilijan Girjegumpi installaatio levittäytyy huoneeseen ja parvekkeelle moniulotteisena tavarapaljoutena, josta itselleni tuntuvimpina

Taide oli Wojnarowiczille keino osallistua yhteisen muistin rakentamiseen. Hän tallensi teoksiinsa sellaista hisDavid Wojnarowicz: Untitled (One Day This Kid – Portfolio) / Nimetön (Eräänä päivänä tämä poika – Portfolio), kuva: Kansallisgalleria / Pirje Mykkänen.

Lyhyitä kurkistusaukkoja joihinkin teoksiin
Aivan uudenlainen kokemus avautuu Brysselissä asuvan
ja työskentelevän Laure Prouvostin punaista lämpöä hehkuvasta, isolle kankaalle toteutetusta videoteoksesta. Siinä naiset hoivaavat toisiaan ja pientä lasta, ja teoksen
englantia on helppoa ymmärtää. Punainen huone missä
videoteos pyörii, on lämmitetty ihmisen ruumiinlämpöiseksi eli n. 37 asteiseksi, ja ainakin minusta huone ja sitä myötä koko teos tuntuu hyvin miellyttävältä paikalta.
ARS22 näyttelyssä on niin paljon ihmeteltävää, että välillä on hyvä istahtaa sulattelemaan koettua. Luis Lazaro
Matosin installaatio Atlantis vie minut vedenalaisen maailman unenomaiseen valoon ja värien hehkuun niin kauniilla tavalla, että sen jälkeen pidän itse pitkän tauon ennen näyttelykierroksen jatkamista.
Matosin tilausteoksen lähtökohtana on luonnollisesti ollut myyttinen mereen uponnut saari Atlantis. Vaikka teos itsessään tuntui ainakin minusta energiaa antavalta ja
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►

Kesänäyttelyihin
netin kautta
Uusi aika on koettanut myös Kajastuksen
perinteiselle näyttelyjutulle. Kesänäyttelyihin kannaa mennä netin kautta. Mene www.
kajastuslehti.ﬁ ja kesänäyttelyt. Pääset haluaamasi kohteeseen
linkkiä klikkaamalla!
Anna Estarriola: Interview – Auditioning for Eternity / Haastattelu – Koe-esiintyminen iäisyyttä varten. Kuva: Kansallisgalleria / Pirje
Mykkänen.

►

toriaa, jonka pelkäsi muuten jäävän unohduksiin, kuten aids-kriisin vaikutuksia homoyhteisöön. Esillä olevan
teoksen tekemisen aikaan Wojnarowicz oli jo sairastunut
aidsiin, johon hän menehtyi 37-vuotiaana.

herättävimpänä ja elämää vapauttavana teoksena koko
rikkaan laajasta ARS22:sta.

Haastattelu – Koe-esiintyminen ikuisuutta varten

Näyttelyssä voi kohdata myös konkreettisesti elävää nykytaidetta, sillä tapahtumallisia teoksia esitetään Kiasmateatterin lisäksi myös ennalta ilmoitettuina aikoina näyttelytiloissa. Näiden elävien teosten lisäksi ARS22 saa huipennuksensa syksyllä 2022 liettualaisessa osallistavassa
oopperateoksessa Sun and Sea, jota esitetään silloin Merikaapelihallissa Kaapelitehtaalla osana Helsingin juhlaviikkoja. Kyseinen teos palkittiin Venetsian biennaalissa
2019 kultaisella leijonalla.

Oman näyttelykierrokseni lopuksi astun hämärään huoneeseen seuraamaan eräänlaista koe-esiintymisen ja
haastattelun risteytystä. Interview – Audiotioning for
Eternity / Haastattelu – Koe-esiintyminen ikuisuutta varten on espanjalaissyntyisen Anna Estarriolan kuvanveistoa ja mediataiteen keinoja yhdistelevä teos, jossa neljä
värikästä ”ei-inhimillistä” veistoshahmoa haastattelee ihmistä etäyhteyden välityksellä.
Haastattelun asetelma muistuttaa jollakin oudolla tavalla kykykilpailua, mutta keskustelun aiheina ovat ikuisuus
ja muut elämää suuremmat, ratkaisemattomat kysymykset. Itselleni englanniksi toteutettu haastattelunomainen koe-esiintyminen näyttäytyy vihlovan tragikoomisena, sillä raatilaiset liittyivät kukin tavallaan ihmiskehoon
ja niiden ääni ja tapa puhua ovat todella liikuttavia, kuin
jonkinlaisen lapsenomaisen ulkoavaruuden olennon. Yksi
värikkäistä haastattelijoista vaikuttaa suolenpätkältä, toinen taas luun palaselta.
Haastateltava vastaili haastattelijoiden kysymyksiin asiallisesti ja vakavasti, mutta lopulta kaikki tuntuvat unohtavan mitä seuraavaksi on tulossa ja koe-esiintyminen jatkuu laulaen. Kokemus koe-esiintymisasetelmasta ikuisuuden ja muiden suurten kysymysten äärellä, jonkin sellaisen, mistä emme voi oikeasti tietää ja mitä emme voi
etukäteen suorittaa, avautuu minulle yhtenä ajatuksia
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Eläviä kohtaamisia

Kun näitä sivuja tehtiin,
näyttelyiden sivut olivat vielä keskeneräisiä,
mutta asia korjautunee
lehden ilmestyessä.
Salmelan satoa: Juliana Hyrrin työ.

Mielestäni ARS22 todistaa elävästi sen erityislaatuisen
voiman mikä taiteella on tutkia yhteiskuntaa ja esittää
vaihtoehtoisia tulkintoja yhteisestä maailmasta kipeitä
teemoja tai leikkisyyttä kaihtamatta. Tarjoaahan näyttely
todella laajasti erilaisia paikkoja kohtaamiselle ja vuorovaikutukselle muistuttaen, että yksilöllisyyden perustana
ovat lopulta kaikille yhteiset elämän ehdot.
Kun uskallamme olla avoimia ja ennakkoluulottomia, nykytaide antaa mahdollisuuksia ajatella ja nähdä toisin viitoittaen uusia unelmia ja lentoratoja tulevaan.
ARS22:n matkassa voit lennähtää toisenlaisiin ulottuvuuksiin 4.9/16.10.2022 saakka. Näyttely ulottuu Kiasman kaikkiin kerroksiin sisältäen teoksia 55 eri taiteilijalta tai taiteilijaryhmältä 26 eri maasta.
www.kiasma.fi

Heidän töitään esitellään Mäntän kuvataideviikoilla. Kuvassa vasemmalta kuraattori Markus Kåhre, Pietu Pietiäinen, Antti Lötjönen, Radoslaw Gryta, Saku Kämäräinen, Mikko Innanen, Leena Nio, Lasse Juuti, Jenni Toikka, Kalle Nio, Pasi Rauhala, Lauri Astala, Jussi Niva, Henna Aho, Man Yau, David Kozma, Päivi Takala, Bita Razavi, Vesa-Pekka Rannikko, Antti Auvinen, Pauliina Turakka
Purhonen, Tara Valkonen, Siiri Hänninen ja Elina Brotherus. Kuva: Marko Marin.
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Karjalan kadonneet
kirkot löytyivät kirjaksi
Teksti: Ilkka Väisänen

Timo Lehtonen on kirjoittanut ja julkaissut uuden kirjan, Karjalan kadonneet kirkot ja tsasounat. Hän on aiemmissa kirjoissaan käsitellyt myös
historiallisia kirkkoja.

Kirjan kuvitusta. Käsnäselän vanhempi tsasouna. Kuva on vuodelta 1906, kuvassa emäntä Mensakov. Museovirasto.

ta saaduilla vihjeillä saatiin kenties kuitenkin johtolanka,
mistä kirkosta voisi olla kyse.
Avustajat myös käänsivät ja oikolukivat tekstiä, kopioivat ja antoivat teknistä apua. Venäjän aineistossa haasteina olivat erityisesti vanha käsiala, vanhahtava tyyli ja aineiston huonokuntoisuus. Aineisto tuli Venäjältä kopioina.
- Yksi käytännön ongelma oli, että maksut Venäjän arkistoihin piti suorittaa ruplissa, ja se ei pankin kautta
luonnistunut. Sain kuitenkin apua suomalaiselta yrittäjältä, joka maksoi maksut oman yrityksensä kautta Venäjällä, ja minä maksoin sitten hänelle, Lehtonen kertoo.
Hän on kiitollinen, että sai aineiston kirjaansa Venäjältä
ennen nykyistä maailmantilannetta. Nyt aineiston hankkiminen voisi olla mahdotonta.
Kirja on omakustanne, mutta siihen on saatu tukea esimerkiksi apurahoina, joita ilman kirjaa ei olisi voitu julkaista. Nyt kun kirja on ilmestynyt, on olo huojentunut.
Vielä on kuitenkin paljon tehtävää, esimerkiksi aineisto
on järjestettävä ja sitten se luovutetaan kirkkomuseoon.
Kirjan julkistamistilaisuudessa kirjailija kertoi edellisyönä saaneensa idean seuraavan kirjan aiheeksi: Aunuksen
kirkot. Aika näyttää.

M

istä tällainen innostus kirkkoihin kumpuaa?
- Kirja on syntynyt rakkaudesta kirkkoihin. Alun perin rakkaus omaan ortodoksiseen kotikirkkoon on motivoinut selvittämään muidenkin kirkkorakennusten kohtaloita ja kokoamaan niitä kirjoiksi. Ehkä sitä voisi verrata rakkauteen
omaan kotiin. Esimerkiksi sairaaloita tai virastoja en voisi
rakastaa, Timo Lehtonen kertoo.
Miksi juuri kadonneet ja tuhoutuneet kirkot kiinnostavat, kun olemassa oleviakin kirkkoja riittäisi tutkittavaksi?
- Tällaista koottua teosta ei ole tehty aiemmin. Nykyisiä kirkkorakennuksia voi kuka tahansa käydä tutkimassa.
Kadonneista kirkoista taas on säilynyt ehkä vain valokuvia tai piirroksia, jos niitäkään. Se on haasteellista, ja tiedon etsiminen itsessään on todella kiintoisaa. Sitten kun
löytää vielä yhden ratkaisevan tiedonjyvän jonkin kirkon
historiasta, se on kuin lottovoitto, Lehtonen kuvailee.
Tuoreessa kirjassa on esitelty 173 kirkkoa, 164 tsasounaa eli pientä puurakenteista rukoushuonetta ja 109 hautausmaata. Sisältö on keskittynyt ortodoksisiin kirkkoihin, mutta myös luterilaiset kirkot on lueteltu.
Sivuja on paksussa kirjassa 416, mustavalkoisia valokuvia 300 sekä piirroksia 60, osa ennestään Suomessa julkaisemattomia, ja lisäksi henkilöhakemisto ja paikannimihakemisto.
Kirja käsittää Karjalan alueen, joka luovutettiin vuonna
1944. Alueella oli 16 seurakuntaa. Kirjailijalla on hiukan
juuria luovutettuun Karjalaan, vaikka sanookin itse olevansa helsinkiläinen.
- Sukuani on Karjalasta lähtöisin, ja se on kulttuurihistoriallisesti kiinnostava alue. Siellä on ollut niin ortodoksisia
kuin luterilaisia kirkkoja. Vanhimmat tiedot ovat vuodelta 1227, jolloin karjalaisia jo kastettiin ortodoksisuuteen,
Lehtonen kertoo.
Uuden kirjan tiedot päättyvät vuoteen 1944. Kaikki kirkot eivät sodan jälkeen olleet kadonneet tai tuhoutuneet,
mutta uusi isäntä tyhjensi kirkkoja, ja ne saattoivat sittemmin joutua uuteen käyttöön vaikkapa klubitaloiksi,
elokuvateattereiksi tai viljavarastoiksi.
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Kirjan kannessa Salmin Pyhän Nikolain kirkko 1930-luvulla.

Jokainen saa itse valita uskontonsa

Kirjan tekeminen vaatii kärsivällisyyttä

Palataanpa kirjan kirjoittamisen alkulähteille. Ortodoksisuus on Timo Lehtoselle hyvin tärkeää. Mitä se käytännössä tarkoittaa?

Kirjan kokoaminen ja tekeminen kesti neljä vuotta ja työtunteja kertyi hiukan alle 9000. Kun kirjailija työskenteli välillä yömyöhään, hänen opaskoiransa tuli joskus näppäimistön ja hänen väliinsä. Vihje oli selvä: nyt nukkumaan!
Kirjan tekemisessä oli näkö- ja kuulovammaiselle Lehtoselle monta mutkaa. Aineistot olivat eri rekistereissä ja
kokoelmissa hajallaan Suomessa ja Venäjällä, eivät välttämättä edes oikeilla nimillään. Usein ei löytynyt mitään,
kun taas jonain päivänä iskettiin kultasuoneen.
Avustajia oli neljä vuotta kestäneen urakan aikana vuorotellen yhteensä kuusi. He esimerkiksi piirsivät piirroksia
sormella Lehtosen selkään tai kuvailivat niitä sanallisesti.
Avustajat eivät aina tienneet, mitä kuvista etsitään, joten
kommunikaatio oli haastavaa molempiin suuntiin. Kuvis-

- Jokapäiväinen elämäni alkaa aamusta, kun herään
ja teen ikonien edessä ristinmerkin. Sama toistuu illalla:
olen kiitollinen, että saan olla terveenä. Käyn lähes joka sunnuntai kirkossa. Ajatuksissani elän kirkon hengessä. Mietin, miten kirkko on toiminut ajan mittaan, miten
ihmiset ovat sitä rakastaneet. Kun kohtaan kirkon esineitä, ajattelen että tuokin on ollut jossain vanhassa Karjalan
kirkossa. Kirkonkellot ovat minulle myös tärkeitä. Ne ovat
viestintää, soivat aina kun joku oli kuollut tai mennyt naimisiin, tai kutsuivat jumalanpalvelukseen ja ehtoolliselle,
Timo Lehtonen kuvailee.
Lehtonen suhtautuu myönteisesti muihin kristillisiin
kirkkoihin, vaikka hän ei voikaan osallistua esimerkiksi katolisen tai luterilaisen kirkon ehtoolliselle. Ortodoksikirkolla on hänen mukaansa hyvin tarkat ohjeet eri asioissa,
mutta se ei käännytä ketään, kuten hänen kirjoillaankaan
ei ole tarkoitus tehdä.
Hän on käynyt myös ei-kristillisten uskontojen tiloissa,
eikä tuomitse niitä.
- On jokaisen ihmisen valinnassa, mitä uskontoa hän
tunnustaa vai onko vaikkapa ateisti. Minä olen ortodoksi.
Minua ei siihen kasvatettu, vaan liityin siihen itse, ehkä se
on jotenkin geeneissäni. Minuun vetoaa kuitenkin sen sisältörikkaus, joka antaa henkisesti ja hengellisesti paljon,
Timo Lehtonen kertoo.

Salmin kirkon rauniot. SA-kuva.

Timo Lehtosen kirjoja
• Pyhän Nikolaoksen kirkko - Hyrylän varuskuntakirkon historia 1991
• 100 vuotta rukousta ja suitsutusta Hangossa (toim. 1995)
• Autonomisen ajan varuskuntakirkot Helsingin alueella 2002
• Vaienneet kellot 2015
• Viron apostoliset kirkot – August Kaljukosken matkassa 2017
• Karjalan kadonneet kirkot ja tsasounat 2022
Lisätietoja: www.timontieto.fi
Tietokirjailija Timo Lehtoselle on myönnetty Pyhän Karitsan ritarikunnan 1. luokan
ritarimerkki hänen tekemästään uraauurtavasta työstä ortodoksisen kirkon historian tutkimisessa ja sen kirjoittamisessa. Ritarimerkin jakoi arkipiispa Leo sunnuntaina 29.5. juhlallisessa tilaisuudessa Uspenskin katedraalissa, jossa palkittiin erityisen
ansioituneita kirkon jäseniä seurakuntatarkastuksen päätösliturgiassa.
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Saarivaltion
gastronomiaa
Teksti: Sanna Tynkkynen
Kuvat: Ilpo Blåberg

Brittikeittiötä haukutaan usein maailman huonoimmaksi. Kuningatar
Elisabeth II:n seitsemänkymmentä
vuotta kestäneen valtakauden kunniaksi tutustuin saarivaltion gastronomiaan. Päällimmäinen huomio
brittikeittiöstä on historian suuri merkitys sen kehitykseen. Ruoanlaitto
muistuttaa hyvin paljon omaamme,
perustuuhan sekin suurilta osin arkiseen, ravitsevaan ruokaan. Mauttomuudesta ja tylsyydestäkin olen eri
mieltä. Makuhan tulee maustamalla
ja miksi yksinkertainen olisi tylsää.

sen alueet käsittivät noin 30 miljoonaa neliökilometriä ja
lähes neljäsosan maapallon väestöstä. Tästä juontaa juurensa sanonta, ettei Aurinko koskaan laske Brittiläisen imperiumin yltä.
Teollisena vallankumouksena tunnettu muutos käynnistyi Britanniassa 1700- ja 1800-lukujen taitteessa. Se
nosti maan maailmanjohtavaksi talousmahdiksi ja samoihin aikoihin Britannian siirtomaavalta oli suurimmillaan.
Kolonialismin aikoina Britanniassa nautittiin kaukaakin
tuotujen raaka-aineiden ja elintarvikkeiden hyvästä saatavuudesta, millä oli suuri merkitys gastronomian kehitykseen.
Muut maat saavuttivat 1900-luvun alkuun mennessä teollistumisessa brittien etumatkaa ja 1920-luvun aikana imperiumi alkoi hajota. Toisen maailmansodan jälkeen Britannia alkoi menettää vaikutusvaltaansa siirtomaissa ja samalla sodissa köyhtynyt kansakunta kärsi raaka-aineiden puutteesta. Tämä loi pohjan maineelle brittien huonosta ja tylsästä ruoasta.
Vuonna 2020 Iso-Britannia irtaantui Euroopan Unionista brexitin myötä. Tämäkin historian käänne tulee vaikuttamaan brittien ruokakulttuuriin monella tavalla, mutta
nähtäväksi jää, miten ja kuinka paljon.
Brittikeittiö
Englantilainen aamiainen, fish and chips sekä erilaiset
piiraat ja puddingit tulevat heti mieleen brittiruoasta puhuttaessa. Nämä ovatkin tavallisen kansan arkiruokaa.
On brittiläisessä keittiössä omia gastronomisia helmiäkin, tosin esimerkiksi beef wellingtonin alkuperä on hieman hämärissä. Yleensä tämä ruoanlaiton taidonnäyte yhdistetään kuitenkin brittikeittiöön. Metsästys on
suosittua ja riistaruuissa käytetään kanalintuja, kaniinia,
kyyhkystä ja peuraa.
Sunnuntaina tarjoiltavan paahtopaistin lisäksi tyypillisiä liharuokia ovat keitetty naudanrinta porkkanoiden ja
mykyjen kanssa (boiled beef and carrots with dumpling),
häränhäntä- ja luumuhennos (oxtail stew) ja sianlihamak-

karapannukakut (toad in the hole).
Englantilaiseen aamiaiseen kuuluu munia, pekonia, valkoisia papuja tomaattikastikkeessa ja paistettuja herkkusieniä ja tomaatteja. Siihen kuuluu olennaisesti myös
paahtoleipä, jonka kanssa nautitaan erilaisia hilloja ja
marmeladeja. Juomana tarjoillaan tietenkin teetä, mutta
myös kahvia ja appelsiinimehua. Vaikka puhutaankin aamiaisesta, annosta syödään myös lounaana tai jopa päivällisenä.
Fish and chips kuuluu erottamattomasti brittiläiseen
ruokakulttuuriin. Perinteisesti sitä tarjoillaan pubeissa
ja kadunvarsien kioskeissa. Alkuperäisesti se kääräistiin
sanomalehteen ja maustettiin mallasviinietikalla. Öljyssä paistetun leivitetyn kalan syöminen on luultavasti tullut maahan 1500-luvulla saapuneiden Espanjan juutalaisten mukana. He toivat Andalusiasta mukanaan kalaruuan nimeltä pescado frito. Sen syöminen yleistyi 1800-luvun puolivälissä, kun troolikalastus lisäsi kalan tarjontaa
ja ensimmäinen tavarajunareitti avattiin Grimsbyn satamakaupungista sisämaahan. Pohjanmerestä nostettiin
suuria saaliita, tuoretta kalaa saatiin helposti tuotua suurkaupunkeihin ja kalaa voitiin myydä huokealla työläisperheille.
Nykymuodossaan fish and chips on varsin nuori ruokalaji. Kalana käytetään yleensä koljaa tai turskaa. Uppopaistettujen eli virheellisesti ranskalaisten perunoiden
kotimaa löytyy Belgiasta, josta ensimmäisessä maailmansodassa taistelleet brittisotilaat toivat ne mukanaan kotimaahansa. Ruokalaji katsottiin niin tärkeäksi kansakunnan mielialalle sotien aikana, että Britannian hallitus turvasi kalastusalusten toiminnan saksalaisten sukellusveneiden uhasta huolimatta.
Piiraista tunnetuin on steak and kidney pie. Britit rakastavat tätä ruokalajia ja jopa kuuluisat ravintolat pitävät sitä edelleen listoillaan. Naudanlihaa ja munuaisia sisältävä piirakka on ensimmäistä kertaa mainittu keittokirjassa
1800-luvulla, mutta ruokalaji on varmasti tunnettu jo sitä
ennen. Koska uunit olivat harvassa varattomamman väestön asunnoissa vielä 1900-luvun puolellakin, taikina-

Historian merkitys

B

rittiläiseen keittiöön on vaikuttanut maan
eristynyt sijainti ja sen historia. Merten saartama maa on kiinostanut valloittajia, jotka ovat
osaltaan vaikuttaneet sen ruokakulttuurin kehittymiseen.
Alun perin Britanniaa asuttivat walesilaiset kansat,
skotlantilaiset piktit ja Britannian oma kantaväestö. Heidän ruokansa perustui maan antimiin ja kalastukseen.
Roomalaiset valloittivat Britannian 55–54 eaa. Britannian provinssi, joka käsitti nykyisen Englannin ja Walesin,
oli osa Rooman valtakuntaa 400-luvulle asti. Roomalaiset toivat mukanaan raaka-aineita, kuten kaalin, fasaanin,
helmikanat, peurat, saksanpähkinät, persiljan, mintun, sipulin ja kastanjat. Rooman vallan aikana maa oli tiiviissä yhteydessä Manner-Eurooppaan, saaden sieltäkin vaikutteita.
500-luvulla maahan hyökkäsivät vuoron perään anglit,
saksit ja juutit, ja 1066 myös normannit. Tällä ja ristiretkillä on ollut osansa brittiläisen kulttuurin ja näin ollen
myös ruokakulttuurin kehittymiseen. Suurin osa tämän
päivän brittiläisestä gastronomiasta on kuitenkin saanut
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Fish and chips. Kuva David Hanlon Shutterstock

alkunsa keskiajalla ja sen jälkeen.
Ison-Britannian kuningaskunta muodostui vuonna
1707 Englannin ja Skotlannin kuningaskuntien yhdistyessä. Vuonna 1801 nimeksi tuli Ison-Britannian ja Irlannin
yhdistynyt kuningaskunta, mutta vuonna 1922 Irlannin
26 kreivikuntaa irtaantuivat emämaasta muodostaen Irlannin vapaavaltion. Kuusi kreivikuntaa jäi liittoon ja valtion nimeksi tuli Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta. Suomen kielessä käytetään yleiskielessä nimitystä Britannia, Iso-Britannia tai Englanti,
vaikka Englanti on vain yksi Yhdistyneen kuningaskunnan osa. Valtio jakautuu neljään eri alueeseen, jotka ovat
Englannin ja Skotlannin kuningaskunnat, Walesin ruhtinaskunta ja Pohjois-Irlannin maakunta. Tästä syystä walesilaiset, skotit ja pohjoisirlantilaiset voivatkin pitää nimitystä jopa loukkaavana.
1800-luvulla Yhdistynyt kuningaskunta oli merkittävin
teollisuus- ja sotilasmahti ja siirtomaavalta. Laajimmillaan
Shepard’s pie
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►

teet. Skottiwiski tunnetaan savuisesta ja turpeisesta aromistaan.
Pubikulttuuri on kiinteä osa maan arkipäivää. Pubeissa käydään niin syömässä kuin nauttimassa oluesta. Olutlajikkeita onkin maassa tarjolla runsaasti. Englannin suosituin olut on vahva bitter, muita suosittuja oluttyyppejä ovat paikalliset ale-oluet sekä portteri ja stout. Etenkin
Pohjois-Irlannissa suositaan myös irlantilaisten ylpeydenaihetta guinnesia.
Paikallisia erikoisuuksia

Yorkshire puddings

►

kuoreen leivottua piirasta yleisempää oli valmistaa tulen
päällä vesihauteessa naudanliha-munuaisvanukasta. Uunien yleistymisen myötä piirasmuotoinen ruokalaji yleistyi. Winston Churchill oli suuri steak and kidney pien ystävä.
Perinteinen brittiläinen shepherd’s pie ei nimestään
huolimatta ole piirakka, vaan liha-perunasoselaatikko.
Muunnelmia on monia, mutta olennaista on kasviksista ja
lampaan jauhelihasta valmistettu kastike, joka peitetään
perunasosekannella. Ruokalaji tunnetaan myös nimellä
cottage pie, jolloin käytetään naudan jauhelihaa. Ruokalaji on hyvä tapa hyödyntää liharuokien tähteet, mikä oli
erittäin tärkeää varattomissa talouksissa.
Puddingit kuuluvat myös erottamattomasti brittikeittiöön. Kuuluisin näistä lienee yorkshire pudding, jota tarjoillaan yleisesti sunnuntaisin syötävän paahtopaistin lisukkeena kastikkeen kera. Munista, jauhoista ja maidosta valmistettava yorkshire pudding muistuttaa enemmän
muffineja tai pannukakkua kuin vanukasta. Pudding on
kansankielellä yleisnimitys jälkiruoalle.
Curryt ovat peruja siirtomaa-ajan Intiasta. Intialaiset ja
pakistanilaiset maahanmuuttajat toivat mukanaan Tikka
Masalan, jonka sanotaan olevan nykyään brittien kansallisruoka. Maahanmuuttajien perustamissa ravintoloissa
se kehittyi 1960-luvulla brittiläiseen makuun sopivaksi.
Perinteisesti britit eivät ole salaatinsyöjiä, vaan ruokien lisukkeena tarjoillaan keitettyjä vihanneksia. Myös säilykevihanneksia ja pikkelsejä löytyy runsaasti kauppojen hyllyltä, mikä omalta osaltaan kertoo tavallisten brittien ruokakulttuurista. Perunalastuja syödään välipalana
ja lounaan ohessa kolmioleipien eli sandwichien kera, eivätkä ne ole pelkkää naposteluruokaa. Kuten muuallakin,
kehitys tiedostavampaan ruokailuun, on kasvussa myös
Isossa-Britanniassa ja moderni gastronomia ja slow food
kasvattavat.
Hieman virvokkeita
Tee tuli briteille tutuksi 1600 –luvun loppupuolella, minkä jälkeen sitä alettiin tuottaa maan tarpeisiin Intian plan-
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taaseilla. Teetä kutsutaan maan kansallisjuomaksi ja sitä
nautitaankin monta kertaa päivässä. Briteillä ei ole tilannetta, johon kupponen teetä ei sopisi.
Perinteinen iltapäivätee on välipala, jolla tarjotaan pieniä suolaisia ja makeita herkkuja monikerroksiselta kakkutarjottimelta.
Iltapäiväteen perinne sai alkunsa Viktoriaanisella ajalla
yläluokan keskuudessa. Kepeä lounas tarjoiltiin puolenpäivän aikaan ja päivällinen nautittiin vasta myöhään illalla. Tarinan mukaan kuningatar Victorian kamaripalvelija, Bedfordin herttuatar Anna Maria Stanhope, kärsi aterioiden pitkän välin tuomasta huterasta olosta ja kehitteli
teehetken iltapäivään. 1800-luvun loppupuolella iltapäiväteehen liittyi jo traditioita, joihin kuului muun muassa
pukeutumiskoodi hattuineen ja käsineineen.
Englanninkieliset termit afternoon tea ja high tea sekoitetaan usein keskenään. High tea viittaa menneeseen
aikaan, jolloin työmiehille tarjottiin illallinen korkeiden
pöytien ääressä ja ruoka oli tuhdimpaa kuin iltapäiväteen
pienet herkut. Pohjois-Englannissa ja Etelä-Skotlannissa
sanonta voi tarkoittaa myös alkuillan kylmää ateriaa kotona.
Kun käsitellään brittiläistä ruokakulttuuria, on pakko sivuta myös tärkeintä vientialaa eli alkoholijuomia. Britannia on vuosisatojen ajan ollut alkoholikaupan keskus. Sinne yhdistetään niin vanhempien hienostorouvien siemailema sherry, historiallinen kauppatavara portviini kuin
sotalaivaston keripukin torjuntaan käyttämä rommikin.
Kaikkien näiden kohdalla siirtomaa-ajalla ja kaupankäynnillä on suuri merkitys. Myös kuningatar Elisabet II:n suosiman ginin valmistamisella on Lontoossa yli 300 vuoden perinteet. Gin & Tonic, onkin peribrittiläinen drinkki, vaikka ginin juuret ovat Hollannissa ja tonicin Intiassa. Juuri tässäkin kuvastuu Britannian olemus vaikutteiden sulattona.
Wiski on Britannian elintarvikeviennin ylivoimainen ykkönen ja erityisesti Skotlannissa sen merkitys kansantalouteen on erittäin huomattava. Nimi tulee iirin ja gaelin
sanoista Uisce Beatha (elämän vesi). Skotlantia sanotaan
wiskin synnyinmaaksi ja sen tislaamisella on pitkät perin-

Skotlantilaisista ruokalajeista tunnetuin on kaurahiutaleilla, lampaan maksalla, keuhkoilla, sydämellä ja ihralla,
sipulilla ja mausteilla täytetty lampaan mahalaukku haggis. Se tarjoillaan tavallisesti lanttu- tai perunamuusin sekä viskikastikkeen kera. Skotlannin kansallisrunoilija Robert Burns on omistanut ruokalajille jopa oman runon,
jota lausutaan erityisesti Burnsin päivällisellä 25. tammikuuta. Myös silli eri muodoissaan on suosittua Skotlannissa.
Walesissa kasvatetaan paljon liha- ja lypsykarjaa. Tunnetuin se on kuitenkin lampaistaan, ja niiden liha kuuluu
olennaisesti walesilaiseen keittiöön. Perinteisesti se on
perustunut yksinkertaiseen työmiehen ruokavalioon sisältäen paljon lihaa, kalaa ja äyriäisiä, etenkin sydänsimpukoita. Tärkeimmät vihannekset ovat purjo ja keräkaali.
Niistä tehdään yleensä pekonin, lampaanlihan ja perunan
kanssa perinteistä cawl-keittoa. Merileväleipä bara lawr
on toinen kansallisruoka.
Pohjois-Irlannin ruoka pohjautuu irlantilaiseen keittiöön. Tärkein ruoka-aine on peruna ja tunnetuin ruoka on
raaoista perunoista valmistettu boxty. Sitä valmistetaan
leipänä, pannukakkuina tai vanukkaana. Sika on Irlannin
vanhin kotieläin ja irlantilaisessa gastronomiassa onkin
useita sianliharuokia, kuten pekonista, makkaroista, keitetyistä perunoista, sipuleista ja omenista valmistettava
Dublin Coddle. Erityisesti rannikkoalueilla kala ja simpukat ovat tärkeä osa gastronomiaa. Irlantilainen soodaleipä on myös olennainen osa ruokailua.

Britanniassa on hyvin pitkät perinteet juustojen valmistamisessa. Kuuluisimpia juustoja ovat voimakkaanmakuinen homejuusto Stillton, cheddar ja cheshire. Ison-Britannian eri osilla on omat, usein paikannimien mukaan
nimetyt, perinteiset juustonsa.
Maustekastikkeet
Yllättävästi moni tunnettu maustekastike on alunperin
kehitelty Englannissa. 1970-luvulla meidänkin ruokapaikkojemme maustekorista löytyi yleensä ketsupin ja sinapin rinnalta HP-kastike.
Alkuperäisen reseptin kehitti nottinghamilainen ruokakauppias Frederick Gibson Garton 1800-luvun loppupuolella ja hän rekisteröi nimen HP Englannin parlamenttitalon mukaan (Houses of Parliament) kuultuaan että sitä tarjoillaan myös sen ravintolassa. Pitkään pullon etiketissä komeilikin parlamenttitalon kuva. Kastikkeen maku
syntyy mallasviinietikasta, taateleista ja tamarindeista sekä mausteista, mikä kertoo Iso-Britannian kolonialistisesta menneisyydestä.
Worcesterkastike on käyttämällä valmistettu voimakkaanmakuinen ja väriltään tumma maustekastike. Alkuperäisen reseptin kehittivät apteekkarit John Lea ja William Perrins saatuaan vuonna 1835 lordi Sandysiltä tehtäväksi valmistaa jotain, joka muistuttaisi hänen Intiassa maistamiaan kastikkeita. He eivät mielestään onnistuneet ja unohtivat keitoksensa pariksi vuodeksi kellarissa
olevaan tynnyriin. Kun he löysivät sen sattumalta uudelleen, maku olikin kehittynyt maustetun viininkaltaiseksi. Kastike saa makunsa tamarindista, chilistä, anjoviksesta, mallasviinietikasta, melassista, sipulista, valkosipulista, sokerista ja erilaisista mausteista. Se laitetaan kolmeksi vuodeksi puutynnyriin kypsymään, mistä syntyy sherryn kaltainen mausteinen ja makeahko aromi. Vuodesta
1838 kastikkeen tunnetuin valmistaja on Lea & Perrins,
jonka kastiketta myydään tuotenimellä Worcestershire
sauce Englannin Worcesterin kaupungin ja sitä ympäröivän Worcestershiren kreivikunnan mukaan.

Haggis, kuva Paul Covan / Scan Stock
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Roska päivässä!
Opettele ennaltaehkäisemään roskia
22 vuotta täyttävä Roska päivässä
-liike innostaa kaiken ikäisiä, myös
ennaltaehkäisemään roskia.
Tuula-Maria Ahonen
tma@saunalahti.fi

T

ulin juuri kävelyltä uudehkon Roskaliikkeen jäsenen kanssa. Keräsimme roskia, hän vielä innokkaammin kuin minä, ja samalla juttelimme
kaikenlaisesta. Yhteinen tekeminen, ympäristön hyväksi toimiminen, vapauttaa vuorovaikutusta ja tuottaa yhteisyyden tunnetta. Suositan kokeilemaan, jos roskien kerääminen ei vielä olisi tuttua.

Maailman parantaminen on kestävyyslaji

Aloitimme liikkeen yhdessä 9- ja 12-vuotiaiden tyttärieni
kanssa. ”Tästä liikkeestä pitää tehdä maailmanlaajuinen!”
oivalsi 9-vuotias Iisa heti. Itse ajattelin vain Suomea, mutta kiitos lapsen kaukonäköisyyden, kotisivumme löytyy
nykyisin 23 kielellä.

Liikkeen alkuvaiheessa tutustuin vanhempiin
liikkeisiin saadakseni ymmärtämystä. Kävi ilmi, että esimerkiksi taistelu naisten äänioikeuden puolesta kesti noin 100 vuotta, ennen
kuin se ensimmäisenä Suomessa saatiin.

Iisa on ehtinyt keräämään roskia myös Intiassa ja Afrikassa. Itse olen saanut kutsut Kööpenhaminaan ja Reykjavikiin, osallistujina Roskaliike-tapahtumissa on ollut nuoria
kuudesta EU-maasta, eri ikäisiä islantilaisia ja myös monia
diplomaatteja eri maista.
”Ympäristö on yhteinen olohuoneemme, pidetään siitä
huolta yhdessä”, sanoo presidentti Niinistö joka vastaanotti kutsuni 2000-luvun alussa, samoin kuin myös presidentti Halonen. Molemmat kutsuivat minut puolison
kanssa Linnanjuhliin arvostuksen osoituksena Roska päivässä -liikettä kohtaan.
Liikkeessämme on mukana myös ihmisiä, jotka keräävät roskia pyörätuolista käsin. Mukana on myös lukuisia
erilaisia koiria. Näkövammainen voisi kerätä roskia, kun
avustaja näyttää ja kuvailee roskan. Roskia kerätessä on
hyvä ottaa mukaan vaikka leivän tai nenäliinan käärepakkaus suojaamaan omaa kättä.
Maailman yleisimmän roskan ennaltaehkäisyä
Monelta tupakoivalta lentää tumppi huolettomasti maahan. ”Sehän on niin pieni”, heittäjä ehkä ajattelee. Mut-
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Reykjavikissa Islannissa oli Tuula-Maria Ahosen vetämä Roska päivässä -liikkeen kansainvälinen miniroskistyöpaja, jossa osallistujat olivat
pääosin diplomaatteja eri maista.

Moni tupakoiva on ottanut miniroskiksensa puiston penkiltä, jonne Roska päivässä -liikkeen jäsenet ovat laittaneet tuunattuja
purkkeja tarjolle.

ta seuraava tulija voikin olla eläin, pieni lapsi tai kehitysvammainen, joka panee myrkyllisen tumpin suuhunsa. Eräs isä joutui viemään lapsensa sairaalaan, kun lapsi
söi naapurin maahan heittämän tumpin.
Ainoana roskatoimijana Roska päivässä -liike ennaltaehkäisee suun roskia ilmatiiveistä kierrätyspurkeista tuunattavien miniroskisten avulla. Kaunistamme purkkeja
kauniilla kuvilla ja päällystämme leveällä teipillä. Miniroskikset säilyvät siisteinä hyvinkin pitkään. Olen nähnyt yli
10 vuotta käytössä olleen miniroskiksen, jonka päällä oleva tarra oli jonkun verran hapertunut, mutta edelleen selvästi nähtävä. Itse purkki oli kuin uusi.
Käytämme diabeetikkojen koeliuskapurkkeja, filmipurkkeja, apteekin purkkeja ym. Kotonakin voisi pitää pienen
Miniroskis-työpajan. Myös lapset oppivat tuunaamaan
niitä. Miniroskiksia on taiteiltu myös kouluissa, tätä kannattaa ehdottaa kouluihin. Minkä nuorena oppii, sen vanhana taitaa. Itse olen pitänyt Miniroskis-työpajoja mm.
kouluissa, kulttuuritaloilla, kirkoissa, asukastaloissa ja
kirjastoissa.

Opin, että tarvitaan kärsivällisyyttä, että saadaan aikaan muutosta. Omalla lähiseudulla
voi kuitenkin aika piankin nähdä, että roskien
määrä vähenee, kun niitä kerätään. Monet eivät enää kehtaa heittää roskia, kun vielä kertoo paikallisella fb-sivulla keräämisestään.
Miniroskisten käyttöön ottajat panevat
tumppinsa purkkiin ja tyhjentävät sen seuraavan roskiksen tullen. Kerran satuin juuri
samaan aikaan roskikselle tupakoivan kanssa, joka oli tyhjentämässä purkkiaan. Ilahtuneena kysyin, mistä hän oli saanut miniroskiksensa.
Hän kertoi ottaneensa purkin puistonpenkiltä, minne olin pannut miniroskiksia infolapun kanssa. Rohkaisen muitakin samaan!
Liikkeeemme löytyy osoitteesta www.roskapaivassa.net. Kotisivulta pääsee fb-sivullemme.
Isä ja poika, Rauno & Bryant WIkström
roskakävelyllä pihtien kanssa.
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vaikeuksista, merkkejä mahdollisesta ahdistuksesta, yksinäisyydestä, epäonnistumisista. Jos minulla olisi aihetta
itkuun, itkisin vain saunassa pesten kasvoni samantien.

HEIJASTUKSIA

Gyöngyi Pere-Antikainen

Äidiksi ja tyttäreksi

S

ain pääsiäisen aikoihin kahdeksankymppisen
äitini luoksemme kylään reiluksi viikoksi. Hänen edellisestä käynnistään on kulunut viisi vuotta ja suostutteluun ja suunnitteluun on
mennyt kuukausia. ”Tämä on sitten viimeinen
vierailuni Suomessa”, päätti äiti, vaikka itse yritän hahmotella jo seuraavaa kyläilyä loppukesäksi. Kun isä on hoitokodissa ja äiti yksin, olisi hän melko vapaa matkustelemaan. Lentomatkustaminen on vaivatonta, kun kummallakin puolella on varattuna saattajapalvelu. Isoilla lentokentillä vanhukset tavaroineen kärrätään pyörätuolissa,
turvallisesti suoraan koneeseen ja määränpäässä koneesta vastaanottajan luo.
Äidin ja tyttären välinen suhde on harvoin ongelmatonta.
En oikein usko tarinoihin, joissa äiti on aikuisen tyttärensä paras ystävätär, vaikka olen tavannut sellaisiakin harvinaisia tapauksia. Oma suhteeni äitiini on pohjimmiltaan
molemminpuolin lämmin ja rakastava. Miksi sitten odotimme vierailua molemmat hieman ristiriitaisin, pelonsekaisin tuntein?
Kun menetin näköni ja jäin hieman myöhemmin yksin
pienen lapsen kanssa, koki äitini miltei yhtä suuren shokin, kuin minä itse. Kun minulle alettiin heti sairaalassa
puhua mahdollisimman itsenäisestä elämästä ja sitä mahdollistavista taidoista, apuvälineistä ja verkostosta, jäi äitini melkoisen yksin minua koskevien huoliensa kanssa.
Pikkuhiljaa hän alkoi tottua ajatukseen, että minulla olisi Suomessa hyvät mahdollisuudet pärjätä. Kuitenkin joka kerta tavatessamme hän on nähnyt, tai päättänyt nähdä minua lähinnä apua tarvitsevana, kömpelönä, vaikeuksia vastaan turhaan taistelevana ihmisenä. Miksi näin?
Kesäpaikassamme, vanhempieni luona olen viettänyt
vain joitakin viikkoja, kenties pari kuukautta vuodessa,
yleensä keskikesällä ja joulun tienoilla. Joka kerta minun
on totuteltava yhä uudestaan ja uudestaan sikäläiseen
elämäntyyliini, niin ihanaa kuin se onkin, mutta kovin erilainen kotoisiin arkirutiineihini verrattuna. En pääse yksin
kauppaan, en oikein minnekään ilman saattajaa. Pihalla
pystyn lähinnä loikoilemaan auringossa, keittiö on vähän
vieras ja hankala, tavarat saattavat olla eri paikoissa, kuin
edellisen kerran ne jätin. Totun taloon päivässä-parissa,
sitten se on loman aikana tukikohtani, reviirini, pakopaikkani. Haluan olla siellä omissa oloissani, lukea, kirjoitella,
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katsoa telkkaria, soitella ystäville, jos jokin satuttaa, jopa
itkeä kenenkään näkemättä.
Äitini puolestaan näkee tyttärensä vetäytyvän yksikseen, istuvan kenties pilkkopimeässä yksinäisenä, hylättynä, surkeana. Hän tulee vähän väliä katsomaan, miten
pärjään, tarvitsenko jotain, voiko hän auttaa. Liikuttavaa,
mutta hetken päästä jo valtavan häiritsevää. Jos kerron
hänelle haluavani olla yksin, haluan hänen edes koputtavan tullessaan sisään, hän pahoittaa mielensä. Kun hän ei
kunnioita minun reviiriäni ja yksityisyyttäni, minä pahoitan mieleni. Keskusteleminen on turhaa, lupaukset unohtuvat häneltä, samaten minulta itselleni antamani lupaus muistaa, että hän on vanha, eikä kykene enää muuttumaan. Minua ahdistaa olla niin suuressa määrin hänen,
vanhan ja raihnaisen ihmisen avun varassa. Häntä ahdistaa tunne, ettei hänen tarjoamansa apu riitä, etten voi kovin hyvin siellä hänen ponnistuksistaan huolimatta.
Nautin hetkistä, kun hän näkee minun onnistuvan jossain, mihin hän ei olisi uskonut. Nautin, kun osaan tuottaa hänelle iloa tai yllätyksen. Haluaisin itse tarjota hänelle apuani omalla tavallani, mutta nuo tavat ovat niin
kovin vähänlaisia. Löydän hänelle netistä hyvän käsikirurgin tai hyvän ravintolan kotiinkuljetuksineen, laitan maistuvaa salaattia, tuomani lahja on mieluisa, saan ruudulle
hänen ikivanhan suosikkileffansa... Nautin huomatessani, että hän saattaa hetkisiksi unohtaa sokeuteni ja kysyy,
enkö halua laittaa lukulamppua päälle tai enkö halua ostaa jotain lehtikioskista. Mutta ahdistun, kun jo liikahtaessani äiti kysyy, mitä aion tehdä, ahdistun, kun selitettyäni hänelle monta kertaa, että minä suorastaan nautin käsin tiskaamisesta, hän edelleen jaksaa tarjoutua joka kerta tiskaamaan murtuneilla käsillään.
Kun äiti vierailee luonamme Suomessa, tilanne on tyystin erilainen. Täällä ollaan minun reviirilläni, hän on vieras, minä määrään pääasiallisesti asioista, ohjelmista, aikatauluista. Nautin saadessani osoittaa äidille kaikki merkit itsenäisyydestäni. Näytän, ettei avustajani suhtaudu
minuun suinkaan holhoavasti, vaan hän toimii ohjauksessani silminäni. Näytän, kuinka hyvin olemme opaskoirani
kanssa ottaneet uudehkon asuinympäristömme haltuun.
Näytän satoja pieniä onnistuneita yksityiskohtia arjestamme, ympäristöstämme. Näytän, miten koen vaikeudet
ylitsepäästävissä oleviksi. Esittelen ystäviä, joiden kanssa
minulla on tasavertainen suhde. Vältän näyttämästä mitään, mikä voisi surettaa häntä, mikä kielisi liian suurista

Äitini viihtyy, antautuu hemmoteltavakseni ja potee selvästi vähemmän stressiä kuin kotonaan. Silti ikäviäkin
hetkiä tulee kuin varkain. Äiti tarjoaa apuaan asioissa, jotka vihjaavat minun olevan surkea niissä sokeuteni takia.
Ja vaikka kuinka tiedän hänen haluavan auttaa hyvää hyvyyttään, nousee mielessäni ahdistus ja kiukku, alan puolustaa reviiriäni, omaa järjestystäni vaikka hampaita purren. Ei, äiti ei saa järjestellä vaatekaappiani. Ei, ei käy, että
hän käy läpi keittiökaapeissa vanhaksi menneitä elintarvikkeita. En halua hänen neuvovan, mikä olisi järkevämpi reitti.
Lapsellistako? Kyllä, sitäkin. Äidilleni olen aina lapsi, hän
kohtelee minua lapsena ja minä alennan itseni hänen
seurassaan lapseksi, tai pikemminkin kapinoivaksi murrosikäiseksi, joka pitää kynsin hampain kiinni vaikeasti
saavutetusta itsenäisyydestään.
Mietin paljon, missä määrin tämä vuosia jatkunut reviiritaistelumme on sokeutumiseni seurausta. Suurimmalta
osin, veikkaan. Näkevänä minulla ei olisi tarvetta osoittaa
olevani hyvä asiassa kuin asiassa. Saisin epäonnistua jossain asiassa ja nauraa sille hartioitani kohotellen ja nenää
rypistellen, ettei se ole tärkeä lainkaan jonkin onnistumisen rinnalla. Saisin vastata äidin hyväntahtoisiin holhoaviin eleisiin hyväntahtoisella hymyllä. Miksi sokeana joka ikinen onnistuminen ja epäonnistuminen tuntuu monin kerroin tärkeämmältä? Miksi tämä pätemisen tarve?
Ja miksi juuri äitiä kohtaan, jos kerta ei muiden suhteen
ainakaan yhtä voimakkaana? Jos muille voin näyttää itseäni kutakuinkin sellaisena kuin olen tai koen olevani
sillä hetkellä, miten äidille on näytettävä se mahdollisimman siloteltu kuva itsestäni? Suojelenko häntä, vai sittenkin itseäni?
Suosittelen yksinäisyyttään valittavalle äidille löytämääni eläkeläiskerhoa. Hän vain tuhahtaa: ”Et kai kuvittele minun menevän niiden juoruilevien vanhojen akkojen sekaan?” Tuumin hänen olevan joka tapauksessa itsekin juuri sellainen. ”Ei, minä en voisi ikinä avautua tuntemattomille”, vastustelee äiti. Tässä on perustavaa laatua
oleva ero välillämme: minä saan vahvuuteni osittain verkostoni kautta, hän yrittää varjella vahvuuttaan sulkeutumalla. Minä muistelen olleeni nuorena taipuvainen samaan. Onko sokeudesta tullut tämä jossain määrin hyödyllinen ominaisuus minulle, kyky avautua ja ojentautua
kohti muita ihmisiä? Miten harmi, ettei kuitenkaan kunnolla kohti omaa äitiäni!
Vierailu onnistui kuitenkin yli odotusten ja olen alkanut
tehdä suostuttelutyötä seuraavaa matkaa varten suurella
mielihyvällä. Jos on sittenkin niin, että keskittyminen hyvään yhdessäoloon ryppyineenkin on merkityksellisempi, kuin syiden ja seurausten pohdiskelu.

KULT TUURIN
TUUL AHDUKSIA
Tanja Rantalainen

Suosittu Kirjasitsit

E

ntinen KirjaNeule-klubi on nykyään Kirjasitsit,
ja yhdistyksen toiminnan yleisön suosikki. Kerran kuukaudessa kirjoista kohottunut porukka kokoontuu yhdistyksen toimistolle tai etälaitteen ääreen. Ensin käydään läpi, mitä hyvää
on luettu sitten viime näkemän. Kirjasitsien sihteeri Heidi Ikäheimonen laatii listan näistä suosituksista. Lista julkaistaan Näkövammaisten liiton kulttuuri-keskustelualueella, ja se on saanut paljon kiitosta. Sitten sitseissä keskustellaan sovitusta aiheesta, jostakin teoksesta tai vaikkapa lukupäiväkirjan pitämisestä ja äänikirjanlukijoista, niin kuin toukokuussa. Kynnys on matalalla, koska sitseihin voi todistetusti osallistua vaikka kuntopyörän satulasta.
Yhdistyksen teemailtojen aiheet ovat asettuneet laajalle kaarelle. Viimeksi on puhuttu salatieteistä, Raamatusta
ja mehiläistarhauksesta. Mehiläistarhaus-teemailta poiki
retken Pauligin huvilan pihamaalle mehiläispesiä ihmettelemään ja pörinää kuuntelemaan. Retki järjestetään kesäkuussa. Ensi vuodelle on ehdotettu klassisen musiikin
ammattilaisen työtä esittelevää iltaa. Mistä aiheesta sinä haluaisit kuulla asiantuntijan luennon? Lähetä toiveesi kulttuurituottajalle.
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Onnellista kesää, toivottaa kulttuurituottaja
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PISTEITÄ

HELMIKKO

Jouko Lehtonen

Riitta-Kaisa Voipio

Monta on harakan naurajaa

Vapaaehtoistyö koituu kaikkien hyväksi

S

uomea on luonnehdittu tuhansien yhdistysten luvatuksi maaksi, ja olemmekin maailman
ahkerimpia järjestöihmisiä. residentti Tarja Halonen sanoi joskus, että täällä kansalaisyhteiskunta tarjoaa niin paljon mielekästä tekemistä,
että siinä voi puuhata itsensä vaikka läkähdyksiin saakka.
Oikeusministeriön alaiseen Patentti- ja rekisterihallitukseen on koottu peräti sadan tuhannen yhdistyksen tiedot. Muutama vuosi sitten sieltä siivottiin pois kymmeniä
tuhansia pöytälaatikkoyhdistyksiä, joten nuo sata tuhatta pyörivät ihan oikeasti.
Kun toisen maailmansodan jälkeen silloiset aktiivi-ikäiset rupesivat jälleenrakentamaan kotimaata, ulottui osallistuminen ja talkootyö reunasta reunaan. Kuljettiin monenkirjavissa harrastuspiireissä, vaikutettiin ammattiyhdistysliikkeessä ja poliittisissa puolueissa, ponnisteltiin
vammaisjärjestöissä, kehitettiin äitien lomahuoltoa ja ensikotitoimintaa, ties mitä.
Into oli valtava, sen huomaa lukiessaan erilaisten seurojen ja yhdistysten historiikkeja. Tämän päivän näkökulmasta tuntuu aivan uskomattomalta, miten kokonaisia
seuran-, maamies- ja työväentaloja pystytettiin ilman killinginkään palkkarahaa. Yhteiskuntaa alettiin toden teolla demokratisoida, sitä tosiasiaa vasten innokkuuden ja
ahkeruuden käsittää helposti.
Totuuden nimissä on lisäksi huomautettava, että tuolloin
ihmiset asuivat erittäin tiiviisti. Tuntui varmasti helpotukselta päästä kansantalolle näytelmäkerhoon tai urheilukentälle juoksuharjoituksiin rankan työlöysin jälkeen,
kun kotona oli käynyt pyörähtämässä ahtaiden huoneiden sumpussa lattialla nukkuvia yövuorolaisia väistellen.
Nyt kun itsellä on takana jo viisi vuosikymmentä erilaista vapaaehtoishommaa, huomaan sekä oman että toisten
ikäisteni palon yhteiseen tekemiseen hiukan hiipuvan.
Sellaisiin puuhiin, joissa aina ei ole niin kamalan hauskaa,
eksyy aina vain vähemmän uusia ja nuorempia ihmisiä.
Olen pohtinut asiaa usein. Monet harrastusporukat, joissa on kivaa ja voi osallistua näyttäviinkin tempauksiin, ve-
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tävät puoleensa. Urheilu- ja erilaiset liikuntaseurat muodostavat aivan oman lukunsa, niillä on toisenlainen funktio. Ja isot kaupungit ovat myös eri juttu, siellä on mistä
ottaa jäseniä.
Mutta pienemmillä paikkakunnilla lähes kaikki järjestötoiminta ukkoutuu ja akkautuu. Se koskee niin metsästysseuroja kuin marttakerhojakin, niin eri puolueosastoja kuin leijoniakin, niin kuoroja kuin vammaisyhdistyksiäkin. Jopa Punainen Risti potee aktiivipulaa.
Ja puurtajien joukko harvenee ja harmaantuu aina vain.
Entistä enemmän työt kaatuvat yksien ja samojen kontolle, ja sitten onkin helppo ilkkua sivusta, että ne haalii aina kaiken itselleen.
Uskaltaisin kuitenkin väittää, että vilpitön vastuuntunto
juurruttaa ihmisen järjestökuvioihin, jos sellaiseen on joskus saanut kipinän. Läheskään joka hetki se ei ole hilpeää harrastusta, ja rutiinit puuduttavat. Jonkun se on kuitenkin hoidettava, jotta verkosto pysyy ehjänä ja valmiina toimintaan.
Se, joka ei koskaan ole osallistunut minkäänlaisiin yhteisiin rientoihin, ei tiedä mitään siitä työn määrästä, mitä
vaikkapa jonkin tapahtuman järjestäminen nielaisee. Ei
tarvitse olla kummoinenkaan kihaus, kun se edellyttää
kymmeniä ja taas kymmeniä työtunteja. Jo pelkkä suunnittelun polkaiseminen käyntiin vaatii lukuisia puhelinsoittoja, sähköpostiviestejä ja tuumailua yksin ja yhdessä.
Silti uskallan väittää, että se kannattaa. Vapaa, kansalaisten oma yhdistys- ja järjestötyö rakentaa ja rikastuttaa
yhteiskuntaa ja vahvistaa demokratiaa. Loppujen lopuksi
siitä hyötyvät kaikki, nekin, jotka eivät koskaan pane rikkaa ristiin asioiden hoitamiseksi eivätkä koskaan edes tule paikalle, kun tapahtumia ja tilaisuuksia järkätään. Toisaalta kuuluuhan demokratiaan myös valinta ja vapaus
olla osallistumatta.

E

läin on ihmisen ystävä, mutta kuvaa myös ihmistä itseään. Monet kirjailijat käyttävät eläintä sekä konkreettisesti että vertauskuvallisesti.
Juhani Aholla harakka nauraa tien varressa, kun
Matti ja Liisa köröttelevät hevosella junaa katsomaan Lapinlahden asemalle. Siinä se “kikahteli ja häntäänsä heilutteli”. Sillä on ne omat lystinsä, Matti toteaa,
kun Liisa ihmettelee miksi se “sitä ilvettään piti”. Paluumatkalla harakka on taas räkättämässä tien varrella. “Kun
olisi sen naurun ennen merkiksi arvannut, niin ei olisi tätäkään tullut”, pohtii rautatieseikkailuun pettynyt Liisa.
Omassa tuotannossani taitaa harakka olla näkyvin lintu,
sanoo Markku Tanttu, helsinkiläinen graafikko ja kirjailija. Se esiintyy viiden kirjani päällyksessä. Ainakin neljä
runon näköistä tekstiäni kertoo harakasta, Tanttu sanoo.
Esimerkki: “Koreista linnuista/ harakka/ on hienostunein:/
mustavalkoinen/ mutta hohtaa/ sateenkaaren värejä.”
Satu Taskiselle, Wienissä asuvalle kirjailijalle, varis on
mukana monessa tapahtumassa, esim. romaanissa Katedraali (2014). Kuoriaisesta täydellisen kuvan on antanut
Franz Kafka novellissaan Muodonmuutos. Kafkan kuoriaista voi tarkastella filosofisesta, psykologisesta, teologisesta ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta, pohtii Maria
Vuorio. Hän on julkaissut satuja, runoja, kertomuksia, romaaneja ja novelleja vuodesta 1979 alkaen. Kafkan kuoriaista voi pitää fantasiana tai sairauskertomuksena, se on
yhtä aikaa järkyttävä, koominen ja iljettävä, ja se herättää
uteliaisuutta, sääliä, kauhua ja epäuskoa. Nuoruudessani yliopistolla nimitin mielessäni kirjallisuuden tutkijoita
lantakuoriaisiksi. Onhan heidän pyörittelemänsä aineisto
sitä, mitä muut ovat tuottaneet. Materiaali on valmista ja
rikassisältöistä. Siitä elää kirjallisuuden eläin, kuoriainen,
toteaa Maria Vuorio (Kirjailija-lehti 1).
Samassa lehdessä Osmo Pekonen, alun perin matemaatikko, sittemmin myös klassikkorunoilijoiden suomentaja, kertoo lohikäärmeestä. Englannin kansalliseepoksena tunnetun muinaisrunon Beowulf-sankarin kohtaloksi
koitui juuri lohikäärme. Gööttikansan kuningas Beowulf
sai hirviön surmatuksi, mutta kaatui itsekin taistelussa.
Nyt Pekonen suomentaa Saksan kansalliseeposta Nibelungein laulua. Lohikäärme (Lindwurm) ja lehmus (Linde)
yhdessä koituivat Siegfried-sankarin tuhoksi. Vaikka kyseisillä saksan sanoilla ei ole etymologista yhteyttä, jota moni saksalainen luulee, Pakonen pohtii, “uskaltaisinko yhden kerran käyttää lohikäärmeestä myös nimitystä
lehmuskäärme?”
Kirjailija Liisa Mäntymiehelle orava nousee mieleen, kun
isä luki Aleksis Kiven Seitsemää veljestä. “Makeasti oravainen/ makaa sammalhuoneessansa...” ja sieltä, “kammiostaan korkeasta/ katselee hän maailman piirii.”
Mitä voi päätellä ihmisen ilmeistä, eleistä ja liikkeistä?

Sitä pohtii Pete Poskiparta teoksessaan Arjen mentalisti,
mielentaitojen kirja (Readme.fi 2021) Meillä on seitsemän
perusilmettä. Tässä ne ovat ja niiden kuvaus: ILO – molemminpuolinen hymy, joka säteilee koko kasvojen alueelle. INHO – nenä rutussa, silmät sirrillään ihan kuin henkilö olisi haistanut jotain todella pahan hajuista. PELKO –
Pelon tunnistaa täysin auki olevista silmistä, hieman auki olevasta suusta ja koko pään hienoisesta vetäytymisestä taaksepäin. SURU – Ilon vastakohta. Koko kasvojen ilme viettää alaspäin molemmin puolin suuta. VIHA – Suu
kireästi supusa, leuka lähempänä frintaa. Koko kasvojen
seutu on jännittynyt. YLIMIELISYYS – Toispuoleinen hymy, joka viestittää heti, että onpa leuhka ja itsekeskeinen
tyyppi. YLLÄTYS – Suu ja silmät ammollaan. Tämä on ilme, jota mentalisti saa esityksissään katsoa usein, kun
yleisö yllättyy ja hämmästyy näkemästään.
Tesla on nykyajan autoihme, tai oli ensimmäinen täyssähköinen auto. Sen taustalla on merkillinen suurten
unelmien mies, Nikolai Tesla. Jo sata vuotta sitten hän sanoi, että meillä on laite, “joka omin neuvoin pystyisi suorittamaan monenlaisia toimintoja aivan kuin sillä olisi
oma älynsä”. Nikolai Tesla (1856-1943) oli originelli älykkö ja oman tiensä kulkija. Hän visioi tutkan, faksin, tekoälyn ja internetin. Hän unelmoi auringon, tuulen ja aaltojen ehtymättömästä energiasta. Patentteja Teslalla oli
noin kolmesataa. Kuuluisaksi hänet tekivät sähkötekniikan keksinnöt, erityisesti vaihtovirtamoottori ja sitä täydentävä muuntaja. 1800-luvun lopulla käytiin “virtojen sotaa”. jossa vastapuolena oli arvostettu keksijä Thomas Edison. Edison puolusti tasavirtaa, vaikka sen siirtomatka ei ollut kahtakaan kilometriä, ja varoitti vaihtovirran vaarallisuudesta. Asian todistamiseksi hän järjesti irvokkaita näytöksiä, joissa tapettiin eläimiä sähköllä.Sitten hän hahmotteli sähkötuolin. Virtojen sodan ratkaiseva taistelu oli Chicagon maailmannäyttelyn sähköistäminen vuonna 1893. Tesla voitti kumppaninsa Westinghousen kanssa. Iltaisin Chicagon hämärtyessä alkoi upea valonäytös, joka sai yleisön huokailemaan ja hurraamaan.
Näyttelyn sähköpaviljonki oli kahden jalkapallokentän
kokoinen.Siellä esiteltiin erilaisia kojeita ja myös mallikoti, jossa oli sähköliesi, pesukone, pölynimuri ja sähköinen
ovikello. Pian tästä unelmasta tuli monelle totta. (Tiede 3)
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MUSIIKKI
Joose Ojala

Sokean muusikkoyrittäjän
visuaalisuuspeikko ja
kertomus sen kesyttämisestä

ässä jutussa puhun ainoastaan omasta kokemusmaailmastani. Tiedän monia näkövammaisia, joille visuaalisuus on tärkeä asia. Monet
myös käyttävät paljon aikaa oppiakseen ymmärtämään erilaisia visuaalisia kokonaisuuksia, kuten erilaisten pukeutumiskombinaatioiden väriyhdistelmiä. On myös niin, että syntymäsokeilla suhde visuaalisuuteen on usein erilainen kuin myöhemmin sokeutuneilla.

T

liikkeeseen, kerroin saamani speksit. Pukuja sovitettiin ja
myyjä otti minusta kuvia jotka lähetettiin työnantajalleni
hyväksyttäväksi. Itselläni ei ollut muita kriteerejä kuin se,
että vaatteet tuntuvat mukavalta päällä ja kaikki sovittamani vaatteet tuntuivat. Oli siis lokoisaa sovittaa pukuja ja sitten odottaa, mikä menee läpi. Uusi puku löytyikin
nopeasti. Keikalle oli mukavaa ja helppoa lähteä, kun veti
aina saman univormun päälle. Loppuajan saikin keskittyä
sitten täysillä musiikkiin.

Oma suhtautumiseni pukeutumiseen, ulkonäköön ja visuaalisuuteen on pragmaattista. Minulle on tärkeää, että oma ulkoasuni ja ympäristö jossa olen, näyttää hyvältä. Muusikkona minulle on tärkeintä soittaminen. Esimerkiksi omassa vaatetuksessani pyrin selkeyteen ja etenkin
siihen, että täytän suunnilleen yleiset asiallisen pukeutumisen normit. En tietenkään halua, että mahdollinen epäsiisti olemukseni veisi fokusta pois musiikista. Vielä vähemmän haluan yleisön joukosta ajatuksia pohjalta ”onhan se ihan ymmärrettävää ettei se sokea raukka osaa valita itselleen sopivia vaatteita.” Haluan siis näyttää hyvältä, mutta ulkoistan käytännön toteuttamisen mieluusti muille. Minulle riittää, että ihminen johon luotan kertoo, että vaate x näyttää ylläni hyvältä. En ole juurikaan
kiinnostunut siitä, miksi se näyttää hyvältä. Oma muusikkouteni jollain tavalla tukee tätä ajatusmaailmaa. Jos olisin syntymäkuuro ja haluaisin tehdä musiikkia, oma käsitykseni vaikkapa musiikkikappaleen miksauksen yksityiskohdista olisi luultavasti samaa tasoa kuin oma ymmärrykseni syntymäsokeana näyttävän ulkoasun yksityiskohdista. Tätä ajatusmallia voi kuitenkin toteuttaa vain tiettyyn rajaan saakka, koska eri ihmisten näkemykset poikkeavat kovasti toisistaan ja siksi minun on sokeudestani
huolimatta kyettävä sanomaan lopullinen mielipiteeni itseäni koskevissa päätöksissä. Tämän takia pyrin kaikissa
visuaalisissa ratkaisuissani jopa pelkistettyynkin selkeyteen, jotta pystyn ne ymmärtämään ja hyväksymään. Tämä juttu on pienimuotoinen kasvukertomus siitä, kuinka
julkisessa ammatissa olen hiljalleen joutunut ottamaan
vastuita myös visuaalisesta ilmeestäni.

Kaikki perustuu luottamukseen

Kun 10 vuotta sitten aloittelin uraani muusikkona, se tapahtui rivisoittajana toisten projekteissa. Eräs syy miksi
nautin niin kovasti sidemanin roolistani oli se, että yhtyeiden vetäjät päättivät määrätietoisesti sen, miltä bändin
julkinen profiili näyttää. Sähköpostiin kilahti tieto siitä,
milloin ja missä promokuvaukset ovat ja millaiset vaatteet olisi syytä laittaa päälle. Kun tuli aika ostaa uusi puku, työnantaja antoi pukuliikkeen osoitteen. Kun saavuin
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konisuudelta tai jopa välinpitämättömyydeltä on kohdallani pitkällisen ajatusprosessin lopputulos. Onhan asetelma äärimmäisen epäreilu: minusta on netissä kasapäin videoita joissa muut näkevät minut ja
he myös voivat tehdä näkemästään
johtopäätöksiä. Minä en kuitenkaan
voi nähdä tätä itsestäni tehtyä materiaalia enkä näin ollen pysty lausumaan siitä edes kunnollista mielipidettä. Asiasta tekee merkityksellisen se, että elämme näkevien maailmassa, jossa ulkonäöllä, visuaalisuudella ja sillä miltä asiat näyttävät on ehdottomasti väliä. Kilpailemme myös armotta toisiamme
vastaan työtilaisuuksien saamisessa. Totta kai haluaisin, että voisin itse kontrolloida kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat omiin menestymisen mahdollisuuksiini. On raskasta hyväksyä, että joudun ulkoistamaan näin ison palan kakusta muille. Mutta kun päätös ulkoistamisesta on tehty, olen sen jälkeen myös
hyvin ehdoton tekemälleni päätökselle. Näin suojelen omaa psyykettäni ja varmistan että keskityn asioihin, joiden kokonaisuuden oikeasti
kykenen hahmottamaan.

Edellä kertomani on mahdollista siksi, että ympärilläni oli ja on ihmisiä, joiden arvostelukykyyn voin luottaa
100-prosenttisesti. Näin ei ole ollut aina. Urani alkuvuosina keksin markkinoida silloista omaa bändiäni nettisivulla, jonne latasin bändini tiedot kuvien kera. Sivuston ylläpitäjälle maksamani korvausta vastaan yhtyettäni markkinoitiin sivuston asiakkaille. Bändikaveri lupasi auliisti
näpsäistä tarvittavat valokuvat keikan yhteydessä. Näin
tapahtuikin ja laitoin kuvat jakoon. Lopun arvannettekin.
Ollessani keikkamatkalla puhelimeni soi. Sivuston ylläpitäjä soitti. Vaivautuneen hiljaisuuden jälkeen hän kommentoi suunnilleen näin: ”Mun on pakko kysyä, oletko sä
oikeasti tarkoittanut julkaista nämä kuvat? Kun siis tämä
teidän jengihän näyttää joltain yläasteen bändiryhmältä.” Olihan tämä silloin kriisin paikka. Tilanteessa lihallistui se tosiasia, että halusin tai en, olen visuaalisen materiaalin kanssa aina toisten arvostelukyvyn varassa. Jonkun
toisen mielestä mahtavalta näyttävä materiaali voi jonkun toisen mielestä olla aivan luokatonta. Isoin ongelma
on oman kokemukseni mukaan kuitenkin se, että monet
eivät hienotunteisuuttaan saa sanottua omaa mielipidettään, mikäli se on vähääkään kriittinen tai edes rakentava.
On välillä tuskastuttavaa yrittää profiloida ihmisiä tähän
tarkoitukseen. Itse mietin asian suunnilleen niin, että jos
joku tähän rooliin ajattelemani ihminen vaikuttaa hyvältä
tyypiltä, olisiko hän riittävän rehellinen sekä sellainen, joka ajattelisi ikäänkuin näkevän itseni aivoilla. Joskus houkuttelisi, joskus pelottaisikin päästä jostakin madonreiästä kurkistamaan sellaiseen vaihtoehtoiseen todellisuuteen, jossa näkevä, samassa ammatissa ja elämäntilanteessa oleva Joose pääsisi tsekkaamaan sokean Joosen
promokuvat ja videot. Vaikka ympärilläni on nyt luotettavia ihmisiä ja tiedän ettei minusta esilläoleva materiaali ole epäedustavaa, en rehellisyyden nimissä usko, että
näkevä Joose kelpuuttaisi sitä sellaisenaan. Vertailukohta löytyy jälleen kerran musiikista. Vaikka studiossa käytettäisiinkin ammattimiksaajaa, en juuri koskaan ole täy-

Havahtuminen omaan vastuuseen

Kuva: Timo Junttila

sin tyytyväinen ensimmäiseen miksausvedokseen. Miksi
kuvien kanssa olisi toisin?
Kun yllä olen kuvannut omaa pragmaattista ja ehkä hieman lakonistakin suhtautumistani visuaalisuuteen, se on
vain toinen puoli totuutta. Oikeasti olen monissa asioissa pikkutarkka ja minulle on erityisen tärkeää pitää kaikki langat käsissäni. Olen joko tai-ihminen – sellainen, joka
tekee asian pedantisti ja pikkutarkasti tai sitten ei tee ollenkaan. Oikeasti olen visuaalisuudesta, pukeutumisesta,
värimaailmasta ja muutenkin ulkonäköasioista kiinnostunut, siis periaatteessa. Koska olen niin pedantti ihminen, paraskaan kuvailutulkki ei pystyisi välittämään minulle niin tarkkaa informaatiota, että se minulle riittäisi.
Olen aika mustasukkainen omasta ajastani ja minulle on
tärkeää työstää sellaisia asioita, joiden tekemiseen käyttämäni ajan saan hyödynnettyä mahdollisimman tarkasti. Näin ollen en halua käyttää aikaani visuaalisuuteen
liittyvien yksityiskohtien ruotimiseen, koska käyttämälleni ajalle saisin ainoastaan keskinkertaisen vastineen.
Näin ollen se mikä päällepäin näyttää äärimmäiseltä la-

Ensimmäisenä koronavuonna 2020
pitkä rivisoittajan urani päättyi, kun
pitkäaikaisin työnantajani laittoi pillit pussiin. Tällöin päätin ryhtyä yrittäjäksi ja otin kaikki vastuut omaan
uraani liittyen itselleni. Kun tuolloin
mietin omia tulevia julkaisujani, visuaalisuus oli pakollinen paha, josta piti näkeviä varten vain jotenkin suoriutua, mieluiten aidan matalimmasta kohdasta. Tähän vaikutti myös se oma ajatusvinoumani, että kaikki duuni pitäisi tehdä itse. Näinpä suunnittelin korona-ajan etäkonserttini siten, että ajoin ulos pelkän äänen. Youtubestriimissä näkyi pelkästään staattinen kuva omasta sekä
puolisoni opaskoirasta. Tuolloin päätin myös aloittaa itse kuvaamieni soittovideoiden julkaisemisen Youtubessa. Hommasin siis Zoomin videokameran ja siihen kolmijalan. Avustajan kanssa laitoimme asunnon lattiaan teippaukset, joiden ansiosta osasin asettaa kameran oikeaan
asentoon. Näin ajattelin siis ”taklanneeni” sen pakollisen
visuaalisuusryönän ja saatoin jälleen keskittyä pääasiaan
eli harmonikkani soittamiseen. Ainakin niin silloin luulin.
Palaute auttoi näkemään kokonaiskuvan
Samalla kun rupesin tosissani siirtämään toimintaani kohti yrittäjyyttä, pääsin myös yritysmentorointiin. Omaksi
mentorikseni sattuikin henkilö, jolla oli kokemusta myös
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valo- ja videokuvauksesta. Kun kävimme materiaalia läpi, kävikin ilmi, ettei se kaikilta osin ollut edustavaa. Pienetkin erot valaistuksessa vaikuttivat epäedullisesti kuvan laatuun. Myös zoomkameran asetukset olivat oma lukunsa. Koska laite ei puhunut ja säädin sen itse, eräässä
kanavani suosituimmassa videossa näkyy edelleen laajakuva sotkuisesta olohuoneestamme, jonka laidalla näyn
soittamassa harmonikkaa. Myös kuvakulmien käyttö tuli minulle täysin uutena asiana. 28-vuotiaaksi todellakin
luulin että on aivan normaalia, että soittovideoissa näkyy
vain yksi staattinen kuvakulma. Näin tietysti joillain onkin, mutta kuvakulmat ovat hyvin käytettyjä myös ei-ammattilaistenkin kuvaamilla videoilla. Tämäkin selvisi minulle tavallaan vahingossa, kun tosissani ehdotin eräälle näyttelijäkollegalle, että nyt korona-aikana voisimme
hyvin kuvata esitystämme minun zoomkamerallani, kun
sellainen olisi käytössä. Tästä syntyi sitten ihan hyvä keskustelu josta minullekin selvisi, että visuaalisia ärsykkeitä on videoissa nykyään enenevissä määrin ja niiden laatu ja määrä myös vaikuttavat siihen, miten videoita jaksetaan katsoa. Omassa sokkokuplassani olin tietysti ajatellut, että soittovideoissa on tärkeintä itse soittaminen
ja videokuvan funktiona on vain todentaa, että siellä oikeasti soitetaan. Minulle selvisi, että videokuvaus on aivan oma taiteenlajinsa jonka hiomiseen voi käyttää aikaa
siinä missä itse musiikinkin työstämiseen. Aika nopeasti tajusin, että koska minulla on tarkat kriteerit julkaistavalle materiaalille, en mitenkään pysty suoriutumaan videokuvaamisesta itse. Aiemminhan suhtauduin videokuvaukseen tavallaan äänittäjämäisesti – laitetaan kamera ständiin, suunnataan ja se on siinä. Kuitenkin videokuvaus sisältää muuttujia, joita täysin sokeana on hyvin
työlästä kontrolloida. Olikin suuri helpotus tehdä periaatepäätös siitä, että jatkossa kuvaamisen sekä kuvauksen
suunnittelun hoitaa puolestani aina joku toinen.
Ulkoistuksesta uusia tuulia
Kun päätin vastaanottaa tukea, kontrollista luopuminen
oikeastaan lisäsi mahdollisuuksiani kontrolliin. Kun kuvaaminen siirtyi avustajani vastuulle, saatoin esittää hänelle toiveita, mutta päävastuu toteuttamisesta oli kuitenkin hänellä. Aloin enemmän ajatella asiaa siltä kannalta, että avustaja on tavallaan linkki jonka kautta toteutan sitä, mitä toteuttaisin jos pystyisin itse näkemään. On
toki myös niin, etteivät kaikki näkevätkään ole visuaalisia ihmisiä ja moni ulkoistaa kuvaamisen muille. Sokeana tietysti ainainen vitsaus on se, ettei lopputulosta pysty näkemään ja se aiheuttaa epävarmuutta. Ainut ratkaisu asiaan on kuitenkin syventää sitä luottamussuhdetta niihin ihmisiin, joiden kanssa yhteistyötä tekee. Kun
päätin ulkoistaa kaiken visuaalisuuteen liittyvän, se avasi
myös mahdollisuuden instagramtilin perustamiselle. Onnistuin saamaan jopa apurahan, jonka turvin pystyn maksamaan pientä palkkiota tiliä ylläpitävälle henkilölle. Koronasulun aikana minulla on ollut aikaa ottaa visuaalista
ilmaisua haltuun. Kohdallani se on tarkoittanut etupäässä
omien rajallisten resurssieni myöntämistä minulle itselleni. Kuten minua viisaammat ovat useasti todenneet, heikkouden myöntäminen lisää vahvuutta ja se on myös tässä
kohtaa ehdottomasti toteutunut.
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makotitalossa asuminen, olisi se sitten oma
tai pankin, on Suomessa yleistä.
Saksassa taas omakotitalossa asutaan
useimmiten vuokralaisena, jos pussissa riittää pätäkkää. Valtaosa saksalaisista asuu
erikokoisissa kerrostaloissa.
Mekin asuimme vuokralla pienessä kaksiossa, vaikka
olimme päättäneet ankkuroitua tähän baijerilaiseen pikkukaupunkiin. Etsimme usean vuoden ajan turhaan isompaa asuntoa. Mutta kun vuokranantajat kuulivat tulossa
olevasta opaskoirastani, yhteydenpito loppui siihen. Mieluummin sisällä sauhutteleva vuokralainen kuin savuton
sokea, jolla on opaskoira.

Oman katon alle
JONNAN
MUK ANA
Jonna Heynke

”Nyt olisi talo tarjolla.”
Mieheni tuli töistään arkkitehtitoimistosta papereita
pyöritellen. Hänen pomonsa silmiin oli sattumalta osunut myynnissä oleva, kolmikerroksinen, 60-luvun lopulla rakennettu talo, joka ison remontintarpeensa takia voisi lähteä sopuhintaan.
Että kiinnostaisiko?
Jokunen viikko myöhemmin olimme talossa. Näppäriä,
rakastavia käsiä talo todella tarvitsi. Sen näki ja haistoi.
Lattialaatat olivat mäsänä. Yläkerran kokolattiamatoissa
eli oma, hyvinvoiva ekosysteemi. Kaikkialla näkyi ja haisi vuosikymmenten ketjupolttamisen sato. Kaunista puutarhaa ei pyörätuoliin joutunut asukas ollut hoitanut lainkaan, vaan erilaiset rikkakasvit olivat saaneet rehottaa
täysin vapaasti.

ASIANTUNTEVAT
PALVELUT
INSTRUMENTARIUMISTA
Instrumentariumin kokeneet ja ammattitaitoiset
optikot ja silmälääkärit ovat valmiina auttamaan
sinua yli 140 toimipisteessä ympäri Suomen.
Varaa aikasi helposti näöntutkimukseen
numerosta 09 4241 7000* tai instru.ﬁ.



SILMÄLÄÄKÄRIPALVELUT







Silmänpohjakuvaus

Optikon
näöntutkimus

Laajennettu
näöntutkimus

*Puhelinnumero ma–pe 8–21, la 9–18, su suljettu.
Puhelun hinta on paikallisverkkomaksu tai matkapuhelinmaksu.

Varaa aika numerosta
09 4241 7000* tai
osoitteessa instru.ﬁ.

Talo selvästi halusi päästä kodiksi ihmisille, jotka huolehtisivat siitä ja joille se voisi tarjota turvasataman pitkäksi aikaa.
Vaikka miehelle, joka taitaa myös muurarin ammatin
ja vaimolle, jolle rauhallinen, tilava kotitoimisto tarjoaisi
mahdollisuuden tehdä työtä. Tulevalle opaskoiralle riittäisi lääniä ravata vapaana, eikä leikkitovereista tulisi pulaa. Korjaamatta jääneistä opaskoirantekeleistä räyhäävät
naapurit jäisivät historiaan.
Myös viisi muuta ostajaa havittelivat taloa. Mutta mitä kauemmin mietimme, sitä vakuuttuneempia olimme:
Tässä talossa haluaisimme vanheta.
Nyt piti saada vielä pankki vakuuttumaan. Maksaako
kuukausittain pankille vaiko vuokraisännälle on tietenkin
jokaisen oma valinta. Toisaalta vuokraisännälle maksettuja rahoja ei yleensä enää näe, kun taas talo olisi reilun
parinkymmenen vuoden päästä kokonaan meidän.
”Eli myös rouva Heynke on tehnyt palkkatöitä, vaikka
on sokea. Todella ihailtavaa!”
Pankkityöntekijä totesi siltä istumalta, että hyvältä
näyttää. Jos talo myydään meille, pankki ei laita kapuloita rattaisiin. Kyllähän työtätekevää sokeaa vastaan on
tultava.

Pian omistaja ilmoitti, että haluaa myydä talon meille,
ei kenellekään muulle.
Muuttoa jouduimme vielä odottamaan, koska talosta
oli saatava ensin asuttava. Mieheni ryhtyi töihin heti avaimet saatuaan. Tupakanhaju sai häädön nikotiininkarkoitussuihkeella. Rönttäiset kokolattiamatot revittiin. Hämmästys oli suuri, kun niiden alta löytyi laadukasta parkettia ja laminaattia. Keittiön, olohuoneen ja eteisen rikkinäiset laatat vaihdettiin uusiin. Putkimiehet asensivat
kylpyhuoneisiin iskemättömät kalusteet.
Seinät maalattiin iloisilla väreillä.
Marraskuun alussa H-hetki oli käsillä. Voi sitä vapauden
tunnetta, kun reilu viidenkymmenen neliömetrin asunto
vaihtui 128-neliöiseen taloon!
Voi ihanuutta, kun pääsimme kaivamaan häälahjaksi
saamiamme kauniita astioita kerrostalon kellarissa odottaneista laatikoista. Keittiössä mahtuu hääräämään useampi kokki yhtäaikaa. Tilavaan olohuoneeseen on hyvä
kutsua kavereita vaikka jalkapalloa katsomaan. Kesällä
voi laittaa grillin kuumaksi omalla terassilla.
Isoista kattoikkunoista tulvii valoa. Sileät lattiat hyväilevät jalkoja. Alakerrasta kaikki kynnykset ja portaat on
poistettu, joten robotti-imurin tai vaikkapa pyörätuolin
tiellä ei ole mitään.
Hyvän eristyksen ansiosta talo pysyy talvisin lämpimänä. Saksassa talot rakennetaan usein kiinni toisiinsa, joten seiniä jää vähemmän viiman piiskattaviksi. Kesähelteillä voi käydä vilvoittelemassa kellarissa.
Aamulla saa herätä puutarhasta kuuluvaan linnunlauluun. Naapuruston kissat käyvät siellä ahkerasti verryttelemässä äänijänteitään ja aurinkoa ottamassa. Tutuksi ovat tulleet myös naapureiden koirien musisoinnit. Jo
lapsena pihalle kantautuva koiranhaukku toi turvaa.
Kissamme Papu teki heti selväksi, että on tullut omaan
kotiin. Kellarin hyllyissä on jännää kiipeillä, leveillä ikkunalaudoilla voi kytätä lintuja ja hyönteisiä. Lelujen jahtaaminen tilavissa huoneissa on hauskaa, ja portaikossa ravaaminen se vasta kivaa onkin.
Kiitollisia ovat myös postimiehet, kun painavia kissanhiekkasäkkejä ja ruokalähetyksiä ei enää tarvitse raahata
kolmanteen kerrokseen.
Remontoitavaa riittää toki yhä. Valtaosa huonekaluistakin on vielä hankkimatta. Mutta meillä ei ole kiire mihinkään valmiissa maailmassa. Olemme löytäneet toisemme ja purjehtineet avioliiton satamaan onnellisten tähtien alla. Kotipesän rakentamiseen riittää aikaa, jos meille
suodaan terveyttä. Senkin eteen voi tehdä töitä nyt, kun
spinning-pyörälle ja juoksumatolle on tilaa. Ja kun saan
taas kaverin hihnanpäähän, pitkät kävelyt kaupunkiin asioille nipistävät kiloja.
Oma koti on jotain, mikä monilta tässä maailmassa puuttuu. Oma koti turvallisessa, rauhallisessa maassa puuttuu vielä useammalta. Olemmekin kiitollisia jokaisesta aamusta, jona heräämme omassa sängyssä, oman
katon alla.
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VINOK AS
Olli Lehtinen

KOLUMNI
Aila Malkki

Aseeton diktaattori

S

okea mies Vinokas kuunteli uutisia. Suomi oli
päättänyt liittyä puolustusliitto Natoon. Suomen presidentti sanoi: Te saitte teoillanne tämän aikaan. Katsokaa peiliin. Vinokkaan mielestä sanat oli osoitettu Venäjän presidentille
Vladimir Putinille. Vinokas kuvitteli turpeakasvoisen Putinin katsovan peiliin. Näkikö hän siellä haukkojen keskellä riippuliitimellä ylävartalo paljaana lentävän komean miehen? Ehkä. Niin harhaisia olivat Putinin ulostulot
viime aikoina olleet. Vinokas asteli peilin eteen. Hän siristi silmiään. Tarkensi katseensa äärimmilleen. Mitä minä näen? Valoa. Mitä näen itsestäni? Fyysisesti en mitään.
Mielikuvien pohjalta näen reippaan, vähän ylipainoisen,
hauskannäköisen viisikymppisen miehen. Olenko sellainen vai olenko kuin Putin?
Vinokas vaappui valkoisen keppinsä avulla raitiovaunupysäkille. – Anteeksi, osaisitko kertoa miltä näytän? Vinokas kysyi suunnalta, josta rahinaa kuului. – En mielellään
kommentoi ulkonäköä, pysäkillä odottelija vastasi. – Mistä kiikastaa? Olen sokea. Tarvitsen kuvailua, Vinokas sanoi. – Näytät ihan hyvältä, pysäkillä odottelija vastasi. Vinokas hyrisi tyytyväisenä. Otanta oli kuitenkin ollut niukka. – Miltä näytän? Vinokas kalasteli seuraavalta. – Näytät
miltä sinusta tuntuu, kadunkulkija vastasi. – Haluan tietää. Kauneus on katsojan silmässä, Vinokas intti. – Näytät
energiseltä, kadunkulkija vastasi. Vinokas hehkui. Palaute ei kuitenkaan ollut mielettömän hienoa. – Miltä näytän? Vinokas kysyi seuraavalta. – Miksi ulkonäkö on niin
tärkeä, entäpä luonne ja älykkyys? ääni etäältä vastasi. –
Luonteeni ja älykkyyteni ovat totta kai laatukamaa, mutta ulkonäkö on käyntikortti menestykseen! Vinokas totesi. – Sinä kyllä pärjäät, ääni etäältä vastasi ja vaikutti etääntyvän entisestään. – Vastaa kysymykseen. Miltä
naamani näyttää? Vinokas jankutti ja astui lähemmäs. –
Näytät ystävälliseltä, ääni vastasi. – Kuvaile tarkemmin!
Tarvitsen osuvaa, positiivista näkemystä, Vinokas huohotti. – Näytät miellyttävältä, ääni vastasi. Se puhalsi Vinokkaan täyteen onnea. Onni lakastui hetkessä. Vinokas
päätti kysyä vielä kerran. – Miltä näytän? – Ikäisesi näköiseltä, miesääni vastasi. Vinokkaan itsetuntoa vihlaisi. Se
ei ollut kiva kuvaus ulkonäöstä. – Voisitko vähän tarkentaa? Vinokas kysyi. – Näytät sellaiselta kuin sinun ikäisesi miehet yleensä näyttävät, mies vastasi. Arvio kuulosti törkeältä. Arvio oli sekava ja epäreilu. Tyhmän tyypin
kommentti. Vai oliko mies tahallaan ilkeä? Kiusankappale joutaisi tyrmään.
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PEILI

Toiset kadunkulkijat olivat olleet huomattavasti positiivisempia. Miksiköhän he olivat kertoneet Vinokkaalle ehkä hieman optimistisia määritelmiä hänen ulkonäöstään?
Tuskin ainakaan rangaistuksen pelossa. Kadunkulkijat olivat halunneet miellyttää. Se sopi Vinokkaalle. Vinokas eli
mielellään haavemaailmassa. Usko tai älä, kovin monet
ihmiset elävät mielellään haavemaailmassa. Haavemaailmassa elämisessä on vain sellainen huono puoli, että ihmismieli tiedostaa, jos ajattelu ei ole totta. Seuraa ristiriita. Ihminen pitää itseään yhdellä tasolla optimistisena ja
rakentavana mutta toisella tasolla huijarina.
Ristiriita raastoi Vinokkaan rintaa. Mitä hän teki? – Tuo on
ihan natsiajattelua! Vinokas kivahti rehelliselle miehelle.
Totuutta ei nähkääs ole aina helppo myöntää. Sitten Vinokas suorastaan hyökkäsi kohti pysäkille saapuneen raitiovaunun avointa ovea. Harmi vain, että vaunu oli pysähtynyt edemmäksi. Ken peitseen tarttuu, hän peitseen hukkuu. Vinokkaan kenkä haukkasi rotvallin reunan jälkeen
tyhjää. Katkonaisen horjahtelun päätteeksi hän töksähti
keppi heilahtaen kiskoille polvilleen. – Pääsetkö ylös sieltä? raitiovaunun oven väliin seisomaan jäänyt mies kysyi.
– Tämä on sinun vikasi. Et kertonut, että vaunu ajoi ohi,
Vinokas vaikersi. – Katso peiliin. Sinun pitää ottaa vastuu
teoistasi, mies vastasi. Hyvä idea, Vinokas mietti. – Liidän
vaunuun. Voisitko pitää ovea auki? Vinokas kysyi. Kunpa
kaikki diktaattorit olisivat näin aseettomia.

Jos elää omien arvojensa mukaista elämää, ei liene mitään syytä pakoiluun. Kunnon kansalainenkin voi silti joskus joutua tosipaikan eteen tunnistamaan heikkoutensa.
Se onkin jo suuri askel kohti rehellisyyttä ja omaa, sisintä itseä.
Voiko peili kuitenkaan koskaan näyttää meille sitä, mitä
oikeasti olemme? Ihminenhän pystyy katsomaan kasvoihinsa vain peilin kautta. Tai seuraamalla puhekumppanin
ilmeitä ja eleitä. Palaute ei ole silti aivan puolueetonta.
Jos luotamme omiin arviointeihin, pystymme sukeltamaan syvälle mielemme saloihin. Pintakerroksen alta paljastuvat eletyt vuodet vahvoine kokemuksineen. Niiltä
emme pääse pakoon, vaikka miten yrittäisimme.
Miksi sitten olemme peilin vankeja? Kasvoista ihmiset
useimmiten tunnistavat toisensa, mutta itseään näkee
harvemmin kuin muita. Ja yleensä vain edestä päin. Armollista tietysti joillekin… Olen silti kokenut puolittaisen
näkövinkkelin rajaavana niin fyysisesti kuin henkisesti.
Ehkä syy tähän rajallisuuteen paljastuu siitä, että ihmisen
ei ole hyvä olla liian tietoinen itsestään. On rakentavampaa keskittyä muihin asioihin ja ihmisiin maailmassa. Ja
jos ihminen ei näe lainkaan, tätä ongelmaa ei tarvitse samalla tavoin miettiä.

Kajaanin kaupunki

Vasta myöhemmin huomaamme, että peili ei todellakaan
kerro koko totuutta – sehän näyttää vasemman ja oikean
väärin päin! Tämä ristiriita on innoittanut muiden muassa matemaatikko-kirjailija Lewis Carrollin pohtimaan elämän arvoituksia teoksissaan Liisan seikkailut ihmemaassa (1865) ja Liisan seikkailut peilimaailmassa (1871), jotka
nivoutuvat tiiviisti yhteen.
Peilin monisäikeinen tausta on siis kirvoittanut kirjallisiin
mietintöihin, joista voi löytää syvempääkin merkitystä.
Liisasta kertovissa kirjoissa peilautuu hienosti kokonainen maailma eri kerroksina. Sisällön rikkauteen on varmasti vaikuttanut tekijän laaja harrastuneisuus mitä erilaisimpiin tieteisiin.
Peilin salaisuutta ei näin ollen ole syytä vähätellä. Se on
yksi nyky-yhteiskunnan keskeisimpiä käyttöesineitä, eikä
sen suosiolle näy loppua. Ilman kuvastimen apua olisimme täysin toisten sanomisten armoilla! Olisiko se sitten
hyvä vai huono asia? Sitä voisi miettiä vaikkapa silloin uudesta näkökulmasta, kun kohtaamme ikänsä sokeina selviytyneitä kanssakulkijoita.
Omakuvat kiehtovat aivan erityisesti taidemaalareita.
Luodun mallin takana saattaa piillä itse mestari tai vaikkapa hänen puolisonsa. Katsoja voi vain arvailla taiteilijan syitä oman peilikuvansa esittämiseen. Olisiko se tahtoa korostaa taituruuttaan vai kenties halua ikuistaa piirteensä jälkipolville valokuvan lailla? Mutta silloinkin peilikuva paljastaa vain totuuden häivän.

Edellä mainitussa mielessä näkemätön on myös näkymätöntä kaikille. Tästä en uskalla päätellä, että elämä muuttuisi yhtään sen helpommaksi: turvallisinta on kysyä mielipide ulkoasusta läheisiltä. Sama taitaa muuten päteä
meistä jokaiseen.

Tutustu Kajaaniin
www.kajaani.Į Æ tapahtumatt
Kajaani Info
p. (08) 6155 2555
Kajaani kasvun kärjessä.
Kajaanin kaupunki - PL 133 - 87101 Kajaani - puh. 08 61 551

O

n hyvä aina välillä katsoa peiliin, meitä
muistutetaan. Tärkeä neuvo, mutta tuleeko sitä noudatettua. On niin helppo kulkea
oman heijastuksensa ohi. Syitä voi löytyä
monia. Pohjimmiltaan kai kuitenkin vaikeinta on katsoa itseään silmästä silmään.

www.kajaani.Į

Alle puolivuotiaat pienokaiset eivät tunnista itseään peilistä. Osa ehkä miettii näkevänsä pienen kaverin toisella puolen peiliä. Peilin pintaa on myös hauska koskettaa
tai vaikka nuolaista, kuten vaistot ohjailevat. Kiinnostavaa on niin ikään tutustua ihmisten kokoeroihin kuvastimen kautta.
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Kiitos kaikille ilmoittajille!

LUKUNURKK A

Itohanin pitkä matka vapauteen

Tuula-Maria Ahonen

Kristiina Markkanen, Itohan Okundaye: Nimeni on Itohan
Docendo, 2020

"

Synnyin eräänä lokakuisena
lauantaina vuonna 1990. Äidilläni oli vaikeuksia synnytyksessä, koska tulin jalat edellä
ja äitini oli sen vuoksi sairaalassa. Nigeriassa monet lapset syntyvät kotona, ja naiset ja lapset kuolevat synnytykseen, kun jotain tavallisuudesta poikkeavaa tapahtuu. Äitini
rukoili ja pelkäsi. Hän rukoili ja synnytti, ja kaikki meni lopulta hyvin,
vaikka ilmenikin, että toinen jalkani
oli poikki", kertoo Itohan Okundaye.
Koska Itohanin jalka oli poikki, hän
ei oppinut kävelemään. Äiti kantoi
häntä kaksi vuotta joka paikkaan.
- Sen vuoksi minua pidettiin myös
kirottuna. Äitini on kertonut, ettei
kukaan halunnut tulla lähelleni, koska olin paha lapsi, joka oli yrittänyt
tappaa äitinsä syntymällä jalat edellä, Itohan kertoo.
- Kerran äitini oli ulkona kanssani.
Joku mies tuli vastaan ja sanoi: ”Onko tämä sinun lapsesi? Hän on Jumalan lapsi. Jumala on varannut hänelle
tärkeän tehtävän”. Viikko sen jälkeen
rupesin kävelemään. Nousin vain
ylös ja aloin kävellä. Kaikki olivat sokissa. Jalkaani ei ole koskaan tarvinnut hoitaa millään tavalla.
Kirja kertoo Itohanin tarinan, jonka jakavat kymmenet tuhannet nuoret nigerialaiset naiset, joita on 1980luvulta asti saapunut Eurooppaaan
prostituutioon pakotettuna. Ilmiö
on osa globaalia ihmiskauppaa, jota
käydään joka puolella maailmaa köyhän etelän ja vauraan pohjoisen välillä. Tämä on vakavaa ja tuottoisaa
rikollisuutta, sekä räikeimpiä ihmisoikeusrikkomuksia.
Ilmeisesti tuntematon mies oli oikeassa ennustuksessaan Jumalan
tärkeästä tehtävästä? Itohan on päätynyt monien vaiheiden kautta Suomeen, suomalainen ystävä on kirjoittanut hänestä kirjan, ja Itohania kutsutaan erilaisiin tilaisuuksiin puhumaan kokemusasiantuntijana.
- En ole kokenut Suomessa suurempaa rasismia. Ehkä Luoja on tuonut tielleni aina vain hyviä ihmisiä.
Olen opettanut pojalleni, ettei koskaan pidä lähteä mukaan huuteluun
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tai tappeluun. Voi lähteä pois ja sanoa: ”Luoja on luonut meidät kaikki
samanlaisiksi. Minulla on vain erivärinen iho kuin sinulla.
”Jouduin tekemään sen, mikä oli
parasta kaikille”
Itohan oli hyvä koulussa ja hän olisi
halunnut jatkaa lukiossa. Hänen tavoitteensa oli valmistua lääkäriksi.
Mutta hänellä oli neljä sisarusta, ja
isällä oli viisi muuta vaimoa ja paljon
lapsia. Isä hankki vielä kuudennen
vaimon. Kotona oli jatkuvia riitoja, äiti ja kuudes vaimo eivät tulleet lainkaan toimeen keskenään. Koulumaksuista käytiin kotona jatkuvaa taistelua.
- Meillä ajatellaan, että perhettä pitää auttaa kaikin keinoin, Itohan kertoo.
Hän päätti uhrautua nuorempien sisarustensa hyväksi, jättää koulun, että nuoremmat sisaret pääsisivät kouluun.
Kirja valottaa myös laajemmin, millainen maa Nigeria oli Itohanin lapsuudessa. Maassa ei ollut kunnon
hallintoa hänen lapsuutensa aikana.
Erilaiset rikolliset tai muut jengit hallitsivat maata. Kaikkialla oli väkivaltaa. Jokainen oli vastuussa itsestään,
ja ihmiset valittivat jatkuvasti maan
huonoa tilaa.
15-vuotiaana Itohan houkuteltiin
lähtemään Italiaan työn ja paremman elämän toivossa. Tästä alkoivat
synkeät vuodet, joita hän ei osannut
odottaa.
- Lähdin joka ilta kadulle toisten
tyttöjen kanssa. Työt aloitettiin yhdeksältä ja kotiin lähdettiin joskus
aamulla, kun asiakkaat loppuivat.
Alussa häpesin ihan hirveästi sitä mitä tein. Mutta vähitellen sitä oppii pitämään todellisen minänsä erossa siitä, mitä tekee, Itohan kertoo.
Itohan oli velkaa tädilleen, joka järjesti hänelle matkan Italiaan. Kun viisi vuotta oli kulunut, velka tuli maksetuksi. Tosin täti väitti, että velkaa
on vielä enemmän, ja tästä alkoi erittäin kuluttava riita.
- Elämä kadulla on kamalaa ja hirveää. Siinä oppii valehtelemaan, olemaan hiljaa tai sanomaan mitä tahansa. Omaa itseä ei enää ole. Opin
olemaan hiljaa, ettei asiakas suutu.
Niinpä en oikeastaan puhunut kenel-

lekään enää mitään, Itohan kertoo.
Lopulta hän pääsi vapaaksi.
Onnellista elämää Suomessa
Itohan on saanut oleskeluluvan itselleen ja pojalleen Suomessa vuodeksi.
Hän on hakenut jatkoa neljäksi vuodeksi.
-Tykkään Suomesta, tykkään systeemistä täällä. Täällä kohdellaan
ihmisiä hyvin. Joka paikassa – paitsi turvapaikanhakusysteemissä – minuun on suhtauduttu hienosti. Turvallisuuden tunne on yksi parhaista
asioista Suomessa. Ei sellaista ole Afrikassa, missä vanhemmat eivät voi
keskittyä muuhun kuin siihen, mistä
saadaan rahat lasten koulunkäyntiin.
- Olen kiitollinen siitä, että lapseni
saa käydä täällä koulua. Se on parasta, mitä olen tähänastisessa elämässäni koskaan missään kokenut, Itohan sanoo.
Kirja on todellakin avartavaa luettavaa.
- Ihmiskaupassa on kyse globaalista eriarvoisuudesta. Meidän hyvinvointivaltiossa kasvaneiden on joskus vaikea ymmärtää, miten monilla
ihmisillä on valittavinaan vain huonoja tai vielä huonompia vaihtoehtoja, kirjailija Kristiina Markkanen toteaa.
Samalla voimme myös tuntea kiitollisuutta ja ylpeyttä kotimaastamme, jota on kehitetty tietoisesti vuosikymmenten aikana parempaan
suuntaan.
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